
Nr. 241

f

Fe-

Premijos dydis“ $190,0007'-Che- įsakė visoms bendrovėms, doro kariai padarė perversmą i r j Praeitą sekmadienį krašte buvo 
sudarė nania \r.vri q i Q'alvo- _____ _ -u - • -i •_ •

Santa Barbara

i

I

San- 1 ——

EI CentroI 200

i
I

San.__
Francisco

—PACIFIC 
=OCEAN

diniai sukelia odoje vėžį. Grei
ta operacija gali sustabdyti jo 
plitimą. - ■ —- - ■■— _-------
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DAR TRYS AMERIKIEČIAI LAIMĖJO 
NOBELIO PREMIJAS

STOCKHOLMAS, Švedija. — ( — 
Švedijos Karališkoji Mokslo i 
Akademija pirmadienį paskyrė 
Nobelio premiją už fizikos 
mokslo darbus. Ji teko dviem 
amerikiečiams ir pąkistaniečiui.

mijos premiją pasidalino ame
rikietis ir vokietis. Iš septynių 
mokslininkų-Iaurea,tų keturi yra 
amerikiečiai. Tarp jų buvo pa
dalintos' trys Nobelio premijos.

Fizikos premija buvo paskir-
ta Harwardo universiteto profe
soriams Sheldon L. Glashow ir 
Steven Weinberg, taip pat pa
kistaniečiu! fizikui Abdus Sa
lam, dirbančiam Italijoje ir 
Anglijoje. Jų studijos ieško at- 

— sakymo,, kokios jėgos laiko ma-.
džiagas vienoje masėje. Atsaky
mai yra svarbūs nustatant visa- 
tos sąrangą;

Chemijos premija--paskirta 
67 m. Herbertui _C. Brown, Pur
due" universiteto profesoriui, 
West Lafayette, Ind., ir 82 metų 
Heidelbergo universiteto profe
soriui Georg Wittig. Jie išvystė 
chemines priemones atskirti or- 

j__ ganirię medžiagą.' _______

Nobelio premijas- įsteigė Alfre
das Nobel, dinamito išradėjas. 
Turtus jis daugiausia sukrovė 
carinėje Rusijoje. Ten jis buvo 

. vadinamas Rusijos'-' Roėkefel- 
leriu. ' ■ • ■■■ '

Plauku dažymas 
neša pavoju

WASHINGTON, D.C. — 
deralinė vaistų administracija

ga
minančioms dažus, uždėti lapelį, 
pranešantį apie dažų pavojų 
sveikatai.

Dažus moterys vartoja, plau
kų spalvai keisti. Chemikai nu
statė. kad dažuose yra-. chemi
kalų/ kurie gatUsukelti odos ar
ba žmogaus kūno vėžį. Didokas 
moterų skaičius gauna odos vė-. 
žį. Kurios plaukų nedažo, tai tos 
tos rečiau suserga tokiu vėžiu. 
Dažuose yra mažiau ar daugiau 
sulfido, šios druskos ar jų skie-

Kinai kritikuoja JAV
Vakarų Europos -valstybės Vi

duriniuose Rytuose “elgiasi kaip 
išsimano dėl kad;p^a^ado pa- 

'šitikėjirną* JAV politikai”, pasa
kė oHčfamš kirių žinių agentū
ros. Xinhua ;komentatorius
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BRATISLAVA, Slovakija. — 1 
Slovakų, gyvenančių laisvame 
Vakaių pasaulyje, kongresas 
nutarė ir jau pradėjo leisti sa
vaitini informacijos biuleteni — 
SIS (Slovak Information Cen- i ’ = v v - « ■*
ter), kuriame informuoja, kad j 
slovakai yra viena iš seniausių ! 
tautų Europoje ir kad daugiau ! 
3 milijonu amerikiečiu esą slo
vakų kilmės ir Kanadoje jų yra 
ap:e 100.000. Slovakų namie ir 
emigracijoje esą 5 milijonai. In
formacijoje iš Slovakijos sosti
nės Bratislavos, Slovakijai gre
siąs staigus ekonominis sugriu
vimas.

Bendrai, ekonomija Slovaki- 
joje kritiškoje padėtyje. Ga zo 1 i -
no kainos pakilusios 50 nuoš. 
Dabar premium' gazolino galo- i 
nas Slovakijoje kaštuoja $3.15.1 
vaikams drabužiai ir avalynė 
pabrango daugiau kaip 200'7. 
Nepaisant to, pirkti negaunama 
nei vieno, nei. kito.-Kai kuriuo
se miestuose, kaip Bratislava, 
Trnava. Trencinas,''Žilina, val

akai į mokyklas“pradėjo eiti-basi.
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KABINETAS, PATIKRINĘS RINKIMU 
DAVINIUS, NUTARĖ ATSISTATYDINTI

sudarė naują vyriausybę. Salva
doro kariai sudarė 16 narių ko
misiją — chuntą.

Buvęs Salvadoro prezidentas; 
Carlos Humberto' Romero su-1 
skubo-pas-tekči- aerodromą, o ■vė
liau iš ten jis tikisi gauti leidi
mą apsigyventi JAV.

Chuntos priešakiu atsistojo

VALDĘS TURKIJĄ

ANKARA. Turkija. — Pirma
dienio naktį premjeras Bulent 
Ecevit paskelbė laikraštinin
kams, kad kabinetas, apsvarstęs 
naujai susidariusią padėtį, nu
tarė vienbalsiai atsistatydinti.

pravesti papildomi rinkimai, 
kuriuos pralaimėjo 21 mėnesį 
kraštą valdžiusi respublikonų 
partija, todėl visi ministerial 
nutarė pasitraukti.
—Rremjeras-Ecevit-^apUdė^kad— 
jau vidurnaktis ir gal dar vė-

• liau. tai krašto prez’dentą jis 
pamatys tiktai sekančiais dienos 

du.Salvadore pasižymėję pulki- oficialiai jį informuos
ninkai: pulk. Jaime Abdul Gu- aP’e kabineto nutarimą atsista- 
tierrez ir Arnoldo Majano. Jie-| tydinti. 
du skailosi - chuntos pirminin
kais, kaitaliosis pareigoms.

Chuntos’ nariaįs yra pulk. Eit 
genio Vides Casanova, pulk. Jo
se Guillermo Garcia, pul^, An
tonio Gonzalez Elizondo ir dr. 
Antonio Rodriguez Pohl.

į__ Premjeras Ecevit pridėjo, kad____
demokratų vadas Demirel gavo 
pakankamai atstovų parlamen- 
te jo vyriausybei nuversti. Jis 
nenori vadovauti vyriausybei, 
neturinčiai parlamento daugu
mos pasitikėjimo.

Turkijoje yra 67 rinkiminės 
apygardos. Papildomi rinkimai 
buvo pravesti tiktai 25 rinkimi
nėse apygardose. Balsai dar ne- 

-suskaičiuoti. Visi-žmorkad būt-------
su skaičiavimas Turkijoje eina 
lėtai. Balsai atidžiai tikrinami, 
viskas sudedama ir siunčiama 
į rinkiminės apygardos centrą. 
Tuo tarpui .oficialiai pranešta.' 
kad suskaičiuota ir patikrirlta 
tik 25'h balsų. Tuo tarpu kjtų 
balsų skaičiavimas dar turi pra- - - ■ 
eiti per visus oficialius komite
tus.' Tačiau premjeras Ecevit 
turi kitus būdus gyventojų nuo-' 
taikoms patirti. Oficialūs baisa* 
vimų daviniai dar nepranešti, 
bet telefonu premjerui jau pa- 
sakvta. 
Vidaus 
mavo 
tuojau 
antradienį jo vadovaujamas ka? 
binetas atsistatydins. X

Pirmadienio vakarą buvo pa
sklidęs gandas, kad jau atsista
tydino krašto prezidentas, bet 
vėliau ši žinia buvo atšaukta. 
Prezidentas niekad nesitrauks 
krizės metu. Jeigu jis turės rim
tų priežasčių pasitraukti, tai jis 
galės vėliau tą padaryti.

Dabartiniu metu turkams la
bai Svarbu išlaikyti valstybinę 
santvar1*-' reikalingoje aukštu
moje. K>aštr f-r’ -as buvo pakėlę 
dešū hi elementai, vadovauja- 
" ■ uhometonu mulu. Turku
tikėjimas šiek tiek skiriasi nuo

i Į HUA GUOFENGAS LANKO PR AN 
n ACŪZIJOS PRAMONĖS CENTRUS

Norėjo nuversti nauja

kad
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— Europoje už aukso unciją’ Irano Š1 ,tų bet iraniečiaį dabar
antradienį mokėjo $398.

?t.-

./f, Ą. L. •, .VJ.

— Amerikos.akcijos jau sep
tintą dieną vis tebekrenta.

— Visi rusai šokėjai, atsisakę 
grįžti į Maskvą, dirba New Yor- 
ko Baleto kompanijoje. Jiems 
čia yra daugiau galimybių pil
nai pasireikšti.

— Izraelio valdžia išvijo iš 
vakarinio Jordano upės kranto 
žydus neramuolius.

— Rodezijos maištininkams 
atsisakius toliau dalyvauti de
rybose, Londone eina pasitari
mai be maištininku.

v so-
su
it

at-
— Libija nutarė dar keturiais 

doleriai pakelti maftos statinės 
kainą.

kiti 
nu-

kas kiek balsu gavo. 
re:kalų rrrinisteris infor- 
kabinetą ir premjeras- 
pranešė spaudai, kari

di . — Pabėgęs Sov. Sąjungos 
kėjas Michail Barišnikovas 

•: sirgo sausgyslių uždegimu
I jam truks 4 mėnesius pilnai 
įsigauti.

— Hua Guofengas vyks į Ita
liją pasižiūrėti mažų automobi
lių gamybos.

Edward Kennedy : 
•" . r’Senatorius E. Kennedy sukvietė buvusius tėvo ir .brolio 

' draugūs rinkhnbriiaTn komitetui sudaryti Čhięągoięl\3

Sovietu diplomatai pasa
kojo apie amerikiečius
Sovietų Sąjungos ambasados 

spaudos sekretorius Boris Da
vydov ir ekonominių reikalų 
patarėjas Michail I. Zachrnatbv 

■ aiškino Louisville universiteto 
studentams skirtumus tarp So
vietų Sąjungos piliečių ir ame
rikiečių. Pasikalbėjimas buvo 
transliuojamas per radiją. Pir
masis sakė, kad amerikiečiai 
nėra “minkšti”, bet nėra tiek1 
uolūs, išmokslinti ir tiek opti
mistiški, kiek yra sovietų pi
liečiai. •

Komentatorius dar. pažymėjo, 
kad .-Sovietų Sąjunga pradėjo 
politinę r ofenzyvą Viduriniuose 
Rytuose, ir-’JAV tuo tarpu nesi
ryžta paimti aiškios. pozicijos. 
Pasak Xinhua, didžiausia kliū
tis taikai, yra Izraelis, kuris ąt- 

. kakliai atsisako-- grąžinti ara
bams .okupuotas žemes ir pripa
žinti .palestiniečiams, teises sava
rankiškai, valdytis.- ’ . . * ,

atidąyijųo jEgiptui metines < Ur 
.—I gus metus Sinajaus kalną v a 1 dė

egiptiečiai, bet Sinajaus karo 
metu visas kalnas -pateko į iz
raelitų rankas. Tvirtinama, kad 
Sinajaūš kalne pats’ ponas Die
das' qfeike - Mozei" ■ ^dėšįrnt savo 
įsakymų.o‘'’Izraelis',/1 ratėmęs iš 
egiptielių Sinajų,--pfadėjo orga
nizuoti ekskursijas. .1 Sinajaus 
kalną, kur rabinai pasakodavo 
apie 10 įsakymų įteikimą..

Sinajaus kalnas, yra 7.383 pė
dų aukščio. Sinajaus .kalną lan
ko musulmonai, krikščionys ir 
žvdai, ...

Žiaurios Kąmbodijos 
jėgos sumuštos

BANGKOKAS, Tailandas. 
Amerikos atstovai pripažįsta, 
kad labai žiaurios Kąmbodijos 
karo jėgos, ištikimos Pol Fotui, 
yra sumuštos ir nuginkluotos. 
Nežiūrint Kinijos protęstų, Viet
namo kariai *sumųse pačius

žiauriausius Kąmbodijos komu
nistus ir kontroliuoja visą Kafti- 
bodijos teritoriją.

JAV nepripažįsta vietnamie
čių primestos valdžios Kambo
džai'; bet vis dėlto geriau, negu 
jokios valdžios.

Ki

KALENDORfiLIS

Spalio 17: Mamelta, Ignotas, 
Gytė, Kintautas, Saigūnas,

Saulė teka 7:03, leidžiasi 6:08.

Oras vė»us, lis/

Nors amerikiečiams “yra ri
botos galimybės įsigyti daiktus, 
tačiau gyvenimo standartas JAV 
yra aukštesnis, nes JAV yra 
vandenynų apsaugotos nuo 
karų”.

Ypatingai jie kėlė į padanges 
Sovietijos piliečių kultūrinius 

, laimėjimus. Jie kaltino ameri
kiečių spaudą už kriminalinių 
įvykių garsinimą. *;

i
I

. > PATARIA/PRANCŪZAMS ORGANIZUOTI AIKOS 
APSAUGĄ, VALDYTI MAS K VINIŲ S

PARYŽIUS'.' 'Prancūzija. — 
Kinijos premjeras Hua Guo
fengas (anksčiau rašydavo Kuo- 
fengas) atvyko Prancūzijon. kad 
galėtu apžiūrėti, kaip atrodo 
prancūzu pramonė ir ko galima 
tikėtis iš Prancūzijos. Guofen-

. gaš praeitais metais buvo Jugo
slavijoje ir išklausė pasakoji-

■ mus, kuriuos Tito vedė su Sta
linu. Tais laikais Kinijos komu
nistų tarpe buvo pats sunkiau
sias laikotarpis. Partijos narių 
tarpe buvo didokas stalinistų 
skaičius. Buvo ir iš Rusijos at
vežtų kiniečių.

Guofengas pataria prnacū- 
zams ruoštis apsaugai ir taikai. 
Jis -. pataria ruošti taikos ap
saugą.
•M IŠKILMINGAI PRIĖMĖ
ą KOMUNISTŲ VADĄ

Prancūzijos vyriausybė labai 
iškilmingai priėmė Kinijos 
premjerą. Prancūzai tikisi at
naujinti prekybos santykius su 
Kinija, parduoti jiems moder
nių prekių.

Atskridusi Hua Guofengą ae
rodrome sutiko Prancūzijos pa- 

. reigūnai. Pasibaigus čia kal
boms, prancūzu vyriausybės at
stovas užsidarė aerodromo sa
lėje ir paklausė Kinijos prem
jerą. ką jis labiausiai norėtų 
pamatyti.

Kinijai rūpi krašto apsauga. 
Jis-norėtų pamatyti pačius ga
lingiausius Prancūzijos lėktu
vus. Hua Guofengas planuoja 
kelias dienas pabūti ir Vokieti
joje bei Angli.oje.

atvyko Maskvon
MASKVA. Rusija. .— Sirijos 

prezidentas Hafez Hassad pir- 
„mad’enį atvyko j: Maskvą pasi
tarti • su Sovietų Sąjungos val
džios- atstovais apie Artimųjų 
Rytų taiką.

S'rijos prezidento Hasado at
vykimą paskelbė SSSR spauda į

__ ISLAMABAD AS. Pakistanas. 
— Žinios iš Afganistano sako, 
kad vietos kariuomenės dalinys 
pirmadienį norėjo nuversti da
bartinį prezidentą Hafizųla 
Amin. bet kariams nepavyko.

Prezidento rūmus saugojan- 
tieji laiku susiorganizavo it vis
kas liko gerame stovyje. Prezi
dentas H. Amin lygiai prieš mė
nesį nuvertė tuometinį prezi-* 
denta Nur Taraki, o dabar 
kariai jau bandė jį patį 
versti. “

Kabulo radijas paskelbė,
perversmą organizavo išdavikiš
ki elementai, kaip atsa^eon iš
ėjęs gen. Ghulam M. Farhad. 
Abdul M. Spinghar. Aqai G. 
Bavad ir M. Zaheer.

ir radijas. Tie patys šaltiniai 
tvirtina, kad Asadas Maskvoje 
praleis bent keturias dienas.

Kuveito arabai priminė Sov. 
Sąjungos valdovams, kad Mask
va patenkintų Asado prašymą 
ir duotų jam ir kitiems arabams 
būtinai reikalingų ginklų.

Labiausiai jiems rūpi geresni 
sovietų lėktuvai. Rusai tvirtino, 
k?d Asadas “5CV0 pačius gcr:su
sius sovie t’ '”-iuv”s b< '. pasi
rodo. --'-litą: Ibii lengvai 
numušė kelis tų lėktuvų.

John Connally bijo 
Jimmy Carterio

CHICAGO, Ill. — John Con
nally, siekiąs respublikonų par 
tijos nominacijos* respublikonų 
sąraše, mano, kad senatorius E. 
Kennedy bus demokratų parti
jos kandidatas prezidento pa
reigoms. Connally norėtų, kad 
senatorius Kennedy būtų demo
kratų partijos kandidatas, nes 
tada jam būtų ne taip sunku 
sumušti demokratus.

Jai patinka Kennedy
Buvusi prez. Carterio padėjė

ja Midge Costanza pasakė, kad 
ji Demokratų partijos kandida
tu į prezidentus nominacijoms 
indorsuoja sen. E. Kennedy.

— Aš nominacijoms į prezi
dentus indorsuoju ir skatinu ir i 
remiu senatorių Ed. Kennedy, 
— kalbėjo Castanza per televi
zijos programą Good Morning 
America. “Prezidentas Carter 
nesugeba užmegzti ryšius su va
dovybe”, baigė ji.

naudoja labai žiaurius žudymo 
» metodus. Ecevit uždarė sieną 
su Iranu, kad mulos nesikištų 
į turkų gyvenimą, bet vietomis 
yra organizuojami užpuolimai 
prieš sargybas einančius karius.

— Nei Pasaulio Liet. Bendruo 
menė, nei Kutkaus vadovauja
ma grupelė sveikino Lietuvių 
Kongresą. Jų agentai platino 
dr. Bobelį šmeižiančius atsišau
kimus.



ŠVAISTŪNAS IR KREGžDe

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄVIČIUS

MAGARYČIOS Pasikalbėjimas 
Maikio 
su Tėvu

li’ kvailas aukso asilu pajoja, 
o plunksna riteriui sužeidžia koją. — 
Kad gertum smuklėj prie karaliaus tako, 
tereikia aukso ir frako...

Adomas P. J asas

Arklys ir austrės
Vieną labai šaltą šiemos va

karti Benjaminas Franklinas 
atjojo į Baltimorę ir apsistojo 
viename viešbutyje. Svečiai ir 
viešbučio' šeimininko šeimos 
nariai buvo patogiai atsisėdę į 
prie židinio ir nė -vienas nesiren-1 
<4ė sušalusiam svečiui užleisti Į

' e Arabas, važinėdamas Ame
rikoje, sustojo pasipildyti ben-< 
žino. Patarnautojas sako: —j 
Mes neturime tau benzino. Tu 
turėjai atsivežti savo . - .

© Svečias restorano padavė
jui skundžiasi blogu palarnavi-i 
mu. Padavėjas atšaki: — Aš i 
tau dar nieko- -nedaviau, -turėk'; 
kantrybės. . . ^ t ' , r-

e Kapinių administracija 
kėlė sklypų kainas, suvę
kaltę' ~anr~inaistc kainu 
limo. ' į . ■«•».*’j t i

■;C ' s!-r ’ : . •’?> I
• Banketo kalbėtojhs,- 

prašydamas . sveoiusj salio: -r- 
Nedrįstu draskyti savo. atmin
ties. Jeigu pasakyčiau kokią -ne
sąmonę, tai liktų jūsų nuosa
vybe. Geriau tegul kalba šis po
pierius. .. .

j «■ -4, o •

• Atminties institute paęięn-
tas skundžiasi,; kad ’ jis neatsi
mena ką'vakar valgė, bet ge
rai. atsimena, kai mažas ■ būda
mas nųO tėvo gavo lupti, Gydy-Į 
toj as jam sako: — Tai jokia li
ga.. čia kalendorius jus klaidi
ną. ' ‘ .

O Vienas kolega .sako kitam:.- 
— Jūs, modernistai, dailininkai 
tiktai ..akis ...užrišate, žiūrovams 
su savo abstraktu. Jūs negalite 
nė knygos .iliustruoti^ nė portrėi

• to nutapyti, .Antrasis dailiirm-

Hot -Springs’© Vėjai ,

Skrido žąsys per Hotspringą 
Ir nutūpė pas .galingą, 
Didi vadą, išmintingą, . < ■ 
Pailsėti — paplepėti.
Vadas klausia: Kas girdėti?
Dedas dyvai neregėti:7 s .
Ožys iš farinos paliego — ' Į kas j—- Aš galiu: iš dvieju tiesių* 
Kokia gėda, kokia gėda jų linijų padaryti kryžių

savo vielos. T .da Franklinas j 
kreipėsi į šeimininką ir sakė:

— Ar jūs turite šviežių aus
trių? -

Ir dar kokių: jos visos yra 
savo geldelėse.

- - Tai jų 12 išlukštenkinte ir
(lUC’i

Ar jis jas ės? Juk arkliai 
neėda austrių! ’

Jūs tik jas jam. paruoškite 
ir paryš pamatysite.

Visi svečiai pakilo ir išėjo 
kairu , su šeimininku pažiūrėti 
nuostabaus dalyko Ketrukys vi
si grižo ir pareiškė, kad adklys 
jokio dėmesio nerodė austrėms. 
iTaiiklinas, atsisėdęs į geriau-

Lietuviškos dainos meną i. T 
Koncertus mes ignoruoja,m, 
Prieš rengėjus protesto'jam, 
Baliavojam, baliavojarn . I .
Žiūrėk -— Rakūnas po stalų !-į 
Kas dabar bus,, kas dabar bus?: 
Eržilas garsiai žvengia, : į

“Namo eiti nesirengia .;
Parengimus jei kiti ruoš,

---- Susrta ūks- tik - juodos smalos :- 
Skalikai garsiai juos aplos, - 
Taip yra ir bus visados

šią vietą, ^pasakė šeimininkui:
šiuo atveju prašau man 

atnešti tas austres. o< arkliui 
duokite šieno ir avižų.

Modernios piršlybos
Tai tu nenori tapti mano 
i2_ k’.iūsė Įsimylėjęs 
sitis., mergaitę 
s--.. L-A. • ■■

Mergaitė

Mielai. Aš apie tai galvoju 
diena ir nakli.

Bet vakar tu pareiškei, kad 
nenori . . .

— vakar tu mane klausei, ar 
aš nenorėčiau Luti tavo visam 
gyvenimui. Aš tokio pažado 
duo-i jieyaiiu.

Atvirai kalbant

— Tėve, man gailu, kad vedu 
pabijojo v spūslės ir neprisiar- 
tinov prje popiežiaus Jono Pau
liaus .Antrojo, gąl ir yedum bū; 
tų paspaudęs galvą ..ir palaimi
nęs. Mačiau, kaip švelniai jis už
deda abi savo rankas asmeniui 
arit 'galvos ir. kaip meiliai pažiū
ri į akis. Jo ‘akyse nėra pykčio 
hė - apgaulės. Tai maloniausias 
popiežiusrkokį-uian-leko-maty;-
'ti! - ... t, .. .. . z
; -1 —; Gerai sakai, .Mąiki > — jis 
jTA’ hialoniausiat popiežius.

’ ;-l Aiškumo, Tėve! Argi tu vi-
’popiežius* žinai? 'ir L ’ ■
- Ne, Maiki, aš nežinau vi- 

sij NežįiiauLŠv. Petro',.išvr 
Lino? šv. Urbono, nei šv.rtono 
Pirmpjo, nei /yisbk -igilėš7 kĮtigj 
’bet žinau Leoną XIII ir kitus, 1

ii

girdžiamas. šventasis geras, kol . 
vaikščioja su mumini, bet kai 
nueina į dangų, mūsų prašymo 
neklauso. Gal mes nemokam . i . -
dangiškos kalbos kalbėti?

,— Gals taip yra su kitais šven
taisiais, Maiki, bet neįšsikalbėk 
prieš dabartinį šv. Tėvą. Jis gal 
ir danguj būdamas, mus žegnos 
ir laimins. Matyt jo prigimtis ■ 
yra kitokia;-kaip kitu. Jis iš pat' 
vaikystės ruošėsi į- šventuosius. 
Bet Tu ir aš nenorim, kad jis 
veikiai eitų i Į dangų. Mum jis, 
būdamas su mumis, saudinges- 
nis, kaip nuėjęs į-dangų. Visuo
met geriau turėti šventąjį tarp 
-žmonių,, negu ^nužengusį į dan-

Viens jaunuolis gavo turtingą palikimą. 
J. azartą puolas ir turėdamas tam palinkimą, . 
Jis ėmė turtus švaistyti ‘ \
Ir nieko nepaisyti. 
Pagalios liko plikas, 
Kaip tilvikas. 
Tik vienus kailinius dar paliko^ T: , .•
Nes tas viskas į žiemos galą atsitįko ‘ 
Ir jis šalčio pabijojo. '»
Bet-pamatęs kregždę,- jis -galvojo-:------ ----
“Visi žino, kad kregždė pavasarį parvyksta^ 
Kada, šalčiai stipresni 'išnyksta! j 
Pasidaro šilta, gėlės pradeda žydėti,j >} 
Tai kailinių ’daugiau mer^k
Ir jis pardavė kailinius ,o pijiigus išmetė. 
Kam kailiniai, jei šaltis jau pasiekę 
Tolimos, šiaurės tyrus? •
Savo mintyse jis buvo gal teisus, d 
Tik pamiršo, kad viena kregždė pavasario nedaro. 
Ir tikrai, vėl šalčiai atsirado. 
Ant trapaus, sniego girgžda batai 
Ir slysta vežimų ratai ;
Dūmai veržiasi stulpais iš kaminų 
Ir šaltis puošia ornamentais stiklus langų. ' 
Nuo šalčio mūs jaunuolis ašaroja .
Ir šuštyręs vos pavelka jis koją., ...
Štai ant sniego jis pamato ■ ■ > u - ■.
Negyvą-kregždę; 'žiurpas jį sukrato. 
Vos gali jis ištarti pro drebančius dantis: 1
“Būk prakeikta! Tave nubaudė mirtis

Ir nematysi tu 'daugiau ;payąsąįio ‘dieĄų. .“ ;' -■
Aš tavim neturėjau pasitikėti; . s

:Nebūčiau likęs be kailinių "■- i;■
Ir neturėčiau nuo šalčio dabar ■ ’'kėhtėtP’.'' ■1 ’ :i:

T

' Nėra ko dejuoti

Vakar čia nusipirkau batų' 
porą, bet jie taip blogai padary
ti ir iš tokios prastos odos,, kad
jokiu būdu neūnanoma nešioti, 
—- skundžiasi jaunuolis vienoje 
Vilniaus batų kiautuvėje.

lr ko čia dabar dejuoti dėl 
vienos poros baių! Mes turime 
tūksiąnėius tokių ir tylime, — 
atsako patarnautojas.

Prasmingos varžybos

- Vienas sostinės restoranas; 
suruošė kelneriu bei padavėjų 
varžybas. Vyriausiu teisėjų’ ko
misijos pirmininku buvo pak
viestas Pašto valdybos viršinin
kas. Jis pareiškė:

— Tikrai, vra malonu nors ia7 
bai retais atvejais matyti grei
tai ir mikliai patarnaujančius 
kelnerius . . .

Vysk- Valančiaus raštų vei- 
ėjai — Guvus Vincė ir Anta-I 
as J'reiiuinkas atvyko Ameri- 
uii ir apsiyyv. ’o greta vienas 
nrO;—Vieną—šešlrdienj Vincės

— Matote, tos varžybos nėra 
pilnos. Mes pasiuntėme Jums 
laiška, kviesdami Jūsų tarnau
toj us į varžybas, bet atsakymo 
nesulaukėme. — atsakė kelne;
ių unijos pirmininkas;—

tininko kiemą, tretininkas jam 
davė nikelį. Vincukas jį įsidėjo 
i kišenę ir ruošėsi eiti.

— Palauk. Geri
dovanų.
sako.
ninkas Gineukm. Vincuką.-

vaikai, gavę 
visuomet ką nors pa
sakė pamokslą i reti- 

jam

bt . •,

!

1 H i

gų. Aš . prašau Dievo, kad, jam 
dubth Į stiprybę ii Ūgą. a mždį.

— AltTTėve, aš noriu iškelti 
kįtūsįklausinius: kaip žmonės, 
ypač katalikai, elgsis popiežiui 
Lšvyk,ųs.?. {Af. sumažės krimina- 
liški prasikaltimai? Ar.santaika 
tarp vedusių porų bus geresnė? 
Ar katalikui'labiau gerbs teisin
gumą^ Ar meilė artimui susti-J 
prėš? Ar lietuvių frakcijos liau-j 
sis kovojusios'"tarp; savęs? Ar- 
“Draugas”1' Hausis -šnieižes Gu- 
delį i r - Na u j ier.Us ? Ir daūgia u 
klausimų galėtume iškelti,7 bet 
aptarkim iškeltuosius. 7

/ j , t ill 11 ■ ’ i ■
9 Zarasiskių klubo bankete į išrinktus po jo. Žinau — nei 

. .i.ĮB...ii.bu.xo visokių linksmybių. Bet p. ndmvn atvvkes i čika-
5 BiliSavičius pasakė linksmiausių 
j linksni
= pu -is tąvernos,_:kąip^)apraslai,- 

vėlokai.
je, p h^^i^dšįeprątai-.ė/ lietuviško žodžio ir

kelnes išėjau JąApsižiūri&į;^ ašĮ įkalbų 
j-kelnėm.. j,

Kiciio čia kelnės .klihįfj^-'^a^lheklj^iu, pasakęs, jog tai tikras 
sakę: — Taį x- AT• - ’-"’■•i-n;
casj-kaip.šft'd^fKčkihĮjifn riražs 
gote; kąd su diržui O.kieno čia. 
galva šaM tavesi?Jj atsako
ai kopūstas, 4h girlaSį-kaip-šu^.-nepritaikytas. i-ūbąsr__Jožui_Pąu- _rvtojaus, popiežiui išvykus, blo- 

rt aš vėl klausiu:„Koks efa ko^Him. Antrająm ' šveptuinas prl- 
pūštiis- kad šu "baižda! iįnką, atrodo, kad jo šventumas
"/>'■ c , . . ,U.G. rt yra -įaugės į širdį ir spinduliuo-« Spaudote irasnaGe’zmios, v c , . 4 V- 4- i- i J > • , • - x - ja .pro akis. Šis Šv. Tev-as ski-kad kai kūne musu literatai,^.... ■ i ■ • i - iriasi nuo kitu nopiezių.poetai ir menininkai mielai nau-j ’ - - - -
dėjasi žvalgybos gen. . elronioi 
patarnavimais ir ieid.mais pa-* 
būti okupuotoje Lietuvoje daug 
ilgiau, negu leidžiama eiviniams 
turistams. Vienas -toks turistas,1 

iš okupuotos 'Lietuvos Į 
sugalvojo dai- 
dtdė "Vilniuj’’, 
damos posmai

su

prizesK 7 l. i

Brighton Parką, 
ną Pa$al “Buvo 
Paskutiniai tos 
yra -tokie:

Ka fen malei, t dieduk m-ano

vienas nebuvo atvykęs į Čika
gą, nei yiępas nealnašavo , šv. 
Mišių prie Mįėiga^.pžęro. h, ne-. 

:^aim^no visokio tikėjimo ir net 
^elikiahčiųs žnionęš; nei vienas

nei—vienas1 ' nekalbėjo dvylika' 
'sis popiežius, vaikeli,

Joks draugiškas^ toks tėviškas,

Šv. Tėvas.. Mes lietuviai esam

.gus popiežius, bet, anų šventu- 
tbks pa viršų tiniškas, lyg4 nias

— Tu, Maiki, perdaug užsi
mojai Bendrai imant, ant

Infliacijos pasekmė: valias prary puriau jąjį 
Susan,B. Anthony .dolerį,

y—crt
(rir

'■?» .u
i' šveptuinas pri

tinką, atrodo, kad jo šventumas 
yra. Įaugęs į širdį įr spinduliuo-

gieji įporočiai vėl atgis ir bus, 
kaip" buvę. Būtų nė kitaip, ‘jei’ 
pats Jėzus Kristus atsilankytų.- 
Juk kiekvienas katalikas, eida
mas išpažinties, šimtus kartų 
prisiekia . “negriešytiL, bet -vis 
griešija. Tokia yra žmogaus pri 
gimtis, kurios nė popiežius ne
pakeis.

— Cal ir -taip, Tėve, bet vis

į,čįa ne gyrimu Mąikį, čia 
likr;a .teisybė. Ikgul paliudiją 
Šv.^Petias ai- šv. .Urbonas.

-,0š.Jje nęliudys/Tėve. Aš esu ----- - , -
daug kreipęsis į šventuosius: nė I tiek, nors keletą dienų, žmonių 
vienas niekuomet neieągav.o. sąžinė bus ramesnė. Tai jau 
Matyt mūsų balsas jiems ne- didelis laimėjimas- ■

-Kaimietis, nepajėgdamas, viską, je^ tgai^y tC 
Pasamdė asilą žvirblius nuo lysvių nubaidvti.

— Asils buvo sąžiningas^ pądoru^Tj7^’=^r^=r^F
Nevogė ir nebuvo jis ėdrus.' ' '• Į Sp »
Nei vieno lapo dąržejįs peragavb
Ir paukščiams šiukštu jis nepatąįhayo,.
Asils, lakstydamas po lysyęs, 
Ir darožves sutrypė ir sumaigėė 
Pamatęs, kad derlius -išnyko, 
Kaimietis ant asilo labai sunyko
Ir kirto jam basliu per sprandą,.
Palikdamas kraujuotą randą.7_ _  _____
“Taip tau ir reikia”, sušuko jis., ‘tbųs tau į^udąi

" Su ,pxoku tu padaryti tik; ^kriaudąįį. į

ki.G£

va

' lt f \'

Didžiausias tūpestis
iteity, per būvimąjį partijos 

kongresą, buvo pranešama, kad 
komunizmas triumfuoja visur 
pasaulyje. Net Jungtinės Ame
rikos Valstybės ką lik išsirin
ko komunistą prezidentą. De- 
.egalai šoka suolų tarpuose, 
linkmiinasi, šūkaudami ligi už
kimimo, išskyrus viena nuošalų

Ką ten matei, dūšia mano. 
Ką ten matei, tu mano 
Pilkas karvelėli?

P. Pelronį, liobut mano, 
P. Pelronį, dūšia mano, 
P. Pelronį, tu mano, 
Raiboji gegele.

;.;< i’pemijuotirca poezija—
AngŲjej e-gv venanfrt-pbetas

vo poezijos rinkinį “Nesu vėjo 
ma1c'nėiev. Rinkinvie vra ir

geriau nesakysiu, nes 
nepaliks, ką aš apietau

tave ir tavo dovaną gaivopi.

Gensteisu sueigoj

Gcngslei iv užvaizdu norėjo 
patikrinti savo gengės inteligen
tiškumą. Susišaukęs visus, jis 
paklausė:

Sakvk, Blrtcky, kiek bus

senuką, niūriai sėdintį kampe:

Drauge. — klausia vienas 
delegatas, kodėl nesiiinksmi-
m?

Man lik Įdomu, atsakė 
senukas. kur mes kitais me
tais pirksim kviečių? 

• #
du ir trys?

Blacky paskaitė ant pirštų 
ir pasakė, kad penki. Užvaizdą 
jį nušovė.

Kodėl tu JJ nušovei ’ Juk 
jis teisinga'. aL-ikė. — užtarė 
misaiitąjį gengshris Brawny. 
Užvaizdą atsakė’

— Jis perdaug žinojo . . .

škotiški pietūs

škotas pakvietė į svečius ai jį.. 
Jam atėjus, tuojau jį \aišino 
saldžiais gėrimais.

Pas mus saldūs gėrimai 
duodami tik j>o gero valgymu 
ar pietų, sakė airis, škotas jam 
atsakė; pas JUUsTatp. pati

Kaip atrodo, dieduk mano, 
Kaip atrodo, dūšia mano, 
Kaip atrodo, tu mano, 
Pilkas karyeiėįi ? .

Tikras velnias, bodui mano, 
dūšia mano, 
l-u inano,

Tikras velnias. <
Tikras velma.s
Raiiioji gegele.

Don Pilotas

Tarybiniai sukčiai

— Ką jūs laikolc sukčium? 
—, klausė turistas vilnietį.

— Tą, kuris rublį nusuko.
į— O kuris šimtą?
— Tokie vadinami konibiiiz- 

lonąio.

toks perlas:
Kadangi poezija 
kadangi podzija 
kadangi poezija 
kadangi, poezijai į y - 
yra daugiau

’ / - t*1 ~ ; _ _ ___
yra daugiau
..vrą--kariu

------nerėkia ąei___ _x________ .
-L~ negu proza

negu proza .
negu mąstymas 
mąstymas ir svajonės 
išsimokslinimo.

11 agaryčiŲ poetai p a t ą r j a 
šlaitui skirti .už šią poeziją pre
miją. kad daugiau nerašytų . . .

----*--- *
D ąš sakau ne tam, kad^ąsilą*5 užstoti;' ? ■■ ■ 
Jis tikrai kaltas (kam teko hasli ‘ pavartoti): 
Bet regis nėra teisus Jr tas kvailys, 
Kurs nesuvokia, ką asilas daržė jo pridarys. .
t Vytautas Petoaitis, PASAKĖČIOS vagai Krylovą, 

227 psl., kaina $3, gaunamos Naujiesose^

NAUJIENOS. C 0 C, I Q įtoterjriįj?^
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Š. Amerikos pabaltiečių ir lietuvių 
stalo teniso pirmenybės

Kaip jau ankščiau buvo skeliu da — iš 2 vienete- žaidėjų ir vie
ta, 1979 m. š. Amerikos-Pabal-į no dvejeto. Komandinėse pabal
tiečių Stalo Teniso Pirmenybės tiečių varžybose gali dalyvauti
įvyks š. m. lapkričio 10 d., Lie
tuvi] Kultūros Židinio patalpo
je, 311 -36.1 Highland Blvd., 
Brooklym, N. Y. Varžybas vykdo 
New Yorko Lietuvių Atletų Klu
bas.

Lietuvių pirmenybės bus 
įvykdytos kartu su pabaltiečių 
pirmenybėmis.
Į Programa: a) Vyrų vienetas, 
b) Moterų vienetas, c) Vyrų 
Senjorų vienetas, d) Jaunių vie
netas, e) Mergaičių vienetas, f) 
Jaunučių berniukų ir mergaičių 
vienetas ,g) Vyrų dvejetas, h) 
Moterų dvejetas, i) Mišrus dve
jetas, j) Vyrų komandinės, k) 
Moterų komandinės.

Jaunių ir mergaičių amžius 
— žemiau 17 m. pagal 1979 m. 
liepos 1 d. Jaunučių — žemiau 
13 m. pagal 1979 m. liepos d. 
Vyrai senjorai turi būti 50 m. 
ar vyresni pagal 1979 m. lapkri
čio 30 d. ■" :

Vyrų komanda susideda iš 3 
Vieneto žaidėjų, moterų ko’man-

tik paskirų klubų, miestų ar 
vietovių komandos.

Tiek pabaltiečių, tiek ir lie
tuvių pirmenybėse dalyvių skai
čius neapribo’tas.

Varžybų pradžia — šeštadie-
nį, lapkričio 10 d., 9:00 vai. ryto. 
Dalyviai prisistato 8:00 vai. Jei 
pirmenybės negalės būti užbaig
tos per vienę dieną, bus pratęs
tos sekmadienį.

Dalyvių registracija atlieka
ma iki 1979 ,m. lapkričio 3 d., 
šiuo adresu:

Mr. Prams Gvildys, 93 Wheel
ing Ave., Staten Island, N.Y. 
10302. Telef. (212>-356-7871.

Smulkios informaeijo’s išsiun
tinėtos visiems sporto klubams. 
Suinteresuoti pavieniai žaidėjai 
informacijas gal; gauti iš P. 
Gvildžio. Lietuvių žaidėjai ska
tinami 
varžybise dalyvauti.

ŠALFASS-gos Centro 
Valdyba ir Stalo 
Teniso Komitetas

kuo—skttttitngiatt—šiose- -siem-s—lietuvių,

Š. Amer. pabaltiečių šachmatų pirmenybės
Pirmasis š. Amerikos Pabal- 

tiečiu Individualinis šachmatų 
Turnyras — 1.979 m. pirmeny
bės įvyks* 1979 mi lapkričio 1.0 
— 11 ,d. d., Lietuvių Kultūros 
Židinyje; 341 — 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, X. Y.

Turnyras bus .pravestas 5 ra
tų šveicarų Sistema. Laiko ri

Ū; Trys ratai bus vykdoini šeš
tadieni ir 2 sekmadieni. Pirmo 
Yąlo pradžia-— šeštadienį, lap
kričio 10 d., 10:00 vai. ryto. Da
lyvių prisistatymas -— 9:00 vai. 
ig Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių, latvių ir estų žaidė- 

Dalyviui? skaičius-neapri-

JUOZAS ŽEMAITIS

Realybė ar mitas?
(Tęsinys)

3. Pagal specialų SALT II sutarties priedą, Ameri
ka prisiima rusų jai primestą savotišką arklio apinasrį. 
Skrendančios raketos (Cruise missiles), kuriomis Ame
rika šiandien gali pasididžiuoti, ir kurias galima paleis
ti i numatytus taikinius, tiek no kontinento paviršiaus, 
tiek iš povandeninių laivų, neturi turėti ilgesnės distan
cijos, kaip 373 mylios. Tokiomis skrendančiomis raketo- 

_mis nėra galimybių pasiekti bent vieną JA. Varšuvos-pak- 
to valstybių žymų stategini punktą ar jų bom
bonešių svarbiausią bazę. Tuo tarpu Sovietų Sąjungos 
panašaus tipo raketos SS-20, kurk*; turi labai stiprią 
sprogstamąją jėgą, sutartyje visai neminimos. Nėra 
tikslių žinių, bet atrodo, kad Varšuvos pakto valstybės 

Į jų jau turi apie 120. Vakarų Europos valstybės jau da
bar atsidūrė labai dideliame pavojuje, o kas bus, jei 
Amerikos Senatas tą parsidavimo sutarti patvirtins?

• j . sportinė išvvka i Australija irS. Amer. pabaltiečių tinklinio pirmenybes istorijos lėidi-
nio reikalai. Taigi užsimojimai 

Preliminarinė registracija at- Platūs ir darbo iki kaklo.
liekama iki š. m. lapkričio 5 d.,1 Suvažiavimą globoja Ona ir 
šiuo adresui j Vytautas Jokūbaičiai.

Smulkios informacijos bei su- 
. važiavimo' darbotvarkė yra iš
siuntinėta visiems sporto klu
bams bei šALFASS-gos admi
nistraciniams pareigūnams. Or
ganizacijos bei asmenys, norin
tieji gauti smulkių informacijų 
ar patiekti pasiūlymų bei suges
tijų, prašomi kreiptis į ŠAL- 

JFASSigos Centro . ValdyboS-pir- 
mininka Prana Bemecka, 32 
Rivercrest Rd., Toronto, Ont. 
M6S 4H3, Canada. Telef. (416)- 

i 763'4429, arba vicep&rmininką 
Algirdą Bielskų, 3000 Hadden 
Rd., Euclid, Ohio, 44117, telef, 
(216)-481-7161.

1979 m. š. Amerikos Pabai- 
tiečių Klubinės Tinklinio Pir
menybės ivvks 1979 m. gruo
džio 1 d., Clcvelande, Ohio. Tur
nyrą vykdo Cievelando LSK 
Žaibas.

Pirmenybės bus vykdomos 
šiose klasėse: vyrų, moterų, jau
nių ir mergaičių. Jaunių ir mer
gaičių amžius — gimę 1960 m. 
ir jaunesni.

Dalyvavimas yra atviras vi- 
latviu—h--estu- 

klubams. Dalyvaujančių Ico- 
mandų skaičius neapribojamas.

Smulkos informacijos bei ins- 
trukejios išsiuntinėta visiems 
sporto klubams.

Mr. Algirdas Bielskus, 3000 
Hadden Rd., Euclid, Ohio, 44117. 
Telef. (216)-481-7161.

Po preliminarinės registraci
jos bus nustatyta galutinis tur
nyro formatas ir tolimesnės ins
trukcijos pranešta suinteresuo
tiems klubams.

Mūsų tinklinį kultyvuojantie-
ji klubai kviečiami šiose pirme
nybėse kuo' skaitlingiau daly
vauti. į

Liet. Sport. Klubas 
‘‘Žaibas”

Metinis visuotinis ŠALFASS-gos ŠALF ASS-gos

4. ši SArLT II sutarties dalis yra pati opiausia ir ne
aiškiausia. Pagal šią sutarties dali, Sovietai turi teisę 
paslėpti naujai pagamintų atominių raketų išbandymo 
tuos davinius, kuriuos jie skaito valstybės paslaptimi. 
Kiekviena paleista erdvėn skrendanti kaketa (Cruise 
missile) pulsuoja elektroniniais reiškiniai. Specialiais 
aparatais, pagal tuos Pulsuojančius davinius, galima 
nustatyti skrendančios raketos charakteristiką. Tokius 
davinius rusai fiksuoja savo specialiu kodu, ir Ameri
ka, pagal šią keistą sutarties dali, gali sužinoti tik tuos 
raktetos charakteristikos punktus, kuriuos Sovietai ne
skaito paslaptimi. Jei Amerika gautų visus rusų naujai 
išrastų skrendančių raketų puslavimo davinius, ji leng- 

"vai_gaIėtų"TTūstatyti7 ar ^Sovietai laužo (tkaip-jiems-Įpra
sta) jų pasirašytą sutarti, ar ne.

Kita šios sutarties dalies pastraipa dar neaiškesnė. 
Iš jos visiškai neaišku, ar Amerika, nujausdama, kad 
ji gali būt staigiu smūgiu rusų užpulta, gali panaudoti 
specialius būdus (veiksmus) nuo pilamojo rusų smū- 

-gio savo IC BM jėgoms - apsaugoti.------------
botas.----------------------------------

Dovanos: Speiali trofėja čem
pionui. Cpecialūs pabaltiečių 
medalijo'nai už pirmas tris vie
tas. t

Piniginės premijos: 8100.00 — 
pirma vieta, $60.00 — antra vie
ta ir $40.00 — trečia.

Pradmės mokestis — $16.00 
siunčiamas—kariu su registraei~:

Metinis Visuotinis ŠALFASS- 
gos Suvažiavimas įvyks š. m. 
spalio 27 - 28 d., Cievelando Lie
tuvių Namuose, 877 East 185-th 
St., Cleveland, Ohid.

Suvažiavimo pradžia — šeš-

ja. čekis rašomas “New York 
Lithuanian Athletic Club” var
du.

Dalyvių registracija atlieka
ma iki Š.THT lapkričio 3 d., ši 
adresu:

Mr. Antanas Mičiulis, 86-23,1 
112-th-St.,- Richmond HilL N.Yr,

suvaziavimas j.
i 

tieji administraciniai pareigū
nai.- Patariamuoju ;balsu kvie
čiami dolyvauti sporto darbuo
tojai, fizinio lavinimo mokyto
jai, sporto veteranai, lietuviškų 
organizacijų bei spaudos atsto-

tadienį, spalio 27 d., 11:00 vai. 
ryto. Sekmadienį, spalio 28 d. 
suvažiavimas bus tęsiamas tuo 
atveju, jeigu darbotvarkė ne- 

įbus užbaigta šeštadienį.
., šiuo j pagal ŠALF ASS-gos Statutą, 

suvažiavime sprendžiamuoju 
balsu dalyvauja — sporto khi-
bų rinkti atstovai, rinktieji
šALFASS-gos^organai bei skir-'.

.(B_us_daiigiaii)

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

» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYSmi a

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin* has extra strength. 
More strength than any reg-

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 

ular headache tablet. And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. < tablet. Gives you safety you

Like aH leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin starts with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions.
Extra streagth with safety. Thaf s common sense. That’s Anacin.

11418. Telef. (212)-441-1131.
Pilnos informacijos išsiunti

nėtos visiems klubams bei kai 
kuriems pavieniams žaidėjams. 
Suinteresuotieji prašomi kreip
tis i A. MičiulĮ, jeigu nesate 
formacijų gavę.

ŠALFASS-GOS CENTRO 
V-BA IR ŠALFASS-GOS

X ŠACHMATŲ K-TAS

in-

dėjimu besidoįrij asmenys.
ši kartą suvažiavimo darbo

tvarkė yra ypatingai plati_ ša
lia rutininių pranešimų bei apy
skaitų prieniiffiųF bus pristaty- 

-ti “et 3 statutai: naujas ŠAL- 
FASS-go's, ŠALFASS-gos Gar- 

įbės-T'eismo ir—Pasaulio - Lietu- - 
I vių Sporto Sąjungos. ^Stambo
kas punktas bus sportinio kalen
doriaus bei programų nustatysi 
mai 1980 metams, kurie, kaip 
Žimme, yra olimpiniai metai. 
Olinpiniai žaidimai vyks Mas- 
kvqe, taigi sovietų okupuotoms 
taiioms priderėtų protestuojan
čia reaguoti, kad jų kraštai ne- 
gal būti atstovaujami žaidi- 
miose.

Specialūs punktai bus: Lie-į 
turiu Sporto Fondo reikalai,!

The Di-Gel 
Difference 
Anti-Gas medicine 
Di-Gel adds to its 
soothing
Antacids. 9 vai. ryto iki 10 vaL vakare. 

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

Tel. 476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

KNYGOS ANGIŲ KALBA

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

J. fumiRM, A KISS IN TH! DARK PlkantUtrj Ir ln1 DOutyfcli
i iil*W

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

— Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

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

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

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

— Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

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

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

Dr. Ju«u« B. KenŽIut, HISTORY (F LITHUANIA. Lietuve* Istorija 
antranki nno pat lenujij imHq Iki poterio setų. Vidutinio formato. 141 
*L, kainuoja 0.00.

Dr. J«mM B. Kančhn, VYTAUTAS THR DRRAT. Iitorlniai DLK Vy 
•Auto broožat paliečiant to talko Lietuve valatyoo ir jos Kaimyno »torlja 
111 pal. Kaina $3.00. Kietais virte Mala 1.00.

Dauguma knygn yra tinkamai dovanos Įvairi orais progomis. Jm b 
ritas knygas galima Įsigyti atsilankius 1 Naujienai arba atariuntua čeki u 
Ąnigtnę perlaida

ITS* Reith Streel Ctetcav* (b ***•>•

$6.00

DR. ANTANO J. GTSENO RAŠTAI
NAUJIRNOSR GALIA'.* O AUTI NEPARASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENRS YEIKRJG IR AiYTOJO ATSIMINIMUS
A. J. — MINTYS IR DAKAI, 230 paL, liečiančiu* 1908

roetq Įvykina. JablonaUc ir Itoralčio jaunas dienas ir rnri 
rtpinlsaa. _'

A. J. Quvwi — DANTYS, ju pridfira, rreikata Ir gružla* 
Kietais rlrięllala, vietoje S4.0 dsbar tik _

KlnkJtals rtrMiala tik _ ______________________
Dr. A. J. — AUKŠTA KULTO R. — 11AUR0S ŽMONt|.

KetlocM Ruropą ĮsptbSlal Dabar tik _______ ’

Dr.

siu

l

NAUJIENOS
17*39 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

ir

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

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

Minkšti viršeliai $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai __ .-._____________ $15.00

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

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerj p aito išlaidoms.

$10.00

I — MĄUJIRMOR, CMiCAteQ 1, ILL Wednesday, October 17, 1979



Y tuos šešis punktus ALTai, nors jie ir buvo atmesti. Metų
Ąyj į TO pradžioje jie organizavo katalikus, esančius įvairiose

Amerikos lietuvių organizacijose, nesilaikyti tos organi- 
thi Lithuanian daily Kiwi zacijos nutarimų, bet balsuoti už Katalikų federacijos

hafiAted Doily Exept Saaday by ru Lithuanian Haw« Fab. o», ne.' naujus punktus, kad šitokiu būdu galėtų pavergti tiek 
I7w jo. H*kwd cue*®*, iil ««•. 4ai-4iw____ I daug darbo dirbančią Amerikos lietuvių organizaciją.

| Frontininkai giriasi, kad jie labai veiklūs. Jie nepaliko 
“ nepajudinto nė vieno akmens. Kiekvienam davė naujas 
819.oo' instrukcijas šešiems punktams pravesti Clevelande.
A a rw^

—— Labai nedaug būtų reikėję, kad tie punktai būtų pra-
vesti. Amerikoje, kaip iki šio meto ir Lietuvoje, didelę 
daugum$ sudaro katalikai. Gavę Amerikos Lietuvių R.K.

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

At of D>f mh»r L \977 
Subscription JUtw;

pawl metu -------
trims mėnesiams 
viaexam menesiui « 3.00

K months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34-00’ per year.

Kanadoje: 
metame - 
pusei metu

183.00

D i r&ičU kii*ec
Chieagoje ir priemiesčiuose: 

metam®______________
puuei metu ____________
trimę mėnesiams -

818.00
810.00
8 8.10

Šitose JAV rieto*:

Užsieniuos:

pusei metu ____ _
▼ienom mėaeetai

884.00
818.00
8 4.00

Naujienų eina tawriian, liatiriant 
sekmadieniui. leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halsted St, Chicago, 
m aoeoe. Teiaž. ai-eiao.

Ordorin karta A itMkma.

NAUJIENŲ raktinė atdara hoodies. išskyrus sekmadienius, bu*
S vai. ryto iki B vai. vakaro, ieitadieniail — iki 11 vsL

Prakišo šešis punktus
Frontininkai negausūs,, bet labai veiklūs; Fronti

ninkai turi-pinigų. Jie gali keliauti, dalyvauti konferen-. 
cijose, pasitarimuose. Jie veikia, planuoja, pas juos ap
tartos visos smulkmenos, kiekvienas žingsnis numaty-

Federacijos vadovybės įsakymą, jie būtų balsavę už šešis 
punktus. Bet Amerikos lietuviai katalikai jau daugiau 
nusivokia apie frontininkus. Jie žino, kad jie skelbiasi 
katalikais, bet dažnai jau eina prieš pačius Katalikų baž
nyčios dorovinius dėsnius. Amerikoje jie išleido porno
grafinį romaną, rašytą ir spausdintą komunistų paverg
toje Lietuvoje. Katalikų Federacijoje jie nesilaiko demo
kratinių principų, kurių ilgus dešimtmečius laikėsi Leo
nardas Šimutis. Jie tyčiojosi ir iš prelato M. Krupavičiaus. 
Amerikos katalikai jau pradeda pažinti Fronto bičiulius 
ir pačius frontininkus. Jiems jau aiškėja, kad organiza
cijoms valdyti jie vartoja nekatalikiškus metodus. Jie ne
gali kitaip galvojančio kataliko toleruoti organizacijos 
vadovybėje. Jie privalo būti frontininkai, sutinką dirbti 
pagal vado principą. Jie naudoja demokratines frazes va- 
distinėms mintims aprėdyti. Daugelį katalikų jie išstūmė 
iš katalikiškų organizacijų, kitus dar apjuokė ir išniekino.

Frontininkai buvo tikri, kad jiems pavyks tais pa-

Olga Brauklienė su savo kūriniais.

kiųt organizacijos, o ypač Altos 
ir Balto. Tik tuo keliu einant, 
sugebėjimai bus naudingiau pa
aukoti savo tautos labui.

tas, suderintas. Be to, frontininkai turi daug Fronto bi- «ais metodais h- Amerikos Lietuvių-Tarybą pagrobti, bet
čiulių. Jie negali dalyvauti kovoje, bet jie visuomet yra; 
pasiruošę padėti, duoti pastogę, gerą patarimą, piniginę 
pašalpą ir bet kokią paramą...

Taip kalba frontininkų vadai. Jie visuomet ieško 
bendradarbių viduje, pas kaimynus, kitose partijose ir 
grupėse. Jie yra pasiryžę pasiaukoti, dirbti, įtikinti. 
Fronto bičiulių jie turi kiekviename mieste,, kiekvienoje 
.dįdęsnėję j<olonijoje, tolimiausiame užkampyje. Dar nėra 
tokio projekto, kurio frontininkai nepravestų, jėigu ūžsi~ 

-^rnoja ir ryžtasi. Tki šio meto savo tikslo jie pasiekdavo, 
tai-nėra jokios abejonės, kad tikslo ir šiandien nepasieks..

Jie viską apskaičiavo ir ryžosi paimti Amerikos Lie
tuvių Tarybą. Kombinatoriai sugalvojo šešis punktus,

šį kartą jie apsiriko. Lietuviai katalikai, dirbantieji įvai
riose Amerikos lietuvių draugijose, atsisakė jų klausyti 
Jiems buvo aišku, kad visame šešių punktų reikale būta 
daug klastos. Du atstovai nuvyko į Rochester! išsiaiškinti, 
ko frontininkai norėtų darniam lietuviškų organizacijų 
sugyvenimui. Vietoj išaiškinti frontininkų pageidavimus, 
nuvažiavusieji į Rochesterį pradėjo tartis, nors pasitari
mui jokio ALTos vadovybės sutikimo jie neturėjo. Jie 
parsivežė Bendruomenės vadovybėje sėdinčių frontinin- 

. kų padiktuotas sąlygas, kurias jie patys ~sk’elbė, kaip šuši- 
Yarimą Jiems buvo pranešta, kad ALTa juos atmetė, bet 
jie ir toliau ryžosi ieškoti kelių ir priemonių, kaip tuos 
šešis punktus primesti.

( Juo atkakliau jie spyrėsi tuos punktus ALTai pri-

MIAMI, FLORIDA
SUGEBĖJIMAI IR RYŽTINGUMAS

Praeitą žiemą M.L.A.P. klube gendą, a japonų-kiniečių 
greta koncertų, įvairių minėji
mų ar kitų programinių pasiro
dymų, suruošta tapybinio meno, 
rankdarbių ar kitokių išdirbinių 
parodos.

Kovo viduryje buvo bendra- 
paroda medžio drožinių,, audi
nių .ir įvairiausių rankdarbių, 
suneštų Miami darbščiųjų pen
sininkių. Jei medžio drožiniai 
turėjo didelį pasisekimą išpar- 
duodant, tai moterų rankdar
biai kėlė didelę nuostabą jų 
darbštumu bei išradingumu 
kuriant pasigėrėjimą sukelian
čias įvairias puošmenas.

Balandžio 1 dieną buvo nau- j . 
jos meno šakos — kriauklių kū
rinių paroda. Miamietė Olga

■ Brauklienė ant penkių stalų 
šiaip taip sutalpino šešiasdešimt 
darbelių iš paatlantyje susirink
tų kriauklių. O. Brauklienė su
manumu, išradisgumuJr. ištver
me pasireiškė jau ir Vokietijos

-vargo stovyklose. ■ Iš visokių 
audinių atliekų ią^rdytų siūlų

tautinių lėlių rūbeliams.. Vėliau

pobū
džio miniatiūriniai sodeliai su 
nameliais ir paukščiukais. Šis 
įvairumas parodo kūrybinį 
lankstumą.

Vėliau šių darbų paroda buvo 
suruošta ištaigingame Miami 

> Beach viešbutyje turtiniai išle
pusiai amerikiečių visuomenei, 
kuriai padarė tokį stiprų įspūdį, 
kad buvo pasiūlyta geroka su
ma už visus eksponatus. Olga 
Brauklienė nesutiko savo , pirmų 
tos rūšies darbų parduoti. Ta
čiau negalėjo atsispirti neapsi- 
ėmusi, nuostabiai geru pasiūly
mu, 50-ties darbelių užsakymui 
išpildyti. Ir taip, šaiia~pasiten- 
kinimo kūrybiniu užmoju, pa
siekė ir vertybinės naudos. O ir 
saulėlydžio dienos lieka pra
skaidrintos.

[net adymo būdu 'ruošė audinius 
tautinių lėlių rūbeliams.. Vėliau 

kurie Amerikos lietuviams buvo nepriimtini. Jie buvo‘mesti, tuo atkakliau ALTos atstovai ryžosi juos atmesti, .subure net ištisą grupę-mėgėjų.
nenaudingi ir Lietuvos ^lietuviams. Kol Amerikos lietu-1 Jie jau buvo atmesti, bet ALTos atstovai norėjo parodyti 
viai buvo nepriklausomi piliečiai, jie galėjo būti naudingi kitiems aukščiausiems fronto vadams, kad ALTai nega- 
j»avergtam-k-raštuL_Jeigu Amerikos lietuviai susipančioja, Įima prievarta primesti įsakymų, kurie jau buvo atmesti.

ir jas mokino šio kruopštaus dar
belio. Ruošė- ir lėlių parodas vo
kiečiu visuomenei, stebindama 
Unros vadovybę ir palankiai nū-

tampa nepajėgūs bet kokiai akcijai,-jfe nustoja galios.d ALTos konferencija vienbalšiai~atmete frontininkų-gerar “teikdama—mūsų—naudai—vokie^. 
čius.

Kriauklių paruošimui-taip1 pat 
reikia pašvęsti daug valandų; 
Renkant norimo dydžio, net iki 

, mažiausių, prisieina > gerokai pa
ieškoti, pavaikščioti? Paskui na
mie jos ne tik atitinkamai1 uu- 

__Frontininkai jpajuto kad visas jų- planas nuėjo: ------------- J ■ įQ. Brauklienė sako, kad’taip be
sirengiant ateinančios ir mintys 
, kokį- kūrinėlį- būtų galima- ia jų 
sulipdyti.- Tikrai- iš tų 60'- paro- 

Vieningos konferencijos atstovų nutarimas tiek paJ pytųjų! nebuvo pasikartoįančių 
veikė frontininkus, kad jie jau nebedrįso kelti šešių: punk?!' 
tų, nes žinojo, kad bus atmesti' su- tokiu- paČiti ryžtingumu^ 
kokiu buvo kirsta mazgote už 100% nepaklusnaus kata-f 
liko išmetimą iš ALTos vadovybės.

Atvykusiems naujiems politikams labiau rūpėjo valdyti paruoštus planus ir į šešis punktus įrašytą klastą. Fronti- 
Amerikos lietuvių organizacijas,- negu būti naudingais ninkai nutarė išmesti gerą, su pačiais frontininkais bend- 
gimtiniam kraštui.._Amerikos_ lietuvių vestas ir vedamas *• radarbiaujantį katalikų kunigą, ir jį iš ALTos vadovybės 
darbas jiems nerūpėjo. Jie suplanavo šešis punktus, kurių išmėtė. Tada konferencija, aptarusi frontininkų elgesį, 
paskutinis buvo pats pavojingiausias. Jie norėjo, kad ■ nutarė dar vieniems metams palikti'minėtą kunigą ALTos 
ALTa; būtų pak4usm-ponios-Zerr-vado.vaujamam komįtę- Uvadovybėje.________ _
tuk A LTa buvo priešinga tokiam pasiūlymui^ bet fronti-Į_  _____ __
ninkai vis dėlto ruošėsi tuos šešis punktus primesti Ame- kais, kad ALTos atstovai yra susipratę lietuviai, ir kad 
rikos Lietuvių Tarybai. frontininkai neturi galios diktuoti, kas privalo būti tar-

Jokia politine platforma jie negalėjo primesti tokios'’nyboje ir ką frontininkai gali išmesti. į
kilpos Amerikos Lietuvių Tarybai. Veik visos politinės 
partijos buvo priešingos dar nežinomo autoriaus šešiems 
punktams. Klausimas buvo svarstytas ir atmestas, bet 
frontininkai, pagrobę Amerikos Lietuvių R. Katalikų Fe
deraciją savo kontrolėn, bandė josios pagalba primesti

LIETUVOS KARIUOMENĖS
VADŲ ATSIMINIMAI

Dr. Kazio Šidlausko, Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininko, penkerių

Rašo gen. Itm GALVYDIS - BUKAUSKAS
IŠ ATSIMINIMŲ

dėl 
ir 
su

Apie Kalėdas atėjo žinių, iš Vilniaus apie 
valdžios suirimą, norą valdyti, užimti kuo aukš
tesnes vietas. Greit atėjo žinių ir apie tai, kad 
mūsų valdžia paliko Vilnių ir užėmė jį boševikai. 
Pradėjus bolševikąms artintis prie Alytaus, nuo
taika karininkų tarpe pradėjo keistis: vienur ki
tur teko išgirsti, kad ir bolševikai neblogi 
žmonės.

Mano vadovavimas pulkui buvo neilgas 
blogos sveikatos, kaip pamatinės Priežasties 
nuomonių skirtumo, nusistatymų skirtumo
kai kuriais karininkais dėl labai svarbių reikalų, 
ypač dėl santykių su vokiečiais. Aš buvau griež
tas šalininkas mandagumui ir geniausiems santy
kiams su vokiečiais, o kai kurie karininkai griež
tai buvo nusistatę prieš vokiečius, nenorėdami 
nusileisti nei smulknenose. Kokios reikšmės tu- 
ėjc v: kiečiai Lietuvos kūrimo pradžioje, paro

dė jų atsitraukimas iš Alytaus; kaip jų atsitrau
kimo vaisiai buvo bolševikų užimtas Alytus, žu
vo 300 šautuvų, milijoniniai turtai, nemažas ka-

1979 m. spalio 13 dieną Lietuvių Kongresui 
dr. Kazys Šidlauskas padarė šią ALTos praeitų 
metų darbų apžvalgą:

Gerb. Prezidiume, Malonūs Kongreso 
Dalyviai ir Dalyvės,

Kai prieš penketą metų Čikagoje vyko VIII- 
tasis Amerikos Lietuvių Kongresas, laisviesiems 
lietuviams kėlė rūpestį tuomet besitęsiančios Eu 
ropos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferenci
jos užbaigimas. Atrodė, kad buvo pavojaus, jog 
toji konferencija gali paruošti Europos taikos 
sutartį, kurią pasirašančios valstybės galėtų iš 
pagrindų pakeisti ligšiolinį Baltijos valstybių 
statusą.

Mūsų nuotaiką gadino ir tas prisiminimas, 
kad kuomet 1973 m. į tos Konferencijos Helsinky 
vykstančius posėdžius buvo nuskridę pabaltie-

reivių skaičius ir karininkas Juozapavičius, kaip 
neatsargumo auka.

Gen.-leit. Galvydis-Bikauskas 
(Pabaiga)

;— vis-kitas vaizdelis,, nauja- mine 
tis išreikšta-, štai čia vaza,, fon-- 
tanas, eglutė, ar- kuris- kitas me
delis; e-ten- ištisi vaizdeliai^ pri- 

l menantys Jūratės-ir Kastyčio- le»

Dr. Kazys Šidlauskas

Mūsų spaudoje
Apie poetus ir menininkus 

Agitpropo tarnyboje
Dirvds 4 nr. K. šilojas rašo 

kai kuriuos minkšto nu
garkaulio poetus, pasinaudoju
sius- “Tėviškės”Užaugi jos ypa
tinga globa ir už tai pūstelėju
sius Agitpropo dūdelėm Jo. 
straipsnį .-“Ko'dėl vengiama vie-, 
sumos?” cituoju ištisai:

“Gimtojo krašto” Nr. 37, - 
1979 m. rugsėjo 13 d. laidoje; 
Vytautas Kazakevičius, išeivi
jos lietuviams mulkinti “Tėviš
kės” draugijos propagandinia
me laikraštėlyje, rašd apie išei
vius. Straipsnis pavadintes “Išei
vių- padangėje’’.

Paminėjęs mirusius ir gyvus 
dailininkus, paskelbė ir išeivijos 
kultūrininkus šiais metais lan
kiusius savo tėvynę, okupuotą 
Lietuvą, iš kurios, atslenkant 
raudonajai armijai, galvotrūk
čiais pabėgo, buvo tėvų-*isnešti 
ar net tremtyje gimę.

V. Kazakevičius apie juos taip 
rašo': “Dailininko J. Pautięniaus 
duktė Teresė Pautieniūtė-Bogu- 
tienė, gyvenanti Čikagos Mar- 
ket parke,, gimė (1946l m.) jau 
svetur. Prieš keletą metų yra. 
išleidusi debiutinį poezijos rin?.. 
kinį. “Lyg nebūtų-‘rytojaus”, iš 
kurio eilėraščių pluoštas buvo 
spausdintas “Gimtajame kraš
te”. Šiemet ji pirmų: kartą ap
lankė tėvų kraštą. Tuo tarpti 
dėtrmfietęš Vįlalijdš nBųgū^isf“ 
tės>-Kebelienės, trij ų . eilėraščiu > 
rinkinių autores,, šiemetine-vieš-“— 
nage- Vilniuje buvo jau- ketvir
toji; daugiausia laiko ji ’skyrė’ 
tautosakinės literatūros- studi
joms Lietuvių kalbos ir litera
tūros institute. Pirmą sykį savcč 
gimtąjį kraštą pamatė Sidnėju
je (Australija) .gyvenantis' be- 

' letristas- Vy tau tas Janavičiuš, 
rašytoja iš Los A.n,dželo-Alė Na- 
kaitė-Arbienė (Alė Rūta), seno
sios kartos romanistas, nevelis- 

-tas ir kritikas Antanas Vaiėiu- 
laitis, gyvenantis , Vašingtone. 
Dar viena viešnia, iš Australi
jos: Lidija Šimkutė;, pernat-de- 
biutavusi eilėraščių rinkiniu 
/Antrasis ilgesys-” psL 600-, 
.egz.), išleistu-ėikagoje.” ^- -

Pensininkai gali įvairiai nuo
bodulį -nuvyti-----net -ir-visuo
menine veikla. šiais metais M.L.

—Piliečių—klubo—pirmininke 
yra Sofija šeputienė. Ji mote
rišku kruopštumu ėmėsi gra
žinti- klubo salę; Patyrus, kiek 
kainuotų salės išdažymas sam
dant dažytojus, ėmėsi organi
zuoti (direktoriams ir valdybos 
nariams remiant) šiam darbui 
.talkininkus. Ir sėkmingai talki- 
~ninkif~pagalbd salę išdažė, su- 
taupydama bene apie $600. Pri
taikintai bei skoningai papuošti

■ ir langai naujomis užuolaido- 
.mis. Rūpinamasi pakeisti ir sce- 
. nos uždanga. Lauktina ir nau
jos- apšvietimo ’ sistemos, nes- 
šiam tikslui dar 1978 m. susirin- 

. karnas yra- nutaręs skirti apie 
r2;000 delerim.^^-- . j  

' Reikia manyti, kad po inten
syvių ūkinių darbų; besiartinant? 

f žiemos sezonui,- bus ruošiamasi 
ir kultūriniams renginiams. 
rLauktina ir sklandesnio priside- 
.rinimo prie organizacijų^, k. t.

■ Sandaros; Susivienijimo; Mote- 
;rų Social’ klubo; K.M; S-gos ir Reikalas tiriamas.

čių atstovai, LIKo pirmininkas Dr. K. Valiūnas,, 
Dr. J. Genys, Dr. P. Vileišis su latvių ir estų at
stovais, jie vii tuoj buvo suomių policijos suimti 
ir išsiųsti iš uomijos.

Nuotaikc dėl Europos Saugumo Konferenci
jos kiek pasiiisė, kai 1975 m. vasario 27 d. JAV 
prezidentas Ibrdas priėmė Amerikos pabaltiečių 
delegaciją, kt iai vadovavo tuometinis ALTos pir
mininkas dr. <. Bobelis. Prezidentas Fordas už
tikrino pabaJečių delegaciją, kad dėl Europos 
Saugumo Ktiferencijos Baltijos tautų reikalai 
nenukentėsia

K. Petrokaitk.
(Bus daugiau)'

— Prancūzijoje rime- gandai, 
; kad; prez. Valery Gišcand d'Es- 
taing paėmė $250;000'- dovaną.

i

Padėtis dėl- Europos^ Saugumo Konferencijos 
pasidarė visai aiški, kuomet prezidentas Fordas, . 
prieš išvykdamas- pasirašyti Helsihkio> Baigiamąjį 
Aktą, 1975 m. liepos 25 d. susikvietė į, Baltuosius- 
-Rūmus; pabaltiečių ir kitų Amerikos- etninių- gim- 
Pių. atstovus, kuriems-pareiškė, kad Helsinkio Ak
tas nebūsianti jokia tarpvalstybinė sutartis, o tik 
iškilminga principų deklaracija,, kuriais dalyvau
jančios šalys pasižada tvarkyti savo tarpusavio 
santykius.

Dėl' Baltijos- valstybių prezidentas Fordas pa- ‘ 
darė specialią pastabą, kad' Helsinkio Aktas nie-. 
kaip nepakeis jų ligšiolinės aneksijos nepripaži
nimo padėties;

Tiesiog negalima suprasti, kodėl dėl šio gana 
aiškaus dokumento, Amerikos lietuvių visuome
nėje kilo tiek daug ginčų ir nesutarimų, kurie 
?nėta pasibaigę net M šioa dienos; Antai, neseniai 
viena iš mūsų jaunųjų politikos ir teisės “eksper
tų aiškina, kad Helsinkio konferencijos sutari
mais buvo įteisinta Pabaltijo valstybių okupaci
ja...”; o už-kelių eilučių kalba apie Lietuvos Dip
lomatinę Tarnybą Jungtinėse Valstybėse ir jos 
egzistencijospratęsimą. (Aušra Mačiulaitytė-Zerr, 
Pasaulio Lietuvis, 1979 m. gegužės mėn., p 
Nr. 5-115)

(Bus daugiau)
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akUIERIJa ir moterų ligos 
GINEKOLOGINE chirurgija 

4449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Modicol Building) Tol. LU 54444 
Priima ligonius

Jei neatsiliepę ,
gal susitarimu, 
mbinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinikos 
Medicinos direktorius

S. Manheim Rd., W&stchwtwr, IL.
VALANDOS; 3- 9 darbo dienomis ir

T«lu 562-2727 arba 562-2728

TEI------BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 WMt 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
2618 W. 71 St. T«l. 737-5145 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’"

VaL aaai eufitarimą. Uždaryta treč.

VOLDEMARININKAl VOKIEČIŲ
OKUPACIJOS METAIS

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

(Tęsinys)

Sukilimo dalyvių atsiminimų 
daugiausia buvo paskelbta Į 
Laisvę; K. Ajjxbixizaitis, Aukos

i ir vilties dienos^ Į ,L. 1956 Nr.
■ 10; J. Brazaitis, Sukilimas ir
■ tauta, Aidai 1962 Nr. 2; to pa
ties, liudijimas Kersteno komi
sijoje apie sųkUijųią, Report 1; riseno
A. Darnusis, Kaip sukilome Fight for Freedom, New Yor-

Amerikos lietuvių spaudos 
slapiuose, Į L. 1 $M51 Nr. 27 
kartota, ka buvo rases Drau
gas, Naujienos ir kt. 1911 ma
tais.

Kitom kalbom. — Pirmos 
gausesnės žinios ųbvo E. J. Har- 

knygelėje Lithuania’s

pu- 
pa-

GYVENO GERA DARYDAMI4-
. Ruduo. Kaip apušės lapai | tės labai gražų ir prasmingą gy- 

lz-v»1 VA E «-> r. va. za Iz.lzx v*va lim.' + i . I —  "   __ ____ 1 1 T~\ * "

prieš bolševikus 19ĮJ metais, Į'kas. In The Name o’f the Lith- 
L. 1954 Nr. 3; to paties, Lais
vės kovų pirmasis veiksmas, Į 
L. 1.961 Nr. 25; A. V. Dundzi- 
la, Skautų įnašas, Į L. 1956 Nr. 
10; P. Narutis, Pirmosios suki
limo aukos, Į L- 1961 Nr. 25; to 
paties, Aviacijos kapitonas Al
bertas švarplaitis, J L. 1961 Nr.
27; Leonas. Prapuolenis. Tautos 
istorinio laimėjimo sukaktis.

bet

"Brolis išduos brolį mirti". — Mato 10:21.
Nėra malonu skaityti tokią grasinančią mūsų Viešpaties pranašystę, 
žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai

kas, kad Dievo meilė taip atšals kai kuriu širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausi  jį priešą, šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už jo gerada- 
įvykti trumpai pirm savo karalystės Įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to, 
rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž
nyčioje.

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

INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telef.: 776'880 
Rezidenciloa tslsf.: 448-5545

krinta vienas po kito mūsų tau
tiečiai. Girdi, kai kada Mar
quette koplyčios būna perpil- 

i dytos.
1979 m. spalio 12 d. palaido- 

: jome Danutę Juodikienę, kuri 
• tesulaukusi vos pusę amžiaus, 
I mirė pakirsta sunkios ligos.

Ji gimusi Lietuvoje, šakių 
; aps; Amerikoje išgyveno 29 me- 
j tus. Liko vyras Petras, du sū- 
j nūs — Petras ir Jonas, tėvas V.

Kregždys, brolis Juozas su šei
ma ir kiti giminės, kurių dalis'

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ Ilges. 
Ofisas 2652 WEST 5vth S*lROKT 

Tai. FR 8-1223
OFISO VAL.: pin*.. antnuL, tračiao. . _ . x .

----------------
niais 2-4 v«L popiet ir kitu laiku] Laidotuvių išvakarėse D. Pet- 

‘.kaus koplyčioje atsisveikino 
Balfo 5 skyriaus pirmininkas 
J. Mackevičius, pareikšdamas

Į. L. 1961 Nr. 25; Stasys Rašti
kis, Koyose ciėl Lietuvos II, Los 

Į Angeles 1957; Kazys Škirpa, 
! Gairės į tautos sukilimą, Į. L.

1961 Nr. 27; to paties, Apie tris 
birželio jvykius, Lietuvių Die
nos -1959 Nr. 6; td paties, Suki- 
lįminės vyriausybės genezė. N. 
Lietuva 1951-2; J. Vidzgiris, 
Lietuvių - pasipriešinimas oku-

venimą, persunktą Dievo ir ar
timo meile ir paminėjo jos sa- 
marietiško gyvenimo bruožus. 
Paminėjo, kad vienai svetim
tautei, didelei ligonei, pati sirg
dama, rasdavo laiko nuvažiuoti 
į šiaurinę ligoninės dalį. Ji ją 
lankydavo ir grąžino gyvenimo 
viltį. Tai puiki ir prasminga 
kalba. 'pantams^ Į L. l^oG Nr. 22.

Po laidotuvių šeima pakvietė! Kontraversa. •
dalyvius pietų į Gold Coast res- įvertintas teigiamai kaip tautos 

-toraną. Iš viso laidotuvėse da- valios laisvas paąų-rįškinias. Pa
ly va vo apie 30 mašinų. 

. «

uanian People, W'olsfberg 1945 
N. E. Sūduvis, Ein kleines Volk 
wird ausgeloescht, Thomas Ver- 
lag, Zuerich 1917.

Gausiai sukilimą pristatė Li- 
tuanus: J. Brazaitis, Insurrec
tion Against the Soviets, Lit. 
1955 Nr. 3., Stasys Daunys, The 
Development of the Rezistance 

v+and-the-National Revol Against 
(he Soviet Regime in Lithua
nia in 1940-41. Lit. 1962 Nr. 1- 
Stasys Žymantas, Twenty 
Rezistance, Lit. 1960 Nr. 2; L. 
Prapuolenis, Amerikiečių spau
dė'1. apie sukilimą, Į L. 1961 Nr. 
25. Cituojamas N. Y. Times.

III. PASYVUSIS 
PASIPRIEŠINIMAS

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

oagri lUKitarinu.

ORTHOPEDAS-PSOTEZJSTASiUŽUOjaUtą Šeimai ir žiminėms-
Aparatai - Protezai. Mėč. ban- j ' \

r?*^*//. ^*?*1?** y?I°lw<’ vo uoli ir pareiginga baltininke. < Aren Supports) ir L t-------------------— ------ ---------------
Mat, Danutė ilgus metus bu-

Ji ėjo iš namo i namą, kaip tik-

Ttlef.; ?Ro«p*ct .I-SM4 Imi ir sielą stengėsi šavovargs-
---- - ---.„.„- .r-.. . ..;=1 tančiam broliui padėti. Ji nie-

1 T /k D I H 1 • nesiskundė.UL V il> 11LA šv. Mišias Marquette Parko

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 
_____ lakų chirurgija._ _____

- .5025 .CENTRAL AVE.
St. Petersburg, Fla. 33710

JeL (813) 321-4200 ’

PERKRAUSTYMA1

MOVING
^ Leidim*iPilni apdrauda 
= ŽEMA KAINA

R. iERĖNAS
Tai. WA 5-8063

Apdr*v«t*c parkraustynut 
M jvairiv atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai.. 4174-1882 arba 376-5996
I 1 II IMM—

RADIJO iEIMOS VALANDOS

VIm« programa* II WOPA,

Lietuviu k>H>a: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
« ryto.----- —

VedėĮa Aidėtu Davkw
Telofu HlrrHock 4-34U

7159 Se. MAPLKWOOD AVI. 
CHICAGO, HX.

A “Lietuvos Aidai’
.. KAZt BRAZOl'ONYTt

Programa* v*46[a

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos ii W0PA stotu*, 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla.. 8:30 vaL p.p. 
ij WTIS stoties 1110—AM banga.

2648 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60628 

Telef- 778-5374

Years

V- Trys Moderniškos Koplyčios
& Mašinoms Vieta
į TeL 737-8600
£ TeL 737-8601

Sukilimas

Į skesniais laikais pasirodė nei- 
■ -giamo vert-inimo -—kuip-^betiks-

Bendra padėtis — Vokieėių 
okupacijos laikotarpis mažiau 
aprašytas. Išsamiausiai politinė 
eiga ir lietuvių santykiai su vo-
kiečiais yra aprašyti Stasio

EUDEIKIS
Tą pačią dieną palaidotas kun.|ns aktas, J. Liūdžius, Naujienos 

Juozas šeštokas. Jis gimė Bos- 1957. 4, -9. 
tone. Gyveno Griškabūdyje, Ša-I 
kiu aps. Baigė Vilkaviškio ku
nigų seminariją. Įšventintas 
1933 m. birželio 17 diena.

Kar,o .sūkuriai nublaškė į Va
karį VokĮeūją. Iš čia persikėlė. judėjimas^ ūetft^jo’’-

kaip savanaudiška 
kova dėl. vietų', -vimybė. o Tėvy
nės 'Sargas 192 Nr. 1 rašė, kad 
sukilimo' iš viso nebuvę, tebu
vęs “partizaninis Judėjimas” ir 
“pobtinių tikslų ' partizaninis

Raštikio Kovose dėl ETėtuvos' 
II. Jos Informacijas papildo 
straipsniai žurnaluose.

{Bus daugiau)

GAIDAS- DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

į Prisilaikė prie sesers
ir č--Oderio Marmos. Buvo šv. 
-A’'d“ię^o bažnyčios asistentas. 
Buvo .kuklus ir pareigingas ku-

M'rA cniąukęs 73 metų am-^ 
žiaus. Beklausė šaulių S-gai ir 
parėdė pinigine auka. Unifor- 
n?tWi šauliai ir šaulės dalyvąyo

&v. Mergelės parapijos bažny
čioje atnašavo ir gražų pamoks
lą pasakė kąn. V. Zakarauskas. 
Jis palydėję j sv. Ka/imięro lie-. 

_tuvių..kapines._______ ' _____
~Po visų la'icldtųvių iškDmių _ ! §v. Mišias atnašavo -vyskupas 
P. Juodviršis reziumavo Danu- V. Brizgys Šv. Mergelės pąrapi-

Cookware Primer For Brides
Given the fact that about 

2-1/4 million marriages are 
predicted for this year; that 
the fall and winter months 
are popular wedding seasons; 
and that there’s a growing 
interest in “cooking from 
scratch,” some guidelines for 
selecting cookware for first 
homes is both timely and 
useful.

Cookware is an invest
ment that will be used every 

“day for a long time to-come,—To overcome this, most stain- 
bo it’s wise to check out per
formance as well as appearance 
before buying.

To begin with, most cook
ware is made of metal 
aluminum, cast iron, stainless 
steel and copper—each has its 
attributes.

Aluminum is by far the 
most popular metal for cook
ware for lots of good reasons. 
It’s an excellent conductor of 
heat; cooks food fast and with
out hot spots. Also, it’s light
weight and relatively inexpen
sive. Available either in a pol
ished bright finish or dad in 
porcelain enamel in a range of 
popular colors, new aluminum 

' cookware is attractively styled 
with many pieces designed 
to go from range to table. 
Another plus in some premium 
aluminum cookware is a thick, 
non-stick surface of 
*‘SilverStone” that resists 
staining, chipping or peeling; 
it releases food easily and is a 
•nap to clean.

Cast iron cookware has 
been around for centuries and, 
with proper care, can last for 
centuries. It, too, fc an excel
lent conductor of heat and 
cooks food evenly. The draw-

backs are that it is extremely 
heavy and often rusts, so it 
must be pampered and season
ed frequently. Some new iron 
cookware is being made with 
a porcelain enamel coating 
which eliminates the rusting 
problem but which adds to 
its weight as well as the price.

Stainless steel is sleek look
ing, strong and durable but < 
poor conductor of heat, prone 
to hot spots and scorching.

less cookware is combined 
with other metals. Some have 
copper bottoms, others a core 
of carbon steel or aluminum, 
which helps to distribute heat 
evenly. Stainless steel must 
be polished occasionally to 
keep it looking its best. Prices 
for quality stainless cookware 
range from high to expensive.

Copper, though an excel
lent metal for cookware, is so 
expensive as to be out of reach 
except for professional chefs.

Some other things to look 
for when buying cookware:

• Check the handles; they 
should be sturdy and easy to 
grip-

• Make sure covers fit 
snugly to hold in the heat.

a Cookware should be 
made in one piece or con
structed so there are no seams 
or crevices that will make it 
hard to clean.

• Bottoms are flat and le
vel for best heat distribution.

Lastly, no matter what 
cookware you select, read 
and heed the manufacturer’s 
use and care instructions, 
and your skillets and sauce
pans should perform deli
ciously for years to come.

Kitame 
nr. žurnalas paaaškino, kad tai

1 tebuvusi -privati autoriaus nuo-
. inojųė. ' 1 ■

Sukiliūiąs spaudoje- — JO-H 
m. lietuviu taąlos' 'sukilimas ... .. .. J

jos bažnyčioje su 6 kunigų asis- 
tą. Vysk; V. Brizgys pasakė pa
mokslą.

vių kapinėse; -—K. Paulius

hme&ianti-itm 
dr^g^Ottcaiiltiv'

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find eyen 
severe itching'can be treated 
•with a special drug. You-can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE-’. Use only as 
directed. The medically proven 
cręme fpr
itching.

Vimerių Metu Mirties Sukaktis

Gyv. Geneva, Illinois.
Mirė 1978 m. spalio 17 d., sulaukęs 86 metu amžinus. Gimęs Lie

tuvoje. Pala.dolas Lietuviu Tautinėse kapinėse, Chicago Ill.
Amerikoje išgyveno daugelį metų.
Paliko nuliūdę: žmona Betty, sūrūs Algirdas, jo žmona Norma, 

gyv. Geneva, Ill. anūkai Gary, Cynthia ir Carla bei kiti giminės, 
Xh augai ir pažįstami.

Priklausė Amalgamated Clothing Workers Local 269, The Morn
ing Star Club ir Lietuvių Susivienijimui Amerikoj.

mūsų Brangusis, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mes pas Tave anksčiau ar vėliau ateisime. Lai 
žemelė.

Mes Tavęs, 
mus nesugrįši, bet 
•būna Tau lengva ši 

Likę liūdėti:
žmona ir sūnus su šeima

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
AIKŠTES AUTOMOBILIAMS PAMATYTI

AM8ULANS0
PATARNAVIMAS

TURiME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

NARIAI: ?
Chicagos S

Lietuvių z t/, ,
Laidotuvių S
Direktorių ? W.1

Asociacijos >

PHILLIPS - LABANAUSKAS
r.3307^So_LLTUANI€A-.AVE.----------------- TeL: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
I

1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAIarette 3-3572

■ _ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________-

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TCANTCA AVĖ. TeL: YArds 7-1138.113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-121S
2314 WEST 23rd PLACE yi^. 7ųi672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4416

P J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911
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ARGENTINOS NAUJIENOS
! ' i“Senelių Židinio” likimas

(Tęsinys) »•
Aš reikalavau su valdybos na- ( šios d’enos aš nesu iždininkas, 

riais A. Mk-iudu ir kun. A. Steig-^ ’oei as negaliu atsiskaityti, nes 
vila, kad būtų šaukiamas visuo
tinis nariu susirinkimas. Narių 
tuo laiku buvo 80-99. Klausda
vau pirmininko, kodėl nešaukia 
visuot.nio sūsTfiffkimo? Visada 
atsakydavo: Julius Mič ūdas sa- 
ko. kad nereikia?
8-9 metus. Juridinių teisių J.M. 
neišėmė per 3-4 metus. Paskiau 
pasigyrė, kad neva v skas su
tvarkyta, kad reikia šaukti vi- 

Sukvietė
Liet. Centro sąjungos na- j skaitą vedžiau per 7-8 metus.

man Ryšelis, čikštas, Julius Mi- 
č.udas ir pats pirm. Grigaitis 
nepriduoda pajamų knygučių 
kvitų ir gautų nario mokesčių* 
bei auku. Tuomet J. Miciųdas 
atsakė: Ryšelis sutvarkys. Ne-j ?

Taip—tęsėsi benorėjo leisti., kalbėti, bet aš 
oasakiau: Nuo šios dienos Ry- 
sel:s tvarkys, jis paskirtas iždi
ninku. bet už per 5-6 mėnesius 
surinktus pinigus jis turės atsi-j

suodini susirinkimą.
savo
rius. kurie nebuvo ‘‘Senelių Ži-

< i

f
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skaityti su manim, nes tą apy, Ryšelis ir Čikštas visada sijos patikrintos visos išlaidos ir

Revizijos komisiją sudarė:
din c” nariais. Kalbėdamas pa- Alf. Ruplėnas, K. Kliauga ir Pi- 
sakė. kad valdyba palieka te 
pati, pašalinant Juozą šiuši ir jo
vieton“ skiriant Leoną - Ryšelį.
Laimei ar nelaimei, prieš 3 - 4 
mėnesius Ryšelis mirė, ištiki
miausias okupanto pataikūno 
Ožinsko, Mičiudo ir kitų pana
šių draugas, kuris rašė į “Pa-

jus Gudelevičius. Neatsiskaity- 
mas tęsėsi dar apie 7-8 mėne- 
sius. Paskiau P.—Gudelevičius 
pasiūlė, kad būtų sudaryta ko-

būdavo priešingi. J. Mičiudas ir 
Grigait’s tyla pritardavo.

Pastatytus kambarėlius sene
lis turi nusipirkti nustatyta kai
na, Tiesa, nebrangiai. Bet ne

. i

misija atsiskaitymui. Tik tuo-Į kUos baimės- trukdė; ne visi 
-.pajėgė..įsitvirtinti Argentinoje.

mas. Jų planas buvo, kad už ^e"|Jjįyselio nuomonė visada būdą- v _ jjv.__ •„ ___ _ v J
______ ______ ______ J __

šaulio Lietuvi”, teršdamas lie- vimus šiuši pašalinti, kad ga-
- - _ . ........................................... .......... , -

met įvyko visiškas atsiskaity-

sos žodžius ir teisingus reikalą

jnętais, kas pareikalavo daug iš-

Juozas Musis
Buenos Aires, 1979-VII 23
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TRUMPAI

siunčiu $15
Naujienas

REAL ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE 1

B

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALM

| ’.'(r' 
d

.:

įk //.

X
TyĘįi

P 
f

W.-.-X B'JT' NO
VŪ4

* <■
Library of Cor^r®ss
periodteai ibiyfclbn

Gr. iū^. -sį šž^Ža^ga'ig

pajamos. Buvo užklausta paties 
pirmininko Grigą čio, kodėl nie
kas nedaroma? .
kartus klausiau, kodėl nešaukia 
visuotinį susirinkimą, kodėl ne-

I ' w
Stasys Bakutis, St. Peters

burg Beach. Fla., atsiuntė tokį 
laišką: ‘^Atsiliepdamas į Nau
jienų atsišaukimą, 
piniginę perladą.
skaitau nuo atvykimo į Ameri
kądienos. Įsitikinau, kad šis 
dienraštis skelb'a tiesa ir tiks
liai informuoja skaitytojus”. 
Dėkui už laišką ir už auką.

— Ponia P. Urban, Holyoke, 
Mass., atėjo į pageibą Naujie- 

Inoms, atsiųsdama be raginimo

informuo

Aš pats kelis' nietin? prenumeratą ir ta proga

-visi~seneliaWuri-pinigų: vieni renką valdybą, kaip įstatai ro: 
buvo ligų- apsunkinti, kitiems c.

pa jėgėA įsi tvirtint i Argentinoj ę.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, 1’1.2212 W. Cermak Road Tel. Virginia 7-7747

VOL. LXVI
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• T^e an^LUnuanicn Daily in America••••••»•••••••>•••••llltf••

The Lithuanian Daily News 
Published by The Lithuanian News Publbhing Co., Ind

1739 So. Halsted Street, Chicago. Ill. 60608
HAymarket 1-6100—.••••••e

Over One Million Lithuanian
In The United States ff

I

Price 20 c-

THE LITHUANIAN DAILY NEWS H *
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tuvius ir jų veiklą.
Buvo ir yra klausimas, kodėl 

aš, J. šiušis, tapau prašalintas, 
kuris taip nuoširdžiai dirbau ir 
aukojausi “Senelių židiniui”. 
Kuomet tapau pašalintas ir 
prieš ruošiant tą pašalinimą, 
J.M.-Įsakymu, buvo man neduo* 
dama nario mokesčio kvitų. Aš 
negalėjau atsiskaityti. Papra
šius balso per komišką visuotinį 
susirinkimą. J.M. man nenorėjo 
jo duoti, beVpirm. Grigaitis lei-

lėtų jį apkaltinti neištikimybe, 
lyg sukčiavimu. Bet aš, šiušis,

>vo tokią: Jei aš turiu turtus,.na
mus, tai kodėl jis negalėjo tu- 
irėti? Nenori tegul neina.

Sąlygos tokios: senelis-ė nu-
pajėgiau prieš nepageidautiną sjper^a tą kambarėlį, su ten 
< . . ■ 
teisingu elgesiu, ir iki šių dienų); n:~:;valdybos ,įustatyta \aina.
sąjungą atsilaikyti tiesos keliuūįsangja virtuvė, “Seneliu židi-

neturiu priekaištų- dėl netei-.■ yisada,surašo sutartį — doku- 
„ «,mentą. Yra jo nuosavybė iki 

5‘'
singumo. . ' i'* •

Todėl ten, “Senelių židinyje’’ 
gyvenaitiejf (beveik visos mo-

1
mirties. Jią ar ji negali kamba- 

____ ____________ ~ _____ ..yėlio parduotrhr kitą ten įleisti 
terys) per p. Papečkį apgailės- įyVenįj Pasitaiko taip: viena

būtų galima J. šiuši grąžinti į 
«<■ “ •• - - - - ” - •

do kalbėti. Tada pasakiau: nuo . kad ten seneliai jaustųsi laimin-

1

rėlio parduoti* ar kitą ten įleisti

dd? J. Mičiukas atsakė, kad ne
reikia. "■

■■V- . v.

Sunku Senelių Židinio padėtis, 
bet? bus" prieita prie dar bloges- 
nės’Ųnes J.M. tinka lietuvių ko
lonijos ardymui, bet ne vienin
gam, patriotiniam darbui vyk
dyti. Ir šiuo laiku jis tapo ALOS 
T-bos pirmininku. Skaudu ir 
liūdna. Pasigėrėtinai veikė 
ALOS T-ba pirmininkaujant 
Aleksui Mičiudui ir Juozui Rau- 
lui ’ Stalioraičiui. Bet dabar

I

tavo, net prašė . pasikalbėti, ar j^erganti lietuyė-.praeitais. metais 
nusipirko ten namelį - kambarį.

S. Ž. valdybą. Aš rūpinausi,neį,esuSpėjusi pereiti ' ten 
/' -gyventi, mirė. Tąs rianįelią-karm

sąžiningasdarbasIlffametis patyrimas
kreipkitės j lietuvių Įstaigą 5-

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ąvę? Chicago, HL .60643

Jei ruošiatės keliauti

S T..

—®—

(ĮTARTIES PAGRINDKUBA - STRAĮp 
U 
ji 
i

ŽS iŠ
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.

įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
_ 4-T -i wvzxlzxrlrl ne i t* $v

Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už-

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

S3

Amerikos Lietuvių Tarybos nariai posėdžiauja. Stalo gale sėdi ALTos pirmininkas dr.
Kazys Šidlauskas. , (V. Noreikos nuotrauka)

iiparemdama jų leidimą $20 au
ka. Dėkui už ją ir«už gerus lin
kėjimus.

■— Stasys Grušauskas iš New 
Britain, Conn., tarp kita taip 
rašo: “Vajaus proga, nuoširdus 
linkėjimas nepavargti lietuviš
kame darbe. Pridedu pagal sa
vo išgalę $10 čekį Naujienų pa
ramai ir linkiu sėkmės". Dėkui 
už nuoširdų laišką ir lietuviškos 
spaudos reikalų supratimą.

— Bronius Strikaitis, Rocher- 
stėr, NY, kartu su komplimen
tais atsiuntė $30 auką Naujienų 
paramai. Dėkui už paskatinan
tį laišką ir už gausią auką.

— VandarNeūmanienė iš Mar^

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 

839-1784 arba 839-5568.

v j
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DĖMESIO

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

Liability apdraudimas pensininkam*
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ. .

523-8775

VLADISLAVAS CESIŪNAS GULIVILNIAUS LIGONINĖJE - 1

GUANTANAMO BAZE PAPILDĖ . 2,400 AMERIKOS MARINU

4 ALOS T-ba pateko į išdaigūno
- -rankas, kitaip sakant 
. ninkų-frontininkų vadovavimą. qUeįįe pratęsdama prę-

. - PASTABA: Jonas Papečkys numeratą^ -s&vo

Kleinięnė. iš Brighton Parko, at-

i narni-

i gerus linkėji
mus. atlydėjo $7 auka. Marta

.harys „tapo, parduotas, kitai ug 
i -- — •dvigubą .ar trigubą kainą! Tai 

savotiškas biznis,,,j savotiškas biznis,r, ne šėhęliū 
Į prieglauda. Ten gyvenantis, ne-

turi jokios priežiūros ligoje.,Ąs

yra daug pasidarbavęs Argenti-
k ' "i.-. . - T“_

-' • 1-4.- - u-ofiiTTin siuntė $2. Dėkui uz aukas ir uziege surmktr is Rosano lietuvių y ■d . .. • o th Irnvnn n'imvriTn ■gana didelę šumą_ Ketvirtajam

lietuvių- kolonijoje. Jis pa-

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALT5 .

įvairi andrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St. Chicago 

Tel. 767-0600.

BY OWNER

\11 brick 2 flat in Chicago Ridge. 
_ with 2-3 bed- 

1V> bath apartments, full

!

A. TVER A S • ■
Laikrodžiai ir brangenybė*

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublie 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.

I 
£I
I
i
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ČESIŪNĄ PAGROBĖ SOVIETŲ SPORTININKŲ 
PORA, ASMENIŠKAI JĮ PAŽINUSI

NEW YORK, N.Y. — New bentas į Sovietų Sąjungą. Vo- 
York Times korespondentas kietijos policija labai atidžiai 
John Winocin praneša iš Bonos, seka česiūno pagrobimo bylą, 
kad lietuvis sportininkas VIa- kad išaiškintų, kokius metodus 
dislavas česiūnas yra gyvas. Jis vartoja Vokietijoje veikiantieji 
guli Vilniaus ligoninėje. Česiū- Sovietų grobikai. Policijai jau 
nas buvo pagrobtas Vakarų Vo
kietijoje, o iš ten slaptai atga
bentas į Vilnių. Vilniun jis at
vyko suraišiota galva ir pagul
dytas vietos ligoninėje.

JAV ATSISAKYS NUO STRATEGINĖS 
SUTARTIES ĮSIPAREIGOJTMV į

WASHINGTON, D.C. — JAV
atsisakys nuo strateginės sutar- Už kq Jesse Jackson gavo 
ties įsipareigojimų, jei Sovietų j 
Sąjunga atsisakys nuo savo pa
žadų nevežti į Kubą jokių ato
minių ginklų, — Senato užsie
nio komitetui pareiškė prez. 
Carterio administracijos aukš
tas pareigūnas.

araby Čikagoj $10,OOG
CHICAGO. — Paskelbta, kad' 

šeštadienį slaptame mitinge tarp 
arabų ir juodžių kunigo Jesse 
Jackson įvyko susifarimas, ku
rio dėka pastarasis iš arabų ga
vo apie $10,000 auką ir dar pa- 

i paramos savo

is /

yra žinoma pirmoji pagrobto 
Česiūno slėpimo vietą. Policija 
bandys išaiškinti visus Sovietų 
ryšininkus ir visą žmonių grobi
mo būdą, ir -kelią»

V. ČESIŪNAS BUVO 
APSVAIGINTAS

Toliau žurnalistas Winocin 
tvirtina-, kad Sovietų žinių agen
tūra praneša apie irklininko V. 
česiūno pagrobimą Vakarų Vo
kietijoj e.~ Ten jis; buvęs sumuš
tas ir apsvaigintas. Vokietijoje 
jis esą buvęs labai ilgai tardy- 
tas. Grobikai iš jo norėję pa
tirti daugiau žinių apie gyveni
mą sovietinėje Lietuvoje, o kai 
jis atsisakė tai daryti,-tai apsvai- 

,_ginę. ..
Jie įkalbinėję česiūną para

šyti knygą apie menkavertį ir 
sunkų sportininkų gyvenižną ta- 

~rybinėje Lietuvoje.. Jie : norėję, 
kad surinktas informacijas pa
naudotų prieš Sovietų Sąjungą 
ir jos sportininkų gyvenimą. 
Česiūnas nesutikęs. Tada jis bu- 
vęs sumuštas ' ir apnuodytas.’ 
Kai atsigavęs, tai panaudojęs 
progą ir grįžęs: iš Vokietijos. .

žinias--paskelbė -Sovįetų- 
Sąjungos-radijo ir spaudos agen
tūros, bet ne pats irklininkas 
česiūnas. v-..

■ Winocur mano, kad Vokieti
jos policija patirs tikslesnių 
žinių apie irklininko Česiūno 

‘pagrobimą ir išvežimą į Sovie
tų Sąjungą. Česiūnas juk pats 
prašė vokiečius leisti jam apsi
gyventi— Vokietijoje tremtinio 
teisėmis.

Savo laiku Sovietų Sąjunga | žadėta daugiau
. — ------ -- _ - - T-     J " - I  

st r a t egtni ų- atome—gink1 ų i n pa -1
btiklų, kuriais atominiai SSSR 
ginklai būtų atgabenti į Kubos
salą ai’ba Kubos vandenis, si
problema
stovams buvo aiškiai išdėstyta

pasižadėjo-r Kubą nevežt! jokių ;• sukurtai PUSH organizacijai^.—
Telefonu pasiektas kun. Jesse-— 

Jackson aiškiai pasakė jo pozi
ciją arabų atžvilgiu: ‘"Jei manęs 

aš repa-

nas geriausių irkluotojų rusų 
pavergtoje Lietuvoje. Jis, kaip 
Sovietų Sąjungos irkluotojas, 
dalyvavo keliose tarptautinėse 
irkluotojų rungtynėse. Jis lai
mėjo tris aukso medalius.
_ Irklininkas česiūnas .buvo..iš
siųstas į Vakarų Vokietiją. Jis 
planavo paruošti dirva ir dingti 
nuo budrių Sovietų agentų. Jam 
buvo pavesta surinkti istorinę 
medžiagą apie rungtynėse daly-

jūs neparemsite, tai
; remsiu jūsų. Bet koks bendra- 
t vimas turi būti paremtas abi-

Chicago, Ill. 60632. Tel. YA 7-598C j 
______ >Clean kept building

, VV1113, A -/•? T—--------------------------- -----------

basement, separate heating. Payed 
side-drive and off street parking. 

—■ -Ideal—for- income—or— twofamilies.

Sovietu valdžios at-vooms
gSnaLSidele. sumą Ketvirtajam Į^k^tybus prenumeratų pratę.- 
PLJ kongresui, virš 40.000.000 sininsu

— A. a. vaistininkas Petras
Lietuviai Argentinoje’’, net dvi jKaškelis, staigiai sustojus veik-

side.-drive and off street parking. PAKISTANE RINKIMAI ATIDĖTINERIBOTAM LAIKUI anksčiau, o paskutinių pasitari-J pUSj§kumu”
mų metu, jiems..dar kartą pa- i 
kartota.

Valstybės

M. ŠIMKUS
Notary Public v ■:

INCOME TAX SERVICE- 
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450

• . ■_______• .

iškvietimai, pildomi pilietybes pra-
^^^^^ynraMrJcitolo^blankai^^^

$101.900. Call Mary Kutka - Hartside, 
460-1660. - Į Sakoma, kad Jacksonas pra-jpesų. Yra' išleidęs gražų leidinį J

jo laidas. Ir šiaip nuoširdus as-'fį širdžiai, atsiskyrė, su šiuo pa
sauliu š.m. spalio 5 d. Pušalote, 
eidamas,,.87... melus. . Amerikoje 
yra jo brolis dr. Juozas Kaš- 
kelis, gyv .3026 - 58 St. So., St. 
Petersburg, FL 33707.

— Maironio lituanistinė mo- 
kykla Ncw Y’orke rticšii in. 
sukakties minėjimą lapkričio 
17 d. Kultūros židinyje...

s — Aktorės Aleksandros Gus- 
taitįenės režisuojami_ Bostonct

; Lietuviu Dramos Sambūrio na
riai vaidino K. Inčiūros dramą 
^Vincas Kudirka” Worcesterio

_ departamento pa-j ra-do kai kurių žydų paramą, 
reigūnai informavo Senato už-1 -^al J1S stojo už palestiniečius, 
sienio komitetą, kad jau 1962 tai dabar turtingesni arabai 
metais Sovietų Sąjunga -pasiža- bando tą spragą užpildyti.

daug, sykių .būdąmas, valdyboje 

liu lietuviu priežiūrą., bet nėbu- 
v.o. tam .pritarijno.. .
. ..Praėjo daugiau kaip jiu mėtai

MARQUETTE PARK BY OWNER

Brick bungalow with 3 bedroom,
S
£.‘ DIKTATORIUS ZIA UL-HAQ BUVO PAŽADĖJĘS 

JUOS PRAVESTI LAPKRIČIO 17 DIENĄ

ISLAMABAD, Pakistanas. — žurnalai užnuodijo atmosferą. 
’Antradienį Pakistano prezidęn-] Jie bus’ ūzdžfyti. Kraštui’ val-

Tėlef. 312 23S-S78T I s^y‘';.‘1Pk‘>Ų«-sene‘

• Nemokamas patarnavimas užsakant, lėktuvų, traukinii+. laivą 

keiioniu' draudimus; Organizuojame kelionės į Lietuvą ir Mtus k.-ąštus: į
> nuo
susirinkimo (t.y., nuo šiušio ,pą-

niu (cruises') viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
Sud^om^iškvietimus "giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas

me
macijas visais kelionių reikalais.

minėto komiško visuotinio

šalinimo). J. Miciųdas sako, kad 
turi išėmęs juridines. teišės-Se^
nelių,- židiniui.. Įstatai reikalaų-PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ

Vist lietuviai kviečiami -atkreipti _i Nau jien as
sggo asmenišką dėmėsi; gerai su jomis šušipa

ją. kasmet šaukti visuotipį susi
rinkimą, kasmet pateiktį atsi- 
skajtymą. su,, mięsto. - jvaldyb^,, 
kasmet turi būti, revizijos .komi

muo, -noriai' padedąs lietuvybės 
išlaikymui. Be to, yra daug pa- 
aūkojęs “Senelių Židiniui”-, ‘ kaip 
ir daugelis kitų lietuvių.
:-Negaliu pamiršti ir Š. Ameri
kos- lietuvių, kurie per mane yra 
aukoję gana danguj

; šiaurės' Amerikoje, 
džių lietuvių surinkau arti 150

possible 2 more-, living and. jiining- 

and patio. $45,900.
PHONE 778-1711.

>-oom, 2. car garage, swimming pool

Taip pat daromi vertimai, giminių
— - - ........................................................ 4 -- ----------------------------į.

šymai ir kitokį blankai. ,

HOMEOWNERS POLICY
Ft

i

iš -nuošir-6

dolerių.- Tuo laiku-Visi š.A: lie
tuviai buvo apsunkint! aukomiSį 
ries ruošėsi šokiiJr_sveritei“T.972

TURIME RŪPINTIS KAZI- 
=MTERINEM1S=KAP1NEMIS-=

Iš tikrų šaltinių teko patirti, 
kad Šv. Kazimiero Lietuvių Ro-

Katalikų kapinėms ir vėl 
gresia pavojus.

F. Zapolis, Agent > 
3208% W. 95th St

” IMSURANCt

- 424-8654
Everg. PaTl^Ilt 
60642, • _

STATI ?

vavusius SovietifTrkl uoto jus. Jis 
.knisosi vokiečių spaudoje^ ban-. 

. dydamas neatkreipti niekieno 
dėmesio,,.kad.. -galėtų pasiruošti 
ir saugiai dingti iš Sovietų agen-

State Fąnn. File .ąnd Casualty Company

mos

sienio komitetą, kad jau 1962 tai dabar turtingesni arabai

žinti ir jas užsisakyti.
* ; ’ 1

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

NUO SPALIO PRADŽIOS IKI ŠIŲ METŲ 
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 

‘ - SIUSIME NAUJIENAS UŽ 8 DOLERIUS.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati-

nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytųjų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. 
NAUJIENOS -------—------------------------------------——
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 ... 
Pavardė ir vardas .........................
Adresas ______________ ___ —

„ dol.

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

kuris

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

dol.

SIUNTINIAI Į JJFTUVy 
; 1 MARIJA NOREIKIEN® 

’ij:. -

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629 • TeL WA 5-278y 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
- - MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ -

t:

n
lietuviams. Vaidino Pranas ir 

S. įDanielius Avęrka, Vladas Ba- 
• įjerčius, Kazys. Šarūnas Andrius 

ibilba, Marija Gineitienė, Jurgis ■- Į . X ' _

Mes žemę nupirkome, kapi
nes Įsteigėme, morgičius išmo- 
kėjome.o dabarnori iš -kapiniu

NAMŲ REMONTAS
M

1 <
f

Bašinskas; Rozalija Petronienė 
ir Angela Vakaužiėnė

į — Našlių ir Nasluikių ir Pa
vienių Klubas skelbia banketą 

; kuris įvyks spalio 28 d. Polonis

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.

Langai — Durys — Porčiai — Če 
mento laiptai—

Raibame lietuviškai
TeL 476-5635-

- šaligatviai ir kita.

Bet šių metų rugsėjo 4 dieną 
Chicagoje leidžiamo Draugo 
pirmame puslapyje pasirodė ži- 

• nia, kalbanti apie Lietuvos. irk
luotoją Vladislavo česiūno no
rą nebegrįžti i 'rusų pavergtą 
Lietuvą. Ta žinia atkreipė So
vietų agentų-dėmesį į Česiūno .

S—

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, DL 60629. — TeL W A 5-2737

V. V A L A N T I NAS ■ ’

’’ Ballroom salėje, 4604 So. Archer 
Avė. Duris atidarys 2:30 vai. po-

Šių metų spalio 21 dieną 2 vai. 
popiet Gage Parko salėje sau-
kiamas Šv. Kazimiero Lietuvių

piet. vakarienė prasidės 4 val-Hp.^ sklypu savininkų Susi- 
popiet. Bus gera vakariene. rinkim^s kapinių teisėms ginti.
veiks geras baras, bus pfogra- 
ma ir gros Ramonio orkestras'. 
Kas dar norite įsigyti biliėtų. 

į-galite-gauti ne vėliau kaip spa-.

\ SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or- /yra

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

į lio 22 d. paą ’ valdybos narius, 
skambindami pirm. Leonui Va- 
silevui tel. 737-2684, Rožei Didž 
galvienei 927-8660 arba Annai
Condux 581-4133. Bilietai $£ 

; asmeniui.

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų. 
Pavardė ir vardas-------------------------------------- -------------- - -----
A dresas ......... ■

9

L

Prašome visus sklypų savinin
kus ir visus lietuvius į susirin
kimą ateiti.

Anna Maggentį_ 
komiteto vicepirmininkė

Advokatas ---- —
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valančios: nuo 9 vai. ryto 

9 vai. ryto iki .12 vai. d. 
Ir pagal susitarimą., „ 

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

Chicago, UI- 60629

iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo
9 vai. ryto iki .12 vaL d.

Ir pagal susitarimą.. „

t

I

t

t

užsimojimus. ~ _
Rusai tuojau ėmėsi priemonių 

sportininką Česiūną-surasti, pa
grobti ir nusigabenti į Sovietų 
Sąjungą. . .

Žurnalistas, • Winocur praneša, 
kad vokiečių policija jau turi 

, siūlo.. gają . apie, j.liętuvio sporti-
ninko Vrčešiūnę pagrobimą.

dėjo nesiųsti į Kubos uostus 
arba vandenis atominius gink-j 
lūs turinčių narlaivių.

Buvusios strateginės^ sutarties 
19-tas paragrafas leidžia bet ku- 
riai-sutar-ti pasirašiusiai valsty- _ 
bei atsisakyti nuo sutartyje pa
sižadėtų įsipareigojimų, jeigu- 
aukštesni strateginiai sumetimai 
gresia suvereninėms . teisėms. 
Sovietų Sąjunga buvo pasižadė- 
jusi strateginių ginklų Kuboje 
ar jos vandenyse nelaikyti. So- 
vietų Sžįjunga buvo pasižadėjo- ~

Elvis Presley ėmė 
narkotikus

NEW YORK. N.Y. .-

tas 'geh. Zia Ul-Haq per krašto 
radijo tinklą'pranešė, kad nu- ministerių kabinetas ir demo- 
tnatyti rinkimai neįvyks ir-uati- kratinės laisvės bus neribotam 
-^dedami...neribotam, ■ raikuiJ- .Jis4 laikui suspenduotos. Tačiau--jis 
taip pat perskaitė savo: dekre.-i pažadėjo grąžinti krašte demo- 
tą. kuriuo visos politinės parti
jos uždaromos, o jų būstinės 
tuojau užantspauduojamos.”’ ;

Rinkimai atidėti dėl krašte 
vyraujančių nuotaikų prieš dik
tatorių ir jo valdžią. Pagal tas ■ 
nuotaikas lapkričio 17 d. balsavi- 
muose’gen. Z i a ’ UI -Uaų rinkimus 
didele balsų dauguma pralai
mėtų. Juos laimėtų buvusio pre
zidento Zulfikar ‘ Ali Bhutto 
duktė, susilaukusi visuotinos 
simpatijos dėl tėvo mirties. Ge
nerolas Zia jį pakorė š. m. ba-1 
landžio 4 dieną.

Savo 30 minučių kalboje gen.

dyti ir vadovauti bus sudarytas karinin-

Penki vyrai valdo
____ S alvado ra

SAN SALVADOR. Salvador, 
—"šešiolika Salvadoro_karo va- 
dų privertė krašto prezidentą 
atsistatydinti ir išvažiuoti i už
sieni. Krašto valdymą pradžio
je p rėmė 16 karių, sudarydami 
pj-uų kabinetą, bet kairiųjų ele
mentų maištas prh’
kus tuojau s’- :U' ti pakaitų.
—PrezH-nnii išskridus i G 
temalą. ginkluotos gr’ ^es, anks
čiau siautusios priemiesčiuose, 
pradėjo organizuotis ir traukti 
į miesto centrą, bet jas sustabdė 
Salvadoro-k-ariair-Įvyko-keli kru
vini susirėmimai. Sukilėlių 
chuntos priešakiu atsistojo pul-

a-
■ rfrcvTn+i Irvof'tn rJ £?> YY'i r-S-.

kratinius principus.
Generolas Zia kariuomenės 

sukilimu pagrobė valdžią 1977 
metų liepos 4~dieną tr įvedė dik
tatūrą. Prez. Bhutto buvo ap
kaltintas politinio oponento nu- 
^idymu4r tik-antFojo,-specialiai—kininkas_Ad-Q.lfo Arnoldo Maja- 

t eismo

Vienas 
giminaitis tyrinėtojams pasakė, 
kad populiarusis daminkas—EK — 
vis Presley pradėjo vartoti nar
kotikus. betarnaudamas kariuo
menėje. Greitai prie jų tiek pri- 
prato. kad be jų negalėjo ap
sieiti. . ’

sudaryto, teismo pasmerktas. 
Pirmasis teismas jį išteisino. Jo 
duktė Benazira vadovavo tėvo 
įsteigtai Pakistano žmonių par
tijai. Dabar ta ir kitos partijos 
uždaromos ir bet kokia politinė 
veikla sustabdoma.

no. Jis pareiškė^ kad bus suda
ryta liberalinė vyriausybė, jei 
maištininkai pasitrauks ir 
prie darbo.-

Be pulk. Majano, kraštą da
bar valdo pulk. Jaime A. 
tierrez ir dar kiti trys.

Paskutinius dainininko gyvį:- 
nimo mietus jo_gydytojas turėjo

gris v

Gu-

si-4r atome ginklų Kuboje - ne- Į duoti TaTP -vi^ stipresnius ir stip- 
laikyti. Atomo ginklais’ gink-i resmus ^istus- nugalėtų

&
luoti narlaiviai arba kitos gink-| narkotikų Įtaką ir leistų jam 
lų rūšys Kuboje nebus laiko-j - - —Irin cV o 11 cm 11 tie Irorr f i mos.

Dabar kalbama, kad 3.000 So
vietų Sąjungos vyrų yra naujai 
apgyvendinti Kuboje. Iš Kubos, 
ateinančios žinios sako, kad tie 
SSSR kareiviai, prieš mėnesį 
atsiradę. Kuboje, yra

gražiai pasirodyti, nežiūrint ko
kių skausmų jis kentėtų.

Filadelfijoje sužeista 
400 žmonių

PHILADELPHIA. Pa.— Fila
delfijoje susidūrė trys trauki
niai. : 
Dviem

apgyvendinti Kuboje. Iš Kubos!Sauliaus Šimoliūno 
paskaita

DETROITAS, Mich. —

- ■ Didelė banga 
sukrėtė Nica

NICA. Prancūzija. — Netoli 
Korsikos įvyko jūros dugno dre
bėjimas, kuris sukėlė labai di
deles bangas.r .Visas Nicos jū- 

pakraštys, kur tūkstančiai
žmonių vasaroja, buvo užlietas 
labai didele jūros banga. Devy- 
ni žmonės neteko gyvybės, bet! linink

Karlsruhe gatvėje česiūną 
sutiko -jam pažįstama jaunų lie
tuvių sportininkų pora. Keliais 
žodžiais pasikeitę gatvėje, iš 
okupuotos Lietuvos atsiradę 
sportininkai sugebėjo įtikinti 

. .. česiūną su jais ilgiau pasikal- 
bėti. Nepažįstama pora nusive
dė česiūną į specialiai paruoštą 
butą, iš kurio Časiūnas buvo pa
grobtas ir išvežtas į pavergtą <• i • v

atomo . .i . , , . . T . . , , .' niai. sužeisdami 400 keleiviu.Saulius šimoliūnas trečiadieni gmklu speoalistai. Jetgu gms.a, j trauWniam
. i trečias kirto vienam i paskutini 

vagoną ir sužeidė veik visus va-

Dr.
Zia pareiškė, kad laikraščiai ir

būtu atgabenti Kubon, tai at-1 
vežti Sovietų Sąjungos kariai ’ 
perimtu minėtu ginklu sau- Į , . _ , . .I genuose buvusius keleivius, gumą. j

Eiladelfijos_ ligoninės pilnos.

saunos

j Į ateinantį traukinį.
Atvykę sportininkai veikė

♦
or-

cialistų rankas ir slaptai išga- :*‘S

dėmiai ginkluotą jaunų vyrų į
KM

žs» &
— Paryžiuje prezidentas ir

I

Saudi Arabijos naftos minister!? šeichas Jąrpani
kalbasi ?u spaudoą atstovais. . patvirtinta.| kid dėmesio.TU’.’ ct>u

MGMtf.HtART OISFAS:

- -Kuboje pradėta-statyU didele
Sovietu Sąjungos laivyno bazėj nes daug žmonių įvairiai sukrės-

Česiūną į paruoštą butą, iš ku
rio jis jau pateko į grobikų .spe-

Lietuvą. Kartu su juo. dingo iš 
Lietuvos atvažiavusi sportinin
kų pora.

fc

— Tiksliausias informacijas 
skelbęs London Times užsida
rys, jei trečiadienį nesusitars su 
unija dėl kontrakto.

kanalai, žemė sugėrė vandenį. 
Sausra gali pakenkti daržovėms.

vyriausybės nariai mandagiai 
priėmė Kinijos premjerą Hua 
Guofengą.

ir, jei pageidauja, tai ir prie baro. 
Tuo atveju reikia mokėti angliškai. 
Dėl valandų susitarsime. Teirautis 
nuo t 
vai. vak.

HELP WANTED — MALI 
Darbininky Reikia

Atvykę sportininkai velke ne 
vieni. Karlsruhe mieste jie tu
rėjo bendradarbių. Jie nusivedė

vais, o kiti buvo iškelti malūn
sparniais.

Sovietų Sąjungai iškėlus mo- į

chemikams
dauguma suspėjo pabėgti nuo kam,. k».n jam nrvvko 
paplūdimio ir įkopti į aukštes- naują 
nes vietas.

savičui^ybes aaroo 
: ,u o darbininku. Ju dar- 

*r

O

i

kad JAV 
karo vadovybė jau iškėlė Guan
tanamo bazėje 2.400 JAV mari-

DRAFTSMEN
With structural related experi
ence to discuss jobs with cus
tomers on phone. Parking on 
premises, excellent jbenefits. Lo-

Senato užsienio komitetui pa
darytas prezidento patarėjo L. 
Cutler pareiškimas^ aiškiai ro
do, kad ta sutartis gali būti ne-

: :ų
top — Pietų Kalifornijoje drėbė- 

brigadą, susidedančią iš 3.000 jimo metu supleišėjo vandėhk

— Ciūcagcs majore J. Byme 
atleiJo iš savi vai .lybės darbo 

nu. Vieni atvežti transporto lai- į t
| ba nebūtinai reikalingi, o mies- 
I tas neti ri reikalingų sumų.

Vienu metu darbai toje bazėje ti ar sužeisti. Prokuratūra ban- 
buvo sustabdvti. Jeigu jie ir vėl do nustatvti. kodėl 
bus pradėti, tai JAV imsis 
klausimą aiškinti.

Radijas praneša.

_ ... ____ 1 vienas va- t_________ v ’
tą ’ gonas nušoko nuo bėgių ir kirto

Tai padaręs, šautuvą padėjęs
kaltininkas palaukė kol polici-|SSSR valdžia nekreipė į tai jo- 

ACTtotli^ žJ'fhetų, YMCA vieš-Į ja atvažiavo ir pasidavė.

It t

HELP WANTED — FEMALE 
ParbininkiŲ reikia

REIKALINGA MOTERIS
Dirbti 5 dienas savaitėje virtuvėje

Tuo atveju reikia mokėti angliškai.

I

išskrido į Los Angeles, kur ket
virtadienį vietos Chemijos insti
tute skaitys paskaitą apie nau
joves chemijoje ir elektronikoje.

Dr. šimoliūnas aiškins '< 
pms r^errikams ir

i

moks— 
fizi- 
asti

l iun-ini, turinti didelės 
vertės pramonėje. Savo išradi- 

Banga pasiekė pačią Korsiką, mą dr. šimoliūnas užpatentavo

ATOSTOGAUTOJAI!

Kam jums mokėti aukštas 
kainas, kitataučių moteliuose,

• Taupymo B-vei reikalingos j kai Jūs galite apSistoti pas vie-
cated near noTflrwrft in Chicago.

For appointment call
MR. BARON 
440-3864

ir tikisi pritaikyti praktiškam 
darbui ir gaminiams.

Savaitės pabaigoje dr. Šimo- 
liūnas planuoja sustoti Chica- 
goje ir dalyvauti I. Serapino 
ganizuojamame vakare.

tačiau jos krantai aukšti, tai 
žmonėms mažai pakenkė. Dide
lės bangos kraštai pasiekė net 
Afrikos pakraščius. Nukentėjo 
ir kiti pietų Prancūzijos paplū 
dimio pakraščiai, bet smarkiau
sias smūgis buvo kirstas Nicai 
ir jos apylinkėms. Laimė, kad 
šiuo laiku ten nėra daug žmo
nių. kaip vasaros metu. ,

J

J

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoa A
darbus dirba.

SLA-išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS M.įUJO^^eri« 
nndroiidn cpvn nariams.apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis_r___ _  __ ’_ j kainomis SLA neieško pelno, na-
riams patarnauja tik savišalpos, pagrindu. 

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

aukštojo mokslo "k ju gyvenimo pradžiai.’

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam

$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

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

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Naw York, N. Y. 10001

307 W. 50th SI.
Tel. (2U) W3-221® /

į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums

tarnautojos (tellers) pilnam ir!tOs lietuvius už trečdalį kainos 
ir turėti patogumus, naudojau-idalinam laikui. Pageidaujamos ■ jr įurėti patogumus, naudojan- 

igalinčios kalbėti ir lietuviškai 111S vįr(uve? indais, šaldytuvu ir 
Teirautis tel. 925-7400 arba. ^alhimo mašina. Prašome 
254-4470. (Pr).

— Lietuvių Karių Veteranų'^ 
r* _ _•_ _ _ c D cVt’- *

925-7400 arba

I

*9

i skalbimo m a š i n a.
t '
j kreiptis:

Antanas Rakauskas,
1125 Bogo Ciego Isle,

ll|
Bt; y
M• ?.......

Sąjvnga ‘Ramovė’ Chicagos sky-į 1125 Bogo Ciego Isle, 
rius rengė žurnalui Kariui pa- st Petersburg Beach, FL 33706

813-367 4156remti kavutę, bet aplinkybės; 
dabar verčia ją atidėti. Valdyba

• Chicagos Medžiotojų-Meš 
keriotoju klubas kviečia visur 
į linksmą ŠURUM-BURUM, ku

i

ris įvyks spalio 21 d., sekmadie 
nį, tuoj popiet'šaulių namuose 
2417 W. 43 St. Veiks įvairiai 
valgių virtuvė ir gėrimų baras 
bus daug paįvairinimų, gros 
Ramonio orkestras.

Įėjimo auka tik $1.

DENTURE WEARERS

A major e 
advancement ® 

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds

pirmadienio iki pentadienio 4-7

Tel. 944-9741
A major 

advancement

comfortably up to 4 days

vveunesaay, Uttooer L, laid

KALENDORSL1S

Spalio 18: Trifonia, Lukas Ev., 
Jaugilė, Bruknė, Radvilis, Gent
vila s.

Saulė teka 7:05, leidžiasi 6:07.

Oras vėsus, lynos.
L- ’ * L

Atsinešęs šautuvą 
nušovė du žmones

LAGRANGE, Ill. — YMCA 
viešbučio koridoriuje antradie
nio rytą žuvo du jauni vyrai dėl 
to. kad vienam to viešbučio re
zidentui jie trukdė miegoti.

Policijos nustatyta, kad antra 
dienio rytą tie du vyrai Richard

bučio rezidentas, ir James Kiley, 
22 m., iš Western Springs, ket
virtajame aukšte, viešbučio ko
ridoriuje, pergarsiai kalbėjo. 
Iš vieno kambario išėjęs šautu- 
tuvu nešinas žmogus abudu šū
viais į krūtinę užmušė vietoje.

karių, prezidentas Carteris pra
šė Sovietų vyriausybę atšaukti 
atsiųstus karius, bet jų užsienio 
reikalų ministeris griežtai atsi
sakė tai daryti. Tada preziden
tas Carteris nutarė sustiprinti 
JAV strategines pozicijas. So
vietų valdžios atstovams buvo 
pasakyta, kad 3.000 karių atve
žimas pakenks strateginių gink
lų sutarties patvirtinimui, bet




