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ASMENIŠKAI PASITIKO PIETŲ JĘMEIfO 
VALSTYBES GALVĄ ABDUL F

J. Powell, prezidento Carterio Sekretorius, padeda prezidentui'organi
zuoti pirmą rinkiminės ; kampanijos dieną, kad patrauktų 

visu demokratu dėmėsi.
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ATSTOVU RŪMU UŽSIENIO KOMITETASPRIĖMĖ'LIETUVIU REZOLIUCIJĄ
- - T = Ą t -

DEŠIMTIES DIENŲ LAIKOTARPYJE ATSTOVŲ 
RŪMAI RENGIASI BALSUOTI

I

WASHINGTON, D.C. —-At
stovų Rūmų užsienio komitetas 
veik vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją; prašančią JAV administra- 

’ ciją kelti Lietuvos laisvės klau
simą ^artėjančioje Madrido kon
ferencijoje, praneša^. ĄLTos .in
formacijos centrasėryT-T r-" T.

- -- ?Iki. šio meto rezoliucija vadi
nosi 147-oji rezoliucija, bet.atei
tyje ji vadinsis 200-oji.; Pasku
tiniu metu buvo! padąrytos< ke
lios neesminės pakaitos,' kurios 
palengvins komiteto, /nariams 
galimai greičiau.rezoliuciją pra
vesti. ' ■

Visi žino, kad Sovietų val
džios atstovams bus labai ne
malonu šį klausimą svarstyti, 
bet kito kelio jiems nebus. Ru- 

į. sai bandys įrodyti, kad lietuviai 
' “savo noru” prisijungė prie So- 

v K: vietų Sąjungos, bet ’ Amerpcos 
teisininkai /uTės-progos rusams 
įrodyti, kad jie meluoja per 

• akis. Be to, tarptautinis įstaty
mas neleidžia vesti jokių rinki
mų, kai kraštą valdo okupacinė 
kariuomenė ir policija. Tuo tar
pu rusų pavergtoje Lietuvoje 
buvo pakeistas įstatymas1 “liau
dies seimui” rinkti, panaikintos 
visos politinės partijos, išrinkti 
tiktai komunistų pastatyti “dar-, 
bo žmonės” ir išrinkta delegaci
ja važiuoti -pas StaĮiną-,ir prašyti, 
kad “priimtų” ■ Lietuvą į “savo 
globą”. Pasiūlymą Įjungt:' Lie
tuvą i Sovietų Sąjungą padarė 
komunistų partijos pirmasis 
sekretorius Antanas Sniečkus,. 
Rusijos čekistų atvežtas į.. Lie
tuvą pirmomis okupacijos va
landomis.

Visi Amerikos lietuviai prašo
mi rašyti į Atstovų Rūmus laiš
kus, prašydami savo valstijų at
stovus balsuoti už rezoliuciją 
#200, kad Madrido konferencija 
priverstų Sovietų valdžią at
šaukti iš Lietuvos ir kitų Pabal
tijo valštybių savo karo jėgą, po
liciją'ir vištis kolonistus.

Dąbar rezoliucija perduota 
Atstovų Rūmų pirmininkui T. 
O’Neil. Telegramas ir laiškus 
reikėtų siųsti savo valstijos at
stovams arba Atstovų Rūmų 
pirmininkui. Rezoliucija gali bū
ti priimta kokių dešimties dienų 
laikotarpyje., Vėliau priimtoji 
rezoliucija bus persiųsta į Se
natą, kur taip pat gali būti pri
imta be ilgų atidėliojimų.

Žinią iš Washington papildo
mai pranešė panelė O. Barške- 
tjdė, dirbanti Washington© ALT 
Informacijos centre.

Įvedamos specialios pa
mokos Chicagos ir apy

linkių mokyklose
. Mokyklų superintendentas Jo
seph P. Hannon pranešė Švieti
mo tarybai, kad mokyklose įve
damas kursas apie žydų naiki
nimą Antrojo 'Pasaulinio karo 
metu ir apie kitų kraštų nusi
kaltimus žmoniškumui, žinomus 
Holocaust vardu. Tam tikslui 
bus naudojamas 143 puslapių 
vadovėlis “Man’s Inhumanity to 
Man”.

Vadovėlyje yra poskyriai. Juo
se rašoma apie Turkijos įvyk
dytas masines žudynes Armėni
joje, akcijas prieš indi j onus 
Georgia ir Tennessee valstijose, 
japonų izoliaciją Amerikoje lai
ke Antrojo Pasaulinio karo. At
skirame skyrelyje yra aprašyta 
juodųjų patirtis Amerikoje, taip 
pat konfliktas Šiaurės Airijoje.

Vadovėlis įspėja, kad panašūs 
dalykai gali atsitikti ir dabar, 
nes pasaulyje yra kraštų, kurių 
režimai ’yra reakcioiiieriški ir 
visiems žmogaus teisių-nepripa
žįsta. Istorijos vadovėliai' tuos 
dalykus- aprašo tik keliomis 
eilutėmis.

Kai kurie švietimo tarybos 
nariai atkreipė dėmesį, kad va
dovėlis nėra pilnas. Tarybos na
rė Catherine Rother pageidavo, 
kad vadovėlyje būtų skyrius 
apie religijos persekiojimą 
vietų . Sąjungoje.

So

Katalanai ir vaškai 
balsuos

MADRIDAS, Ispanija.— Ket
virtadienį šeši milijonai katala- 
niečių ir du milijonai vaškų bal
suos, priimti ar atmesti vyriau
sybės pasiūlytą autonomiją Ka- 
talunijai ir Vaskonijai. Kaip ka- 
tala'niečiai, taip 'ir vaškai turi 
savo kalbas, besiskiriančias nuo 
ispanų kalbos, turi savus papro
čius, besiskiriančius nuo kelių 
teisės principų, ir nori teisės 
tvarkyti savo savivaldybes. Jie 
reikalauja katalaniečių ir vaškų 
kalboms tokių pačių teisių, ko
kias turi ispanų kalba.

Katalunija*turėjo savo auto
nomiją, o{ vaškai autonomijos 
siekė, bet diktatorius Franco, 
tas autonomijas* panaikinęs, už
draudė spausdinti knygas tomis 
kalbomis.

Chicago, Ill. — Penktadienis* \Fridav. October .26, 1979
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4SOVIETU ŽURNALISTAS Nusižengimai hipodro
muose ir pačioje lenk-
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LABAI PASIPIKTINĘS GALINGAISAMERIKOS KARO LAIVAIS
MASKVA, Rusija.— Leonidas 

Brežnevas asmeniškai nuvyko į 
aerodromą ir sutiko atskridusi 
Pietų Jemeno valstybės galvą 
Abdul Fattah Ismailį. Trečia
dienio vakare didžiojoje Krem
liaus salėje buvo suruošta ofi
ciali vakarienė atvykusiam ara
bui, o pats Brežnevas pasakė 
svarbią kalbą.

Patys rusai praeitą savaitę 
pranešė, kad bus paskelbtas la
bai svarbus pranešimas, bei jo
kio svarbaus pranešimo jie ne
paskelbė. Maskvoje buvo net 
pasklidęs gandas, kad Brežne
vas mirė, bet paaiškėjo, kad jis 
turėjo labai biaurią slogą, aukš
tą temperatūrą, bet vis dėlto 
atsigavo ir pasitaisė. Jis tiek pa
sitaisė, kad pajėgė 
Vnukovo aerodromą 
Ismaili.

ISMAILĮ

AmerikosI . - 
pasidairyti

nuvvkti i</ v

ir sutikti

KALENDORELIS

Spalio 26: Sabina, Evaristas, 
Mrnginė, Liubartas, Vaištautas.

Saulė teka 7:14, leidžiasi 5:56.

Vėjuotas, šiltesnis, lis.

IŠ. JAPONIJOS JIS PRAŠĖ LEISTI JAM 
; Ą Ą/.’1 PASIEKTI WASHINGTON^

TOKIJĄ, J aponi j a> ~ į Gabus. 
; ir įtakingas sovietų žurhhlist^ą.^
tvarkęs Sovietų Sąjungos spau
dai iš Japonijos- pranešimus, va
kar nutarė pabėgti- iš tarnybos 
Sovietų valdžiai/Jis neseniai iš 
Maskvos buvo pasiųstas-į Japo
nijos sostinę, o šiandien -prisi
statė, pas amerikiečius ir. prašė 
leisti jam vykti i Washingtona.

Amerikos pareigūnai pasikei
tė su žurnalistu keliomis žinio* 
mis, sutvarkė reikalingus leidi
mus su Japonijos pareigūnais'ir 
ketvirtadienį jis išskrido į Ame
riką. Tuo tarpu neskelbiamas 
pabėgusio sovietų žurnalisto’ir 
komentatoriaus vardas, kad jis 
laisviau ir saugiau pasiektų 
Ameriką. Yra pagrindo manyti, 
kad pabėgęs žurnalistas gali su
teikti amerikiečiams svarbių, 
abiejų valstybių santykius lie
čiančiu žinių... - - ; '

V w

INTELIGENTIJA BĖGA
NUO KOMUNISTŲ^

Tvirtinama, kad sovietinė inte
ligentija labai nepatenkinta So
vietų valdžios atstovų laikysena 
apie dvigubą standartą visame 
sovietiniame gyvenime. Rusai 
inteligentai negali tarnauti vals
tybei, nelaužydami, pagrindinių 
savo sąžinės dėsnių. A. Ševčen
kos atsisakymas teikti Sovietų 
čekistams žinias, patirtas Jung
tinių Tautų ;Saugumo tarybos 
sekretoriaus pareigose yra tik 
vienas toks pavyzdys, KįU^ vals
tybių pareigųpąi nieko neišduo
da. bet Sovietų Sąjungos tarnau
tojai verčiami laužyti'priesaiką 
apie- tai niekam neprasitarti. 
Inteligentija pritaria Ševčenkos 
elgesiui, o ne Andropovo.

PalestinreČiai ardo 
Libano gyvenimą

BEIRUTAS, Libanas. — Jei
gu Libane nebūtų palestiniečių, 
tai Libanui būtų šiokios tdkios 
vilties atsigauti, bet prie dabar
tinių sąlygų neįmanoma. — pa
sakė 37 metų amžiaus A. Ge- 
mayel. Jo tėvas buvo Libano 
krikščionių apsaugos dalinio’ 
vadas. ?1

Jeigu iie palestiniečiai, tai Ii-
baniečiai būtų mokėję . rasti žudynes prieš izraelitus ’pietų 
bendrą kalbą ir susitaikyti,, bet'pasienyje; kas pąsįąųi kelfe'dar 
palestiniečiai visą laiką tęsia I didesnį-nerimą.

, -.— I JAV atbėgo 22 kubiečiai, 
v * . . . !lprašydami teises apsigyvenu 

JAV se. Teismas jiems davė 
tremtinių teises, , J

SPRINGFIELD, Illinois.
Arklių lenktynes Illinois yąįsti-
joje prižiūri 7 asmenų taryba, 

i Vietoj kovoti .p"V r a;rms fįjAa- 
I tymų ber t? -'kliu pažeidimus.; 
Į tarybos '.riai pradėjo taryusa-. 
.- vio kovą. Vienas kn-- s būdas 

nė* ris- narių, posė-

--- —f--------------------  
nfiDraugingurao sutartis 
jnsm^su Piety Jemenu

MASKVA.-Rusija.— Leonidas' yra slapti,.
Brežnevas. SSSR aukščiausios* džiai. Dėl" tokių posėdžių turėjo į 
tarybos pirmininkas, ketvirta-^ a t s i statydinti tarybos 
.dieni Kremliuje pasirašė drau-j 
gingumo sutarti su Pietų Jeme- 

.no galva Abdul F. Ismail.
Pasirašytoji sutartis labai pa

naši Į tok’as sutartis, pasirašy
tas su -kitomis draugingomis 
valstybėmis. SSSR valdžia, kada 
jai atrodys, galės teikti prašo
mą paramą, -.bet ji galės nieko 
jam neteikti. Iki šio meto Pietų 
■Jemene buvo vartojami Sovietų 
naudojami metodai pusiau pa
slapčiomis. Sutartį pasirašius, 
Sovietų Sąjunga galės siųsti sa
vo agentus, patarėjus ir karius, 
kaip juos siuntė ir tebesiunčia 
į Afganistaną.arba Į.mulos Cho- 
meini valdomą Iraną.!'-

sukviesti 
aukšti Sovietų Sąjungos parei
gūnai ir visi Pietų Jemeno dip
lomatai ir palydovai. ' .

Brežnevas pirmiausia įvairiai' 
kaltino dabartinę Izraelio vy
riausybę dėl nesamos taikos 
Artimuose-Rytuose. , Jis pareiš
kė. kad Izraelio karo jėgos jau

I banketą buvo c-

galingiems 
žvalgams 
Jemeno pakraščiuose, 
Pietų Jemeno kariai bei pakraš
čiu laivai pradėtų trauktis į Pie
tų Jemeną. Amerikos karo lai
vams nereikėjo iššauti nė vieno 
šūvio, pasibaigė žudynės, gaiš- ‘ 
rai ir belaisvių grobimas. Pietų 
Jemenas buvo tiek įsigandęs. 
kad jo kariai net prie savo sie
nos nesustojo, o traukėsi gilyn.

Pietų Jemene sudaryta Mask- 
mai labai palanki arabiška vy
riausybė. Jeigu'JAV-karo . lai
vai iŠ Indijos vandenyno būtu 
neskubėję Į Persijos įlanką, tai 
Pietų Jemeno kariai būtų pa
darę pakaitas Šiaurės Jemene ir 
būtu okupavę dar vieną arabų 
valdytą valstybę. Vienos nak
ties metu iš pakraščių uostų 
dingo karo laiveliai su iškel
tais kailis.

Teismas liepe užda

. . > narys į geniai turėjo būti pasitraukusios
1 Clinton E. Frank, kurio patai- jg j^aro metu užimtu žemių. Tas

pose buvo tokios sueigos. nenoras pasitraukti .iš arabų že-
Nors tarybos advokatas Jewel 

N. Klein įspėjo visus tarybos 
narius, kad slapti susirinkimai 
nėra teisėti, jie nelegalūs, tačiau 
trys tarybos nariai vėl susirinko 
slaptam posėdžiui spręsti tar
nautojų ir kitus reikalus. Jie' 
aiškina, kad tokie susirinkimai 
yra būtini patiekti jau sufor
muluotus klausimus, sakysim, 
apie nelegalų vaistų davimą 
lenktynių arkliams. Illinois įsta
tymų įgyvendinimo direktorius 
Dan K. Webb pareiškė, kad jis 
tame įstatymų laužymo ne
randa.

Pietų. Jemeną?,- bijojo, kad 
: Amerikos karo laivai, ir aviaci
ja neapšaudytų bėgančių Pietų 

. Jemeno įsiveržėliu. . Amerikie- 
čiai karo nenori, bet jiems ne
patinka, kad Pietų Jemeno ka
riai bando užimti kelias sveti
mas pozicijas.

Žurnalistams pavyko išaiškin
ti ir tikrąją Brežnevo ‘‘sunkios 
ligos” priežastį. Tomis dienomis 
MaskVtyė atsirado Sirijos prezi- 
dėntas .^Hafez Assad. Visiems 
buvo’ ai|ku. ko jis norėjo. Jam 

> re'kalfngt patys 
politiką,4’geriausf SSSR lėktuvai. Turi- 
■* ----- mus Sovietų lėktux*us izraelitai 

labai lengvai numušdavo. Siri
jos lakūnai nepastebėdavo iš 
kur kulkos ateidavo. Tokiu lėk
tuvu. matyt, rusai nenorėjo 
duoti Sirijai, tai “susargd'no” 
tiek Brežnevą, kad j’s nesalėjo 
nrez. Asado priimti. Jis pasitai
sė. kai Ismail's atskrido.

mių ir yi‘a visų dabartinių rū 
pėsčių priežastis. . . •

' Bankete Brežnevas pasmerkė būtinai’^buvo 
ir JAV “karo’lūivų” " ] 
kuri ta-p’ pat nieko gero neža-j 
da. Brežnevas turėjo galvoje, 
tris galingus: JAV karo laivus, j 
kai iš Indijos vandenyno jie at-1 
plaukė į Persijos Įlanką ir iš-j 
vaikė ten buvusius Pietų Jeme-1 
no karius, pakraščiais besiver-* 
žusius į Šiaurės Jemeną ir Sau
di Arabijos pakraščius. Užteko

TEL AVIVAS, Izraelis. — 
Aukščiausias Izraelio teismas 
įsakė Izraelio vyriausybei per 
30 dienų uždaryti visas koloni
jas, kurias vyriausybė buvo 
Įsteigusi arabams priklausiusio
se žemėse.

Elon Moreh kolonijoje yra 
apie 106 žmonių, kurių tarpe 
yra apie 60 vaikų.< Teismas pri
pažįsta, kad žemė nepriklauso 
žydams, todėl jie privalo išsi
kraustyti. Buvo kilusi mintis 
kolonijas steigti tiktai tose sri
tyse, kurios niekam nepriklau- 

rsė. Be-to, valdžia bus priversta 
atiduoti tas žemes tiems, kam 
jos priklauso. Daugelis Izraelio 
kolonistų buvo įkurdinti Sina
jaus kalnuose. Kai tas kolonijas 
atidavė egiptiečiams, tai izrae
litus atvežė į jų okupuotą Jor
danijos žemę. •

Smerkia Prahos teismo 
sprendimą

WASHINGTON. D.C. — Kon- 
greso rūšiavai ir a.sek ngi Vals
tybes departamento pareigūnai 
pasmerkė Prahos valdžios su
ruošto teismo sprendimą prieš 
šešis čekus. Jie niekuo nenusi-? 
kalto, jei neskaityti noro ginti 
pagrindines žmogaus teises. Nė 
vienas nuteistųjų nieko nekriti
kavo. jokių naujų idėjų nesiūlė, 
tiktai turėjo drąsos pareikalau- , 
ti. kad praktiškame gyvenime" 
būtų' taikomi sąžinės, spaudos > 
ir žodžio laisvės principai. įra
šyti į pagrindines žmogaus tei
ses. Valdžia ' griežtai baudžia 
nekaltus žmones.

— Buvęs Ugandos diktatorius 
Idi Aminas su dviem savo žmo
nomis ir keliais vaikais gyvena 
Libijoje. Jis vis tikisi dar grįžti 
j Ugandą ir valdyti kraštą.

ro

n^r Prezidentas Carteris nori 
apribotu didelių gazolino bend
rovių jnilžihiškus pelnus.

— JAV pasiūlė $69 mil. para * 
mą badaujančiai Kambodijar. |

. Leonidas Brežnevas ketvirtadieni pasirašė draugin
gumo sutartį su Pietų Jemeno prezidentu; A Isniail.

t



39 METAI KOMUNISTINĖS VERGIJOS
Liepos 21-ąją sukako 39 metai,. naitė ir tūkstančiai kitų? Kękį i 

kai Lietuvoje įkurta tarybų vai- Į nusikaltimą jie yra padarę? Ar 
džia, paskelbta Lietuvos tarybųuž tai, kad reikalauja Brežnevo i

° 11 U XIO » Vti i Ir o i d m ei rf n T-l oi ei Iri '

savo gimtadienį ji pasitinka pa- j gaus teisių vykdymo?
respublika. Eilinį pasirašyto Helsinkio akto žmo- 

Toks 
sifoš’Hi vid'irvasar’o žaluma,1 žmogaus teisų reikalavimas >ru- 
THdruoianti suarėiu ir gal 
darbo ritmu, gyvenimo pilnat-, didžiausiu nusikaltimu, nes jie 

rašė Gimtasis Kraštas”. I laiko sau privilegija laužyti vi- 
užmiršo" pažymėti, kad;

žia' trūksta laisvės, mais- 
ki v kasdieninių reikmenų.:

G K rašo, kad Lietu- ■ 
arybu. socialistinė respubli-' 

ka branginanti didžią jėgą. Čia. 
gal būk ir teisybė, nes be jėgos, 
tankų ir durtuvų, nebūtų ir 
komunizmo, žinome, kad nėra 
nė vienos valstybės, kur komu
nizmas būtų užėmęs valdžią 
laisvu balsavimu. Prievarta už
ėmę, vieloj žadėto rojaus, sukū
rė užimtose valstybėse pragarą. 
Kad visa liaudis neišbėgtų, pri
reikė Berlyno mūrinės sienos, 
spygliuotų elektrizuotų tvorų, 
sargybinių su šunimis ir bokštų 
su prožektorių,is.

Tai kodėl ta liaudis nori iš
bėgti iš rojaus? Iš JAV, nors 
vadinamos darbininkų išnaudo
tojos, darbininkai nebėga j ro
jų. JAV negali priimti visų, no
rinčių č.a atvykti apsigyventi, 
čia yra laisvė ir žmonės dirba 
kas ką sugeba, todėl ir gėrybių 
nėra kur- dėti.

Sovietuose nuo Helsinkio kon
ferencijos . viskas eina atbulai. 
Ten pradėjo dar daugiau laužyti 
žmogaus; teises, įstatymus, o tų 
teisių reikalaujančius vis daž
niau kiša Į psichiatrines ligoni
nes, koncentracijos stovyklas ir 
badu marina. Be to, neleidžia nė 
laiško parašy ti ar gauti kokį pa
ketėli. Už ką yra kalinami V. 
Petkus, B. Gajauskas, N. Sadū-

lingu j sų komunistų vadų yra laikomas Į

bet

T

sas pasirašytas sutartis, ir nie
kas neturi teisės jiems tai pri
minti.

Ir dar su pasididžiavimu pasi
giria. kad liepos. 21 d. sukako 
39 metai, kai Lietuvoje atkurta 
tarybų valdžia. Bet kodėl prie 
to atkūrimo neparašyta, kiek 
Lietuvos patriotų buvo sušaudy
ta, ištremta į Sibirą gyvuliniuo
se vagonuose, be maisto, van
dens ir sanitarinės, priežiūros. 
Kodėl neminima kiek, pabėgo į 
Vakarus? Ar tie daviniai nebe
reikalingi prisiminti, o gal jie 
perdaug bado akis?

- Ar ' ne ta. pati- istorija dabar 
kartojasi.'Vietname? Kodėl tie 
“išlaisvintieji” nenori džiaugtis 
ta laisve? Jie bėga visais keliais 
ir visokiais būdais. -Nuo ’ko jie 
bėga? Mat, jie.suprato, kad.ge- 
riau su laiveliais -jūroje nuskęs
ti, negu komunistinėje “laisvė
je” gyventi. •; ; ’

Tad visų šalių proletarai vie
nykitės ir vykit laukan, tuos 
laisvintojus, nes vietoj laisvės 1 
jie atneša vergiją ir badą., Dy-1

9
5

M.. Stankūnienė. Kalendorius.

tiškai, su kaupu išpildyti nor
mas, o vėliau viskas išvežama ' 
į Rusiją, kad savo tinginius, pe-’ -i 
niūkšlius papenėtų. ‘

Partiečiai, įsirengė sau specia-J .*
lias krautuves, kur jiegąuna,vi-J:;’.n,ir . ,
sas geriausias prekes, pusvelčiui, nėš .minties kėliu “knyga tūri, ir
o darbiųinkąi; neturį.teisė? Įtįs vajĮtrąjį-p'avadHiim^' “Lietuvių’

‘.tauuiiirikijos1 istoriniai bruožai”:
' ' ’ ” 7 ‘Kedagėko Joh&š 'Puzinas' ir- Jo-•’

has .Pranas Palukaitis. Spaudos

-

, J. KLAUSEIKIS

. Apie Tautininkijos istorinius bruožus
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Š-gos; neseniai "išleistoji “Tauti- 
f "* •’ f • tA i ' t * . . - _ - _ , — _ _ 1 . _ ’ •

krąutuves. nė.kojos įkelti; ^ąi .via 
, komųniątų Jygybė: ir, drąųgyąt^

Kaduonių gaujos- minta darbi- Jie kalbina .kapijalistųsį:^ąd ,M.-.
į prakaitu, beragindąmos naudoja.. dąrJ>ipįinkų^(>.hętj pas,.-, ctarbą• atliko Viltis, InctJ Knyga 

kapitalistus tokių,1atskjrų;krąui<<'f^ .pužlapių, su fotografijomis, 
.tūrių nėra. kur,.darbininkas, nę- Spaudos-darbas'*pūikus. Parda- 
galėtų užeiti ir. k;ą.-.nari ..nųsi-.- ioiiėjąma po $12.50. Kiek kny- 
pirktf Čią;poĮknją-’pestovi’ priet g°s' iš^usdrY?i^
durų Į ir neklausia leidimo. . ‘ nepa^ymėta.'Mėceriątų ir garbės 

Priešingai, dar per 'televiziją-Į-bei- k^okių prėnuineratorių jkai- 
rodomi ir per radiją garsinami 

jiems patiems nereikėtų dirbti, papigintomis kainomis išparda- 
Kitus prašo dirbti staehanovie- vįmąi. O rūsaRfkc&riėfeišl^^tra'^i-

ninku
dirbti sparčiau ir pagaminti vis 
daugiau. ......

■ _Tįk kažin ar verta lietuviams 
stengtis savo darbu penėti oku
pantą? Patys rusai, pas save per
daug dirbti nesistengia, tik. jie 
stengiasi kitus . išnaudoti, kad

Kitus prašo dirbti staehanovie

ėgzempliorįu išspausdinta,

čius nemažas, j iš -anksto jie • kny
gai išleisti Į šydėjo 'beveik 10,000 
dplerjųi, į Aukotoju - įr prenunie-

a"

( jos revoliuciniame, sūkuryje, to- teisias ir^kaS ŠbvaD^įos ūkinin-č Į 
liau iš eilės to straipsnio yra šie kai bruzdėjo ' prieš" Shiėtonos- 
________ _____ _ valdymą ĮTjkaip tas

i priklausomybės prošvaistėje, mas, kitų maištu bei sukilimu
• Pažangiečiai pirmoje Lietuvos I vadinamas, buvo nuslopintas.
j vyriausybėje, Pažangos politikų: šis A. SrtieUmos ir jo valdy- 
) veikla užsienyje, Po Steigiamojo mo garbei skirtasis Jono Jakšto 

seimo rinkimų, Pažangos parti-j straipsnis-’baigmėje turi toki
i ja opozicijoje, Lietuvių Tauti-> praeities aptarimą:- “Kas įvyko ( 

ninku Sąjungos įsikūrimas iri 1940 in: birželio '15 d., prėzidėn- ; 
jos pirmas savaitraštis “Lietu- tas jau iŠ ahkšto nujautė SU ta 
vis”, Tautininkų S-gos įstatai irJ‘ nuojauta jis ir buvo apsispren- 
programa, Tautininkų sąjunga 
prieš III seimo rinkimus, Tauti
ninkų sąjunga po trečiojo seimo 
rinkimų, Tautininkai vad. “tik-' 
rosios demokratijos” •' laikotar
pyje, Tautininkai ir 1926 mėtų, 
gruodžio 17 d. perversmas,-1
Trumpalaikė koalicija, Kietos 
valdž os tarpsnis, Skilimo pra
džia (į smetonininkus ir volde- 
marininkus — J.K.), Nuosaikios 
tautininkų sęovės laimėjimas, 
Tautininkų $-gos įstatų reforma. 
Radikalių, tautininkų (naciona
listų) iškilimas ir jų išpuolis 
1934 m. birželio 7 d., 1938 m. 
konstitucija, Autoritetinės, san
tvarkos krizž, Tautininkų laiky
sena prasidėjusio karo sūku
riuose, Tautininkų sąjunga ne-

Į priklausomybės-agonijoje.
Tai tokia Juozo Jakšto straips

nio tematika. Nesiimu komen
tuoti ar savo nuomonę reikšti, 
nes .pagrindinis tikslas painfor
muoti Naujienų skaitytojus, 
apie ką knygoje rašoma. Tačiau 
vieną kitą pastabėlę reiktų pri
dėti.' Rašydamas apie 1938 m. 
korištituciją J. Jakštas aplenkė, 
ir; neparašė; kaip atsirado ir ka? 
nėr viena buvo 1928 metų 'kons-

i skirsneliai: Tautinė mintis ne-

i

ratorių pavardės išspausdintos 
knygos -gale: ■

■ Knyga suskirstyta į tris sky
rius : Pradinės vėfsmės,r Plačia 
vaga jr-Svečiose šalyse. Pirma
jame skyriuje' yra; tik vienas 55; 
puslapių Jono Puzino straipsnis! 

'■— Lietuvių tautinės ; sąmonės 
raidai ir-tautinės :srovės susida- 
rymo metmenys. Yra iliustracij ‘titucija. Įdėta yra buvusio tau- 
jų, dr.' Basanavičiaus, V. Kudir- {įninku ’s-gos pirmininko Jono

dęs pašitraukti į- užsiėriį,* kad 
išvengtu' okupantų prievarta vi- “ 
mo. Tad jo net raštu-pateiktas 
vyriausybei ' nuosp^end’s- tėr-e' ' 
istoriniame birželio 14-15 d. n'-ik- '■ 
ties posėdyje riebuyd ?

‘vuš, bet jau pasiruoštas veiks- “ 
mas”. ‘ '1 :; r ‘1

Tegul bus tai ir pasiruoštas 
veiksmas, tačiau lieka nepakeiti' 
toje knygoje klausimai: *jeveA. 
Smetona iš anksto buvo 
sprendęs- pasitraukti į 

; tad kodėl ‘apie taUiščahkšto-t®- f 
painformavo vyriali^ybęč’kogėl ‘--h 
neparuoštas sisterirafingaš' jjėsl’-' > 
traukimo planas, -kodėl 'hėsiimtą i- • 
išgelbėti ^ai.Vkas dar1 buvo gar- '< 
Įima išgelbėti ir —’kodėl tili’po - ■ • 
laiko susiprato -pasirašyti vždhj “■ 
namuosius ^‘Kybartų • -aktus^?; *\

Knygos antrojoje AI Alyje -jy ra« r 
dar vienas Juozo Jakšto straips
nis — Kitus tautiiiės! mfeties or- 
ganizačijos-6šū šiais‘t j)t>škyriai^:-l 

JYytaut©š:-Didžk>jo ŲilivėtįšYeio i1 
XST WpOrtWij#- ^Neo-Titehuar-' <• 
nia”. StūdenSų-' taūtminki'ų'fcor- 
'pdracijį “KliAe >-Lithuąniae?: >sr -.oi 
—?Kif lau-tinės korporacijas, u u •> 
' c■ Apie? to^ttaipsnio-tbargiamąj į - >: • 
poskyrį ■vertės 'šiek<tiek'krtą kart ojo 
tą-parašytĖ-N ■ 3IV. .
- :'!;l Aįto--’Į9'rn!.- ao'vraĮ ;?

SKAIT¥K' PATS 1P> PARA^TN^t 
i >, DARI KITUS -RKAXTį¥s>d h uj

DIEHHA^ 4;.;:

jų, dr? Basanavičiaus, V. Kudir
kos ir kitų fotografijų. Prade-j Lapėno fotografija, bet'nieko 

' damaj kaip sakoma, -nuo Adomo j beparašyta' -apie ■' laikotarpį, > kai- 
ir Ievos, — aiškinama, kas yra į jonas Lapenas buvo kalintas,; 
tauta.; rašoma apie pagoniškąjį, 
valstybišką ir tautišką patriotiž- 

,mą. Kunigaikščiai, carinė oku- 
..pačiją, sukilimai, Mykalojus 

’ Daukša,'i-istorikai ’Narbutas ir 
i Daukantas, ■> spaudos' draudimas •
Aušra, Varpas.. Vilniaus šeimas ■ 

‘Lietuvos, demokratų partija.
Š'metonos; dr Tumo : Vaižgante 
Viltis bet kiti ano-meto -laikraš
čiai .aprašomi. Straipsnis baigia
mas viltininkų ir vairininkų 
1916 m. Tautos pažangos parti
jos įkūrimu.

Beskaitydamas susidariau nuo 
monę, jog toks istorinis straipš 
nis tiktų-ne tik'i tautininku, bet 
ir į krikščioniu demokratu' bei. 
valstiečių liaudininkų partijos 
istorinę knygą. ■ ■■

Antrojoje knygos -dalyje yrr 
penkių autorių, straipsniai > dt 

: JuozocJakšto/.vienas. Igno And 
. rašjūno-^apie Žemės ūkio akade
mijos;-lietuvių studentū korpo- 
i raciją ..“Jaunoji Lietuva”,- apie 
i raoksle’vių .draugovę “Jaunoji 
, Lietuva” ir apie. Lietuvių moky
tojų .s-gą; iš kitos spaudos paim- 
ti du. mirusio -dru Jono Paplėnc 
anksčiau spausdinti -straipsniai 
—< apie Jaunimo organizacija 
“Jaunoji Lietuva” -ir- apie . “Pa
žangos” leidyklą; Balys Vyliau; 
das rašo apie Jaunųjų ūkininkų 

,rateliu sąjungą ir Jonas Pranas 
Palukaitis savo straipsnį yra 
pavadinęs Tautinės srovės pe
riodika.
■f Antroji knygos dalis pradėta 
Juozo Jakšto straipsniu: Tautoj 
Pažangos partijos — Lietuvių 

į.lautininkų ■ ^sąjungos .istorijos 
-brueržar 4916-1940; - - — - -
jų* Tai'ilgas,!84 psk su fotografi- 
jomfe; ‘‘raštas. Pradedama nuo

. pilkojo .parauliniOj karo. Rašo
apie Pažangos partiją Rusi-

i i!
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aS:’-
na • tik dirbti,: o apie. pirkimą- jie ‘ 
neprisimęnahi ^Darbiriinkair'daug 
laiko sugaišta ./pesjpyėdami. ei
lėse ir kartais tik laiką sugaųsi- 
hą, nieko negavę.

Rušabmoka; pasigirti; kad-pas 
juos i žmogus i. laisvais kvėpuoja; 
ir -vi^ apkaltina gamtą; >Įkad ne- 
ūžaugo javai. Tuo/.tarpu- JAV 
valdžįą_gamtos nekaltina ir ūki
ninkai be jokių raginimų tiek 
maist<F priaugina, kad jo nėra 
kur >d^;i, dar ir rusus išinaitina.- 
Jei nė?Airieriko? globa,čtai*rusai 
siį savo komunizmu .jau -seniai 
būtų^ nugaišę, besigirdami- savo: 
laimėjimais. ’

Antanas- Marmar.^
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Bonds are getting .better all the -

. Maciuku, seimai

t.

’ Here’s some great news for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 6^%.

This 6V£% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding 
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 fot Series H Bonds, 
the increase takes effect with 
their next semiannual interest 
period, beginning on 
or after June 1,1979.

So you see, . stdcl&x
111 America -

>9 <Xi~£CiL

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

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plan at work, on the / 
Bond- a-Moiith Plan where you 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way 
to save. , . (. t. f.. % ‘ z ”

If you haven’t thought 
about Savings Bonds for awhile, 
this is the kind of news ffiat.

should increase your 
interest.

?Bonds ajrę.ą better 
buy than ever before

i
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RAŠTO
N A m ĄSIS - TESJ A M ENTAS 

^jlRPSXlJVfAI
icvjlėa. įrištas 

KUSTAUt PlASTH?fMAW VIRŠELIAIS
a WiHSKQ- KBKMNTO FORMATO:- 

j- 'JOflĄjĮ'įjgf *

-s • ju
Lawn, 11L 60454..

Chicago Lithuanian Citizens 
Club- spalio 20 dieną spalvingu 
banketu Gokįen Ox restorane 
paminėjo savo 35 metų veiklos 
sukakti.

Kadangi šis banketas buvo- 
paruoštas tik nariams;'tii’Sdaly- 
vavo’ arti šimto"frariųTr Trėtėtas 
svečiu.. >. -

- <- ■ i . v. . | - . } -

Buvo pagerbti šio klubo stei
gėjai Kazys ir Pranė Mačiukai-,

gos atmiiytjėsr

nai čia gimę lietųviąi^v^afįrė 
moterys,'- tąFfej^' 
Ųzti-aul^t

Programą 
sekliai pravedė A; .Brazis Ran 

-keto, domisi joą piwni«i)ks> 
gėlininkas Steve Gay š'ųf talki
ninkais. . •

S

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savejegulartyl

WHH RfPAYMtNl 
TO FIT YOUR INCOMt

Phamų VMMb.7*7741

NAUJIENOJ C>: •Jcipucį’ įjc. i&iy

»* see us for

AT 0W J0W ĮUTtjr

Paid asd 
Compounded

OUR SAVINGS 

CERTIFICATES
EARN UP TO 8%

2212 WEST CERMAK ROAD

80 URS i Mpn

SERVING. CHICAGO AND SUBDRlis' .VNCT. ><ĮqV



MOKINIŲ METINĖ EKSKURSIJA
1979 m. Vasario 16 gimnazi- tu 1534 m. jis buvo sekularizuo- 

jos evangelikų mokinių išvyką tas, ir jame buvo įkurta evan- 
kun. Fr, Skėrys pravedė rugsė- gelikų bažnytinė mokykla. 1692 
jo mėn. 23 d. Be visų evange- m. prancūzai kare prieš Pfalzą 
likų mokinių išvykoje galėjo vienuolyną sugriovė. Dabar Hir- 
dalyvauli keli katalikai moki- sau yra oro kurortas. |
niai iš užjūrio ir kitur ir kele-Į Iš Hirsau įvažiavome trupu- 
tastas suaugusiųjų — viso 50, tį toliau į. Schwarzwaldo kalny- 
asmenų. šiais 
Sijos tikslas 
Schwarzwaldas 
Girios.

. Anksti ryte 
Romuvos, 
štrasse - 
Heidelbergą, kur matėme jo žy-; 
miąją pilį ir Raudonąjį Tiltą. 
Per Wieslocha ir Bruchsalį pa
siekėme Brettena ir ten prie ka- 
piniu sustojome'ilgau aplankyti j ku|.iuo t()liau _

[žiavome į pietus. Prie Raumiin- 
įzach apleidome šią įdomią gat
vę ir pasukome į vakarus. Po 
kelių kilometrų privažiavome 
Schwarzenbacho vandens už-’ 
tvanką su didele energijos jė
gainę, statvtą 1911-18 m. Už-' 
tvankos ežeras yra 2,2 km ilgio 
ir turi iki 14,3 milijonų kubinių 
metrų vandens. Prie šios už- 
barikos pavalgę vakarienę, 
važiavome Schwarzwaldhoch- 

!strąsse — Aukštuoju Plentu —-
į Baden-Baden.

Baden-Baden vra vienas se-

metais ekskur-ina ir, miške sustoję, piknika- 
b u v o šiaurės Į vome, valgėme pietus. Sekantis 

— Juodosio's ’ mūsų sustojimas buvo Bad Her- 
Įrenalb. šis miestelis yra terma- 

iš linis ir Kneippo sistemos kuror-
patraukėme Berg- tas. Jame irgi randasi vienuoly-

- Kalnų Plentu — į • no griuvėsiai, tačiau toli gražu

švažiavome

ne tokios reikšmės kaip Hirsau.

Iš Bad Herrenalb keliavome Į 
Gernsbach, kur pasiekėme 
Schwarzwold-TaiedStras.se —

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA, VOKIETIJOJE

ST. PETERSBURG, FLORIDA
KUR EINI. PETRAPILIETI?

Saint Petersburg© lietuvių vi 
suomeninė veikla neteko 
mo solidarumo. Veikėjų nesan 
taika, pasireiškusi prieš trejetą 
metų, neša pasipiktinimo vaisius 
i lietuviu klubo nariu eiles. Klu 
4 M *■-
bas. dar taip neseniai buvęs tuo 
kultūros židiniu, prie kurio spie- j 
tesi visos visuomeninės veiklos I 
pajėgos, kur sekmadieniais dar 
nrieš pietus susirinkdavo didelė 
dalis klubo narių su savo sve- ’ 
čiais iš tol’mųjų miestų ir, radę 
malonią lietuvišką nuotaiką, ga
lėjo savo gyvenimo monotoniją 
naivairinti ▲ c 
neteko tos

Senosios kartos klubo nariai, 
kurių gausių aukų, jų vieningo 
darbo ir triūso dėka klubas iš
augo ir įsigijo puikią salę, šian
dien jaučiasi nebereikalingi ir 
nušluoti Į užmaršties užkampį. 
Tik retasis išdrįsta atsilankyti į 
klubą kaip svetys. “Buvo geri 
laikai, kada čia visiems vietos 
pakako, šiandien čia užsiveisusi 
piktoji bacila, salę pavertė ne
apykantos buveine. Čia. liūdna 
ir tyku kaip 
lyčioje. Visi 
pavalgę, kas 
vo tarpe.

Veltui dar
per garsiakalbį šaukia 
lakstykite”, veltui jis per tą pa
tį trubelį nusiskundžia, kad au
kos loterijos stalan sumažėjo. 
Jo garsas dingo aidų gausoje be 
atgarsio. Dingo draugiškieji 'pa
sikalbėjimai, muzika nutilo, ne
beliko progos nei suktiniui nei 
polkai apsukti. Tik subarška 
“konservuota”, “keninė” ne mu
zika, bet ausis gadinantis triukš
mas. Triukšmas', trukdąs bet ko
kiai kalbai. Sekmadieniai liko

reikia-

naujomis idėjomis 
reikšmės.

U. a. Viliaus Gaigalaičio kapo.
Prof. dr. I), j Vilius Gaigalaitis! 

gimė 1870 im^rngsėjo mėn. 27 
d. Klaipėdos, krašte.; 1900 m. jis 
baigė Karaliaučiaus universite
tą evangelikų teologijos dakta
ro' laipsniu ir po to klebonavo 
Klaipėdos krašte. Nuo 1903 iki 
1918 m. jis buvo Prūsijos ka
ralystės seimo nariu. Po Pir
mojo Pasaulinio Karo prisidėjo 
prie Klaipėdos krašto atskyri
mo nuo Vokietijos ir prijungi-! 
mo prie Lietuvos ir buvo' direk-i 
torijos-'nariu mokyklų ir baž-: 
nyėios reikalams. Nuo 1925 iki 
1936 m. jis. buvo Vytauto Di- niausiu ir žymiausių vandens 
džiojo ' universiteto evangelikų kurortų pasaulyje.
teologijos: xiocentas ir vėliau karšti šaltiniai buvo žinomi jau 
profesorius. Jis yra parašęs prieš du tūkstančius metų, t. y. 
daug veikalų. Rygos universite- dar
tas jaut yra ’ suteikęs garbės šiomis dienomis Baden-Baden 
daktaro’ laipsnį. 19-11 m. jis pa-j 
sitraūkė į -Vokietiją, kur jis 
1915 ių_.-lapkričio.-mės. 30i d. 
Brettene mirė. Vilius Gaigalai
tis yra vienas iškiliausių asme
nų naujesnėje lietuvių evangeli
kų istorijoje.

Iš Bretteno toliau keliavome 
per Pforzheima, ’ kuris vadina
mas Vartais -. i Schwarzwalda, 
palei Nagold upelį į Hirsau. Hir- 
šau miestelyje yra vieno seniau
sių Vokietijos vienuolynų griu
vėsiai. šis benediktinu vienuo
lynas buvd įkurtas 830 m., vė
liau 11 iril2 .amžiuje jis buvo 
naujai perhraricyUišir laikėsi

HOT SPRINGS, ARKANSAS
PAGERBTAS PETRAS MALDEIKIS

Jo 69 °C

(iries romėnų laikotarpi

Petras Maldeikis, pedagogas,. Paskutinė knyg; 
rašytojas ir visuemeninkas spa- Mykolo Krupavičiaus 
lio 19 d. šventė savo 75-tąjį gim- GRAFIJA. 
ladienį-jubiliėjų. Hot Springs 
ALTos skyriaus vadovybė tą 
pačią dieną suruošė jam jaukų

■pagerbimą “Royale Vista Inn.’’ 
viešbučio restorano atskirame 
kambaryje, kuris buvo specia
liai pagerbimui paruoštas. Ly
giai pirmą valandą susirinko 
gražus gerbėjų būrys.

; Programą pravedo Osvaldas 
Nagelė. Jis pradėdamas progra
mą savo kalboje visiems primi
nė Kūrėjo’ duotą paskirtį žmo
gui, kurią geriausiai suprato ir 
visą gyvenimą jos laikosi, tai 
mūsų Jubiliatas Petras Maldei- 
kis. • . . .■ ■■

yra

kų -■ Baž nycios "rams tisirturėjo 
-*<|kug įtąk^^įtife^vaenuolyaiųs 
vVokietijdjej'lRe ’fofmacijos me-

j be abejo daugiau yra žinomas 
savo seniausiu Vokietijos kazi- 
nu, kuriame galima žaisti rou
lette ir baccarat. Jame jau Do
stojevskis yra pralošęs daug pi
nigo!

Iš Baden-Baden grįžome au-| Eleonora Rastenienė trumpai 
tostrada į Vasario 16 gimnazi-, aPibūdino Jubiliato gyvenimą 
ją, kurią pasiekėme ankstyvą :ir pedagoginę bei visuomeninę 
vakarą, tačiau apie valandą •veik1^- Jis’ kaiP rašytojas, yra 
vėliau kaip numatyta, nes auto-rPara^ ir 'išleidęs 10 knygų. 
Jduso sofcpis Sellwa.r27wal(lct dti |. 
kartus nežinojo tikslaus kelio 
ir važiavo nereikalingais vin
giais.

Mokiniai ir kiti ekskursijos 
dalyviai praleido malonią dieną 
-įr matė daug ir įdomių įžymy
bių"- miestuose ir gamtoje. To
dėl visi labai laimingi, kad kuim 
Fr.į Skėrys- ir šiais metais suor
ganizavo įdomią išvyką, šia

proga didelis didelis ačiū kun. 
Fr. Skėriui.

Petras Veršelis

For y our headache get 
extra strength and safety, too,

Anacin* has extra-strength. 
More strength than any reg
ular headache tablet And 
Anacin combines that strength 
with safety. xJ<1;

Like afl leading-headache expect with extra strength you 
tablets, Anaca Marts with a want Read and follow label

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

3

— Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

41- •„ 500 psl Kieti viršeliai ........ .................  $5.00
r f x ...

-įj Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

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

—. Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

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

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

$6.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Ir pastebėjo, nors 
šiandien Petras Maldeikis šven
čia 75-tąjį gimtadienį yra svei
kas, kūrybingas ir darbštus. 
Daug rašo, kuria ir redaguoja 
žurnalą “Tėvynės Sarga”, taip 
pat ir keliauti nebijo. Prieš ke
lias dienas • grižo iš Cleveland^, 
kur atstovavo, mūsų ALTos sky
rių 9-tame Amerikos Lietuvių 
Kongrese, o — < -

Pagerbimo metu Petrą' Mal- 
(leikį sveikino: Vincas Rastenis
— ALTos skyriaus ir. savo šei
mos vardu, Salomėja šniaižie2 
nė — radio vai. 
vyne” vardu,
— “Lietuvos Atgimimo Sąjū 
džio” vardu, 
Stefanija RūkienėJ 
vardu ir Juo'zas 
mynų vardu.

Po to kalbėjo pats Jubiliatas 
i Petras Maldeikis. čia jis pri- 
! ininė, kad prie jo nuveiktų dar
ybų yra daug prisidėjusi jo mie- 

prelato!^ žmonelė, kuri buvusi skatin- 
MONO-įto3a> kritikė ir pagelbininkė.

Padėkojo Vincui ir Eleonorai 
Rasteniams ir Onai Bukienei už 
puikiai suruoštą 75-tą gimta
dienio paminėjimą ir visiems 
dalyviams už dalyvavimą. Vi
sus dalyvius pakvietė į savo na
mus, kur dar ilgai visi šneku- 
.čiavosi ir vaišinosi ponios Mal- 
.deikienės paruoštais skanėstais, 
kavute ir kitais tauriais gėri
mais. Pobūvis praėjo jaukioje 
ir pakilioje nuotaikoje.

Nemaitiškis.

po pakasynų kop- 
tik skuba, pietus 
sau, byloja jie sa-

klubo pirmininkas
Neiš-

“Leiskit į Tė- 
Antanaš Bertulis

Sibiro tremtinė 
mokytojų 

žemaitis-kai-

Pobūvio metu 
taurės šampano 
svaikatą, sugiedotą 
metu ir įteikta dovana.

V

buvo pakeltos 
už .Jubiliato 

ilgiausių

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

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

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-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. '

No. 79 .

4030 Archer Avė.,
Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis - :

TeL VI 74515

Volare Premier Coupe

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

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

1. JamlM*, A KISS IN TH! DARK. Pūuntlitaj ir Intymftj nwXykli 
ipraiyaul, paimti Ii gyvenimo. Lengvai rtUlta, gyva kalba, milai Uleira 
150 p«L Kaina ttJO.

Dr. Jverai B. Kahlua, HISTORY OF LITHUANIA. Lletnvoa UtorOei 
Antranki nno pat »ennjq imžhj iki pokario metę. Vidutinio formato. 145 
«L, kainuoja tt.00.

Dr. Jtmu B. Kenčiu*, VYTAUTAS THI GREAT. UtorlniaJ DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuve* vaUtyoea ir x» kaimynu. L^ortja 
UI paL Kaina 0.00. Kietala vlrUliaif S4.00.

Dauguma fcitj knygų JT* tinkamo* dovano* Įvairiom!* progotnla. Jm Ii 
titaa knygų galima Udgytl atcilankiai i Naujienų arba ataiuntm čeki u 
erinigtoe perlaida

iTXf Th «•««»

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
’ - - - % p • -

NAUJIENOSE O AL IK.a GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO
JO, VISUOMENES VEIKIJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS

A. J. Gvuen — MINTYS IR DARBAI, 230 paL, Uečiaučiui 19M 
metu įvykiui. Jablonaklc Ir Totoraičio Jaunu dienu It rrurf 
rtptnliaA. __________ .____________ __________ ____

______ -— — ,—-----

A. J. Ovmn — DANTYS, ju priežiūra, avefkata Ir grrfl*
Kietala rlrteliata, vietoje M.00 dabar tik _________
Klnkttale vŪMlali tik ____________________________

A. J. Gv««n — AUK1TA KULTŪRA — 1IAUR0* ĮMONES.
KellonM pe Kumpa tapddžl*!. Dabar tik ■

ttje
Dw*-

hm

4.

t k pavalgymui ir maldoms. Bet 
“elitas” savęs nepamiršo. Jam 
leista malonumais naudotis sa
vaitės viduryje vakaro prie
tamsoje.

Prae:‘a!s metais klubo pirmi
ninkas K. Jurgėla dėl nežino
mos pr'ežasties nubaudė vieną 
is dosniausių narių, šįmet vėl 
nubaudė kitą, ypač darbštų me
nininką. išmesdamas jo dovaną 
klubui — herbus ir Vytį — į 
šiukšlių sandėlį, kaip “raudo
nai' kampelį“, primenantį pa- 
nuošalą. netinkamą klubo sie
noms puošti.

Dar vienas dalykas. Draugi
joms būdavo leista pasinaudoti 
klubo patalpa be formalaus 
prašymų rašymo. Ta tvarka pa
keista.

Per menką tautos tikslų, gy
venimo progreso supratimą, per 
nusenusio fanatizmo akinius ne- 
pramatęs tos tautos galimo liki
mo. “šventasis" mula Chomeini 
šovė pro šalį, nugramzdindamas 
tautos likimą nelaimių praraju- 
je, o mūsų “shiitai”, prisidengę 
maldingumo skraiste, sugebėjo 
suskaldyti išeivijos ir taip jau 
gerokai apgnaibytos vienybės li
kučius. Faktas, kad viskas pi
nigu paremta, o veidmainių nie
kuomet nebuvo stokos.

Klubinis

® Finikiečiai buvo semitų gi
minė. pirmieji pirkliai, kurie gy
veno Afrikos šiauriniame Vidur
žemio pakraštyje. Kartagena 
buvo pirmasis komercinis cent
ras pasaulyje. Finikiečiai savo 
prekes gabeno į Europą. Romė
nų poetas Virgilijus savo Anei- 
doje mini Kartagena.

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

J RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI s F ANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Turime po kelias

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

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

Minkšti viršeliai $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________________$15.00

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį palto iilaidoma.

$10.00

| m. MĄUn«MCX, CiliCAM K H-U Friday, October 26, 1979

TaiedStras.se
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hjee months; Canada >33.00 per year; 
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> 9.00
« 3.00
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Dienraščio kaino*!

;hJcaxoie. ir priemieačiuoee: 
metaiM __________ '

pusei meta; 
trinas mėneaiams  
rieruun mėnesiui 

>18.00
>10.00
> 3J0

trinu mėnesiams ;
vieeam menesiui M

Kanadoje:
metama ________
pusei metu ____
vienam

UžsieniuoM:
metimį —__‘>34.00
pusei meta. _______  >18.00
-vienam mėnesiui - | 4.00

Naujiena* eina, kasdien, Ifaldrlant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halsted St, Chicago, 
HL 80606. Telaf. 421-8100, -

>18.00
1 U0

pelitui 130 JI Ordarin kirti. «■ afeąkyma.

. NAUJIENŲ - raitinė- atdara budies, ižakynn aekmadienina, noc
- X ■** t. - k ‘ -

gė lietuvišką mokslo įstaigą su. visai nelietuvišku vardu. 
I Vilniaus Kapsukas nėra Vilniaus universiteto var
dą nešiojančio žmogaus pavardė. Vinco Kapsuko tiferar 
sis vardas buvo Vincas Mickevičius, turtingo Suvalki
jos ūkininko sūnus. Kaip didelė Suvalkijos ūkininkų.
dauguma, taip ir Mickevičiaus tėvas norėjo savo su-j 

nų išleisti į kunigus ir pasiuntė į Suvalkų kunigų sėmf- ' 
nariją. Ten jaunas Mickevičius, vos baigęs 4 klases, 
pradėjo išdykauti- Naktimis išsilgdąVo. iš seminarijos 
bendrabučio ir ūždavo su tokiais pačiais neramuoliašp 
kol jį pagavo ir išvarė iš seminarijos-

Mickevičius norėjo tapti politiku, rašytoju — laik
raštininku, bet neturėjo gabumų. Paskaitęs Vinco Kap
so “Lietuvos tilto atsiminimus’’, jis panoro tapti bent 
Kapsuku, nes Kapsu niekad nesitikėjo būti-, Ką^pšu' būti 
nesitikėjo, bet bent mažu Kapsuku norėjo būti; .

Tas Vincas Kapsukas - Mickevičius bevelydamas 
Lietuvai ir lietuviams gero,, visai nuklydęs nuo lietūviš^ 
ko kelio nuėjo dirbti Lenino tiesiamais rusimo impėri^- 
lizmo keliais- Jis dirbo ne Su lietuviais Lietuvos labui,, 
bet su Leninu sovietinio imperializmo labui- Kada- L'e- 
ninas,nuvertęs demokratinę Rusijos vyriausybę, pašiūri 
tė raudonosios armijos dalinius į Lietuvą ir Gudiją, So
vietų karo jėgų įkandin pasiuntė sovietinę Lietuvos ir 
Gudijos vyriausybę, kurios priešakyje stovėjo Vincas 
Kapsukas.

Michailo Tuchačevskio armijai užėmus Gudiją ir 
Vilnių, Lietuvos sostinėje įsikūrė Vinco Kapsuko “ta
rybinė ’’Lietuvos vyriausybė. _ .

Caro kariuomenei besitraukiant iš Vilniaus 1915 
metais, caras įsakė išvežti iš Vilniaus visus Vilniuje bu
vusius Lietuvos dokumentus ir knygas. Iš Vilniaus Bu
vo išvežti universiteto dokumentai, taip pat išvežti, 
kapsukai- ■■ : ■ \ ;

Kapsukas buvo rusų okupuotos Lietuvos premje
ras, bet jis neturėjo žmonių, kurie būtų galėję jam pa
dėti atlikti pačius pagrindinius dalykus,nes daugelis ne
mokėjo skaityti ir rašyti. Jis įsteigė darbo kursus, 
kuriuose buvo dėstomi pagrindiniai skaitymo ir dėsty
mo dėsniai Apie jokį universitetą ten dr. kalbos negalė
jo būti- Vilniuje taip pat buvo grupė inteligentųj/kiiriė. 
nespėjo‘išvažiuoti į Vakarus ir pasiekti Kauną- Jie liko 
Vilniuje. Jiems reikėjo gyventi, užsidirbti duonos/ir-

' t > H i

Restauruota. Tralui pilis

V. KAROSAS

:.<T' • •

i r*

neryžtingumą pačioje ALToje. 
ALTos 38-sis suvažiaviinąsį_pd- į 
demonstravo,.; Uą^p-^atsisakius 
dr. K. Bobeliui/tpį^ų yadpsauti 
ir nešti apt savo .pečių -didelę 
darbo ir atsokpmybės naštą, d&ri'l 
•legatai pasijuto’'našlaičiais ir 
palikti Dievo, valiaVxHgai' tf 
'kol buvo sudalytą. naują. ĄĮ_,Tps 
valdyba ir išrinktas” naujas1 pir- ! • 
mininkas. Užudt:<? atnletuš iš 
principo primetamu^ JAV C,LB 
Rochesterio 6 punktus; ilgai ’tar
iasi ir ieškota kompromisų,’ kas 
rodė ALTos,. vadovybėj silpnu
mą.' Be to, lemtingas ĄILXq$.asu- 
yažįąyimas_ įr _ Lietuvių;"Kon
gresas/buvo- nukelti į-JiįeveĮąn- 
dą, kur būtų sunkiai atyvkfi'at- 
stovams ir‘ svečiams Jš” (5hica- 
gos,:įkas ; papildomai’/^utiafę 
frontininkams. į galimybė suda
lyti./tavo daugumą^,

.. Gdl ne''vfėnaš''nuoširdūs AL- 
Tos-; rėmėjai yylęd“! Ci^vėlandą^ 

’sūnkia širdįfni/'ntįs ,ni|ko.' *gętp 
nesitikėjo/, o ^ūti.. Jiudjriinku 
frontininkų'1 tnrm^d,/’-būūf'’buvę 
dar' ššiddau.- Wthpk B/|it<X'heti-

■f‘‘ r f , (n \
liai atpasakoti ai įvertinti įvyr 
kušį dramatinį' posūkį* Ameri
kos lietuvių politiniame gyve- 
nime. , .

.. , r ■ . • t s 11 ‘ ■ j’ • jv’ -
Audros debesys rinkosi dar 

gerokai prieš' suvažiavimą.. 
Spaudoje buvo pranešta, kad 
žymiausia išeivijos organizacija 
ALRKF pateko frontirijnkų kon
trolėm . Įgavę tvirtą atramą pa
čioje ALToje ir turėdami AL- 
tds valdyboje savo planams pri
tarėjus, kui’ie, vardan - jėgų kon-. 
solidari jos ir tautinės vienybės, 
dėjo pastangas “suliėdinti AL-. 
Tą su LB”, buvo tikriįšiame sų-, 
Važiavime - balsų., dąugųmą pra
vesti savo užmojį; •

Užvaldę “demokratiniais” rin
kimais- J A-V. LB' ir. PLB bei Įsi
tvirtinę ALRKF ir pajungę sa
vo ^žinion katalikiškos spaudos/ 
ididžąją dalį, iš . kurios pusi apių 
vedė sistematingą ALTos- ap
šaudymą;; tikėjo tuiį pakanka- 
-hiaį/ jęgų.;ALljos-,. likvidavimui 
4r. savo pilnutinės. diktatūrPsj 
’įteisinimui Amerikos lietuvių 
Išeivijos-gyvenime. . / ' ■ .
1' /Be-sųkąuptų sąyd jėgųrifroii-

, Įvykusį Cleveiande 1979m. spa
lio mėn. 12 d .ALTos 39-ta su
važiavimą ir spalio mėn. 13-14 
d. d. Amerikos Lietuvių IX 
Kongresą tenka atžymėti kaip 
nepaprastą . įvykį. • lietuviškos 
išeivijos politiniame gyvenime, 
nes juose buvo Išspręstas ALTos 
egzistencijos klausimas* bei jbs 
rolė tolimesniame Lietuvos lai
svinimo darbe. -

Šiame suvdžiavimel įvyko- 
dramatiška konfrontacija tarp 
ALTos ir frontiniskų bei: jų .pri
tarė jų, pasiryžusių šiame- Lie
tuvių Kongrese suduoti galutinį 
smūgį ALTos . integralumui / 
pravedant balsavimo kėliu/ t v. 
Rochesterio 6 .punktų sutari
mus, kas reikštų ALTos lik vi-' 
davimą. Kilusi, suvažiavime pro-, 
testo audra literališkai nušlavė 
suplanuotą frontininkų užmojį, 
privertusi suokalbio vadus atsb 

įkalbinėti,y teisintis., įr, po -pralak 
mėjimo dingti nuo. su'važian- 
mo .scenos. . .. G
/ Visa tai įvyko' su tokiu neti- 
kėtuiįįiL ir. greięiib kad. riet pa-?

Kaip Vilniaus Universitetui ’ 
prilipdytas Kapsuko vardas

.Visi esame girdėję.'apie Vilniaus-400 metų sukaktį. 
Šią,x sukaktį šventė visoje . Sovietų Sąjungoje, nes Vil
niaus univer. yra pati seniausioji mokslo Įstaiga visoje 
Rusijoje. Sovietų, Sąjungoje-yra didesnių'mokslo įstai
gų, bėri Vilniaus universitetas -pats seriiąusiasri ’ -.-G,

■ šią sukaktį priirifalėjo ne tik Vilniuje, bet ir kituose 
kraštuose. Vilniaus mokslo įstaigos sukaktis buvo pa- 
iriiriėt'ą ir Ametikoie- ;U. r'’; . r. U -J

i -’ - 'i S i .- ?■ ' į K ‘
*■ ~ T 5 _ v- r ' > j,-

L Viliujė prie 400 metų sukakties pradėjo ruoštis 
prieš; porą'jih'ėtųč'ŠĮ^'kartą' Sovietų'-';§ajtihga''‘su’tiko ' pa
skirtį stambesnę •.stirną pinigų • kad. galėtų yisąm. pasau
liui , pasigirk’ apie'4šėnąį ĮSbrietų LŠąjųngoš rhbšfri ’Ištaigą. 
Mokslo srityje rusai- mažai ką davė,- tai nori bent pasi
girti lietuviškčs. mokslo Ištaigos .senumu. Rusai -kalba 
apie sovietinę Lietuvą-- -bet turi galvoje lietuvių Vii- i pienu?rilė riri reikėjo apsisaugoti nuo ..įtarinėjimų; ; jie 
niaus universitetą- -«Ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Ru-'ėjo į tokius-/‘darbo kursus” ii riiiii žUik-iit riirityt- ---n-, 
sįoje jokio universiteto nebuvo, o kai komunistai Ru- rašyki. Tokiu mokytoju tapo Augustinas-'•JanulaftiX^^i^T’®^ r^rteriri ar koriai; . .

.Lietuvą...sųsovi'etind. tai gali..pasigirti ir ViL -Valaitis, Gudaitis, J- Tumėnas, P. Mašiotas, broliai Bir-ir- 
■ Kad--universitetas- būtų - tikrai- so-kiškos ir visa eilė kitų. Kapsukas kvietė juos talkon, nęs;~

niaus universitetą.. f ■- t ' • ,^- Ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Ru-Zėjo į tokius /‘darbo kursus” ir mokė žmones skaityti in

siją..'ir .
niaus universitetu, 
vietinis, prie jo pridėjo Vinco Kapsuko'vardą, l Vincas 
Kapsukas'buvoŪięfetvių kitrhės, bet į gyveriįmo ’ pabaigą 
buvo labiau sovietinis, mėgm lietuviškas. rii.

Okupuotoje Lietuvoje šios sukakties proga išleisti 
trys tomai apie rVilniaus universiteto..praeitį. Pirmas 
tomas liečia pirmuosiūš' pustrečio' šimto metų, antras 
liečia universitetą _ iki 1940 metų, o trečiasis kalba apie 
šių dienų universitetą-:''Vinto Kapstfky vardas priseg
tas prie universiteto7 tiktai'1940 metais/ pirmus sovietų 
okupącijbs metus, .bet; priežastys, kaip pateko-'bemok
slio Vinco Kapsuko vardas _prie universiteto, jau ats
pausdintas antrame'tome-i ' : > L »

Nieko aiškaus ir tikslaus ten taip pat neparašyta, Į /T * i i 'n *♦** i •’ į I

K C

ir. tvirtai paruoštas 
jėgas., šis suvažiavimą^iširtai" 
pasisakė už dėinokratyc'sMdeą--— 
lūs 'ir principus'ir triuškinančia 
dauguma atmetė frontininkų 
Užmojį primesti savo diktatūrą 
Amerikos lietuvių: išeivijai.- . 
; 'Kaip tai ;įyykQ2 A/tvyEtts Į 
Glęyėlandą, atstovams įr 5ve-_ 
čiams teko sustoti pačiame 
iniėslo centre puošniame ĮJol- 
į^nąėn tiaiisė tieš)^yjeį'‘/kur 
įyyico' ALTos ’ s'uvažiavini'as''ir 
LietutViĮį Kdn^esas.':

jau visi jie buvo reikalingi. Jokidrh's'valdžios p’ahėi'gom^ ' •<& ?.<• c. .rt. ;
jie netiko, nes nenorėjo, bet aprangai ir maišto'
jie prisiglaudė prie “darbo kuirsų”, o vėliau -ir .-prie; pa- kai iš. nieko, reįkėjo iškelti ^Kąpsūką’ir studentams pa
skaitų- Jie pasiūlė atgaivinti universitetą ir dirbii ,.r9^yti, Peikia ieškoti .rysiu^^-okupahtiis;- ^^'M- 
jiems būtų saugiau nuo nuolat ieškančios įtariamų- ješkoj? Kapsukas /tapęs Leniiio--žp TtfcBačeyškįo, pas- 
jų policijos- Janulaitis pasiūlė idėją atgaivinti .univer
sitetą. Kapsukas griebėsi už šįaudo< kadtik galėtų ko
kiu nors būdu užsikabinti.. Su Vilniaus universitetu 
jis nieko bendro hėfūrėjo/ nes. pats į universitetą1 kojos 
nebuvo Įkėlęs. Universiteto idėją galėjo jam duoti tik
tai Janulaitis su Biržiškais, bet ne Z. Žemaitis,- ICaip' da
bartiniai valdovai parašė. /. ’ ... ■' -- ________

Pagaliau, jeigu Z žemaitis būtų tūrėjos kdMĮį sau- 0‘v^liaū Stalinio ir Tuchačevskį', Sušaudė,.

Visa ta istorija apie Kapsuko indelŲ>^ūįųss- uįi- 
mrsifetą yra žmonėms apgaudinėtu. Ka^sukd- vard^' 
Zimi&H’ dniversTfetili primėtė okupaji^žš.' U. // ■/ _ Y1

kutiniu pastumdėliu. . J ;r, j -...d//
Straipsni apie “darbo .universitetą” pradeda šitaip:

Didžioji-: -Spalio socialistic revolhrėij ai-’* • — - —
. Tai - melas, nes

. ' r- - > j r | ‘ 3 . Į ę/1 Ų. į y Į m rY.v.rl tv J L L1 U S

Lietuvių tautos, istcrją-,i fe.pagrido : pakeitėm'etW akin 
socialistĄife revofiuėijai'.’- u  ri&valravinro' dalyvių

s spalio revoliucija1 Lietuvos"nepasiė'-"irliauji veidai1/didele
Revoliuciją” Lietuvon &ešė Tuchačevskio— .kartosy.bet-nettuko ir- ’
Td^raČėVskį, pasibaigt, “socialistinė K '"x -v-.uy. ,;i . Visi gwai te

įvažiavimo' dalyvių
Lmi is

bet knygoje yra pusaštunto puslapio, kuriame Pasako-. .tykius su Kapsuku ir būtų Kapsukui pasiūlęs' Vilniaus r^driucionieriį'
jama/kaip lietuvio Kapsuko vardas surištas su Vilniaus universiteto atgaivinimą rusi) okupacijos mėtii', t$i 
universitetu. Atspausdinome Naujienose visą knygos okupantas jo nebūtų ištrėmęš,- kai trėmė mokytojus ir veięsitetą. 
skyrelį,- kad skaitytojas žinotų, kaip okupantas sujun- profesorius.
universitetu. Atspausdinome Naujienose visą

/ Vi
T

„ --., -kąrtU 1’ūfsfovų
Visi .gyviai tarpiisa^e. šneku- 
įčiavo/. ųzt^ę pokalbiais 
^važiayįmo .. atidatTing.- Nuo- ‘ 
i^ikps. buvo fUyii?QS;ir niekas jie-. 
ženklino artėjančios audros.
tf’l ( R’v - ii >
; .r (Bus daugiau);

\ - 'p. ....... —■■■■, —* I

Vytauto-Smetonos paskaita, minint 
• (R) Liet-Bendruomėnėf penkerių 

metu veiklos sukakti
Šiai paskaitai skaityti, jis buvo pakviestas 

minėjimo rengėjų.
Vytautas Smetona yra pirmojo buvusio lai

svos Lietuvos prezidento Antano Smetonos 
vaikaitis, dar gana jaunas, pagarsėjęs' piani
stas, besireiškiąs lietuviškoje veikloje ir se
kąs užsienio politiką.

'* - - : 5 (Tąsa)
! Howard Phillips, Conservative Caucus galva, 

pasakė man, kad jis neseniai buvo Lietuvoj ir bu
vę’ sužavėtas stipria lietuvių antikomunistine 
dvasia ir kova už laisvę. Ar ne ironiška, netgi 
tragiška, kad kol lietuviai anapus geležinės už
dangos rizikuoja gyvybe pasisakyti už laisvę, kai 
kurie lietuviai Amerikoje prisideda prie jų galu
tinio išnaikinimo.

• Aš anksčiau paminėjau, kad Amerikos vy
riausybė eina iš vieno su komunistais. Jeigu mes 

panUgJi'ėsime šitos politikos kūrėjus, mes paste
bėsime, kad 'ei vienas iš jų netiki į idėj^’ kad 
Amė'fka turi ir toliau egzistuoti kaip nepriklau- 
sUbisb ir laisvas kraštas. Zbigniew Brzezinski,

Cyrus Vance ir Paul Warnke — visi, trys* yra na- ajpgauinigri “human ri^hts^’ prdpagand'Ą pėrse- 
riai konspiratingos Council on Foreign Rėldtiohk, IridtT Kdfl'ėžijri,' Piėtų’’Afriką; Čilę/'BFazifija; ,Pie- 
kurios tikslas yra sunaikinti Amerikos sistemą ir tų Korėją, ir apsisukęs išduoda- antikomunistinį 
sustiprinti Sovietų Sąjungą iki to laipsnio, kol abi tTaiwaha, kuris turi puikų1 “human rights” rekor- 
galės būti sujungtos su kitais kraštais, Po to, kai 
atsisakys nepriklausomybės, į vieno pasaulio dik
tatūrą, po Jungtinių Tautų vadovybe. Brzezinski 
yra parašęs knygą “Between Two Ages’’; kur aiš
kiai parodė savo grynai marksistiškas simpatijas, 

ir sakė, kad marksizmas yra “laimėjimas protb 
virš tikėjimo”. Šitas asmuo formuluoja Amerikos 
užsienio politiką, netiki į Ameriką, yra marksis
tas, ir jo tarptautinės politikos mokidys yra Jim
my Carter. Paul Warnke yra agitatorius už vien
pusišką Amerikos nusiginklavimą, po kurio mes 
įtikinsime Sovietus, kad yra neįmatoma laimėti, 
atominį karą, nežiūrint į tai, kad mės busime be 
ginklų, o jie turės istorijoje galingiausią kariuo
menę. Lygiu būdu, jisai yra registruotas agentas 
Raudonosios Alžirijos. Jokia staigmena, kad su 
tokiais išdavikais ir neišmanėliais Amerikos už
sienio politika yra skandalinga.

Šiais laikais žiūrėjimas į pasaulio žemėlapį 
reikalauja gerokos drąsos. Nicaragua ir Iranas 
yra paskutinės vastybės, kurios krito į komuni- 
stlų rankas. Lygiu būdu Carteris parodė neapy
kantą Somozai ir Irano Shachui. o užstojo San- 
dinistus ir Chomeinį. Pietų — Rytų Azija visiš
kai komunistų rankose. Carteris naudoja save’

dą, o gyventojai pilną laisvę ir nepaprastą Eko
nomišką gerbūvį ir pripažįsta komunistę gatlją, 
kuri, nelegaliai įveda žiauriausią diktatūrą visoj 
Kinijoj, .ir dėka savo socialistinės ekonomijo&tu7 
ri viena iš pasaulio/^ žemiausią gyvenimo stan
dartų; be to, prisipažino, anot Senato subkomjte- 
to, nužudę 34 milijonus kiniečių- Ahti-komunKti- 
nėms valdžioms Carteris pritaiko ekonomiškas 
sankcijas naudodamas savo veidmainišką ‘'hu
man rights” propagandą, bėt kiek tai liečia ne
apsakomai žiaurius ;.ir bėdiėyiškus komunisti
nius kraštus, Carteriš laikbš?50' mėtų bėsitfsi’dn- 
čios Amerikos politikos padėti Sovietams. Prisi-

W e,s t .E.quatf ffiio; W/1'T. $d
, p —c •/ 2 4« * *> u -v* ▼ »* ' * _____ «s _ i. ■_

rikai. nes.eniai-pardavė. Sovietams .visokių- moder- 
niškraushr dalykų/' ir•tifle rėikia ,
fiškai^-iliustruotį kokį laipsnį. Amerikoj pagalba ? 
SovfpaiŽs .į&įBiU/kdi. Vladimiras'- Žukovskis, 
peržengęs laisyės rubęžių, pažiūrėjo į savo rete
žius, ant kurių-blivd įrašas “riįadė in U.S.A-” Mū
sų mokesčiai yra naudojami Sovietuose laikytį 
lietuvius’ belaisviais ir mėš ši'tb negalime tole
ruoti. 1! . .' .'" u

• Dabar yra didžiulė, problema prieš lĄųį ku
ri,, .jeigu bus pi’iimta Amerikos Senate, prives 
prie tb, kad' Amerika tikriausiai' praras* laisvę, ir i 
mes gyvensime tokiose pačiose sąlygose, - ^kaip ’ 
lietuviai anapus^ geležines uždangoj Ak 'kalbu 
ŠritT rt; kuri yra' sihibdlfs A\nerikoš Jefetišti- k

I

minkim 73-4 metų Sovietams pardavimą kviiecuf - nes politikos,- veilarič&s pHe i&lalĮ&niui žengOo 
skolon ir statymą ant Kamo’s upės didžiausio pa- atgal ir pasitrdukiiflo/pri’ėš Sovietų ag¥esiviMtą. 
šaulyje sunkvežimių: fabriko .90% skolon1/ kliris Paprastai kalbanti SALT I dAvė’SbViėtąhls absp- 
dabar yra naudojamas tankams gimintį. Nuo172 
metų už 60 bilijonų Vakarų tedhnologijos buvo 
parduota Sovietams skolon.. Yra tiek ir tiek pa
vyzdžių parduodant Amerikai- iri.Vakarams ^So
vietams sukurti militarines - industines pajėgas, 
bet deja, nėra laiko ėia visų išvardinti/Nor 
jums rekomenduoti, jjeigu norite gauti smull^s- 
nių įrodymų-, įsigili Ai ■ į Stanford jUn i versiiwto

U

liūtinį. strategišką pirmumą,. o- SALT II duoda 
pirmo smūgiritfaHmybėsJ SALT I uždraudė Ame
rikoj- ABM. sistemą;' kuri apsaugotų mūšų mies
tus, jų;' gyvWtojtfsriri ‘‘MiHuteittbn III ■ raketos

( (Bus daugiau) ’
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t šuSėRua. iK MOTERŲ LIGOS 
k GINEKOLOGINĖ chirurgija 
4449 So.51 PviasRi Rd. (Crawford 
MoJical Bolldinfl) Tol. LU 5-6444 

sPriima ligonius pagal susitarim^. 
Jei nepUUiepia, skambinti 374-8U04
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OR.-PAUL V. DARGIS 
OY&VTOJAS IR CHIRURGĄ, |

Gocumunlty klinikos 
Modicino* direktorių*

S. M*nh«im Rd.; We»tcn*«t»r( Ik
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0R. A. B. GLAVECKAS 
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* 103rd ^trwt
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DR. FRANK PLECKAS
> OPTOMETRISTAS *
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. Lucientes Prėskos tapyba

i

kad jaučiuosi gerai
— Tai juo geriau, — atsakė, 

nes jeigu jausiesi blogai, ga
li būti pervėlu.' Prieš operaciją 
reikės paimti '» kartus stiprius 
radiacijos švitinimus.

Tai išgirdęs labai rus mi
niau, suabejojau, -ar daktarai 
žino, ką darei. Bet gal reikės su
tikti. Rytojaus dieną pradėjo 
vežti radiacijos kaitinimui. Vie
ną d eną atėjo juoduke, skaitė 
maldas > ir laimino, žir.cnm, pir
ma ligonio ateik-ąusus. PJėjo 
ir prie mano lovos ir klausė, ar 
galinti ir už mane pasimoloti. 
Aš tada ir sakau:

— Kodėl ne, juk esu krikšč o- 
nis.

Ilgai kalbėjo ka in kokią 
maldą, uždėjus'-ranką man ant 
galvos, o kita ranka laikė ma
no už rankos, lyg tikrindama 
pulsą, ir žiūrėjo į akis. Vėliau 
ir sako: »

— Jūs ęsąte syęikas, jau už 
poros dięųų'eisite pamo, tik rei
kia turėti’ stiprų ukėjimą. .
' — Tikėli; sakau, — tikiu, bet 

daktarai nustatė, kad aš turiu
operuotis.

■ Juoduke tik pakraipė galvą radijo kaitinimą. Mes nustatė-’ 
ir sako: ■■ • m€) pas jus jokio vėžio ne-

■' — Jėzus Kristus geriausias rasta, tik turite stiprų chroniš- į 
gydytojas, kurie juo pasitiki, iš- ką uždegimą su vietiniu krauja- 
gyja- Į vimu. Jūs būsite du metu stebi-

i Ji nuėjo, o aš likau didžiai mas, reikės pasitikrinti kas trys 
susirūpinęs.-:{'mėnesiai. ' -j

Dabar jau prrėjo du ir pusė 
metų — jaučiuosi normaliai.

i. Vakariniam patikrinimui į Džiaugiuosi, kad išsigelbėjau 
,5«Adr«'jjrtikfikafip««l MOTERŲ figes. organai1 pradeda sutrikti, sulau- Jaunas^ gydytojas1 /rriekšikie- '^ėjo 5 daktarai, suvažiavę iš i nuo nereikalingos operacijos. . 

- OfiMj 2652 WEST STtte S*iR2ET ' kus 60 metų amžia'tiš'.' žmogus,' tis apžiūrėjo 'popierius ir mano v^*l šalrij parktikuotis. Tai ašjTodėl ir noriu perspėti kitus •
;kuo- laiško datą,/tada ir sako, kad ID ’’1', sakau ispaniškai meksikie-į.tokiu atveju gerai;pasitikrinti, j 

OFISO VAt: trečiaa. j met< pasibaigia garantijos' lai-!
® kas, tenka laukti j o;/sugriuvimo."
aiai*-2^4 vaL popigttaf kitu oiku .gįpaj, -jeigu - gydytojas yrą ge-' 

“ • 1 - . . * ' ji * f f b ‘ e= 'T ‘r \_ ras 'ir rūpestingas ir nustato 
tikrąją ligos 'priežastį arba diag

nozę., ' , j. !
• Tenka -spaudoj * skaityti sta- 
6$' ik as; kad " didelis' /procentas1 

{Area SuppoitRlzir^L'-X.j rg ( .operacijų rtarofS&’ viŽa^Hs^eika-
6e*<*diemaM 9^—1 j-ingaT. Kaip praktika 'paro'doj kad 

Likurie. daktarinei žmogus 
’ * __ Į gydymą mažai tejaučia., atsako-,

tmybės.j.Kąi^ kris' galvoja, -kad 
i dakla'ras neklysta, bet t'aitaiėtie- 
: Į sa. Ir -manm'jmemškai>yraržinoj 

ma, kad viena ligonė , daugiau 
nei pusę, 'metų ; būvį) / gydėnią 
nuo skifvid žaizdos, 'o kai’ n^da-1 
vė-rezultatų, tai ištyrę rado.škilį' 
vyje vėžį.-Buvo^padaryta opera
cija, bet 'deja,'?pavėluotai. Mirtį 
atnešė klaidinga diagnozė. Teko 
ir man pačiam, pergyve.hti ■ to
kios neteisingos' diagnozės nūs-' 
tatymą. Todėl nbrėčiau''nr' ki
tiems patarta, kad pirmiausia 
pasitikrintų, pas .gerą .ir/sąžininr 
■gą daktarą: '; x -.'ū.?"

■ Mano'atveju buvo taip.r-Nei 
iš šio, nei 'iš to slapume‘‘pitadė 
jo rodytis;-kraujas.' Susirūpinės 
nuėjau pas- daktaraukuris,-; ro
dos, nuodu4?irial:apžiūrėjo' ir sa
ko, a kad liga labai rimta,<,,gal 
reikės ir operacijos, kuri gana 
brangiai, kainuotu. Tuo laikui ninės naino. Daktaras man pra- 
Medicare draudimo dar netarė- nešė liūdną žinią,-kad liga kom- 
jąu, tai jik'pūtarėreiti'į miesto i piį 
ligoninę '(Cook-1county Hospi
tal). Parašė laišką, užlipino, lie
pė paduoti daktarui. Nieko ne-, 
laukęs nuėjau į:miestodigo'ninę 
ir atsistojau -į. ilgą laukiančiųjų

| versiteto klinikas ir ten užsire
gistravau.

Kai pašaukė mare apžiūrėji
mui, jaunas simpatingas dakta
riukas viską išklausė, kai aš 
kaip jaučiuosi. Pasiskundžiau, 
kad pilvo apačios oda braška 
turiu grįžti operacijai.

— Gerai, — sako, — mes ga
lėsime Jumis apžiūrėti, turėsi
te atnešti savo ligos 
urologijos skyrių.

Paskvrė vizitą už 
valčių. Per tą laiką
tą ligos istoriją. Atėjus vizito 
laikui, turėjau eiti j operacinį 
skyrių, kur mane nuodugniai 
ištyrė ir apžiūrėjo net trys jau
ni medikai. Prirašė 
liepė už 
kas. Per 
džiausi,

davinius į

dviejų sa- 
išėmiau ir

vaistų ir 
mėnesio ateiti į klini- 
tą laiką intensyviai gy- 
pasinaudodamas net 

Adomavičiaus per lai
kraštį patarimais. Nuėjus vizi
tui. daktarui buvo atneštos abi 
mano ligos istorijos. Paklausė, 
kaip j u .čiuesi. Pasiskundžiau, 
kad pilvo apačios cda braško 
kaip popierius. Tai jis ir sako:

| — Turėjote Inbai stiprų 2000

NETEISINGA DIAGNOZĖ
j Nė vienas žmogus nėra lais-eiįę. Už keletos* valandų priėjau 
vas nuo ligų: 'suserga;>ėar^šas, prie stalo, viską surašė-ir liepė 
kaip ir turtingas'ar net Tara-1 etai T Emergency ■ skyrių. Ten •*’ ’ U > - . i-V • 'r 1T . T?'_- ’J i , 2 > . • , . .

DR. VYT. TAURAS (kad ir visą 'gyvenimą būtų h‘ė-fpierius tarnautojai.- Už kiek lai- tąjį ir paskutini radijo kaitmi- 
Daųgiausia 'žmogaus"ko pašaukė ir mano 'pavardę.-- nta-

'-Of ko famfu 776 '8*0
ReiĮdendfos U&3545

liūs? Nėra ’ne^iilirtieš‘Be ligos- padaviau tą ‘laišką'ir kitus po- - PeiĮktadiepį -.pabaigiau penk-.Į
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ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jūs tyrinėjate Raitus, nes tanelės juose turi amžinąjį gyvenimu, 
lie tai ir yra, kurie liudtja apie mane".— Jono 5:39. *"•..>
Mūsų tekste pasakyta, kad šventasis Raštas apreiškia mums Viešpatį 

Jėzų. Todėl norintieji jį pažinti turi ieškoti žinių apie jį šventajame Raš
te. Tuo tiksiu Dievas davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus. Žmo
nių žodžius galime priimti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo* žo
džiu. O norint suprasti kas parašyta, reikia šventosios dvasios. pagalbos, 
šventąjį Raštą reikia netik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 
reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankus ir pasirengę 
puimti mums Dievo duotąsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamais ge
riems darbams. *♦ *

* j x t V. RASTO TYRINtTOJAI
J. Muzikam., 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.¥<d.03Q3

Mažeika & Evans
LaidotuviiĮ Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

MAL.V4;N.G,.., 
_ Apdri«Al**’i»«H6,iW^yma» 
j į U |rairiv *t»tvmvr >“ 

ANTANAS, VILIMAS 
•t T«L 376-102 «ri>4 376-59%

■ -'i !£: iFr ;; i‘ t 
SOPHIE-BARCUS

RADIJO iBIMOS VALANDOS

Vfo*« prvframar Ii WOPA,

Lietuviu kalba: kandien nuo p<^ 
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

V«di|« Aldana OffvIhN 

tfimlock, 4-74U 
7T5f~S«.'MAPLIWOOb AVI.

CHICAGO, ILL ‘
—-----—.———. —

A “(Lietuvos Aidai’ 
JR -KAZĖ BRA^pilONYTt

Program** 
.i* >V

kasdien nuo pirmadienio Ud 
penktadienio 9 vai, vafc.

Viaos lalddi 'U WoPa stoti**,
r banga 1490 AM.

' / ‘ ■
st. Petersburg Fla.. 9:30 vai. p.p.
ii WTIS stoties 111Q—AM banga-

Chicago, TIBndia 60629
TeleL 778-5374

r\uo;
1914 metų

Midland Šavmgs aptar
nauja taupymo ir - namų ’ 
pasKolų reikalus visos mū 
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti j tuns naudingi u 
ate.tyjK ' , -

Sąskaita^ apdraustos 
iki $40,000

2657 69 STREET
Chicago, IL 60629

■ Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE, 

Bridgeview, IL 60455
fel. 598-940Q _

S Passbook Savings.

I

Iga rimta, reikės tuojau gulti į čiui daktarui: . ; Įneš falšyva diagnozė gali žino-
Tigoriinę ir viską pagrindinai iš- —Ar aš g alėčiau savaitga-įgųvisamamžiuipadarytiberei- 
tirti. Juo; labiau jam patiko; kad Itai išeiti apienamus apsitvar- j kalingai invalidu.

:-kyti? ' y- -
/Tas; pasitarus su savo drau

gu ąr^entiniečiii-_šako': ;
’ >—į-.- Gerai; mes. tave išleisime, į- 

tik pirmadienio Tytą turėsi grjž- 
tij nes taritradienį yra operacijų/ 
dferia. Žiūrėk, tik. nepabėk, nes

mokėjau■;susikalbėti ‘ -ispaniškai.
Atnešė ligonio* "rtiarškimūs, liė- 
pė persirengti, -afširado sanita
ras :-su ‘ vežiojimo kėde ir 3<aip

? tikrą' ligoni nuvežė r- 4-jį aukš
tą, uidogijos skyrių. TšĖfdide-
lė saiė su ■’60 lovų pasieniais, o v‘*>i‘“*
kpiidorluje-p-ora salitikitų* mote- ūturns ’. būtų- nemalonu, kad j

.-riiiis: Vnoja'u’3taAllėjo ’ 'visokitis Aiėjšgydyfes '.■pacientas pabėga, j
foTmaiuiiius. Slaugės atnešė ' ’ĮŽmonia, -pasizadėjaUj.bet neiš- i 

: Tnaišą*ir-rrian'e^pne^jo^prijuiT-’Tebėjau. Vietoje grįžti-pirmadie- Į
gė. ./ą.dviejų-dj&nų gkysliš'pra-

Viktoras Galeckas

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

/ L K -■*..* f ■ / * " 7

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

t

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
, . . Telefonas 523-0440 . . i .-j .

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONĖD KOPLYČIOS

-SUSIRINKIMŲ

AA^BULĄNSO 
PATARNAVIMAS

- U-

KOPLYČIAS. 
visosbJAij^to

DALYSE,,

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

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

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

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

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

Fisherman’s Pie
1

...... / BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, III. TeL: OLympic 2-1003

njo rytą i ligoninę,'nuėjau i uni-’ 
i

vanduo. Kągi, nors-buvo "ir rie- 
paibgn',-net''džia'uj’ia'iišb’ikatl ru- 
'pfeštisgai ‘^ydo1/' atseitp-^erai^.fr 
.v elžu ia ?V.ėiSaif ūki ek vieną *dfeną 
vežė i rūsį, darė-visokius-pėr- 
švictinius įr kraujo tyrimus su 
visokiais apartais, kuriu buvo 
dSUgvbe: Tai "fdrbūt didžiausia rinktinas pyks--i penktadienį, 
labofatotija.. Nė 'viefja ligoninė w' "47’'Su

£EnCAGOS Lietuvių Suvalkiečių 
• Draugijos poa.t<įs*togmi$ narių susi- 

7 * spalio
a. vai. rvak- Vyčįų^Saiėje. 2455 

'Nariai prašomi atsiian- 
siek^-japaęątiį-neiu^ių-Džiaugiau- kyH; nes yra daug svarbiųereikalų 

V,U4-- \ • aptarti. Po susirinkamo bus ir vai-.tike^ain^sis 4s, ten^karp ^es/ “ ' * ’ ~Ė7 Strungys
naujas. Vėliau nuvežė i opera- 
cijų‘ skyrių,; padarė vietinį’už- 
marinimą >-if gat valandą * tikri
no- įu Visokiais* aparatais. Tik 

f vakare* mane atvežė^ į lova. Už 
keliu dienų jaučiausi geriau. 
Ląike< rytinio daktarų Lkriniiuo 
paklausiau, kada išleis iš ligo-

ikuota. Peršvietimo ir mikro- 
;ko|)hm tyrimu ^lavin’ai-rodė. * 
kaH /pūslėje^’csmti piktybinė 
žaizda licv operaci
jos nębus galrbia pagydyti, ki- 
:aip reikės mirti. O aš ir sakau.

MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILL. 60632

PHONE 254-4470

<4 ' »•» 'Strings 
‘O** JirMe 

(Minimum $500 v*

Fisherman’s Pie 
Nets-Cheers For The

1

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

• , ..TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME.

1410 So. 50th Aye., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS ’
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Ghicagos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITVAXICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138 - H3S

can (15 1/2‘oz.) 
Libby’s Pihk Salmon

tgfP
cup cheese cracker 

crumbs /
cūp chili sauce 
cup milk

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

tablespoon instant 
minced onion

Salt and pepper to ta$t* 
slices American cheese, 

cut into strips
Lemon wedges, garnish

Preheat oven' to 375°F. Drain and flake salmon. In mednmj 
bowl, thoroughly Ccmibine eggs, crumbs, chili sauce, milk, 
mushrooms^ onions, salt and pepper; stir in4salmon. Pour into 

/greased 8-inch pie plate; Mat 30 minutes or until heated 
through. Arrange cheese on top of pie; heat an additional 
5 tM&ufes or an® 4$eese is partially melted. Cut into wedges. 

Yields about 6 wrvings. ___ _____ ___

2 
1/2

1/3
1/4

1

4

STEPONAS C LACK IR SŪNŪS ■
...... . (LACKAWICZ) v 

2424 WEST 69th STREET............................ REpublic 74213 ‘
2314 WKST..23rd PLACE— ----------------- VTnrinia 7-6^72 -
11028 SOUTHWEST-HIGHWAY, PaUs HUI», DI. -974-4416

P.J.RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 74911

I - NAUJIENOS. CHICAGO «, ILL 1 į n<]a-- I ■
obcr-26. 1.^79 >
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larp 5:00 ir 8 
pagerbimo

Pagerbs kengresmaną Derwinskj
Amerikos piliečių sudarytas chinski ir pasakyti kalbą sti- 

komitetas, kūnam vadovauja priai nukreiptą prieš Lietuvos 
dr. Gene -Ossello, šių metų lap- ir kitų tautų pavergėją prieš 
kričio 2 <1. pagt rbs nusipelniusį Sovietų Sąjungą (“Amerikos 
respublikonų partijos atstovą Lietuvių Tard?a’’, 3()1 ir 11X2 
JAV7 Kongrese Edwards Der- psl).
winskį. Pagerbimas banketas! Šiais metais spalio 12-11 d. 
įvyks Niko’s restorane, 7600 įvykusiame Amerikos L’etuvių 
S. Harlem Avenue, Bridgeview,I ir AL T kongrese, C.leveland’-e.

.) vai. vakaro. Į ALT pirmininkas dr. Kazys Šid- i
banketą pakvieti- dauskas štai ką praneši: “šių 

mai gaunami pas dr. Ossello. tel. iinrių pradžioje įvykusiame, 
333-4111. sumokant 50 dol.

Kongresmanas E. Derwinski: Komiteto 
yra didelis pavergtųjų tautų už
tarėjas. Jis gerai žino ir 
pranta anapus geležinės uždan
gos pavergtų tautų vargus ir 
bėdas. Jis niekad nepraleidžia 
progos JAV Kongrese ar valsty
bės įstaigose neužtaręs paverg
tas tautas. Kongresmanas E. 
Derwinski jau r.e vieną kartą 
sakė kalbas JAV Kongrese be
ginant okupuotą Lietuvą. Jis 
1902 m.. sausio 17 d. pranešė 
ALT pirmininkui, kad jis (Der
winski) ir kongresmanas Da
niel Flood įteikė rezoliuciją At
stovų Rūmams, kad prie Atsto
vų Rūmų būtų Įsteigta pastovi 
komisija Pabaltijo ir kitų pa
vergtų tautų reikalams. Rezo
liucija nebuvo priimta lik dė
lei to, kad Valstybės departa
mentas labai stipriai pasiprieši 
no. Gi 1970 m. birželio 13 d. ati
darant ALT centro valdybos su-' 
ruoštą Genocido parodą Chica- 
goje, kongresmanas E. Derwin
ski pasistengė atvykti į ši pa
rodos atidarymą kartu, su seų, 
(L Smith, kongresmanu R. Pu-

i Bendrojo Amerikos Pabaltieėių! 
metiniame posėdyje: 

buvo priimtas naujas JAV Kon-j 
su-’greso rezoliucijos tekstas, ku-1

riame JAV prezidentas yra^ 
Kongreso prašomas iškelti Bal
tijos tautų laisvės klausimą ki
tais melais įvykstančioje Hel
sinkio Akto signatarų konferen
cijoje Madride, prašant šiam 
reikalui pagalbos ir iš visų ki
tų Vakarų Europos valstybių. 
Pradžioje buvo Atstovų Rūmų 
patiektoš kelios rezoliucijos, ku
rios buvo sujungtos Į vieną, da
bar žinomą, kaip House Concur-j . - 
rent Res. 147, kurią Atstovų 
Rūmams yra patiekęs kong. Ed
ward Derwinski iš Illinojaus, ir

s®

Edward Derwinski

Balių šių metų lapkričio mėn. 
3 dieną 7 vai. vak. Šv. Antano 
parap.jos salėje, 49 Ct. ir 15 St. 
kampas, Cicero. Programa: Me
ninė dalis, kurią išpildys solis
tai Irena, Petrausk:enė ir dr. 
Briedis. Vakarienė, bufetas, lo
terija ir kiti baliaus įvairumai. 
Gros K. Venskaus orkestras. 
Auka 10 dol. Jaunimui — pusė 
kainos. Teirautis telef. 656-2550.

Valdyba (Pr.)
$ Berniukai 10 iki. 14 metų, 

kurie nori įstoti į Chicagos lie- 
tuviųskautų L'luanicos tuntą, 
prašomi atvykti šį sekmadieni, 

! spalio 28 d., 1H vai. ryto į 202 
i kambarį Jaunimo centre, 5620 
So. Claremont Avė. Kilus klau- 
s'manis dėl kitokio amžiaus 
berniukų, prašoma skambinti 
tuntininkui Kaziui Miecevičiui 

'tel. 737-5408.

— JAV Kongreso atst. Ro
bert Dornan (R-Cal.) pasiuntė 
170 kongreso narių pasirašytą 
laišką Sovietų kompartijos sek
retoriui ir prezidentui Leonidui 
Brežnevui dėl Balio Gajausko 
paleidimo iš kalėjimo. Laiškas 
motyvuotas Sovietų Sąjungos

Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Ncm«l, — PardivIrmM 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS I: -t

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

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

2 ro 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

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

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

Liability apdraudimas pensininkami
Kreiptis: 

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775likonų partiją, bet šia jo pager- — Ponas Mackonis ir p. J. J Pasirašytoniis sutartimis.
] • Tauragės klubo metinis

banketas Įvyks š. m. lapkričio 
3 d., šeštadienį, 7 vai. vak., Šau
lių namuose, 2417 W. 43 St. Bus 
šalta ir karšta vakarienė, gros 
Ramonio orkestras, įėjimas $9. 
Rezervacijoms tel. 476-8417.

9 PARDUODAMAS geras 
[lietuviškas restoranas su namu 
ir visai moderniais Įrengimais 
Marquette Parko centre. Labai 
geras biznis, geres sąlygos. Ši
maitis, tel. 436-7878 arba 839- 
1784. (Pr.).

• SPECIALI 20% NUOLAI 
DA PRISTAČIUS ŠĮ: SKELBI

ir sidabriniai re 
‘teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines • ir auksi | 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. P ATRIA, 4207 So. Sac 
ramento. - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)
• Taupymo B-vei reikalingos 

tarnautojos (tellers) pilnam ir 
dalinam laikui. Pageidaujamos 
galinčios kalbėti ir lietuviškai. 
Teirautis tel. 925-7400 arba. 
254-4470. (Pr).

• GERA PROGA Namą sa
vininkas parduoda CICERE 16 
metų mūrinį vieno aukšto (ban-' 
galo) namą: 4-rių kambarių,; 
kabinetinės virtuvės-valgomojo; 
ir vonios. Po visu, namu ne
įrengtas sausas : pusrūsis. 2-jų 
auto garažas, gažiai Įrengti du 
darželiai. Namas apšildomas 
gazo vandens radiatoriais. (Pir
kinys . randasi arti prekyvietės, 
autobusų, mokyklų ir bažnyčių. 
Kaina $47,000. Skambinti 863- 
3849 arba po 5 vakaro 652-5149.

v-*. v v AAAAJAkl 10 JL.A A AJLJkvZ JCA vi v 1

dėl kurios pravedimo vyksta ibimo Pr0£a bent telegramomis Balčytis, radę progą, Įteikė po 
pastangos iki šios dienos. Prie*turėtų Pasveiki:nli ne tik lietu- $5 Naujienų paramai. Povilas 
šios rezoliucijos patiekimo yra vių, fesPllblikonU partija, ne tik Masilionis Įteikt $2 kalendoriui, 
prisidėjęs ir VLIKO pirminih- ; -
kas dr. K. Bobelis,: šiais metais/^emokratų partijos atstovas 
einąs Pabaltiečių Santalkos pir-Pai Paklausą lietuviai.
mininko pareigas.” .. , «i | . V. Pr

.Kaip matome, kbng. E. Der-1: ''
winski visą siela yra atsidavęs t -1 "■1 - ■
pavergtųjų tautų, ypačiai Pa-ji TRUMPAI 
bfDtijcę tautų, reikalams. .Nor$ * — m > A 1
jis Kongrese atšlOvaują respub-

Ilgametis patyrimas -- sąžiningas darbas 
Jei ruošiatės "keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą: 
jįjUT American Travel Service Būrėdu 

9727 S. Western Ave^ Chicago, Ill. 60643 ‘ 
Telef. 312 238-9787

atskiri asmenys, bet ir lietuviu Dėkui. 
ir1 .

j — Rožė Didžgalvienė, dauge- 
:«Jio lietuviškų organizacijų bei 
j klubų veikli narė ir spaudos 

. bendradarbė, visur dideliu nuo-
širdumu ir . stropumu atliekan
ti, pavestus, ar apsiimtus darbus 

j bei pareigas, lankėsi Naųjieno- 
» Nemokamas, pataraavinias užsakant lėktuvų, .traukinių, laivų kelio- se Visuomet vm mdrinn i3 nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezėrvatijas; Parduoda- . ' , a.malonu ją su

me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; , tikti. Sį kartą, ji įteikė $50..savo 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer-1 asmeniška auka atsiliendama i 
macijas visais kelionių reikalais. - . • ‘ ■ Į -

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas f 7 plienu prašy mą, m "ėdama, 
B anksto — prieš 45 - 60 dienų? • * . • ' *kąęi visi, skaitytojai prisidėtųIš anksto

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ

savo aukomis išbristi iš finan
sinių. įrūkuinų. Ji labai užjau
čia vyresn.io ajnžiąus pessinin- 
kus, kurie net labai norėdami 
negalės prisidėt;, prie vajaus, 
nes gauna mažus, čekius. Užtat 
dirbantieji ir galintieji turėtų 
prisidėti efektingesnėmis sumo-

_ _ . i * " * "** ’ * uuuaaucji Idilini c j i mietu

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas! p
savo asmenišką dėmesį,. gerai SU jomis SŲSipa-l įhisJOėkui -až auką ir-.nuolatinę 

pąramą, dėkui.-iTŽtpąlankius pa- 
__ .. ' Į reiškimus.
Naujiems skaitytojams, užsisakantiems NaiP ■ . "

žinti ir jas užsisakyti.

jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasiriaųdbti įToga:.' ’ 7 -
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NOKINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS -. - 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

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

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede ....... dol.
Pavardė ir vardas ..........   „ .
Adresas _____________ ______ ____ ________ _

9 Užsakau Naujienas kaip dovaną savo . 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol
Pavardė ir vardas ____________________
Adresas __________________ ,__________

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
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 ■■■i....■■■■*...i.*.... ..im........ ... ■ .. .................................................. .............................................m ■ ■—,,

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

— Dėkui K. Baltrukoniui iš 
šiaurinės miesto apylinkės, pe
riodinės spaudos bendradar
biui, specialiu laišku atšiuntu-1 
šiam $10 auka Naujienų para-| 
mai. - -

[vairi andrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

■ kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago

Tel. 767-0600... ... J

A. T V E R AS
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas..
2646 West 69th Street 
Tel. REpublie 7-194T----

— Juozas čėsna iš Beveriv 
Shores žiemos metui išvyko' į: 
St. Petersburg Beach, Fla;, 
Vladas Leikus iš Brighton Par
ko, vasarą praleidęs Three 
Lakes, Wis., jau grįžo Į namus.|1 
A. Martišius iš Detroito apsigy-l MĄ. Auksiniai ii 
veno Dearborn Heights, Mich. Į teželiai, žiedai, g
A Lrbonas iš Gulport apylinkės 
išsikėlė į St, Petersburg Beach. 
Fla. Ponia M. Milk ėraitis iš Oak 
Lawn pakeitė buto adresą.

— B. Mačys išrinktas Hamil
tono lituanistinės mokyklos. Tė-; 
vų komiteto pirmininku^ V.- 
Bakšienė — sekr.:, J. Sadauskas
— ! ' • •• . : ’ N • ‘ , J. A i ‘ • ’■ ‘ J

— ižd., E. Ciparienėį J. Kamai- 
tienė, A. Apanavičienė ir K. Ru- 
daitienė — renginiams. •

Dr. Kaziui Šidlauskui, AJtos- 
pirmininkui, išvykus atostogų,! 
ji pavaduoja dr,. Jonas Valaitis.

— JAV (R) LB Cicero Apy-_
4 linkės Valdyba rengia Rudens

(
SIUNTINIAI I LIETUVA

MARIJA NOREIKIENž

2608 West 69th St, Chicago, UL 60629 « Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI I LIETUVĄ i'
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, I1L 60629. — TeL WA 5-2737

I DIAMONDHEAD
Ų RESTORANAS

SAV. ZITA IR RIČARDAS 
SHLAUSTAS

ft
I

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

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.

Skambinkite Zitai arba Ričardui.
Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4-95.

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

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

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

Tel. 925-1678

t:

APDEGĖ
Norbertas Martinkus, Jūros 

šaulių Daukanto kuopos veiklus 
narys, degindamas lapus pylė 

i ant jų benziną, kad geriau ir 
greičiau degtų. Bet vėjas tą ki
lusią liepsną užpūtė Norbertui 
tiesiai į veidą ir rankas. To pa
sėkoje jis tiek nukentėjo, kad 

j jau antrą savaitę gydosi ligoni- 
! nėję. Bendradarbiai ir drauga 
Martinkų užjaučiame ir linkime 
greit pasveikti ir ateityje būt 
atsargesniam ne tik su vande
niu, bet ir su ugnimi.

Ligonių Lankytojas

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

TWO BELLY DANCERS 
WANTED

On The Far North Side 
NIGHT CLUB

Phone 465-8678

HOUSEKEEPER
Wanted by Professional Couple. Ma 
ture woman, take care of one 2 yea; 
old girl and do light housekeeping 
Live in - own room. Good salary. 
Winnetka area.

Phono after 6 P. M. 441-7710

BUSS. OPP. — IN TOWN > 
Biznio Proga — Mieste

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

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

real ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

BEVERLY SHORES, INDIANA 
DUNES NATIONAL PARK

Leaseback for sale:
Live on beach 654 years 4 bedrooms, 
4 baths, with fireplace $30,000. Live 

woods 1854 years 4 bedrooms, 
baths, fireplaces, $27,750.

DUNES REAL ESTATE

M. ŠIMKUS

Notary Public • '
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra« 

šymai ir kitoki blankai.
... . . * -r

V* <
in

Call Pat 219-874-4068 or 
George 219/874-4036

RESORT — RENTING 
Kurorte Išnuomojama

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

Tel. (813) 344-3053

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Heikia

DRAFTSMEN
With structural related experi
ence to discuss jobs with cus
tomers on phone. Parking on 
premises, excellent benefits. Lo
cated near northwest in Chicago.

For appointment call
MR. BARON 
440-3864

MATURE MAN 
Experienced, w/own tools. Used 
tew cars. Overtime available.

FRANK S SHELL 
63rd and Harlem Summit 

458-1454

and

GENERAL MAINTENANCE 
MAN’

Including welding, some ma
chine shop work, electric . . .,

Apply in person: 
Moser Box Partition Co. 

1874 S. 54th Ave. 
Cicero, Ill.

MISCELLANOUS FOR SALE 
(vairūs Pardavimai

• GAMINU BULVĖMS TAR- 
CUOTI MAŠINAS. SKAMBIN
ATE TEL. 471-2898. (Pr).

• žmonės prašo kritikos, bet 
jie laukia tik pagyrimų. (Somer
set Maugham)

HOMEOWNERS POUCY
F. Zapoiis, Agent 
3208*4 W. 95th St 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654

State Tarm Rre and Casualty Company

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

Kalbame lietuviškai — -
Tel. 476-5635 -' ~

Advokatas , .
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai., rytą 
Įiki 6 vaL vak. šeštadienį nuo 
i 9 vai. ryto iki 12 vai. d.’

Ir pagal susitarimą. >
Tel. 776-5162 arba 776-5163

* 2649 West 63rd Street
Chicago, UI- 60629

Juozo šmotelio č .

ATSIMINIMŲ

Graži, lengvai skaitoma ii 
įdomi 250 puslapių knyga Su, 
eraūta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

tkirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Klttlf 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

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

£ Sergeant's 
tPe pet c&e people

©1979 Mu*er Morten Company, a wbtxtary of 
A M.Rob-*** Co,, Richmond, Virf»n»« 73230.
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