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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-
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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
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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
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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..
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(ĮTARTIES PAGRINDKUBA - STRAĮp 
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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.
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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.
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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
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i sostinei su jos kai" vius.
1939 m. rude- sutiko labai entuzijastiškai. Pa
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Prie vieno viešo kelio 
užtverti ganėsi būrys

štai eina kažinkur stambus miestietis, 
toks nosį išdidžiai užrietęs.
Pamatęs paršelius, sustojo

ir smalsiai žiūri
Į visą kriuksintį tą būrį.

Pro šalį ėjo kitas, iš pačių artojų.
^Štai aš žiūriu į maželius

tuos paršelius”.
prabilo neiškentęs išdidus“miestietis: 
’’Žiūrėk, kokie jie dailūs—kaip nulieti!

O kas jų per baltumas!
O koks vikrumas!
Ir laksto ve, ir šoka, 
ir knisti moka!
O še ir uodegytės
jau ima jų raitytis,

Tikėk manim dailesnio daikto
negautų pamatyti nė karalius U’

Taip, taip, matau”, lėtai artojas žodį saisto: 
Ir tamsta paršų uodegytėmis nesigėrėtum, 

jei jų mėselės nenorėtum;”

nebuvo LB, ir sugebėjo JAV 
valdžią paveikti ir visus DP 
(Įskaitant pačius frontininkus) 
iš rusų nasrų išgelbėti.

Antanas Marma

“Draugas” rugsėjo 1 dieną juo
kų skyriuje Spygliai Dygliai 
rašo: Darbas yra svarbus daly
kas, bet svarbu ir duona, tik
riau — pinigai, žinoma, kad

WHO’LL
STATE
Iowa Cam

FROM A 
HEIGHT OF 
to.ooo Feer I

paršeliųKiss vouq host's f^orite Cow,ka neturi teisės savo raketų lizdus kilnoti, žinant, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės niekad pirmosios Sovie-

i
SMAcj

tų nepuls, darosi visiškai neaišku, kodėl U S A valstybėsv I■X — 
i xn 
nui netikrumu.; 
ilas netikrumas J
-ia <iėl Vilniaiu 

Siūčio: 5 
kad 
pastaroji

kai o

• s Lietu 
n<- tikrom 
netikruni

. A 'r *• K vadovai vis važiuoja atbuliniu bėgiu, tarsi laukdami 
kada bus nuo šios žemės paviršiaus nušluoti.

KAI KURIOS PASTABOS

Šiame rašinyje, minėdamas SALT II sutarties-

atėjimu buvo bežemiai ir nia-1 
žazemiai, kurie buvo tikri, kadį
ir Vilnijoje bus pravesta žemės
reforma ir gaus žemės.

Kiek teko nugirsti iš tenykščių

J* PV* i >

r

Alta su LB mušasi daugiau dėl 
pinigų, o ne dėl darbo. Atiduo
kime Altai visus pinigus, o te
gu tą sumautą darbą pasilie
ka LB.

Žinoma, tokius dalykus, pare-
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žydą, ir jie buvo patenkinti lie-
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Dažnas pasakys ir kas čia nau
jo ar nuostabaus, daugelis lan-’ 

n v.i.ivCT xooj-vx, ..to ok Lietuvoje ir pabūna]
nėra, tiesos. (Jei kiaule knisa ■ I
daržą, ar galima tai užskaityti 
darbų?) O kadangi dabar fron-| 
^ninkai valdo “Draugą”, tai vi
sokias nesąmones ir gali rašyti. I 
O kurie tik “Draugą” teskaito, ’ 
tai ir girdi tik tokias žinias, ku
rias skelbia “Draugas”, o jie jas 
priima už tikrą tiesą. Tikros tie- 
ic^tarp^ltnnežino, nes^kur pa
rašyta netiesa, tai opozicijai pa-.

c

dvieju valstybių svarbiausius viena kitai—įripąreigoji 
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-Lietuvoje jų tautiečiai naudo
josi visomis žmogui įmanomo
mis teisėmis.
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LL
aulinio

vien blogi.
savo raudoną- 

su visokiais slaptais 
:uis ir net per jos 
lietuvius. Bene 

do ir plačiai paplito 
s posakis, kad Vil- 

Lictuva rusų.

įas su netikrumu 
ir todėl, kad \ ilmu- 

itvse gyvenusi lenku 
buvo nuo seno

o

įaugs 
esi du 

jo ;
; ponija^ buvo nuo
lietuvius- Gi jų buvo daug 

daugėjo, šios visuo- 
leigiai i, n us ista ly m’a
ivius kiek sumaišė ižv 

mūsų šauniai kariuojue- 
i sostinę bei pradėjus kur- 
vaistybės ir savivaldybės įs- 
•ciiis ir viešoms bei priva
lus

va buvo visn-s atvejais pra- protokolai, 
lenkusi poniška Lenkiją. Pagal 
vienos kirpė^oš pasakojimų, 
’‘Pieno Gcntro’* a įgabentą svi
tą pradžioje vilniečiai 

Pasirodo.

pr:
ir
m t
prieš
giavus
n

iugejo. 
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ir

L v
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1^1 
iek sum

Štili?

X bėb 
ir vi

įmonėms. Stebėdami lai 
: m pLu,. skaxl i kaimiečiu. Uę- 
buvo visais

Į) oni s k. u k ija.
kirpėjo'?

r

5b-

pradžioje vilniečiai pirko 
kaip muilų.'Pasirodo, taip įpa
kuoto sviesto Vilniuje jie nebu-r. t.

vo dar mate

n?iest(Vbėi

#

šitiek bendrai. Dabar kiek 
apie pirmą teismo posėdį lietu
viškai Vilniuje. Tai buvo Vil
niaus Apylinkės Teismo posė
dis. Kiek man yra žinoma, tai 
pirmas įvykis istorijoje. Iki 17 
šimtmečio pabaigos visą laiką 
teismuose tebuvo vartojama se
noji slavų kalba, kuri buvo var
tota ir kunigaikščių kanceliari
jose. Bet 1697 m. coaequatio 
iurium įstatymu įvesta vien 
lenkų. Posėdis Įvyko jau įsikū
rus ne vien teisingumo orga
nams, bet ir ’kitoms lietuviš
koms Įstaigoms.
man pravesti. Jis buvo : praves
tas lietuvių kalbą: ja buvo kal
bama su bylininkais,; surašomi 

sprendiniai, nutari
mai ir visa-kita, kas buvo suriš-’ 
iačsu-bylosena.----- 1------č— --- —i

prokurorų, tardytojų įr kitų tei
singumo dąbbitotojųZ • “Atrodė, 
kad jie, būdųjjif .dar nęętsigąve

/'Mi.

zj" j
^Sį

į.
)

kUA^Fiiri

niekur nepaminėjau kitų valstybių.. Nepaminėjau
dėl to, kad ten nei viena kita, išskiriant Ameriką ir So-

skyriuje ir tinka rašyti, nes čia FCMA-S ANO OOCKE' T&NGUES.UNBCRH DOCKS AND • ’

sėdžio būtų' kieno nors bei kur- 
nors pareikšta vienokių ar kito-

nuo upkvaišinijį^Jiniyųkios'prp-?
pogandos ] 
jog teismo 
jiems neįprasto. Bet,' žinoma, 
veikusi pas- mus materialinė 
teisė ir pąfi '.teiCena .savo, .esiueftylėjp. 
nesiskyrė nuo Lenkijoje .veiku
sios teisės ir ;leisenos. Teisinia-

gyveniiue > Lenkija tebuvo 
pralenkusi mus bene vien; bau- 

Posėdį teko džiamu statutu. Kai mes .mo- 1 ■ -W - ♦ « •

•me

/

Kadangi šis posėdis Vilniuje-, 
buvo pirmas, tai juo .labai dęi-.
mėjosi lenkai. Be pačių bylinin
kų su; sąvo advokatais, daug 
dalyvavo ir pašaliečių. Kaip vė-Kas liečia Vilniaus

—atitekusių—siicŪĮ—liąmdį^—nekab-Lliau paaiškėjo,. tarp, .pastarųjų. 
l)HHt jžl U 8L»iC Li a ii rtL’lC 1VKS

- Ą

kių neigiamybių. Yra tikra, kad 
if yįęa laįką^vėliau vilniečiai nę- 
’j T * ■‘L » . 4 ► 1 • V A 4. f V’ f . -■ * * .pyies įįętųyius, mąnęt darė jokių^priekaištų'ųitoi’^’ien’ 

/pėšėliy'ras ką nors mūsų teismams, betvir kitiems 
neįprastų. dęisingujiio organams. Net leh-

taip ir teismai nuo dabar buvo 
palenkti partinei tarnybai, bet 
ne teisingumui siekti.

Taigi,’ minėtas netikrumas 
paėmė* viršų/ Rusri/pavergė Lie- 
1^:.

Taigi,-

kiškasis pogrindis prieš juosi

kad pagreitinus
(Vėliau nuo 
kyla. Su stojančiais teisman bei

caristinės 
baudžiamąjį f statutą, 
41 i - i 11 it 11' * 2 J - k' ‘ > i

vietų Sąjungą, nėra įtrauktos. Pagal šią sutartį ginkla- 

kitos pasaulio valstybės gali ginkluotis,, arb,ą būti ki- .
vimosi apsiribojimas saisto tik dvi pasaulines galybės
O '
tų apginkluotos, kaip kam patinka. : • _ = ■

Pavarčius i - r - .. . ....
■ aiškiai pastebima- jų didelė baimė.,Tą baimę joms: kelia

i i

Europos valstybių spaudos puslapius,

didžiulės Sovietų ir jų satelitų armijos^, sukoncentruotos •

šitiek trumpų pastabų, po ke
tųrįąsdešinit nietų užsilikusių; 
atmintyje.. Reikia tikėtis, kad

prie jų sienų. Dešimtimis tūkstančių rusiškų-didžiulių ■ 
tankų, remiant neilgų distancijų' raketomis;'kurių '.n^i , ,:

Č

tanku, remiant neilgų distancijų' vaketomiš; 'kurių
- • IK ■» l •■ ’ f • _* 1 ? f !

mažas s _ , . .. ........
bėse Vakarų Europą gali okupuoti ųę .ilgiau* kaip.; per ...

skaičius prisodinta Sovietų ' satelitinėse y aisty-
W v * —— — X < - • - t * X. - 4 i

bylų eigų, daugiau apie tai parašys kas- vįeną savaitę. Jei taip atsitiktų, (o, sprendžiant .pagal
vertėjų buvo atsisa- nors iš tų, kurie Vilnijoje gyve

patrauk tais į? baudžiamaią at-
derninom buvusios
Rusijos Į
Lenkija išldnlo? havąjĮUnr,’įliek 
pamenu, užtektinai tobulą. Ki
tur j ie'< niekei1 maūjo-iiėtūrėji)1. - 

i'-L -K- ii it-jil

.lietuvių > kalba; NėmokAnliėhYs5 
jos-'bylininkamk ir- liudytojams- 
buvo prisiekęs’ * vertėj aš? • Iš nė-’ 
.mokančių lietuvių kalbos bekal
bėjo vien i-lenkiškai’/ Todėl’ ver
tėjui teteko versti iš lietuvių Į 
ienku-kalba-ir alviri<sčiaJ.Ja} taip'.

sakomybę teko kalbėti jų varto
jama kalba. Bet per visą teisė
javimo laiką Vilmūje* teteko su-
jahia kalba. Bet per visą teisė-

sidurti tik su, bylininkais, kal
bėjusiais lietųįiškai ir lenkiš- 

Taigi7~pOSėdis buvo-vedamas] iia‘J
.. . .. .iLjeri šiiipiįk^ib^iKųkąiųose Vilni

joje kj^uvo paprasta. Išskyrus 
j -* . i • • • * L _ i —  

kėjo: ’ lietayisWi

Ų į

kaj._ .<? -ri
i -s2I||
Šiąlįh kalbiu|reikaluose vilui-

čius lietu--buvo buvusių Lenkijos-teisėjų, .-neteko nugirsti,“ kad-dėl šito'pčU
t 7 i >

)

t
i

komunistinių armijų dabartinį .jųdėjiipą,rtąi -galį, įvyk
ti), netenka nei kiek abejoti, kad tuo pačiu laiku iri

P- 
no bei pergyveno ne vien buvu
sią Lenkiją- bet 1939 m. bolše- _ . . .
vikinę okupaciją tenai, lietuvių Amerika butų rusų galingomis atominėmis ■ raketomis 

.. . v.-r-r.-.- I .j i ’ 11 rt » < • J "j *»>apsėta. ... ... t .... .
Karo bijo visos nekomunistinės vąls:ty)ję;sj .išsKįriąnf; . 

komunistinę brežnevinę imperiją.; i: Šiais, meteis pąsaųlis 
jau’girdėjo du rusiško nacionalisto ;<(apsimetusio; komu—

>

’’Tėviškės” draugijos belaisviu į 
5 dienas, o kitas ir kelis mėne
sius. Tikrai, pats lankymasis 
nieko nestebina, tik apie jų to
kias keliones išeivių spaudoje 
nerašoma. Kai, koks piniguo
čius išvyksta į kitą kuri kraštą 
pasikaitinti saulėje, pagauti ko
kią žuvelę ar nušauti gražuoli 
plačiaragį briedį, tai mūsų spau
da skelbia su pasigardžiavimu. 
Kodėl tie žmonės, važiuodami į 
savo kraštą nenori pasigarsinti, 
vengdami viešumos, lyg dary
dami kokį nusikaltimą. O, juk 
tokie raštingi žmonės galėtų sa
vo įspūdžius parašyti ir matytas
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tsi aiškinti ir atitaisyti melagystę 
neleidžiama. Ir tuojau opozicija 
apšaukiama melagiais, komu
nistais ir tvarkos ardytojais.

-j Ar gali būti didesnė melagys
tė ir šmeižtas, kaip kun. Alg. 
Kezio ir žurnalisto Vlado Butė
no suredaguotas straipsnis, ku
riame rašoma apie užpultą ku
nigą prie altoriaus Jaunimo 
Centre ir kad su ’demonstracijo
mis buvo užpultas pats Jauni-

1Z2. r~ U

kęs žmoną su meilužiu, riktelia:
t— Ko jūs čia gaišinatės? Jau 

Į visą valandą krautuvėj miltus 
parduoda; skubėkit greičiau ei
lėn stoti!

keisti, kad nereikėtų save ap- 
• nuo visuomenės

I ■ 
i--I 
t 
V 

t

gaišinėti ir
aki į slėptis.”

K. šilojaus straipsnį papildo

A. Giedraitis

gšį

gumai VLIKo narių pritariant 
už peržengimą ryšininko teisių 
ir už įžeidinėjimus. Reikia ma
nyti, kad šiomis dienomis išme
timo priežastys pilnai paaiškės.

Frontininkų pareiškimas dar 
kartą įrodo, kad dabartinė Lie
tuvių Bendruomenė yra tapusi 
tik Lietuvių Fronto Bičiulių 
----------- Todėl ir turime dvi

negeroves mulus visiems pas-1 žinutė, atspausdinta “Tėviškės 
kelbti.

Jei ne 
mes čiabuviai, nieko nežinotu
mėm, kas darosi su mūsų kul
tūrininkais. Atrodo, kad jiems 
patogiau tyliai išslinkti ir su
grįžus, dar tyliau artimiems sa
vo Įspūdžius pasakoti, o plačia
jai visuomenei nė žodelio.

V Kazakevičius ar ir visa įs
taiga mūsų kultūrininkais do
misi, žino jų darbus ir infor
muoja apie jų išleistą kūrybą. 
-Eiliniai lankytojai —nei Kazake
vičiaus, nei kitų KGB agentų 
taip labai nedomina ir juos lik 
pamini, kaip grujiinę ekskursi
ją, besilankančią okupuotame 
krašte. Kas jų nepagiria, apie

Žiburių“ 41 nr. “Pavergtoje Tė
vynėje’’ skiltyje:

-j- I). Griežės darbų paroda 
buvo atidaryta 197!) m. rugsėjo 
27'd., 16. vai., centriniuose mu-

,i

zėjnus rūmuose, Gorkio 55, Vii-) 
--tujer-TJaili ninku išbuvo sveikinti

Ju^lo Paleckio, su kuriuo V. K. 
pasibučiavo,

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM3 Tablets are 
50% stronger than Doan’s.
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM tablets are 50% stronger 
'than Doans. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pam rehever per 
dose to relieve backache.

To reduce pam. soothe inflammation 
so muscles ioosen-you can move more 
freely in minutes’ There's no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

Mūsų spaudoje<i
atėjimą ir kt. Kas liečia Vilniaus 
Apylinkės Teismą,. apie jį, ti
kiuosi, savo atsiminimų- pabers 
p. E- Kordonas,, buvęs pirmasis 
Vilniaus; Apylinkės Teismo Val- 
dytojas: Jani, teko nuo pat pra- f x . z . . , , . . r
džius organizuoti.teismą, kom- mus: ą) jei SALT II Aperikos‘ K6B^ėsa§”a|inds7 b) jei 
pieįįtųoti.. tarnautojus bei kitą atominės raketos bus pradėta vėžiu i JA.TO,.'‘valstybes? 
reikalingą personalą, niistatyti ^rgj reikia-aiškesniu faktu, koks pagrindinį^, Sovietų 
darbą,, jo tvarką ir 1.1.-šiuo me- " ’ " ” “ ' ’
tu p. Korzonas gyvena Chicago- 
je, JAV. Be to, ten pat gyvena 
ir riray ęsrieisęjas^p—A-.-Ntn-k us- 
Gaį ir. jis-kiek parašys.

. "i ■———----- J. Kairys

apsėta.

I
į:
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“Gimtasis kraštas’’,

mrtiškarphi^hg&jnlikra^^^

Lietuviu Bendruomenė vra 
frontininkų satelitas

Darbininko tl nr; taip pat“' 
Drauge yra į' '
Fronto Bičiulių Tarybos Prezi
diumo toks pareiškimas:

— JAV Lietuviu Bendruome-j
nės Tarybos sesijoje Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmi- 
ninkas V. LKamantas- . pranešė, 
kad Vyriausio Lietuvos Išlais-

_ vininio Ko’niitelo v-bos posėdy-. 
je, Įvykusiame rugsėjo mėn.
29-tą dieną, VLIK’o primininkas 
dr. K. Bobelis Įžeidė PLB ir JAV 
LB ryšininką prie VLIK’o A.
Giirecką ir vienašališkai parei- ><

27 ld., 16. vai., centriniuose
rno Centras.? (Tik kažkodėl tie 
nenaudėliai- neišmušė—nė-vieno 
lango.) Tos demonstracijos prie
žastis: kad ten buvo rodomas iš 
okupuotos Lietuvos; komunisti
nis; filmas, rodantis kaip lietu
viai’ džiaugiasi po 35 metų oku
pacijos. Ir “Draugas” tam pri
tarė. Ir dar paskelbė neteisybę 
apie piketavimą.

Kada' opoziciją norėjo tą me- 
Jagystę paneigti ir nurodyti visą

įdėtas Lietuvių satelitU 
Bendruomenes: (R) LB ir (F) 
LB.

Joiiynas pasibučiavo, rašytojo 
J. Baltušio, dailininko V. Jurkū
no., dailininkų s-gos pirm. J. 
Kdzihinskio ir kitų. Dail. V. K. 
Jonynas į sveikinimus atsakė, 
pirmiausia padėkodamas pąrti- 
jai, vyriausybei, dailės institu- 
to nariams, ’’Tėviškės” draugi- 
jai su generolu Petroniu prieš
akyje už pagalbą rengiant šią 
parodą. Jis paminėjo, kad daug 
šių paveikslų liks Lietuvoje. Pa
rodoje buvo daug žiūrovų, ku
rių tarpe ir keletas iš laisvojo 
pasaulio, atvykę aplankyti pa
vergtos tėvynės ir savo artinių-

- jų.
Kaip žinoma,. okupanto pas

tumdėlis Justas Paleckis pasi
rašė pirmąjį Įsakymą vežti lie-

kUų atominės raketos: bus, pradėta, vęžti i ftATQ, į valstybės.* ' ' r z <• *liętuiJus?ukiti,^yvei^b^tę^enĮO- 
kėjo5 ’ lietuviškai J Bet ■ lĮalįgėiįs 
pradėjo ' tuoj mokytis, ■ Čia ypač

> : -į

Jdaikajįipi i |ą,£&<jkatai 
: trumpą i ja ^irvo 'tiek| prąni 6'į,
kę Kętuvigk^jįkad galėjdTjaū'. 
. _ _ i Uis.Ižl 11551LI i ~ a SI n 15 f ; * 11 f t:: S ,

* 
• i j j/'j t < i>. i • < . ' • a x
iDarbo tęisrnę buvo labai ir la

bai daug, ^oač teko <įaųg,dirb
tu d^nt.mutai^ųiųš civilinėse 
Bylose, apie leimmą vykdyti .jsi- 
■feįsėjūsiikr sprendinius buvusių

i- . lįįU į,.-:<):■?• J 

. ,-y t rr ?•*.,—‘—T---------—--
iniąhtT nepaisaint 

kurį ’ppdarė Maskva 
._aliupavus'i<:’.ir. apiplėšuši Vilnių 
sj jo sritimis, ir daugybės kitų 
būvusių “sunkumų, privatūs ir klaida 
viejos ;g\-vgųįrn(»s ? sparnai jnor- 
1 ‘ ' 
-Bet_ Kremliui Įjūng
ir’ taip'

viešo ir privataus gyvenimo, bu

Ifef -daugelis

paminėtinižydai. Šios tautybės

įįBuvoriek • pram 6?įtrumpiui

darbą,.jo tvarką ir t.t. šiuo me-
• 1 - - . (f

J naivus politikas galį to nepastebėti.
: . g . ' f* f; r U ; * į 7’ ’ .7

7 J - t

— JAV Lietuvių Bendruome- K. Petrok ait is{Sąjungos milžiniško ginklavimosi tiksiąs?<>Tik;visiškai■'t . ‘ ■ U ■ V ye-r į r .
0?: -Sį-J; :r.. * . t/>į

' ■ ' T : f ’ ( £ ' ’ y- ' ' j i T f t' L‘ t It’jl i Į > > t L ?

. Žymus- -atominio ginklavimosi ‘ kontrolės ^pųosęlėto-,^
jas amerikietis generolas Ecltvard Rowny. kuris,-po s šė-

ir h

ę

-s. — Prezidentas Sadatas dar 
kartą pasmerkė Libijos vedamą 
melo ir šmeižto kampaniją prieš 
Egiptą ir Izraelį.
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Announcing a new
U.S. Savings Bonds:
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Bonds are getting better all the 
time. This new 6^2% interest rate,

Here’s some great news for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest^ateon United- . 
States Savings Bonds, Series E 
and H. was increased to 6l/’7c.

This 6l/2% rate wall apply to
new Bonds and to all outstanding Bonds through the Payroll 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not reached original 
maturity of 5 years, the 
improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and for Series H Bonds, 
the inert 
their

aiiase t
next semi

<es effect with
•n<L I inual interest 

period, beginning on 
or after June 1,1979.

So you see,

E’H ■
TM A^v*

SP-175^

-

together \yith the tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings

Savings Plan at work, or the 
Bond-a-Month Plan where you 
bank. Bonds are, still i^e most

. .• - * * • . Y ‘ Y r

convenient, easiest, safest way 
to save.

If you haven’t thought 
about Savings Bonds fornwhile, 
this is the kind of news that 

should increase your

Lake f
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•bylose,ąpie‘ leidimą vykdyti ,isi-

•Lenkijois teiš'mų.
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1' Bendrai 
chaoso

sii jo sritimis, ir daugybės kitų

ipalizavosi ir žengė vis pirniyr

. stockXs

interest.'' ' ■ * ” 
Bonds are a better 

buy than ever before.
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“ Penkiamečio logika
,.p o ■ . . . .. .

J-enkiaj^ielią Jonukas T ir jo 
bendraamžis kaimynas- Algiu-

pąsitraukęs), štai, kaip.’apie.jąū priefAmėrik6s'K6h^rė'į': 
: j so. durų atkeliavusią SALT- II sutartį atsiliepe:',^Šį sųtąri

tis savyje neturi nei minimaliiuių g^imybių, ,ka.d -ją-Jkb-
o durų atkeliavusią SALT- II-sutartį’ ątsįiepe:'.‘“Ši sųtir

kas žiūrėjo medicinos filnią per 
televizijų..^., y

Albertas G. Vinikas, ilgame
tis Amerikos Lietuvių Tarybos 
Lake County skyriaus veikė
jas ir pirmininkas, yra taip 
pat Kolumbo Vyčių organiza
cijos narys. Tos organizacijos 
East Chicago, Ind., kuopa jį 
pagerbs Įteikdama 1979 metų 
Kataliko - pasauliečio žymenį. 
Iškilmės ir banketas bus §pa 
lio 21 d. Kolumbo Vyčių salėj.

įvykio tiesą, tai ir apmokamas 
straipsnis nebuvo spausdinamas. 
Tai kks tą 'katalikišką laikraštį 
valdo? Už tai visokie tvarkos 
ardytojai, prisidengę po LB 
■skraiste ir “Draugo” globojami, 
gali skleisti melą ir opoziciją 
apšaukti triukšmadariais.

ūTReiškiu giliausią užuojautą 
;LB, kad ji taip nuskriausta. Ta 
tinginė ALTa sugeba tik pinigus

tokius ir jie nerašo.
Taigi, mūsų kultūrininkai ir 

menininkai “Tėviškės” draugi
jos yra ypatingai globojami, nes 
laukia, kad lietuviškoji visuo-į^ 
merfe~pasektų^jų^ pavyzdžiu ir 
mažiau kreiptų dėmesio į veiks
nių nurodymus.

Vargšai mūsų veiksniai, plu- tuvius j Sibirą. Įsakymas buvo 
ša, -draskosi-dėl hetuvybės išlai- Įvykdytas~d941—m. Baisiojo~Bfr^ 
Ljiaim ix oclvu ivičtdiui laisves | 

atgavimo, v kai kūne kili tūri-j

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

» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI
__ DUMYNAI • KOSMETIKOS R]

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 ual. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vaL vak.
----- D.KUI ILNLĄ.N,-B.  S.,Registruotas-vaistininkas—

Tel. 476-2206

tų galima patvirtinti! Tos sąlygos,)tfcųrio§ joję išdėsty
tos, Ameriką pastato prieš didelį pavojų”.--• r• -.*•’’.O'ųlJS

<:Kb.dėl jię užsideda kaukes, i Prancūzijos politinis . ko.mentatoriųS Olšudėl’'!?eri;i5 
ii operuoia’linoni? — kla’usė l yęųx, Paryžiuje išeinančio-dienraščič’‘‘P^ris- '^lB^i'a^^1 

tautinės politikos savaitiniame. priede'į 
domadąire” savo komentaruose, gąvądįntupsę fjęgįtę■; ♦

tęleviziją

kai operuoja ligonį? 
Algiukas. ,,Jonukas, jam, 
kė: '

atsa-

' : <r ' ‘ .Todėl, kad ligonis nepažin- domadąire
tų, kuris iš jų padarė klaidą, jeipu SALT II”, tiesiog šaiposi iš amerikiečių gi ‘i’^iš 

- ,-J įvyktų. kląųsia-šis'gaU-

1
D K E A S F (

tų Sovietu Sa- 
jųngą't'uoj, prasidėjo šųiukimas

y.
j?

Yo panaikintas ir teismų nepri
klausomumas. Kąip viskas kita,

fe tix

: / n**
i.

A(i'Styles ♦.Cail widths and

" Ėueryanė has chain fever and we ve 
got the selection and prices to prove iU

lengths.. all great value and all 
‘in 14k gold ftmltaAj.

' 4O%?oK7 ~> : '

t

' '"F > 4

t i *

• 14k Gold Charms --30% off

*/ 14k Gold Earings — 30% off

14k &^1 8k Religious Medals —30% off

HAIL Beauty Supply, Inc.
3221W. 63rd St SBTiSnlSwm F '

♦
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! kia, pagaliau, ši nliglų pilną sutartis
ilistiška didybe sergantis žurnali<taš, h,?^člst
klausimą atsako: “Amerika,'£>;"7“
gos pinklėse, griebiasi ųž škustmro’Lr >^4;^ Anuižti 

Visame pasaulyje, pagarsėjusio yęįkjęčių žųr^ą^ “Der
Spiegei”- tarptautinės politikos kūmentatoriąj^-šią- savo
tišką tarp JAV ir SSSR sutartį—komentuedte gąTiaTiėvie-

Amerika, paškeftdųsi''Sovietų. Šajįmib" ,.

nodąL Viena tik ryškiai galima JjąsteUė^Fad^fiiekas iš jų
pasaulinės taikos vertės jai nepriduoda^ jai-
ko tik Amerikos’ii’'Soviėtų S^juri^^fži^uN^^ dąlis
ragina pačią Vokietiją kiek g^^ąiątį^^ų^n^atis,
intensyviu kruopštumu ieškoti
mo, neišskiriant žingsnių nei■ątbmftfėje'šrityjį^&kia vo
kiečių galvosena pilnai suprantama^
ka pajudės, tai jos pirmieji nu-
ąidės t-ięsiąi į YpHietiją,. .. . .

Netikėtai užsiliepsnojus atominiam kąi^įuųfkąs

«ės?^|b^š]^^ųeš-

gali pą§akytOoks likįnia& i^tįHi^yįsąvpąsau^a^e^p^^r 
‘ ‘ ’ ... ....................... “• - - ' , |

. . ■ i
kas pasinertų viename chaose. Užtenka tik prisiminti |
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tikai, tiek militąristai ir visokių pažiūrų. siūtingos
padėties gyventojai, flora ir Taupa, vandenyj itpras, vis-

Antrojo Pasaulinio karo metu tik dviejų atominių bom- ?
i pra-bų, numestų ant Japonijos miestų, pasekmes, tuoj pra

deda svaigti galvą iš baimės, kai dąbar J>f jnhų yra
prigaminta jau tūkstančiais ir dąųgelj kąrtų, stipresnių.
Tokio karo niekas nenori, nes nei vienas nėra tikras kad
jis išliks gyvas. Šitokia baimė' yetčia višį jląpaulį rasti
bet kokią išeitį, kad jiš nebūtų pačių žmonių sutikintas,
žinoma, ir su jais pačiais. Sustabdyti paputusį ginklavi
mąsi, suvaldyti neribotą terorizmą, pagerinti vargs|an-
čįų žmonių gyvenimą galima tik-protingQRTi?~if rporalio-

1 O . O' 11 f- ra iv L 1 »-v\ 1 n r» __X — A •!—.•. «. .

jose nebūtų nei didesnio nei mažesnio, ir nei vienas savo 
valios neprimestų antrajam. \ J

Bet jeigu grįšime prie SALT II sdtartUį tai^en nei

mis sutartimis. Žinoma, tos sutartas'^i būti tokios, kad

su žiburiu šių dorybių nerasime. Soviėtų’.Sąjunga, išsi-
derėjusi iš Amerikos per šią sutartį daug hubhiJu nori

Isfvhpma -įrodyti visoms kitoms valstybėms,; kad* £&
pasaulinė galybė ir prieš jos valią turi lenktis vi 

tsaulis.

NAUJIENO?

■X

i
f

V i 11 
f I

fI

(f

f

i
(Bus daugia

f
f

* i > 
s r

I

ac-c e, ill,

ji |ąęna yra 
visas pa-
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. rinkti,' o darbo dirbti nenori ir 
<Š viso nesugeba. Tai visa laimė,- 

i.kad LB, kaip šunelis iš paskos 
oALTos bebėgiodama, nors tiek 
i! palo j a ir atkreipia i save kitų, 
-dėmesj. * Tik neaišku, iš kur

•* _ _    ■ - — • a —- y-ALTa sėmėsi tos‘ išminties, kol

kymo ir savo kraštui laisvės iželio dienomis.
atgavimo, o kai kurie kultūri-] K. Petrokaitis
nirikai vogčiomis ryšius mezga. Į (Pabaiga)

Ar ne laikasj^mūsų^jveiks- __________________ -___________
niams dabartinę tylos politiką

1
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UŽ GELEŽINES UŽDANGOS

For your headache get
extra strength and safety, too.

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

Like all leading headache expect with extra strength you 
tablets, Aaada starts with a want Read and follow label 
pas reliever recognized safe directions. į
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin. .

J

Aaacm* has extra strength, by a panel of experts, used 

ular headache tablet And more pain reliever than any

as

< tablet Gives you safety you 
i 

tablets, Anada Marts with a want Read and follow label

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

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

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

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

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

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

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ

$6.00

i

UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

1

Į

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

Sergeants 
the pet care people

01979 Miller-Morton Company, a subsidiary of 
A.H.Robins Co., Richmond, Virginia 23230.

KUR DIRŽAI?

Draugai, — rėkė įsikarščia- 
vęs oratorius, —- komunizmo kū
rimosi vardan, kad išpildytume 
penkmečio planą, teks susiverž
ti diržus!... ’

Vienas iš gale sėdėjusių klau
sytojų neiškentęs pertraukė agi
tatorių:

— Klausyk, mielas drauge, ne
delsdamas išdėstyk greičiau, kur 
atvežė ir parduoda tuos diržus.

NESIGAIŠINK!

Vyras, įbėgęs į trobą ir užti-

kalavo pasišalinti iš VLIK’o val
dybos posėdžio, žinomi pareiš
kiame visuomenės žiniai, kad 
LFB—sąjūdis,—kaip—viena—iš- 
VLIK’ą sudarančių grupių, ne
pritaria šitokiam VLIK’o pir
mininko pasielgimui ir nuo jo 
atsiriboja.

\ u Visų pirma A. Gureckas bu- 
yo pašalintas iš posėdžio ir iš 
VLlKo ne vienšališkai, bet dau

J

!

n

ZZ ■ & ■
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Turime po kelias
RETAS KNYGAS

• FANNIE MAY SAL
DYSPIIKMMi

J

i 4
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--------------KNYGOS ANGLŲ KALBA------------
A AMMtaM. A KISS IN THS 0AXK. nkmtitti, Ir Intywlq oovtyU, 

ipntymi, paimti U gyrenhno. Lengva* atllitn. Dm kalba, srafial iiUIaca 
100 p<L Kaina S2J0.

Dr. Jvaoa B. KanŽIua, HISTORY OF LITHUANIA. Lletavot Igtortftt
«ntnuka nuo pat Mnujq amžių Iki pokario metą. Vidutinio formato. 14J 
<L, kainuoja 19.00.

Dr. Jtmaa A KanAvt, VYTAUTAI THi GAKAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valftyoea ir joa kaimynu Liorija 
111 pal Kaina S.00. Kietai; birželiais S4.0U.

Daugtuaa knygą yra tlnkamoa dovanot Įvairiomis progomis. Jas h 
ritas knygas galima istgytl atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki o 
uinlgtoę perlaida

NAUJIENOS
IT n *•«» HaMW 8trw<. Ch<e».% a. UM,

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
MAUJIfMOSt GALIK.a GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMfNtS VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS
Or. A J. — MINTYS IR DARBAI, 23© pcL, ll«ČiaočllU 190B

metu (vykina. Jeblonakic Ir Totoraičio iaonaa diena* ir tori 
ua*

JO, VtSUOMENtS VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS

9
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F
l. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ

Minkšti viršeliai, 410 psl.____ .. £10.00

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

Minkšti viršeliai__ flO.OO

’ 3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai ------------------------ f 15.0<l

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

rtpinljK*. . 
i>. A. J. Qum»h — DANTYS, jti priežiūra, rrelkata Ir grrti>~

Kietai* rtrięllalA vtotoja M.00 dabar tik
MlnHtoi, vtrfadlrii tik________________ _____

Or. A. J. — AUKŠTA KULTO RA — ŽIAURUS ŽMONtK
KeUooA* pe Rurvpa įrpūdtlet. Dabar tik

MJį» jart *»!►», ittivrtn i»te| arba arto

I
t.

M

I

i-

Čekį reikia išrašyti:

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

^3

NAUJIENOS,
17J1 B». fiALSTKD ST, CHICAGO, n T. mjs<

Pridėti dolerj palto iilaidom*.

I H mauj>«mcml CMICAEO B, HJU Thursday, October 18, 1979
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MAS TEISMO POSĖDIS LIETU
VIŲ KALBA VILNIUJE
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i sostinei su jos kai" vius.
1939 m. rude- sutiko labai entuzijastiškai. Pa
kalbant kiek sirodo, jie tikėjosi geresnio gy- 

tenka našaky
bai-ldant. Ypač patenkinti lietuvių 

jiiiiu buvo bežemiai ir nia-j

visi jie lietuvių atėjimą
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JUOZAS ŽEMAITIS

Realybė ar mitas?
J * 7’ “* ' 7i| f L

(Tęsinys) ,V' ''

Be to, rusai savo naudai gali sakyti, -kad Ameri-
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WHEH YOU ARRIVED AMD DEPARTED! 
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Prie vieno viešo kelio 
užtverti ganėsi būrys

štai eina kažinkur stambus miestietis, 
toks nosį išdidžiai užrietęs.
Pamatęs paršelius, sustojo

ir smalsiai žiūri
Į visą kriuksintį tą būrį.

Pro šalį ėjo kitas, iš pačių artojų.
^Štai aš žiūriu į maželius

tuos paršelius”.
prabilo neiškentęs išdidus“miestietis: 
’’Žiūrėk, kokie jie dailūs—kaip nulieti!

O kas jų per baltumas!
O koks vikrumas!
Ir laksto ve, ir šoka, 
ir knisti moka!
O še ir uodegytės
jau ima jų raitytis,

Tikėk manim dailesnio daikto
negautų pamatyti nė karalius U’

Taip, taip, matau”, lėtai artojas žodį saisto: 
Ir tamsta paršų uodegytėmis nesigėrėtum, 

jei jų mėselės nenorėtum;”

nebuvo LB, ir sugebėjo JAV 
valdžią paveikti ir visus DP 
(Įskaitant pačius frontininkus) 
iš rusų nasrų išgelbėti.

Antanas Marma

“Draugas” rugsėjo 1 dieną juo
kų skyriuje Spygliai Dygliai 
rašo: Darbas yra svarbus daly
kas, bet svarbu ir duona, tik
riau — pinigai, žinoma, kad

WHO’LL
STATE
Iowa Cam

FROM A 
HEIGHT OF 
to.ooo Feer I

paršeliųKiss vouq host's f^orite Cow,ka neturi teisės savo raketų lizdus kilnoti, žinant, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės niekad pirmosios Sovie-

i
SMAcj

tų nepuls, darosi visiškai neaišku, kodėl U S A valstybėsv I■X — 
i xn 
nui netikrumu.; 
ilas netikrumas J
-ia <iėl Vilniaiu 

Siūčio: 5 
kad 
pastaroji

kai o

• s Lietu 
n<- tikrom 
netikruni

. A 'r *• K vadovai vis važiuoja atbuliniu bėgiu, tarsi laukdami 
kada bus nuo šios žemės paviršiaus nušluoti.

KAI KURIOS PASTABOS

Šiame rašinyje, minėdamas SALT II sutarties-

atėjimu buvo bežemiai ir nia-1 
žazemiai, kurie buvo tikri, kadį
ir Vilnijoje bus pravesta žemės
reforma ir gaus žemės.

Kiek teko nugirsti iš tenykščių

J* PV* i >

r

Alta su LB mušasi daugiau dėl 
pinigų, o ne dėl darbo. Atiduo
kime Altai visus pinigus, o te
gu tą sumautą darbą pasilie
ka LB.

Žinoma, tokius dalykus, pare-
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žydą, ir jie buvo patenkinti lie-

jo, kad

\ v ko 
l \-ia
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(Tęsinys)

Dažnas pasakys ir kas čia nau
jo ar nuostabaus, daugelis lan-’ 

n v.i.ivCT xooj-vx, ..to ok Lietuvoje ir pabūna]
nėra, tiesos. (Jei kiaule knisa ■ I
daržą, ar galima tai užskaityti 
darbų?) O kadangi dabar fron-| 
^ninkai valdo “Draugą”, tai vi
sokias nesąmones ir gali rašyti. I 
O kurie tik “Draugą” teskaito, ’ 
tai ir girdi tik tokias žinias, ku
rias skelbia “Draugas”, o jie jas 
priima už tikrą tiesą. Tikros tie- 
ic^tarp^ltnnežino, nes^kur pa
rašyta netiesa, tai opozicijai pa-.

c

dvieju valstybių svarbiausius viena kitai—įripąreigoji 
mus, i

I _______ —
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-Lietuvoje jų tautiečiai naudo
josi visomis žmogui įmanomo
mis teisėmis.
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LL
aulinio

vien blogi.
savo raudoną- 

su visokiais slaptais 
:uis ir net per jos 
lietuvius. Bene 

do ir plačiai paplito 
s posakis, kad Vil- 

Lictuva rusų.

įas su netikrumu 
ir todėl, kad \ ilmu- 

itvse gyvenusi lenku 
buvo nuo seno

o

įaugs 
esi du 

jo ;
; ponija^ buvo nuo
lietuvius- Gi jų buvo daug 

daugėjo, šios visuo- 
leigiai i, n us ista ly m’a
ivius kiek sumaišė ižv 

mūsų šauniai kariuojue- 
i sostinę bei pradėjus kur- 
vaistybės ir savivaldybės įs- 
•ciiis ir viešoms bei priva
lus

va buvo visn-s atvejais pra- protokolai, 
lenkusi poniška Lenkiją. Pagal 
vienos kirpė^oš pasakojimų, 
’‘Pieno Gcntro’* a įgabentą svi
tą pradžioje vilniečiai 

Pasirodo.

pr:
ir
m t
prieš
giavus
n

iugejo. 
iai

ii

b 
ir

L v

j i

■i?.

1^1 
iek sum

Štili?

X bėb 
ir vi

įmonėms. Stebėdami lai 
: m pLu,. skaxl i kaimiečiu. Uę- 
buvo visais

Į) oni s k. u k ija.
kirpėjo'?

r

5b-

pradžioje vilniečiai pirko 
kaip muilų.'Pasirodo, taip įpa
kuoto sviesto Vilniuje jie nebu-r. t.

vo dar mate

n?iest(Vbėi

#

šitiek bendrai. Dabar kiek 
apie pirmą teismo posėdį lietu
viškai Vilniuje. Tai buvo Vil
niaus Apylinkės Teismo posė
dis. Kiek man yra žinoma, tai 
pirmas įvykis istorijoje. Iki 17 
šimtmečio pabaigos visą laiką 
teismuose tebuvo vartojama se
noji slavų kalba, kuri buvo var
tota ir kunigaikščių kanceliari
jose. Bet 1697 m. coaequatio 
iurium įstatymu įvesta vien 
lenkų. Posėdis Įvyko jau įsikū
rus ne vien teisingumo orga
nams, bet ir ’kitoms lietuviš
koms Įstaigoms.
man pravesti. Jis buvo : praves
tas lietuvių kalbą: ja buvo kal
bama su bylininkais,; surašomi 

sprendiniai, nutari
mai ir visa-kita, kas buvo suriš-’ 
iačsu-bylosena.----- 1------č— --- —i

prokurorų, tardytojų įr kitų tei
singumo dąbbitotojųZ • “Atrodė, 
kad jie, būdųjjif .dar nęętsigąve

/'Mi.

zj" j
^Sį

į.
)

kUA^Fiiri

niekur nepaminėjau kitų valstybių.. Nepaminėjau
dėl to, kad ten nei viena kita, išskiriant Ameriką ir So-

skyriuje ir tinka rašyti, nes čia FCMA-S ANO OOCKE' T&NGUES.UNBCRH DOCKS AND • ’

sėdžio būtų' kieno nors bei kur- 
nors pareikšta vienokių ar kito-

nuo upkvaišinijį^Jiniyųkios'prp-?
pogandos ] 
jog teismo 
jiems neįprasto. Bet,' žinoma, 
veikusi pas- mus materialinė 
teisė ir pąfi '.teiCena .savo, .esiueftylėjp. 
nesiskyrė nuo Lenkijoje .veiku
sios teisės ir ;leisenos. Teisinia-

gyveniiue > Lenkija tebuvo 
pralenkusi mus bene vien; bau- 

Posėdį teko džiamu statutu. Kai mes .mo- 1 ■ -W - ♦ « •

•me

/

Kadangi šis posėdis Vilniuje-, 
buvo pirmas, tai juo .labai dęi-.
mėjosi lenkai. Be pačių bylinin
kų su; sąvo advokatais, daug 
dalyvavo ir pašaliečių. Kaip vė-Kas liečia Vilniaus

—atitekusių—siicŪĮ—liąmdį^—nekab-Lliau paaiškėjo,. tarp, .pastarųjų. 
l)HHt jžl U 8L»iC Li a ii rtL’lC 1VKS

- Ą

kių neigiamybių. Yra tikra, kad 
if yįęa laįką^vėliau vilniečiai nę- 
’j T * ■‘L » . 4 ► 1 • V A 4. f V’ f . -■ * * .pyies įįętųyius, mąnęt darė jokių^priekaištų'ųitoi’^’ien’ 

/pėšėliy'ras ką nors mūsų teismams, betvir kitiems 
neįprastų. dęisingujiio organams. Net leh-

taip ir teismai nuo dabar buvo 
palenkti partinei tarnybai, bet 
ne teisingumui siekti.

Taigi,’ minėtas netikrumas 
paėmė* viršų/ Rusri/pavergė Lie- 
1^:.

Taigi,-

kiškasis pogrindis prieš juosi

kad pagreitinus
(Vėliau nuo 
kyla. Su stojančiais teisman bei

caristinės 
baudžiamąjį f statutą, 
41 i - i 11 it 11' * 2 J - k' ‘ > i

vietų Sąjungą, nėra įtrauktos. Pagal šią sutartį ginkla- 

kitos pasaulio valstybės gali ginkluotis,, arb,ą būti ki- .
vimosi apsiribojimas saisto tik dvi pasaulines galybės
O '
tų apginkluotos, kaip kam patinka. : • _ = ■

Pavarčius i - r - .. . ....
■ aiškiai pastebima- jų didelė baimė.,Tą baimę joms: kelia

i i

Europos valstybių spaudos puslapius,

didžiulės Sovietų ir jų satelitų armijos^, sukoncentruotos •

šitiek trumpų pastabų, po ke
tųrįąsdešinit nietų užsilikusių; 
atmintyje.. Reikia tikėtis, kad

prie jų sienų. Dešimtimis tūkstančių rusiškų-didžiulių ■ 
tankų, remiant neilgų distancijų' raketomis;'kurių '.n^i , ,:

Č

tanku, remiant neilgų distancijų' vaketomiš; 'kurių
- • IK ■» l •■ ’ f • _* 1 ? f !

mažas s _ , . .. ........
bėse Vakarų Europą gali okupuoti ųę .ilgiau* kaip.; per ...

skaičius prisodinta Sovietų ' satelitinėse y aisty-
W v * —— — X < - • - t * X. - 4 i

bylų eigų, daugiau apie tai parašys kas- vįeną savaitę. Jei taip atsitiktų, (o, sprendžiant .pagal
vertėjų buvo atsisa- nors iš tų, kurie Vilnijoje gyve

patrauk tais į? baudžiamaią at-
derninom buvusios
Rusijos Į
Lenkija išldnlo? havąjĮUnr,’įliek 
pamenu, užtektinai tobulą. Ki
tur j ie'< niekei1 maūjo-iiėtūrėji)1. - 

i'-L -K- ii it-jil

.lietuvių > kalba; NėmokAnliėhYs5 
jos-'bylininkamk ir- liudytojams- 
buvo prisiekęs’ * vertėj aš? • Iš nė-’ 
.mokančių lietuvių kalbos bekal
bėjo vien i-lenkiškai’/ Todėl’ ver
tėjui teteko versti iš lietuvių Į 
ienku-kalba-ir alviri<sčiaJ.Ja} taip'.

sakomybę teko kalbėti jų varto
jama kalba. Bet per visą teisė
javimo laiką Vilmūje* teteko su-
jahia kalba. Bet per visą teisė-

sidurti tik su, bylininkais, kal
bėjusiais lietųįiškai ir lenkiš- 

Taigi7~pOSėdis buvo-vedamas] iia‘J
.. . .. .iLjeri šiiipiįk^ib^iKųkąiųose Vilni

joje kj^uvo paprasta. Išskyrus 
j -* . i • • • * L _ i —  

kėjo: ’ lietayisWi

Ų į

kaj._ .<? -ri
i -s2I||
Šiąlįh kalbiu|reikaluose vilui-

čius lietu--buvo buvusių Lenkijos-teisėjų, .-neteko nugirsti,“ kad-dėl šito'pčU
t 7 i >

)

t
i

komunistinių armijų dabartinį .jųdėjiipą,rtąi -galį, įvyk
ti), netenka nei kiek abejoti, kad tuo pačiu laiku iri

P- 
no bei pergyveno ne vien buvu
sią Lenkiją- bet 1939 m. bolše- _ . . .
vikinę okupaciją tenai, lietuvių Amerika butų rusų galingomis atominėmis ■ raketomis 

.. . v.-r-r.-.- I .j i ’ 11 rt » < • J "j *»>apsėta. ... ... t .... .
Karo bijo visos nekomunistinės vąls:ty)ję;sj .išsKįriąnf; . 

komunistinę brežnevinę imperiją.; i: Šiais, meteis pąsaųlis 
jau’girdėjo du rusiško nacionalisto ;<(apsimetusio; komu—

>

’’Tėviškės” draugijos belaisviu į 
5 dienas, o kitas ir kelis mėne
sius. Tikrai, pats lankymasis 
nieko nestebina, tik apie jų to
kias keliones išeivių spaudoje 
nerašoma. Kai, koks piniguo
čius išvyksta į kitą kuri kraštą 
pasikaitinti saulėje, pagauti ko
kią žuvelę ar nušauti gražuoli 
plačiaragį briedį, tai mūsų spau
da skelbia su pasigardžiavimu. 
Kodėl tie žmonės, važiuodami į 
savo kraštą nenori pasigarsinti, 
vengdami viešumos, lyg dary
dami kokį nusikaltimą. O, juk 
tokie raštingi žmonės galėtų sa
vo įspūdžius parašyti ir matytas
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tsi aiškinti ir atitaisyti melagystę 
neleidžiama. Ir tuojau opozicija 
apšaukiama melagiais, komu
nistais ir tvarkos ardytojais.

-j Ar gali būti didesnė melagys
tė ir šmeižtas, kaip kun. Alg. 
Kezio ir žurnalisto Vlado Butė
no suredaguotas straipsnis, ku
riame rašoma apie užpultą ku
nigą prie altoriaus Jaunimo 
Centre ir kad su ’demonstracijo
mis buvo užpultas pats Jauni-

1Z2. r~ U

kęs žmoną su meilužiu, riktelia:
t— Ko jūs čia gaišinatės? Jau 

Į visą valandą krautuvėj miltus 
parduoda; skubėkit greičiau ei
lėn stoti!

keisti, kad nereikėtų save ap- 
• nuo visuomenės

I ■ 
i--I 
t 
V 

t

gaišinėti ir
aki į slėptis.”

K. šilojaus straipsnį papildo

A. Giedraitis

gšį

gumai VLIKo narių pritariant 
už peržengimą ryšininko teisių 
ir už įžeidinėjimus. Reikia ma
nyti, kad šiomis dienomis išme
timo priežastys pilnai paaiškės.

Frontininkų pareiškimas dar 
kartą įrodo, kad dabartinė Lie
tuvių Bendruomenė yra tapusi 
tik Lietuvių Fronto Bičiulių 
----------- Todėl ir turime dvi

negeroves mulus visiems pas-1 žinutė, atspausdinta “Tėviškės 
kelbti.

Jei ne 
mes čiabuviai, nieko nežinotu
mėm, kas darosi su mūsų kul
tūrininkais. Atrodo, kad jiems 
patogiau tyliai išslinkti ir su
grįžus, dar tyliau artimiems sa
vo Įspūdžius pasakoti, o plačia
jai visuomenei nė žodelio.

V Kazakevičius ar ir visa įs
taiga mūsų kultūrininkais do
misi, žino jų darbus ir infor
muoja apie jų išleistą kūrybą. 
-Eiliniai lankytojai —nei Kazake
vičiaus, nei kitų KGB agentų 
taip labai nedomina ir juos lik 
pamini, kaip grujiinę ekskursi
ją, besilankančią okupuotame 
krašte. Kas jų nepagiria, apie

Žiburių“ 41 nr. “Pavergtoje Tė
vynėje’’ skiltyje:

-j- I). Griežės darbų paroda 
buvo atidaryta 197!) m. rugsėjo 
27'd., 16. vai., centriniuose mu-

,i

zėjnus rūmuose, Gorkio 55, Vii-) 
--tujer-TJaili ninku išbuvo sveikinti

Ju^lo Paleckio, su kuriuo V. K. 
pasibučiavo,

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM3 Tablets are 
50% stronger than Doan’s.
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM tablets are 50% stronger 
'than Doans. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pam rehever per 
dose to relieve backache.

To reduce pam. soothe inflammation 
so muscles ioosen-you can move more 
freely in minutes’ There's no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

Mūsų spaudoje<i
atėjimą ir kt. Kas liečia Vilniaus 
Apylinkės Teismą,. apie jį, ti
kiuosi, savo atsiminimų- pabers 
p. E- Kordonas,, buvęs pirmasis 
Vilniaus; Apylinkės Teismo Val- 
dytojas: Jani, teko nuo pat pra- f x . z . . , , . . r
džius organizuoti.teismą, kom- mus: ą) jei SALT II Aperikos‘ K6B^ėsa§”a|inds7 b) jei 
pieįįtųoti.. tarnautojus bei kitą atominės raketos bus pradėta vėžiu i JA.TO,.'‘valstybes? 
reikalingą personalą, niistatyti ^rgj reikia-aiškesniu faktu, koks pagrindinį^, Sovietų 
darbą,, jo tvarką ir 1.1.-šiuo me- " ’ " ” “ ' ’
tu p. Korzonas gyvena Chicago- 
je, JAV. Be to, ten pat gyvena 
ir riray ęsrieisęjas^p—A-.-Ntn-k us- 
Gaį ir. jis-kiek parašys.

. "i ■———----- J. Kairys

apsėta.

I
į:
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“Gimtasis kraštas’’,

mrtiškarphi^hg&jnlikra^^^

Lietuviu Bendruomenė vra 
frontininkų satelitas

Darbininko tl nr; taip pat“' 
Drauge yra į' '
Fronto Bičiulių Tarybos Prezi
diumo toks pareiškimas:

— JAV Lietuviu Bendruome-j
nės Tarybos sesijoje Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmi- 
ninkas V. LKamantas- . pranešė, 
kad Vyriausio Lietuvos Išlais-

_ vininio Ko’niitelo v-bos posėdy-. 
je, Įvykusiame rugsėjo mėn.
29-tą dieną, VLIK’o primininkas 
dr. K. Bobelis Įžeidė PLB ir JAV 
LB ryšininką prie VLIK’o A.
Giirecką ir vienašališkai parei- ><

27 ld., 16. vai., centriniuose
rno Centras.? (Tik kažkodėl tie 
nenaudėliai- neišmušė—nė-vieno 
lango.) Tos demonstracijos prie
žastis: kad ten buvo rodomas iš 
okupuotos Lietuvos; komunisti
nis; filmas, rodantis kaip lietu
viai’ džiaugiasi po 35 metų oku
pacijos. Ir “Draugas” tam pri
tarė. Ir dar paskelbė neteisybę 
apie piketavimą.

Kada' opoziciją norėjo tą me- 
Jagystę paneigti ir nurodyti visą

įdėtas Lietuvių satelitU 
Bendruomenes: (R) LB ir (F) 
LB.

Joiiynas pasibučiavo, rašytojo 
J. Baltušio, dailininko V. Jurkū
no., dailininkų s-gos pirm. J. 
Kdzihinskio ir kitų. Dail. V. K. 
Jonynas į sveikinimus atsakė, 
pirmiausia padėkodamas pąrti- 
jai, vyriausybei, dailės institu- 
to nariams, ’’Tėviškės” draugi- 
jai su generolu Petroniu prieš
akyje už pagalbą rengiant šią 
parodą. Jis paminėjo, kad daug 
šių paveikslų liks Lietuvoje. Pa
rodoje buvo daug žiūrovų, ku
rių tarpe ir keletas iš laisvojo 
pasaulio, atvykę aplankyti pa
vergtos tėvynės ir savo artinių-

- jų.
Kaip žinoma,. okupanto pas

tumdėlis Justas Paleckis pasi
rašė pirmąjį Įsakymą vežti lie-

kUų atominės raketos: bus, pradėta, vęžti i ftATQ, į valstybės.* ' ' r z <• *liętuiJus?ukiti,^yvei^b^tę^enĮO- 
kėjo5 ’ lietuviškai J Bet ■ lĮalįgėiįs 
pradėjo ' tuoj mokytis, ■ Čia ypač

> : -į

Jdaikajįipi i |ą,£&<jkatai 
: trumpą i ja ^irvo 'tiek| prąni 6'į,
kę Kętuvigk^jįkad galėjdTjaū'. 
. _ _ i Uis.Ižl 11551LI i ~ a SI n 15 f ; * 11 f t:: S ,

* 
• i j j/'j t < i>. i • < . ' • a x
iDarbo tęisrnę buvo labai ir la

bai daug, ^oač teko <įaųg,dirb
tu d^nt.mutai^ųiųš civilinėse 
Bylose, apie leimmą vykdyti .jsi- 
■feįsėjūsiikr sprendinius buvusių

i- . lįįU į,.-:<):■?• J 

. ,-y t rr ?•*.,—‘—T---------—--
iniąhtT nepaisaint 

kurį ’ppdarė Maskva 
._aliupavus'i<:’.ir. apiplėšuši Vilnių 
sj jo sritimis, ir daugybės kitų 
būvusių “sunkumų, privatūs ir klaida 
viejos ;g\-vgųįrn(»s ? sparnai jnor- 
1 ‘ ' 
-Bet_ Kremliui Įjūng
ir’ taip'

viešo ir privataus gyvenimo, bu

Ifef -daugelis

paminėtinižydai. Šios tautybės

įįBuvoriek • pram 6?įtrumpiui

darbą,.jo tvarką ir t.t. šiuo me-
• 1 - - . (f

J naivus politikas galį to nepastebėti.
: . g . ' f* f; r U ; * į 7’ ’ .7
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— JAV Lietuvių Bendruome- K. Petrok ait is{Sąjungos milžiniško ginklavimosi tiksiąs?<>Tik;visiškai■'t . ‘ ■ U ■ V ye-r į r .
0?: -Sį-J; :r.. * . t/>į

' ■ ' T : f ’ ( £ ' ’ y- ' ' j i T f t' L‘ t It’jl i Į > > t L ?

. Žymus- -atominio ginklavimosi ‘ kontrolės ^pųosęlėto-,^
jas amerikietis generolas Ecltvard Rowny. kuris,-po s šė-

ir h

ę

-s. — Prezidentas Sadatas dar 
kartą pasmerkė Libijos vedamą 
melo ir šmeižto kampaniją prieš 
Egiptą ir Izraelį.
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Announcing a new
U.S. Savings Bonds:
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Bonds are getting better all the 
time. This new 6^2% interest rate,

Here’s some great news for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest^ateon United- . 
States Savings Bonds, Series E 
and H. was increased to 6l/’7c.

This 6l/2% rate wall apply to
new Bonds and to all outstanding Bonds through the Payroll 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not reached original 
maturity of 5 years, the 
improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and for Series H Bonds, 
the inert 
their

aiiase t
next semi

<es effect with
•n<L I inual interest 

period, beginning on 
or after June 1,1979.

So you see,

E’H ■
TM A^v*

SP-175^

-

together \yith the tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings

Savings Plan at work, or the 
Bond-a-Month Plan where you 
bank. Bonds are, still i^e most

. .• - * * • . Y ‘ Y r

convenient, easiest, safest way 
to save.

If you haven’t thought 
about Savings Bonds fornwhile, 
this is the kind of news that 

should increase your

Lake f
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•bylose,ąpie‘ leidimą vykdyti ,isi-

•Lenkijois teiš'mų.
? u eq »u • ■

1' Bendrai 
chaoso

sii jo sritimis, ir daugybės kitų

ipalizavosi ir žengė vis pirniyr

. stockXs

interest.'' ' ■ * ” 
Bonds are a better 

buy than ever before.
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“ Penkiamečio logika
,.p o ■ . . . .. .

J-enkiaj^ielią Jonukas T ir jo 
bendraamžis kaimynas- Algiu-

pąsitraukęs), štai, kaip.’apie.jąū priefAmėrik6s'K6h^rė'į': 
: j so. durų atkeliavusią SALT- II sutartį atsiliepe:',^Šį sųtąri

tis savyje neturi nei minimaliiuių g^imybių, ,ka.d -ją-Jkb-
o durų atkeliavusią SALT- II-sutartį’ ątsįiepe:'.‘“Ši sųtir

kas žiūrėjo medicinos filnią per 
televizijų..^., y

Albertas G. Vinikas, ilgame
tis Amerikos Lietuvių Tarybos 
Lake County skyriaus veikė
jas ir pirmininkas, yra taip 
pat Kolumbo Vyčių organiza
cijos narys. Tos organizacijos 
East Chicago, Ind., kuopa jį 
pagerbs Įteikdama 1979 metų 
Kataliko - pasauliečio žymenį. 
Iškilmės ir banketas bus §pa 
lio 21 d. Kolumbo Vyčių salėj.

įvykio tiesą, tai ir apmokamas 
straipsnis nebuvo spausdinamas. 
Tai kks tą 'katalikišką laikraštį 
valdo? Už tai visokie tvarkos 
ardytojai, prisidengę po LB 
■skraiste ir “Draugo” globojami, 
gali skleisti melą ir opoziciją 
apšaukti triukšmadariais.

ūTReiškiu giliausią užuojautą 
;LB, kad ji taip nuskriausta. Ta 
tinginė ALTa sugeba tik pinigus

tokius ir jie nerašo.
Taigi, mūsų kultūrininkai ir 

menininkai “Tėviškės” draugi
jos yra ypatingai globojami, nes 
laukia, kad lietuviškoji visuo-į^ 
merfe~pasektų^jų^ pavyzdžiu ir 
mažiau kreiptų dėmesio į veiks
nių nurodymus.

Vargšai mūsų veiksniai, plu- tuvius j Sibirą. Įsakymas buvo 
ša, -draskosi-dėl hetuvybės išlai- Įvykdytas~d941—m. Baisiojo~Bfr^ 
Ljiaim ix oclvu ivičtdiui laisves | 

atgavimo, v kai kūne kili tūri-j

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

» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI
__ DUMYNAI • KOSMETIKOS R]

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 ual. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vaL vak.
----- D.KUI ILNLĄ.N,-B.  S.,Registruotas-vaistininkas—

Tel. 476-2206

tų galima patvirtinti! Tos sąlygos,)tfcųrio§ joję išdėsty
tos, Ameriką pastato prieš didelį pavojų”.--• r• -.*•’’.O'ųlJS

<:Kb.dėl jię užsideda kaukes, i Prancūzijos politinis . ko.mentatoriųS Olšudėl’'!?eri;i5 
ii operuoia’linoni? — kla’usė l yęųx, Paryžiuje išeinančio-dienraščič’‘‘P^ris- '^lB^i'a^^1 

tautinės politikos savaitiniame. priede'į 
domadąire” savo komentaruose, gąvądįntupsę fjęgįtę■; ♦

tęleviziją

kai operuoja ligonį? 
Algiukas. ,,Jonukas, jam, 
kė: '

atsa-

' : <r ' ‘ .Todėl, kad ligonis nepažin- domadąire
tų, kuris iš jų padarė klaidą, jeipu SALT II”, tiesiog šaiposi iš amerikiečių gi ‘i’^iš 

- ,-J įvyktų. kląųsia-šis'gaU-

1
D K E A S F (

tų Sovietu Sa- 
jųngą't'uoj, prasidėjo šųiukimas

y.
j?

Yo panaikintas ir teismų nepri
klausomumas. Kąip viskas kita,

fe tix

: / n**
i.

A(i'Styles ♦.Cail widths and

" Ėueryanė has chain fever and we ve 
got the selection and prices to prove iU

lengths.. all great value and all 
‘in 14k gold ftmltaAj.

' 4O%?oK7 ~> : '

t

' '"F > 4

t i *

• 14k Gold Charms --30% off

*/ 14k Gold Earings — 30% off

14k &^1 8k Religious Medals —30% off

HAIL Beauty Supply, Inc.
3221W. 63rd St SBTiSnlSwm F '

♦
*?»
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! kia, pagaliau, ši nliglų pilną sutartis
ilistiška didybe sergantis žurnali<taš, h,?^člst
klausimą atsako: “Amerika,'£>;"7“
gos pinklėse, griebiasi ųž škustmro’Lr >^4;^ Anuižti 

Visame pasaulyje, pagarsėjusio yęįkjęčių žųr^ą^ “Der
Spiegei”- tarptautinės politikos kūmentatoriąj^-šią- savo
tišką tarp JAV ir SSSR sutartį—komentuedte gąTiaTiėvie-

Amerika, paškeftdųsi''Sovietų. Šajįmib" ,.

nodąL Viena tik ryškiai galima JjąsteUė^Fad^fiiekas iš jų
pasaulinės taikos vertės jai nepriduoda^ jai-
ko tik Amerikos’ii’'Soviėtų S^juri^^fži^uN^^ dąlis
ragina pačią Vokietiją kiek g^^ąiątį^^ų^n^atis,
intensyviu kruopštumu ieškoti
mo, neišskiriant žingsnių nei■ątbmftfėje'šrityjį^&kia vo
kiečių galvosena pilnai suprantama^
ka pajudės, tai jos pirmieji nu-
ąidės t-ięsiąi į YpHietiją,. .. . .

Netikėtai užsiliepsnojus atominiam kąi^įuųfkąs

«ės?^|b^š]^^ųeš-

gali pą§akytOoks likįnia& i^tįHi^yįsąvpąsau^a^e^p^^r 
‘ ‘ ’ ... ....................... “• - - ' , |

. . ■ i
kas pasinertų viename chaose. Užtenka tik prisiminti |

$
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I

I
i 
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tikai, tiek militąristai ir visokių pažiūrų. siūtingos
padėties gyventojai, flora ir Taupa, vandenyj itpras, vis-

Antrojo Pasaulinio karo metu tik dviejų atominių bom- ?
i pra-bų, numestų ant Japonijos miestų, pasekmes, tuoj pra

deda svaigti galvą iš baimės, kai dąbar J>f jnhų yra
prigaminta jau tūkstančiais ir dąųgelj kąrtų, stipresnių.
Tokio karo niekas nenori, nes nei vienas nėra tikras kad
jis išliks gyvas. Šitokia baimė' yetčia višį jląpaulį rasti
bet kokią išeitį, kad jiš nebūtų pačių žmonių sutikintas,
žinoma, ir su jais pačiais. Sustabdyti paputusį ginklavi
mąsi, suvaldyti neribotą terorizmą, pagerinti vargs|an-
čįų žmonių gyvenimą galima tik-protingQRTi?~if rporalio-

1 O . O' 11 f- ra iv L 1 »-v\ 1 n r» __X — A •!—.•. «. .

jose nebūtų nei didesnio nei mažesnio, ir nei vienas savo 
valios neprimestų antrajam. \ J

Bet jeigu grįšime prie SALT II sdtartUį tai^en nei

mis sutartimis. Žinoma, tos sutartas'^i būti tokios, kad

su žiburiu šių dorybių nerasime. Soviėtų’.Sąjunga, išsi-
derėjusi iš Amerikos per šią sutartį daug hubhiJu nori

Isfvhpma -įrodyti visoms kitoms valstybėms,; kad* £&
pasaulinė galybė ir prieš jos valią turi lenktis vi 

tsaulis.

NAUJIENO?
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ac-c e, ill,

ji |ąęna yra 
visas pa-
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. rinkti,' o darbo dirbti nenori ir 
<Š viso nesugeba. Tai visa laimė,- 

i.kad LB, kaip šunelis iš paskos 
oALTos bebėgiodama, nors tiek 
i! palo j a ir atkreipia i save kitų, 
-dėmesj. * Tik neaišku, iš kur

•* _ _    ■ - — • a —- y-ALTa sėmėsi tos‘ išminties, kol

kymo ir savo kraštui laisvės iželio dienomis.
atgavimo, o kai kurie kultūri-] K. Petrokaitis
nirikai vogčiomis ryšius mezga. Į (Pabaiga)

Ar ne laikasj^mūsų^jveiks- __________________ -___________
niams dabartinę tylos politiką

1

J

UŽ GELEŽINES UŽDANGOS

For your headache get
extra strength and safety, too.

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

Like all leading headache expect with extra strength you 
tablets, Aaada starts with a want Read and follow label 
pas reliever recognized safe directions. į
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin. .

J

Aaacm* has extra strength, by a panel of experts, used 

ular headache tablet And more pain reliever than any

as

< tablet Gives you safety you 
i 

tablets, Anada Marts with a want Read and follow label

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

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

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

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

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

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

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ

$6.00

i

UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

1

Į

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

Sergeants 
the pet care people

01979 Miller-Morton Company, a subsidiary of 
A.H.Robins Co., Richmond, Virginia 23230.

KUR DIRŽAI?

Draugai, — rėkė įsikarščia- 
vęs oratorius, —- komunizmo kū
rimosi vardan, kad išpildytume 
penkmečio planą, teks susiverž
ti diržus!... ’

Vienas iš gale sėdėjusių klau
sytojų neiškentęs pertraukė agi
tatorių:

— Klausyk, mielas drauge, ne
delsdamas išdėstyk greičiau, kur 
atvežė ir parduoda tuos diržus.

NESIGAIŠINK!

Vyras, įbėgęs į trobą ir užti-

kalavo pasišalinti iš VLIK’o val
dybos posėdžio, žinomi pareiš
kiame visuomenės žiniai, kad 
LFB—sąjūdis,—kaip—viena—iš- 
VLIK’ą sudarančių grupių, ne
pritaria šitokiam VLIK’o pir
mininko pasielgimui ir nuo jo 
atsiriboja.

\ u Visų pirma A. Gureckas bu- 
yo pašalintas iš posėdžio ir iš 
VLlKo ne vienšališkai, bet dau

J

!

n

ZZ ■ & ■
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Turime po kelias
RETAS KNYGAS

• FANNIE MAY SAL
DYSPIIKMMi

J

i 4

|
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--------------KNYGOS ANGLŲ KALBA------------
A AMMtaM. A KISS IN THS 0AXK. nkmtitti, Ir Intywlq oovtyU, 

ipntymi, paimti U gyrenhno. Lengva* atllitn. Dm kalba, srafial iiUIaca 
100 p<L Kaina S2J0.

Dr. Jvaoa B. KanŽIua, HISTORY OF LITHUANIA. Lletavot Igtortftt
«ntnuka nuo pat Mnujq amžių Iki pokario metą. Vidutinio formato. 14J 
<L, kainuoja 19.00.

Dr. Jtmaa A KanAvt, VYTAUTAI THi GAKAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valftyoea ir joa kaimynu Liorija 
111 pal Kaina S.00. Kietai; birželiais S4.0U.

Daugtuaa knygą yra tlnkamoa dovanot Įvairiomis progomis. Jas h 
ritas knygas galima istgytl atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki o 
uinlgtoę perlaida

NAUJIENOS
IT n *•«» HaMW 8trw<. Ch<e».% a. UM,

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
MAUJIfMOSt GALIK.a GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMfNtS VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS
Or. A J. — MINTYS IR DARBAI, 23© pcL, ll«ČiaočllU 190B

metu (vykina. Jeblonakic Ir Totoraičio iaonaa diena* ir tori 
ua*

JO, VtSUOMENtS VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS

9
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F
l. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ

Minkšti viršeliai, 410 psl.____ .. £10.00

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

Minkšti viršeliai__ flO.OO

’ 3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai ------------------------ f 15.0<l

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

rtpinljK*. . 
i>. A. J. Qum»h — DANTYS, jti priežiūra, rrelkata Ir grrti>~

Kietai* rtrięllalA vtotoja M.00 dabar tik
MlnHtoi, vtrfadlrii tik________________ _____

Or. A. J. — AUKŠTA KULTO RA — ŽIAURUS ŽMONtK
KeUooA* pe Rurvpa įrpūdtlet. Dabar tik

MJį» jart *»!►», ittivrtn i»te| arba arto

I
t.

M

I

i-

Čekį reikia išrašyti:

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

^3

NAUJIENOS,
17J1 B». fiALSTKD ST, CHICAGO, n T. mjs<

Pridėti dolerj palto iilaidom*.

I H mauj>«mcml CMICAEO B, HJU Thursday, October 18, 1979
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ia Chicago 133.00 per year, $18.00 per 
be months, $10.00 per 3 months. In 
other USA lecalities $30.00 per year, 
116.00 per ax months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00’ per year.

30 cents covy.

Nuo gruzdžia jUrwM <L 
Dienrličio kiiMe:

-hicagoje ir priemiesčiuoie:
metanu_______
pusei metu __
tri mg mėnesiams 
vienam mėnesiui

PumL metę _____
trims mėneeiami 
vienam meneriui

816.00
8 9.00
X 3.00

<itose JAV rietoM:
ixetaDU_______

833.90
818.00
810.00
8 3->0

Kanadoje:
metamu _______
pusei metn ___

—vienam maniui

Užšicniuote:
metazns_______
pusei zuetu _____ _
vienam

183.0(1 
818.00
I ŪSO

J34.0C' 
118.00 
f 4.00

tis prie ALTo, nes pagrindiniu šios grupės klausimu to-' 
ki lietuviai buvo kitos nuomonės. 1

Devyniolikto ir dvidešimto amžiaus šviesesni protai 
priėjo Įsitikinimo, kad tautų laisvės problemai spręsti 
tautoms reikia gerbūvio, pažangos ir tolerancijos.

Laisvės idėjos atnešė gerbūvį Vakarų Europos tau-| 
toms ir valstybėms, jos neša gerbūvį ir šiandien labiau- Į | 
šiai atsilikusioms tautoms, laisvės ir tolerancijos idėjos 
atnešė didžiausią gerbūvį Amerikos gyventojams, šian
dien Amerika yra galingiausioji valstybė, bet niekur 
laisvės idėjos nėra taip atkakliai ginamos, kaip 
Amerikoje. ’ '

Seni Amerikos lietuviai naudoosi šio galingo kra- ’ teį 
što laisvėmis ir pamilo toleranciją. ? Čia jie užsidirbo ■ 
duoną ir pasistatė pastogę. Čia leido savo vaikus Į mo-’ iii n • • ikyklas, kuriose buvo dėstomos pačios pagrindinės lais-Į

NanjieziM ei&a. kasdien, liakiriani 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
m. aoeoe. Talat 421-aioo.

PiniKot relkU fiųrfi >aita ZSexei 
Orderiu karta sa siaakyaa.

NAUJIENŲ nžtinė atdari kaadiax. Ižakyras sfekmadientia, a-e
9 vai. ryto iki 3 vai vakaro, šečtadieniaii — iki 12 y£L

ALTas vieningas ir galingas
— ALTas — stiprus. Jis vieningas ir galingas, — pa

reiškė vienas Fronto bičiulis, Clevelando konferencijo
je, dirbęs frontininkų darbą. Tai pareiškė nepaprastas 
Fronto bičiulis, bet stiprų svorį frontininkų eilėse tu
rintis narys. '

Visi žinome, kad frontininkai yra pasiruošę stumte 
lėti ALTą į Bendruomenės orbitą, bet jiems nepavyko, 

Lieikiarųjripažinti, kad seni ir naųjaTT”ALTą’Įstojusieji 
nariai vykusiai gynė ALTo pozicijas. Frontininkai bu
vo pasiruošę nulaužti kelias pagrindines ALTo šakas, 
bet jiems nepavyko.

į Ne vieną kartą “naujų kelių ieškotojai” buvo pasi
ruošę įkelti koją į ALTo vadovybę ir iš vidaus pavergti 
didžiąją- lietuvių- organizaciją, bet iki šio meto-jų-pas
tangos nuėjo niekais. Jeigu ALTas nebūtų parodęs rei- 
kalingo atsargumo, tai šios organizacijos jau seniai ne- 
būtų. ALTas nebijo Įvairiai golvojančių politinių gru
pių ir jis moka tas grupes sujungti vienam 
tikslui.

Seni Amerikos lietuviai, šio

moka tas sujungti

šimtmečio pradžioje 
: pralaimėję didelį mūšį prieš Lietuvos okupantą, rado 

bendrą kalbą su įvairiomis lietuvių politinėmis grupė- 
? mis vieningai—siekti-Jaisvės-gimtajam karštuiu-Jierpa-- 

dėjo Į šalį visus savo politinius, asmeninius, filosofinius, 
. ir net religinius įsitikinimus, palikdami tiktai -Lietuvos 

laisvės klausimą. Jie nevengė pareikšti nuomonių čia su
minėtais klausimais, bet ginčų dėl šių klausimų nekė
lė. Amerikos lietuviai . pasižadėjo toleruoti minėtais 
klausimais kitaip galvojančio nuomones

-T"   —T     *”• ■---------------------------------- — - T   ——% 
___ t bet jie ne- 

elido nė vienam politikui, menininkui, filosofus ar ti-
kybininkui primesti savo nuomonės skirtingais klausi
mais, kurių tais laikais ir nekilo, liečiant Lietuvos lais
vės klausimus. i

Kas Lietuvos laisvės klausimais turėjo skirtingą 
numonę; kam atrodė, kad Lietuvai ir lietuvių laisvė ne
buvo reikalinga, kas nekreipė dėmesio į tarptautinę ko-

spalio 20 protestui prieš “karo > vakarinę pietinę juostą. 1. Vo-
- . _ . . • • * . « . . ■» ■ 1 • S'! 1K G. BALUKAS

IR MOTERŲ LIGO> 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

^449 Pulaski Rd. (Crawforv 
wedicel Building) Tel. LU 5 6446 

/wima ligonius pagal susitariu^. Į 
neįtgįUepia. skambinti 374-8004

- _■ ~ ---------------------------------- ---- ----------------------------- i

•)R. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Corumunity klinikoj 
Medicinos direktoriui

‘ '.v# -

t
minimusnusikaltėlius, minimus Allen. ■ kietijes atstovo Maskvoje Schu- 

Dr, Samuel Perima n įspėjo ra- lenburgo telegrama
biną Yampc'l, kad lekia demons-į 1939. 10.1 apie Molotovo norą, 
tracija gali sukelti antisemitiz
mo bangą, kad, jo organizaci- tuvai ir ano vakarinio pietinio 
jos žiniom, eilė Yampol kaltina- Lietuves ruožo preleidimas Vo
nių asmenų (suminėjo
Brizgį) yra garbingi bendruo- j tas su Rusija ir Vokietija tą pat 
menės nariai; kad Yampol gru- • dieną, 
pės 
prie tų, kurie vyriausybės sąra- Molotovo 
šuose yra laikomi kairiaisiais nas. 6

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Berlynuiij pf ’ 'C L2y A J
i

i
I

mą Trečiajam Pasaulyje paste
bėjęs, kad jis labiau.,jnėgstąs 
pliuralizmą, lygybę ir ekono
mines progas besivystančiuose 
kraštuose. “Mes tikime į santū
rumą konfliktuose, kurie galė
tų sugriauti tuos tikslus” — pa
reiškęs Prezidentas; Į ką Brež
nevas reagavęs klausimu: “Ko
dėl prikabinti Sovietų Sąjungai 
atsakomybę -už bešališką istori- 
jos kryptį, tuo labiau, kodėl tą 
naudoti kaip pretekstą santykių 
bloginimui?’’ Taigi, jam kaip 
ir jo pirnrtakūnin-CTfnjščiovui 
bešališka istorijos kryptis veda 
į Vakarų palaidojimą,.- kuriam 

•2 , nėra prasmės priešintis ir tuo 
• j tarpvalstybinius santykius ga- 
qdinii. Sovietų Sąjunga čia tik 

- 1 nekaltas avinėlis.
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A. Cooper Skupas

I

vės, talerancijos ir demokratijos idėjos, čia lietuviai i i 
Įsteigė Amerikos Lietuvių Tarybą, kuri siekė laisvės 
gimtiniam savo kraštui.

Reikalai šiek tiek pasikeitė, kai Antrojo Pas. karo 
pabaigoje atsirado didokas skaičius lietuvių, bruta- 
liško okupanto iišvytų iš savo gimtojo krašto. Jie 
suprato laisvės svarbą, jie buvo linkę prie pagrindinių 
žmogaus teisių, bet jų daliai tolerantiškas jausmas buvo, 
svetimas. Jie Įsivaizdavo, kad jie daugiau žino. Jiems 
atrodė, kad jie geriau supranta valstybės ir auklėjimo 
reikalus, negu Lietuvos gyventojų dauguma. Jie išvaikė, 
demokratini Lietuvos seimą, sulaužė pagrindinius kon
stitucijos dėsnius ir bandė primesti laisvės ir toleran
cijos siekiantiems lietuviams savo valią.

Amerikon atvežtas netolerancijos idėjas jie bandė 
primesti ir Amerikos lietuviams. Netolerantiškai su
trempę Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federaci
jos idėjas, jie bandė primesti netoleranciją ir ^visiems 
Tieutviamš.

Šeštas paragrafas reikalavo, kad Amerikos lietu
viai jų klausytų, tada Amerikos lietuviai nepajėgtų 
reikiamų sprendimų daryti. Jie reikalavo, kad Amerikos 
lietuviai jiems atiduotų galvojimo ir sprendimo galią. 
Jie esą mokytesni, daugiau žiną ir geriau sprendimus 
galį- daryti.--------------— ————————

Bet Amerikos lietuviai šitos teisės “daugiau žinan- 
tiems” nenorėjo atiduoti, 
tiems’" duoti lygias teises, 
nuo teisės patiems spręsti pagrindinius klausimus.

Clevelando ALTo konferencija ir ,kongresas paro
dė laisvų Amerikos lietuvių galią gintis nuo netoleran
tiškų užpuolėjų. Jie parodė, kad netolerantiškų vadų

I

J' kad Vilniaus perleidimas Lie-

ei neįUįUepia. skambinti 374-8004
vysk, kietijai butų Lietuvos pasirašyt

i
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I
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i
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j nekaltas avinėlis.
k 
i i

Kaip mes visi gerai žinome, 
tikrovė yra visai kitokia.

Kremlius iki šio.s dienos ne
praleidžia ir mažiausios progoš 
išbandyti ir išnauditi Vakarų 
silpnybes. To pasėkoje jplaukia-
ma iš vienos tarptautinės*• kri
zės Is kitą. Karui pasibaigus ru
sai nesiskubino trauktis iš Ira- 

kaip lygiai nesiskubino 
trauktis ir iš Austrijos. Suskal
džius Vokietiją ir Berlyną Į

no,

vės viltis ir nuspręsti kas pada- sekančiam šimtmetyje Rusijos
ryta ir kas dar būtinai turėtų carai užkariavimais prisijungė 
būt padaryta. Kovojant už Lie- vis naujų žemių, ko pasėkoje 
tu vos laisvę Amerikos lietu- caristinė Rusija į XX-jį šiint- 
viams tenka didelė atsakomybė' mėtį- įžengė^kaip valstybė žino-

A t-.—J—SA-5O. a--'. 1 i—-YT-X—- A —t —T. . 1a    1 AL“—y; _T__ , c. i ,—

Čikagos miesto vaizdas (įtakų sferas Rusija nukerta Va
karams susisiekimą žemės ke
liais su Berlynu. Padėiis-jšgelbs-
tima masiniu bro transportu ii 
ilgomis derybomis pfivedusio- 
mis prie riboto kelių atidary
mo. O kur čeksIoVakjos, Ven- 
grijos, Rytų Votetij oš ir Lenki- ... -

<.W8 S. M<*nh«ūn Rd., Westch*ct»r, IL 1 
VALANDOS:

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
TfL: 562-2727 arb* 562-2728

darbo dienomis ir
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PR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 Wist 103rd Street 

Valandos pngal RU&itRrinyą.

l

r

Į 
j

£

3^ '

aV

-r
5

■n r ■

C

t" ’ v

I iCf 
-

¥

U 3jį ■ «■

I

C

T <14
!

~ DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. T«l. 737-514$ 

Pritaiko akinius IrTikriną skis.

“contact lenses’*
Vai nisi tarimą. Uždaryta treč.

DR.LE0NAS SEIBUTTS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtu. 5—7 vai. vai. 
Qfiso 776-"880 

R.zid«nci[ot 448-5545
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DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR OHIRURCAI

ANTANAS PETRIKONIS Jauna šeima
] 
I

Mndrt praktika. ap*a MOTERŲ lipęs. į

"Visa darykite be murmėjimu ir svyravimu kad būtumėte nepeik
tini ir tikri Dievo vaikai, nebartini sugedusios ir iŠkrypusios giminės 
tarpe. Jų tarpe jūs žibate lyg žiburiai pasaulyje", — Pil. 2:14, 15. 
Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lanktynėse prie

Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke-
aukštojo atlyginimo, kurį siūlo mums Evangelija, reikia nemurmėti ir nesi-

5. Berlyno telegrama kad mūsų kelias persiauras. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke-
daugelis narių priklauso Schulenburgui 1939. 10. 4, kad Įję, bet ištikimai eiti tuo, kurį Viešpats parodė, nes jis žino kokiu Pjityri- 

siūlvmas nepriimti- irų —_„L '* * .
.Molotovo pranešimas mūsų širdys turi būti pripildytos džiaugsmu ir dėkingumu ir mūsų lupos 

----- - - - ■ turi girti ir garbinti dangiškąjį Tėvą, visų gerų dovanų Davėją ir mūsų gy- 
... . : vybės Užlaikytoją.

pritaria ir apgailestauja jo klai- rezervuoja Vokietijai. 7. Schu- 
dinanėią veiklą. Pagaliau ko- lenburgo telegrama 
mandierius priminė, kad žydai 1910.6.19 apie Molotovo įspė- 
karo veteranai organizuoja pro- jimą, kad Sovietų kariuomenė 
testus prieš žydų persekiojimą įžygiavo
Sovietų Rusijoje ir, jo žiniom, kad paskirti Dekanozovas, Vi- 
daugelis rabino Yampol grupės š nskis ir Ždanovas “liaudies vy- 
narių nėra šiai pre testo prieš riausybėm

Berlyno telegrama sjcQStii kad mūsų kelias persiauras.

siūlymas nepriimti- ■ mums reikia kol esame Kristaus mokykloje. Esant Dievo vaikeliais

laikomi kairiaisiais nas. 
ekstremistais; kad žydai karo Schulenburgui 1939. 10.9, kad 
veleianai tokiam mitingui ne sutartą Lietuvos ruožą Sovietai

turi girti ir garbinti dangiškąjį Tėvą, visų gerų dovanų Davėją ir mūsų gy-

Berlynui

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

F
į Baltijos valstybes;

sudaryti. 8. Schu- 
lenburgo pranešimas Berlynui 

kad Stalinas nori 
gauti iš Vokietijos Lietuvos 

Dokumentai iš Lietuvos oku- ruožą ir siūlo repatrijuoti vokie- 
pacijos, sovietizacijos ir rėžis- čius. 9. Hihbentropo telegrama 
tencijos laikų buvo paskelbti Schulenburgui

: Nazi-Soviąt Relations 1939-1941, teirauti,

Mažeika Evans
Sovietus akcijai pa’ankūs.

I
i VII. DOKUMENTACIJA 1949. 7. 13, 

iš Vokietijos

l

1911). 8.2 loši
ką Sovietai duos už 

Department of St..te- 1948, Lie- Lietuvos ruožą. 10. Schulenbur- 
prancšijnas Berlynui 1940. 

kad Molotovas siūlo 3,-
‘ tuvių Archyve, Brcoklynas 1952,

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737- 8601

»Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.

go
Lithuanian Bulletin, Alto leidi- 8.13,

■ nys, Report of the Select Com- 860,000 aukso dolerių (pusę •
i lųittee . . . visuose keturiuose sumos, kiek Amerika sumokėjo 
tomuose. Tie dokumentai buvo Rusijai už Aliaską). 11. Scliu* i 
kartojami daugiau prieinamuo- lenburgo pranešimas 1940.0.11, =

; se šiuo metu leidiniuose, knygo<kad Molotovas patenkintas Vo
ise ar žurnaluose. Orientacijai kietijos sutikimu derėtis dėl 
į čia suminima, kokių dokumen- Lietuvos ruožo. 12. Schulenbur- 
į tų juose galima rasti.

Lietuva, Lietuvos Laisvės
Komiteto leidinys, 1954 Nr. 6:

U-E 
su :

sutikimu derėtis dėl

EUDEIKIjgo ir Molotovo slaptas protoko
las 1941.1.10, kuriuo Lietuvos

Į ruožas perleidžiamas
į už 7,500,000 dol., arba 31,’500,-

—Į 000 reielismarkių.------ -----
Lietuva 1956 Nr. 8.

13. Sovietų pirmas pramany- 
kallinimas Lietuvai 1940.:

25. 11. Min. J. Urbšio atsaky-'

VOLDEMARLNINKAl VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS

Sovietam
OfiMs 2652 WEST 5yth SYECKT 

T»L PR 8-1223
OFISQ V AL.: piru., antrai, trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vai. SUtadir : 
liais 2-4 vaL popiet ir kitu laikui 

sagei susitarimą.

P ŠILEIKIS, O. P.
ORTHOJPEDAS-PBOTEZISTAS ’ 

Aparatai - Protezai. Mėa. ban
dažai. Speciali pagalba fcgams. kvmcL-politikos 
(Area Support?) ir t t

■ftpĮtsdieniiia 8—1 ’
»Mį W««t 64rd Stv Chlcag*. If L. «6»----------------------------

vyriausybe; I'
— _ p. J- . y. . kvilLld vexoa paoivYomaio laidau, |

r L V 11 1 D A Ir L. Enciklopedijos aprašymą' 
' j, lapie liepos 23-24 į

X-~

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJBIO ĮSTAIGA

Ribbentropo susitikimas^
Stalinu ir Molotovu Krenr* 

liuje 1939. 8. 2
Baltijos kraštų. 2. Ribbentropo-

• Molotovo slaptas

"kalbėti Į pasaulį už jėga nutil-'ina tautų-kalėjimo vardu. 1917- 
-18 metų Rusiją sukrėtusi ir ra
dikaliai jos santvarką pakeitu
si revoliucija netik svetimų že
mių grobimo ir laisvų tautų 
pavergimo proceso nesustabdė, 
bet dar labiau suintensyvino, 

sija- vergė-kitas;
tautas po panslavizmo ir preri, 
voslavijos gynimo—priedanga, 
tai sovietinė Rusiją savo kolo- 
nijas plečia proletariato išlais
vinimo, vardu.

Savo laiku Chruščiovo pasi-j jančios tautos pagalbos šauks- 
gyrimas Washingtone, 
“Mes jus palaidosime’’, 
kad, “Jūsų vaikai gyvens komu-] p--~- »
rastinėje santvarkoj^’ Vaka- Kalitos pradėtasis Maskvos vals- 
-ruese buvo priimtas su^jumo-Ųybės plėtintas—tebevyksta ikr 
ru. C"
Kremliui nėra jumoras, bet pla- kai per kelis šimtmečius kraū- 

ir—sistematingas užsi- ją liejo gindamiesi- nuO-Mask- 
_ ■ • vos ekspansijos, tai Vakarų Eu-

Dar visai nesenai kitose ap- 'ropos valstybės dėl to nesisielo- 
linkvbėse i
Chruščiovo mintis pakartojo ir į boję susidarė galiray’Ė^*karų iš- T~y„ — X „ «— _« _ U>      ‘ • , -r- t • . — -
sjos SALT sutarties pasirašymu1 tybę pasidalinti, tai . į dalybas

jos bandymai išsilaisvinti ir iš
to kilusios krizės?, Pavergtieji
ne kartą stojo į kovą veik pli
kom rankom prieš ^sovietinius

!
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kur tarėsi dėl!JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

(Tęsinys) į Molotovo slapias papildomas* “
Provokacijos. — A. Darnusis,,naus) laiškai paskelbti spaudo-* protokolas 193(1. 8. 23, kunuoj^^ 1940.5.26 Sovietų atstovui 

^Svečiuose pas Kurmį, Į L. 1955'je. ------- j Lietuva paliekama Vokietijosi - ...
— Lietuvių spaudoje interesų sferai. 3. Ribbentropo- 

Į klausimas imta gausiau svars- Molotovo slaptas

tas
5 4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

Tek 927-1741 —1742
kuriuoĮtankus. Pats pirmąsK? bandy

mas buvo lietuvių, partizaninis 
karas, --užsitęsęs-beveik .dešimtį

; Pozdniakovui. 15. Lietuvos vy-
, kriausvbės- papildoma--nota- So- papildomas! . -■ . , . , „... ~ . -1 1 — i vietų vvriausvbei 1940.3.29. 1/.i * . **j Lietuvos vyriausybės informa-

Sovietų
18. At

L. Rrapuolenis,-Prisitai-!— -žydais 
mėginimas, J

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

dytuosius.
Šiandien mūsų tauta stovi 

prieš vieną iš didžiausių bandy
mų jos istorijoje. Kad iš to ban
dymo ji išeitų gyva ir sveika, 
reikalingas mūsų visų ryžtas ko
vai . ir- draugams telkti. taiųitau- L J.eL 
tinėje arenoje.

—-----—Atominių ginklų amžiuje yra
_ ___ ________zinan" iikusios vos kelios valstybės, 

bet jie nesutiko atsisakyti ' kurios yra pakenčiamai pajė
gios vienos pačios apsiginti. Tad 
kiekvienai mažai valstybei rei
kalingi draugai ir užtarėjai, kad 
ji galėtų išlikti nepriklausoma, 
tuo labiau jie reikalingi Lietu
vai. Iš 152-jų Jungtines Tautas 
sudarančių valstybių--keli tuzi-- 
nai vra mažesniu už Lietuva 
tiek teritorijas, tiek gyventojų 
skaičiumi.__Didžiųjų_ valstybių
sutartina sauvalė galėtų lengvai 
jas visas pavergti.

Svarstydami Lietuvos lais
vės viltis mes privalome neuž-

Jie sutiko “daugiau valstybės,

metų ir pareikalavęs t^štan- 
čiu geriausių mūsų tautos sūnų

. ■ ' " • 1 r

gyvybių,_apie.kurį didžiojoj pa- 
saulio spaudoj, kaip sakoma, 
ir šuo nesulojo. Mūsų kraujuo’-

a
V«J.; g-4 Ir

T«l«f.; PRocpKt 8-5084

L. 1964 Nr. -35. Čia liečiami va-i lyti ypačiai dviem atvejais. Pir- protokolas 1939. 9. 28, — Lietu-1 
dinami voldemarininkai, jų san- mas. kada pasirodė minėta Al- va pe. leista Sovietam, išskyrus

Į tykiai su gestapu ir
klausimas

gadynė jau pasibaigė. Vadai privalo parodyti lietu- 
viams, ką jie padare, bet ne ką jie rengiasi padarai. 
Jie privalo parodyti, kad jie moka gerbti kito teises.

Clevelando kongresas Parodė, kad apgaulė ir klas-
su-

rea-
ta “negalima primesti lietuviams su neapribotomiš 
tartimis. Prieš klastą Clevelande susirinkę lietuviai 
gavo vieningai. Jų vienybė yra pati stipriausioji jų galia.

LIETUVOS LAISVĖS VĖTYS ŠIŲ LAIKŲ 
TARPTAUTINĖJE RAIDOJE

kad |mas taip ir liko dykumoje šau- 
arbajkiančiojo balsu.-

Prieš šešetą šimtų metą Jono

Chruščiovo prasiplepėjiinas šių dienų. Kai lietuviai ir len-

ningas 
brėžto tikslo, vykdymas.

DR. C. K. BOBELIS
-Prostatos, inkstų-ir šlapume 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

. — .. . L

. _____ __ ■ 1

, ____ ___ _ _________ ___ _____ ___ ir kada žy-|
kontraversa paskesniais laikais;■ dai proko'niunistai ėmė rengti' 

•mitingus. Lietuvių spaudoje 
perversmą'(Draugas 1963) buvo deinas- į

' mitin-Į 
liepė S. Kviecinskas (L. Lietu-Įgai yra komunistų propagandos’ 

_va____________________ ____
nuo gestapo; atsiliepė T” Pyra- J ne tik faktai iškreipti, bet “ir

__  T • , ----- • ' ----- «f---  T'-------------- -------- ------- -t-------W~- -r- t *

■ -o- |
1); teigdami,1 toli, nepatinkamas jų vietas
---------------------- . : : HI—r  —r . -------r——r t—- t . -—__

laikinąją‘leno brošiūra “Nazi War Cri- 
! virto ■ minais Among Us

lapie liepos 23'24
! prieš laikinąją vyriausybe atsi-įkucta, kad brošiūra ir

1963~Nr.~ 221 ę-atsiribotiamas. vaisius; kad minėtoje brošiūroje Į 
n—   -

ir kitokioj^ formoj jo. O kai 18-į o šimtmečio pabai- i

į

KNOW YOUR' -HEART
Every hour yowr t

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOSĮcija visuomenei 
kaltinimus 1940. 5. 31 
stovo Maskvoje dr. L. Natke-, 
vičiaus pranešimas min.
šilti apie min pirm. A. Merkio 
pasikalbėjimą su Molotovu 1940.
6. 7. 19. L. Natkevičiaus antras 
pranešimas apie Molotovo kal- 

'pintmūs7Liętgvai~ pasikalbėjime
I

i Trečias
. kio, Urbšio^ pasikalbėjimą su 

Molotovu ir Posdniakovu 1940.
6.11. 21. Ketvirtas pranešimas 

A. Smetonos laiško
Kalininui 1940.6.14.

22^Yezidento Smetonos -laiškas 
Kalininui. 23. Sovietų Sąjungos 
ultimatumas Lietuvai HEEfr. YĖr 
14 diena 11:50 vat. vakaro. 24.

'Min. Urbšio telegrama iš Mas
kvos apie Sovietų kariuomenės 
veržimąsi į Lietuva 1. ...----

apie

I
Urb-'r

I PETKUS 
tėvas ir SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOMEsu min. Urbšiu 1940. 6. 9. 20. 
pranešimas apie Mer- 

Urbšio pasikalbėjimą

gins, K. Šimkus ir Ig. Taunys į aitroj ami
'(N. Liet. 1964 Nr. ' /
kad jiem nesą žinoma apie vo'-‘ tepant dažais, kad butų neįskai- 
viečiam įteiktą “prašymą ne- loma.
pripažinti laikinosios vyriausy-

dokumentai suklas- !
> už-! »lkout« 150-k

tooį
9t • 3-5*«*7

<

Tuos railing

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

Telef. 476-2345

■

; A 41 Tuos milingus demaskavo ir 
bės’ . Tada pasirodė L. Prapuo-’ Žydai karo veteranai. Jų sąjun-i 
’ ' • - ■ ............................................ į o0s Illinois skyriaus komandie-

rius dr. Samuel Perlman rašė

apie prez.
; įteiKinią i ”PERKRAUŠTYMAl

“—MOVING—
L«idim*i ■— Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R? ŠERĖNAS
TfL WA 5-8063

__milžtu.Jtad_ turime_reikalą__su Brežnevas,__Ryšium _ sll antros_vargintą-Lenkijos-Ldetavož-vafe- I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

virtindaini tuos šaltinius, ku
riais buvo pastremta7~Tar pat- j rabinui S7 Btnr-^fainpol,: kuris

labai galingu ir žiauriu priešu, 
kurio pagrindinis siekis yra ne
tik mūsų, bet ir viso pasaulio 
pavergimas.
šimtmetyje Jono Kalitos pradė
tasis Maskvos kunigaikštijos 
plėtimas renkant rusų žemes 
vėliau ičvirto į svetimų žemių 

gresai kaip šis sukviečiami nevisi kartu galėtumėm pasvars- užkariavimus. Nuo Jono IV-jo 
. _ . ___  i ir lyti ir aptarti mūsų tautos lais-

šių metų birželio mėn. įvyko mielai įsijungė Prūsija ir Aus- I

Keturiolikta j ame
priėmimas JAV-bių Ambasado- tro-Vengrija panašiai kaip prieš virtino ir dr. K. Bobelio’ (sū-įrengė Chicagoie milingų 1963

(Lietuvos gen. konsulo Aniceto Simučio referatas; skaitytas 
Amerikos Lietuvių Kongrese Clevelande 1979 m. spalio-13 d.)

Tokie Amerikos lietuvių kon-pasiskardenimui, bet tam, kad

je Vienoje. Kaip paprastai pa- pradedant Antrąjį Pasaulini ka- 
našiuose priėmimuose, vyko ne- rą Maskva su Berlynu pasidali- 
formalių pasikalbėjimų Tr pa- “no Lietuvą, Latviją, Estiją ir
našiuose priėmimuose, vyko ne- ra Maskva su Berlynu pasidali-
xvu.4no.ny pajMn.aivejuuų ir pa- no Lietuvą, Latviją, isstiją ir 
juokavimų. Anot NEWSWEEK Lenkiją, o Antrojo FhsauHnio

T“

HELP ¥OUR HEAR! FUND

vą dėl savo tautos laisvės, tai tiems nebuvo reikalo jung’ paprastam pabendravimui (Žiauriojo) laikų kiekvienam

(birž. 1
įPrezidentas Cartėriš nefdrma- atėjo eilė būti padalintiems.

25 d.) korespondento, Karo ir patiems „dalintojams

liai kalbėdamas apie avantiūriz- (Bus daugiau.)

MOVING
Apdraustas perkraustymas

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

- - - - - - - metų darbo apžvalga- - - - - - - -
(Tąsa)

Kaip galima tokias, viena kitai prieštarau
jančias nuomones viešai skelbti ir klaidinti lietu
vių visuomenę? Juk jei Pabaltijo valstybių okupa
cija ir aneksija būtų likus Įteisinta Helsinkio Ak
tu, tai apie Lietuvos Diplomatinės Tarnybos pra
tęsimą JAV arba kitose valstybėse jau negalėtų 
būti jokios kalbos, nes toji Diplomatinė Tarnyba 

; jau seniai būtų buvus sulikviduota.
Netrukus po VIII Amerikos Lietuvių Kongre

so, tiek laisviesiems, tiek pavergtiesiems, o ypačia- 
mums, Amerikos lietuviams, teko patirti nemaž? 
džiaugsmą, kuomet Į Jungtines Valstybes atvykę 
Simas Kudirka su šeima, už kurio išlaisvinimą 
Amerikos Lietuvių Taryba buvo dėjusi dideles 
pastangas su kitais veiksniais ir organizacijomis

Pat 1970 m. pabaigos.
Vienerių metų bėgyje po VIII Kongreso Įvyko

dvi Lietuvos laisvinimo veiksnių konferencijos;
ji sušaukta 1974 m. spalio mėn. 26 ir 27 die- 

e Plains, N.Y., kurioje buvo apsvars-

nuo

pin

nomis Wh
tyta ir priimri. visa eilė naudingų išvadų. Antroji
konferencija, o tiksliau pasakius, pirmosios kon-

ferencijos antroji sesija, Įvyko Chicagoje 1975 m. 
balandžio mėn. 12 ir 13 dienomis, kuri nebuvo to
kia sėkminga ir išsiskirstė nepadarius jokių nu
tarimu. V
----- Po Helsinkio 1

Sovietų Sąjungos organai Olzviestijos^lr “Prav-

  -----  -  r - --------------------- K— 
tarptautinės teisės principą nuo 1928 m., pasira- , K. Bobeliui teko po kelis kartus per diena vesti k,. - .---------- W--------- . * • • . • T- 1 -V* .------ * • M • •šius Briando-Kellbgo Paktą, tai po tokių JAV 
Kongreso konstatavimų, atrodo, mums nereikėtų 
sukti galyų, kad JAV kada nors galėtų Baltijos 

valstvbnuužgTobimar pripažinti-Teisėtu.-------------

pokalbius su kongresmanu Derwinski. Senatorių-
mi Percy ir Valstybės departamentu, kad išspręstų
Bražinskų klausimą. Jų tolimesnė globa buvo per-

Nepaprastai svarbų darbą yra atlikusi Ame-
da pradėjo aiškinti, kad tuo Aktu tapo juridiniai rj]<og Lietuvių Taryba su kitais pabaltiečių veiks-
pripažintos dabartinės Europos valstybių sienos, niaisr bandydama įtikinti kongresmanus ir sena-
taigi ir Baltijos valstybių juridinis priklausymas torius, kad įneštų rezoliuciją, kuri įpareigotų'Kon-
Sovietų Sąjungai. Nežiūrint prezidento Fordo greSą ir Administraciją įsteigti komisiją, kari
rakartotinų užtikrinimų, kad Helsinkio Aktas ne- sektų Helsinkyje sutartų principų vykdymą arba
pakeitė Baltijos valstybių aneksijos nepripažini- jų laužymą, kad būtų tinkamai pasiruošta Bel-
mo padėties, Amerikos Lietuvių Taryba su kito- | grado konferencijai.

Po ilgų pastangų 1976 m. gegužės mėn. tokiamis Amerikos lietuvių bei kitų pabaltiečių orga- ! ■ ---- - - -
nizacijomis dėjo pastangas, kad šiuo reikalu pasi- į komisija buvo Kongreso įsteigta, paskiriant į ją
sakytų ir JAV Kongresas. Į Kongresą buvo įneš
tos ir priimtos rezoliucijos, kurios užtikrino JAV 
poziciją, kad Helsinkio Aktas nepakeičia Baltijos 
valstybių tolimesnės juridinės egzistencijos, 
žiūrint kaip kitos valstybės tą Helsinkio Aktą 
bandytų aiškinti.

Man rodos, kad labai reikšmingas buvo tų re
zoliucijų faktų konstatavimas, kuriame tiesiog 
pasakyta, kad Kongresas randa, jog Baltijos vals
tybės yra tapusios Sovietų Sąjungos agresijos au
komis. Kaip žinoma toki nuosprendį buvo pada
ręs Kersteno komitetas, bet tik šį kartą jis buvo 
paties Kongreso konstatuotas. Jei tarpvalstybinių

ne

po šešis senatorius ir šešis kongresmanus, o trijų 
Administracijos atstovų paskyrimą ilgą laiką blo
kavo Valstybės sekretorius Henry Kissingftris. ši 
komisija buvo pavadinta Commission on Security
and Cooperation in Europe, pirmininkių jama 
kongresmano Dante B. Fascell, kuri paruošė me
džiagą Belgrado konferencijai, o dabar ruošiasi 
Madrido suvažiavimui ir nuolatos seka Helsinkio 
Akto nuostatų vykdymą.

Tų 1976 m. viduryje įvyko didelis posūkis Ęra-
zinskų byloj, kuomet jie atbėgo į JAV ambasadą 
Ankaroje, kai patyrė, kad jie gali būti išduoti so
vietams. Tuomet per kokią 10 dienų, palaikant

S |v«iriy atjtumy.
ANTANAS VILIMAS

T»l. 376-1882 arba 3765996 
t ,, '

duota BALFui, kurio pirmininkė Marija Rudienė 
energingai ėmėsi tolimesnės Bražinskų gelbėjimo 
akcijos ir jai netrukus pavyko juos pergabenti iš 
Turkijos-į Venecuelą. Kai Bražinskai atvyko į 
JAV ir vietinių imigracijos Pareigūnų buvo su
imti, vėl teko skubiai veikti, kad jie nebūtų tuoj

akcijos ir jai netrukus pavyko juos pergabenti

JAV ir vietinių imigracijos Pareigūnų buvo

iš Amerikos ištremti.
f

Prezidentas Kordas buvo atkreipęs didelį dė-
mesį į Amerikos etnines grupes, taip kad div-KN'
Bobeliui 1976 m. bėgyje teko net tris kartus at
stovauti JAV lietuviams pasimatymuose su JAV
prezidentu, būtent vasario, birželio ir spalio mė
nesiais. Paskutinysis pasimatymas buvęs pats
svarbiausias, nes jo metu dr. K. Bobelis, visų 15
etninių grupių atstovų akivaizdoje, išreiškė pre-
zidentui nepasitikėjimą ir nepasitenkinimą Valg-
tybės sekretoriaus Kissingerio vedama politika.

Iš busimojo Prezidento Jimmy Carterio (tadt
dar kandidato Carteno), buvo gauta telegrama.
kurioje trumpai Jr aiškiai išdėstyta jo būsimos
valdžibs ftiūrttš gfena teigiama pozicija Baltijos
valstybių ir Rytų Europoj klausimais.

(Bus daugiau)
smurto aktų nepripažinimas jau buvo iškeltas į nuolatinį ryšį su VLIKu ALTos pirmininkui dr.

NAVIItNOS, WCA90 % H-L Ttrarsd^’.
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SOPHIE BARČUS
; RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

i ¥<*♦< y® WOFA, 
HL A. M.

Lietuviu kalba: kudien nuo pir-
5.30 

6:00 vai. vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
»ai. ryto.

V«d.[« Aldana Davkv*

Talat: H Ė ml ack 4-24U

715? Sa. MAPLIWOOO AVE. 
CHICAGO, ILL. 6862?

madienio iki penktadienio

r

I

• 1 X

“Lietuvos Aidai’
_KAZĖ BRAZDŽIONYTt

Programom

Kasdien nuo pirmadienio iki
penktadienio 9 vai. vak.

Visos laidos ii W0PA stotie*.
banga 1490 AM

st. Petersburg, ^a., 5:30 V&L p.p
iš WTIS stoties 1110—AM bangs 

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 6062>

TeleL 778-5374

Safety First--ln The Water, Too
The ‘‘danger season” for 

water and boating deaths is 
now well underway, warns an 
insurance safety expert.

“Four out of five water- 
related fatalities occur during 
the summer months,” points 
out Milt Nachbar, Director 
of Loss Control for CNA 
Insurance.

“But most of these acci
dents could be avoided by 
following a few basic safety 
rules,” says Nachbar. “One 

-----oF-the—mestr-ebvieus—is—to- 
pwim only in designated and 
guarded areas and never swim 
alone.

“However, many don’t re
alize that most drownings — 
more than 60 per cent — re
sult from non-swimming acci
dents,” he reports. “These are 
usually cases of people falling 
into the water from docks, 
shores, bridges or boats.”

Nachbar offers these sug
gestions for substantially less- 
L ,
accident:

e Obey alt warning signs 
concerning the water and 
shore conditions.

• Watch for harmful de
bris on lake bottęm, shoreline 
and beach.

• Caution your children

Hap IbtfR HEART CB
A, 1940.6.15. !| 

(Bus daugiau)

-Jl
L

5 K.

G k

DO NOT 
swim 
PAST 
MERE

JJ
1 LIFE GUAR!

ON DUTY

those who can swim always 
wrear life jackets while on 
board boat or near the dock 
area.

• Inner tubes and air-filled 
swimming toys are not life 
preservers and should not be 
considered as such.

• Have at leasVtwo peo- 
ening the risk of this type of pie in the boat when pulling a

skier.
• Warn all off-boat swinv 

mers and skiers to stay clear 
of the motor area of the boat.

Nachbar says most drown
ings. occur due to lack of abil
ity to swim or overestimating 
their abilities. He suggests that 

about the hazards of the water one of the best ways to pre
vent drownings is to enroll 

___  children in swimming classes 
sure it is examined annually offered by the local Red Cross 
by the local Coast Guard Aux- or a park or school district. 
Ulary for the proper safety 
equipment, such as life pre
servers, anchor, fire extin- 
L 
running lights.

> Observe water courtesy.
• Be sure your boat is 

i 
(or every person on the boat.

• Insist that children, even

in the area.
♦ If you own a boat make

guisfcer, distress flag, horn and preventive 
_•

He also recommends learn
ing the technique of mouth- 
to-mouth resuscitation as a 

F measure, ,
”It just takes a little fore

thought and caution,” says 
Nachbar, “to make sure that

equipped with one life jacket this ‘danger season’ for water
sports remains strictly a season 
of fun and eniovment.”

--------------------- -----------------— ' —— —-----------------------------------------------------
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Keturių metų mirties paminėjimas ę

Negailestinga mirtis 1975 m. spalio 18 d. nutraukė 
A. A. DANTŲ GYDYTOJOS

ROŽĖS TIJŪNIENĖS - PAURYTĖS
ši žemišką gyvenimą, palikdama giliame liūdesyje 

vyrą JONĄ ir kitus artimuosius.
Labai greitai bėga laikas, 

rodos, taip neseniai buvo mū-
su tarpe, o J 
metai kai iškeliavo 
bėn, kur susitiko

štai jau ketur
amžiny

z:

sūnų =
Vytautą tėvus, brolius, sese- = Į
ri ir kitus anksčiau iškelia- j:
Vusius.

Palaidota Sv. Kazimiero Lie 
tuvių kapinėse.

Gi mes
savo maldas 

mirusiai
o apturėjusioj

likusieji. siunčia- 
prašydami 

gailestingu-
dangaus 

malonę užtars mus pas
_ \ numirę galėtu-| 

mėm susitikti ir gyventi am- į: 
žinuoju gyvenimu Viešpatyj-

___ Jėzuitu

bus atnašauamos
{ už miruhios
artimųjų ir 
i
lyvauti.

me

mo,

sagaii

Tėvu

E I
i
į

Dievo
Vi- t

kad

e.
koplyčioje —

b
spalio 21 dieną, 12 valandą p 

„...i sv. Mišios — Į 
sielą. Prašoma g 
>*17’ r« 11 i\ričį_ I 

minti ir bendrojo maldoje da- £

sv. Mišios

pažįstamų prisi

J. TIJŪNAS

k
ii

NARIAI:

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių
z

Asociacijos

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TUKIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.
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į
J
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PHILLIPS - LABANAUSKAS I ____________1 
Tel.: YArds 7-3401 I 

s ___ ------------ i
3307 So. LITUANICA AVĖ.

BUTKUS - VASAITIS
,1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Tek: OLympic 2-1003 į 

I

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

I
i

Tel.: LAfayette 3-3572
———— - ' ' ’ I

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.; YArds 7-1138 -1131 .

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-€672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI.

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

974-441C
■4

Tel. YArds 7-1911 i
I
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tis prie ALTo, nes pagrindiniu šios grupės klausimu to-' 
ki lietuviai buvo kitos nuomonės. 1

Devyniolikto ir dvidešimto amžiaus šviesesni protai 
priėjo Įsitikinimo, kad tautų laisvės problemai spręsti 
tautoms reikia gerbūvio, pažangos ir tolerancijos.

Laisvės idėjos atnešė gerbūvį Vakarų Europos tau-| 
toms ir valstybėms, jos neša gerbūvį ir šiandien labiau- Į | 
šiai atsilikusioms tautoms, laisvės ir tolerancijos idėjos 
atnešė didžiausią gerbūvį Amerikos gyventojams, šian
dien Amerika yra galingiausioji valstybė, bet niekur 
laisvės idėjos nėra taip atkakliai ginamos, kaip 
Amerikoje. ’ '

Seni Amerikos lietuviai naudoosi šio galingo kra- ’ teį 
što laisvėmis ir pamilo toleranciją. ? Čia jie užsidirbo ■ 
duoną ir pasistatė pastogę. Čia leido savo vaikus Į mo-’ iii n • • ikyklas, kuriose buvo dėstomos pačios pagrindinės lais-Į

NanjieziM ei&a. kasdien, liakiriani 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
m. aoeoe. Talat 421-aioo.

PiniKot relkU fiųrfi >aita ZSexei 
Orderiu karta sa siaakyaa.

NAUJIENŲ nžtinė atdari kaadiax. Ižakyras sfekmadientia, a-e
9 vai. ryto iki 3 vai vakaro, šečtadieniaii — iki 12 y£L

ALTas vieningas ir galingas
— ALTas — stiprus. Jis vieningas ir galingas, — pa

reiškė vienas Fronto bičiulis, Clevelando konferencijo
je, dirbęs frontininkų darbą. Tai pareiškė nepaprastas 
Fronto bičiulis, bet stiprų svorį frontininkų eilėse tu
rintis narys. '

Visi žinome, kad frontininkai yra pasiruošę stumte 
lėti ALTą į Bendruomenės orbitą, bet jiems nepavyko, 

Lieikiarųjripažinti, kad seni ir naųjaTT”ALTą’Įstojusieji 
nariai vykusiai gynė ALTo pozicijas. Frontininkai bu
vo pasiruošę nulaužti kelias pagrindines ALTo šakas, 
bet jiems nepavyko.

į Ne vieną kartą “naujų kelių ieškotojai” buvo pasi
ruošę įkelti koją į ALTo vadovybę ir iš vidaus pavergti 
didžiąją- lietuvių- organizaciją, bet iki šio meto-jų-pas
tangos nuėjo niekais. Jeigu ALTas nebūtų parodęs rei- 
kalingo atsargumo, tai šios organizacijos jau seniai ne- 
būtų. ALTas nebijo Įvairiai golvojančių politinių gru
pių ir jis moka tas grupes sujungti vienam 
tikslui.

Seni Amerikos lietuviai, šio

moka tas sujungti

šimtmečio pradžioje 
: pralaimėję didelį mūšį prieš Lietuvos okupantą, rado 

bendrą kalbą su įvairiomis lietuvių politinėmis grupė- 
? mis vieningai—siekti-Jaisvės-gimtajam karštuiu-Jierpa-- 

dėjo Į šalį visus savo politinius, asmeninius, filosofinius, 
. ir net religinius įsitikinimus, palikdami tiktai -Lietuvos 

laisvės klausimą. Jie nevengė pareikšti nuomonių čia su
minėtais klausimais, bet ginčų dėl šių klausimų nekė
lė. Amerikos lietuviai . pasižadėjo toleruoti minėtais 
klausimais kitaip galvojančio nuomones

-T"   —T     *”• ■---------------------------------- — - T   ——% 
___ t bet jie ne- 

elido nė vienam politikui, menininkui, filosofus ar ti-
kybininkui primesti savo nuomonės skirtingais klausi
mais, kurių tais laikais ir nekilo, liečiant Lietuvos lais
vės klausimus. i

Kas Lietuvos laisvės klausimais turėjo skirtingą 
numonę; kam atrodė, kad Lietuvai ir lietuvių laisvė ne
buvo reikalinga, kas nekreipė dėmesio į tarptautinę ko-

spalio 20 protestui prieš “karo > vakarinę pietinę juostą. 1. Vo-
- . _ . . • • * . « . . ■» ■ 1 • S'! 1K G. BALUKAS

IR MOTERŲ LIGO> 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

^449 Pulaski Rd. (Crawforv 
wedicel Building) Tel. LU 5 6446 

/wima ligonius pagal susitariu^. Į 
neįtgįUepia. skambinti 374-8004

- _■ ~ ---------------------------------- ---- ----------------------------- i

•)R. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Corumunity klinikoj 
Medicinos direktoriui

‘ '.v# -

t
minimusnusikaltėlius, minimus Allen. ■ kietijes atstovo Maskvoje Schu- 

Dr, Samuel Perima n įspėjo ra- lenburgo telegrama
biną Yampc'l, kad lekia demons-į 1939. 10.1 apie Molotovo norą, 
tracija gali sukelti antisemitiz
mo bangą, kad, jo organizaci- tuvai ir ano vakarinio pietinio 
jos žiniom, eilė Yampol kaltina- Lietuves ruožo preleidimas Vo
nių asmenų (suminėjo
Brizgį) yra garbingi bendruo- j tas su Rusija ir Vokietija tą pat 
menės nariai; kad Yampol gru- • dieną, 
pės 
prie tų, kurie vyriausybės sąra- Molotovo 
šuose yra laikomi kairiaisiais nas. 6

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Berlynuiij pf ’ 'C L2y A J
i

i
I

mą Trečiajam Pasaulyje paste
bėjęs, kad jis labiau.,jnėgstąs 
pliuralizmą, lygybę ir ekono
mines progas besivystančiuose 
kraštuose. “Mes tikime į santū
rumą konfliktuose, kurie galė
tų sugriauti tuos tikslus” — pa
reiškęs Prezidentas; Į ką Brež
nevas reagavęs klausimu: “Ko
dėl prikabinti Sovietų Sąjungai 
atsakomybę -už bešališką istori- 
jos kryptį, tuo labiau, kodėl tą 
naudoti kaip pretekstą santykių 
bloginimui?’’ Taigi, jam kaip 
ir jo pirnrtakūnin-CTfnjščiovui 
bešališka istorijos kryptis veda 
į Vakarų palaidojimą,.- kuriam 

•2 , nėra prasmės priešintis ir tuo 
• j tarpvalstybinius santykius ga- 
qdinii. Sovietų Sąjunga čia tik 

- 1 nekaltas avinėlis.
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A. Cooper Skupas

I

vės, talerancijos ir demokratijos idėjos, čia lietuviai i i 
Įsteigė Amerikos Lietuvių Tarybą, kuri siekė laisvės 
gimtiniam savo kraštui.

Reikalai šiek tiek pasikeitė, kai Antrojo Pas. karo 
pabaigoje atsirado didokas skaičius lietuvių, bruta- 
liško okupanto iišvytų iš savo gimtojo krašto. Jie 
suprato laisvės svarbą, jie buvo linkę prie pagrindinių 
žmogaus teisių, bet jų daliai tolerantiškas jausmas buvo, 
svetimas. Jie Įsivaizdavo, kad jie daugiau žino. Jiems 
atrodė, kad jie geriau supranta valstybės ir auklėjimo 
reikalus, negu Lietuvos gyventojų dauguma. Jie išvaikė, 
demokratini Lietuvos seimą, sulaužė pagrindinius kon
stitucijos dėsnius ir bandė primesti laisvės ir toleran
cijos siekiantiems lietuviams savo valią.

Amerikon atvežtas netolerancijos idėjas jie bandė 
primesti ir Amerikos lietuviams. Netolerantiškai su
trempę Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federaci
jos idėjas, jie bandė primesti netoleranciją ir ^visiems 
Tieutviamš.

Šeštas paragrafas reikalavo, kad Amerikos lietu
viai jų klausytų, tada Amerikos lietuviai nepajėgtų 
reikiamų sprendimų daryti. Jie reikalavo, kad Amerikos 
lietuviai jiems atiduotų galvojimo ir sprendimo galią. 
Jie esą mokytesni, daugiau žiną ir geriau sprendimus 
galį- daryti.--------------— ————————

Bet Amerikos lietuviai šitos teisės “daugiau žinan- 
tiems” nenorėjo atiduoti, 
tiems’" duoti lygias teises, 
nuo teisės patiems spręsti pagrindinius klausimus.

Clevelando ALTo konferencija ir ,kongresas paro
dė laisvų Amerikos lietuvių galią gintis nuo netoleran
tiškų užpuolėjų. Jie parodė, kad netolerantiškų vadų

I

J' kad Vilniaus perleidimas Lie-

ei neįUįUepia. skambinti 374-8004
vysk, kietijai butų Lietuvos pasirašyt

i
>
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I
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i
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j nekaltas avinėlis.
k 
i i

Kaip mes visi gerai žinome, 
tikrovė yra visai kitokia.

Kremlius iki šio.s dienos ne
praleidžia ir mažiausios progoš 
išbandyti ir išnauditi Vakarų 
silpnybes. To pasėkoje jplaukia-
ma iš vienos tarptautinės*• kri
zės Is kitą. Karui pasibaigus ru
sai nesiskubino trauktis iš Ira- 

kaip lygiai nesiskubino 
trauktis ir iš Austrijos. Suskal
džius Vokietiją ir Berlyną Į

no,

vės viltis ir nuspręsti kas pada- sekančiam šimtmetyje Rusijos
ryta ir kas dar būtinai turėtų carai užkariavimais prisijungė 
būt padaryta. Kovojant už Lie- vis naujų žemių, ko pasėkoje 
tu vos laisvę Amerikos lietu- caristinė Rusija į XX-jį šiint- 
viams tenka didelė atsakomybė' mėtį- įžengė^kaip valstybė žino-

A t-.—J—SA-5O. a--'. 1 i—-YT-X—- A —t —T. . 1a    1 AL“—y; _T__ , c. i ,—

Čikagos miesto vaizdas (įtakų sferas Rusija nukerta Va
karams susisiekimą žemės ke
liais su Berlynu. Padėiis-jšgelbs-
tima masiniu bro transportu ii 
ilgomis derybomis pfivedusio- 
mis prie riboto kelių atidary
mo. O kur čeksIoVakjos, Ven- 
grijos, Rytų Votetij oš ir Lenki- ... -

<.W8 S. M<*nh«ūn Rd., Westch*ct»r, IL 1 
VALANDOS:

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
TfL: 562-2727 arb* 562-2728

darbo dienomis ir
i

■ . A ’ ■
■e

■ <■-’?

-

/

.. -' -L

e

ę į
t-** '■
K ‘6-

■ į’ 48

TEI------ BE 3-5893
1i

PR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 Wist 103rd Street 

Valandos pngal RU&itRrinyą.
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~ DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. T«l. 737-514$ 

Pritaiko akinius IrTikriną skis.

“contact lenses’*
Vai nisi tarimą. Uždaryta treč.

DR.LE0NAS SEIBUTTS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtu. 5—7 vai. vai. 
Qfiso 776-"880 

R.zid«nci[ot 448-5545
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DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR OHIRURCAI

ANTANAS PETRIKONIS Jauna šeima
] 
I

Mndrt praktika. ap*a MOTERŲ lipęs. į

"Visa darykite be murmėjimu ir svyravimu kad būtumėte nepeik
tini ir tikri Dievo vaikai, nebartini sugedusios ir iŠkrypusios giminės 
tarpe. Jų tarpe jūs žibate lyg žiburiai pasaulyje", — Pil. 2:14, 15. 
Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lanktynėse prie

Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke-
aukštojo atlyginimo, kurį siūlo mums Evangelija, reikia nemurmėti ir nesi-

5. Berlyno telegrama kad mūsų kelias persiauras. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke-
daugelis narių priklauso Schulenburgui 1939. 10. 4, kad Įję, bet ištikimai eiti tuo, kurį Viešpats parodė, nes jis žino kokiu Pjityri- 

siūlvmas nepriimti- irų —_„L '* * .
.Molotovo pranešimas mūsų širdys turi būti pripildytos džiaugsmu ir dėkingumu ir mūsų lupos 

----- - - - ■ turi girti ir garbinti dangiškąjį Tėvą, visų gerų dovanų Davėją ir mūsų gy- 
... . : vybės Užlaikytoją.

pritaria ir apgailestauja jo klai- rezervuoja Vokietijai. 7. Schu- 
dinanėią veiklą. Pagaliau ko- lenburgo telegrama 
mandierius priminė, kad žydai 1910.6.19 apie Molotovo įspė- 
karo veteranai organizuoja pro- jimą, kad Sovietų kariuomenė 
testus prieš žydų persekiojimą įžygiavo
Sovietų Rusijoje ir, jo žiniom, kad paskirti Dekanozovas, Vi- 
daugelis rabino Yampol grupės š nskis ir Ždanovas “liaudies vy- 
narių nėra šiai pre testo prieš riausybėm

Berlyno telegrama sjcQStii kad mūsų kelias persiauras.

siūlymas nepriimti- ■ mums reikia kol esame Kristaus mokykloje. Esant Dievo vaikeliais

laikomi kairiaisiais nas. 
ekstremistais; kad žydai karo Schulenburgui 1939. 10.9, kad 
veleianai tokiam mitingui ne sutartą Lietuvos ruožą Sovietai

turi girti ir garbinti dangiškąjį Tėvą, visų gerų dovanų Davėją ir mūsų gy-

Berlynui

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

F
į Baltijos valstybes;

sudaryti. 8. Schu- 
lenburgo pranešimas Berlynui 

kad Stalinas nori 
gauti iš Vokietijos Lietuvos 

Dokumentai iš Lietuvos oku- ruožą ir siūlo repatrijuoti vokie- 
pacijos, sovietizacijos ir rėžis- čius. 9. Hihbentropo telegrama 
tencijos laikų buvo paskelbti Schulenburgui

: Nazi-Soviąt Relations 1939-1941, teirauti,

Mažeika Evans
Sovietus akcijai pa’ankūs.

I
i VII. DOKUMENTACIJA 1949. 7. 13, 

iš Vokietijos

l

1911). 8.2 loši
ką Sovietai duos už 

Department of St..te- 1948, Lie- Lietuvos ruožą. 10. Schulenbur- 
prancšijnas Berlynui 1940. 

kad Molotovas siūlo 3,-
‘ tuvių Archyve, Brcoklynas 1952,

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737- 8601

»Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.

go
Lithuanian Bulletin, Alto leidi- 8.13,

■ nys, Report of the Select Com- 860,000 aukso dolerių (pusę •
i lųittee . . . visuose keturiuose sumos, kiek Amerika sumokėjo 
tomuose. Tie dokumentai buvo Rusijai už Aliaską). 11. Scliu* i 
kartojami daugiau prieinamuo- lenburgo pranešimas 1940.0.11, =

; se šiuo metu leidiniuose, knygo<kad Molotovas patenkintas Vo
ise ar žurnaluose. Orientacijai kietijos sutikimu derėtis dėl 
į čia suminima, kokių dokumen- Lietuvos ruožo. 12. Schulenbur- 
į tų juose galima rasti.

Lietuva, Lietuvos Laisvės
Komiteto leidinys, 1954 Nr. 6:

U-E 
su :

sutikimu derėtis dėl

EUDEIKIjgo ir Molotovo slaptas protoko
las 1941.1.10, kuriuo Lietuvos

Į ruožas perleidžiamas
į už 7,500,000 dol., arba 31,’500,-

—Į 000 reielismarkių.------ -----
Lietuva 1956 Nr. 8.

13. Sovietų pirmas pramany- 
kallinimas Lietuvai 1940.:

25. 11. Min. J. Urbšio atsaky-'

VOLDEMARLNINKAl VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS

Sovietam
OfiMs 2652 WEST 5yth SYECKT 

T»L PR 8-1223
OFISQ V AL.: piru., antrai, trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vai. SUtadir : 
liais 2-4 vaL popiet ir kitu laikui 

sagei susitarimą.

P ŠILEIKIS, O. P.
ORTHOJPEDAS-PBOTEZISTAS ’ 

Aparatai - Protezai. Mėa. ban
dažai. Speciali pagalba fcgams. kvmcL-politikos 
(Area Support?) ir t t

■ftpĮtsdieniiia 8—1 ’
»Mį W««t 64rd Stv Chlcag*. If L. «6»----------------------------

vyriausybe; I'
— _ p. J- . y. . kvilLld vexoa paoivYomaio laidau, |

r L V 11 1 D A Ir L. Enciklopedijos aprašymą' 
' j, lapie liepos 23-24 į

X-~

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJBIO ĮSTAIGA

Ribbentropo susitikimas^
Stalinu ir Molotovu Krenr* 

liuje 1939. 8. 2
Baltijos kraštų. 2. Ribbentropo-

• Molotovo slaptas

"kalbėti Į pasaulį už jėga nutil-'ina tautų-kalėjimo vardu. 1917- 
-18 metų Rusiją sukrėtusi ir ra
dikaliai jos santvarką pakeitu
si revoliucija netik svetimų že
mių grobimo ir laisvų tautų 
pavergimo proceso nesustabdė, 
bet dar labiau suintensyvino, 

sija- vergė-kitas;
tautas po panslavizmo ir preri, 
voslavijos gynimo—priedanga, 
tai sovietinė Rusiją savo kolo- 
nijas plečia proletariato išlais
vinimo, vardu.

Savo laiku Chruščiovo pasi-j jančios tautos pagalbos šauks- 
gyrimas Washingtone, 
“Mes jus palaidosime’’, 
kad, “Jūsų vaikai gyvens komu-] p--~- »
rastinėje santvarkoj^’ Vaka- Kalitos pradėtasis Maskvos vals- 
-ruese buvo priimtas su^jumo-Ųybės plėtintas—tebevyksta ikr 
ru. C"
Kremliui nėra jumoras, bet pla- kai per kelis šimtmečius kraū- 

ir—sistematingas užsi- ją liejo gindamiesi- nuO-Mask- 
_ ■ • vos ekspansijos, tai Vakarų Eu-

Dar visai nesenai kitose ap- 'ropos valstybės dėl to nesisielo- 
linkvbėse i
Chruščiovo mintis pakartojo ir į boję susidarė galiray’Ė^*karų iš- T~y„ — X „ «— _« _ U>      ‘ • , -r- t • . — -
sjos SALT sutarties pasirašymu1 tybę pasidalinti, tai . į dalybas

jos bandymai išsilaisvinti ir iš
to kilusios krizės?, Pavergtieji
ne kartą stojo į kovą veik pli
kom rankom prieš ^sovietinius

!
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kur tarėsi dėl!JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

(Tęsinys) į Molotovo slapias papildomas* “
Provokacijos. — A. Darnusis,,naus) laiškai paskelbti spaudo-* protokolas 193(1. 8. 23, kunuoj^^ 1940.5.26 Sovietų atstovui 

^Svečiuose pas Kurmį, Į L. 1955'je. ------- j Lietuva paliekama Vokietijosi - ...
— Lietuvių spaudoje interesų sferai. 3. Ribbentropo- 

Į klausimas imta gausiau svars- Molotovo slaptas

tas
5 4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

Tek 927-1741 —1742
kuriuoĮtankus. Pats pirmąsK? bandy

mas buvo lietuvių, partizaninis 
karas, --užsitęsęs-beveik .dešimtį

; Pozdniakovui. 15. Lietuvos vy-
, kriausvbės- papildoma--nota- So- papildomas! . -■ . , . , „... ~ . -1 1 — i vietų vvriausvbei 1940.3.29. 1/.i * . **j Lietuvos vyriausybės informa-

Sovietų
18. At

L. Rrapuolenis,-Prisitai-!— -žydais 
mėginimas, J

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

dytuosius.
Šiandien mūsų tauta stovi 

prieš vieną iš didžiausių bandy
mų jos istorijoje. Kad iš to ban
dymo ji išeitų gyva ir sveika, 
reikalingas mūsų visų ryžtas ko
vai . ir- draugams telkti. taiųitau- L J.eL 
tinėje arenoje.

—-----—Atominių ginklų amžiuje yra
_ ___ ________zinan" iikusios vos kelios valstybės, 

bet jie nesutiko atsisakyti ' kurios yra pakenčiamai pajė
gios vienos pačios apsiginti. Tad 
kiekvienai mažai valstybei rei
kalingi draugai ir užtarėjai, kad 
ji galėtų išlikti nepriklausoma, 
tuo labiau jie reikalingi Lietu
vai. Iš 152-jų Jungtines Tautas 
sudarančių valstybių--keli tuzi-- 
nai vra mažesniu už Lietuva 
tiek teritorijas, tiek gyventojų 
skaičiumi.__Didžiųjų_ valstybių
sutartina sauvalė galėtų lengvai 
jas visas pavergti.

Svarstydami Lietuvos lais
vės viltis mes privalome neuž-

Jie sutiko “daugiau valstybės,

metų ir pareikalavęs t^štan- 
čiu geriausių mūsų tautos sūnų

. ■ ' " • 1 r

gyvybių,_apie.kurį didžiojoj pa- 
saulio spaudoj, kaip sakoma, 
ir šuo nesulojo. Mūsų kraujuo’-

a
V«J.; g-4 Ir

T«l«f.; PRocpKt 8-5084

L. 1964 Nr. -35. Čia liečiami va-i lyti ypačiai dviem atvejais. Pir- protokolas 1939. 9. 28, — Lietu-1 
dinami voldemarininkai, jų san- mas. kada pasirodė minėta Al- va pe. leista Sovietam, išskyrus

Į tykiai su gestapu ir
klausimas

gadynė jau pasibaigė. Vadai privalo parodyti lietu- 
viams, ką jie padare, bet ne ką jie rengiasi padarai. 
Jie privalo parodyti, kad jie moka gerbti kito teises.

Clevelando kongresas Parodė, kad apgaulė ir klas-
su-

rea-
ta “negalima primesti lietuviams su neapribotomiš 
tartimis. Prieš klastą Clevelande susirinkę lietuviai 
gavo vieningai. Jų vienybė yra pati stipriausioji jų galia.

LIETUVOS LAISVĖS VĖTYS ŠIŲ LAIKŲ 
TARPTAUTINĖJE RAIDOJE

kad |mas taip ir liko dykumoje šau- 
arbajkiančiojo balsu.-

Prieš šešetą šimtų metą Jono

Chruščiovo prasiplepėjiinas šių dienų. Kai lietuviai ir len-

ningas 
brėžto tikslo, vykdymas.

DR. C. K. BOBELIS
-Prostatos, inkstų-ir šlapume 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

. — .. . L

. _____ __ ■ 1

, ____ ___ _ _________ ___ _____ ___ ir kada žy-|
kontraversa paskesniais laikais;■ dai proko'niunistai ėmė rengti' 

•mitingus. Lietuvių spaudoje 
perversmą'(Draugas 1963) buvo deinas- į

' mitin-Į 
liepė S. Kviecinskas (L. Lietu-Įgai yra komunistų propagandos’ 

_va____________________ ____
nuo gestapo; atsiliepė T” Pyra- J ne tik faktai iškreipti, bet “ir

__  T • , ----- • ' ----- «f---  T'-------------- -------- ------- -t-------W~- -r- t *

■ -o- |
1); teigdami,1 toli, nepatinkamas jų vietas
---------------------- . : : HI—r  —r . -------r——r t—- t . -—__

laikinąją‘leno brošiūra “Nazi War Cri- 
! virto ■ minais Among Us

lapie liepos 23'24
! prieš laikinąją vyriausybe atsi-įkucta, kad brošiūra ir

1963~Nr.~ 221 ę-atsiribotiamas. vaisius; kad minėtoje brošiūroje Į 
n—   -

ir kitokioj^ formoj jo. O kai 18-į o šimtmečio pabai- i

į

KNOW YOUR' -HEART
Every hour yowr t

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOSĮcija visuomenei 
kaltinimus 1940. 5. 31 
stovo Maskvoje dr. L. Natke-, 
vičiaus pranešimas min.
šilti apie min pirm. A. Merkio 
pasikalbėjimą su Molotovu 1940.
6. 7. 19. L. Natkevičiaus antras 
pranešimas apie Molotovo kal- 

'pintmūs7Liętgvai~ pasikalbėjime
I

i Trečias
. kio, Urbšio^ pasikalbėjimą su 

Molotovu ir Posdniakovu 1940.
6.11. 21. Ketvirtas pranešimas 

A. Smetonos laiško
Kalininui 1940.6.14.

22^Yezidento Smetonos -laiškas 
Kalininui. 23. Sovietų Sąjungos 
ultimatumas Lietuvai HEEfr. YĖr 
14 diena 11:50 vat. vakaro. 24.

'Min. Urbšio telegrama iš Mas
kvos apie Sovietų kariuomenės 
veržimąsi į Lietuva 1. ...----

apie

I
Urb-'r

I PETKUS 
tėvas ir SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOMEsu min. Urbšiu 1940. 6. 9. 20. 
pranešimas apie Mer- 

Urbšio pasikalbėjimą

gins, K. Šimkus ir Ig. Taunys į aitroj ami
'(N. Liet. 1964 Nr. ' /
kad jiem nesą žinoma apie vo'-‘ tepant dažais, kad butų neįskai- 
viečiam įteiktą “prašymą ne- loma.
pripažinti laikinosios vyriausy-

dokumentai suklas- !
> už-! »lkout« 150-k

tooį
9t • 3-5*«*7

<

Tuos railing

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

Telef. 476-2345

■

; A 41 Tuos milingus demaskavo ir 
bės’ . Tada pasirodė L. Prapuo-’ Žydai karo veteranai. Jų sąjun-i 
’ ' • - ■ ............................................ į o0s Illinois skyriaus komandie-

rius dr. Samuel Perlman rašė

apie prez.
; įteiKinią i ”PERKRAUŠTYMAl

“—MOVING—
L«idim*i ■— Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R? ŠERĖNAS
TfL WA 5-8063

__milžtu.Jtad_ turime_reikalą__su Brežnevas,__Ryšium _ sll antros_vargintą-Lenkijos-Ldetavož-vafe- I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

virtindaini tuos šaltinius, ku
riais buvo pastremta7~Tar pat- j rabinui S7 Btnr-^fainpol,: kuris

labai galingu ir žiauriu priešu, 
kurio pagrindinis siekis yra ne
tik mūsų, bet ir viso pasaulio 
pavergimas.
šimtmetyje Jono Kalitos pradė
tasis Maskvos kunigaikštijos 
plėtimas renkant rusų žemes 
vėliau ičvirto į svetimų žemių 

gresai kaip šis sukviečiami nevisi kartu galėtumėm pasvars- užkariavimus. Nuo Jono IV-jo 
. _ . ___  i ir lyti ir aptarti mūsų tautos lais-

šių metų birželio mėn. įvyko mielai įsijungė Prūsija ir Aus- I

Keturiolikta j ame
priėmimas JAV-bių Ambasado- tro-Vengrija panašiai kaip prieš virtino ir dr. K. Bobelio’ (sū-įrengė Chicagoie milingų 1963

(Lietuvos gen. konsulo Aniceto Simučio referatas; skaitytas 
Amerikos Lietuvių Kongrese Clevelande 1979 m. spalio-13 d.)

Tokie Amerikos lietuvių kon-pasiskardenimui, bet tam, kad

je Vienoje. Kaip paprastai pa- pradedant Antrąjį Pasaulini ka- 
našiuose priėmimuose, vyko ne- rą Maskva su Berlynu pasidali- 
formalių pasikalbėjimų Tr pa- “no Lietuvą, Latviją, Estiją ir
našiuose priėmimuose, vyko ne- ra Maskva su Berlynu pasidali-
xvu.4no.ny pajMn.aivejuuų ir pa- no Lietuvą, Latviją, isstiją ir 
juokavimų. Anot NEWSWEEK Lenkiją, o Antrojo FhsauHnio

T“

HELP ¥OUR HEAR! FUND

vą dėl savo tautos laisvės, tai tiems nebuvo reikalo jung’ paprastam pabendravimui (Žiauriojo) laikų kiekvienam

(birž. 1
įPrezidentas Cartėriš nefdrma- atėjo eilė būti padalintiems.

25 d.) korespondento, Karo ir patiems „dalintojams

liai kalbėdamas apie avantiūriz- (Bus daugiau.)

MOVING
Apdraustas perkraustymas

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

- - - - - - - metų darbo apžvalga- - - - - - - -
(Tąsa)

Kaip galima tokias, viena kitai prieštarau
jančias nuomones viešai skelbti ir klaidinti lietu
vių visuomenę? Juk jei Pabaltijo valstybių okupa
cija ir aneksija būtų likus Įteisinta Helsinkio Ak
tu, tai apie Lietuvos Diplomatinės Tarnybos pra
tęsimą JAV arba kitose valstybėse jau negalėtų 
būti jokios kalbos, nes toji Diplomatinė Tarnyba 

; jau seniai būtų buvus sulikviduota.
Netrukus po VIII Amerikos Lietuvių Kongre

so, tiek laisviesiems, tiek pavergtiesiems, o ypačia- 
mums, Amerikos lietuviams, teko patirti nemaž? 
džiaugsmą, kuomet Į Jungtines Valstybes atvykę 
Simas Kudirka su šeima, už kurio išlaisvinimą 
Amerikos Lietuvių Taryba buvo dėjusi dideles 
pastangas su kitais veiksniais ir organizacijomis

Pat 1970 m. pabaigos.
Vienerių metų bėgyje po VIII Kongreso Įvyko

dvi Lietuvos laisvinimo veiksnių konferencijos;
ji sušaukta 1974 m. spalio mėn. 26 ir 27 die- 

e Plains, N.Y., kurioje buvo apsvars-

nuo

pin

nomis Wh
tyta ir priimri. visa eilė naudingų išvadų. Antroji
konferencija, o tiksliau pasakius, pirmosios kon-

ferencijos antroji sesija, Įvyko Chicagoje 1975 m. 
balandžio mėn. 12 ir 13 dienomis, kuri nebuvo to
kia sėkminga ir išsiskirstė nepadarius jokių nu
tarimu. V
----- Po Helsinkio 1

Sovietų Sąjungos organai Olzviestijos^lr “Prav-

  -----  -  r - --------------------- K— 
tarptautinės teisės principą nuo 1928 m., pasira- , K. Bobeliui teko po kelis kartus per diena vesti k,. - .---------- W--------- . * • • . • T- 1 -V* .------ * • M • •šius Briando-Kellbgo Paktą, tai po tokių JAV 
Kongreso konstatavimų, atrodo, mums nereikėtų 
sukti galyų, kad JAV kada nors galėtų Baltijos 

valstvbnuužgTobimar pripažinti-Teisėtu.-------------

pokalbius su kongresmanu Derwinski. Senatorių-
mi Percy ir Valstybės departamentu, kad išspręstų
Bražinskų klausimą. Jų tolimesnė globa buvo per-

Nepaprastai svarbų darbą yra atlikusi Ame-
da pradėjo aiškinti, kad tuo Aktu tapo juridiniai rj]<og Lietuvių Taryba su kitais pabaltiečių veiks-
pripažintos dabartinės Europos valstybių sienos, niaisr bandydama įtikinti kongresmanus ir sena-
taigi ir Baltijos valstybių juridinis priklausymas torius, kad įneštų rezoliuciją, kuri įpareigotų'Kon-
Sovietų Sąjungai. Nežiūrint prezidento Fordo greSą ir Administraciją įsteigti komisiją, kari
rakartotinų užtikrinimų, kad Helsinkio Aktas ne- sektų Helsinkyje sutartų principų vykdymą arba
pakeitė Baltijos valstybių aneksijos nepripažini- jų laužymą, kad būtų tinkamai pasiruošta Bel-
mo padėties, Amerikos Lietuvių Taryba su kito- | grado konferencijai.

Po ilgų pastangų 1976 m. gegužės mėn. tokiamis Amerikos lietuvių bei kitų pabaltiečių orga- ! ■ ---- - - -
nizacijomis dėjo pastangas, kad šiuo reikalu pasi- į komisija buvo Kongreso įsteigta, paskiriant į ją
sakytų ir JAV Kongresas. Į Kongresą buvo įneš
tos ir priimtos rezoliucijos, kurios užtikrino JAV 
poziciją, kad Helsinkio Aktas nepakeičia Baltijos 
valstybių tolimesnės juridinės egzistencijos, 
žiūrint kaip kitos valstybės tą Helsinkio Aktą 
bandytų aiškinti.

Man rodos, kad labai reikšmingas buvo tų re
zoliucijų faktų konstatavimas, kuriame tiesiog 
pasakyta, kad Kongresas randa, jog Baltijos vals
tybės yra tapusios Sovietų Sąjungos agresijos au
komis. Kaip žinoma toki nuosprendį buvo pada
ręs Kersteno komitetas, bet tik šį kartą jis buvo 
paties Kongreso konstatuotas. Jei tarpvalstybinių

ne

po šešis senatorius ir šešis kongresmanus, o trijų 
Administracijos atstovų paskyrimą ilgą laiką blo
kavo Valstybės sekretorius Henry Kissingftris. ši 
komisija buvo pavadinta Commission on Security
and Cooperation in Europe, pirmininkių jama 
kongresmano Dante B. Fascell, kuri paruošė me
džiagą Belgrado konferencijai, o dabar ruošiasi 
Madrido suvažiavimui ir nuolatos seka Helsinkio 
Akto nuostatų vykdymą.

Tų 1976 m. viduryje įvyko didelis posūkis Ęra-
zinskų byloj, kuomet jie atbėgo į JAV ambasadą 
Ankaroje, kai patyrė, kad jie gali būti išduoti so
vietams. Tuomet per kokią 10 dienų, palaikant

S |v«iriy atjtumy.
ANTANAS VILIMAS

T»l. 376-1882 arba 3765996 
t ,, '

duota BALFui, kurio pirmininkė Marija Rudienė 
energingai ėmėsi tolimesnės Bražinskų gelbėjimo 
akcijos ir jai netrukus pavyko juos pergabenti iš 
Turkijos-į Venecuelą. Kai Bražinskai atvyko į 
JAV ir vietinių imigracijos Pareigūnų buvo su
imti, vėl teko skubiai veikti, kad jie nebūtų tuoj

akcijos ir jai netrukus pavyko juos pergabenti

JAV ir vietinių imigracijos Pareigūnų buvo

iš Amerikos ištremti.
f

Prezidentas Kordas buvo atkreipęs didelį dė-
mesį į Amerikos etnines grupes, taip kad div-KN'
Bobeliui 1976 m. bėgyje teko net tris kartus at
stovauti JAV lietuviams pasimatymuose su JAV
prezidentu, būtent vasario, birželio ir spalio mė
nesiais. Paskutinysis pasimatymas buvęs pats
svarbiausias, nes jo metu dr. K. Bobelis, visų 15
etninių grupių atstovų akivaizdoje, išreiškė pre-
zidentui nepasitikėjimą ir nepasitenkinimą Valg-
tybės sekretoriaus Kissingerio vedama politika.

Iš busimojo Prezidento Jimmy Carterio (tadt
dar kandidato Carteno), buvo gauta telegrama.
kurioje trumpai Jr aiškiai išdėstyta jo būsimos
valdžibs ftiūrttš gfena teigiama pozicija Baltijos
valstybių ir Rytų Europoj klausimais.

(Bus daugiau)
smurto aktų nepripažinimas jau buvo iškeltas į nuolatinį ryšį su VLIKu ALTos pirmininkui dr.

NAVIItNOS, WCA90 % H-L Ttrarsd^’.
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SOPHIE BARČUS
; RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

i ¥<*♦< y® WOFA, 
HL A. M.

Lietuviu kalba: kudien nuo pir-
5.30 

6:00 vai. vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
»ai. ryto.

V«d.[« Aldana Davkv*

Talat: H Ė ml ack 4-24U

715? Sa. MAPLIWOOO AVE. 
CHICAGO, ILL. 6862?

madienio iki penktadienio

r

I

• 1 X

“Lietuvos Aidai’
_KAZĖ BRAZDŽIONYTt

Programom

Kasdien nuo pirmadienio iki
penktadienio 9 vai. vak.

Visos laidos ii W0PA stotie*.
banga 1490 AM

st. Petersburg, ^a., 5:30 V&L p.p
iš WTIS stoties 1110—AM bangs 

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 6062>

TeleL 778-5374

Safety First--ln The Water, Too
The ‘‘danger season” for 

water and boating deaths is 
now well underway, warns an 
insurance safety expert.

“Four out of five water- 
related fatalities occur during 
the summer months,” points 
out Milt Nachbar, Director 
of Loss Control for CNA 
Insurance.

“But most of these acci
dents could be avoided by 
following a few basic safety 
rules,” says Nachbar. “One 

-----oF-the—mestr-ebvieus—is—to- 
pwim only in designated and 
guarded areas and never swim 
alone.

“However, many don’t re
alize that most drownings — 
more than 60 per cent — re
sult from non-swimming acci
dents,” he reports. “These are 
usually cases of people falling 
into the water from docks, 
shores, bridges or boats.”

Nachbar offers these sug
gestions for substantially less- 
L ,
accident:

e Obey alt warning signs 
concerning the water and 
shore conditions.

• Watch for harmful de
bris on lake bottęm, shoreline 
and beach.

• Caution your children

Hap IbtfR HEART CB
A, 1940.6.15. !| 

(Bus daugiau)

-Jl
L

5 K.

G k

DO NOT 
swim 
PAST 
MERE

JJ
1 LIFE GUAR!

ON DUTY

those who can swim always 
wrear life jackets while on 
board boat or near the dock 
area.

• Inner tubes and air-filled 
swimming toys are not life 
preservers and should not be 
considered as such.

• Have at leasVtwo peo- 
ening the risk of this type of pie in the boat when pulling a

skier.
• Warn all off-boat swinv 

mers and skiers to stay clear 
of the motor area of the boat.

Nachbar says most drown
ings. occur due to lack of abil
ity to swim or overestimating 
their abilities. He suggests that 

about the hazards of the water one of the best ways to pre
vent drownings is to enroll 

___  children in swimming classes 
sure it is examined annually offered by the local Red Cross 
by the local Coast Guard Aux- or a park or school district. 
Ulary for the proper safety 
equipment, such as life pre
servers, anchor, fire extin- 
L 
running lights.

> Observe water courtesy.
• Be sure your boat is 

i 
(or every person on the boat.

• Insist that children, even

in the area.
♦ If you own a boat make

guisfcer, distress flag, horn and preventive 
_•

He also recommends learn
ing the technique of mouth- 
to-mouth resuscitation as a 

F measure, ,
”It just takes a little fore

thought and caution,” says 
Nachbar, “to make sure that

equipped with one life jacket this ‘danger season’ for water
sports remains strictly a season 
of fun and eniovment.”

--------------------- -----------------— ' —— —-----------------------------------------------------
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Keturių metų mirties paminėjimas ę

Negailestinga mirtis 1975 m. spalio 18 d. nutraukė 
A. A. DANTŲ GYDYTOJOS

ROŽĖS TIJŪNIENĖS - PAURYTĖS
ši žemišką gyvenimą, palikdama giliame liūdesyje 

vyrą JONĄ ir kitus artimuosius.
Labai greitai bėga laikas, 

rodos, taip neseniai buvo mū-
su tarpe, o J 
metai kai iškeliavo 
bėn, kur susitiko

štai jau ketur
amžiny

z:

sūnų =
Vytautą tėvus, brolius, sese- = Į
ri ir kitus anksčiau iškelia- j:
Vusius.

Palaidota Sv. Kazimiero Lie 
tuvių kapinėse.

Gi mes
savo maldas 

mirusiai
o apturėjusioj

likusieji. siunčia- 
prašydami 

gailestingu-
dangaus 

malonę užtars mus pas
_ \ numirę galėtu-| 

mėm susitikti ir gyventi am- į: 
žinuoju gyvenimu Viešpatyj-

___ Jėzuitu

bus atnašauamos
{ už miruhios
artimųjų ir 
i
lyvauti.

me

mo,

sagaii

Tėvu

E I
i
į

Dievo
Vi- t

kad

e.
koplyčioje —

b
spalio 21 dieną, 12 valandą p 

„...i sv. Mišios — Į 
sielą. Prašoma g 
>*17’ r« 11 i\ričį_ I 

minti ir bendrojo maldoje da- £

sv. Mišios

pažįstamų prisi

J. TIJŪNAS

k
ii

NARIAI:

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių
z

Asociacijos

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TUKIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.
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į
J
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PHILLIPS - LABANAUSKAS I ____________1 
Tel.: YArds 7-3401 I 

s ___ ------------ i
3307 So. LITUANICA AVĖ.

BUTKUS - VASAITIS
,1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Tek: OLympic 2-1003 į 

I

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

I
i

Tel.: LAfayette 3-3572
———— - ' ' ’ I

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.; YArds 7-1138 -1131 .

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-€672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI.

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

974-441C
■4

Tel. YArds 7-1911 i
I
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19/9 m. spalio 2(1 d., šeštadienį, 7 v. v. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose, 6122 S- Kedzie Avė., Čikagoje, 

ruošiamas iškilmingas

(R) LIETUVIU BENDRUOMENĖS 
PENKMEČIO MINĖJIMAS

Chicago. Abu Repšiai padėjo * 
Bagd’ziui suorganizuoti autobu
so kelionę į Clevelandą ir atgal.

— Birutė Kemežaitė aktyviai 
dalyvavo ALTos konferencijoje 
ir Lietuvių Kongrese.

— Alena Devenienė buvo at
skridusi į ALTos konferenciją ir 
aktyviai dalyvavo diskusijose. 
Iš Pittsburgh© buvo atskridę 
Gertrūda Dargienė ir Povilas 

, P. Dargis.

— Kazys Povilaitis, Antanas 
Marma ir Juozas Kreivėnas bu
vo nuvažiavę i ALTos kongresą.

— Andrius Juškevičius pir
madienį informavo čikagiečius 

______ _ _ _ . _ ’ apie ALTos geras ir silpnas kon- 
rengimo, ALTos vadovybės ne- | mus atlydėjo $7 auka. Dėkui. greso organizavimo puses. Pa-

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Akademinėje dalyje dalyvaus svečiai iš Clevelando: .su 
pagrindine paskaita Nepriklausė mos Lietuvos Respublikos 
Prezidento vaikaitis, jaunas gabus pianistas ir kalbėtojas 
VYTAUTAS SMETONA ir meninės dalies atlikėja, Cleve- 
lahdo Ursuline College profesorė, pasižymėjusi pianistė, 
Vytauto mama, — BIRUTĖ SMETONIENĖ. j ninkai, nežiūrint didelio pasi- numeratą, savo gerus linkėji-

Po programos vaišės ir šokiai, grojant
K. Venckaus orkestrui.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

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

Dalyvavimo auka asmeniui $12.50
Kvietimų į minėjimą reikalu skambinti:

737-1286 arba 544-3880

ALTos atstovai pranešė
ti. Protarpiais ponia Repšienė, 
Z. Juškevičienė, A. Marma, J. 
Kreivėnas, St. Staniškis, Ig. Se
rapinas, J. Bagdžius ir ponia Ga-11 
balienė papildė pranešimą.

Antras pranešėjas buvo M. Į 
Gudelis. Jis aptarė daugiau po- Į 
litini aspektą. Suėjo į kontaktą-^ 

•su Valstybės departamento pa-

ls Chicagos, R. Liet. B-nės 
pastangomis, buvo suorganizuo
ta, ekskursija Į ALTos suvažia
vimą ir kongresą Clevelande. 
Važiavo virš 30. Išvažiavo spa
lio 11 d. 11 vai. vakaro, grįžo 
spalio 14 d. apie 10 vai. vakaro. 
Kiti delegatai važiavo automo
biliais.

Likusieji nekantriai laukėme reigūnu, kuris rengiasi Madrido atstovas 
jų grįžtant. Norėjome greit su- konferencijai. Buvo susitikęs >ir

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

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

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

išmušė iš pusiausvyros, bet dar Užvakar mus aplankė tos apy- pildymus padarė Z. Juškevi- 
’ i. linkės labai simpatiška ponia ir ■ čienė. ' -

Įteikė Naujienų specialiam va
jui visą šimtinę. Ji pareiškė: 
“Lai \ tai būna našlės skatikas 
nuo pensininkės. Mano pavar- 
-dės prašau neskelbti-’. Našlės 
skatikai sužiba auksu ne tik Šv. 
Rąštę^. bet ir šiuose laikuose.

— Liudas Stašaitis, namų sta
tybos • ir -j ų. remonto kontrakto- 
rius iš Gage Parko, taip pat jo 
miela žmona, visuomet priside
da aukomis prie Naujienų lei
dimo. Dėkui už ankstyvą pre
numeratos pratęsimą ir už $7 
auką. Taip pat dėkui tos apylin
kės tautiečiui,- užsisakiusiam 
Naujienas ■ iki šių metų pąbai-

labiau sustiprino. Jų 6 punktai 
I ir užmojai buvo atmesti.

Susirinko gan įdomi publika.
Čia buvo Įvairių Įsitikinimų ir 

, politinių pažiūrų asmenų. Visi 
•nuoširdžiai kooperavo už rėmi- 
Į mą ALTos ir VLIKo.' Supran- 
1 lama, visų nuotaikos buvo-prieš 
{ pasimetėlius ir linkusius bend
radarbiauti su nužygiavusiais. į 
klystkelius. K. Paulius

i

—J.. Šarapnickas iš .St. Cath
arines, mūsų korespondentas . ir

; Kanadoje, ” atsiuntė 
naujo prenumeratoriaus metinį 
mokėsi r,—bet jo-pavardės dėl

nutarimus, ‘ P. Stravinskas smulkmeniškai Pintų priežasčių prašė neskelbir kongreso eigą,
nuotaikas... { nupasakojo kilusi nesusiprati-

Spaudos klubo nariai panoro mą su dr. L. Kriaučeliūnu dėl i: I9era^a yra Naujienų vajaus ir 
sušaukti informacinį susirinki-.-Liet. B-nės primetamų 6 punk-j kl pozicijos stiprinimui. Dėkui 
mą. Susirinko apie 40 asmenų tų, kuriuos aptarė Naujienose, i brangiausią laikraščiui dova- 
pirmadienį, t.y. spalio 15 d. I
—Informaciniam—susirinkimui-; asmenų,"dalyvavusių Cleveian-

ti. Jis rašo, kad ši nauja prenu-

sušaukti informacinį susirinki-.-Liet. B-nės primetamų 6 punk-J J1? pozicijos stiprinimui. Dėkui 
k ? už brangiausią laikraščiui dova- 

{ Susirinkime dalyvavo ^apie 12] — naują skaitytoją.
Ų -- -j-T- --Tamulėnas, Racine.■ 

Ig. Petrauskas, do suvažiavime ir kongrese. Vi- Wis.,. kiekviena proga paremia.
f siems rlalyyiarn^.įr pranešėjams Į Ki/HjiMni.
pareikšta padėka. . — ------ j ankstyvą - prenumeratos ^.prątęsj-

Pabaigai p. Blekys perdavė] ta proga, .atsiųstą $10
rekorderio dr. K. Bobelio bai-1 aUka • >

sekretoriavo Z. Juškevičienė.
Pirmas pranešimą padarė R.' 

Liet. B-nės Tarybos pirminin-Į 
kas A. Juškevičius. Jis pagal iš rekorderio dr. K. Bobelio bai-j au^a 
dienotvarkę gan smulkmeniškai giamą kalbą. Puiki ir kovinga į' 
nušvietė suvažiavimo eigą, nu- kalba! . '
tarimus ir kovingas nuotaikas. I Visi skirstėmės patenkinti . ir 
Esą, grįžome dvasioje sustiprin- • pakelta nuotaika, kad fronti-

TJekūi už

— Jonas Gripalmnas, Eliza
beth, N.J., atsigavęs po ilgesnės 
ligos, atsiuntė dešimkę Naujie
nų piniginiam vajui. Dėkui už

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
_—Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa- IĮ|
žinti ir jas užsisakyti.

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

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

nimo vajaus talką!

— Našlių ir Ndšliukių ir Pa
vieniu Klubas skelbia banketą, 
kuris įvyks spalio 28 d. Polonia 
Ballroom salėje, 4604 So. Archer 
Ave. Duris atidarys 2:30 vai. po
piet. vakarienė prasidės 4 vai. 
popiet. Bus gera vakarienė, 
veiks geras baras, bus progra
ma ir gros Ramonio orkestras. 
Kas ’dar norite įsigyti bilietų, 
galite gauti ne vėliau kaip spa
lio 22 d. pas valdybos narius, 
skambindami pirm. Leonui Va- 
silevui tel. 737-2684, Rožei Didž- 
galvienei 927-8660 arba Annai 
Condux 581-4133. Bilietai $8 
asmeniui.'

_ Taupymo. B-vei reikalingos 
* J tarnautojos (tellers) pilnam ir 

dalinam . laikuir Pageidaujamos 
galinčios kalbėti ir lietuviškai. 
Teirautis tel. 925.-7400 arba 
254t4470. (Pr).

• SPECIALI 20% NUOLAl 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re

1

gos, bet pavardės prašiusiam'^ 
neskelbti. ♦

— DakuL-poniai- Valei Walins 
tas iš Montrealio, atsiuntusiai' 
-5 auką, įkeičiant buto adresą. 
Taip pat dėkui-to miesto tautie
čiui, _ užsisakiusiam Naujienas; 
viėneriemš metams, bet pavar
dės prašiusiam' neskelbti.
■s;. ■ >:i-i - ________________ _______________ ______

— Marquette Parko Lietuvių į tezeliai, žiedai, gintariniai karo
Namu Savininkų draugijos na-įliai, auskarai ir kiti papuošalai 
rių—susirinkimas Įvyks - penkta-’ ’ 
dienį, spalio 19 d.,-7 vai. vak. 
parapijos salėje, 6820 So. Wash
tenaw! Bus diskutuojama 69-tos 
gatvės pavadinimas’ ir kiti:svar
būs rtiūsų koloniją ii? naiiių sa
vininkus liečia reikalai. Prašo
me visus gausiai -dalyvauti! Po 
susirinkimo bus’linksmos vaišės: 
—1-----—' Si Patlaba--
. _LL.- L i - L J —Lė—2—• ė- -r;— 

,t— Dr. Juozo Bagdžiaus užša

PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolękcij as. Mokame aukšta 
kainas. P ATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday

sary. ELINOR JAKŠTO,. 17 N 
į] STATE St., Rm. 1717. Mes tai

kytas autobusas vigus keleivius bame lietuyiškai. 782^3777—Oi-

tuviška spauda.
—-Vladas Grigaliūnas iš Mar

quette Parko;, pratęsdamas pre- laimingai nuvežė "ir parvežėT| 925-8392'. Professional Mem be
American Federation of Astro
logers. (Pr-)

— DENGIAME ir taisome vi-

ŠIMAITIS REALTY

-Notary Public—
Insurance, Income Tax 

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

839-1784 arba 839-5568.

Gausus namų pastrinkimaa 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALT)
įvairi aodrauda —INSURANCE 
BUTŲ -NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

BEVERLY SHORES, Ind. - Mūrinis 
2 aukštų: 2 butai 2 šeimoms ant Vi 
akro sklypo. š85,000.

Teirautis tel. (219)-874-7428.

BUSS. OPP; — INTOWN 
Biznio Proga — Mieste

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

RESORT — RENTING 
Kurorte Išnuomojama

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

Tek (813) 344-3053

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniu sklypai pard.

į 7 MARMANOREIKIENi -

I 2608 West 69th St, Chicago, m. 60629 • Tek WA 5-2787
J Didėlis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
T MAISTAS H EUROPOS ŠANDtLIŲ ,

sų rūšių stogus. Garantuojame 
užsavodarbą.,Esameapdrausti. 
ARVYDAS KIELA. Skambinti 

Tel. 434-9655 (PR)

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖ
SE parduodamas dviejų kapų sklypas 
su paminklu. Paminklas, pilko ak
mens, vidutinio dydžio. Vieta: LOT 
No. 26, BLOCK 30, Section No. 3. 
Kaina 1968 metais - Sl-315.00.
——Rašyti:——-------—--------------

Box 234
___________ c/o Naujienos------ --------- 

1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

D Ė M E S ! O 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ. ...

523-8775

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

Z

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avę. .: 
Chicago, IIL 60632. TeL Y A 7-598C

M. ŠIMKUS
__________ Notary-Public^———L-1-

INCOME TAX SERVICE; lJL 
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kiloki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent

60642, - 424-8654

-r

State farm Fire »and Casualty Company

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

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

ATOSTOGAUTOJAI!

Kam jums mokėti aukštas 
kainas, kitataučių moteliuose, 
kai Jūs galite apsistoti pas vie
tos lietuvius už trečdalį kainos 
ir turėti patogumus, naudojan
tis virtuve, indais, šaldytuvu ir 
skalbimo mašina. Prašome 
kreiptis:

Antanas Rakauskas, 
1125 Bogo Ciego Isle,

St. Petersburg Beach, FL 33706

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, DI. 60629

kuris

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
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 _____  dol..
Pavardė ir vardas ........................
Adresas _____________________

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus ....... dol.
Pavardė ir vardas __ _____ _______________________________
Adresas _ ____________ __ ____________________

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

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago. HI. 60629__ Tel. WA 5-2737

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

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

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

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

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

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

Galite kreiptis Ir tiesiai j SLA Centra:

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

307 W. 30th St. 
Tol. (212) 543-2210

ENERGY 
WISE

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 mi les to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loser!

Naminiu darbu žinovė

. — Jūs, šių laikų merginos 
visai nenusinianot naminiuose 
darbuose, — skundžiasi diedu 
kas. — Pavyzdžiui, tu, Danute 
tikrai nežinai, kam naudojame 
adata.

— Kur aš nežindšiu! Juk j 
įdedama j patefoną.

— FBI atidžiai seka komunis 
tus, įsibrovusius į lenkų tarpa 
ir veikiančius Amerikoje.

81,3-367 4156

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
Wells peržiūrėta, ‘’Sūduvos 
išleista knyga su legališkomn 
formomis.

Knyga su formomis gaim 
ina Naujienų acministracijdje 
L39 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

DENTURE WEARERS
j A major 

advancement ~

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

REIKALINGA MOTERIS
Dirbti 5 dienas savaitėje virtuvėje 

ir, jei pageidauja, tai ir prie baro. 
Tuo 
Dėl 
nuo 
vai.

atveju reikia mokėti angliškai, 
valandų susitarsime. Teirautis 
pirmadienio iki pentadienio 4-7 
vak.

Tel. 944-9741

juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma it 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
crauta autoriau? troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa-

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

— Tvirtinama, kad politiniai 
priešai nuošvė Phoenixo merą.

§ — Naujienos, Chicago, HL Thursday, Qctefce^ 18. 1919 Z




