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VLADISLAVA ČESIŪNĄ PAGROBĖ 
SOVIETŲ AGENTAI

VOKIEČIAI PASKUTINĮ KARTĄ JĮ MATĖ 
RUGSĖJO 13 D. KARLSRUHE MIESTE

KARLSRUHE, Vokietija. — ----- ■ ----
Lietuvos sportininką Vladislavą_ Prezidentas ctalyvavo au-
Česiūną, atvykusį į Vakarų Vo
kietiją kartu su kitais Sov. Są
jungos sportininkais, galėjo pa-

"“grobtUslapti"Sovretų^Sąjungos"
agentai.;, .... . .. ..

Sportininką Česiūną paskuti
nį kartą žmonės, matė sveiką ir 
gyvą Karlsruhe patvėje,’ sako 
oficialų^ Karlsruhe policijos va-

^'Uo^^s^rai^imas^Po^fo čę- ■IaTmėlo7"$ų’gųbėmaWais pfežr

bemotoriu konferencijoje
Prez. Carteris dalyvavo vaka-

ferencijoje, Įvykusioje Albu
querque mieste, New Mexico. 
Kelionę reikia laikyti propagan
dine, nes 1976jmrinkimuose jis 

. visose vakanneseLvalstijose pra-

Carteris tarėsi degalų ir švaraus 
vandens problemomis.

Trečiadienį Kirkland aviaci
nėje visus asmenis, kurie galėjo 30S bazėje laukiančiai apie 3,000 
pažmtr ir matyti sportininką V. j miniai prez. Carteris pareiškė: 
Česiūną Karlsruhe mieste, bet 
nei vienas negalėjo duoti tiks- spręsti nelengvus pasirinki- 
lių žinių. Vokietijoje; -ėjo įvai-; 
riaušių gandų apie galimą spor-, 
tininko dingimą, bet nė vienas 
jų. nepatvirtintas. £ : .

Vokiečių policija' taip pat .ne
nori tikėti, kad pačioje Vokieti
joje veiktų taip gerai organi
zuota SSSR grupė, kuri Vokie
tijoje galėtų grobti kitos vals-: 
tybės žmones. Tardymui ir įvai
rių žmonių .apklausinėjimui ne-- 
davus jokių konkrečių rezulta- 
tų.' .Karlsruhe policija : mano, 
kad pasižymėjusį sportininką, 
norėjusį: pasilikti Federalinėje 
Vokietijos ' Respublikoje;,. .kokia 

‘'■'■grobikų grupė galėjo pagrobti.
Bet vokiečių 'bohčija neturi jo
kių žinių apie tolimesni jo li
kimą. ’■

Karlsruhe policija yra-pasi
ryžusi ir toliau aiškinti lietuvio 
sportininko dingimą. - - - - , •

Karlsruhe policija, neturėda
ma tikslių duomenų, nieko ne
skelbė apie' Česiūno dingimą, 
oficialaus pranešimo nepadarė. 
Ji apklausinėjo visus žmones, 
kurie Česiūną pažino. Klausinė
jo ir tuos, kurie galėjo pažinti. 
Pasibaigus visiems apklausinė
jimo siūlams, policija ir toliau 
seks visas žinias apie paslap
tingai dingusį lietuvį sporti
ninką.

siūną gatvėje; galėjo, pagrobti 
slapti Sov. Sąjungos> agentai.
,i Karlsruhe policij a apklausi

“Mūsų šalis turi sunkių proble-

nius, bet mes visuomet turėjome 
drąsos sutikti bet kokią grėsmę 
ir sėkmingai ją nugalėti”. Šia 
grėsme jis laiko priklausomu
mą nuo importuojamos naftos, 
kuriai .1980. m. teks išleisti $70 
bilijonų.

_ • • ' S. • i K’ ų

Konferencijoje; dalyvavo šie 
gubernatoriai: Bruce King iš 
New Mexico, Jay Hammond ■ iš 
Aliaskos,.Bruce Babbitt iš Ari
zonos, Richard Lamm, iš Colo- 

-fado, Thomas- Jųdge-aš-"Monta
nos, Robert List Iš Neyados, 
William Janklow is South Da
kota; Scott- Matteson iš Utah ir 
Ed Herschler-is Wyoming.

$4.2 milijono vagyste
ROMA. — Penki banditai api

plėšė brangenybių krautuvę,

TremtiniaL bėga 
į Tailandą

ARANJAPRATET, Tailandas. 
— Vietnamo kariuomenės dali
niai ryžosi kirsti, smarkesnį 
smūgį ir visai nuginkluoti pas
kutinius Kambodijos kariuome
nės dalinius, tebevedančius ko
vą prieš Vietnamo įsibrovėlius.

Nuo šios operacijos labiausiai 
nukentėjo Tajaus valstija. Iš 
Kambodijos Įsiveržė daugiau ne
gu 10,000 Kambodijos karių, 
moterų ir vaikų., kurie prašo 
leisti jiems ten apsigyventi. Jie 

I žada nesikišti Į Tailando vidaus 
! reikalus ir gerbti Tajaus įsta- 
■ tymus, bet Tajaus pasienio sar
gai negali jų įleisti Į krašto vi
dų. Atvykusieji Kambodijos ka- 

? riai sulaikyti pasienyje. Jie ne-
priklausančią Mordechai Fadlu- j turf maistOi reikiamu drabužių 
nui, 44 m., kuris tvirtina, kad . cii . . . . ‘ir susisiekimo priemonių.

. — Sen. Talmadge turės aiš
kintis teismui apie netikslias

■ žinias Senato komitetui.

plėšikai išsinešė 66 svarus auk
so’ir: brangenybių Apskaičiuo-< 
jama, kad išplėšta vertybių už 
keturis milijonus ir 200 tūkstan- 

; čiu dolerių.

Vyskupas A. Deksnys daly
vaus Lietuvių kopgfese J

Clęvelandęraf ., i

KALENDOKkLIN

Spalio 12: Domnina, Serafi
nas, Deimena, Svaja, Gantas, 
Darvydas.

Saulė teka 6:58, leidžiasi 6:16.

Oras šaltas, lis, gali snigti

Inžinierius Algirdas Pautienis, Clevelando Amerikos Lie
tuviu Tarybos pirmininkas ir ALTos suvažiavimui bei Lie
tuvių kongresui ruošti pirmininkas, pradės ALTos metinę 
konferenciją ir kongresą. Inž. Pautienis vadovavo Clęve- 

' lando- lietuvrrmkomitetui, kuris- parueš^>ALTos'
—Uit "U’ Nuvažiavimus.

u.

11,000 šimtamečių 
Jungi. Valstybėse

WASHINGTON.— Mažiausia 
11.000 amerikiečių yra 100 metų 
amžiaus ir daugiau, paskelbė 
Socialinės Apdrąudos Administ- 
rac.ja, bet kas Jungtinėse Vals
tijose yra pats seniausias, So-
cial Security kompiuteriams dar 
nepasisekė nustatyti.

Socialmės-- Apdrąudos Admi- 
------ nisteacija- paskelbė, kad prae.itą- 

penktadienj Floridoje miręs 
amer k:e is. savo jaunystėje bu
vęs vergas Charlie Smith turėjo 

437- metus—amžiaus, Administra- 
.cija dar prąnęša^. kad .1978 m. 
"biržef o“~mėn: ~JAV-ėse buvo 
11,885 gyventojų, gaunančių So
cial Security čekius, kurių am
žius buvo 100 metų ar daugiau.

KUBOS DIKTATORIUS? FIDEL CASTRO

,. ŠIANDIEN JIS KALBĖS JUNGTINĖSE TAUTOSE .vJ cm ■ •m .’r1/tie
XP?^rr^?&?rtadienio__ ■„ __ —

anksti rytą Sov. Sąjungos garny-, 
bos’ lėktuvu Kennedy aerodro- 
man atvyko Kubos prezidentas 
Fidel Castro. Kiek vėliau tokiu 
pat lėktuvu atskrido jo padėjė
jai. Visa delegacija 42 limuzi
nais iš aerodromo vyko į Kubos 
misiją Jungtinėse Tautose. Visa 
motorkada buvo apsupta polici
jos, slaptosios tarnybos pareigū
nų ir-Kubos saugumo agentui -. 

Kubos misija yra įsikūrusi 
raudonų plytų name, esančiame 
Manhattan centre. Ji apsupta 
policijos, netoliese stovi specia
lios mašinos su paruoštais ark
liais. Aštuoni blokai- nuo Jung
tinių Tautų yra policijos bari
kados. Iš viso apsaugoje daly-, 
vauja 2,000 policininkų ir slap
tosios tarnybos asmenų. - ■ 

Pirmąją naktį už barikadų 
budėjo bei demonstravo 37 ku
biečiai studentai. Alpha-66 orga
nizacijos nariai. Jie turėjo Ku
bos vėliavą ir plakatus su cha
rakteringais įrašais: . “Castro 

''yra' Sovietų ^ąJitNgBš' i^kamša^ 
Castro tik atidarinėja savo bdr- 
ną. bet už jį kalba Rusija”.. Ku
biečių- kovos: organizacijos skęl- 
bia, kad kalbant Castrųi Jungr

♦ tinėse Tautose; 152 valstybių de
legatams. 4,000 kubiečių de
monstruos prie JT.pūmųi'o.*, s 

< Į Jungtines.-Tautas Cpstro at-, 
vyks penktadienį 10:30 Vąl ry-. 
to. Po pasimatymo su generali
niu-sekretoriumi Kurt Wald-j 
heim ir sesi jos pirmininku,TAn- 
zan’jos -ambasadoriumi. Salim 
A, Sar-.i, pasakys savų kalbą.

Jungtinėse Tautose, jis. kąlbėr 
jo 1960 m._ rugsėjo 26 d. Savo- 
kalboje jis; apkaltino JAV ag
resija dr mopopoį,izmuųTaį įųjįš-

vįSadatas smerkta neapy- 
p. kantos kampaniją

rr .KAIRAS. Egiptas,'— Egipto 
prezidentas Anwar Sadatas va
kar /pasmerkė Saudi Arabijos 
vyriausybės atstovų neapykan
tos kampaniją, paremtą Libijos 
išgalvotais gandais ir šmeižtais.

Prezidentas įrodinėja, kad 
■laika _ galima daugiau, padėti 
arabams, negu šmeižtu parem
tomis ir užsienio ministerijos iš
leistomis brošiūrėlėmis.

Egipto prezidentas, pasirašęs 
taikos sutarti su Izraeliu, jau
čiasi prisidėjęs prie Artimųjų 
Rytų taikos ir prie. Egipto bei 

-kitų valstybių arabų gerbūvio. 
Egipto prezidentas ragino Saudi 
Arabijos vadus taip pat siekti 
taikos, nes taika arabams 
naudingesnė.

vra

; Kurdai puolė Irano 
centra

V

PARYŽIUS. Prancūzija. — 
Gerai ginkluota kurdų grupė 
praeitą trečiadienį užpuolė Ira
ko pasienyje esančius Irano 
valstybės pasienio centrus. Pa
sienio srityje buvę Irano karei
viai suėjo i pasienio postus ir 

obandė gintis nuo gerai ginkluo
tų kurdų.

n -Irano valdžia pasiuntė į pa
sienį malūnsparnį, bet pastara-1 
Sis negalėjo nusileisti ir padėti 
kariams, nes kurdai vykusiai 
-apšaudė malūnsparnį. Iš Bagda- 
;do ateinančios žinios sako, kad 
kurdai užpuolė ir antrąjį Irano 
pasienio postą, kur taip pat įvy
ko susišaudymas su naujai at- 
iųstais Irano pasienio kariais.

J ~ ' 4T "V W . » 4J' V V - • 7 — ‘ u—<_r-u—J—□—LJ---

ki komunistįnės dip!pmatijoą Ž-1 sireiškimąi.

BRZEZINSKIS PATARIA SEIMAMS 
IR GYVENTOJAMS APSISPRĘSTI

RUSAI TURI ATGAL ŠAUDANČIUS KARO 
LĖKTUVUS, ATOMINES RAKETAS

Marinai iškelti ..." 
Guantaname

GUANTANAMO, Karibų jū
ra. Ketvirtadienio’ TytąLAmė- 
rikos transporto laivas atvežė 
JAV marinų dalinį Guantanamo 
garnizonui sustiprinti.

, Kubos valdžia leido Sovietų
1 Sąjungai iškelti 3.000 moderniai

apginkluotų SSSR karių. Sekre
torius Vance prašė Sov. Sąjungą 
atšaukti visus jos karius iš Ku-

■ f-bos-. jei,.ĮĮori patvirtinti strategi-

Kahn pataria nenusiminti
WASHINGTON. — Nepaisant 

kaip nelinksma bebūtų dabarti
nė padėtis, amerikiečiai neturi 
reikalo pulti Į desperaciją, ame
rikiečius perspėjo prez. Carterio 
ekonomijos klausimais kovai 
prieš infliaciją patarėjas Alfred 
E. K-<in. “Politiką, kurios pri
silaikome kovoje su infliacija, 
yra pati, geriausia’’’, pabrėžė jis 
savo pranešime VJt-u Kurnu 
subkomisija’ >ankų reikalams.

Kai kr-jc tos subkbm’.s’jss 
nariai su Kahno išved .ujimais 
ir patarimais nes’’- ma.

Suvažiavime Connally 
surinko $15,000

CHICAGO. Ill.—John B. Con
nally, vienas respublikonų par
tijos kandidatų prezidento- pa
reigoms. praeitą trečiadienį at
vyko i Chicagą tarti žodį susi
rinkusiems sunkvežimių indust
rijos vykdomiesiems pareigū
nams.

Buvęs Texas gubernatoriumi, 
kai ten buvo nušautas .prez. J. 
Kennedy, Connally tada buvo 
sužeistas. Perėjęs į respubliko
nų partiją, jis vėliau buvo prez. 
Niksono kabineto finansų sek
retorius. Dabar jis nori būti 
respublikonų partijos kandidatu 
prezidento pareigoms.

Chicagoįe vykusiame tų vyk
domųjų pareigūnų suvažiavime 
savo gyva kalba jam pavyko 
juos Įtikinti a-ie jo siekiu nau- 
d’ng—" industrijai Suvažiavu
sieji buvo dėkingi ir John Con
nally rinkiminei kampanijai su
dėjo $15.000.

Aukso kaina vėl pakilo
NEW YORK. N.Y. — Kelias 

dienas aukso uncija buvo gali
ma gauti pirkti už $374. bet 
trečiadienio naktį auksas vėl. 
pabrango. Ketvirtadienio rytą 
Londone ir Zuriche vėl mokėjo 
$400 už aukso unciją.

Brangiau mokėjo už aukso 
unciją ir Amerikoje, bet čia dar 
niekas nemokėjo $400.

Visiems aišku, kad šis pabran
gimas įvyko dėl Amerikos fi
nansų administratorių kaltės. 
Tikimasi, kad neužilgo aukso 
vertė vėl kiek nusmuks.

— Finansiniai sluoksniai žino, 
kad infliaciją kelia naftos ir ga- 
zolinė aukštos karnos.

ZBIGNIEW BRZEZINSKI
. National Security 

Affairs Adviser

WASHINGTON. D.C.— Zbig
niew Brzezinskis. įtakingiausias 
prezidento Carterio patarėjas 
saugumo klausimais, patarė Eu
ropos valstybių parlamentams

nių atomo ginklų--sula Iv bet 
Sov. Sąjunga atsisakė atšaukti 
savo karius iš Kubos. Tada pre
zidentas Carteris Įsakė sustip
rinti Karibų jūros postus.

Atvežus marinus į Guantana
mo, siautė labai smarkus vėjas 
ir buvo pavojaus marinams iš-

ir laisvos Europos gyventojams ^kelti. Marinus tada į.Guantana- 
rimtai susirūpinti Sovietų Są- į 
jungos sudarytu karo pavoju
mi. Paskutiniu metu Sov. Są
jungos karo vadovybė sutraukė 
į Rytų Europą didelius kiekius 
mažų atominių ginklų, kuriuos 
karo metu rusai rengiasi nau- ---- —-- -------- -— ________ o__________  
doti prieš Vakarų Europą.

Patarėjas Z. Brzezinskis pa
sakė kalbą Šiaurės Atlanto Su
tarties Draugijos nariams apie 
Sovietų Sąjungos gąsdinimą 
karu. Vakarai nesirengia pulti 
Sovietų'7 Sąjungos, bet turėtų 
būti svarstomas apsaugos klau
simas visoje- Europoje.-

Gen. Bernard Rogers, šiaurės 
Atlanto karo jėgų vadas, kalbė
damas Europos valstybių karo 
vadams, pareiškė, kad padėtis 
Europoje gerokai pasikeitusi. 
Sovietų Sąjunga sustiprino ne 
tik Europoje buvusias savo ka-j 
ro jėgas, moderniškiau jas ap Į 
ginkluodama, bet atgabeno ir 
tokių jėgų, kurių anksčiau Rytų 
Europoje visai nebuvo. Brežne
vo vadovaujama Sovietų Sąjun
ga atgabeno į Rytų Europą ir 
viešai parodė šimlą didelių a to 
minių raketų ir apie 90 atgal 
šaudančių bombonešių.

Sovietų Sąjungos atstovai 
strateginių atomo ginklų apri
bojimo derybose aiškino, kad jie 
iš viso turi tik 300 tokių lėktu
vų. laikomų tiktai Kinijos sienų 
apsaugai, o dabar jau viešai ro
do, kad Rytų Europoje jie turi 
90 tokių lėktuvų. Rusai tvirtino, į 
kad minėtas lėktuvas yra paga 
mintas tiktai apsaugai. Jis ski
riasi nuo kitų lėktuvų tuo. kad 
jų artilerija gali šaudyti atgal. 
Kitų lėktuvų artilerija ir kulko
svaidžiai šaudo tiktai priešakiu, 
bet Sov.i Sąjungos inžinieriai 
sugebėjo pastatyti lėktuvą, ku
ris gali Šaudyti atgal. Jeigu 
minėtą lėktuvą vejasi priešas, 
tai jis,-išmetęs ar neišmetęs ato
mo bombas, gali paleisti artile
rijos šūvius į besivejantį lėktu
vą. Kai jis išmeta bombas, apsi 
suka ir bando pabėgti, tai jis 
gali paleisti dar artilerijos šū
vius į taikinį. O jeigu vejasi 
koks lėktuvas, tai jis gali lais-

mo bazę iškėlė malūnsparniais 
be jokiu incidento..

vai nuo jo gintis. . ;
Sov. Sąjungos atstovai tvirti

no, kad šis lėktuvas yra tiktai 
krašto gynybai, nes jis ėda la- 
bai daug degaJų ir gali skristi 
tik .300 -mylių. Bet SSSR karo 
planuotojai negali pasakyti, ku
riam tikslui Sov. Sąjungps,.ka
ro vadovybė minėtus lėktuvus 
pasiuntė į Rytų Vokietiją, kada 
niekas jos nepuola ir nesiren- 
gia pultiį’

Generolo Rogers ir saugumo 
patarėjo j Brzezinskio praneši
mai apie .reikalą susirūpinti ap
sauga verčia ne tik karo vadušĮ 
bet ir parlamentus bei vyriau-__
sybes susirūpinti Vakarų Euro
pos apsaugomis.

Brežnevas, kalbėdamas Ryju 
Vokietijos kariams ir komunis
tų partijos vadams, pareiškė, 
kad Sovietų Sąjunga gali kontr
atakuoti, jeigu Vakarų valstybės 
bandys panaudoti atomo gink
lus. Jeigu dar pridėsime specia
liai i Kubą atvežtą SSSR briga
dą. tai verta rimtai,, pagalvoti 
apie karo pradžios pavojų, pri
minė Brzezinskis. Amerika pa
dės ginti Vakarų Europą, bet 
patys europiečiai priversti im
tis apsaugos priemonių.

Dr. Kazys Šidlauskas, Ame
rikos Lietuvių Tarybos pir

mininkas. praves ALTos 
metinę konferenciją ir

* Lietuvių kbhgYėsąi



ALGIS TRUCHANAS
Rašo VLADAS RASCIAUSKAS

(Tęsinys)

Gr'žome i Hobartą vakare, i v . . . IKada paaiškėjo, ko aš norėjau, 
tai visas C-’sto tapo viena šei- ' 
ma. visi ouvo susiiūpinę. kas;

gauti i

1

Qdl
tks
cha
esu A?

z-.noio, kaa

Truchanas jį išmokė, kaip Tas
manijos upėmis valtimis plau
kioti.

Kitas tarnautojas patarė man 
niekur nevažiuoti, bet pačiame 
Hobarte susižinoti su Gamtos 
ortų komisijos nariais. Tai ne-

I

os I’e’-uvis kad bu I . ... . .. ,. I turėtu būti sunku, nes jie čia f*n-krcštu_ir'kud arT . : , v , -■ -. . ; tun įstaigą. Jie Truchaną pa- 
aivUŽ-avau patilti^ nes jjs tarnybą pra- 
z i r, apie liv.uxi 3.. j.Įobarje buvo' Gamtcfs

•*

turtų' konservatoriumi,- bet .jis 
pradėjo nuo pat apačios, nuo 
e’lihio gamtos turtų sargo, o bai-’ 
gė įtakingu viršininku. Jis ne 
tik gamtos turtus saugojo,’ bet 
mokėjo tuos turtus surasti. Jis 
nuTraūkdavb’ tokias fotografijas, 
kurių niekas anksčiau nematė.

Be to. Truchanas nebežiūrė
davo valandų. Jis laiko nežymė
davo. Kiti ateidavo 8 vali ryto 
ir eidavo namo 4 ar 5 valandą.

i Tuo tarpu Truchanas išeidavo 
j 6-tą. o kartais grįždavo tiktai 
I sekančios dienos vakara.

snecu !: i
• k'le'rii
T ruchan

Pašiibdo. kad tos dienos va
karą Hobart e jau daugel’s kal
bėjo apie Truchaną. Tas kalbas 
paskleidė John Murphy, kuris 
mane vežiojo j Southportą. Aš

President of the Republic 
of Italy Roma, Italy

The Hon. Josip Brdz Tito 
(President of tire Socialist 
Federal Republic 
of Jugoslavia 
Belgrade, Jugoslavia

The Hon. Hans B’runhart 
Head of the Government of 
of Liechtenstein 
the Principality 
Vaduz, Liechtenstein

The Iion. Gaston -Thorn 
Prime Minister of 
the Grand Duchy

Luxembourg, Luxembourg

The Hon. Doin' Min toff 
Prime Minister of the

Workers Party
Warsaw, Poland

The Hon. Alfredo Nofarc .
da Čostą . !

Prime Minister of Portugal
Lisbon, Portugal

The Hon. Nicofae Ceausescu 
President of the Socialist 
Republic of Romania 
Bucliarest, Romania

The Hom Gian Luigi Berti 
Secretary of State 
and -Political Affairs—.. 
San Marino,
Republic of San Barino c

SuarezThe Hon. Adolfo Suarez 
Prime Minister of Spain
Madrid, Spain

chaną pažino geri.'u, negu Mur
phy. Murphy jį matė, bet dau
giau jis nieko než.nojo. J s tei
singai įvertino, kad Truchanas 
buvo vienišas, bet tai nere:škė. 
kad jam patiko būti vienam. Jis 
mažai tekalbėjo, nes visą laiką 

—jo mintys buvo kitur. Jis ne
klausė aptariamų niekių, bet j:s

Tasmanijos1 daT^je/ beveik' visai 
salos pakraštyje.: Keli-ds buvo 
sunkus, kalnuotas'.1 Nrekaš'"hėga-

PROTESTAS MASKVOJ

vis galvojo, kaip geriau pažinti ! — Kol Jūs tuos surasite,
Gordbno upės visus intakus ir 
kaip ^va’zdžiau nutraukti pa-

_ veikslą. ' . _____
Casmo . vedei as. jaunas žmo

gus Peter ar Paul- Dombrovskis, 
buvo jo geriausias draugas. Jie
du kaLbėjo-4a pačia kalba..-Nie
kas nesuprasdavo, ką jiedu vie- 

----- TTa5“"k’?tam sakydavo, nes jiedu* 
kalbėjo servhi kalba. Jis neži- 
rojo,, kur Dombroskis gyveno, 
bet Tasmanijoje jo dabar nėra.

— Dombrovskį patraukė Tru- 
chano paveikslai, — pasakė Ca
sino v&dėjas. •— Jis atvažiavo į 
Peder ežerą pagal Truchano pa
skelbtus paveikšlus, o vėliau; at
važiuodavo Truchano pamatyti, i

tarė virtuvės šefas, — tai praeis 
daug laiko.— Rytoj ryte važiup- 
kite -tiesiai į Strachaną. ig -ten. 
susiraskite Ray Bolta. , Jeigu 
anksti išvažiuosite, tai Strachą- 
no uoste jį rasite. Jiedu kelis 
metus, kartu dirbo. ..Kurį laiką,; 
Bolta buvo Truchano ; yjršinim;

- -kas, bet-metn^usT^ędtęTSĮ^iyr 
gino. . Gerai • sugyveno; ;-r-. TriL 
chanas jam nekliudė. Iš> jp;. pą-t 
tįrsite daugeli dalykų, ir;-vieto
vių, susijusių su Truchamų.nes 
Boltas jas žino.

bULAUb, Kdlll UUlcQ>. IMCAdb lingei- .‘ - J.- < - . > , . . . {

Įėjo pasakyti, ar Boltą.mes ten" ~ demonstrąv, tr,
Tąsi m e?-bet -galima buvo. tikėtis G: . v - - C’-jĮ-ten-rastir Jis- prizmrejo visus—.
turtus, -esančius vakarinėje Tąsę; le°.

1 VISI mani j oš. pusiasalio dalyje.
.{; ’ , . . . Maskvoje, reikalaudami,—kad

Rte-public of Malta
Valletta, Malta

Tlie Hon. Andre Saint-MLeux 
Minister of State, 
President of the 
Government Council 
Representing H.S.H. 
The Prince of Monaco 
Monaco, Monaco

Tlie Hon. Thorbjom. Fandin 
Prime Minister of Sweden

Molotovo-^Ribentropo-drįsę pasirašyti pratęsto. reika- phe Hon. J. M. Den tWL 
sutarties 10-ties mėtų sūkalč- lavimą, būtų žinomi pasaulyje,__R

prpgą^ JS/^liętųvįąį,. 4 ,Įat- kaip, kovotojai už žmogaus jr 
iri -U risfAi, - demonstravo savo kautos-teises rr;’Kad' jų sau- 

. . . ______J., reikalaudami,—kad gumas būtų viešosios nuomo-
. Murphy'pasake.’Lad Aiš'kėlfa 'Sovietų Sąjunga atšauktų' ša-- nės ginamaš^/' ' _L---- -

T 3. 'Šis drąsus pabaltiečių žy
gis ir jo vykdytoj ai-bebūtų už- 

Remdamas šį drąsų žygį, Vy- mirštąs, bet būtų visų lietuvių, 
riaūšias ■-Ltetavbš :lšlaisvimmb latvių, estų ir kitų tautų žaro-Į<= 
Kdmft&as kreiilėši į Hėlšfhkiod nių laisvajame pasaulyje jkėlia-Į 
sūsitarfto'ą^pasifašjūsių • vūlsty-' TSas- ir'prrmenahias, • kbTPahal” ” 
biiji<v\1rra'ušybes, kad’ šis protes1 tijo yąlslybės nebus yėl laisvos- 
.tas’inifiĮ išgirstas. Ealšvėš ręi-?Priedai: - ,, ...

aJ kaiavimaij: taip;-'kaip-4iri 'žnidnių ’ ’

^Strachaną žino. Nutarėm išva-J Vo sandėri su Hitleriu Įr pasi 
traukti]! iš Pabaltijo valstybių.žiuoti anksčiau/apie kokią 6-tą, 

jęi šuspesimę atsikelti. Suinokė- 
,jąu Veik1 dvigubai1 už kelionę į 
Sofdthpof^ą. "‘tiaf jis noriai ren^1

riaūšias Lietuvbš Islaisvimmd

gumas būtų viešosios nuonio-

r'of'the——
Kingdom of: Nętherlands, 
Ainsterdam, Nętherlands

The Hon. -Edward Gierek

latvių, estų ir kitų tautų žnro-Į

(Bus daugiau) 
t’i.HMUl yy-.

- »__________ _______ , • . /» J N «

>..;Spyįętįų .Sąjungoje;- girtą;, 
irimas.. ;tięk .pppųiiąijųs,., kad- į i y .

. ,, . .. ■ darbą.^ąteiną . rytaiSį, talpagiilį, Kar-jie yra garsūs ir’pakartėja- 
Mudu su Alurphiu taip;ir pa-; kad. .negalį.'įdirbti,., bereikia :

Jidesni,q.juoko,.,kad įdąrbovyądo . .. . -
,:tąi dėl besąikjo .gęrįmp ,kąltina; ^e^aHn§^s'“ątipriOš - paramos^ adięsaĮąL 

Strachanas buvo vakarinėje (ręligiją,

darėme. Nutarėme anksti-įva
žiuoti sekančios dienos.;rytą.

nqi..-: - 

ir-i p .' 11 
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Awiouncing a new interest rate fox 
US. Savings Bonds:

iii

ej r

Here’s some great news for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 672%.

This 672% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not reached original 
maturitv of 5 vears, the 
improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and for Series H Bonds, 
the increase takes effect with 
their next semiannual interest 
period, beginning on

So you see,

.(M

First Secretary of the' 
Central Committee 
of the Polish’United

45

The Hon. Willi Ritsehard

President of the
Confederation . <. •
Berne, Switzerland- ; r

The Hon. Bulent Ecevit 1 
Prime Minister of Turkey. 

Ankara, Turkey- ’__

Th eHon.Jimmy;-Carter -----
; President of- the .
;United States of America,: . -
The WTiite HoTise, i, ■
Washington DC ,20500 

i • -* ■*. ■’‘ ‘ • >- - z

His Holiness Pope Johri.,Paul' lI
i Vatican' City, i Vatican. Italy F .

 — L-:.-'•■-1- y. n i. T-n -i’"b i'

.iU W97.9; .VIII. . 23 protesto]M 

teisėš,i:bi&la''tik luomėt gfrdimijrteks.las-lietuvių .kalbax:, .. Ar- • ' T -
1 -trrir no “n j ' SSSR Vvnausybei,r 1 b. .ISyy. VIII;, 23 papildomas . ■

’ pareiškimą^ lietuvių kalba,
Siš pabaltieji! • priterštas yr£'l VLIKo. -rašto, ir telegramų j publikos Vyriausybei,

J \* . » ' ' - j,.?r mA -U". 5
V - y.. , ■ „ - j - •— -T ■r'r - ' : - j I ■ Vokietijos Demdkriftihė£ Re-
ikieWfename k^tel-lodei;ragi-[ . snublikds’ Vvriausvbei -
įnaifte'Jus spaudoje ir kitomis. : - ■ -■ 1. 19/9 m. .spalio-1 d. |S?mDnkos vj-riausynei. : . .. .

i- iš pajikįmp.-šaltinio gauta ži; .
j šų I stygose yra ’įmanoma, kad: nia. . iš.- Lietuvos,- kad- 35,000 rašiusių Atlanto' charfą, ' ■ 

vyria»sybėr'btkrėiptų7inonįų^.iš įyąįrių Lietuvos vie-Į • jungtiniu Tautui Organizaci- 
Tleniesį į neteisėtą^ Eietuyo's,-tdyiųr. pasirašė peticiją dėl Ue-|jcš Qen Sekr.'Kurt AVald- ‘-7 

-r:fLaj;vi'jošTt Eštijčfe<ikuphciją'ir;-tuvos valstybinių teisių. Kelios j heiiiiui- 
.'.kąd-G'dėtųF pastangas išvystyti'; amerikiečių žinių agentūros 

.< ;^4u^niąiSoviėlU'Sąjiingaidpr-0-iyslengįąsi tą dalyką išsiaiškinti.
< i testėįnūi’odpma kryptimi;f ■■ - ir patirti platesnių duomenų.

' i progomis'1 ■’ darv ti viską,' kas - !J ū
,v Ui ’ ‘ • - - '--- ' -

TsiUiF
‘J
.;'A .sxin«>'

Helsinkio susitarimo valstybių vadovai
l’Tlie Hon. Brunoj'Kręiąky • [The Hon- Urbo KekkdlVen 

{’ Federal ChaireeSbr of The 
..Republic of’Aiišltia% 
.. Vtena, Austria . '

Thfei Horr. Leo Tfndlifrins
t. Prime Minisle.r^Thegiip^-:

dpm of Belgium
^Brussels, Belgium

iTjierilon. Joe
'^Rfime Ministstf bf
į*,Piime Minister^;- ohfcg

Lit a w o— >»"jy

■President of the Republic 
of Finhlarid . ', 
tHelsihkiy Fihhland

The Hon. Valery Gišė’ard
DEstaing

"Prešiderit of the Republic 
-’df' Franee Pariš, France
The Hon. Constantin - 
RSirafirAnlis __

. ^rihiė Atinislej; .6 dię- Hellenic

Vokietijos Federalinės Rėš-

Vyriausybėms kraštų,- pasi-

Sovietų Teisės- i moksle'' tauti
nio suverenumo' įternrinas- rėiš’- 
kia,- kad tauta- ttiri - visas teisės, 
turi <politinę riaisvę, - turi pilnų

tgalymybę spręšti sav’o likimą ir į'-' 
pirmoj-, eilėj, turi galimybę ap-p 
sispręsti; įkaitant atsiskyrimą 
ir sukūrimą savo , nėpriklaušd- 
nioš valstybės. Tautinis šuverė- 
nmn as reiškia savą politine, tė-

•s i r o
riforinęš ■, < foiltūiįnę: 3 Įr ■ kalbing, 
tautos .nepriklausomybę,.;.kąri . 
pąsiTrišk|ą; visomis- ; /
mdbfeis^ps leidžiant ų
v&tio’šė ‘s0cialinjp .^yęt»iiTp 'rei; 
kalūQseg;ipr jųiįš ;y-jrlfida^a(t, kai „Vi? 
sps: trises ■ gali būji;pilnai) Teefįį-.
ZUptbSr į .PKr'loif.iL- •.£

. 4 Tąsiusį; gųvęyęplĮmsts,-, .tijegalį... 
būti, .duotas pąnąįkintds-,;; jis . 
g^į! būtLdįik^pąteistąš. art>2u:at-^? 
statytas.' r.s

>.(Bus dąųgiaųĮ(U.
-j .T: c t v usildv. >:oX 

:n i i-'. ii.t’L'tV '-.aT.;/.
. ArthritisSjjfferei?!, , U Jv. ..

‘T ' -- ■__ Get relief B "

■ For minor a rthrjtįs-pairta Pah -/ -
Formi/la has 50% more m^čTiSre than • ’K ■

\ Quinary tabtefe. - tvta . . ?
. antacids fąr Rouble stomach protec-

- tton. .
> arthrjhs specialist, from the makers of - * 
Anacinr - ?‘ r

Tavo žodįs_yra^Jęs.a,_
Jono 17:17

Jono 8:32

Bonds arągettihg better all the 
time. This hew’ 672% interest rate, 
together with tįje tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plan at work, or the 
Bond- a-Month Plan where you 
bank, Bonds- arę still the most 
conyęnįenįf easiest, safest way 
to save.

If you haven’t thought 
about Saxirigs-BDlid^ for awhile, 
this is the kind of neivs that 

should increase yeur 
interests ‘'f *
Bonds arė a better 

buy than ever before.
tos

f?iė. Hon. Ankėr. Jorgensen
■:Prirhe ^ImPsteF-ot .pehniark- 

t C-openlrigėn. Denmark 
jA; ’ I.Fa a 1;
The Right Hou. Margaret T. 
i-'jTįhatcher Office of the, 
-lįrPrime Minister' ' 
f-'^lO Downing Street 
^ jLondon, - Englanda ■ . ■

s > <3 j- .

Tire .Hon. Krištjan Eldjdm 
President of Iceland

Reykjavik, Iceland
the Hon. Jack Lynch 

Prime Minister of Ireland 
I’litienix Pirk ' ' ''' 
Dublin,’ ITblSh'd— .....—................

F:fb Sandro-- Pertini- “

IR I’ŠALMAI ft

PASSBOOK 
SAVINGS...
the best way ter savjjegularfyI

Compo*j^d*d

OUR SAVINGS 
••.CERTiRtSATES 
earn UP TO ■ ‘ 8%

see us for 
WOtAV financing

AT OUR tOW RATE '
WITH REPAYMENT 

TQ FIT YOUR INCOME

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST ČEkMAK ROAD . CHICAGO, ILLINOIS
Prrxx SoXAMAVAKAS, 'trjjrua 7-7747

C* f> -tė /L -“t -v -7..' i’ *
SOURS J Mon.Erl.9-4. Zhur,9-8 Sat^ 9-1

AND S

PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMA^GĮfe^: .;

LITHUANIA^ MlNIStRtW .
tJafc La^rČfih 10454 ’ . r

< *■ ,LU. OctobcF-u, ,iwa^s 1

| ŠUSIVIENIJIM AŠ LtETUVIŲ AMEHIK
M yra seniausia, didžiausi? (r turtingiausia. Ifetūnu fraterhalinį otr- 

ganizacija, lietuviams ištikimai Urnanjinti $hi per 92 tnetns.

/ . SIuA—atljeka kultūrinius darbus, gelbsti ir z kitiems, .kurie tuo*
a dirba. • »- > CV rTTF-G.
j t Si A — išmokėjo daugiau kaip ASTUONfe MUAJdxds doleriu
5 apdraudų savo nariams. > > ; . .

i S1.A — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na
F >mhta pilat’fenji (ik- savišalpos pagrindu 7 ;

/ Kiekvienas liėtiivis ir lietuviu draugas-gali
2 Susivienijime apsidrausti iki $10,000. , . ,
5 ■ ■ f c •

Si .A — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — .Endowment
J Insurance, kif? ypač naudinga jaunimai, sfettančlam
• aukštojo mokslo ir j p gyvenimo praajjai.^

4 SI— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: už
f SI,OOO apdraudos suma temoka lik $3.00 metWns. • į

4 SLA — kuopų vyra visose lie tuvių kolonijose. Kreipkitės
2 į mvo apylinkės SLA kuopų veikėjus,, jie Jumsy j ‘ mielai pagelbės i SLA įsirašyti

Galite kreiptis ir tiesiai f SLA Centri:
LlfHUANlAN ĄLLUACE O? AlUekiŽA'^' 7

Na» Vari, N. Y.10001 •
307 W. 30th St.

Ui; (2t»j /



ALTa ir Vasario 16 d. minėjimai IT’S AJVĮAIING! Kaip sovietų jūreivis pabėgo
» Būdamas “Dirvos” savaitraš- 
Ičio prenumeratorium ir atidžių 
jos “nuo viršelio iki viršelio”

4 skaitytoj u, šįmet “Dirvoje” pa- 
įsigedau nors bent trumpo 'Va- 
Isario 16 d. minėjimo aprašymo, 
i Minėjime, kuris įvyko Marijos 
jAukšt. Mokyklos salėje, dalyva- 
/Yo ir “Dirvos"4 atstovas' Chica- susivienijimų ir politinių par-
4goje A.J. .Man buvo Įdomu, ko- 
idėl “Dirvos” atstovas savo ko- 

. įrespondencijoje is Chicagos nei 
įžodžiu neužsiminė apie šį ALTos 
įChicagos skyriaus surengtą Lie
tuvos Nepriklausomybės paskel
bimo minėjimą. Laišku užklau- 

/siau “Dirvos” redaktorių V.G.
“Dirvos” redaktorius savo 

“11.VII.79 laiške atsakė (cituoju): 
Į “Šventės rengėjai nesiteikė 
įduoti dirvai jokio skelbimo 
į (anksčiau visad duodavo) ir ne- 
ipakvietė nei vieno Dirvos bend- 
iradarbib, gyvenančio Chicago- 
Įjė, Į šventę, kaipo koresponden
tą. AU. užsimokėjo įėjimo mo- 

—kęsti,—tad—nebuvo—Įpareigetas- 
rašyti_ Organizacijos turėtų,,

^rengdamos -renginius, nęužmirš- 
iti ir spaudos’^:
J*. ■ r * rt * V r

< Man asmeniškai atrodo, kad 
• ?čia yra . sumaišytos kai. kurios 
^sąvokos. Visų . pirmą, Vasario 
r 16 d._ minėjimas .nėra paprastas 
į renginys, ,Į kuri . turėtų būti 
^siuntinėjami asmeniniai pakvie
timai daly vairtiy ‘ąr ’ pakvietimai

^laikraščiams atšiiįsti. ;sav<5 ko
respondentus. ?K o'r espondento 
atsiuntimas Į L Nepr. minėj imą 

/turėti!'‘būti kiekvieno lietuviško 
^laikraščio pareiga, lygiai kaip ir 

kiekvieno tautiniai susipratusio 
'lietuvio pareiga būtų tokiame 
minėjime dalyvauti.
į‘ Vasario 16‘d. minėjimas tai 
fnėra koks eilinis pramoginis
< koncertas ar vaidinimas, kurio 
: pagarsinimui turėtų būti Į laik- 
Irąščiūs talpinami apmokami
skelbimai- Įplaukos iš Vas. 16 d. 

^minėjimų sudaro pagrindinę 
ALTos pajamų dalį, ir šios lė- 

-soS' vėliau yra ištisus metus 
^naudojamos ALTos veiklai fi- 
Anansuoti. :

Salė minėjimui, nėra veltui 
Įgaunama.' ;Už ją tenka ALTai 

'•■gana 'brangiai užmokėti. Todėl 
ryra . Įsivyravusi tradicija, kad 
<visi minėjimo .daly viai, tiek sve
čiai, tiek. ir patys 'rengeiai, užsi- 
|moka kuklų. Įėjimo mokestį. ŠĮ- 
>met šisi mokestis buvo:2 dol. ŠĮ 
ĮsimbolinĮ ' vieningumo' mokesti ' s ■ .a ' .t ~ .■• „ ".■'■.■ ••*..•

■-a ■ I -—>—--------------- — —

matomai susimokėjo ir “Dirvos” į 
korespondentas A.J., ir dėl to 
jis neturėtų perdaug ant ALTos 
rūstauti.

Amerikos Lietuvių Taryba 
nėra eilinė organizacija. Ji ap
jungia visą eilę didesniųjų 
Amerikos lietuvių organizacijų.

tiju.
Visa, kas aukščiau pasakyta, 

yra, kaip minėjau, tik mano, 
kaip eilinio lietuvio, asmeninė 
nuomonė. Gal, kitaip galvodami, 
yra teisūs ir “Dirvos” redakto
rius V.G., ir jos Chicagos ko
respondentas A.J.
—Jei—ALTos -Chicagos- skyrius 
iki šiol tikrai tokius pakvieti
mus ir skelbimus išsiuntinėda- 
vo, kodėl taip nebuvo padaryta 
šįmet? Būtų gera, kad suintere
suoti veiksniai ši klausimą išsi
aiškintų.

“Diruos'’ skaitytojas

Skaitytoju Balsai
- — - - paplota—ii—pavaišinta -kavute. -

Chicagos Pensininku S-gos susirinkimas i Gana gražiai kėturias dainas
° ~ /sudainavo ponios Lukienė ir

Gerb. Naujienų Administracija :

Atsiliepdama į paskelbtą Nau
jienoms paramos vajų, kartu su 
šiuo siunčiu $200 vertės Money 

-Orderį.------:— -------

' Neturiu didesnių santaupų ar 
pajamų, tačiau žinodama, kad 
šiais laikais už kelis ar kelias
dešimt dolerių didesnio užmojo 
darbo negalima nuveikti, tad ir 
skiriu didesnę paramą, kad laik
raštis Naujienos galėtų tvirtai ir 
stipriai ateityje dar ilgus, ilgus 
metus mus lankyti.

Niekas yra banko knygelėse 
akimis varstyti dolerių skaitli
nes ir neturėti tokio laikraščio, 
kaip yra Naujienos. Tikiuosi, 
kad mūsų garbūs profesionalai, 
biznieriai, organizacijos ir šiaip 
duosnūs asmenys atskubės gal 
dar su didesnėmis paramai su-- 
momis ir mes pagrįstai prieš ki
tus galėsime didžiuotis, kad su
gebame išlaikyti savo kalba i
spaudą^efkurios mūsų vyres- mėjai Annai Lenortas. iš^Mar-
nieji broliai, seserys taip neat- ąuette Parko už Įspūdingą laiš- mas buvo trumpas, teikiąs šiek 
laidžiai kovojo ir net savo kau-[ ką ir už auką.
lais-kelius į Sibiro taigas nu
klojo.

Su geriausiais linkėjimais, 
Jūsų —

Anna Lenortas

<ZOP OM

vjiih SHpesJįJ 
CN 
AZKsTfP^^

AND R^Ž| 
^ECUTgD^^l 

|M 17*8..

CH££$Č OlP^O iH 
gur-Tčg-ScuP“.

» <3RE& THE &DZ >
Ą house n^rno A f^oOM, Up |

TH£ ROOP AHO out č
PF THE ! (J
> /MONf?OE,\ H

•i .4 - - ’
i N ADfiMSxnLVJF, Ewocv 1SUW.

A MON UNIENT to a
. ERECTED

KAVE tails TIMES
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—Susirinkimas sušauktas š. m. 
spalio 10 d. 2 vai. popiet. Susi
rinkimą atidarė pirm. St. Va
nagūnas, patiekdamas dieno
tvarkę, kuri priimta.

Priimta 25 nauji nariai, su
tikti ^katutėmis;

Minutės atsistojimu pagerbti 
penki, mirusieji. Spaudoje pa
reikšta užuojautos šeimos na
riams. Tai gražus paprotys. Taip 
nubalsuota visuotiniame susi
rinkime. Dviejų dienraščių skel
bimai kainuoja apie $23. Narys, 
mokėdamas metams $3, niekad 
nepadengia skelbimo sąskaitos. 
Tad valdyba turėtų persvarstyti 
ši reikalą, nes kiekviename at- 
vejuje primena taupumą. Buvo 
pasiūlymas ušprašyti šv. Mišias 
už įnirusi, inešant tik $5. Bet 
daugumos buvo atmestas.

Perskaitytas visuotinio susi-

Naujienų redakcija ir admi
nistracija nuoširdžiai dėkoja re

. BALZEKAS MOTOR’S •
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas -lietuviu—-——

pataisų.
Pirm. St. Vanagūnas girdėjo 

nusiskundimų dėl ekskursijų 
nededamų skelbimų, dėl negau
saus banketų lankymo. Infor
muoja, kad-iš patyrimo žinome^ 
kad tele foniniai pranešimai 
duoda geresnių pasekmių. O gal 
vietoj banketų, suruošti pana
šius susirinkimus su programė
le ir vaišėmis? Tepasisako 
nariai. Į“

Dr. J. Briedis sėdėjo prie au-

nors daugelio jų vertė tik taip 
.sau... Bet grynas pelnas iš lo- 
terijos.

Po to buvo vaišės: sumušti
niai ir kavutė.

Namų Savininkų sąjungos pir
mininkas J. Bacevičius sveikino 
ir kvietė Į susirinkimą. Jame 

1 ketino būti precinkto kapitonas 
kų stalo. Pareiškė nusistebėji- F- Brady; kvietė i ban’ 
mą, kad praeina pro šalį, arba ke^; kuris Įvyks spalio 27 d.
klausinėjama, kuriam tikslui: 
renkami pinigai. Užkandžiai, 
kavutė — surišti su išlaidomis, 
o valdyba nelinkusi šias išlaidas 
dengti iš kasos.

J. Skeivys informavo apie iš
kviestą Majoro Įstaigos direkto
rių tarti keletą žodžių apie pen
sininkams duodamas privilegi
jas. Pavėluotai atvyko p. Filstil, 
vietoj direktoriaus Jim Birm.
Buvo ir viena, panelė. Praneši 

tiek vilčių senjorams. Atstovams 

Venskus. Jiems plojome.
Palutis išėjo su savo kūryba...
Loterijai vadovavo p. Paketu- 

ris. Prinešta nemaža fantų,

F. Brady. Taipogi kvietė į ban-

Pirm. Vanagūnas prašė nusi
pirkti, o gal užsiprenumeruoti 
Hamiltono senjorų leidžiamą 

' žurnaliuką “Sietyną”,
Kun. J. Kuzminskas prašė 

paremti lietuvių ir svetimomis 
kalbomis leidžiamą Katalikų 
Kroniką kurių išleidimas kai
nuos apie $80,000.

Inžinierius Variakojis rodė 
savo tautinių gaminių dirbtuvė
lės skaidres.

Pavėluotai atvyko radijo ve
dėja Z. Daukus. Ji informavo 
ąpiei sunkumus, kurie susidaro 
transliacijose. Savaitėje sumo
kama $500. Yra tam tikrų su
varžymų: reikia patiekti vy-

TAMPA, Fla. — Devyniolikos Js buvo nuvežtas pas imigra- 
metų jūreivis Igoras A. Pono- cijos komisionierių. kuris viską 
marenko prieš 10 dienų pabėgo išklausinėjo, išaišk'no, ko jis 
iš SSSR laivo, sustojusio Tam- nori ir pasakė, kad jam bus leis 
pos uoste. I ta pasilikti Amerikoje, bet turės

Praeitą antradienį jis laisvai i pasimatyti ir pasikalbėti su So- 
papasakojo. kaip jam pavyko Į vietų Sąjungos pareigūnu, ku- 
pasprukti nuo laivo ir pabėgti į riam turės pasakyti, ko nori, 
į Ameriką, apie ką jis jaukcirs^ Jeiuu -norės grįžti, tai galės 
metus svajojo. ' grįžti Rusijon, o jeigu norės čia

Naktis buvo tamsi, uostas ra- Į pasilikti, tai SSSR konsului tu
rės pasakyti tą pati, ką paša-mus. Jis nušoko nuo laivo, nu- : 

žingsniavo Į miestą. Bet miestas ; 
buvo toli, o susisiekimo priemo
nių nebuvo, tai jis paprašė 
sunkvežimio šoferį, kad jį pa
vežtų. Ponomarenko jam papa- 
sakojo savo bedas ir paklausė, 
kas toliau daryti, šoferis pats 
padėti negalėjo, bet jis sustojo 
pas savo pažįstamą, senų auto
mobilių pardavinėtoją, kuris su 
jūreiviu galėjo laisviau susikal
bėti. Automobilių pardavinėto
jas jį “slapstė” penkias dienas, 
nors jam nebuvo jokio reikalo 
slėptLKai jiedu ūšsipasakojn ūr 
išsikalbėjo, tai senų 
pardavinėtojas jam nurodė, kur 
jis turi eiti ir ką daryti. Jis su- 
rado žmones, kurie ta krypti- 
mi važiavo.

Ponomarenko stebėjosi, kad 
niekas jo nesuėmė, niekas jo 
neskundė ir niekas jo nemušė, 
kaip tai būtų atsitikę Rusijoje.

riausybei ir kompanijai anglų 
kalba skelbimai. Prašė paremti.

Pirm. S. Vanagūnas ir ponia 
šlenienė dėkojo šeimininkėms 
už vaišių parengimą.

Susirinkimas Įvyko Šaulių sa
lėje. Dalyvavo per 200 asmenų. 
Baigėsi 5 vai. 30 min. Kiek ilgo
kai užsitęsė pranešimai, progra
mėlė, bet atsilankiusieji skirs
tėsi patenkinti. K. Paulius

JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

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

Atdara-šiokiadiemais^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

Sekančią dieną atvažiavo Sov. 
Sąjungos konsulas Vasilij Puka- 
lov. Kai pastarasis, išklausinė
jęs. patarė grįžti Rusijon, tai 

-Ponomarenko jam-aišk-iai atsa
kė. kad nevažiuos. Konsulas 
pareiškė, kad jo šeimos nariai 
gal nesijaus patenkinti tokiu el
gesiu. Ponomarenko suprato, 
kad norima duoti suprasti, kad 
jo giminės Rusijoje bus perse
kiojami ir greitai atsikirto, pa
brėždamas. kad nori pasilikti 
Amerikoje, kur giminių be pa-

mašinų i grindo nepersekioja.
Ponomarenko labai apsidžiau

gė, kad imigracijos komisionie- 
riui palikę jo- atsakymai SSSR- 
konsului, o vėliau jam tarė, kad 
gali pas;likti Amerikoje tremti
nio teisėmis. Visus formalumus 
jis buvo atlikęs dar prieš pasi
kalbėjimą su Sov. Sąjungos kon- 

. | šulu.
Ponomarenko tikisi surasti 

darbo savo srityje, siekti spe
cializacijos ir tapti laisvu žmo
gumi. Report.

► i G HJ, H E A P T DI S LA S3

fj For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin* has extra strength, by a panel of experts, used as 
J- directed. But Anacin gives you 

ular headache tablet. And more pain reliever than any 
.__t- . ’ regular strength headache

• tablet. Gives you safety you
Like aB leading headache expect with extra strength you 

tablets, Anacin starts with a want. Read and follow label

r
• Moe strength than any reg-

C i ' T
iii 1 </ (ju i - 3» tl ! - Ii

with safety.

Extra rtreagth with safety. That’s common sense. That’s Anacin. ’

Volare Premier Coupe

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

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente
Turime po kelias
RETAS KNYGAS

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

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

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

NAUJIENOS

$6.00

1739S. Halstėd St, Chicago, IL 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JacmfaM, A KISS IN TH! DARK. Pūtantlžfaj Ir intymtn nuotyki* 

tpražyiaal, paimt! 9 gyvenimo. Lengva* trr* raiba, srrihri lil*i*x* 
150 pat Kaina SU0.___

Dr. Juwt A Kančių*, HISTORY OF LITHUANIA. Lletevo* Irtorijm 
antrink* nao pat *enųjq am&j Iki pokario metę. Vidutinio formato. 14J 
mL, kainuoja 0,00.

Or. Jmnt B- Kančhm, VYTAUTAS THR GRIAT. latorimal DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvo* valatyoea ir jo* kaimynu «tortja 
Ill pal. Kaina S3.00. Kietai* rirželiaia $4.00.

Dangum* Hq knyiu yra tinkamo* dovano* Įvairintai* progom!*. Ja* h 
tilta* knyga* galima irigytl a trilaukiu* l Naujiena* arba atduotu* čeki v 
oinlflne perlaida

1T» Sw«th HaUtW 8tre#k <»»

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSC GAL IR. A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENtS VEIKtJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUI
Dr. A. J. — MINTYS IR DARBAI, 230 pri., liečiančiu* 190*

m*tu Įvykiu*, Jablonakie ir Totoraičio jauna* diena* ir *u*J 
n*ptnl*M. ________„tRM

Or. A. J. Ov**»n — DANTYS, ju priežiūra, rreikata ir groti*'
Kietai* rlrtellala. dėtoj* >4.00 dabar tik
Mlniltali rtriallilf tik _ 

O. A. J. — AUK1TA KULTORA — MAUIO> tMQNtH
£ *11 on Ar Dabar tik tj_**

». SALSTKD ST, CHICAGO, ILL. «’«»

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

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

Minkšti viršeliai $10.00

3. A. Ambroses CHICAG0S LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai ........   ?15.0<i

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai $10.00

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri P*ito išlaidom*.

I — MAUJiBMot, CMKA9Q S. HJU Friday, October 12, 197$
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, mimu. Ji nori, kad būtų priimti visi punktai arba nieko. 
ALTui atmetus puspenkto punkto, o Bendruomenei at
metus pusantro, visas klausimas jau atmestas. ALTas 
daugiau to klausimo nesvarstė ir nesirengia svarstyti.

rnu»d Daily Kxept Sunday by th* uttmaoiaa p-i>. o. ise. ALto pareigūnai nebuvo įgalioti jokių pasitarimų vesti, 
im $«. HabHd *trw«, chk^, hl mm. T»tavb«»* ct-4149 jO jeigu du ALTo atstovai, nesuprasdami visuomeninio 

darbo teisinių nuostatų, tarėsi su Bendruomene, neturė- 
== darni teisės tartis, tai tas susitarimas ar pasitarmas ne-

i • • i
$ 9.oo galioja.
* w°l Maža politinė grupelė, vartodama neteisėtus meto

dus, tuos 6 punktus dabar nori primesti Amerikos Lietu
vių Tarybai Clevelande. Jie bando įtikinti ALTo narius, 
kad Cevelando kongrese priimtų ALTo vadovybės atme
stus šešis punktus ir priverstų AL'Tą naudoti tokius me
todus, kurie ALTui yra kenksmingi- Dar kenksminges- 
ni jie yra Amerikos lietuviams ir visos Lietuvos lietu
viams, norintiems išsilaisvinti iš rusų okupanto.

Dabartinė Am. Liet. Katalikų Federacijos vadovy
bė, gerbdama kitų politinių grupių atstovus, neturėtų 
bandyti primesti ALTui šešių punktų, kuriuos ALTo va- 
dovybė jau atmetė. Jeigu Katalikų Federacijos veikėjai 
dabartiniu metu vis dėlto bandytų tuos punktus ALTui 
primesti, tai ALTo atstovai privalėtų juos griežtai 
atmes'ti. <

________ ■ ______________________________________ ' ___________ '_______ ‘ r

Lietuvių Kongresan atvažiavusi grupelė, bandys 
diskredituoti dabartinius Ameirkos Lietuvių 'Tarybos 

jus.. Jau dabar leidžia, g
vių Kongresas jau čia pat. Penktadienio rytą Člevelan- {rikos lietuvių vienybės ir nieko nedaro lietuviams ap

jungti politinei akcijai vesti ir finansams apjungti. Da- 
bartmiu meturjie jau skleidžia šmeižtus prieš Dr. Kazį 
Bobelį, ilgus metus vadovavusį ALTui, o dabar pasta
tytą VLIKo priešakiu. Jie nepajėgė įtraukti Dr. Bobe
lio ALTo ardomajam darbui ir nepritarė jų iniciaty-t 
voms VLIKe, todėl ir paleido šmeižtus ir melus' prieš 
taurų visuomenės veikėją. -

Jeigu Cleveland© kongrese kas nors bandytų siū
lyti- žeminti Dr.. Kazį Bobelį ar kurį kitą - dabartinį at
sakingą ALTo pareigūną, tai atstovai .turėtų tuojau 
vietoje sustabdyti niekinimo darbą prieš išrinktus pa
reigūnus ir kelti viešumon tokių blogų darbų orga
nizatorius.

Mes tuos pareigūnus išrinkome, mes. juos Įpareigo-

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS 
■■ > "" a. ' ■» ------- -- ■ :

Subscription Ratow

In Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
<v: months, $10.00 per 3 monthe. la 
>ther USA localities $30.00 per year, 
$18700 per six months. $9.00 par 
three months. Canada $33.00 per year; 
>ther countries $34.00' per year.

30 cent! xr cojy.

Nuo gruodžio »irnw« d. 
Dionraižio kaUoa:

tueagoio lr priemiwfiuoee: 
metams _ ____________

pusei metų ___________
trims mėnesiams  
rienam mėnesini -

įtose JAV vietoae:
’weUmi._____

trimu 
viekam meneėui

>19.00

Kanadoje:
metaiDfi— ~ -
pusei metu -------
vien*™ mėnesiui .

118.00 
I 150

Utaeniucee: 
metama____

puMi metu_____
vienam mėnesiui

na. oo
i 4.00

Naujienos ein* ‘ ksadien, itadriant433.G0 .
$18.00 ’ sekmadieniui. Leidžia Naujienų Ben- 
110.00 drevė, 1739 So. Halated St, Chicago, 
$ no hl aoeoe. Teist 421-6I00. _ .

Pinigut reikli durt paita 
$30Jt Ordorin karta a stakyma. >

NAUJIENŲ rsžtinė atdari kudies. išakyrtsi lekmadienlua,
8 vii. ryto iki S vii. vikaro. Jeftadieniiii — iii 11 t*L

Ko neturėtume daryti
—Amerikos-Lietuvių Tarybos- suvažiavimas. ir_ Lietu-.’peikėj
n TZa-m Ai o not V L O 1 Q

Waukeganas

nenaudinga ir net kenksminga
okupantui ir jo kvisįingams ne- ku, kurie bent kiek galvoja, kad 
pasisekė per- 28 metus... Kaip
LB-Tarybos—narys labai apgai- i tame pačiame krašte turėti .du

M. ŠILEIKIS

Pagaliau iki šiol visiems buvo 
***■ • aišku, kad vienas iš pagrindinių 

išeivijos veiklos tikslų yra pa
vergtosios Lietuvos laisvinimo 
reikalas. Bet jei dr. A. Butkus

dė prasideda metinė ALTo konferencija, o šeštadieni ir

jie nonorLAmer

Didžiosios Amerikos Lietuvių politinės, orgąnizaci- 
jos, susivienijimai, draugijos ir klubai jau yra paskyrų- i 
sios savo atstovus, paruošusios reikalingus įgaliojimus 
ir davusios savo žmonėms instrukcijas, kaip jie* "turi lai
kytis kongrese ir kokius--politikos—daikytis-svarbiausiais^ 
klausimais. Reikia manyti, kad svarbiausieji’pageidavi-., 
mai jau. suformuluoti ir. pasiųsti j.o kas norėjo rezoliuci-' 
jas paruošti; tai viskas jau bus įteikta rezoliucijų ko
misijai. Į ' ;. '' ’’ ■ ' .. . .. -

Lietuviškoji spauda taip pat bus pasisakiusi šiais 
svarbiais^ klausimais, politikai tuos klausimus, nagrinėjo 
susirinkimuos. Bet yra visa eilė dalykų, kurių suvažia
vusieji atstovai neturėtų daryti. Į Clevelandą suvažiuos^ 
didokas būrys veiklių lietuvių, kurie turėtų daboti, kas - 
neturėtų prasprukti į dienotvarkę ir nebūtų bereika- j dirba mūsų visą darbą, todėl mes ir privalome įjuos 
lingai laikas leidžiamas.. Tuo reikalu politinės grupės tu-Į ginti. ' 
rėjo padarytį nutarimus ir apie tai savo .atstovus in
struktuoti. 4Į ' ■

Pradėkime nuo pačio svarbiausio u klausimo: visi 
esame girdėję, kad Amerikos lietuvių katalikų federal 
ciją užvaldžiusi nedidelė naujai, atsiradusi politikų gru-j 
pelė, kuri nori pirmautLAmerikos Lietuvių TarybaLnėm _
žinomi atstovams suredaguoti šeši punktai.Tuos punktus į an^esnis> daugiau padalysime ir niekintojų skai- 

’ALTui pakišo JAV Lietuvių Bendruomenės- tuometinis <C1US ,PS zy1!1131 mažesnis, 
pirmininkas inž. Algimantas Gečys. ALTo vadovybės tuos 
punktus svarstė .papunkčiui ir puspekto jų^ atmetė J 
.Sutiko priimti tiktai pusantro, liečiančio ryšininkų pasi-į 

__ keitimą ir kartą į metus keliems abiejų valdybas organi- .
nizacijų nariams sueiti ir aptarti kelis svarbesnius T BUTKAUS POKALBIO
klausimus. Am. Lietuvių Tarybos vadovybe pranese Ben- • 
druomenei, kad tie punktai atmesti, o dėl pusantro 
Punkto ALTas sutinka tartis_________ ' ___ i__ ,

Inž. Gečio vadovaujama JAV LB ALTo nutarimą aįškiau ir griežčiau:

lestauju dėl LB centro valdybos 
pasirinkto kelio, jam nepritariu t'kelia nesutarimus, visuomenės 
ir niekuomet nepritarsiu. Pasi- skaldymą ir net jos, klaidinimą. 
naudodamas “Naujiemį3 spau- Bet kada B-nės vadai tą supras, 
dos laisve, viešai protestuoju, kad tokia padėtis mūsų laisvi- 
Pabusk lietuviškoji visuomenei nimo bylai yra nenaudinga?

. Žiūrėk kur tave veda mūsų “va
dukai”. ..” Ka galėtu pasakyt:

laisvinimo veiksnius, nes tai sū

. dr., A. Butkus į šiuos dr.' L

Tikrai, jau seniai pribrendo lai- 
• kas tai suprasti, bet gaila, kad 
tam- trūksta geros valios.

tyti ir tas aukas, kurios Vasario 
16-osios šventės, minėjimuose 
laisvinimo reikalams renkamos, 
tai aiškiai parodo, kur jis stovi 
ir, anot aukščiau minėto dr. L. 
Kriaučeliūno, ko jis siekia. Ma
tyt, kad jam B-nės reikalai yra 
kol kas svarbesni už, pavergto
sios tautos laisvinimo, reikalus.

Dr. A. Butkus pasisako if’del 
tų Rochesteryje sugalvotų 'šešių 

j punktų kuriuos pargabeno du 
Altos vicepirmininkai: dr. L. 
Kriaučeliūnas ir dr. J. Valaitis. 
Apie tuos punktus buvo jau 
daug kalbėta ir daug rašyta. Pa- 
aiškėjo. kad minėti vicepirmi- 
ninkai yra peržengę jiems’su
teikto įgaliojimo ribas. Juos 
Altą siuntė pasiteirauti, ko, 
B-nės vadai iš Altos nori. Užuot 
pasiteiravę, jie pargabeno’susi-, 
tarimo sąlygas, kurias Bmės va
dai patvirtino ir kurias turėtu 
oatvirtinti ir Altą, šia proga 
verta atkreipti dėmesį į mūsų 
garbaus' teisininko P.. Stravins- 
ko pasisakymą .spaudoje'-dėl šių 
■punktų. Jis - minėtas sąlygas 
■nagrinėjo ■ iš esmės, jas išgvilde
no iki pačių gelmių. -Pasirodo, 
kad jų priėmimas yra';-Alfos 
veiksnio likvidacija. Ir .kas ga-^

Kriaučeliūno žodžius? Juk tai 
žodžiai to žmogaus,_ kuris šian
dien Bendruomenėje turi neeili
nius uždavinius atlikti. Tik gai
la, kad daktaras grieš dešimtį 
metų, taip taikliai rašęs tokį pa
reiškimą ir protestą, šiandien 
tuo nelemtuoju Rochesterio su
sitarimu įnešė tiek daug ne-

5
Daktaro A. Butkaus manymu, 

reiktų sudaryti bendrą finan
sams telkti fondą. Mano supra
timu,. toks bendras fondas ne
būtų naudingas, nes Altą ir 
B-nė yra atskiros institucijos, 

■ su skirtingais uždaviniais. Toks 
fondas būtų dar vienas naujas

įome dirbti atsakingą darbą, mes visi jiems padedame, ! sklandumo Alfoje, kurį pri- nesusipratimams kilti šaltinis, 
į Niekas neturi teisės jų nuvertinti arba juos šmeižti. Jie ji turėtu likviduotis. Jis kadangi skirtingu institucijų

Iš šmeižikų privalome reikalauti Pasakyti, 'duoti 
. | faktus, kurie galėtų išreikšti, rimtų pareigų pa- 
.; stangas. K '

Kada visi vieningai mūsų organizacijų pareigū
nams padėsime, kada už-gerai, atlitkus darbus jiems pa-

A. SVILONIS

tyli ir dėl Vasario 16-osios au
kų grobstymo.

4
Dr. A. Butkus savo pokalbyje ' 

siūlo Altai Su LB-ne susitarti _ 
dėl veiklos. Bet ar iš. viso toks 
susitarimas yra reikalingas, kai 
šios abi institucijos turi labai 
aiškius ir skirtingus veiklos ba
rus. Juk tik LB-nė tuo sukėlė 
tokią erzelynę, visuomenės skal
dymą, kai ji, nukrypusi nuo jos 

’ pagrindinio veiklos baro: lietu
vybės puoselėjimo, ėmė savintis" 
įr Altos veiklos sritį. Reiškia, ;

veikėjai nesusitars, kurių veikla 
yra svarbesnė ir kurie daugiau 
nuveikė ir kuriems reikia dau
giau’skirti pinigų. O. be fo,jt>r-

Į ganizacijos, turėdamos škirtin-

nesupras, kad tokiu susitarimu 
jie likviduoja' Alfos veiksnį. 'Ži
noma; jie daktarai; bet ne teisi
ninkai, gal tuo'iFr'feiktu juos pa
teisinti. Tiesa, p. P._ Stravinskas 
vis tik rado reikalų įr aiuo, at
veju pabrėžti Alfos ■ 'Valdybos 
gerą valią, kuri sutiko; priimti 

:iš tų šešių punktų du. Bęšt tolęįoš 
geros valios B-nės vadai nėpa- 
rodė. Jie atmetė du punktus' ir 
Altai pareiškė, kąd jį. turi pri
imti visus šešis arba nieko...Bet 
jie tuo parodę jų ne nor^ tar- 

’ tis, o diktuoti. ■ T -s. .
(Bus daugiau) . .

gus 'tikslus, turi ir skirtingus 
rėmėjus.- Tada išeitų,' kad to
kiam -bendram fondui turėtų 
priklausyti įr Balfas. Juk ir jis 
rūpinasi iietuvių reikalais.

Jei tokio bendro fondo nėra, 
tai, daktaro A. Butkaus nuomo
ne, B-nė gali Vasario' 16-osios 
šventės proga • grobstyti pinigi
nes aukas savo reikalams. Jo žo- 

aukas, kurios

—. Senatoriaus Talipądge sek
retorius, suteikęs netikslias in
formacijas teismui, gavo ketu
ris mėnesius kalėjimo.

~ ^-Kraštoapsaugos* -sekreto-- 
rius Harold S. Brown pareiškė 
įsitikinimą, kad. Kongresas pa
skirs. krašto apsaugai reikalin
gas didesnes sumas. 1

_• • ' * $

— ■ ■;

— Prez. Carteris pritaria Fe-
i JAV LB.-nė panoro veikti poli
tinę veiklą, ji galLšurasti tam 
!ir sprendimą: pasiųsti į Altos 
: veiksnį savo atstovus^ taip, kaip 
i siunčia kitos centrinės organiza- 

Dr.~K. Kriaučeliūnas rašo dar jt sukurta;’atrodo, pasinešė eiti eijos. Juk tada pasibaigtų tarp 
: “LB-nė už- bendradarbiavimo su okupantu šių dviejų institucijų nelemti 

atmetė. Ji nepatenkinta vien tik pusantro punkter prie-’ miršusi didžiuosius tikslus, kam—keliu, sulikviduoti Altą, kas ginčai. Taip pat visiems yra aiš-

(Tęsinys)

ėmė ir politikuoti. Jei pagaliau, J džiais tariant,
’ remtų jos užplanuotus' darbus. į deralinio Rezervų Banko tary- 
Kokietie B-nės .užplanuoti.: dar-1 bos- nutarimui pakelti nuošim^ 
bai, 'jis nepasako. Manau, kad. eius už paskolas..- -bai, Jis nepasako. Manau, kad.
dr. L. Kriaučeliūno pasisakymas 1
aukų klausimu Butkui turėtų, ■
akis atverti įr jjs turėtų supras^ alaus bendrovė tariasi su kitais 
ti, ko jis tokiu reikalavimu šie-

£

— Tvirtinama, kad Schlitz

savininkais siekiant sudaryti 
didesnę ir pajėgesnę bendrovę.

Politinės veiklos reikšmė išeivijoje
BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

(Tęsinys)

Tiktai vienui vienas ukrainietis kanki
nys, disidentas Valentinas Morozovas, atvykęs į šį 
laisvą kraštą, ukrainiečiams pasiūlė kovoti už UKr 
rainos iš okupacijos išvadavimą. Be to, *Morozas 
yra pasakęs: “Aš nieko blogo nenoriu pasakyti 
apie rusų demokratinį sąjūdį, bet žinau,.kad, jei 
iškils klausimas — demokratija be imperijos ar 
imperija be demokratijos — daugelis rusų pasi
rinks imperiją”. Šį ukrainiečio V. Morozo teigi
mą patvirtina (stipriai paremia) kartu su Morozu 
mainais už du sovietų šnipus paleistas rusų disi
dentas žydas A. Ginzburg. Cituoju: “Man labai 
norėtųsi, kad lietuvių ir rusų išeivija rastų bendrą 
kalbą, ypač kultūriniuose reikaluose, kad ji palai
kytų ryšius. Mano troškimas, kad abi tautos ne
žūtų. Aš jaučiu savo tautos tragediją. Ji didesnė 
negu lietuvių. Jūs turite daugiau tautinio atgimi
mo galimybių. Todėl aš trokštu, kad abi tautos 
padėtų viena kitai atgimti”. (Tėviškės Žiburiai, 
1979-5-24)

Ar ix t:’esų Rusijos tautos tragedija yra di
desnė, negu Teturiu? Tiktai dėl religijos ir žo
džio bei spaudos laisvės persekiojimo bei kai kurių 
kitų rusų teisių netekimo, Rusijos tauta kenčia.

Tačiau niekas nededa pastangų rusus nutautinti, 
rusų kalbą pakeisti svetima kalbai, niekas neža
loja jų istorijos, tautinės kultūros... Pavergtų 
kraštų žmonės yra priversti patys badauti, kad iš
maitintų Rusijos tautą. Rusai juk turi daug di
desnes privilegijas okupuotose kraštuose, negu to 
okupuoto krašto gyventojai. Be to rusai turi savo 
tėvynę, kokia ji bebūtų — yra jųjų. Jeigu šiandien 
komunistinė Rusijos valdžia leistų rusams ir lie
tuviams laisvai išpažinti savo tikėjimą, ir sugrą
žintų kitas laisvo žmogaus atimtas teises — rasų 
tautos tragedija pasibaigtų. Bet ar tuo pačiu pasi
baigtų lietuvių tautos tragedija, liktų išspręstas 
Lietuvos okupacijos klausimas?

Taigi, kas yra “žmogaus teisės”? Kokia yra 
tų dviejų žodžių prasmė? Pirmiausia, “žmogus” 
yra tiktai mąstanti, kalbanti gyva būtybė, o “tei
sė” — leidimas, kieno nors duota galimybė ką nors 
darytu Žodis “teisė” net neturi “laisvės” ar “lais
vos valios” prasmės. Todėl šauksmas tiktai už 
“žmogaus teises”, nenurodant už kokias teises ir 
kokio žmogaus — neturi jokios prasmės. Kadangi 
nėra visuotino žmogaus, todėl negali būti nei vi
suotinių teisių — “žmogaus teisių”. Gal kam at
rodys, kad žmogus turi įgimtą teisę būti visiškai 
laisvu, gyventi ir elgtis kaip tiktai nori. Tačiau 
mūsų dienų gyvenimo praktikoje tokios laisvės 
sąvoka nebūtu įmanoma pritaikyti, nes kiekvienas 
žmogus, priklausydamas kuriai nors tautai, pri

valo paklusti, laikytis valstybinės valdžios nusta
tytų bei sankcionuotų taisyklių normų. Tokiu bū
du toji žmogaus “įgimta” laisvė tampa valstybės 
Įstatymų apribota. Žmogus dar net negimęs, mo
tinos įsčiose, tautybės ir net religijos atžvilgiu, 
visiškai jo neatsiklausiant, jo tėvų būna apspręs
tas. Tokiu būdu tautybė yra prigimta (paveldėta), 
neatsisakoma. Tauta gimdo tautą!

Lietuvos nepriklausomybės atstatymas yra 
visos mūsų išeivijos pagrindinis tikslas!

(Pabaiga)

KAR. DINEIKA

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

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

Lietuvos šauliai galėtų pasidžiaugti svetim
taučių atsiliepimais apie lietuvių jaunikaičių kū
no sveikatą ir pajėgumą.

(Tąsa)
' • -III.

KŪNO KULTŪROS ESAMOJI IR GALINGOJI

PADĖTIS ŠAULIŲ ORGANIZACIJOSE/’ TO 
PRIEŽASTYS IR ATITAISYMO BŪDAI
Iš visor kas ankščiau pasakyta, jau nuoma- 

nu, kad kaip ir-kariuomenėje, bei mokyklose, -kū
no kultūros padėtis šaulių tarpe buvo ir yra už- 
uomazgos stadijoje. Tai kuo ryškiausiai patvir
tina, kad ir tas faktas, jog ligi šiol nebuvo rūpin
tasi išsiaiškipti, kuriais principais vaduots at- 
sakomingame šaulių fizino lavinimo darbe; ne- 
buvo bent kiek plačiau imant numatyta ir siste
ma bei tie būdai, kuriais tiksliausia ir geriausia 
būtų šaulių kūno kultūrinimą siekti. Visa tai ga^
Įima paaiškinti tuo, kad nebuvo kalbamo dalyko 
žinovų, bet naivu būtų laukti, kad tie žinovai pa
tys atsirastų. Tai parodo šaulių vadovų abejingą 
pažiūrą į taip svarbų dalyką, kuris yra tas ker
tinis karinio paruošimo akmuo ir pamatas; be 
kurio neįmanoma jokia pažanga bei rimtas pat
varus tėvynės gyrtėjė veikimas. O tuo tarpu ran
dame tu paeit} vadovų aiškų nusistatymą, kad 
visuotinas karinis mokymas yra platesnis laips
nis pačios idėjos, kuria vaduojasi šauliai. Be to 
jų žinota, kad kūno drąsa ir dvasios vangumas, 
pilietinė sąmonė ir sąmoninga disciplina, tai yra 
ypatybės, - kurias šauliai stato pirinon vieton sa-
vo tarpe.

(Bus daugiau)

♦ — MAUJtfWOS/CMteAOO t, frfdayf October 12.



akUIBRUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
4449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
NtedicaJ Bolldin*) Tai. LU 5 6446 
Priima ligonius pagal susitaria*.

Jei oeatshepia, skambinti 374-8006

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

W**Kh*star Community klinikos 
NWdichio* direktoriuj

1938 S. Mantrtim Rd* Westchaatar, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

Jus antrą šeštadienį 8—3 vai. 
Tfii 562-2727 arba 562-2728

TEL. — BE 3-5893

DR. Ai Bs GLEVECKAS 
7 GYDYTOJAS IR CHIR 

specialybė akių ligos 
3907 Wait 103rd Strevt 

Valandos pagal Rimityrimą

bR. Trank pleckas
~0PTOM6TR|9tĄ5“

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 St. T»i. 737-514$

Tikrins akis. Pribiikn akiniu; ir
“contact lenses”1 

VaL akai patarimą. Uždaryta treč.

INKŠTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET“ 
Vai. antrad. 1—4 popiet,

r talaf.: 776'880___
Rszidandjos tatai: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTCįlAŠ IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spac. MOTERŲ Ilge* 
Ofiiai 2652 WEST 5vthfiROBT

DR. MYKOLO DEVENIO PAGERBIMAS VOLDEMARININKAI VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

tai buvo praeitis. Ta jautėsi visada daugiau anga-Visa 
praeitis bfetgi liėtiiiriui buvo sy-^žuoti rodyti simpatijas laisvės

siekiantieji! asmenini ir tau
tom, nesankcionuoti laisvų tau
tų pavergimo faktų.

Jau vien ši pasyvi Amerikos 
politika, kai ji pademo'nstruoj a-

klu ašmeninis angažavimas. An- 
gažavimas rezistencijai, kuri 
demonstruotų tautos valią gy
venti be svetimųjų priespaudos. 
Jei tauta nėrezištuctų prieš 
okupantą, ji pišfirŠdytų neturin- i 
ti savos valios. Jai negalėtų ta-1 tą ir sukliudo jo siekimą stabi- 
da būti taikomas ir anas apsi
sprendimo principas, kuris nė
ra nustojęs pč^uliarumo nė po į 
karo. Jei tauta nerezistuotų, j 
išduotų savo tradicijas .

Tyli kalbą, kurią dabarties pasyvią politiką. Kai viena da- 
lietuviai girdėjo iš savo netoli-,lis Amerikos intelektualų, prag- 

t, velke jų' matiniu metodu galvodamt-pa^ 
—■ per, sisako už esamos padėties pri- 

nenustojo pažinimą, kita dalis, kuriai 
Amerikos tradicinis idealistinis 
palikimas yra brangus, jaučia 
atsakomybę už pavergtų tautų

*A.š gyvasis, ai buvau numirgs Ir itai asu gyvas par amžiy amžius*.
Apr. 1:18.

Svarbiausias Evangelijos mokslas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
prisikėlimas iš numirusių. Jėzaus mirtis parodo mums didžią jo ir jo Tėvo 
meilę. Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visos žmonijos palaiminimui 
reikėjo, kad Jėzus atsikeltų iš numirusių ir pasidarytų mūsų išganymo Vadu 
ir visos žmonijos Atpirkėju. Dėlto Jėzaus pasakyta: “Aš esu gyvas ir jūs bū
site gyvi’’. (Jono 14:19). Tokie šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų šir
dis, atgaivina ir sustiprina mus, nes matome, kad įau arti prisikėlimo rytas 
ir ilgai lauktoji Tūkstantmetinė diena, kurioje Viešpats palaimins visus ir nu
šluostys visas ašaras nuo kiekvieno jam pasidavusio ir jo klausančio žmogaus, 
maldavimas už mūsų nuodėmes.

ma, nervina sovietinį oktipan-

iizuoti okupacijos sukurtą pa
dėtį (pig. Pavergtų Tautų Sa
vaitės atgarsį Maskvoje!).

ji į Lietuvis pastebi Amerikos 
j visuomenėje ir daugiau nei tik

mos praeities bykfjant, 
nusistatymus. Rezultatas 
25 metus lietuviai 
demonstravę, kad jie yra kito
kia tauta nei rusai; kad jie no
ri gyventi “savu gyvenimo sti-
lium” —• kitokiumei jiems prie-.Jikinią. Tarp š" 
varta primetamas Maskvos sti nų ir senatorių, kurie kasmet 

pareiškia Lietuvai simpatijas

Dr. Mykolas Devenis

! liūs.
. (3) _ Praeities -jaktai byloja vasario 16 proga, vieni su sen,
dabarčiai ir tam tikra paguoda.
— Ta paguoda paprastai išsa- 
koma: nebuvo amžina caro oku
pacija, nebus amžina nė komu-

i Dr. M- Devenis mirė pr. met: dr. K. Bobelis. Po Jų sekė spe-

nizmo ...
Tam tikros metalinės paguo- 

'dos duoda.lietuviam ir žvilgsnis 
į Ameriką. Istorinėje eigoje dėl] gegužės mėn. 28~d. Santa Yorko atvykusio'!

inikoje, palaidotas Tautinėse Ka^ buv. VLIK-o Audėno kalba. ' laisvės kovojančiu tautų globo-
^Lpmės^-čikagojer—t----------- — - Prelegentas .plačiai nušvietėLjTnicT’aureolė—ii^ranėūžijus

qhso VAJk: pirą- antrai, trečiaa Velionies šeimos inciatyvafdr. M. Devenio gyvenimą, api-Įyra perėjusi Amerikai. 
,?x_^Lr TM T— »L°s ngeles mieste buvo susir-; budino jo šviesią asmenybę, pa-’ kos
sbaia. vaL popiet ir kitu ] organizavęs organizacijų, T<u-

, ‘3 '' oĖĖil iuiitėrfam.

Tai. PR 8-1223

tf penki. 3-4 įr 6-8 vai vak. ftJrtadir
Ameri-

nesenos nuosavios kovos

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

Mažeika i Evans
* v

Laidotuvių Direktoriai

1

ttRTHOPEDASPROT:,____
Aparatai - Protezai. Mėd. ban 
Cinzai. Speciali pagalba kojom* 
•Areli Supports) if t t

3^5

rioms jis priklausė ar jas rė- 
— mė, komitetas surengti jo pa

gerbimą - akademiją. Tai jvy-
■ ~ ~ "** ■“' 23 d. šv.
Kazimiero parapijo's salėje.

Scenoje buvo išstatytas dr.
M. Devenio biustas, papuoštas

ESTAS i ^0 š-m« rugsėjo m.

tisė 63rd SU Chlcig*. Vk 6G625 daugybe gėlių. Atsilankė - visa
Telef.: PRospcct Š-S0Ė4 iDevenių šeima: našlė A. Deye-

-------------------------------------- 1 nienė, dukra Dalia su vyru dr.
A U I n A W a^u sūnūs — dr.1. L U lt 1 U A ./I Algis ir mžč Kęstutis. ■ ' ■

>. _______ j Akademija atidarė ir jai va-
r rz bršbElic dovavo organizacijų atstovas-

UK. U K. BUBtUS j. Kutrk pakviestas
• M, Preikšaitis sukalbėti

takų chirurgija. r nvokaciją. Po to pirmmihkau- 
5025 CENTRAL AVĖ. jautis trumpai supažindino su- 

sirinkusius su velionies asme
niu ir jo darbais. Sveikinimo žo
dį tarė gėn.. konsulas V. Čeka
nauskas ir VLIK-o pirmininkas menine dalimi, kurią

Prostatos, inkstų ir šlapumo kun.

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

žymėjo jo veiklą Liet. Protes- Uėl laisvės, kovos prieš vergiją, 
tautų Sąjungoje ir Liet- Vai- prezidento LinkČInb idealisti- 
stiečių Liaudininkų Centro' Ko- niais principais grįsta politika, 
mitete, iškėlė jo įkurto Deve- 
nių Kultūros Foiidb reikšmę; 
p* gėliau -priminė jo kančias 
Sibire ir vertingus parodymus 
Keršiene komitete ■ dėl lietuviu 
trėiii m:f ir tremtinių gyvenimo 
sį’ygii 'Sibike.' -L Audėnas, nors 
jai ^slegiamas 80-metelių, dar 
labai gerai ir sveikai':atrbdė.

Buvo gauta sveikinimų raš
tu., kuriuos perskaitė p-lė Ba
rauskaitė. Sveikino gen. super
intendentas. St. Neįmanąs, Lie
tuvių Evangelikų .Taryba, Liet. 
Evange.ikų Reliormalu . Bažny
čia, ’ ^lu-ų. Sparnų "žurnalo va- 
dęvvbė ii; Liet., Valst. Liaudi
ninkų S-gos Centro Komitetas.

Akademija, buvo paįvairinta
ia atliko m u-

kurią pratęsė prezidento W. 
Wilsono skelbtas, apsisprendi
mo principas — visa tai neto
lima praeitis yrą-palikusi gilius 
pėdsakus amerikiečių galvoji
me. Bendroje po’rantrojo pasau
linio karo Vakahj apatijoje ir 
neutralume pavergtos pasaulio 
dalies atžvilgiu amerikiečiai

Irving M. įves lietuvių rezisten
cijoje įžiūri žmonijos bendrų 
pastangų dalį ‘"Lietuvių drąsi
rezistencija sovietiniam paver-
gėjai yra šviesus simbolis žmo
nijos kovos prieš piktąsias jė
gas’’ (1956).

(Bus daugiau) •

SUSIRINKIMŲ

LIETUVIU Našlių, Našliukiu ir Pa
vienių asmenų klubas spalio 12„ dieną 
7 vai. vak. turės narių susirinkimą, 
kuris įvyks Vyčių salėję, 2455 West 
47th St. Visi nariai ir prijaučiantieji 
kviečiami gausiai atsilankyti aptari
mui svarbių klubo reikalų' Banketas 
našlių klubo Įvyks spalio 28 d. Bilie
tus galima, įsigyti per . susirinkimą 
ir pas platintojus. To susirinkimo 
bus vaišės. ■ v , r - - ‘

V. Cinką

. i j-—'-1 - <\
PERKRAUSTYMAf „ , j

MOVING
LeidimaL-^-Pitna apdraudė - 

ŽEMA KAINA 
R. i Ė R Ė N A S
Tai. WA 5-8063 

M0 V IN G

ii įnirty atztonty. 
arkanas VifciAus 

fit. a.4rf ^6-5996

RAblJb iEfMOi VALANDOJ 

VImj profrim*, li WOFA,

. Lietuviu kalba: rrrto H*-
madienro iki penktadienio 5.30 
6:05 vai. vak. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
r<i. ryto.

Aidėta CUVtvi

Tekfj Hlmldei 4-2411

7159 S*. MAPLIWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 6^629

Nuo

A ’“Lietuvos Aidai’ 
=- _KAZt BRAZD1IONYTĖ

Progrimoi

Kirtdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

VUos laidos iŠ W0PA rtbtle*, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p.
B WTIS stoties 1110—AM banga.

' f W. 7Ut Street
. CMiekfcO; ūllbote 80629

Telef. 778-5374

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
ateityje. ' >
į Sąskaitą apdraustos 

m iki $40,000 j
2657 W. 69 STREET 

Chicago, IL 606/9
Tel. 925-7400

3929 SO. HARLEM AVEt 
Bridgeview, IL 60455

TeL 598-9400

Jll
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILL. 60632

PHONE 254-4470

4 Years Savings 
Certificate . 

(Minimum $500)
Saving.

rys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
TeL 737-8601

EUDEIKIS
~ GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

1 i'i'
4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

zikė O. Mėtrikienė, smuikinin
kas R. Mickus ir aktorius A. 
Žemaitaitis. Muzikos akordais 
ir dekląmącijomiszjvisus daly- 
-viris jiė labai p.dtHiai nuteikė.

Tarus A. Deveii^hėi padėkos 
žodį, akademija buvo baigta 
Tautos himnu. P© to dalyviai 
vaišinosi prie kavos, stalų, svei
kinosi su atvykusiais svečiais, 
dalijosi įspūdžiais- Akademija 
tikrai buvo sklandžiai surengta 1 ' o

vo prisirinkę arti 300, asmenų 
paliko gilų įspūdį. •'' _

J. Ktr.

Lietuviu. Moterų Draugijos “Ap- 
šyieta" poatoštogmis narių šušinn- 
klmas įvyks šeštadienį, spalio 13 d., : 
1 vai. popiet 3808 So. _Union A^e. < 
įėjimas is kiemo: Nares prašomos 
atsilankyti, nes yra svarbių reikalų 
aptaiti. Bus- i£ vaišės.- --

—Rožė Drdzgaivierie, rašt-
_ ___TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

DENTURE WEARERS
A major 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

e

?-

Corned Beef Hero
Conquers Hearty Appetites

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

Corned Beef Hero _
1

1

6
6

loaf Italian or French 
bread, sliced lengthwise

can (12 02.) Libby's
Corned Beef, chilled į
and sliced -J

lettuce leaves
tomato slices

1/3 cup chili sauce
1/4 cup mayonnaise
1/3 cup chopped Libby's

\ Ripe Olives
3 tablespoons prepared 

v mustard

* Combine ehiR since, olivcA mayonnaise and mustard to 
make a sandwich dressing. Spread both the halves of the sliced 
bread with th* dressing. Arrange lettuce, tomato and sliced 
corned beef of'ehe half; top with other half. To serve, slice 
leaf diagonally ihd pass the extra dressing. Yields 4 to 6 gen
erous slices.

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

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

CfiiČagos
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių 
Asociacijos

TURiME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

AMSULANSO
PATARNAVIMAS

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Tel: OLympic 2-1001

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVE. Tel.; YAHs 7-113S-H3S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7421S
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HilU, IH. 974-4416

P; L RIDIKAS
3354 Se; HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

X.
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su

(R) LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
PENKMEČIO MINĖJIMAS

Akademinėje dalyje dalyvaus svečiai is (Jevelando

1979 m. spalio 29 <1., šeštadienį, 7 v. v. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose, 6122 S- Kedzie Avė., Čikagoje, 

ruošiamas iškilmingas

pagrindine" paskaita Neprikliuscmos Lietuvos Respublikos- 
5 Prezidento vaikaitis, jaunas gabus pianistas ir kalbėtojas 
/ VYTAUTAS SMETONA ir meninės dalies atlikėja, Cleve- 
Ž lando Ursuline College profesorė, pasižymėjusi pianistė,

Vytauto mama, — BIRUTĖ SMETONIENĖ.
Po programos vaišės ir šokiai, grojant

4. K. Venckaus orkestrui

s Mes žemę nupirkome, kapi
nės įsteigėme, morgičius išmo- 

• kėjome, o dabar nori iš kapinių 
atimti 4 akrus žemės ir duoti 
vaikų mokyklai.

Žemė buvo pirkta kapinėms, 
tai kapinėms turi ir priklausyti. 
Vyskupija sutiko kapines admi
nistruoti, bet ne jas kitiems 
duoti, šis reikalas privalo būti 
visų aptartas.

Šių metų spalio 21 dieną 2 vai. 
popiet Gage Parko salėje šau
kiamas Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinių sklypų savininkų susi-

Prašome visus sklypų savinin
kus ir v:sus lietuvius į susirin
kimą ateiti. —; C-

Anna Maggenti,

Kvietimų į minėjimą reikalu skambinti:

737-1286 arba 544-3880

tais metais atsilankiusią Nair 
J jienose pratęsti savo mamytės 

pvnuinėrają ir-^įteikti .auką.-

— Julius Timpa iš Marquette
Parko' be raginimo pratęsė

ir skyrių valdybos kasmetinį
rudenio lėšų telkimo vajų jau 
pradėjo;—Vajaus—metu—sutęlk- 
tos lėšos yra pagrindinės Balfo 
pajamos, iš kurių parama su
teikiama jos reikalingiems lie- 

i; . ‘ -iš V.x -A- tuviams. Vieno menesio metuįkėlimus atlydėjo s/ auka. . De- T . , . J-1 J • ' [sunku visus aukojančius aplan-
kyli, todėl Balfo vadovybė pra
šo, kad kitos organizacijos 'sa
viems reikalams spalio iri lap
kričio mėnesiais aukų rrerink- 
ItL -----—----

'Esu pensininkas.; 'Perskaitęs i^ui. Taip pat dėkui tos apylin-
...................................................... . ka, tautiečiui;-1 užsisakiusiam” "" Tamstų straipsnį apie. Naujienų?kės

TRUMPAI |(sunkią'ekonbmin^padėtį, siun--'Naujienas iki'’metų pabaigos, 
čiu $10 auką. .Aš manau, kad’ 
visi t urėtų “ ate"tT“Naūjiehomš-}

■ _ — * pagelbą”. Dėkui už laišką ir už
— Aldona ir Vincas Kačins- atiką.

bet pavardės 'prašiusiam nes-

CICERO
Š. m. rugsėjo mėn. 30 d- Ci

cero LB' (R) Valdyba turėjo 
savo pdsėdį'. Posėdis įvyko ponų 
Dumčių patalpose ir jame' da
lyvavo visi septyni valdybos 
nariai. Svarbiausias šio posė
džio tikslas buvo aptarti busi
mojo Ruderiš Baliaus reikalus? 
Nors dar yra virš mėnesio lai-

kai iš Čikagos pietvakarių ne tik 
aktyviau dalyvauja bendruose 
visų lietuvių darbuose, -bet ir 
aukomis juos gausiai paremia. 
Jie yra ir Naujienų rėmėjai. 
Atsiliepdami į Naujienų kreipi
mąsi dėl piniginės paramos, jie

—'George Genutis, Alton, III., 
-atsiuntė to'kĮ-laišką^ 

gyyljnumeratą? pratęsiu visu mėne- 
prie 45-tos ir Union Ave„ lydi-fsiu anksčiau, kad- Jums nereik- 
ma dukters, lahkėsi Naujienoj hų gaišti laiko raginimui ir da- 
se. Malonu buvo su ja susipa-Ep'ti nereikalingas susirašinėji- 
žinti, padėkoti už vizitą,?anksr|jP° išlaidas. Prie metinės pre- 
tybą prenumeratos—pratęsimą; -nųmeratcfe_pridedu_ $5 auką ka- 
^7Tiiką' ^ujiėnomš“ ir ližHe^drnrri’ ’^brėč-iau prisidėti 

’.prie .platinimo -vajaus, bet Al- 
tonojettegyvena. tik du lietuviai 
ir abu skaito Naujienas. Linkiu 
Jums iri Naujienoms geros sėk
mės”.’- Dėkui už laišką ir už ąu-

Ponia Zita McGee.

atskubėjo su $50 auka. Dėkui. Į
• : Ikalendorių. Taip pat buvo ma-

— Emilis Mamat, Chula Vis-Jonu pamatyti jos 'dufen,; gerai 
ta, CaL, atšiunlė toki laišką: kalbančią lietuviškai ; ir ^-praei-

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

American Travel Service bureau 
9727 S. West«m Ave^ Chicago, UI.? 60643 <, 

Telef. 312 238-9787

“Savo pre-- 9 Chicagos Medžiotojų-Meš- 
’keriotojų klubas kviečia visus 
^linksma ŠURCM-BURUM, ku
ris Įvyks spalio 21 d., sekmadie
nį,; tuoj-popiet šaulių namuose, 
2417 W. 43 St. Veiks įvairiu 
valgių virtuvė ir gėrimų baras, 
bus daug paįvairinimų’ 7 
Raiūonio orkestras. “ .

jį- Venecuelos Lietuvių Drau-

to apkalbėti ir susitarti.
Ta pačia proga buvo prisi- 

minti ir praėjusieji valdybc's 
turėti parengimai — gegužinė 
ir Tautos šyentės minėjimas. 
Visi sutiko, ka<L gegužinė g'ė- 

— . rai pasisekė ir davė gražaus
grosi pelno. Tautos- šventė“ irgi—pasi-

gerėtinai praėjo “ir visa valdy
ba patenkintą. Yyatirigą padė-

? — Petras- Blękys, ■ Zarasiškių 
-Klubo- pirmininkas, ketvirtadie
nį išvyko ,į Amerikos ■ Lietuvių 

TKongpesą,; iClevęlapde.- :•' • ’ : '

= Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvą, franking -Taftoj kelio- — Kazys Sarpalis išrinktas 
nitj (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 'Ambrikos 1 įLegiono fealtimo'rės 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Liętuvą ir kitus k.-aštus:lT - . i-i i ' ■ u ■Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje į. terkiamę in/nr. i dėtuvių posto 194 Koniąnaie- 
macijas visais kelionių-reikalais. ’ ‘~.. t, iti: «-’i • "”•*' - j-a i» v, ■■

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik teista rezervuoti vietas
B anksto — prieš 45 - 60 dienų. . .. ... ■

v;.PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmenišką dėmėsi, gerai - su jomis susipa
žinti ir jas' užsisakyti. !

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga. ’ • ■
-—-NUO SPALIO PRADŽIOS IKI ŠIŲ METŲ

PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

rium, ’"Edmundas B aVt a s — 
vicekorff.’,' .ronašJS/^fūra —' ad
jutantų,; >kun. Antanas ■ Drangi
nis -rn. kapeliotttt,!• Algirdas. Bu-

■ <|eyjčius Vernon Pfeifer
■— maršalka, ^.Ifensas Adomai
tis? Robert Denman ir Robert 
Jenkins — patarėjais.. Eugenija 
Pazneikieire išrinkta Pagelbinip 
moterų ‘vieneto pirmininke/

■ t — Balfo Chicagos apskrities
i *
■X

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati 
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų1 skaitytojų 
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 --------- ----—......................... ...........

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 ------------

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, IlL Tel. Virginia 74747

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. .

. ŠIMAITIS REALTY-

- z Notary Public
Insurance, Income Tax 

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

Gausus namų pasirinkimas 
_______ pietvakariuose

Įvairi andrauda —INSURANCI 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

TeL'767-0600.

i.

ELECTROS [RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensininkam*
Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

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

v • ■ -------—- —

I- Siuntimai Į Lietuva 
ir kitus kraštus- !.. . , t*-i, . į’

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. -< 
Chicago, I1L 60632. Tel. YA 7-5980

BY OWNER

All brick 2 flat iii Chicago Ridge. 
Clean kept building with'- 2-3 bed- 
rooms, IVs oath 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.

gija rengia gegužinę sekmadie- M tenka pareikšti .mūsų nepail- 
ni, spalio 14 d., Vyčiu salėje ir stamonts šeimininkėms, jos 
sodelyje, 2455 W. 47 St. Pradžiai savd dideliu darbu ir atnešė di- 
12 ,vaL. .Gros- Ramonio orkęs- džiausią dalį pasisekimo, žmo
nas, veiks virtuvė ir baras, bus ’r ^jos apy-tnkėš pirminin- 
ikmes šulines. Įėjimo auka 1 Sta'siui' Pranckevičiui ten- 
!R1 V1C„O L-^w-io xrairivbo 1 ka nemaža dalis' padeko’s,' nes 

jb energija ir nėpailstamaš dar
bas, nėt kartais apleidžiant ir 
savo akmėiiiškus reikalus, duo
da tokius puikius rezultatus.

O tų parengimų šiemet yra 
tiek daug, kad žmonėms yra 
ko ir pasižiūrėti.

Mūsų Cicero apyfirikės Ru
dens Balius tampą jau lyg ir 
tradicija. Ir šiemet,1 lapkričio' 
men. 3 d., šv.' Antaiib parapijos 
salėje vėl rinksis cicėriškiai į 
specialiai rudens' nuotaikai pari 
dabintą, salę, kad galėtų gražiai 
praleisti vakarą, pasikalbėti su 
pažįstamais apie praėjusios va
saros’ nuotykius, praleistas ato
stogas. Žinoma, bus malonu ir 
pašokti, nes gros' šaunus K. 
Venckaus orkestras? Girdėjau, 
kad ponios surengs labai turtin
gą loteriją ir tam reikalui jau ' 
kruopščiai renkami fantai. Juk 
malonu_bus susitikti pažysta 
mus ir iš tolimesnių apylinkių 
gal jau seniai nematytus. Svar 
biausia, kad nepamirštumėte ir 
lapkričio-mėn. 3 dienos <vakar?
— Cicero Rudens Balių.

Jei kas' dar neturi' pakvieti?
,4 . , to ruoni iiuuse onu t

mo į šį vakarą, tai kreipkite Įp/4 acres. New heating. Both build- 
telefonu 656-2550 ir gausite 
Jau gavau žinių ir kas išpildy/' 
vakaro programą. Džiugu pas 
kelbti, kad prie još išpildyme 
maloniai sutiko prisidėti dr 
Briedis iš Lemonto ir ponia 1 
Petrauskienei. Vakaro progra 
mą praves ponia B. Motužient 

Posėdžio metu valdyba nu 
tarė surengti lyg ir kulturinr 
popietę, šios popietės rengimai 
numatomas gruodžio mėn. Api; 
tai bus smulkiau pasikalbėta 
Svarbiausias šios popietės tiks 
las: sutelkti lėšų mūsų spauda 
paremti.

Visi šaukiasi pagalbos, ne: 
i infliacija skaudžiai paliečii 
■ kiekvieną, sunku galas su galt 
t suvesti. Beto ir mašinos nusidė 
: vi, reikia naujų dalių, o kaino' 

nepaprastai aukštos. Jau skai 
tėme visi savo spaudoje ir gir 
dėjome jų bėdas ir kreipimas 
į mus. Todėl stenkimės padėt

$1. Visus kviečia valdyba.

,, —.; S. L. A. 134-tos Moterų 
Kuopos .susirinkimas Įvyks- šeš
tadienį, spalio 13 d. Chicago 
Savings ir Loan naujoj salėj, 
62P1;7S-.Western • Ave., .42:00 
yąl?, Visos narės ;malonėkite da
lyvauti. Bus kavutė,. .

' Valdyba

TURIME RŪPINTIS KAZI- 
MIERINĖMIS KAPINĖMIS
Iš tikrų šaltinių teko patirti, 

kad Šv.‘ Kazimiero Lietuvių Ro-’; 
mos Katalikų kapinėms ir vėl 
gresia pavojūs

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ į
• •■-?•■■ MARIJA NOREIKIENfi, - ’ <

i :>'G ’> ’ ' :1
1 2608 Węsf 6?th St, Chicago, Rl. 60629 < Tek WA 5-2787 T 
J Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. ę

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ f

JN

•. J . SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
r , _ ___

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

I

stambins šeimininkėms; jos

džiausią dalį pasisekimo, žino

4037 So. ARTESIAN

Atdaras apžiūrėjimui sekmadienį 
1 -4 vai;

Geresnis už namą labai gražus ir 
patrauklus 5 Vi kamb. pakelto Ranch 
stiliaus -mūras . su 3 labai., patogiais 
miegamaisiais, iškaltu beismantu. ap
sauga nuo; .potvynio,1 Hollywood sti
liaus vonia, 2 mašinų garažu ir dau
geliu vertisgų priedų.-

ERWIN J. MICHAELS 
254-8500

M. ŠIMKŲ S - ; ? .1 
Notary Public . '! 

INCOME TAX SERVICE-X 
4259 S. Maplewood. TeL 2544450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės-pra

šymai ir kitokį blankai.^ ’-

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapblis, Agent < 
32081/z W. 95th St ' 
Everg. Park, UI.
60642, - 424-8654 -y

JTATf

instate Farm Fwe and Casualty Company

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
SEKMADIENI 1-4 VAL.
6550 SO. MOZART ST.

kambariu mūrinė rezidencija. 
Tik $39,950.

BUDRAITIS REALTY 
4243 W. 63 St. Tel. 767-0600

7

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce- 
mento’laipiai — šaligatviai ir kita.

Kalbame'lietuviškai
TeL 476-5635 -J

MARQUETTE PARK BY OWNER

Brick bungalow $ with 3' bedroom, 
possible 2 more, living and dining
room, 2 car garage, swimming pool 
and patip.. $45,900. *_____

PHONE 778-1711

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

UNION PIER, MICHIGAN

* 5 room house ond 4 room cottage on
Į ings fully insulated. Live in one — 
I rent one. Clean, quite, affordable.
: ....Call (312 ) 545-3396 after 6 P-M....

BEVERLY SHORES, Ind. - Mūrinis 
2 aukštų: 2 butai 2 šeimoms ant !4 
akro sklypo. Š85.000.

Teirautis tel. (219)-874-7428.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

9 vai. ryto iki 12 vai.-d. • 
Ir pagal susitarimą.

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

Chicago, UI- 60629

T

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkty

v?

I
M

, kuris

SAV. ZITA IR RIČARDAS v
SHLAUSTASS

DIAMOND HEAD RESTORANAS S

z-

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

PATYRUSIOS SUNKIŲ
SIUVIMO MAŠINŲ “OPERATORĖS-

Pagaidaujamas odinių pirštinių siu
vimo patyrimas. Nuolatinis darbas ir 
bendrovės priedai. •

Teirautis angliškai 
486-8780

MARQUETTE PARKE parduoda 
mas namas ir taverna. Dėl informac1 
jų skambinti tel. 776-4956.

rentingRESORT
Kurorte Išnuomojama

Gulfport apylinkėj, St. Petersburg 
Florida, išnuomojamas 2 miegamųjų 
butas viscm žiemos sezonui.

Tel. (8’3) 344-3053

Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves- 

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.

Skambinkite Zitai arba Ričardui.
Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.

Kugelis, dešros, įvairios žuvys, sterkai, viščiukai, antys 
ir kitokie patiekalai.

Atdaras 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio.

3321 W. Columbus Drive, Chicago, Ill.
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedrie)

Tel. 925-1678

t H

£
f

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinig sklypai pard.

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖ
SE parduodamas dvieiu kapu sklypas 
su paminklu. Paminklas, pilko ak
mens. vidutinio dydžio. Vieta: LOTViplr mfiQii nos ne ! vidutinio dvdzio. vie .kiek musų pajėgos įeis, nes ne 26 BL0CK 30, Section No. 3.

vienas nenorime likti be savo . Kaina 1968 metais -SI 315.00.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons* 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
įleista knyga su legališkomū 
formomis.

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

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

spaudos. Parodykime truput 
daugiau pastangų ir jų bėdo 
bent dalinai bus sutvarkytos.

Ap. Skopas

Rašyti:
Box 234 
c/o Naujienos 
1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

SKAITYK PATS IR PARAGINĘ
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

NAUJUMO*, C8KĄ9O ■, HA Friday, October 12, 1979




