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CICERO LIETUVIU JAUNIMAS 
TARPTAUTINĖJE ŠVENTĖJE C

1979 melu lapkričio mėn. 17 d., 1 valandą popiety, Milwau
kee, Wisconsin, yra ruošiamas INTEBNATIONAL HOLIDAY 
l'ULK FAIR, kuriame dalyvauja daugelio tautų jaunimas, šok- 
<iami Savo tautinius šokius. . \

I tą festivalį yra pakviestas dalyvauti ir Cicero lietuvių Tau
tinių šokių Ratelis, kuriam vadovauja p. Sofija Palionienė. Virs 
minėtas Tautinių Šokių Būrelis vyks į Mlkvuakę autobusu. Auto* j 
bus’as išvažiuos nuo Roc'sevelt mokyklos, (15 St. ir 50 Avė., Ci-,bus’as išvažiuos nuo Roc'sevelt mokyklos, (15 St. ir 50 Avė., Ciį 
cero) 41:30 vai. ryto.

Norintieji pamatyti šį didingą festivalį, 'galės ten nuvykti ir; 
autobusu kartu su šokėjais. Kelionė autobusu į festivalį ii- atgal 
tik $5.00 doleriai. Įžanga į festivalį apie $3.00.

Teirautis: 863*6754 arba 656-6755. (Fr.)
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grupių. Jos atliks savo progra-
I

11 to 5 no appointment neces. 
wy. EL1NUK JAKŠTO, 17 N

ęyisU ThKmoje; Tam viskam rei
kėjo pinigo. Pinigo reikėjo mo
kesčiams ..apsimokėti* pamokėti 
už svetimą ūkyje darbą, su rei
kalu klebonijon nuėjus; reikė
jo dukroms pasogos paruošti.

Perkant reikėjo ir parduoti.

:

: Ūkininko auksas ir l'žnevėžiuo* 
se buvo linas. Be linų, vidutinis 

! ūkininkas gerais metais dar 
Įgalėdavo parduoti kiek rugių, 
; avižų, rečiau žirnių. Kaikam 
pavykdavo prisiauginti arklys 
ir jis parduoti į Prūsus. Į Prū
sus būdavo vežamos musų žą
sys, ir

— Regina Norvaišienė iš St. 
Catharines, Ont., tapo Naujienų 
skaitytoja, užsisakydama jas 
vieneriems melams per mūsų 
atstovą ir korespondentą Kana
doje J. Šarapnicką. Dėkojant 
jiems už dėmesį ir patarnavimą, 
platinimą taip pat už bendra
darbiavimą, gerą žinia malonu 
skelbti visiems skaitytojams, 
prašant aktyviau prisidėti prie 
platinimo vajaus.

-— Petras Stakauskas, Hot 
Springs, Ark., LAS organizaci- 
jo’s veikėjas, ilgametis spaudos 
darbuotojas ir buvęs

Lietuvos”
gerai žinodamas lietuviš-

“Laisvo- 
administrato-sios 

rius, 
kos spaudos vargus ir nedatek- 
lius, ypač šiais infliacijos lai
kais, pratęsdamas prenumeratą, 
atsiuntė $5 auka. Dėkui.

— Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Detroito skyriaus 
valdyba, minėdama 30 m. vei
klos sukaktį, padėkojo už infor
maciją ir paskyrė $10 auką, ku
rią atsiuntė per skyriaus kasi-
ninka Juozą Leščinską. Dėkui 
valdybai ir visiems to skyriaus 
nariams.

patikslinusiam pašto kodą ir ta 
proga atsiuntus ;un $5 auką. 
Ska'tytojai yra pasiilgę jo raštų: 
Naujienoms. * •

— Ieva Banienė, Bloomfield _
Hills, Mich., pratesdama prenu- halėse bus išstatyti įvairūs tau- STATE St., Rm. 1717. Mes kai

mas penkiose scenose. Parodų

ineratą, savo gerus linkėjimus todailės dalykai, veiks tautinių bame lietuviškai- 782-3777 oi
atlydėjo $10 auka. Dėkui. Taip valgių bufetai.
ĮAOt" rlAlriTl I Y*/-VX-V.7 /-X ■*-.-» X J.

tautiečiui, užsisakiusiam Nau- * 
jienas 4 mėn., bet pavardės pra- j 

j 
denlas. Kaip žinome jo straips-

- (nis apie Sovietų Sąjungos piliety- 

nunieratą, atsiuntė $2 auką. P. ]jar jįs paskirtas biuro vedėju

pat dėkui Detroito priemiesčio į _ _ _ ■
Clevelando Plain Dealer dienraš
čio Washingtono biuro korespon-

— žum. To^as Brazaitis yra
925-8392. Professional Memįei 
American Federation of Astro
logers. (Pr-)

šiušiam neskelbti..

— Julia ir Leonas Jakaičiai iš
Hornby, Ont., pratęsdami pre*.hę snkėlė visuotiną dėmesį.-Da-

Leonas tarp kita tap i 
“Siunčiu Money orderį 35 dole-Į 
rių, už kurį turėjau sumokėti j

rašo: Washingtone.

j — Illinois valstijos loterijoj 
virš 43 doL kanadiškais. Taigi-laPkričio 1 d- Pct of Gold loši- 

", ir ’ " ■
sary lošime laimėjo 23, 39, 24,

pas mus infliacija yra didesnė’ ine laimėjo' 172523. 5th Anniver-

STEPONO KAIRIO
ATSIMINIMAI

(Atkelta iš 5-to psl.)
doleriai patys prie delho

limpa. Kelių iš l’žnevėžių Į pa
saulį padaugėjo.

Padažnėjo

kur

Dėkui už auka i»- už laiška.

—A. a. Adelės Burbos 10 metų

jas ■ augindavo beveik 
kiekvienas ūkininkas.
ūkininkas . burliokui parduoda
vo papenėtą kiaulę, ir burliokas, 
visą kiaulių būrį supirkęs, pės
čias varydavo Rygon parduoti, 
šeimininkės savo kuklaus biu
džeto pusiausvyrą palaikydavo 
pajamomis už turguje parduo-
<tą sviesto svarą, sūrį, kiauši
nius, seną, nebedėslią vištą.

Rečiau

t , 
t 

Užnevėžiečio prekybinių san-
tykių pasaulis buvo siaurai ap
rėžtas: jis prasidėdavo jo pir-
kioje ir baigdavosi Anykščiuo
se. Tik gražiai nupenėti arkliai 

Į būdavo vedami parduoti Uk- 
mergėn per šv. Petro atlaidus. 
Retas, užnevėžiečių žinoję, kad 
jo gaminamos vertybės virtu

si sios pasauline preke, kad jo li-

reikalų

riai ėjo Belgijcn ir Anglijon, 
pas 

ma^
stambesnieji arkliai kako 
vokietį ar daną ūkininką,

anglių kasyklas,važiuotįj žesnieji —

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

REAL ESTATE

Chicago, BL

f'

Palikimas. $47,000.

. ŠIMAITIS REALTY 9-TAS AMERIKOS LIETUVIU
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS ■U

839-1784 arba 839-5568.

Iii

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

3

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

2 TŲ 4 MŪRINIS Brighton Parke.

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

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

DĖL VISŲ LNFORMACLJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas "J 

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. Virginia 7r7747

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensininkams 
i Kreiptis: - *

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVE.

523-8775

BOLIVIJOS KARIAI

7/ The First, and Greatest 'N.
r , Lithuanian Daily in America X•••••••••••••••••••••••••• 
3S-§Į3ig£2£

The Lithuanian Daily News 
published by The Lithuanian News Publishing Co., loc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100
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Rodezijos Patriotinio fronto partianai pasižadėjo k ausyti britų 
patvarkymų teisingiems rinkimams pravesti.

CARTERIS SUSTABDĖ EKONOMINĘ 
IR KARIŠKA PARAMA

Amerikos Lietuvių Tarybos 
39-tas suvažiavimas įvyko Cle- 
velande, Hollenden House salė
je, spalio 12 d. Atidarydamas 
suvažiavimą, rengimo komiteto 
pirmininkas kun. A. Stasys pa- 
sveikirio atvykusius atstovus ir 
pakvietė Altos pirmininką dr. 
K. Šidlauską vadovauti suvažia
vimui. Dr. K. Šidlauskas pasvei- 

. : kino garbės svečius: dr. K. Bo-

kėjo darnaus, našaus, planingo 
darbo.

(R.) Lietuvių Bendruomenės 
vardu dr. V. Dargis priminė pa
reigą nebendradarbiauti su oku
pantu, dirbti patriotinį darbą.

“Tėvynės” ir New Yorko 
Altos vardu sveikino J. Valaitis 
(iš N.Y.), linkėdamas sėkmės.

(ALT Informacija)

KARIAI IŠVEDĖ TANKUS Į GATVES
IR ATIDĖJO PARLAMENTO RINKIMUS

't LA PAZ, Bolivija. — Bolivi
jos pulkininkas Alberto Natusch 
Busch išvedė tankus į sostinę, 
muvyko į parlamentą ir įsakė iš
siskirstyti. Pulkininkas pranešė 
sukilusių Bolivijos karių vardu 
tuojau išsiskirsttyi ir nebandyti 
leisti jokių įstatymų. Pulkinin
kas Natusch pareiškė, kad jis 
kalba Bolivijos- karių vardu, ku
rių tarpe yra ir buvęs 'krašto 
apsaugos ministeris.

Karo, policija pradėjo parla
mento narių areštus. Kiti Boli-

I vijos parlamento rinkimai turė- 
’ jo įvykti 1980 metų gegužės 
. mėnesį, bet pulk. Natusch pra
nešė,- kad ateinančiais metais 
jokių rinkimų pebus. Jei krašto 
nuotaikos bus ramios, tai rinki
mai gali būti kada nors 1981 
metais, bet ne anksčiau. Ka
riams labai nepatinka prieš 
83 dienas prisaikdintas naujas 
Bolicįjos prezidentas Walter I ^os t 
Guevara. I

Boliviją ilgus metus valdė ka-; 
rių sudarytos vyriausybės. Vos 
prieš tris mėnesius gyventojai - 
turėjo progos išrinkti naują pre
zidentą. bet karo vadovybė su
organizavo perversmą ir ketvir
tadienio rytą išvaikė vyriausy
bę. Bolivijos parlamentas susi
rinko ir patarė karo vadovybei j ves suvažiavo daug valstybės

Į kareivines, b sukilimo vadams 
liepė eiti namo ir laukti įsa
kymų.

Pulk. A. Natusch Busch, paty
ręs apie parlamento nutarimą.

- įsakė tankams vykti Į parla
mento rūmus ir parlamento na
rius išvaikyti. Pulk. Natusch 
patarė parlamento nariams ne
ruošti jokių perversmų ir tuo 
tarpu pasišalinti iš aktyvios po
litinės veiklos.

WASHINGTON. D.C. — JAV i 
ambasadorius Paul Boeker tuo
jau po perversmo pranešė pre
zidentui Carteriui apie karių pa
darytą perversmą Bolivijoje ir 
patarė neteikti jokios paramos 
naujai 
•Ambasadorius yra Įsitikinęs, 
kad penkių milijonų tauta pa- 

demokratinės

Priemiesčiams trūksta 
druskos

Praeitą žiemą, iškritus Čika
goje 89.7 colio sniego, jo tirpi
nimui pritrūko druskos. Šįmet 
miestas ja iš anksto apsirūpino, 
nupirkdamas 125.000 tonų, vie
toj 100.000 tonų, perkamų kiek
vienam žiemos sezonui. Druska 
miestui kainuos $3.4 milijono 
dolerių, po apie $17.75 už toną, 
šįmet ji pabrango 27 nuoš.. ir 
dar brangsta.

Tipišką situaciją visiems prie
miesčiams turi Elmwood Parko 
priemiestis. Praeitą žiemą su
naudota 1,200 tonų. Liko 100 
tonų. Rugpjūčio mėnesį buvo 
druskos pasiūla. Dabar viena 
kompanija pasiūlė 100 tonų po 
$49 už toną, gi kita — 200 tonų 

r po $33. Praeitais metais už dnis- 
_  toną buvo mokama $18. o 
prieš 2 metus —• tik $12.80.

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimai 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.
Savininkas parduoda 2 butu 3 me-

1 . _
S. Francisco.

f- - TA. T V ERA S 
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-19411 - 1 - - 

turgini į Anykščius ne tik par-j'kur jau kartą į gilų požemį nu- y

duoti, bet ir apsipirkti. Reikė- leisti daugiau dienos šviesos ne* 

mirties sukakti minės Brighton] Juoza$ Kapočius poilsiui at- balo, kad žmogus turėtum kuo!kad jo žąsį suvalydavęs vokie-

20 ir 676.
jo druskos, reikėjo bent kielę žL«bematytų. Jam nebuvo galvoje,

Parko Lietuviu Moterų klubas '-° 1 Cnicagą, apsistojęs pas pasišviesti javus kuldsmas, tis, švęsdamas Martyno Liūte- 
i- rio dieną, ir kad iš- tos žąsiesŠv. Mišių auka lapkričio 10 d. savo dukrą Birutę Pabedmskie- anksti rytą liuobdamas, galvi* t 1 r 0007 T ’ 1 v ° 7 11 au 13 LVd Z,<1.0J.C

8:30 vai. ryto Nekalto Prasidėji- telefonas 8.*>8-3837. Jei kas jus, linus mindamas, pirkioje'; plunksnų. supilti patalai šildė
mo parapijos bažnyčioje. į norėtų Kalėdų dovanoms užsa-tepasišviečiant tik su balanajjkas penktą vokietį. Nežinojo,

— Anna Conduv daugelio or l!*? Ff cycloPedi;L Lituariica ar Reikėjo geležies ratams kausty-'kad ir kainas už jo pagaminta-
— Anna conflux, daugelio or-]kitu Lietuvių Enciklonediios u 5,™™. 9rWm w

ganizacijų veikėja, ruošiasi vyk- Leidyklos
—Lietuvių Enciklopedijos 

leidinių, prašom 
skambinti virš duotu telefonu.

ti, žagrėms, arelio pasagai, ko- sias gėrybes nūs ta tiri ėjas ‘lasva-

f

tų namą arti Maria Highschool 6617 
__________ Informacijoms skam

binti 476-5Č35.

SitmĮjuiarr Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

s :

4

Čikagos mere Jane Byrne 
rinkiminėje kampanijoje
Čikagos miesto merė Jane 

Byme anksti įsijungė į prezi- 
širdžiai" meilės, dento rinkiminę kampaniją. Ji

ti atstotogų j Hot Springs, Ark.
— šiemetinė Čikagos Tautiniu ^uo 'telefonu galima kiekvienu

_ - \ ' 1 Vii* A
Grupių Paroda ir-Mugė prasidės1 me^u .užsakyti visus leidyklos
šeštadienį, lapkričio 3 d., IT vai židinius. «- .
ryto Navy Pier halėse ir tęsis se- e SPECIALI 20% NUOLAT 
kančią dieną nuo 11 ryto iki 7; da PRISTAČIUS ŠĮ SKELBT

vydėnui, Clarks Summit, PA., se programose dalyvauja virš 90

1 t •- *. v - -

— Dėkui rašytojui Liudui Do- vai. vak. Festivalyje bei meninė-

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas

savo asmenišką dėmesį,, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.

SPĘCIALI 20% NUOLAT

MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo
liai, auskarai ir kiti papuošalai
PERKAME sidabrines ir auksL 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas.

kiam didesniam mediniam in
dui geležiniu lanku aptraukti. 
Reikėjo odos batams, pakinktai.

Ir su kuo buvo užvis sunkiau 
tvarkytis, — tai jaunimas. Ne
retas tėvų ir bažnyčion tebei
davo baltomis, drobinėmis kel
nėmis, auliniais batais ir savais 
kailiniais. Jaunimas blūdo. Jau
nimui jau reikėjo drabužio iš 
pirktinės medžiagos," reikėjo
pusbačių ir blizgančios apikak-

.. Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau-,'—
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida.
Kviečiame pasinaudoti proga. ■
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMSJ

TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

y

UŽ 10 DOLERIŲ.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati-

nimo vajaus talką!

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 ]------
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede 
Pavardė ir vardas ___ ____ _________________
Adresas _______________ ____________ .

prenumeratą, taupyda- 
_______ _ dol.

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo „ 
yra naujas skaitytojas. Priede ... 
Pavardė ir vardas ____________
Adresas ____________________

... dol.

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė ..... I

kuris

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus . dol.

Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday

lės. Mergaitėms reikėjo margų 
skarelių, ir dažna jų kviaršinda; 
yo motinai galvą, kad nupirktų 
šilkinę. Jaunimas paėmė naują 
madą, ir ėmė bažnyčion eiti ir 
iš bažnyčios grįžti autuvo nenu- 
siaudamas, o

sis’ kapitalistinis- ūkis, jau ir 
tuomet pasinešęs valdyti pa
saulį, diktavo ir Lietuvos ūki
ninkui, ką ir kaip jis turi gamin
ti. Už dažnai menkas linų kai
nas būdavo ‘kaltinamas Anykš
čių Mendelis, -kad aruode užsi
gulėjusių rugių neklausė niekas^ 
būdavo kaltas Abramčikas, Miž- 
niaus sūnus, taip' pat iš Anykš
čių, — abudu nedaug kuo čia 
dėti. Tikrasis kaltininkas buvo 
bevardis, buvo toli, bet buvo ir 
čia pat kietai jaučiamas. Jo įsa*

Parduodamas patrauklus 5 x/i kamb. 
mūrinis bungolow 23 metu su 3 mie
gamaisiais, pilnu beismontu ir šoni
niu įvažiavimu lit* mašinos garažu. 
Centralinis -oro vėsinimas. Visai arti 
St* Mary Star of the Sea bažnyčios 
Kaina $69,500.

Tel. 585-0067.

-

I r

tai senoji karta

11 SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA N0REIKIEN1 ' ~

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

MAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI
Sekmadienį, lapkr. 4 d. 1-4 v.v. 

4905 KĖELER
NORTH MAYFAIR *

Labai patrauklus namas 
French provincial stiliaus su 3 
miegamais, 1% vonios, parketo 
grindimis, natūraliu židiniu, 
patogia virtuve, patio. Prašoma 
virš $85 tūkstančių.

HOUSE OF REALTY 
teirautis angliškai 673-0060 

: į . .

TIK $48,000. 3 aukštų .mūras ir 2 
mašinų mūrinis garažas .prie 43-čios 
ir Rockwell. 2 butai po 5 kamb. su 
3 mieg. ir 4 kamb. butas su 2 mie
gamais. Teiraukitės šiandien.

Tel. 585-6100

•f*

1<

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

’ V. VALANTINAS /

$

i
II
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ei

DIAMOND HEAD 
RESTORANAS I 

i s

belį, prelr J. Balkūną ir visus 
kitusv/ --‘i’ . .

Pakvietė prel. J. Balkūną su
kalbėti invokaciją. Maldoje pre
latas prašė Dangaus palaimos 
suvažiavimui: - 
protui pažinimo 

tuvius bendram darbui. , 
: Į prezidiumą pakviesti Altos eigoje Bostono mieste, kur jis 
pirm, pavaduotojas dr. J 
tis, 4.

--
ir valiai ryžto spaudos atstovams pareiškė, kad

veikti. Prašė sujungti visus lie- i trečadienį dalyvaus senatoriaus
Edward M. Kenedy rėmėjų su-

M. i I M K U S

' Notary Public' \ 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-

r

Taip pat daromi vertimai, giminių
• * ■ • • 1 ■ • • IJ _ J__ v • _ . . _

į

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapoliš, Agent 
3208’/j W. 95th St ” 
Everg. Park, 111.

stati nu

60642, - 424-8654
State Farm Fire .and Casualty Company į

4 - 
r

i

O J ----

. Valai-Į paskelbs’. Valai-1 paskelbs savo kandidatūrą į
If ** T- * J e

Altos vicepirmininkai: T.1 Baltuosius Rūmus. Tą pat dieną
Blinstrubas, P. Dargis, dr. L.' ji grįš lėktuvu kartu su senato-
Kriaučeliūnas, dr. VI. Šimaitis, [ rium ir jo rinkiminės kampani- 
sekretoriatan — i— - - -- 
kas,’ St, Mankus, *Ign. Andra- 
šiūnas, .., , .,
Blinstrubienė, J. Skonibskas, A.
Bukauskas.
■; Sudaryta rezoliucijų komisija

inž. G.’Lazaus-

Mandatų kornisrja? L

jos štabu, sustodami rinkiminės 
propagandos reikalais Maine ir
New Hampshire valstijose,

Ji taip pat pareiškė, kad ket
virtadienio rytą (Čikagoje bus
pusryčiai tikslu sukelti lėšų rin-

J ‘ ‘ - - - — . .

kuriai vadovavo T. Blinstnibas.
Palaidojo prezidentą 

Park Chung Hee
SEOUL. P. Korėja. — šešta

dienio rytą didvyrių kapinėse
buvo palaidotas buvęs preziden
tas Park Chung Hee. Į laidotu-

Naujas uranas Rodezi»f,:Ang- ministerisZBIGNIEW BRZEZINSKI KALBĖJOSI
SU PREMJERU BAZARGANU

kūninei kampanijai. Į užmeti
mus dėl staigių politinių pareiš
kimų pakeitimo ir dėl politinio 
nepastovumo, atsisakant nuo 
paramos prez. Carteriui, merė 
Byme taip atsakė:

— Aš manau, kad prezidentą 
priėmiau labai gerai. Mes su- 
ruošėm jam iškilmingus pietus. 
Aš jį lydėjau į Dolton. Aš ro
džiau jam Čikagą. Aš sudariau 
būrius žmonių O’Hare ir Maigs 
aerodromuose.

Čikagoje, laike pietų spalio 
15 d., prez. Carterio perrinki
mui buvo surinkta milijonas 
dolerių.

Į LONDONAS (UPF 
lijos' užsienio

(apie ją jau buvo pranešta 
anksčiau).

Suvažiavimas pagerbė miru
sius Altos narius: prel. J. Bal- 
tusevičių, E. 
šrupšienę.

SVEIKINIMAI

Suvažiavimą sveikino Vliko 
vardu dr. K. Bobelis, prisimin
damas daugelį darbo metų Al- 
toje ir reikšdamas. Vliko para-! 
mą ir

rp;1 Atų
Lordas Carrh.giun pateikė nau^ 

planą Zimbabwe-Rodezijos 
vadams, posėdžiaujan

tiems Londone jau aštunta sa
vaitė ir sprendžiantiems, kaip

kymams turėjo be sąlygų pa
klusti ir užnevėžiečiai. Žymia 
dalimi jis lėmė ir mūsų kaimo 
tolimesnio gyvenimo eigą, — 
tas naujas kapitalistinis "ūkis. 

* ' * *
Mano kaimas dar ir tuo bu

vo įdomus, kad :š jo buvo leng
va stebėti, kas tuomet darėsi 
Lietuvos dvare. Teisybė, Užnc- 
vėžių dvaras buvo menkas dva 
ras ir jo ponas Reuta buvo men 
kas ponas, bet vistiek ponas. Jo 
tėvas, tuoj po baudžiavos panai 
kinimo miręs, Užnevėžius palu 
ko vyresniajam dviejų savo sū 
nu. Kai buvo atskirta žemė bi 
vusiems baudžiauninkams, 
čiam ponui beliko penki vak 
kai ir miškas. Ponas nebuvo ii 
didus, ir dvaro žemė rėžiais įsi 
terpė j ūkininkų žemes, ūžte 
pačiomis geriausiomis 
mis. Ir pats dvaras nebėgo nu 
kaimo: buvo pačiame jo gale 
jungiamas su kaimu sena, da • 
anais laikais sodinta liepų alč 
ja. Ponai nerodė išdidumo ir 
kasdieniniuose santykiuose. Se
nutė Reutienė pr.orečiai lanky 
davosi ir pas mus, ir, kai mane 
mama viešniai pavaišinti pade welcome to reply. Palatine area, 
davo ant gražiai užtiesto štai- 
lėkštę skaniai rūkytų virtų la 
šinių, Reutienė valgė juos ir Ix 
šakučių, vis nusiskųsdama an 
truoju savo sūnumi, gyvenusii 
gretimoje su mūsų kaimo aka 
licoje. Tas antrasis sūnus būvi 
nesuvaldomas kortų lošikas 
prasikortuodavo Ukmergėje ik’ 
apatinių kelnių ir. pats smukdą 
mas, su savimi traukė visą Reu 
tų šeimą. • t

MES TURIME namą su 2 ar 3 mie-
L lūs valgomasis, 2 masinu garažas,
gamaisiais. Didelis salionas, forma- 
■I„ ; z—x—
kaina virš $30 tūkstančių. Teirauki-

P<

vi etc

tės šiandien.
~7CENTURY 21 ’

Cahill Bros. Realtors 
4100 W. 63 St. Tel. 585-6100 #

BUSS. OPP. — IN TOWN
Biznio Proga — Mieste

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

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

NAMŲ REMONTAS 
■— Porčiai — Ce- 
Šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

Langai — Durys 
mente laiptai —

■ I -

Iv

*

Advokatas -- -
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

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

Tek 776-5162 arba476-5163 
2649 West 63rd Street 

Chicago, UI- 60629

Paurazienę, M.

bendradarbiavimą, sie
kiant Lietuvos laisvės.

Balfo centro valdybos vardu 
sveikino O. Jokubaitienė, linkė
dama visus reikalus svarstyti 
darbingai ir taikingai.

Krikščionių Demokratų Są
jungos vardu P. Maldeikis lin-
kėjo ryžtingai tęsti tėvynės —’ - • • •

: IRANO PREMJERAS PRAŠO KEISTI JAV 
POLITIKA IRANO ATŽVILGIU

ją
' partijų

TEHERANAS, Iranas. — JAV atėjo iš Alžyro, bet kitos žinios
Zbigniew (jau atėjo iš Teherano. Premje- suvienyti Rodeziją ir pravesti

išsiskirstyti, grąžinti kareivius i galvų arba jų atstovų. JAV lai
dotuvėse atstovavo 
sekretorius Cyrus R. Vance. Jis 
turėjo progos pasakyti dabarti- 
niems P. Korėjos pareigūnams, 
kad JAV vykdys savo įsiparei
gojimus ir naujai vyriausybei. 
JAV nori, kad Korėjoje įsistip
rintų demokratinės idėjos.

Prezidentą Park palaidojo ša
lia jo žmonos, nušautos 1974 
metais, kai kėsinosi nužudyti 
prezidentą Park.

valstybėssaugumo patarėjas i 
Brzezinski Alžyre buvo susiti
kęs su Irano premjeru Medi Ba- 
zarganu ir kalbėjosi ištisas dvi 
valandas. Jiedu aptarė, naujai 
susidariusią padėtį Irane. Prem
jeras' Bazarganas aiškino nuo
taikas Irane ir prašė ieškoti bū
dų santykiams pagerinti.

Alžyre buvo minima naujos 
respublikos 25 metų sukaktis, 
į kurią buvo pakviesti įvairių 
valstybių įtakingi pareigūnai. 
Sukakties šventėje dalyvavo ir 
premjeras M. Bazar gan, atsto
vaudamas Irano vyriausybę, ir 
Z. Brzezinski, atstovaudamas 
JAV prezidentą. Jiedu panau
dojo ^susitikimą .abięįų valsybių 
reikalams aptarti.

CHOMEINI LABAI BIJO 
IRANO ŠACHO

Visame Irane nuaidėjusi prieš 
Ameriką nukreipta banga kilo 
dėl buvusio šacho nuvykimo į 
Ameriką. Iraniečiai mano, kad 
amerikiečiai padės šachui at
gauti prarastą sostą, — aiškino 
Brzezinskiui premjeras Bazar
ganas. Brzezinskis i_______

ras prašyte prašė- Brzezinski 
keisti JAV politiką islamiško 
Irano klausimu.
mulos Chomeini labai griežtą;

Jis pabrėžė

rinkimus.
Pagal naująjį Carringtono

planą. Patriotmio fronto parti-
nusistatymą prieš Ameriką. Jis į zani4 dalis ir \ aidžios kariuo

menė sudarys armiją, kuriai va
dovaus du vadai. Laike rinki
mu bus britu administracija ir 
britų policija, atsakinga už vie
šąją tvarką. Patriotinio fronto 
partizanai nebus naudojami rin
kimų eigoje. Visi jų 
turi būti nutraukiami.

Carringtonas šį planą laiko 
pagrindu susitarimams pasiekti 
ir baigti politinę ir ekonominę 
būseną, kuri tęsiasi jau 14 metų.

riša, tokį sentimentą su šacho 
likimu, šacho atvykimas Į Ame
riką dar labiau sustiprino senti
mentą prieš JAV.

BAZARGANAS AIŠKINA 
POKALBĮ

Teheranan grįžęs Bazarganas 
vyriausybės pareigūnams aiški
no pasikalbėjimą su įtakingiau
siu prezidento patarėju. Brze
zinskis įtikinančiai tvirtino, kad 
šachas atvyko į Ameriką tik hu
manitariniais sumetimais.

v I
Irano užsienio reikalų minis 

teris Ibrahim Jazdi dalyvavo pa
sitarime su grįžusiu premjeru 
ir spaudos atstovais. Ministeris 
Jazdi pareiškė, kad Iranas pa
tenkintas Charge d’affaires pa
reiškimu. Iranas nepriėmė pre
zidento Carterio paskirto JAV 
ambasadoriaus, o prezidentas 
nesirengia kito skirti.

Teherano radijas paskelbė, 
kad vienas žmogus, važiuoda
mas motociklu, nušovė Ali Ta- 
baitabai, asmenišką mulos Cho- 
meini atstovą Tabrize. Chomei- 
ni kaltina kurdus.

Piky tūzas laimėjo 
brangenybę

LAUGHOR, Anglija (UPI). 
Mrs. Gwladys Stone, švęsdama 
80 metų amžiaus sukaktį prieš 

I 9 metus, gavo brangią dovaną

veiksmai
nos.

Daugelį nustebino, kad buvęs 
demokratinės vyriausybės kraš
to apsaugos ministeris patarė 
vyriausybei imtis priemonių ne
kliudyti kariams tvarkyti vy
riausybės reikalus. Niekas ne
turėjo progos susitikti ar suim
ti pulk. Natusch. bet visiems 
buvo aišku, kad kariai buvo pa
siryžę vartoti jėgą perversmui.

Kariams nuvertus vyriausybę, 
.visa eiiė p?, 
vykę pi; pt 
i’" ’ 
ki<

laisvinimo darbą ir visuomenė
je garsinti kovos dėl laisvės 
idėją.

Amerikos Lietuvių Tautinės j
(JETUVIS

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

(Town of Lake)

Dažo namus Ii lauko Ir B vidaus 
Darbas ja rantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

Sąjungos vardu J. Mockus lin
kėjo vieningo ir darnaus darbo,

; — auksinę broškę su brangiais 
' akmenimis nuo savo penkių sū

nų. Ji norėjo, kad po jos mirties 
brangenybė tektų vienai iš pen
kių marčių, bet nežinojo kuriai 
— visos buvo jai geros. Ji nu
sprendė, kad ištraukusi iš kortų 
kaladės aukščiausią kortą, lai
mės brangenybę.

Betty Stone ištraukė pikų tū
zą, kuris bridžo lošime yra aukš
čiausia korta. Roy Stone pa
reiškė, kad jo motina yra labai 
religinga ir niekuomet nelošė 
kortomis.

vyriausybei.sudarytai
vraBrzezinskis kalbėjosi 

cu Arofcti;
ALŽYRAS, sostinė. — Į Al- į jėgs grįžti priekad Altą būtų vieninga organi

zacija. Tautinė S-ga siekia gero žyro 25 metų sukakties šventę santvarkos, kurios jie ilgus de- 
buvo suvažiavę įvairių valsty- šimtmečius siekė.
bių atstovai. Ten buvo prezi
dento patarėjas Zbigniew Brze
zinski ir palestiniečių teroristų 
vadas Jasir Arafatas.
laikraščiai rašo, kad Brzezinskis 
Arafatui rankos nedavė, o kiti 
tvirtina, kad jiedu gana šiltai 
pasisveikino. Kaip ten iš tikrų- i tusch išvaikė buvusią vyriausy

bę ir sudarė naują iš Bolivijos 
pulkininkų.

Prezidentas Carteris. pasita
ręs su Valstybės departamento 
patarėjais, tuojau įsakė sustab
dyti visą ekonominę ir karišką 
paramą, kurią JAV vyriausybė 
teikė Bolivijai. La Paz vyriau
sybė kasmet gaudavo 50 mili
jonų dolerių vertės įvairios eko
nominės paramos ir šešių mili
jonų dolerių vertės kariškos pa

ir aptarė kelis svarbius tarp- ramos-. Prezidentas įsakė sustab-

English Speaking
FURNITURE FINISHER

(TOUCH UP) 
REPAIR MAN

Yuli or part time. Senior citizens

CALL RON 358-8455

HEATING & AIR 
CONDITIONING SERVICEMEN

Many company benefits. Must have 
exp. in oil heat service.

Coll 231-7770
ask for RICH JACKSON.

v
MISCELLANEOUS^ FOR SALE 

{vairūs Dalykai

bendradarbiavimo tarp Altos, 
Vliko ir L. Bendruomenės.

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos vardu dr. J. šalna lin-

Naujas užsienio reikalų mi- 
nisteris pulk. Alberto Bedregal 
pareiškė, kad bet kokia JAV Įta
ka neturi jokios reikšmės į Bo
livijos ūkio reikalus. Amerikos 
parama buvo, palyginus, nedi
delė. Pulkininkas Alberto Na-

“men t o narių nu- 
sį prezidentą. asisl

ė imtis priemonių demo- 
ai atstatyti, pasipriešinti 

pulkinii kams.
Bolivijos prezidentas Walter 

Guevara buvo išrinktas rugpjū
čio 6 dieną. Parlamentas aiškiai 
pabrėžė, kad jo pareiga grąžinti 
kraštui civilinę vyriausybę. At
rodo. kad kariai negalėjo pa
kęsti tokios drąsos ir padarė 
perversmą.

Prezidentas Carteris. 
informacijas apie ketvirtadienio 
įvykius Bolivijos sostinėje, la
bai pasipiktino karių nutarimu 
nuversti demokratinę vyriausy
bę ir primesti kraštui karių ka
binetą. kuris nepajėgs atstatyti

kėjo darnaus darbo, tolerantiš
kos dvasios.

SLA vardu E. Mikužiūtė svei
kindama priminė SLA nuolatinę I 
paramą Altai.

Vieni

S A V. ZITA IR RIČARDAS £
SHLAUSTAS .

I
l i

iB
g

5
& Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams.

1 Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams.

exp. in oil heat service.

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS

(Super Rummage Sale)
Šeštadienį, lapkr. 3 d., nuo 8 iki 11 
vai. vak. Sekmadieni, lapkr. 4 d., nuo 
10 ryto iki 3 vai, popiet SKOKIE 
VALLEY TRADITIONAL SINAGO
GOJE. .

8815 E. Prairie St - Skokie

Detroito Lietuvių Organiza
cijų vardu St. Šimoliūnas lin-

užtikrinoganas. Brzezinskis 
premjerą, kad JAV vyriausybė 
nieko bendra 'neturi su Irano 
šachu. JAV leido šachui atvykti 
į New Yorką tiktąi humanitari-

jų buvo, reikės laukti, kai pa
tys dalyviai pasakys..— Anastasio Somozos kieme 

rasti 30 nužudytų vyrų lavonai, 
sako oficialus Nikaragvos val
džios pranešimas. Bandys lavo
nus atpažinti.

Prezidento sekretorius pareiš
kė, kad tokiais atvejais Ameri
kos diplomatai prisilaiko priim
tų tarptautinių taisyklių. Brze
zinskis susitiko Arafatą trečia
dienio vakare. Brzezinskis susi
tiko ir su Sirijos preidentu 
Assadu.

Alžyre prezidento patarėjas 
susitiko ir su visa eile atstovų

11 ves-

pagalba, todėl jam ir buvo leis- gavęs
ta atvykti į New Yorką atgauti

(Bus daugiau) 1

žf — Jungtinių Tautų" statistiko ti, bet jis nesutikęs. Generolas
I

— Buv. Bolivijos •prezidento] Pirmoji žinia apie. Brzezins-I kurie4950 metais bandė nušauti
pašlfjtisios krašto ekonomijos.'dyti- visą paramą nuo šibs die-tauttnius klausimus. <Guevara kabinete nebuvo karių, kio susitikimą ,SU >Batarganu | prezidentą Trumaną.

niSis sumetimais. Sachas serga 
ir jam buvo reikalinga gydytojųTOOL & DIE MAKERS'

Wire & metal fabricator. Four-slide 
machine tooling experience prefered 
but not required. Single shift Over-

— Kubos diktatorius Castro 
mitinge pagyrė puertorikięčius,

— Kanados premjeras- Joe 
Clark atmetė Kvebeko guberna
toriaus planą provincijos nepri- 
klausomybeL : r : ■’>

/ 
f

— Korėjos žvalgybos virsinih- 
kas, nušovęs prezidentą Park, 
norėjo įtraukti kariuomenės va
dą į konspiraciją kraštui valdy-

KALENDORIUS
Lapkričio 5: Bertilė, Lėtas, 

Judrė, Nervažis, Augtumas.
Saulė teka 6:25, leidžiasi 4:41.

. . •_ u .U. ’ :

Sii!..
tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.

Skambinkite Zitai arba Ričardui.
Lobster S7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.

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

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

3321 W. Columbus Drive, Chicago, I1L

— Olandijoje atsirado kara
lienės Julianos brolio sūnus, 
1920 metais nelegaliai gimęs 
Elzbietai de Roi.

machine tooling experience prefered

time possible. Apply in person or 
eall 476-7600

JOHN AMANN SONS CO., INC.

sveikatą ligoninėje, bet jokių ki
tų pasitarimų ar susitarimų su 
šachu niekas nevedė ir neveda, 
— aiškino Brzezinskis.

i“



J. ŠABAPNICKAS

ST. CATHARINES, ONT., CANADA
Yra daug pabėgėlių lietuvių, Helsinkio konferencijos nutari- 

alvykusių į Ameriką, kurie įver- mus vyksiančioje Madrido 
tina senųjų Amerikos lietuvių 
darbus už rinktas aukas ir pa-!

: i i k* jus'tms ir siuntu- 
pe~ Yc-Uą ma:stą. vaistus, 

• 'u -s į patekusiems pa
ke go’.’ams pc Antro Pas. karo

Jų sąžinės nedaleidžia 
vu.L, gū’lestingų Sa- 
— senųjų Amerikos 
:kurt.i? organizacijas i 
vi ai dalyvauja vieno- 
/luusioic. senini vei- 

i. r<.io c ir daug nusipelniusio
je Lietuvos vadavimo iš Sovie
tų okupacijos darbe — ALToje.

Jau praėjo virš 30 metų kaip 
dėka ALTos pastangoms gyve
name vieni Amerikoje, kiti Ka
nadoje. Australijoje, Anglijoje 
ir Lt. Nesuprantu kodėl Antro
jo Pasaulinio karo pabėgėliai, 
Amerikos lietuvių pastangomis 
atvykę į Ameriką, savo gerada
riams pasidarė riebenuoširdūs, 
ėmė kritikuoti ir griauti ALTos 
patriotinį darbą dirbančią orga
nizaciją. Gi ALTa Amerikoje, 
kaip paaiškėjo per 39-ąją AL- 
Tos suvažiavimą ir IX Amerikos 
Lietuviu kongresą Clevelande, 
yra susitveręs 1915 metais, tik 
vėl ais steigęs 1940 metais, ka
da Sovietai okupavo Lietuvą. 
Taigi. Amerikos lietuviai susi
jungė ir bendromis jėgomis jau 
1915 metais aktyviai išvystė 
veiklą ir savo darbais bei lėšo
mis rėmė Lietuvos valstybės at
statymą.

Tiesa, "ne visi pabėgėliai, po 
Antroje Pasaulinio karo atvykę 
Į Ameriką, įsijungė į ALTos 
griovimo darba. O w

ALTa ir šiandien yra aktyvi 
■ kovotoja už Lietuvos išlaisvini
mą iš. Sovietų okupacijos. ALTa 
ne tik veikli, bet ir sumani po- 
Ltikoje, ir turi daug draugų, 
žymiu politikų. Amerikos val
džioje. ALTa rėmė Helsinkio si Vilniaus universitetą pavadi- 
kcnferencijos nutarimus ir tai no lietuvių tautos išgamos, So- 
vien r.telis būdas panaudbj’ant vietų parsidavėlio Kapsuko var-

kon

vėl

ferencijoje iškelti Lietuvos oku
paciją.

Kas liečia Helsinkio konfe
renciją ir jos nutarimus, kai, 
kuri spauda pasimetė ir leido 
š aud niams politikams Helsin- i 
kio konferenciją perduoti pagal 
Sovietų užgaidas. Tokiu būdu 
toji spauda ir rašeivos padidino 
lietuvių tarpe nesantaiką. Bend
ruomenėje įvyko ryškus skili
mas. Dabar jau yra dvi Bend
ruomenės. Nuo buvusios B-nės 
atsiskyrė daug patriotų lietuvių 
ir pasivadino Registruota Bend
ruomene, kuri remia ALTos 
veiklą ir griežtai pasisako prieš 
bet kokį bendradarbiavimą su 
Lietuvos okupantu. Griežtai pa
sisako ir prieš vaikų siuntimą 
Į pionierių stovyklas bei Kapsu
ko universitetą neva pasitobu
linti lietuvių kalbos. Yra aišku, 
kad be Lietuvos okupanto ži
nios ir sutikimo jokie lietuvių 
kalbos kursai, jei okupantui ne
bus naudos, nebus leidžiami.,:

Kodėl senoji B-nė pritaria, 
pagal nusistovėjusį, terminą, til-' 
tų statybai su Lietuvos okupa'riJ 
tu — nesuprantama. Okupuoto-, 
je Lietuvoje komunistų leidžia
mas šlamštas “Gimtasis Kraš
tas" giriasi, kad didėja Kapsu
ko universiteto lankytojų iš už
sienio neva pasitobulinti lietu
vių kalbos/ tikrumoje jaunimui 
išplauti-.smegenis ir dar laisva
laikiais pavedžieja kaip bulius, 
kuriems į nbsis . yra. įspaustos 
grandinės, kad neįkeltų kojos 
ten, kur komunistų “rojuje” ne
turi teisės peržengti < pagal 
Maskvos nubrėžto plano. Amro-, 
dymus.

“Patriotų t lietuvių - įčtįip; jie; 
patys save-vadina) siųsti vaikai 
į Kapsuko universitetą kodėl 
neiškelia klausimo, kodėl buvu-

du? Kodėl tiek daug studentų; 
lankiusių tuos lietuvių kalbos- 
tobulinimo kursus, nesimato lie
tuviškos veiklos eilėse!?

Gi tiems Kapsuko universite
to studentams yra;ži,nornavkad 
tautinių švenčių niinėjjjįiose 
yra prisimenama žiauri '-Sovie-

Telšių miestas, fotografuotas Lietuvos Nepriklausomybės metais

r Stepono Kairio atsiminimai

MĄNO TĖVIŠKĖ.
■ į- 'Xr ’ . ' i .

Pobaudžiaviniais į .laikais mū-v
* . t /Y įx ' ' "*■ T"? ~~

su Ręūta ’nekilti tŪftais, -kad ir 
neišdykaudanias/- .Vis.'į. sunkiau, 
buvp yersfiš,‘Miškų vainike apie’ 
Užnevėžių laukus atsirado di
delė' spraga: ponas iškirto sa
vąjį mišką. Didelio,, dar anais 
laikais statyto klojimo jaujoje, 
dabai- visai tuščioje, įsiveisė vel
niai.'Kazys Kiuris, visais atve
jais patikimas žmogus, savo aki
mis esąs prietemoje matęs,- kaip 
pror jaujos langelį išsikišusi 
slykcios baidyklės galva ir ver
šio balsu subliovusi. Po to bei- 
kas vengė sutemus eiti pro dva
ro klojimą..-Bet velniai jaujoje

■ nebuvo ppnui.ąiįyaęaią. 'Vis ma-

sukiniams studentams į tokius 
minėjimus nevalia _eiti. ..Jiems, 
prieš Lietuvos okupantą neva
lia prasižioti 'apie tikrovę, nes 
sekančiais metais : gali nebegauti 
tos privilegijos palakti veltui- 
sriubos ir . būti pavedžiojami i 
kaip tas jautis,ant virvės.

Už nepasimetimą ,įr orienta: 
ciją politiniuose klausimuose . 4 "• • v -f f » » 4 9 Į .1
reikia atiduoti' nuopelną’ dien
raščiui Naujienoms ir redakto
riui M? Gudeliui. Naujienose 
yra apstu straipsnių, 'smefkidn- 
čiu tuos, kurie siunčia savo vai- , . . , .
kus i Sovietu okupuota Lietuvą 1^".^ aavl> 
lietuvių kalbos pasimokyti. Nau- , . -v-- - - —- —■:. -■ naujai statyti dvaro rūmas nesenose taip pat buvę daug - J
straipsnių (kuriuos daugiausia 
rašinėjo žymus teisininkas P. 
Stravinskas) / apie < Helsinkio 
I
laisvei, sįekti- Kaek.bu.vp; rašoma 
kritikas; daųgspios . spaudoje, 
kad. Helsinkįp.į^kc^fęMęncijojgr 
Lietuva < pąrdųotą,^©vĮęžams jr 
kad Naujienos įr jų-redaktorius 
tą pardavimą rettila-' Bčt pasi
rodo, kad Naujienos ir jose rašę

du' . klėties aruoduose. . Pradėtas 

baigta ir .parduota kitam, o se
nasis vis giliau .lindo j žemę.

ą Vaikai augo be mokslo'.Ponia 
ohlerencijos- svarb^-Wwos j™ rl<1K‘ iankė bažnyėk,. kah

- i — ' - ■ - - ' nesųpaty’tų su ■ pažįstamais. .Pa?
galiau dvaras.už skolas, buvo; iš 
vąržytynių.parduotas,,Reųta iš- 
silicitavo. iki paskutinio baldo 
ir išvyko iš Užnevėžių; visiems 
laikams. Dvarą, nupūto du pra- 
sįkūrę ūkininkai,, ir, Ūžnevėžiai, 
netekę pono. Vinco Kapsuko žo
džiais tariant, susilaukė ....dar 
dviejų buožių. T.

Užnevėžiečių garbei reikia pa
sakyti, kad jie'::2jmoniškai išly-

i ';

v*. -ą a?

-.^*snca 1» plane that ts made 
.SL af dreams. And, US. Savings 
iiyoda have been helping to make 
bapęy dreame come true for years.

Now, Bonds matur e in less than 
«ix year*. That means your dream* 
uaaoome true faster than ever before.

You can buy shares in your parti- 
culu nream by jomiiui the Payroll

Plan vheie you work, or the 
iciJ-a-XfLuUj plan wk«-e you bank.

Before you knvw it, yemx Amencam 
r. viL u ruM-luy.

paprasčiausius, ūkiui reikali& 
gus audeklus ar pačius prašmat
niausius, vis dar meniškai .kur
damas. Vis daugiau drabužio 
buvo perkamas! mieste.

Kažkas aiškiai nenuvokiamo, 
bet jaučiamo vyko aplinkui. 'Pa
dažnėjo santykiai su platesne 
apylinke. Nors 1902-1905 metų 
įykiai Užnevėžiuose nesukėlė 
audros, bet ir užnėvėžiečiai da
lyvavo' bendroje apylinkės mo- 

j nuo ‘juodašimčių’ 
gintis. Ir pas mus pradėta jaus
ti, kad neviskas pas muš gerai.

Ir tas ‘pas mūs’ jau buvo ne 
savas kaimas, ne Kurklių vals- 
čius, bet kažkas didesnio.' Greta 
kataliko ir užnevėžiečio galvo
je pradėjo išnirti ' lietuvis; jo 
sąmonėje kalėsi Lietuvos min- - 
tas su bendrais jus vargais ir gal 
su bendrais visų mūsų uždavi
niais. Keistas Kurkliuose įvykis

kalingi, vis labiau nuo jo atsi
likę, ir pagaliau virto jo stab
džiu. Ir kai jau nepriklausomo
sios Lietuvos Steigiamasis Sei
mas kraštui pastūmėti į naują 1905 metais per šy. Jurgio at- 
gyvenimą nutarė įvykdyti že
mės reformą, tuo nutarimu bu
vo ne tik panaudota ekonominė 
priemonė į mūsų žemės ūkį įlie
ti naujų jėgų, ‘sumužikinant’ 
jau visą Lietuvą, bet ir pasira
šytas mirties dekretas mūsų ba
jorijai kaip viuomenė luomui. 
Užnevėžių Reuta kiek paskubė
jo. Bet jis turėjo to malonumo,' 
kad bankrutavo savo valia. ■ 

* *
Nuo mano kūdikystės dienų, 

kaip lik pradėjau įvykius atsi
minti- ir iki. Lietuvai tragingų 
194Q metų prabėgo’ kiek dau-

(Tęsinys)

dėjo Reutas, o moterys net su 
ašaromis. Buvo širdimi dovano
ji praeities nesusipratimai ir 
^išlygintos skriaudos. Į tolimą 
kelionę' iki Ukmergės ponus ne- 
•nfokamai palydėjo nesunkiai 
krautais vežimais keli ūkinin
kai. Lydėti buvau ir aš, tuomet, 
turbūt, šešerių metų vyras. Man 
rūpėjo atsisveikinti su vyres
niuoju Reutuku, mano vienme
čiu, su kuriuo žaidėme visokius 
žaidimus ir turėjome kitokių 
bendrų reikalų.. Atsisveikinda
mas nuo ašarų murzina nosimi, 
Ręulukas man padovanojo, be
rods, paskutinį,savo turėtą tur
tą L — -f 
ratuką su rankena iškočiotai 
tešlai į gabalėlius pjaustyti. Tą 
brangenybę, kurią tik mamai vokiečių'■ per antrąjį pasaulinį tai ramų mūsų kąįino; gyveni’ 
skolindavau, su aiškiu jos pasi-'‘ 1 +‘'" a™ .....
žadėjimu, kad, man ir vėl grą
žintų, ilgai išsaugpjau.. Ji, .paga
liau,.man dingo. Po.truputį išf.,. ,. . ...
atminties dilo ir kūdikystės kartojo didelė vey^iuciją, kurią 
draugo vaizdas. .... . .

Dįlp kaimo • atiminimuose ir.,,
viąa, kas su dvarų buvo sieja- Išnyko ir pas mus paskutines 
ma. Senų liepų alėja buvo iš- dūminės pirkios. Naujai stato-

laidus užnęvėžięčius pagavo. 
Niekam nežinomas vyrukas, pa
silipęs prie bažnyčios ant veži
mo, išplūdo’ caro valdžią, šovė . ' 
iš revolverio patį Vidiškių pris- 
tavą, buvo policijos suimtąs, betz 
žmonių išvaduotas,, ir išnyko,iš 
Kurklių kaip nebuvęs. Pagavo 
ir. tai, kad tas vyrukas drįso vie
šai išplūsti, caro valdžią, ,ir tai,- 
kad drįso. ;šauti paįį prįstayą, ir : 
taį kad išnyko; Kas jis<:bųve2< . 
‘Cicilisįas’. Ir visdėlto, turbūt, . 
savas žmogus,. kalbėjo 'apie-,.-. 
K ražįųpše nekaltai pralietą žiųd-; 
ni ų. kraują. Buvę mažą paslap^., 

vingiu lankstytą metalinį giau kaip-penkios dešimtys me-'tis, kad kalbėjusįjį išgelbėjo iš 
tų. Aš nenutraukiau ryšio su uredninkų. .n ag ų - anykštėnai,,. 
savo gimtuoju. kaimu iki pat anykštėnai-cięilįs^ai.,. jzpįiųp-.u v

karą okupacijos ir jau sąmonin-imą tas. Įvykis pūstelėjo naują 
gai stebėjau, kaip toliau keitėsi i vėją. Esama drąsuolių, kurie,- 
Užnevėžių gyvenimas.. Mažu!visu įžūlumu -'kaltindami caro _ 
maistu mano kaimas -ir toliau į valdžią, Jęėlę šiurpiai drąsų šū- 

išilcrūtvti ta' valdžia ir pa-
tarne laikotarpy darė- visa' Lie-j ttėmš:Tvarkytis įsąvame1;krašte; 
tųva, nuo kitų neatsilikdamas

dūminės pirkios. Naujai stato-
kirsti’ Didęliaih, bet jau pase- muo'se ‘rūmuose buvo kertami 
našiam Sodui apgriuvo tvoros dideli langai mažų senovės kiau- 
iri nebuvo kas jas pataiso. Du rymiių vietoje ir žmoniškai stik- 
ittedmiai kryžiai, pono statyti > 1-nami. Atsirado būtina name 
dvaro- laukuose, kad saugotų turėti švarią, languose gėlėmis Į 
derlių nuo Dievulio bausmės, iš 
karto pakry'pb,,žyęIiąjĮ - ir visai 
sukniubo. ^Dievobaimingi užne- 
yėžiečiąi rūpestingai vienoji vie
ton sudėjo švento medžio liku
čius, kad vietoje iki galo -supū
tų. bet naujų kryžių-inepastatė. 
Senieji dvaro trobesiai,nugriau
ta ir jų vietoje pastatyta nauji,

, ... , . . gaspadoriški. Dvaras ‘sumuži-
Helsiųkio baigiamojo,akto nuo- |kėjo’, bet dv^ro. vardas dar il- 
sprendžiu, 1980 metais lapkričio 
11 d. Madrido konferencijoje 
bus galimybė pradėti ir Lietu
vos klausimą svarstyti. Kaip 
matosi, Helsinkio konferencijos 
nutarimai yra svarbūs ir Lietu
vos nelegaliai okupacijai iškelti. 
Džiugu, kad VLIKas įr ALTą 
šiai konferencijai sutartinai ruo
šiasi. o nąūsų visų pareiga, jiems

žymūs ’ teisininkai neklydo, ra
šydami, kad- Helsinkio konfe
rencijos nutarimai Lietuvos lais
vė! atgauti viltis padidino

Yra vilties, .kad .remiantis

goi gyveno žmonių kalboje.
Apie l’žnevėžiĮĮ ‘dvarą’ ir jo 

poną pasakoju ne tik dėk jo pa
ties. Reutų Lietuvoj buvo labai 
daug: mažų, didesnių ir labai 
didelių. Baudžiavos išdykinli 
daugiausia nemokėjo atsižadė
ti įprasto gyvenimo būdo ir ne
mokėjo pnsitaįkytį. prie naujų 
sąlygų. Pretendavo į kadaise nių- 

padėti darbais Įr jėšomis, kad gų« krašto gyveninip vaidintą 
ekonominę, kultūrinę ir net po
litinę, rolę, o patys didžiule.sa
vo dauguma darėsi besikęieiąn- 
ėiani gyvenimui vis mažiau rei-

galėtų tinkamai pasiruošti Lie- 
• tųvps išlaisvinimo iš Sovietų 
okupacijos darbe. . , .

(Bus daugiau)

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON "

txMtessimyDw/n/G

you'll run -into trouble- if 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY.^

DON’T CUTIN BETWEEN CARS 
THAT aRe ALLOWING SAFE

Now £ p<y % totausK wtwr. M
maturity B ymn, W rrwvnthf. (4*? the lew t
jw). Bncda if kwL « S
iMtroyfed. When they can be orehad *

your benk. m nor to fltMe iE C*

lake stock in America,
mature h lege than

rymių vietoje ir žmoniškai Ištik-

ti ta' valdžia ir pa-

Tai buvo naujaj mažai patiki- : i 
ma, bet viliojo-* servo drąsumu ir' ’ 
vertė ;gaiyofi. ' ' ■' ’ . j' •.
r • ::?Cj'(Bus daugių)' '•* • J 

eot-.r -v*r ri

puošiąiną seklyčią. Buvo būtina 
bent vieną,kartą per metus kal
kėmis išbaidyti krosnies aprūr: 
kusią kaktą ir žiūrėti, kad plūkri 
to molio asla kasdien rūpestin
gai būtų pašluota, lovos pirkįo- 
j e užtiestos, indai ir mediniai 
šaukštai tuojau pavalgius su-| 
plauti ir vieton- padėti; Reikėjo! 
spartinti darbas. Dalgis išvarė 
pjautuvą iš rugiu laukp ir bai
gė varyti iš vasarojaus.-Kažkur 
dalgiui jau ėmė grasyti pjauna
moji mašina. Išnyko medinis 
arklas, medinės akėčios, ariami j 
jaučiai, užleisdami vietą plū
gui, spyruoklinėms akėčioms ir 
visa darbą suversdami arkliui. 
Mėšlui talkon atėjo, zuperis’;! f 
pradėta sėti dobilai, sodinti .gal-’i. : 
vijams runkeliai. Sunkus kul-f 
tuvas, vėtyklė padėti huošą-į * 
liam klojimo kampe, — ątsira-l 
do arkliais vai omą kuliamom";: 
masina, arpas, akselinė. Išnyko/? 
balana ir ją laikęs liedantis 
’diedas’. Moterys pradėjo ma
žiau verpti ir austi; beaudė tik

"—Merė Jane Byrne rengiasi.... 
organizuoti ąenątorįjgis Edward. -._ 
Kennedy' rinkimjng . kąnapąpįją;..
Chicągoįę. ...... ,.

ENERGY 
WISE

Change the oil and y; ; 
■ fitters every 3.O0G to - 
: 6,0GČwiles to evoid T i' 
1 wast ing gaso tine.

L Don’t be a Born LbseriT

PASSBOOK 
SAVINGS... 
tbs best way to savj/egularty!
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financing 
»t ou» iow uns

OUR SAVINOS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO 8%

IF Y0U DRIVE AT THE 
speed sthyiN

THE 7?/

WITH REPrYM'NT 
to FIT YOUR iNcUMt
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MANITOBOS NAUJIENOS
WINNIPEG© LIETUVIŲ KLUBO PIKNIKAS

LINKSMAI PRAĖJO

Ir kunigas Justinas Bertašiuslką atveždamas, buvo atvežęs 
apie stalus vaikštinėjo ir su vi- pilną popierinį
saiš sveikinosi. Bet jis tik porą light bucket”, tai tikrai turėjom
valandų piknike pabuvęs, išva- didelio vaišių įvairumo. j |

į ’ " Praeidamas ir pro kitus sta- -
rapijos vasarvietę—į. Oak Point,; lūs, mačiau, kad ir ten gardžių 
kur jo laukė vysk. Vincentas 
Brizgys, atostogas praleisdamas.

Gėrimų barą prižiūrėjo klubo 
pirmininkas Bob (Robertas) Ur
bonas, klubo iždininkas Vikto
ras Novogrodskas ir klubo pro
tokolų raštininkas Viktoras Ma
tutis.

PRIE ST. BONIFAS-
TIEČIŲ STALO

Matau, sėdi mano žmona

žiavo į Winnipeg© lietuvių pa-
* = ? - 4'

valgių netrūko: Šįmet jau buvo 
padaryti keli, nauji stalai, su prie 
šonų pritaisytais suolais, kurie 
buvo naujai nudažyti ir labai 
patogūs. Tai Mr. Don KendaUo 
darbas piknikautojų patogumui, 

. kad nereikėtų iš namų sulanks
tomas kėdes ir stalus į pikniką

He-
Iena, metai atgal buvusi klubo 
gaspadinių vadovė, ir bonifas- 
tietės: 1) Veronika Zavadskie
nė, jau per ilgus metus esanti 
mūsų Winnipeg© Lietuvių klu
bo knygų patikrinimo revizijos 
komisijos narė, tai velionies 
Momerto Zavadsko, buvusio il
gamečio “Naujienų” skaitytojo, 
našlė; jos vyrui Momertui mi
rus, Zavadskienė pasiuntė Nau- 
jienoms $30 auką jos vyro pri
siminimui; 2) Marija Vidrukie- 
nė,' -tąi buvusio darbštaus mūsų 
klubo ir kitų senųjų • Winnipeg© 
lietuvių organizacijų darbuoto
jo Mykolo Vidruko našlė; 3) 
Barbutė Jarmuliavičienė, tai 
Juozo Radzevičiaus sesutė Bar
butė, likusi našlė.Jarmuliavičie
nė, dabar kartu su, broliu Juozu 
•į pikniką atvažiavusi linksmai 
laiką praleisti.

Prie' to stalo sėdėjo ir Juozas 
Radzevičius, metai atgal buvęs 
mūsų klubo protokolų raštinin
kas, tai ir aš. priėjęs atsisėdau 
prie to stalo galo, kad su pro šalį 
einančiais galėčiau pasikalbėti. 
O tos trys našliukės ir mano 
žmona Helena, visos buvo atsi- 
vežusios visokių gardžių valgių, 
karstos kavutės ir net šalto limo
nado. O kas norėjo stipriosios, 
tiems baro prižiūrėtojai patar
navo. Bet prie mūsų stalo nie
kas stipriosios neragavo. Tai ir 

.baliavojome, draugiškai pasivai- 

. šindami ne tik prie stalo sėdin
tieji, bet 'ir priėjusiems pasikal
bėti buvo pasiūlyta loską priim
ti, jei ne užkąsti, tai. nors karš- 

-tos kavutės ar saite limonado.
O Juozas-Radzevičius, visas tris 
bonifastietes: našliukės į pikni-

IT’S AMAZING!
VYRESNIO AMŽIAUS DARBININKAI YRA

PRODUKTINESNI, — SAKO EKSPERTAI

shču- 
siūt

is v/toeuf usčd
- m MPms PbrYs 

“Chicken De- , OF C Bl MA.

OuR fMRRSČ 
-(b ’SHeLL OUT" 
SpRAMG Prom 
CHlhJČSč SHčLL 
MONfY*.

vežioti. Buvo pardavinėjami lo
terijos bilietai, o laimėtinas 
daiktas: du buteliai stipriosios. 
Bet aš stipriosios neragaudamas, 
nesi teiravau, kas tuos du bute
lius laimėjo. Man apie tai pra
nešė, bet dabar neatsimenu, 
kas tai laimėjo, tai geriau pra
leisti, negu klaidingai infor
muoti ir vėliau dėl to “pakūtą”. — 
kentėti.

Buvo ir vaikų žaidimai. Vai
kai, kurie į maišus įlindę bėgio
jo,. buvo skaniais gardumynais 
apdovanoti. Nors muzikantai pu \amuose 
grojo • gražiai, garsiai ir ilgai, 
bet niekas nešoko. Tik kada 
mano miela žmonelė Helena 
pradėjo mane šokdinti, tai ir ki-. 
tos poros pradėjo šokti, tik ne
ilgai, nes padangė pradėjo 
niauktis ir veik visi pradėjo į 
namus važiuoti. Jau buvo po 
penktos valandos popiet. Kurie 
neskubėjo važiuoti, tai tuos 
smarkuolius lietus užklupo. Taip 
man papasakojo klubo iždinin
kas Viktoras Novogrodskas, nes ^^3, dirbančiais dėl Eietu- 
jis turėjo prie gėrimų baro sto-:yos laisvėS) dėl jos Nepriklauso- 
vėti, kol visi piknikautojai iš niybės atstatymo. Todėl ji yra 
pikniko vietos išvažinėjo. Į toleruojama ir jos parengimai

Tai taip užsibaigė Winnipeg©. lankomi- ’ 
Lietuvių klubo narių draugiš-į 
kas ir linksmas piknikas. Tik i 
gaila, kad piknike nebuvo darbš-.nės ne tik iš Cicero, Chicago's, 
čiųjų Vlado-ir Pranutės Stepo- V^SL1 PP^niiesčių. Kazys
navičių (klubo vicepirmininko Ciurinskas su ponia ir keliais 
ir šeimininkių vadovės). Dar 
reikia pasakyti, kad ir keli kiti 
seneliai pensininkai lietuviai 
klubiečiai turi vasarvietes ir iš
važiuoja i jas pavasaroti, bet 
apie visus pradėjus kalbėti iš
eitų pasaka be galo. Todėl tik 
belieka pasakyti: ačiū Naujie
noms už skyrimą dienraštyje 
vietos dėl gero žodžio žmonėms 
tarti. Naujienoms lieku dėkin
gas.. Su pagarba visiems,

(Bus daugiau)

SEYERW.

€ARUY engush 
mfmoo cf Cl>»HG z.o«ow

Was to rou? HOf o/er 
( /=» patients back

s

BODIES' INTO A COMPACT 8RU1.1z,.

* Drives A UTS
STREAMS BY FORMtHG TRElR

Iš New Yorko (AP) paskel- 10 procentu iš didžiųjų 1,000 
bė ziiiia, kad Amerikos didžių- korporacijų šiame krašte gavo 
jų korporacijų vadovai mano pranešimus, kad firmų direk-

Calf with 2_HEfW$ . blEG^
AnO Z Om A OAiKV 
farm iki hanrmą . Cuba i

MAt>e gOVTAPS 0EF_ _ 
Christ can Be seew py Yue - 

naPuės museum *. they were 
1 found among rd»ns op aouPEn, 
• AND YREiQ ?inE PRESERVATION »S DUE 

TO TOE layers of pebbles and 
TtoT COVERED Tfo€M !
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prie ganiylx2> <Iailgiau vyres
nio amžiaus darbininkus, 
sustabdytų krašte
nfliaciįą. Prie šia išvadų priėjo 
neseniai paskelbta studija apie 
kovos būdus su infliacija.

“Studija sako, kad vyresni 
t-darbininkai yra daugiau, pro

duktyvūs”, pasakė John C. Pol
lock. direktorius iš Research & 
Forescasts Ine., kuri vadovau
ja tiems tyrinėjimas.

Social Security administra
cija pranešė, kad paskutiniu 
metu sumažėjo skaičius asme
nų, išeinančių į poilsi anks
čiau, negu 65 m. amžiaus. Iš 
to daroma išvada, kad skatini
mo tendencija išeiti ansčiau į 
poilsi, sumažėjo.

į «ii* įvairiausiais maisto dubenimis
Klaipėdos Jūrų šaulių “ŠvyturięLzbalius.

draugais, net iš Indianos, teikė-^arnau^°k1 
si atvykti, šiame vakare dalyva 
vo 190 žmonių.

Spalio mėn. 2” d. vakare Šau- 
! gausiai rinkosi sau 

Kai ir jų svečiai praleisti vaka- 
rą.išis Klaipėdos Jūrų šaulių ren
ginys jau yra tapęs lyg tradicija 

: ir kas metai susilaukia vis di
desnio dėmesio žmonių tarpe, 
šauliai savo organizacijos ribo
se išjungia partijas ir todėl joje 
gali tilpti ir vieningai dirbti vi
sokių Įsitikinimų žmonės, išsky
rus komunistus ar jiems tarnau 
jaučius. Ši patriotinė organiza
cija mielai bendrauja su visais

“Švyturio” balių atidarė ir: 
■' isus pasveikino, 'palinkėdamas 
gražiai praleisti vakarą, kuopos 
pirm. K.Milkovaifiš. Vakaro pro 
gramai pravestu’, pirmininkas 
pakvietė šaulį A. Markauską.

Į sceną linksmai įžygiavo 
trys žvalios dainininkės: Lilė Ižo 
kąitienė, -Nelė Paulauskaitė ir 
Irena Męilienė. -Jos nuotaikiu-j

svečius, 
stiklu, 
skain-

i išalkusius 
Salė suūžė kalbomis, 
lėkščių ir kitokių garsų 
bėjimu. Balius įgijo pilną eigą.

Bare dirbo mūsų nuolatiniai 
ir nepavargsta šinkoriai, tai Ka 
rolis Lazinka ir Sofija Žibutie- 
nė. Baliaus tarnyboje buvo šie į 
uniformuoti šauliai: Janina 
Skama, Vyt. Kriščiukas, Juo
zas Mitkus, Vincas Kulbokas, 
Jonas Dekeris ir Augustinas 
Ašoklis. Visi tvarkingai atliko

gai, gražiai skambančiais bal- savo pareigas.
sais padainavo šias dainas — Aš 
atsimenu namelį ir Tėviškėlė. 
Svečiams amerikiečiams jos spe 
(saliai paskyrė anglų kalboje
dainelę Sentimental journey. Jū kauskas. -Daug laimingųjų bū- 

Ir šį vakarą salę pripildė žmo- 'ros šauliams net dvi daineles su-|taj nes daug fantų surinkta.-__

orybės atstatyme.
ii- jos parengimai

Negalima praleisti nepaminė 
jus ir loterijos, kuri pasižymė
jo fantų gausumu ir turtingu
mų. Ją irgi pravedė šaulys Mar

mažiau ir mažiau—darbininku 
kad reiškia norą išeiti p ilsiu ank- 

siaučiančia, sėiau.

KNOW YOUR HEART

)

HELP YOUR HEART FUND

HELP YOUR HEART

nes bijosi infliacijos, 
kad iš mažu benefitų negalės 
pragy vtHti.

Jack Ossofsky vykdomasis e 
direktorius iš National Coun
cil of rhe Aging, pasakė, kad
sludijiS rodo, kad korporacijų 
ekzekutyvai rodo daugiau en
tuziazmo dėl vyresnių darbi
ninkų kurie daugiau produk
tyvesnį, negu_tie_; <1i re k toriai 
buvo (iries jienkerius me.

(Jiiukas S-tis

e Krokodilo oda yra vertin
ga žaliava, iš kurios gaminama

' Įvairi galanterija bei avalynė.
Todėl krokodilų medžiotojų 

■ skaičius sparčiai auga, o kroko
dilai mažėja. Jų natūralus prie
auglis yra mažesnis negu naiki
nimo greitis. Tuo-susirūpinę 
prancūzų bei etiopų pirkliai įsi
rengė specialias fermas, kur au- 
ginamt krokodilai.—---

O Anglų astronomai, pasirem
dami filmo kamerų bei telesko
pų daviniais, nustatė, kad Žemė 
turi mažiausiai 10 labai mažų, 
natūralių satelitų — palydovų. 
Atradėjai mano, kad tai yra lie
kanos didesnio satelito, kurį iš
tiko katastrofa 1965 m. gruodžio 
mėn. 18 d., kada buvo pastebė
tas neišaiškintas sprogimas erd
vėje.

— Saugius seifus tikrinančiam 
policininkui Robert Birrenkott

• vagys nunešė $350.

ENERGY 
WISE

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

Anacin* has extra strength, by a panel of experts, used as 
More 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
i Like all leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacto starts with a want Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions. j
Extra itrengft with safety. That’s common sense. Thafs Anacin. j

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 ..............    $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

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

NAUJIENOS

dinavo — Uosto žiburiai ir My- | 
lėk ir lauk. Labai gražiai ir ryš
kiai buvo ištariami'.'jeiekvienos 
dainos žodžiai, todėl ir pati dai
na įgavo didesnio grožio ir ver
tės. Puikios dainininkės!

šaulys Markauskas kai ku- 
rias dainas palydėjo .pianinu. Se
sė Regina Latožienė, šio vakaro 
šeSmininkė, kiekvienai daininin
kei prisegė po' puokštę gėlių.

Po trumpos, bet gražios pro
gramos, Markauskas pristatė 
“Švyturio” baliuje atsilankiusius 
žymesnius svečius: LŠST CK 
pirm. K. MilkovaitĮ, LŠST CV 
narį kapelioną J. Borevičių, Vyt. 
Didž. šaulių Rinktinės pirm, ir 
šaulių Sąjungos garbės narį V. 
Išganaitį, Nemuno Rinktinės 
pirm. J. švedą, CV narį Jūrų šau 
lių vadovą E. Vengianską. Po 
pristatymo šaul. A. Markauskas 
visus pakvietė vakarienei, palin 
kėjo gero apetito ir pats nusku
bėjo organizuoti savo orkestro, 
kuris grojo šiam vakarui.

Tuo tarpu šeimininkė paleido 
savo mergaičių būrį, kurios su

Svy- 
visi buvo paten- 

praleidę kelias

Klaipėdos Jūrų šaulių 
tūrio” baliumi 
kinti, gražiai 
valandas.

Ap. Skopas

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
Miie'iioii

KNYGOS ANGLŲ KALBA

•ri — Atstovų Rūmai pritars pre
zidento planui išgelbėti Chry
sler bendrovę.

— Bolivijos aviacija buvo pa
siryžusi padėti perversmui, bet 
užteko tankų ir kulkosvaidžių.

$10.00

$10.00

Čekį reikia išrašyti:

Pridėti dolerf palto illaidom*.

I m MĄUMIBMC4, CM>C£90 I, XU Monday, November 5, 1978

■ į”. ,
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Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Dart be a Bota Leeed

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Dr. Jimoi X KmžIim, HISTORY OF LITHUANIA. Lletavw IcterUcf 
antnuka nuo pat anųjų unitų Iki pokario Botų. Vidutinio formato. 141 
xL. kainuoja 0.00.

Dr. Jveaat X Kmtčfa, VYTAUTAS THi ORtAT. Išoriniai DLK Ty 
tauto bruotal, paliečiant to laiko Lietuvos valatybėa ir joa kaimynu istorija 
m paL Kaina 0.00. Kletala rlrielial* SUM).

Dauguma Mų knygų yra tlnkamoa dovanot Įvairiomis progomis. Jaa 11 
kitai knygai gar 
olalgfne perlaida

Kun. M. Valadkos Už LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl._________ $10.00

irigytl ttsUinktaa i Naujienai arba atduntua čeki n

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
MAUJI1NOSI OALIKa OAUTI NCPAFKASTAt (DOMIUS «YDYTO- 

JO, VISUOMENAS VfIKAJO AAiYTOJO ATSIMJMIMUS •
Dr. K A CvtMn — MINTYS IR DARBA), 239 p«L, llečUsčiv 190B 

metij fryklaa. Jablocakle Ir Totoraičio Jaunai dienaa ir ratai 
rtplnlaia _ __ F*-**

or. a. J. Ovimb — DANTYS, jn prleBtir*. afrikata ir eroti*
Kietai* vtrMlak, riatoja 14.00 dabar tik________ ML99
Mlntttal. vWrilala tik_________________________

Or. A. J. « — AUKŠTA KULTŪRA — SIAURO* 1MONRK
K«Uon4a Įrpd<Jti*L Dabar tik

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

Minkšti viršeliai

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai_________________ $15.00

J. Laukio ORAKULAS. 414 psi.
Minkšti viršeliai

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
’ Chicago, Hl., 60608
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rusams- Sovietų kąra tarnyboje Petronis naudojosi 
veikiančia sovietų karo policijos patirtimi ir žiau
riausiomis priemonėmis, tuo tarpu dabar rusai paga
mino jau ir kitiems bet kur esantiems lietuviams 
“pilietybės įstatymą”, kuriuo jie bandys-pasieketi Ame
riką pasiekusius lietuvius.

Sovietų armijos generolas, o dabar užtieničių Tei

/

Subeeription Ratas:

Chicago 333.00 per year, $18.00 per 
tx months, $10.00 per 3 months. In 
>ther USA localities $30.00 per year, 
>16.00 per six months. $9.00 per 
hree months. Canada $33.00 per year; 
rfher countries $34.00’ per year.

20 cents par copy.

Nuo šruodžio pirmos d.

4

Dienraščio kaina*;

tucagoje Ir priemieačiuoM: 
metams _ __ _________ __

pusei metu ________L___
trinas mėnesiams  
vienam mėnesini -

Titose JAV vietom:
metams_________________

333.90
318.00 
310X0
3 3X0

not

puael metQ ______
trims mėnesiams 
viren/tTYi owDodsi

Kanadoje: 
metams ■ ■ 
pusei metu ___ 
vienam mtaaaial .

Užsieniuose: 
metama _______
pusei metu 
vienam mėnesiui .

316.00
S 9.00
3 3.00

333.00
318.00

134.00
lia.00
y too

Naojitnoe ataa kaadtan, tfatiriam 
aekmadieaioa. Leidžia Naojienq Ben
drovė, 1730 So. Halated St, Chicago, 
HL 60808. Tetai. 01-8180.

PlBtana reikia Nvtt Baile Sesėy 
Orderio kart* m vfeekjM.

NAUJIENŲ raštinė atdara kaadien, išakytai Mkmidfeniua, m
0 vai. ryto iki 0 vai vakaro, ieštadieoiaia — iki 12 vaL

Naujos okupanto pinklės lietuviams
Okupantas rusas, karių, policijos ir komunistų par-

tijos jėga prievarta prijungęs nepriklausomą Lietuvą 
prie Sovietų Sąjuhgos, Skelbia, kad lietuviai patys savo
noru įsijungė į Sovietų. Sąjungą- Lietuvos piliečius, - pa
grobę turtą, santaupas, inteligentiją išžudė ar išvežė 
į lediniuotus -šiaurės pakraščius arba į neapgyventas 
taigas, kad galėtų kraštą ir tautą išnaudoti.

Ypatingą dėmesį jie kreipė į tuos, kurie^bandė pa
: siekti laisvąjį pasaulį. Sovietų kard’jėgoms labiausiai 

rūpėjo užimti sienas į Vakaras. Krašto viduje dar te
bebuvo “lietuvių valdžia”, bet pasienis jau buvo saugo- 

; mas rusų. Pačioje Lietuvoje gaudė visus, kurie bėgo į 41* i i -« " . Pačioje Lietuvoje gaudė visus, kurie bėgo į

kalus tvarkantis “Tėviškės” draugijos pirmininkas, si
tokį pareiškimą padarė “Gimtajam Kraštui”:

‘‘Kiekvienas TSRS pilietis’ kiek jis ilgai bėgy
------ ■ ; J ' 1

gos pilietybės įstatymu numatyta tvarka sovieti-
ventų užsieje, jeigu jis nėra išėjęs iš Tarybų Sąjun- •

n ės TSRS pilietybės nepraranda ir jo natūralizacb 
jos būdu įgytos užsienio valstybės pilietybės Tary-
bų Sąjunga nepripažįsta”. * ’

(Gimtasis Kraštas, 1979 m- spalio 18 d., 4 psl.) 
Šitas gen. Petronio pareiškimas buvo padarytas ne 

kokiam žurnalistui, kuris gali padaryti klaidų ir netik
sliai jo mintis išdėstė pati G- Kr- redakcija, davusi jam 
viską patikrinti- Galimas daiktas, kad kuris nors Sovie-
tų advokatas visą pareiškimą Petronio vardu padarė 
ir nunešė į šį propagandinį savaitinuką.

Petronis kalbą apie “TSRS” pilietybę, bet jis turi

I

DR. FRANK PLECKAS

!Č

Y-

FLORIDA

— ■ I" *

9

riSEASI

I

VALANDOS;
kas antrą šeštadieni 8—3 vai

OPTOMETRISTĄS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2613 W- 71 St. T»L 737-5149 
Tikriną aklą. Pritaiko ąkininą ir 

^contact lenses7" .

tuvių išeivija,

politika. Sugriovus šį. pagrindą,

— remti, palaikyti ir skleisti pa- dovybėje, bė kurios

lygins

't

Čia gludi nė vien ALTos, bet ir

a

uvbjetautosį ir jai įpadfedančiųJšeivijo&-politiniiį
veiksnių, širdis, už ką Brežrtevaš Nemickui tūrėtiį

—
(Bus daugiau)

plėsti ir talpiTŠsįpįętusį "rašinį. ,
Čia tektų aptarti, kas darytina 
ateityje, kai . frontininkai su sa-valstybinį gyvenimą; kovoti už

teises.”7 *

V

politika. Neįkainojamos vertės 
V- <
Diplomatijos paraštėje” yra at-

saVb priešiškiimo- AūTos veda- 
mająi Veiklai, ji- įšsrr 

------ (Buk datigtau)————
didelio. Sovietų Sąjungos spau
dimo' f visą -Vakarų Europą, į 
Bendrąją rinką nebuvo priitatos

ži'ą’uriai
%

— Krašto apsaugos4 sekreto
rius Harold S. Brown aplan-

jlrMjN----- --------------
A

išlikusios diktatūflfiės valsty
bės. Ttfb pačiu visOs kitd§ lais
vinimo kombiftaČlj'oš atpuola. 
Pasilieka viena, kurią pasirinko 
nuo iva, 1£. tl. 1^79-.

Suderinami, nes diktatūrminkal 
nepakenčia demokratijos, kaip 
jos nepakentė Lietuvoje. Išvada, 
yra aiški — kol LB yra fronti
ninkų užvaldyta, negali būti

visas Amerikos lietuvių demo-

fnajAi Veiklai.

ri nesiderifia su demokratijai

kombiftabijbš atpuola/ * ' i Y

pat pradžios Amerikos lie-’ ptilk*. Albėrtd Nattisdi
■ , . . . E- - — -

kys Ytihij4

—feolivij os prezidentu paskir
tas generolai D.-Padilla, ‘O ne

ddku'mėritė. Pasisakydami li
me paragrafe, kad “tautinis so-

galvoje visų lietuvių pilietybę. Visi žinome, kad rusų, 
karo jėgos ir Jų daliniuose buvęs ir pats gen- Petronis, 
Lietuvą okupavo ir prijungė mūsų laisvą kraštą prie 
Sovietų Sąjungos- Kartu su rusų armijos atvykimu, 
Kaune galvą iškėlė ir Antanas Sniečkus. Jis buvo aukš-jnus ALTos Statutą su Lietuvių 
tas valstybinio Sovietų saugumo pareigūnas, pirmą in- 
vazi.jos_ dieną Įsilaužęs į Lietuvos saugumo departamen
tą- Tas pats Sniečkus vadovavo delegacijai į Maskvą, 
kad nepriklausoma. Lietuva būtų įjungta į Sovietų Są
jungą- Lietuviai jau ne Lietuvos piliečiai, bet “TSRS 
piliečiai”-

Kas yra gavęs JAV pilietybę, tai Petronis arba jo 
skirti valdininkai nieko negali padaryti, jeigu nepa
kliūsi į jų nagus. Bet jeigu Amerikos lietuvis įvažiuos į 
bet kurią Sovietų teritorijos dalį, tai Petronio agentai

V. KAROSAS . •

IX AMERIKOS LIETUVIU KONGRESAS
(Tęsinys) ' i

Susidarę idėjiniai, kultūriniai 
ir dvasiniai skirtumai tarp Lie 
tuvos ir Amerikos lietuvių išei
vijos geriausiai atspiAdi paly gi-

~ 4b A- v K-7 W v » Jk 'hjl

jCharta, Statute pirmame parari * t - ■

-t grafe pasakyta: “Amerikos Lie

Ta tema galima būtų rašyti' 
ištisą studiją, išdėstant esamus 
idėjinius ir principinius skirtu
mus tarp ALTos ir LB, apie ku
riuos savo kalboje užsiminė dr. 
Bobelis. Tie skirtumai yra ne-

J. Munkant, lfl5 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

lięnės Kandakės tarnui. skaitančtarn j-,caijo pranašyrtę naugpbs O
• — — _ . . _   . _ _

k#i kur Biblijoje vartojama literinė kalba, o kitur simbolinė.

šiandien pradeda skaityti Bibliją, bet neįstengia suprasti jos reikš- ’ 
mės. Suranda tekstus, kurie atrodo vieni kitiems priešingi. Mat,

deginti”. Aišku, kad šitoje vietoje vartojama prilyginimo pras- ! 
mės arba simbolinė kalba. Literinis dangūs juk yra Dievo garbės

Dievas yra žadėjęs padaryti ją garbingą ir derlingą.
BV. RASTO TYRINĖTOJAI

Pav., taip kalbama apie avis ir ožius, kviečius ir rauges. Kalbė
damas apie literinę žemę pranašas sako: “Žemė stovi per amžius”.
44* - * - v . x ui ’ i

2 Petro 3:10: “Dangus su dideliu smarkumu praeis, elementai

sostas, o žemė jo pakojis, žernė yra amžinais žmogaus namais. ’

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI ' 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 

• • •
“Ar supranti ką skaitai?” šituos žodžius pasakė Pilypas kara

Bet vartodamas simbolinę kalbą, pranašas Jeremijas 22:29 sako: Į 
“Žemė, žemė,- žemė, išgirsk Viešpaties žodžius”. Panašiai parašyta ‘

nuo karščio sutirps, o žemė ir ant jos _esantiejĖ dalykai bus su- 
deginti”. Aišku, kad šitoje vietoje vartojama prilyginimo pras-

LIETUVOJE PANEVĖŽYS,

jo's ti prie Lietuvos, kuriai ji visais

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

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

gali prie jo prikibti. Jie, kaip čia cituota pasteba sako, 
Amerikos pilietybės nepripažįsta. Amerikos. pilietybė 
ir Amerikos pasas galioja visame pasaulyje, bet rusai,- 
įskaitant ir Lietuvos komunistus, Amerikos lietuviams

——Iki-šio-mėto-So-rietų^^ldžios-ųiareigūnai-nekibdavO; 
dymų, tai vežė tiesiai Į Sibirą, šiandien turime liūdi- prie pavergton Lietuvon nuvažiavusių Amerikos pilie- 

»--- -niYiIrn taqvnrlvrmiiQ srnp cręTNTpnimcnvipfn VPT’criinip.

* Vakaras. ' . ; ;

Karo veiksmams pasibaigus, veržėsi į Vakaras ir ; 
gaudė lietuvius, patekusius į Vakarų zonas/;

;— , Nespėj'usius pabėgti ir įst-rigusius—sovietų zonose, . 
» gaudė, vietoje šaudė, o prieš kuriuos neturėjo jokių_iro- i 
t /4t7yyttt Eot xtcivA fincioi i .Qi Vi iv* o Q i Q Kirlį ci Fttpttho Inirli-'

ninku parodymus apie gyvenimą sovietų vergijoje-
Dabar atėjo eilė ir *’ ’

- viams. Pirmą gaudė Vokietijoje.buvusius, o dabar šie-
ar 
ac 
F?

TT -

■į*

tuvių Tarybą siekia — jungti 
visas Amerikos lietuvių demo
kratines jėgas bendram darbui 
— remti, palaikyti ir skleisti pa
grindinius deniokratybės dės
nius lietuvių tarpe; ginti ir sau
goti JAV nepriklausomybę, 
garbę ir demokratinę santvar
ką; remti ir palaikyti visų tau
tų — didelių ir mažų — \ J 
teises į laisvą ir nepriklausomą 
valstybinį gyvenimą; kovoti už 
pagrindines žmogaus asmens

Tuo tarpu visoje lietuvių 
Chartoje, nėra nct užubminos 
apie demokratines Lietuvos at~

atstoyąujama 
ALTos, ir su jos nusistatymu 
turi skaitytis ėgzilniai veiks
niai. ? L-

E čia turime isūprasffj, kodėl 
šiame ALTos suvažiavime su
kelta protesto audra prieš fron
tininkus tenka laikyti dideliu 
laimėjimu visoje Lietuvos lais
vinimo byloję, neš. tapo atlaiky
tas pagrindas,. aht_ kurio buvo 

..pastatyta - Lietuvos~:laigyuiiino 
politika. Sugriovus šį.pagrindą, 
tariamai visų lietuvių vienybės
vardan, būtų prarasta'moralinė 
ir politinė atrama Amerikos va
dovybėje, bė ; kurios pagalbos 
joks laišviniihiš išf vįšb nega- 
limaš,

Šiame Kongrese''l^ųvo iškilę 
kiti klausimai, / verti ...platesnio 
aptarimo, betybijaiĮ^riiaug iš-

Čia tektų aptarti, kas darytina 
ateityje, kai.frontininkai su ša

jai nepriklausomybę. Vėliau pa- vo,,b'endrrhinkais, atsijtyošėj'ę po

kalbos apie kokį nors artimesnį- 
bendravimą.f 1

Kai kas gali pasakyti, kad 
galų gale nesvarbu, kas veda 
kovą, diktatūrininkų ar demo
kratinės jėgos. Svarbu bet ku
riomis priemonėmis išlaikyti 
gyvą lietuvių tautą ir iškovoti

statymą, už .demokratuiių idea- 
čių. Kabinosi prie vieno kito, bet prie daugumos turis- iKe^a^ta^uFžmogaus^*»lū pubsėlėjimą liėtuviū tautoje.

is- -.V X_______ _

Vakaras pasiekusiems lietu- tų nesikabino. Bet Petronis bė reikalo nieko nedaro-{sbš-; toleranciją ir sąžinės lais-
• 7 • • - w f • — į . • . . • . •■o . . • .T 1 ."I*

kia ir Vakaru žemyną pasiekusius. Dešimt mėtų plana-
vo, kol paruošė įstatymus pasiekti Amerikos lietuvius- 
Tarptautinės teisės specialistai paruošė tokius įstaty
mus, kad galėtų prikibti nestik prie pabėgusių Antro
jo Pasaulinio karo metu, bet ir anksčiau išvažiavusius 
lietuvių vaikus. Jie paskelbė sovietų piliečiais pabėgu-

X sius lietuvius ir jų vaikus. Jeigu jie negali rankos ;už-
dėti ant peties pabėgusiam lietuviui, tai jie griebia 

p •‘jo palikimą.
H 
Sts

, Lretuvos^kariuomenės lei
tenantas, • karo metu pakeltas į sovietinius ' generolus, 
dabar tapo “Tėviškės” pirmininku ir sovietinės piliety-

• - • I
Jeigu jis atspausdino minėtą pareiškimą, tai ateityje į vę. Net paties demokratybės
jis Amerikos lietuviams pasakys, kad jis laiku įšpėjb. termino nėra paminėta visame 
Jis aiškiai pasakė, kad Sovietų Sąjunga nėPri’p’azinš 
lietuviams duotos Amerikos pilietybės-. Jiė galės krės- _________
ti, klausinėti, kamantinėti ir niekas nėgai jų sudraus- tinė dorybė”, tuo pačiu pasisa-

paragrafe, kad “tautinis
lietuviams duotos Amerikos pmetynes-. jie gaies Kres-i]idarumas tau
ri, klausinėti, kamantinėti ir niekas nėgai jų sudraus- tinė dorybė”-,‘ tuo pačiu pasisa- 
ti-. Geriausiu atveju, iš Amerikos lietuvių jie galės dar Į koma už monolitinę ideologiją
kartą nulupti šimtinę, o kartais ir penkis šimtus-

Jeigu Amerikos lietuvis-, imdamas JAV pilietybę, 
nėra išėjęs iš Sovietinės pilietybės ‘‘įstatymo nuustyta 
tvarka”. 0 ta “tvarka” sako, kad rusams turi sumokėti

-ti tauta apsispręstų kokią san: 
tvarkos formą pasirinkti. —

į Deja, toks samprotavimas yra 
nerealus, nes Lietuvos laisvini
mas turi “būti artimai suderin
tas šu Vakarų demokratijų ve
dama idėjinė kova fr pasauline

pralaimėto mūšįoj- pergrupavę

tika. imtu vėl pulti ALTą ir 
"VLIKą. -

ALTa, kai£; aki vaizdžiai įro-
J-- ---------------- - -, _

• -V- 11 V--Į-

tyhib lietuvių išeivijoje ir tvirtą

dė šis suvažiavimas, Jūri ^ilną - 
pritaHihą demokratinio husišta- 
tyfrio lietuvių išeivijoje ii- tvirtą 

Sidzikausko memuaruose atramą Amerikos vyriausybėje.

visos Lietuvos. .laisvinimo poli
tikos tvirtybė,- kurios ^nevalia

tipo “sutarimais”. Tik tuo- 

bendradarbiavitrią šū JAV LB,

DK. K. G. BAEUKAfi 
AIS.U4ERIJA ir MOTERŲ ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
4449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6444 
Priima ligonius pagal snsitarim.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .* 

Westchester Community klinikos
Medicinos direktorius , 

l933 S. AAanhebn Rdv Westchester, IL 
darbo dienomis ir

-^- x - r , 7 - — —- ‘  V ~ . — -  «

Tel.: 562-2727 arba 562-2723

TEL. — BE 3-5393

DR. A. B. GLEVELKAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

ę r .-v •_ -r ir t ■ - • * ■■■ •“ • . '

Valandos pagal susitarimą.

EUDEIKIS I

uždaviiiiams atabadimas, 
objektyvumas prieš vyraujan- atžvilgiais priklauso, ir įtikinti

kad šis klausi-
i 
I 
I

Kartu Maskva per savo agen
tus dėjo visas pastangas, kad 
respublikonų partijos kandidatas 
senatorius Taftas dėl įrašyto pre- 
zidentlnėn platfcnuon reikalavi
mo stumpti rusus atgal į jų etni- 
nes žemes

VINCAS ŽEMAITIS

ŽMOGUS IR KNYGA LIKIMO LEMTYJE
i • ę i: ‘ • . - i • ’ - . s .!»

Šios paskaitos ištraukos buvo nuollų arijų sanskrito šventraš- 
skaitytos 1979 m. bal. 22 d. či-j tyje Rig-Vedos (Rikių Vado- 

tant visuomenei neseniai paši- išreikšta lietuviu poeto prelatų 
1 rodžiusią prof. dr. Povilo Kuš- Maironio eilėse: '“Nebuvo dar 

nerio knygą: “Pietryčių Pabal- tada nei nieko, nei būtybės, ne
lijo etninė praeitis”., išleista Lie- buvo,erdvės, nei dangaus skliau- 

... Ir štai dabar 
1 galvodami išminčiai rado pa
čioj net Nebūtybėje Būtybės 
pradą”. Iš čia'pareina ir pats 
Dievo kūrybos objektas žmogus 
su viskūb ką jis niatd, jaučia, 
galvoja.' kas jį supa ir šaukia 
žmogiškori’kūrvbGh' . . .

Mūsų senuolių jx>sakis ir ti
kėjimas^ kad be Dievo z nios ir 
plaukas žinoguį nenukrinta, hu 
ri gilios prasmės: kiekvienas 
individas, atsirasdamas šioje

kagoje. Šaulių namuose, prista- vas?) — Pradžiapati — puikiai

rodžiusią prof. dr. Povilo Kuš* i Maironio 'eilėfee:

f -tavos-Miškinmkų-Sąjungos lšei^lf aukštybės .
vijoje. Čia pateikiamas pilnas 
paskaitos tekstas.

Gerbiamieji, iri' Gerbiamosios! 
Kad geriau būtų suprantamas 
prof, drt Povilo Kušnerio veika
lo apie Mažąją Lietuvą, net 8
metus laiko pareikalavęs lietu
vių kalba paruošiinas bei išlei
dimas, taip pat jo uždaviniai 
bei paskirtis, aš čia labai glaus? 
lai, pasiremdamas ilgų metų 
gyvenimo patirtimi, ^stengsiuosi

cias politinės padėties tezes, jos amerikiečius, 
apyvortos mas visiškai sutvarkytas.greitas išėmimas iš 

ir dabar naujasuužginiūmas lie
tuvių kalba.

Senąją Lieiųvcs valstybę at
kūrus ir jos nepriklausomybę 
praradus, mums ats.vėrė visa 
eilė sunkiai ar visai neišaiški
namų įvykių, kuriuos būtų ga
lima-skiTti į nucslabių- neįtlkė- 
tinų, tiesiog stebuklų sritį. Pre 
tokių tektų priskirti ir šią Kuš-i 
nerio- studiją”apie Mažąją Lie- Į 
tavą, Maskvbs^komunistų pa
vadintą Kaliimgardo sritimi.

Po šešių yaldymo metų, visiš
ko' lo krašto įvykdyto genocido 
ir surusinimo. ;k°ks skubus rei
kalas vertė Maskvą susidomėti ’ 
ir įrodyti šio krašto amžiną et-

būtų iš kandidatų 
atšauktas. Tai jiems pavyko. Jo 

; vieton buvo pastatytas karo did- 
< vv I v 
[lėtojas 1

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

gilios prasmės:

žemėje,'turi, jam skirtą misiją

zinė žmogaus mirtis (taip sako . 1L >Tisaį mr
_----------— , T * J * ’ * — «

atsirasdamas
atsakyti j kai -kuriuos mūsų gy- >
-venime-vykstančius, kartais tie- ir, skirtąJaiką atlikti. Ir pati fr
siog neįtikėtinus, reiškinius.

Mano pažiūra, kad viskas.-kasl
m ūsų gyram i nįę yyksLęĮtiri--aUip41a" d avi mas-—dvasins-

zina 
r'm iiU

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
s ir vokiečiu Eurčuoj nuga 

generolas Eisenhpve- 
ris, kartu buvęs ųeras rusu <jene- 
rolo Žukovo bičiulis.

Prezidentu išrinkus generolą 
Eišenhoverį, senatoriaus Tafto 

lrinkiminės platformos programa' r T • Y • . ••• . i w • - 1

ma toliau prezidentų Trumano'

li'Ti rtyti' kariiį
sai galėjo ramiai atsikvėpti ir 
užmiršti ką prof. Kušneris rašė 
apre buv: Rytprūsių ~Eetuvčžku-1.' 
mą. Po poros metų. (19~>3 nm-1 
tais) išėjusi “Bc-tyoja Sovietska-į

<
i• v

: - . . . . . .. įbuvo Įdėta giliai Į stalčių, tęsia-į
Ina Lvuou pi tz-mviiiu iiuiuaiiu 

ninj lietuvišlsųisą? Viena aišku. h. Rooseveltd I)a;anki'Sovietams

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
okupuoti Rytprūsiai nėra vokie
čių žemės, bet jų grąžinti Lie-

’ galvojo. Rusus., 
komunistus matyti—perseki-ojo

0 {va ges. svetimtyt-urtogr o'bikar' 
p kūnd-lųkštc ir perėjimas 
ię?nę, aukštesnę (žmogaus) 
es buitį bei . paskirtį. Nes 

šioje žemėje nepranyks-

_L

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

Telef. 476-2345

.t4

A

psįįiozė. Jie.reą laikg nepasi-n cnriklopedijil.. sav0 19 tomel 
apie Kaliningrado sritį jau pas
kelbė. kad tai senos “Pabaltijo 
slavų” žemės.

Matyti kažkas pakišo enciklo-

vo-prasmę, gana tiksliai išreikš- 
. tą poeto' Henriko Blazo eiliųo

j z m o 
kili

tame “Credo’’: Tikiu visatos įvy- dy?.s
nięMs.:

— nai medžiaga,- nei energi- 
JQs Mik judesy .besįkeisdą-

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

tikėjo Amerikos politika, bi j oda-'' 
nii, kad ji vieną dieną — dėl 
taip didelių Rusijos komunistų 
svetinių žemių valstybių už
grobimo bei pavergimo, gali 
pareikalauti, kad galop j:e grįž
tų į savas etnines'žemes. Kaip

DR.LEON AS SEIBUTIS 
UHKpU PŪSLBS IR 

PROSTATOS CHIRURGU A 
2656 WEST 43rd STREET į 

w*pa4. 1-4 j; 
ketrirtd. vai. vak. 
Qftao tsleL: 774 

RezMsnėlloe Mefe 443-5545

kių priežastingumu, tikiu Kūrė
jo nustatyta tvarka. Tikiu pir
mosios priežasties šventuoju bū-

kad tai 
žemės.

NARIAI

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

TUiiiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

___ _  _JL3____trija . 
tinumu, tikiu esimas nėra vien jnos, priima naujas formas.

Taigi iš viso į .klausimą, kas 
a ši jums pateikiamoji prof. 
•. Kušnerio knyga “Pietryčių 

Pabaltijo etninė.nraaitįs”, glaus
tai atsakant: ..daugiau niekas, 

vas buvo tas Žodis . . . Visa per kaip sankaupa žmogaus dvasios

rėmus. Todėl

pedije’s redakcijai prof. Kušnerio 
studiją, kuri griežtai prieštaravo 

tik Amerikos visuomenė šį rei-įenciklopedijoje paskelbtam pra
kalą, pradėjo keiti spaudoje ir [Simanymui. Teliko Kušnerio Stu

“Diplomatijos paraštėje” yra at- 
sklėista ’ Vakarų demokratijų 
ateities Europos vizija. -Joje ne
bus vietos diktatūrinių sistemų 
susidarymui, iš kurių išsivystė 
fašizmas ir nacizmas;’ privedąs 
prie Antrojo Pasaulinio karo 
katastrofos. '

Po labai žiaurios pamokos 
vakariečiai nutarė- Storinės

žaismė akla”.
Viskas /išeina

Logos- (pagal evangelistą Joną) :
“Pradžioje buve žodis ir tas
Žodis buvo pas Dievą, ir Die-

Jį atsirado, ir be Jo neatsirado!minčių išreikštų žodžiais ir Įdė
tų j popieriaus rėmus. Todėl

Tas pat tvirtinama ir mūsų se- mus intriguoja jos ypatingiems

iš - Amžinojo
d: *

sugriauti Rochesterib ar pana- 
šaus ' _ .. .........
m'et galimą kalbėti žpįetata^rų

I

khda pasėtoji Atsisakys. nuo

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Swtdra praktika, apaa. MOTERŲ lifte.
Ofisu 24S2 WKST SRta SYtOlT 

Tai.
OFISO VAU: pirnu antnuL, tračiaa 
į pwit. ir M ***• 
oiaū 2-4 vąL lain

nėt 1951-2 metais įtraukė į res-i^-ją — knygą išimti iš apyvar-
pubiikoiių' prezidento rinkiminę tos ir j-i tapo bihografinė reteny- 
platformą. Ypač Kremliui rūpė- Dė: ji perdaug ryškiai atskleidė 
jo, kad negrįžtų vokiečiai atgal į]r demaskavo Maskvos imperia- 
į Rytprūsius. ,

Kušnerio studija, žšleisla So-!

platformą. Ypač Kremliui rūpė- t>ė: ji perdaug ryškiai atskleidė ' • i 7 r 1 • •ir diktatūrinę valdynlo Sąran
gą- ' ’ i 7 ' .

Lietuvių Charta buvo atmes
ta senosios lietuvių išeivijos vei
kėjų, bėt paskutiniais metais 
prieš ją pasisako, tarp kitų, žy 
mus komentatorius-V. Meškaus--

90rtrublių.—Jeigu- sukčius gudrus, tai jis gali išreika-

sovietinės pilietybės, sovietiniems lupikams jau yta §U-.kas: “Liėtūvhį Chartoje galimi
lauti žymiai daugiau. Nė vienas lietuvis “neišėjęs” iš

ničnieko’, kas yra atsiradę’’ . . listinius kolonizacijos planus. 
Laimė, tos knygos vienas eg- 

vielų Mokslų Akademijos M.ąs- j^gmpiiorius Įialckb—pas šio po- 
kyoje 1951 įlietais įrodė, pasire- jbūvio jirograinos dalyvį, gerh. 
miant daugiausia v-o‘k i e čd ų į -'°ną Damauską, kuris man da-

fifi*U 2M2 WE3T 5»a ntflBT

tr pęąkt. 2^ w vaL vak Mtadie 
oiaia 2-4 vąt p<«net ir tttu lato.

nagai tarimu

p ŠILEIKIS. 0. P.
OBTBO£BDA2w!BOTBZISTA.- 
Apafatai -rerotesaL MSn. bar 
dažau Speciali pagalba tAlww 
iArca SupBorą) ir t t

vai.; 0—4 ir 5—8. JWKadieniaia »—i
UM Weta 43rd «tv CMcapa. VL M4 W 

Tetef.: PReap^t 3-5004

Microwave Cooking
PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 Sp. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-3401
lgoje 1951 metais įrodė, pasire- j būvio programos dalyvį, gerh. 
miant daugiausia ■
inokslo šaltiniais, kad buvęs \’ė galimybę po 20 metų nuo jos 
Rytprūsių'kraštas maždaug nuo.

Saves Time & Energy išleidimo su ja susipažinti^. . 
(Bus daugiau)Prie šio klaūšiiho dar karta ^lurėti ^nprotą, kų-

,ri nesiderifia su demokratijai 
r būdingu įilurajižmu-. Už tat čiA

bės įstatymo įtakingiausias aiškintojas- Karo metu ir mokėję stambias sumas.
2 - tuojau Po karo Petronis. sprendė likimą kiekvienoj lie- teks grįžti, 
r tuvio, patekusio į Sovietų armiją. Pats Petronis arba ttToT^TV^TITv TAT RT7NTFkTAi visii Ketinki “riete tauta — 
- *jo agentai tardydavo kiekvieną lietuvį arba buvusį Lie- Viol Ul-UlCIVlAl p l Zi Ii 1 Pi ii 1A1 vienas vadas’"’ principas” (Dir-

tuvio, patekusio į Sovietų armiją- Pats Petronis arba

- tuvos pilietį, ka<l galėtų nutarti, kur jis labiausiai tiktų GARSINKI! ĖS NAUJIENOSE
\y

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

ALTos Suvažiavimas ir Devintasis 
Amerikos Lietuvių Kongresas— 

(Faktai, pastabos ir įvykių interpretacija) 
(Tęsinys)

VLIK’o pastangos su šia rezoliucija įžengti 
į Madrido konferenciją, kurioje bus susirinkę viso 
pasaulio valstybių vadai ir jų akivaizdoje primin
ti, kad Lietuva turi teisę būti nepriklausoma vals-

visuomenės dėmesį, kad buvo suruoštos milžihiš- 1

kos demonstracijos ir visa JAV vyri^USybė suka
ta’ant kojų, tai šis okup. Lietuvoje kūvojąnčros 
mūsų tautos dalies žygis turėtų sukelti šimterio-_j 
pai galingesnę demonstraciją, nes šie 45 didvyriai 
neišėjo sau asmeninės laisvės siekti, bet priešin
gai, savo asmeninę laisvę paaukoti dėl Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos tautų laisvės- Argi šių did
vyrių žygis ir to žygio tikslas yra mtenkesnis, negu 
Sadūnaitės, Petkaus, Plumpos, Jaugelio^kad už

- ---------------------------- ---------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■ —--------------------------

iš kai kurių pranešimų if kritikės, jos nesiims. 
Kaip skAudu, kada kai kūne LB-nės šulai

VLtK’d ir AtT’os Lietuvos laisvinimo darbą nie-
kina, tyčia stengiasi šios rezoliucijos reikšmę Jr 
Madrido konferencijos tikslą) iškraipytais paraiš- 
kimais, savo spaudoje nuvertinti. Broniuk Ne-
mickas (1979-10-22, braugas) savo laiške ųPasi- 
garsinimo aistra — Atsakomybės stoka”, btusinė-

t *

juos šaukę dabar tyli? Okupuotoje Lietuvoje įvy
kęs laisvės žygis yra stiprus kablys, už kurio išei- 

tybe, jau būtų mums didelis laimėjimas, nes kurgi viai turi puikią progą užsikabinti. Todėl aš siūlau w * A * w v V • • • *
plačiau pavergtieji galėtų savo teisės šauksmą 
paskleisti, jeigu ne tarptautinėje plotmėje? Juk 
okupuotos Lietuvos kovojanti tautos dalis eina tuo 
pačiu keliu, kaip tų 45-kių pabaltiečių Leonidui 
Brežnevui įteikusių 35.000-lietuvių-pasirašytą pe- 
ticiją, pavyzdys rodo. Nors jie patys žino, kad už 
kiekvieną laisvės ieškoti žengtą žingsnį turės su
mokėti kančia ir net mirtimi, bet rizikuoja. Kas 

* atsitiko su tais 45 didvyriais, mes nežinome, bet 
mes neturėtume Lietuvos komunistams tylėjimu 
padėti šio žygio tikslą užtušuoti. Mes privalome 

: už juos rėkti net labiau, negu buvo rėkiama už
Kud:rką, nes mūsų šauksmo tie 45-ki pabal-

tfečiai šiandien yra labiausiai reikalingi. Jeigu Si
mui Kudirka* nepasisekus pabėgti į laisvę, tiktai

išeivijos organizacijų vadams kuo skubiausiai or
ganizuoti didžiulę demonstraciją prie Rusijos am
basados su šaukiančiais plakatais: Kur dabar yra 
tie 45 didvyriai, koks jų likimas, kaip buvo atsa-

damas “Eltoje” kabinėjasi tiktai prie žodtių ir 
skaičių. Jis siunta, kad VLIK’as pasiuntė laiškus 
28-iom Helsinkio aktą pasirašiusiom Vakan| vals
tybėm, o taip pat ir trim Sovietų Sąjuhgos šateli-
tinėm: Jugoslavijai, Lenkijai ir Rumunijai, pri-
mindamas tautų teisę ir prašydamas, kad tų 45-kių 
pabaltiečių, įteikusių Brežnevui 35.000 pasirašytą 
peticiją, žygiui pritartų, ir savo pareiškimais juos 
paremtų. Bet tik pažvelkime, kaip haliūcinatiškai 
kliedi-tame pačiame -Draugo numeryje Broniūs 
Nemickas- Cituoju: “Painiojimasis savo apšlskAr-

k y ta Į 35.000 lietuvių pasirašytą peticiją ir t.t. As- 
siūlau tuos pačius klausimus kelti pasaulio spau
doje. Madrido konferencija įvyks tiktai po metų. 
Jeigu VLIK’ui pasiseks pravesti savo rezoliuciją, 
tai ji toje tarptautinėje arenoje pakartos, pratęs 
tą okupuotoje Lietuvoje užčiauptą mūsų kovojan
čios tautos dalies šauksmą. Tad šis 45 pabaltiečių 
žygio atgarsis iki to laiko turi būti išlaikytas gy
vas- Lietuviai į demonstracijas turėtų įjungti ir 
estus su latviais, nes tai yra mūsų visų trijų Pa
baltijo valstybių reikalas. Šios iniciatyvos turėtų 

troškimas laisvės sau pačiam, atkreipė tokį mūsų imtis politiniai veiksniai, nes LB-nė, kaip matosi rūšies skardenimasis lietuvių laikraščiuose if ban-
< » NAUJIENOS, CHICAGO VfUT Monday, No^tabef^ 1979*

denimiiose bei Europos valstybių komunistinių 
vyriausybių aritmetikoje, — kaip ir skurdi Vliko 
1979 metų deklaracija, kai kur atsijusi nuo tarp
tautinės teisės principų, Lietuvos laisvinimo tra-
dicijos, kryptelėjusi į sovietinę inkorporacijos te
zę ir dar su suklastotais kaį kuriais parašais,. —'

m; byloja dabartinės Vliko valdybos politinę išfnintį, 
o pasigarsinimo aistra— atsakomybės stoką. Ar
gi nepagalvojo Vliko valdyba, kad jos viešas šios

dytfiaš Apšigaršihti amerikiečių spaudoj^ ■— ne
pagrįstai mėginant susiblėkŠti ŠŪ 1979 ,hi- Ihgpiū- 
čid d. $abąltfe<5ių Žygiu Maskvoje, reikalaujan
čiu Latvijai, Lietuvai ir Estijai apsisprendimo 
teisių^ — gali būti labai pavojingi to žygio vykdy
tojams, paslaugūs sovietiniami . “teisingumui” 

fell jėis susidūtoti, paverČiahl jbos, kaip 
sovietuose būna/“užsienio žvalgybos šnipais?!” 

Reikėtų įstebėtų Įtari šis Broniaus -Nemickd 
laiškas “Drauge” buVo atspausdintas jau pd 
ALT’os suvažiavimo ir A;L. Kongreso Cleveland’^ 
kuriame dr. K. Bobelis labai aiškiai pasisakė vi
sais šiais klausimais ir ten sėdėjusiems LB-nėš 
šulams, atrodo, buvo aišku, nes jie jokių klausi-

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200
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rtlų dėl to nestatė Ir priekaištų nedarė- Todėl šis 
Broniaus Nemicko rašinys yra tiktai piktos va* 
lios kobros kirtis tiesiai į kbvdjančibs okup. Lie-

atsiųsti aukso medali. ■ Juk ne VLIK’as atTkd 
tą žygį ir ne lie 45 pabaltiečiai žvalgydamiesi už* 
sienyje apie lą fyykj “Šnipinėjo”. Be to, tas pabal*
liečiu žygis Maskvoje juk nebuvo pogrindinis. Jiš 

------ 1 — viešai Tokiu bū*buvo atliktas natūraliu vizitu 
du^niekąm nieko nereikėjo šnipinėti. Aš- many*
č’Su. kad Nemickas, degantis pavydo ir garbės 
aistra, pergyVfena, kad nfe pfer jį ir LB-nę ši žiniA 
pasiekia laisvą Vakarų pasaulį, bet per VLIK’ą.

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Ltldimai — Mini «pdr»od« 

ŽEMA KAINA 
R. iERtNAS 
T»l. WA 5-3063

MOVING
1 v_ _
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ANTANAS VILIMAS 
T*l. 376-1332 arba 376-5994

BUTKUS - VASAITIS
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2.000 metų prieš Kristų buvo' 

minės, tad, kaimynystėje esan
gyvenamas lietuvių — lėtų gi-, 

i+ i — Prezidentas Carteris yra
jų sudalytai sietuvos tarybų pasiryžęs paskolinti Chrysler
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With all the emphasis pointing’ to our dwindling energy 

energy through programmed micro wave cooking.
Continuous testing by Frigidaire home economists has 

proved that many foods can be cooked in up to 75 percent leas 
time than it takes with a conventional range. With the addition 
of a “memory” feature in a new electronic Touch-N-Cook 
microwave oven, a homemaker, with the touch of her finger, 
E»šn program the unit to change its setting automatically.

For examf 4e, the homemaker can set the controls to defrost 
for a certain length of time. At the end of the defrost period, 
the oven allows for a holding time, then it will cook the food 
at the p.Teset power level and cooking time, or the preset 
cooking time and speed.

Every recipe developed for microwave cooking has been 
timed to minutes and seconds. However, a microwave oven is 
more than just a super-fast energy saving cooker. Its versatility^

M.
x

resources, today’s homemaker can do her part in conserving 
energy through programmed micro  wave cooking.

Continuous testing by Frigidaire home economists has 
proved that many foods can be cooked in up to 75 percent less 
time than it takes with a conventional range. With the addition
i. _ __ 
microwave oven, a homemaker, with the touch of her finger, 
earn program the unit to change its setting automatically.

For examfile, the homemaker can set the controls to defrost 
for a certain length of time. At the end of the defrost period, 
ths oven allows for a holding time, then it will cook the food

seems limited only by the homemaker t own ingenuity in solv
ing mealtime problems. Here** a 10 minute recipe: 

Asparagus Ham Bundles
8 slice* (8-oe pkg) thin- 

sliced boiled ham
4 slice* (6-oi pkg) Swiss 

cheese
1 can (15 oz) green 

asparagus spears, 
drained

sliced boiled ham

cheese

1 can (11 oz) condensed
Cheddar cheese soup

2 tablespoons water 
% teaspoon celery salt

Sliced almonds

1. Separate ham dice* and lay them on a flat, aurfaee. Cui 
each cheese slice in halt crosswise, and place atop each ham
•lice. Top etch with 2 to 3 asparagus spears. RoQ and place in 
a single layer, seam side down, in a 12x7U-inch glass baking dish,

2. Combine soup, water, and celery salt; spoon evenly over 
asparagus-ham rolls. Cover with plastic film.

8. Microwave on Medium for 8 to 10 micutea. Fforee a bole 
b> the film for steam to eacape. Sprinkle with almon ds and aanw, (

YurtJD; 4 to 6 aemnga.

Socialistinei Respublikai, lengva bendrovei pusantro bilijono do-
buvo Kaliningrado sritj prijung- • lenu.

C*

Forging Fuel Economy

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

Te].; YArds 7*1138 - 113£

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE.

2424 WEST 69th STREET REpuMic 7-1213
2314 AVEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills £

Virginia 7-6672
. 974-441G

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET - Tel TArda 7-1911

ARGUS £ “Lietuvos Aidai'
l

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit

_.KAZt BRAZDtlOHYTt

Prop r« m m vedi|a

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

i

is getting from car parts before they even go into the auto
mobile. The fuel gas is being saved at Chevrolet’s Detroit 
Gear & Axle plant in a simple metal testing procedure being 
performed here bj’ Hazella Fuqua. The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be heat treated 
before they can be machined. Formerly all pinion gear forg
ings were put through the heat treating furnace. By selecting 
only the ones which need the heat treatment, some three 
million cubic feet of gas pel month..or 36 million cubie 
<Mt a vaar^rr •nvad- —- ------ , ■ . ■ , į — I
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•ai. ryu>.

Vedėja Aldona Daukus
T«lęf4 Nlmlack 4.141$

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL, 60629
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Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai. vak.

Visos laidos ii W0PA rtotiaa. 
banga 1490 AM.

St. Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p. 
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rusams- Sovietų kąra tarnyboje Petronis naudojosi 
veikiančia sovietų karo policijos patirtimi ir žiau
riausiomis priemonėmis, tuo tarpu dabar rusai paga
mino jau ir kitiems bet kur esantiems lietuviams 
“pilietybės įstatymą”, kuriuo jie bandys-pasieketi Ame
riką pasiekusius lietuvius.

Sovietų armijos generolas, o dabar užtieničių Tei

/

Subeeription Ratas:

Chicago 333.00 per year, $18.00 per 
tx months, $10.00 per 3 months. In 
>ther USA localities $30.00 per year, 
>16.00 per six months. $9.00 per 
hree months. Canada $33.00 per year; 
rfher countries $34.00’ per year.

20 cents par copy.

Nuo šruodžio pirmos d.
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Dienraščio kaina*;

tucagoje Ir priemieačiuoM: 
metams _ __ _________ __

pusei metu ________L___
trinas mėnesiams  
vienam mėnesini -

Titose JAV vietom:
metams_________________

333.90
318.00 
310X0
3 3X0

not

puael metQ ______
trims mėnesiams 
viren/tTYi owDodsi

Kanadoje: 
metams ■ ■ 
pusei metu ___ 
vienam mtaaaial .

Užsieniuose: 
metama _______
pusei metu 
vienam mėnesiui .

316.00
S 9.00
3 3.00

333.00
318.00

134.00
lia.00
y too

Naojitnoe ataa kaadtan, tfatiriam 
aekmadieaioa. Leidžia Naojienq Ben
drovė, 1730 So. Halated St, Chicago, 
HL 60808. Tetai. 01-8180.

PlBtana reikia Nvtt Baile Sesėy 
Orderio kart* m vfeekjM.

NAUJIENŲ raštinė atdara kaadien, išakytai Mkmidfeniua, m
0 vai. ryto iki 0 vai vakaro, ieštadieoiaia — iki 12 vaL

Naujos okupanto pinklės lietuviams
Okupantas rusas, karių, policijos ir komunistų par-

tijos jėga prievarta prijungęs nepriklausomą Lietuvą 
prie Sovietų Sąjuhgos, Skelbia, kad lietuviai patys savo
noru įsijungė į Sovietų. Sąjungą- Lietuvos piliečius, - pa
grobę turtą, santaupas, inteligentiją išžudė ar išvežė 
į lediniuotus -šiaurės pakraščius arba į neapgyventas 
taigas, kad galėtų kraštą ir tautą išnaudoti.

Ypatingą dėmesį jie kreipė į tuos, kurie^bandė pa
: siekti laisvąjį pasaulį. Sovietų kard’jėgoms labiausiai 

rūpėjo užimti sienas į Vakaras. Krašto viduje dar te
bebuvo “lietuvių valdžia”, bet pasienis jau buvo saugo- 

; mas rusų. Pačioje Lietuvoje gaudė visus, kurie bėgo į 41* i i -« " . Pačioje Lietuvoje gaudė visus, kurie bėgo į

kalus tvarkantis “Tėviškės” draugijos pirmininkas, si
tokį pareiškimą padarė “Gimtajam Kraštui”:

‘‘Kiekvienas TSRS pilietis’ kiek jis ilgai bėgy
------ ■ ; J ' 1

gos pilietybės įstatymu numatyta tvarka sovieti-
ventų užsieje, jeigu jis nėra išėjęs iš Tarybų Sąjun- •

n ės TSRS pilietybės nepraranda ir jo natūralizacb 
jos būdu įgytos užsienio valstybės pilietybės Tary-
bų Sąjunga nepripažįsta”. * ’

(Gimtasis Kraštas, 1979 m- spalio 18 d., 4 psl.) 
Šitas gen. Petronio pareiškimas buvo padarytas ne 

kokiam žurnalistui, kuris gali padaryti klaidų ir netik
sliai jo mintis išdėstė pati G- Kr- redakcija, davusi jam 
viską patikrinti- Galimas daiktas, kad kuris nors Sovie-
tų advokatas visą pareiškimą Petronio vardu padarė 
ir nunešė į šį propagandinį savaitinuką.

Petronis kalbą apie “TSRS” pilietybę, bet jis turi

I

DR. FRANK PLECKAS
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OPTOMETRISTĄS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2613 W- 71 St. T»L 737-5149 
Tikriną aklą. Pritaiko ąkininą ir 

^contact lenses7" .

tuvių išeivija,

politika. Sugriovus šį. pagrindą,

— remti, palaikyti ir skleisti pa- dovybėje, bė kurios

lygins

't

Čia gludi nė vien ALTos, bet ir

a

uvbjetautosį ir jai įpadfedančiųJšeivijo&-politiniiį
veiksnių, širdis, už ką Brežrtevaš Nemickui tūrėtiį

—
(Bus daugiau)

plėsti ir talpiTŠsįpįętusį "rašinį. ,
Čia tektų aptarti, kas darytina 
ateityje, kai . frontininkai su sa-valstybinį gyvenimą; kovoti už

teises.”7 *

V

politika. Neįkainojamos vertės 
V- <
Diplomatijos paraštėje” yra at-

saVb priešiškiimo- AūTos veda- 
mająi Veiklai, ji- įšsrr 

------ (Buk datigtau)————
didelio. Sovietų Sąjungos spau
dimo' f visą -Vakarų Europą, į 
Bendrąją rinką nebuvo priitatos

ži'ą’uriai
%

— Krašto apsaugos4 sekreto
rius Harold S. Brown aplan-

jlrMjN----- --------------
A

išlikusios diktatūflfiės valsty
bės. Ttfb pačiu visOs kitd§ lais
vinimo kombiftaČlj'oš atpuola. 
Pasilieka viena, kurią pasirinko 
nuo iva, 1£. tl. 1^79-.

Suderinami, nes diktatūrminkal 
nepakenčia demokratijos, kaip 
jos nepakentė Lietuvoje. Išvada, 
yra aiški — kol LB yra fronti
ninkų užvaldyta, negali būti

visas Amerikos lietuvių demo-

fnajAi Veiklai.

ri nesiderifia su demokratijai

kombiftabijbš atpuola/ * ' i Y

pat pradžios Amerikos lie-’ ptilk*. Albėrtd Nattisdi
■ , . . . E- - — -

kys Ytihij4

—feolivij os prezidentu paskir
tas generolai D.-Padilla, ‘O ne

ddku'mėritė. Pasisakydami li
me paragrafe, kad “tautinis so-

galvoje visų lietuvių pilietybę. Visi žinome, kad rusų, 
karo jėgos ir Jų daliniuose buvęs ir pats gen- Petronis, 
Lietuvą okupavo ir prijungė mūsų laisvą kraštą prie 
Sovietų Sąjungos- Kartu su rusų armijos atvykimu, 
Kaune galvą iškėlė ir Antanas Sniečkus. Jis buvo aukš-jnus ALTos Statutą su Lietuvių 
tas valstybinio Sovietų saugumo pareigūnas, pirmą in- 
vazi.jos_ dieną Įsilaužęs į Lietuvos saugumo departamen
tą- Tas pats Sniečkus vadovavo delegacijai į Maskvą, 
kad nepriklausoma. Lietuva būtų įjungta į Sovietų Są
jungą- Lietuviai jau ne Lietuvos piliečiai, bet “TSRS 
piliečiai”-

Kas yra gavęs JAV pilietybę, tai Petronis arba jo 
skirti valdininkai nieko negali padaryti, jeigu nepa
kliūsi į jų nagus. Bet jeigu Amerikos lietuvis įvažiuos į 
bet kurią Sovietų teritorijos dalį, tai Petronio agentai

V. KAROSAS . •

IX AMERIKOS LIETUVIU KONGRESAS
(Tęsinys) ' i

Susidarę idėjiniai, kultūriniai 
ir dvasiniai skirtumai tarp Lie 
tuvos ir Amerikos lietuvių išei
vijos geriausiai atspiAdi paly gi-

~ 4b A- v K-7 W v » Jk 'hjl

jCharta, Statute pirmame parari * t - ■

-t grafe pasakyta: “Amerikos Lie

Ta tema galima būtų rašyti' 
ištisą studiją, išdėstant esamus 
idėjinius ir principinius skirtu
mus tarp ALTos ir LB, apie ku
riuos savo kalboje užsiminė dr. 
Bobelis. Tie skirtumai yra ne-

J. Munkant, lfl5 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

lięnės Kandakės tarnui. skaitančtarn j-,caijo pranašyrtę naugpbs O
• — — _ . . _   . _ _

k#i kur Biblijoje vartojama literinė kalba, o kitur simbolinė.

šiandien pradeda skaityti Bibliją, bet neįstengia suprasti jos reikš- ’ 
mės. Suranda tekstus, kurie atrodo vieni kitiems priešingi. Mat,

deginti”. Aišku, kad šitoje vietoje vartojama prilyginimo pras- ! 
mės arba simbolinė kalba. Literinis dangūs juk yra Dievo garbės

Dievas yra žadėjęs padaryti ją garbingą ir derlingą.
BV. RASTO TYRINĖTOJAI

Pav., taip kalbama apie avis ir ožius, kviečius ir rauges. Kalbė
damas apie literinę žemę pranašas sako: “Žemė stovi per amžius”.
44* - * - v . x ui ’ i

2 Petro 3:10: “Dangus su dideliu smarkumu praeis, elementai

sostas, o žemė jo pakojis, žernė yra amžinais žmogaus namais. ’

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI ' 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 

• • •
“Ar supranti ką skaitai?” šituos žodžius pasakė Pilypas kara

Bet vartodamas simbolinę kalbą, pranašas Jeremijas 22:29 sako: Į 
“Žemė, žemė,- žemė, išgirsk Viešpaties žodžius”. Panašiai parašyta ‘

nuo karščio sutirps, o žemė ir ant jos _esantiejĖ dalykai bus su- 
deginti”. Aišku, kad šitoje vietoje vartojama prilyginimo pras-

LIETUVOJE PANEVĖŽYS,

jo's ti prie Lietuvos, kuriai ji visais

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

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

gali prie jo prikibti. Jie, kaip čia cituota pasteba sako, 
Amerikos pilietybės nepripažįsta. Amerikos. pilietybė 
ir Amerikos pasas galioja visame pasaulyje, bet rusai,- 
įskaitant ir Lietuvos komunistus, Amerikos lietuviams

——Iki-šio-mėto-So-rietų^^ldžios-ųiareigūnai-nekibdavO; 
dymų, tai vežė tiesiai Į Sibirą, šiandien turime liūdi- prie pavergton Lietuvon nuvažiavusių Amerikos pilie- 

»--- -niYiIrn taqvnrlvrmiiQ srnp cręTNTpnimcnvipfn VPT’criinip.

* Vakaras. ' . ; ;

Karo veiksmams pasibaigus, veržėsi į Vakaras ir ; 
gaudė lietuvius, patekusius į Vakarų zonas/;

;— , Nespėj'usius pabėgti ir įst-rigusius—sovietų zonose, . 
» gaudė, vietoje šaudė, o prieš kuriuos neturėjo jokių_iro- i 
t /4t7yyttt Eot xtcivA fincioi i .Qi Vi iv* o Q i Q Kirlį ci Fttpttho Inirli-'

ninku parodymus apie gyvenimą sovietų vergijoje-
Dabar atėjo eilė ir *’ ’

- viams. Pirmą gaudė Vokietijoje.buvusius, o dabar šie-
ar 
ac 
F?

TT -

■į*

tuvių Tarybą siekia — jungti 
visas Amerikos lietuvių demo
kratines jėgas bendram darbui 
— remti, palaikyti ir skleisti pa
grindinius deniokratybės dės
nius lietuvių tarpe; ginti ir sau
goti JAV nepriklausomybę, 
garbę ir demokratinę santvar
ką; remti ir palaikyti visų tau
tų — didelių ir mažų — \ J 
teises į laisvą ir nepriklausomą 
valstybinį gyvenimą; kovoti už 
pagrindines žmogaus asmens

Tuo tarpu visoje lietuvių 
Chartoje, nėra nct užubminos 
apie demokratines Lietuvos at~

atstoyąujama 
ALTos, ir su jos nusistatymu 
turi skaitytis ėgzilniai veiks
niai. ? L-

E čia turime isūprasffj, kodėl 
šiame ALTos suvažiavime su
kelta protesto audra prieš fron
tininkus tenka laikyti dideliu 
laimėjimu visoje Lietuvos lais
vinimo byloję, neš. tapo atlaiky
tas pagrindas,. aht_ kurio buvo 

..pastatyta - Lietuvos~:laigyuiiino 
politika. Sugriovus šį.pagrindą, 
tariamai visų lietuvių vienybės
vardan, būtų prarasta'moralinė 
ir politinė atrama Amerikos va
dovybėje, bė ; kurios pagalbos 
joks laišviniihiš išf vįšb nega- 
limaš,

Šiame Kongrese''l^ųvo iškilę 
kiti klausimai, / verti ...platesnio 
aptarimo, betybijaiĮ^riiaug iš-

Čia tektų aptarti, kas darytina 
ateityje, kai.frontininkai su ša

jai nepriklausomybę. Vėliau pa- vo,,b'endrrhinkais, atsijtyošėj'ę po

kalbos apie kokį nors artimesnį- 
bendravimą.f 1

Kai kas gali pasakyti, kad 
galų gale nesvarbu, kas veda 
kovą, diktatūrininkų ar demo
kratinės jėgos. Svarbu bet ku
riomis priemonėmis išlaikyti 
gyvą lietuvių tautą ir iškovoti

statymą, už .demokratuiių idea- 
čių. Kabinosi prie vieno kito, bet prie daugumos turis- iKe^a^ta^uFžmogaus^*»lū pubsėlėjimą liėtuviū tautoje.

is- -.V X_______ _

Vakaras pasiekusiems lietu- tų nesikabino. Bet Petronis bė reikalo nieko nedaro-{sbš-; toleranciją ir sąžinės lais-
• 7 • • - w f • — į . • . . • . •■o . . • .T 1 ."I*

kia ir Vakaru žemyną pasiekusius. Dešimt mėtų plana-
vo, kol paruošė įstatymus pasiekti Amerikos lietuvius- 
Tarptautinės teisės specialistai paruošė tokius įstaty
mus, kad galėtų prikibti nestik prie pabėgusių Antro
jo Pasaulinio karo metu, bet ir anksčiau išvažiavusius 
lietuvių vaikus. Jie paskelbė sovietų piliečiais pabėgu-

X sius lietuvius ir jų vaikus. Jeigu jie negali rankos ;už-
dėti ant peties pabėgusiam lietuviui, tai jie griebia 

p •‘jo palikimą.
H 
Sts

, Lretuvos^kariuomenės lei
tenantas, • karo metu pakeltas į sovietinius ' generolus, 
dabar tapo “Tėviškės” pirmininku ir sovietinės piliety-

• - • I
Jeigu jis atspausdino minėtą pareiškimą, tai ateityje į vę. Net paties demokratybės
jis Amerikos lietuviams pasakys, kad jis laiku įšpėjb. termino nėra paminėta visame 
Jis aiškiai pasakė, kad Sovietų Sąjunga nėPri’p’azinš 
lietuviams duotos Amerikos pilietybės-. Jiė galės krės- _________
ti, klausinėti, kamantinėti ir niekas nėgai jų sudraus- tinė dorybė”, tuo pačiu pasisa-

paragrafe, kad “tautinis
lietuviams duotos Amerikos pmetynes-. jie gaies Kres-i]idarumas tau
ri, klausinėti, kamantinėti ir niekas nėgai jų sudraus- tinė dorybė”-,‘ tuo pačiu pasisa- 
ti-. Geriausiu atveju, iš Amerikos lietuvių jie galės dar Į koma už monolitinę ideologiją
kartą nulupti šimtinę, o kartais ir penkis šimtus-

Jeigu Amerikos lietuvis-, imdamas JAV pilietybę, 
nėra išėjęs iš Sovietinės pilietybės ‘‘įstatymo nuustyta 
tvarka”. 0 ta “tvarka” sako, kad rusams turi sumokėti

-ti tauta apsispręstų kokią san: 
tvarkos formą pasirinkti. —

į Deja, toks samprotavimas yra 
nerealus, nes Lietuvos laisvini
mas turi “būti artimai suderin
tas šu Vakarų demokratijų ve
dama idėjinė kova fr pasauline

pralaimėto mūšįoj- pergrupavę

tika. imtu vėl pulti ALTą ir 
"VLIKą. -

ALTa, kai£; aki vaizdžiai įro-
J-- ---------------- - -, _

• -V- 11 V--Į-

tyhib lietuvių išeivijoje ir tvirtą

dė šis suvažiavimas, Jūri ^ilną - 
pritaHihą demokratinio husišta- 
tyfrio lietuvių išeivijoje ii- tvirtą 

Sidzikausko memuaruose atramą Amerikos vyriausybėje.

visos Lietuvos. .laisvinimo poli
tikos tvirtybė,- kurios ^nevalia

tipo “sutarimais”. Tik tuo- 

bendradarbiavitrią šū JAV LB,

DK. K. G. BAEUKAfi 
AIS.U4ERIJA ir MOTERŲ ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
4449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6444 
Priima ligonius pagal snsitarim.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .* 

Westchester Community klinikos
Medicinos direktorius , 

l933 S. AAanhebn Rdv Westchester, IL 
darbo dienomis ir

-^- x - r , 7 - — —- ‘  V ~ . — -  «

Tel.: 562-2727 arba 562-2723

TEL. — BE 3-5393

DR. A. B. GLEVELKAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

ę r .-v •_ -r ir t ■ - • * ■■■ •“ • . '

Valandos pagal susitarimą.

EUDEIKIS I

uždaviiiiams atabadimas, 
objektyvumas prieš vyraujan- atžvilgiais priklauso, ir įtikinti

kad šis klausi-
i 
I 
I

Kartu Maskva per savo agen
tus dėjo visas pastangas, kad 
respublikonų partijos kandidatas 
senatorius Taftas dėl įrašyto pre- 
zidentlnėn platfcnuon reikalavi
mo stumpti rusus atgal į jų etni- 
nes žemes

VINCAS ŽEMAITIS

ŽMOGUS IR KNYGA LIKIMO LEMTYJE
i • ę i: ‘ • . - i • ’ - . s .!»

Šios paskaitos ištraukos buvo nuollų arijų sanskrito šventraš- 
skaitytos 1979 m. bal. 22 d. či-j tyje Rig-Vedos (Rikių Vado- 

tant visuomenei neseniai paši- išreikšta lietuviu poeto prelatų 
1 rodžiusią prof. dr. Povilo Kuš- Maironio eilėse: '“Nebuvo dar 

nerio knygą: “Pietryčių Pabal- tada nei nieko, nei būtybės, ne
lijo etninė praeitis”., išleista Lie- buvo,erdvės, nei dangaus skliau- 

... Ir štai dabar 
1 galvodami išminčiai rado pa
čioj net Nebūtybėje Būtybės 
pradą”. Iš čia'pareina ir pats 
Dievo kūrybos objektas žmogus 
su viskūb ką jis niatd, jaučia, 
galvoja.' kas jį supa ir šaukia 
žmogiškori’kūrvbGh' . . .

Mūsų senuolių jx>sakis ir ti
kėjimas^ kad be Dievo z nios ir 
plaukas žinoguį nenukrinta, hu 
ri gilios prasmės: kiekvienas 
individas, atsirasdamas šioje

kagoje. Šaulių namuose, prista- vas?) — Pradžiapati — puikiai

rodžiusią prof. dr. Povilo Kuš* i Maironio 'eilėfee:

f -tavos-Miškinmkų-Sąjungos lšei^lf aukštybės .
vijoje. Čia pateikiamas pilnas 
paskaitos tekstas.

Gerbiamieji, iri' Gerbiamosios! 
Kad geriau būtų suprantamas 
prof, drt Povilo Kušnerio veika
lo apie Mažąją Lietuvą, net 8
metus laiko pareikalavęs lietu
vių kalba paruošiinas bei išlei
dimas, taip pat jo uždaviniai 
bei paskirtis, aš čia labai glaus? 
lai, pasiremdamas ilgų metų 
gyvenimo patirtimi, ^stengsiuosi

cias politinės padėties tezes, jos amerikiečius, 
apyvortos mas visiškai sutvarkytas.greitas išėmimas iš 

ir dabar naujasuužginiūmas lie
tuvių kalba.

Senąją Lieiųvcs valstybę at
kūrus ir jos nepriklausomybę 
praradus, mums ats.vėrė visa 
eilė sunkiai ar visai neišaiški
namų įvykių, kuriuos būtų ga
lima-skiTti į nucslabių- neįtlkė- 
tinų, tiesiog stebuklų sritį. Pre 
tokių tektų priskirti ir šią Kuš-i 
nerio- studiją”apie Mažąją Lie- Į 
tavą, Maskvbs^komunistų pa
vadintą Kaliimgardo sritimi.

Po šešių yaldymo metų, visiš
ko' lo krašto įvykdyto genocido 
ir surusinimo. ;k°ks skubus rei
kalas vertė Maskvą susidomėti ’ 
ir įrodyti šio krašto amžiną et-

būtų iš kandidatų 
atšauktas. Tai jiems pavyko. Jo 

; vieton buvo pastatytas karo did- 
< vv I v 
[lėtojas 1

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

gilios prasmės:

žemėje,'turi, jam skirtą misiją

zinė žmogaus mirtis (taip sako . 1L >Tisaį mr
_----------— , T * J * ’ * — «

atsirasdamas
atsakyti j kai -kuriuos mūsų gy- >
-venime-vykstančius, kartais tie- ir, skirtąJaiką atlikti. Ir pati fr
siog neįtikėtinus, reiškinius.

Mano pažiūra, kad viskas.-kasl
m ūsų gyram i nįę yyksLęĮtiri--aUip41a" d avi mas-—dvasins-

zina 
r'm iiU

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
s ir vokiečiu Eurčuoj nuga 

generolas Eisenhpve- 
ris, kartu buvęs ųeras rusu <jene- 
rolo Žukovo bičiulis.

Prezidentu išrinkus generolą 
Eišenhoverį, senatoriaus Tafto 

lrinkiminės platformos programa' r T • Y • . ••• . i w • - 1

ma toliau prezidentų Trumano'

li'Ti rtyti' kariiį
sai galėjo ramiai atsikvėpti ir 
užmiršti ką prof. Kušneris rašė 
apre buv: Rytprūsių ~Eetuvčžku-1.' 
mą. Po poros metų. (19~>3 nm-1 
tais) išėjusi “Bc-tyoja Sovietska-į

<
i• v

: - . . . . . .. įbuvo Įdėta giliai Į stalčių, tęsia-į
Ina Lvuou pi tz-mviiiu iiuiuaiiu 

ninj lietuvišlsųisą? Viena aišku. h. Rooseveltd I)a;anki'Sovietams

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
okupuoti Rytprūsiai nėra vokie
čių žemės, bet jų grąžinti Lie-

’ galvojo. Rusus., 
komunistus matyti—perseki-ojo

0 {va ges. svetimtyt-urtogr o'bikar' 
p kūnd-lųkštc ir perėjimas 
ię?nę, aukštesnę (žmogaus) 
es buitį bei . paskirtį. Nes 

šioje žemėje nepranyks-

_L

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

Telef. 476-2345

.t4

A

psįįiozė. Jie.reą laikg nepasi-n cnriklopedijil.. sav0 19 tomel 
apie Kaliningrado sritį jau pas
kelbė. kad tai senos “Pabaltijo 
slavų” žemės.

Matyti kažkas pakišo enciklo-

vo-prasmę, gana tiksliai išreikš- 
. tą poeto' Henriko Blazo eiliųo

j z m o 
kili

tame “Credo’’: Tikiu visatos įvy- dy?.s
nięMs.:

— nai medžiaga,- nei energi- 
JQs Mik judesy .besįkeisdą-

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

tikėjo Amerikos politika, bi j oda-'' 
nii, kad ji vieną dieną — dėl 
taip didelių Rusijos komunistų 
svetinių žemių valstybių už
grobimo bei pavergimo, gali 
pareikalauti, kad galop j:e grįž
tų į savas etnines'žemes. Kaip

DR.LEON AS SEIBUTIS 
UHKpU PŪSLBS IR 

PROSTATOS CHIRURGU A 
2656 WEST 43rd STREET į 

w*pa4. 1-4 j; 
ketrirtd. vai. vak. 
Qftao tsleL: 774 

RezMsnėlloe Mefe 443-5545

kių priežastingumu, tikiu Kūrė
jo nustatyta tvarka. Tikiu pir
mosios priežasties šventuoju bū-

kad tai 
žemės.

NARIAI

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

TUiiiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

___ _  _JL3____trija . 
tinumu, tikiu esimas nėra vien jnos, priima naujas formas.

Taigi iš viso į .klausimą, kas 
a ši jums pateikiamoji prof. 
•. Kušnerio knyga “Pietryčių 

Pabaltijo etninė.nraaitįs”, glaus
tai atsakant: ..daugiau niekas, 

vas buvo tas Žodis . . . Visa per kaip sankaupa žmogaus dvasios

rėmus. Todėl

pedije’s redakcijai prof. Kušnerio 
studiją, kuri griežtai prieštaravo 

tik Amerikos visuomenė šį rei-įenciklopedijoje paskelbtam pra
kalą, pradėjo keiti spaudoje ir [Simanymui. Teliko Kušnerio Stu

“Diplomatijos paraštėje” yra at- 
sklėista ’ Vakarų demokratijų 
ateities Europos vizija. -Joje ne
bus vietos diktatūrinių sistemų 
susidarymui, iš kurių išsivystė 
fašizmas ir nacizmas;’ privedąs 
prie Antrojo Pasaulinio karo 
katastrofos. '

Po labai žiaurios pamokos 
vakariečiai nutarė- Storinės

žaismė akla”.
Viskas /išeina

Logos- (pagal evangelistą Joną) :
“Pradžioje buve žodis ir tas
Žodis buvo pas Dievą, ir Die-

Jį atsirado, ir be Jo neatsirado!minčių išreikštų žodžiais ir Įdė
tų j popieriaus rėmus. Todėl

Tas pat tvirtinama ir mūsų se- mus intriguoja jos ypatingiems

iš - Amžinojo
d: *

sugriauti Rochesterib ar pana- 
šaus ' _ .. .........
m'et galimą kalbėti žpįetata^rų

I

khda pasėtoji Atsisakys. nuo

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Swtdra praktika, apaa. MOTERŲ lifte.
Ofisu 24S2 WKST SRta SYtOlT 

Tai.
OFISO VAU: pirnu antnuL, tračiaa 
į pwit. ir M ***• 
oiaū 2-4 vąL lain

nėt 1951-2 metais įtraukė į res-i^-ją — knygą išimti iš apyvar-
pubiikoiių' prezidento rinkiminę tos ir j-i tapo bihografinė reteny- 
platformą. Ypač Kremliui rūpė- Dė: ji perdaug ryškiai atskleidė 
jo, kad negrįžtų vokiečiai atgal į]r demaskavo Maskvos imperia- 
į Rytprūsius. ,

Kušnerio studija, žšleisla So-!

platformą. Ypač Kremliui rūpė- t>ė: ji perdaug ryškiai atskleidė ' • i 7 r 1 • •ir diktatūrinę valdynlo Sąran
gą- ' ’ i 7 ' .

Lietuvių Charta buvo atmes
ta senosios lietuvių išeivijos vei
kėjų, bėt paskutiniais metais 
prieš ją pasisako, tarp kitų, žy 
mus komentatorius-V. Meškaus--

90rtrublių.—Jeigu- sukčius gudrus, tai jis gali išreika-

sovietinės pilietybės, sovietiniems lupikams jau yta §U-.kas: “Liėtūvhį Chartoje galimi
lauti žymiai daugiau. Nė vienas lietuvis “neišėjęs” iš

ničnieko’, kas yra atsiradę’’ . . listinius kolonizacijos planus. 
Laimė, tos knygos vienas eg- 

vielų Mokslų Akademijos M.ąs- j^gmpiiorius Įialckb—pas šio po- 
kyoje 1951 įlietais įrodė, pasire- jbūvio jirograinos dalyvį, gerh. 
miant daugiausia v-o‘k i e čd ų į -'°ną Damauską, kuris man da-

fifi*U 2M2 WE3T 5»a ntflBT

tr pęąkt. 2^ w vaL vak Mtadie 
oiaia 2-4 vąt p<«net ir tttu lato.

nagai tarimu

p ŠILEIKIS. 0. P.
OBTBO£BDA2w!BOTBZISTA.- 
Apafatai -rerotesaL MSn. bar 
dažau Speciali pagalba tAlww 
iArca SupBorą) ir t t

vai.; 0—4 ir 5—8. JWKadieniaia »—i
UM Weta 43rd «tv CMcapa. VL M4 W 

Tetef.: PReap^t 3-5004

Microwave Cooking
PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 Sp. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-3401
lgoje 1951 metais įrodė, pasire- j būvio programos dalyvį, gerh. 
miant daugiausia ■
inokslo šaltiniais, kad buvęs \’ė galimybę po 20 metų nuo jos 
Rytprūsių'kraštas maždaug nuo.

Saves Time & Energy išleidimo su ja susipažinti^. . 
(Bus daugiau)Prie šio klaūšiiho dar karta ^lurėti ^nprotą, kų-

,ri nesiderifia su demokratijai 
r būdingu įilurajižmu-. Už tat čiA

bės įstatymo įtakingiausias aiškintojas- Karo metu ir mokėję stambias sumas.
2 - tuojau Po karo Petronis. sprendė likimą kiekvienoj lie- teks grįžti, 
r tuvio, patekusio į Sovietų armiją. Pats Petronis arba ttToT^TV^TITv TAT RT7NTFkTAi visii Ketinki “riete tauta — 
- *jo agentai tardydavo kiekvieną lietuvį arba buvusį Lie- Viol Ul-UlCIVlAl p l Zi Ii 1 Pi ii 1A1 vienas vadas’"’ principas” (Dir-

tuvio, patekusio į Sovietų armiją- Pats Petronis arba

- tuvos pilietį, ka<l galėtų nutarti, kur jis labiausiai tiktų GARSINKI! ĖS NAUJIENOSE
\y

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

ALTos Suvažiavimas ir Devintasis 
Amerikos Lietuvių Kongresas— 

(Faktai, pastabos ir įvykių interpretacija) 
(Tęsinys)

VLIK’o pastangos su šia rezoliucija įžengti 
į Madrido konferenciją, kurioje bus susirinkę viso 
pasaulio valstybių vadai ir jų akivaizdoje primin
ti, kad Lietuva turi teisę būti nepriklausoma vals-

visuomenės dėmesį, kad buvo suruoštos milžihiš- 1

kos demonstracijos ir visa JAV vyri^USybė suka
ta’ant kojų, tai šis okup. Lietuvoje kūvojąnčros 
mūsų tautos dalies žygis turėtų sukelti šimterio-_j 
pai galingesnę demonstraciją, nes šie 45 didvyriai 
neišėjo sau asmeninės laisvės siekti, bet priešin
gai, savo asmeninę laisvę paaukoti dėl Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos tautų laisvės- Argi šių did
vyrių žygis ir to žygio tikslas yra mtenkesnis, negu 
Sadūnaitės, Petkaus, Plumpos, Jaugelio^kad už

- ---------------------------- ---------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■ —--------------------------

iš kai kurių pranešimų if kritikės, jos nesiims. 
Kaip skAudu, kada kai kūne LB-nės šulai

VLtK’d ir AtT’os Lietuvos laisvinimo darbą nie-
kina, tyčia stengiasi šios rezoliucijos reikšmę Jr 
Madrido konferencijos tikslą) iškraipytais paraiš- 
kimais, savo spaudoje nuvertinti. Broniuk Ne-
mickas (1979-10-22, braugas) savo laiške ųPasi- 
garsinimo aistra — Atsakomybės stoka”, btusinė-

t *

juos šaukę dabar tyli? Okupuotoje Lietuvoje įvy
kęs laisvės žygis yra stiprus kablys, už kurio išei- 

tybe, jau būtų mums didelis laimėjimas, nes kurgi viai turi puikią progą užsikabinti. Todėl aš siūlau w * A * w v V • • • *
plačiau pavergtieji galėtų savo teisės šauksmą 
paskleisti, jeigu ne tarptautinėje plotmėje? Juk 
okupuotos Lietuvos kovojanti tautos dalis eina tuo 
pačiu keliu, kaip tų 45-kių pabaltiečių Leonidui 
Brežnevui įteikusių 35.000-lietuvių-pasirašytą pe- 
ticiją, pavyzdys rodo. Nors jie patys žino, kad už 
kiekvieną laisvės ieškoti žengtą žingsnį turės su
mokėti kančia ir net mirtimi, bet rizikuoja. Kas 

* atsitiko su tais 45 didvyriais, mes nežinome, bet 
mes neturėtume Lietuvos komunistams tylėjimu 
padėti šio žygio tikslą užtušuoti. Mes privalome 

: už juos rėkti net labiau, negu buvo rėkiama už
Kud:rką, nes mūsų šauksmo tie 45-ki pabal-

tfečiai šiandien yra labiausiai reikalingi. Jeigu Si
mui Kudirka* nepasisekus pabėgti į laisvę, tiktai

išeivijos organizacijų vadams kuo skubiausiai or
ganizuoti didžiulę demonstraciją prie Rusijos am
basados su šaukiančiais plakatais: Kur dabar yra 
tie 45 didvyriai, koks jų likimas, kaip buvo atsa-

damas “Eltoje” kabinėjasi tiktai prie žodtių ir 
skaičių. Jis siunta, kad VLIK’as pasiuntė laiškus 
28-iom Helsinkio aktą pasirašiusiom Vakan| vals
tybėm, o taip pat ir trim Sovietų Sąjuhgos šateli-
tinėm: Jugoslavijai, Lenkijai ir Rumunijai, pri-
mindamas tautų teisę ir prašydamas, kad tų 45-kių 
pabaltiečių, įteikusių Brežnevui 35.000 pasirašytą 
peticiją, žygiui pritartų, ir savo pareiškimais juos 
paremtų. Bet tik pažvelkime, kaip haliūcinatiškai 
kliedi-tame pačiame -Draugo numeryje Broniūs 
Nemickas- Cituoju: “Painiojimasis savo apšlskAr-

k y ta Į 35.000 lietuvių pasirašytą peticiją ir t.t. As- 
siūlau tuos pačius klausimus kelti pasaulio spau
doje. Madrido konferencija įvyks tiktai po metų. 
Jeigu VLIK’ui pasiseks pravesti savo rezoliuciją, 
tai ji toje tarptautinėje arenoje pakartos, pratęs 
tą okupuotoje Lietuvoje užčiauptą mūsų kovojan
čios tautos dalies šauksmą. Tad šis 45 pabaltiečių 
žygio atgarsis iki to laiko turi būti išlaikytas gy
vas- Lietuviai į demonstracijas turėtų įjungti ir 
estus su latviais, nes tai yra mūsų visų trijų Pa
baltijo valstybių reikalas. Šios iniciatyvos turėtų 

troškimas laisvės sau pačiam, atkreipė tokį mūsų imtis politiniai veiksniai, nes LB-nė, kaip matosi rūšies skardenimasis lietuvių laikraščiuose if ban-
< » NAUJIENOS, CHICAGO VfUT Monday, No^tabef^ 1979*

denimiiose bei Europos valstybių komunistinių 
vyriausybių aritmetikoje, — kaip ir skurdi Vliko 
1979 metų deklaracija, kai kur atsijusi nuo tarp
tautinės teisės principų, Lietuvos laisvinimo tra-
dicijos, kryptelėjusi į sovietinę inkorporacijos te
zę ir dar su suklastotais kaį kuriais parašais,. —'

m; byloja dabartinės Vliko valdybos politinę išfnintį, 
o pasigarsinimo aistra— atsakomybės stoką. Ar
gi nepagalvojo Vliko valdyba, kad jos viešas šios

dytfiaš Apšigaršihti amerikiečių spaudoj^ ■— ne
pagrįstai mėginant susiblėkŠti ŠŪ 1979 ,hi- Ihgpiū- 
čid d. $abąltfe<5ių Žygiu Maskvoje, reikalaujan
čiu Latvijai, Lietuvai ir Estijai apsisprendimo 
teisių^ — gali būti labai pavojingi to žygio vykdy
tojams, paslaugūs sovietiniami . “teisingumui” 

fell jėis susidūtoti, paverČiahl jbos, kaip 
sovietuose būna/“užsienio žvalgybos šnipais?!” 

Reikėtų įstebėtų Įtari šis Broniaus -Nemickd 
laiškas “Drauge” buVo atspausdintas jau pd 
ALT’os suvažiavimo ir A;L. Kongreso Cleveland’^ 
kuriame dr. K. Bobelis labai aiškiai pasisakė vi
sais šiais klausimais ir ten sėdėjusiems LB-nėš 
šulams, atrodo, buvo aišku, nes jie jokių klausi-

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200
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rtlų dėl to nestatė Ir priekaištų nedarė- Todėl šis 
Broniaus Nemicko rašinys yra tiktai piktos va* 
lios kobros kirtis tiesiai į kbvdjančibs okup. Lie-

atsiųsti aukso medali. ■ Juk ne VLIK’as atTkd 
tą žygį ir ne lie 45 pabaltiečiai žvalgydamiesi už* 
sienyje apie lą fyykj “Šnipinėjo”. Be to, tas pabal*
liečiu žygis Maskvoje juk nebuvo pogrindinis. Jiš 

------ 1 — viešai Tokiu bū*buvo atliktas natūraliu vizitu 
du^niekąm nieko nereikėjo šnipinėti. Aš- many*
č’Su. kad Nemickas, degantis pavydo ir garbės 
aistra, pergyVfena, kad nfe pfer jį ir LB-nę ši žiniA 
pasiekia laisvą Vakarų pasaulį, bet per VLIK’ą.

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Ltldimai — Mini «pdr»od« 

ŽEMA KAINA 
R. iERtNAS 
T»l. WA 5-3063

MOVING
1 v_ _

Ąpdr»<Mt«« p^trav«*yni<*
U (vairiv

ANTANAS VILIMAS 
T*l. 376-1332 arba 376-5994

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, ŪL TeL: OLympię 2-1003
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2.000 metų prieš Kristų buvo' 

minės, tad, kaimynystėje esan
gyvenamas lietuvių — lėtų gi-, 

i+ i — Prezidentas Carteris yra
jų sudalytai sietuvos tarybų pasiryžęs paskolinti Chrysler
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With all the emphasis pointing’ to our dwindling energy 

energy through programmed micro wave cooking.
Continuous testing by Frigidaire home economists has 

proved that many foods can be cooked in up to 75 percent leas 
time than it takes with a conventional range. With the addition 
of a “memory” feature in a new electronic Touch-N-Cook 
microwave oven, a homemaker, with the touch of her finger, 
E»šn program the unit to change its setting automatically.

For examf 4e, the homemaker can set the controls to defrost 
for a certain length of time. At the end of the defrost period, 
the oven allows for a holding time, then it will cook the food 
at the p.Teset power level and cooking time, or the preset 
cooking time and speed.

Every recipe developed for microwave cooking has been 
timed to minutes and seconds. However, a microwave oven is 
more than just a super-fast energy saving cooker. Its versatility^

M.
x

resources, today’s homemaker can do her part in conserving 
energy through programmed micro  wave cooking.

Continuous testing by Frigidaire home economists has 
proved that many foods can be cooked in up to 75 percent less 
time than it takes with a conventional range. With the addition
i. _ __ 
microwave oven, a homemaker, with the touch of her finger, 
earn program the unit to change its setting automatically.

For examfile, the homemaker can set the controls to defrost 
for a certain length of time. At the end of the defrost period, 
ths oven allows for a holding time, then it will cook the food

seems limited only by the homemaker t own ingenuity in solv
ing mealtime problems. Here** a 10 minute recipe: 

Asparagus Ham Bundles
8 slice* (8-oe pkg) thin- 

sliced boiled ham
4 slice* (6-oi pkg) Swiss 

cheese
1 can (15 oz) green 

asparagus spears, 
drained

sliced boiled ham

cheese

1 can (11 oz) condensed
Cheddar cheese soup

2 tablespoons water 
% teaspoon celery salt

Sliced almonds

1. Separate ham dice* and lay them on a flat, aurfaee. Cui 
each cheese slice in halt crosswise, and place atop each ham
•lice. Top etch with 2 to 3 asparagus spears. RoQ and place in 
a single layer, seam side down, in a 12x7U-inch glass baking dish,

2. Combine soup, water, and celery salt; spoon evenly over 
asparagus-ham rolls. Cover with plastic film.

8. Microwave on Medium for 8 to 10 micutea. Fforee a bole 
b> the film for steam to eacape. Sprinkle with almon ds and aanw, (

YurtJD; 4 to 6 aemnga.

Socialistinei Respublikai, lengva bendrovei pusantro bilijono do-
buvo Kaliningrado sritj prijung- • lenu.

C*

Forging Fuel Economy

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

Te].; YArds 7*1138 - 113£

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE.

2424 WEST 69th STREET REpuMic 7-1213
2314 AVEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills £

Virginia 7-6672
. 974-441G

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET - Tel TArda 7-1911

ARGUS £ “Lietuvos Aidai'
l

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit

_.KAZt BRAZDtlOHYTt

Prop r« m m vedi|a

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

i

is getting from car parts before they even go into the auto
mobile. The fuel gas is being saved at Chevrolet’s Detroit 
Gear & Axle plant in a simple metal testing procedure being 
performed here bj’ Hazella Fuqua. The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be heat treated 
before they can be machined. Formerly all pinion gear forg
ings were put through the heat treating furnace. By selecting 
only the ones which need the heat treatment, some three 
million cubic feet of gas pel month..or 36 million cubie 
<Mt a vaar^rr •nvad- —- ------ , ■ . ■ , į — I

4

5 0 P HI
RADIJO iEIMOS VALANDOJ

Vi**, »(■••<■«<*»•• U WOPA.

kIL A. M.
LmIuviu kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
•ai. ryu>.

Vedėja Aldona Daukus
T«lęf4 Nlmlack 4.141$

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL, 60629

I — NAUJI IN Ol, CHICAGO 3, ILL-

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai. vak.

Visos laidos ii W0PA rtotiaa. 
banga 1490 AM.

St. Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p. 
iš UTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71»t Stroet
Chicago, Illinois 60620 

Telef. 778-5374

Monday, November b, 1979 A
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parašytus dr. B. Zelbienės, skai- METINĖ ALTOS VEIKLAWis.,
ŠIMAITIS REALTY

1945 met. prieš pat Kalėdas

'~k

(ALT Informacija)”

K. Petrokaitis
Šiam

TRUMPAI
B. K.

raitis, Willow Springs, Ill., yra Kalantos ir Palangos kuopų f

Siuntiniai į Lietuvą
du: pasikeisti ryšininkais ir kas- mas žmogžudystes ir bankų api-

— St. Petersburgo lietuviška padėti teisininko Prano.šulo
I

sėjo-mėm—22- d. Kiekvieną šeš- rio.Iškilmingai papuošę savo laivus, ..Japonijos—ŽA'^jaL
siųstą $15 auką. ,

Paul F. Petraitis iš Tor-.

ruomėnės pasitarimus. 
^ Kreiptasi į Washing

Chicago, HL 60632. Tel. YA 7-5988

ir kitus kraštus
P. NEDAS, 4059 Archer Avė.

ką ir už auką.

— Stanley Abramavičius iš

braunasi į politinę veiklą. Keiks 
naivus buvau, maniau jie dau
giau nei ALTa ir VLIKas jau
čia turį sugebėjimą Lietuvą ques Mesrine, vadinamą pran

cūzų John Dilli'ngeriu. Jo dešim
ties metu kriminaliniai rekordai 
sudaro asmenų grobimus, gali-

ėmė visus 
rius bei—sandėlius.

rai: “Ramovėnų maršą”, mišrus 
choras: “Tykus buvo vakarėlis” 
ir “Klestėk, Tėvyne Lietuva”.

A. T V E R A S 
Laikrodžiai ir brangenybė* 

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

kam - nuomininkus 
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

c

prisidedą prie jos leidimo asme- se dalyvauja su vėliavomis ir 
nišku dalyvavimu, darbu rengi- uĮ1i^0rrnuOl-i arba su tautiniais

niją pirmiausia buvo nukreipę 
prieš Naujienas ir jų redakto
rių M. Gudelį. Paskutiniu laiku 
Ui propaganda ir šmeižtai buvo fc ■'

Tą perskaitęs ir aš pagalvo
jau: štai kodėl LB vadai taip

dęrybų partneris. Ministeris J. 
Burg vėliau tokį pareiškimą pa
neigė ir patikslino, kad su ge
nocidine organizacija mes netu
rėsim jokių pasitarimų.

nukreipti prieš Vliko pimiTdr/W
K. Bobelį. Jie planavo sutrinti rJf

nai paleido kelis šūvius į besi
veržiančius iraniečius, Lcl ve-į 

iiau nustojo priešinęsi,

mokykla pradėjo £ar^ ^g-paruošta^ -Jeisėjo Alphons.
W e ITs peržiūrėta, ‘‘Sūduvos

kurie dirbo KAIP SUDAROMI
<i TESTAMENTAI

. Tuo reikalu Jums gali dau

Harrisville apylinkės, Westfield, da,nav0 kelias dainas' Kupletus, 
Wis„ prenumeruoja daugeli P^ytus dr. B. Zelbienės, skai- 
laikraščiu ir visus juos aukomis' ArmonavMate.ka, Vaškys ir

I Velbasis. Klubo choras veda
mas muz. P. Armono, padaina- visi, gyvenantieji Briuselyje ga-

portacija buvo atšaukta.’

Knygutė už 2 dol. gaunama 
Naujienose.

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

kis talkininkus, kurie gauna at
lyginimą iš pensijų fondo: St. 
Mankus, M.. Barienė, L. Keru- 
lis, J. Ramoška, Ign. Andrašiū- 
;nasr

ininką-j-tadienĮ-9;30-val.-ryto,fklubo-pa_-.
Tele- 

Visi lietuviai

garažas, arti Marijos mokyklos ir §v. 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

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

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS RE ALT!
Įvairi aodrauda —INSURANCE.

d BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

geros sveikatos”. Dėkui už laiš- bes stalus. Meninę dalį pradėjo 
moterų damos vienetas, vado
vaujamas E. Rūkšfelienės; pa-

Žinoma, .jums atvykus į anglių 
kasyklas, jo veikla sumažėjo. 
Bet atsiradusiems Belgijoje 
1945 metų vasarą bei rudenį jis 
daug padėjo.

Savininkas parduoda 2 butų 3 me
tų namą arti Mana Highschool 6617 
S. Francisco. Informacijoms skam
binti 476-5635. .

bėtis. Danausko, kaip kunigo, 
asmeninis vizitas į valdžios įs
taigas ir prašymai padėjo de-

* . - -f- . _ ’ _

J

uniformuoti arba su tautiniais 
niuose ir aukomis. Dėkui už at- rūbais. Savanoriai, Klaipėdos 

J Krašto sukilėliai ir partizanai 
i prašomi užsiregistruoti pas R. 
^Kalantos —kuoj Parduodamas patrauklus 5 Yz kamb.

—(I-)- LB pseud opįfitikierių 
naivumas ir tuščia 

propaganda 
“I^isvosic Lietuvos”

Kazys Lizdeika tarp kita taip 
rašo: •

“išklausęs JAV prezidento J. 
Karterio išgarsintą, ilgai mąsty
tą, visos Amerikos žmonių ne- 
kantriai lauktą ir liepos 15 d. 
per televiziją kanalus perduo 
tą kalbij, kuri krašto būtinu-gy
venimo problemą sprendimui 
nesuteikė jokią vilčių, prisimi- 

—„niau 'Tėviškės žiburiuose” 1979.
6. 28 d. korespondento iš Va- 
šingtc'no pranešimą “Dvi valan
dos Baltuose Rūmuose”, kur su 
pasididžiavimu apie tai rašo- 
ina. Jau tada pc.jutali mūsų LB
veikėjų dvasinę tuštumą, bū- kompromitavo. Dabar kai kurie 

Bendruomenės ir frontininku 
vadai tariasi jį atleisti iš aniba- 
sadorystės ir jd vieton paskirti 
R. česonį.

čia pasitvirtino tarptautinė 
taisyklė: “Mauras atliko savo] 
darbą, mauras gali eit sau”, iri 
lietuvių išmintis — Ne tas vy- 
ras, kuris muša, bet kuris atlai
ko ....

ros ir lietuvybės srityje, o poli- 
tiką paliktų kitiems.**

Frontininkai, tiltininkai ir jų 
sėbrai bendradarbiautojai, taip 
pat i.B pseudopoiHikieriai savo 
propagandą ir šmeižtų kampa- J
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lė. Bobelį. Jie planavo sutrinti 
jį j miltus Amerikos Lietuvių, 
Konferencijoje ir tam stropiai. "* 
ruošėsi. . ;

4

.Preliudą prieš dr. Bobelį sti
priai pradėjo LB’ “ambasado
rius “Washingtone Algis Gurec- 
kas. Tą uždavinį bevj'kdydamas 
Vliko posėdyje pats save

......- 0

Nr. 258

tenl:

“Vieną dieną šias eilutes ra
šančio bute suskambėjo telefo
nas. JAV LB cy vicepirm. R. 
česonis paklausė; “Ar nori pus
ryčiauti Baltuose Rūmuose?” 
Mielai sutikau.- Padėjęs ragelį 
galvojau: nebe reikalo R. česo- 
nts darbavosi Carterio išrinki
mo vajuje. Dabar štai ka jis ga
li!”

laisvinti, o dabar paaiškėjo, jog 
tiktai dėl pusryčių Baltuose Rū
muose, o svarbiausia, -jog ta 
mano nuomonė dar pasitvirtino 
sužinojus, kad tie pusryčiai bu
vo rengiami ne pavergtų tautų 

_ iš sovietu priespaudos ^išlaisvi- 
nimo -klausiniams svarstyti, 
prezidentui medžiojant; baisus. 
SALT II sutarties patvirtinimui; 
kad pavalgę pusryčius ir grįžę 
atstovai šviestj savo etnines 
grupes" tai sutarčiai pritarti, ko 
sovietai ypač siekia ir tiesiog 
reikalauja *iš JAV prezidento 
pripažinimo. Ir todėl pagalvo
jau, kad geriau būtų jei LB va
dai daugiau darbuotųsi kultū-

savo etnines

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tek 927-3559

IRANE PAGROBĖ AMERIKOS AMBASADA
j_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _I

TEHERANE IRANO STUDENTAI PA
GROBĖ AMERIKOS AMBASADA

Nesitars su PLO 
organizacija

JERUZALĖ. Izraelis. — Mi- 
nisteris pirmininkas Menachem 
Begin pare'škė ministerių kabi
neto posėdyje, kad jo politika 
nėra pasikeitusi ir jis nesitars 
jokiais klausimais su Palestinie
čių Išlaisvinimo Organizacijos 
.(PX.O) vadais.-----

premjero pare’škimui
priežastį davė Vidaus reikalų 
ministeris Josef Burg, Londone 
pareiškęs, kad jei PLO pakeistų 
savo agresyvų charakterį ir te- 

biausiai paieškomą asmenį Jac-| roro taktiką, tai būtų tinkamas

*1Ye ■>

:7§;

plaukia Šinano upe festivalio metu.

O
>A..:.

■ ‘ ■ -... - ■ -u. \

DĖMES 10^ 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

-- —523=8775----------~

Altos pirm. dr. K. Šidlauskas i Prunskis. Raštinėje turime pen- 
savo pranešime painformavo, 
jog buvo rūpestingai stengia
masi, kad Vasario 16 minėjimai 
būtų reikiamai pravesti Atstovų 

-Rūmuose ir - Senate. Kongrese 
Vasario 16 proga kalbas pasakė 
76 kongresmanai ir 13 senato
rių. Buvo gauta televizijoje žo
dis Lietuvos reikalu.

Pasisekė pasiekti, kad Atsto
vų Rūmuose buvo įnešti pasiū-

vo raštus iš Belgų valdžios, per 
trumpą laiką pasiruošti ir pri
sistatyti aerodrome deportaci
jai į Sovietų S-gą. Visi paliestiem 

Dalyviai ilgai plojo. Programa; ji puolė prie kun. Danausko gei
bu vo trumpa, gerai ■ paruošta. 
Nuotaika .visų smagi. Buvo 
daug svečių, net ir svetimtau
čių. Meno vadovams E. Rūkš- 
telienei, dr. B. Zelbienei ir P. 
Armonui klubo karalienė M. 
Grigienė prisegė po gėlę. Klubo 
šeimininkė B. Chlamauskienė j 
iškepė didelį tortą ir vaišino vi
sus, o ypač tuos, ! 
virtuvėje, jai išvykus ilgesnių į 
atostogų. I

i

.59 AMERIKIEČIAMS UŽRIŠO AKIS IR 
NUVEDĖ Į AMBASADOS RŪSĮ

TEHERANAS, Iranas. — Ira-. ~
no studentų gauja įsiveržė

paremia. Dėkui už $5 auką, at
siųstą kartu su prenumerata. „ _ .Taip pat dėkui VI. Juodžiui išlv0: 'R'-“a ■ vy-

į Niagara Falls, Ont., už $2 auką.

— Lietuvos Kariu omenės 
šventės minėjimas St. Peters- 
burge įvyks lapkričio 20 dieną
6 vai. vak. Lietuviu klube. Dai- £ ----------- - ------ -----
liuoju žodžiu, daina ir kameri-

m nės muzikos orkestro trio kon
certu bus pagerbtas Lietuvos

j karys. Pamaldos už žuvusius
~ Į dėl Lietuvos nepriklausomybės 

bus lapkričio 25 d. 1 vai. popiet
— Emma ir Anthony J. Pet- Holy Name bažnyčioje. Romo 

raitis, Willow Springs, III., yra Kalantos ir Palangos kuopų 
lietuviškos spaudos rėmėjai, šauliai-ės minėjime ir pamaldė

lymai pravesti rezoliucijas, kad 
-Madride, būtų ginamos Baltijos 
valstybių teisės. - , • •

Altos ir Liet. Bendruomenės 
santykius svarstant, iš Rocheste- 
rio pasitarimų punktų priimti

Nušautas tarptautinis 
kriminalistas

PARYŽIUS,.' Prancūzija. — 
Praeitą savaitę vienoje Pary
žiaus gatvėje policija nušovė la-

rance', Cal., atsiuntė tokį laišką: Jurgi Juodį pagerbimui. 
“Mano prenumerata pasibaigs fonas 360-2613. L 
gruodžio 1 -d. - Nelaukdamas ra- maloniai kviečiami į minėjimą
Mano prenumerata pasibaigs fORas 360-2613.

talpose pradedamos pamokos

ginimo, siunčiu Jums $50 čekį: J atsilankyti. Įėjimas laisva
$30 už metinę prenumeratą $15 auka. Po minėjimo bus vaišės.

— St. Petersburgo Lietuvių 
| klube įvyko sezono atidarymas 

spalio 21 d., dalyvaujant virš 
300 žmonių. Klubo pirmininkas 
Kl. Jurgėla savo kalboje primi

parėmimui_ Naujienii jr ,$5. i už 
sekančių metų kalendorių. Aš 
manau, kad atlikau savo parei
gą Naujienoms, kurioms linkiu 
geros sėkmės, o Jums visiems

mokantiems ir nemokantiems 
lietuviškai kalbėti. Pasivėlavu
sieji, bet norintieji savo vaikus 
siųsti į šią mokyklą, prašomi 

Utreiptis'Į "mokykloj vedėjp.
Moore, tel. 321-0465.

— Atostogaujantis Floridoje

foraiomis.
Knyga su formomis gauna 

ma Naujienų administracijoje
1739 South Hąlsted i St, Chica 

“ go, ILL. 60608. Kaina S3.00, 
Pašto išlaidoms pridėti 90c.

ganiaisiais, pilnu beismontu ir šoni
niu įvažiavimu 1% mašinos garažu. 
Centralinis oro' vėsinimas. ‘Visai arti 
St. Mary Star of the Sea bažnyčios 
Kaina $69,500.

Tel. 585-0067.

niu
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ALTos pirmininkas dr. K. Šidl-

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
—Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas

savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa-

. t ■ Į Į 
Amerikos ambasados kiemą, nu- Į 
ginklavo tris marinus, nuplėšė 
JAV ambasados duris, suėmė 
ten buvusius 59 žmones ir už- ni šiaurinėje miesto dalyje ir 

ambasados kamba-' Highland Parke prasidėjo vieši I .......... .. - .

Kalbėjo apie taiką 
Vidurio Rytuose

CHICAGO, Ill. — Sekmadie-

Studentu' pasikalbėjimai tarp Amerikos 
priešakyje ėjo gerai ginkluotas palestiniečių. Juos su-
smogikų būrys, kuris pralaužė organizavo Jewish Mid-East 
vartus ir įsiveržė į vidų. Mari-! Peace Project sąjūdis, šiandien,

Jewish - Mid-East

antradienį, toks seminaras bus.-, 
bet vė-, Hyde Parke.

Nors tarp kalbėjusiu palesti.-es ma-
met šaukti Altos ir Liet. Bend- plėšimus ne tik ' Prancūzijoje, 

j bet ir JAV, taip pat Kanadoje. 
-JcFbute-rasta-daugpmtgųŲ'auk---

būtAr-darornos—pastangos—isJais^-j-so^i^daugTgink-luT -Su - jua aute- 

į buvo' sužeista.
Lietuvos pogrindžio laikraščio ’ dav“s7k2T7pJlicijiT jis lengvai 

“Aušrelės” straipsnis_ buvo iš-1
"■^vemtasv^^asiųstas Kongreso

.nariams. ~ a—— ■

Altą pravedė .radijo valandė
lių konkursą ir duotos keturios 
premijos, kurių mecenatas kun. 
J.; Prunskis. Premijas laimėjo 
V. Bakūnaš, Aid. Daukūs, Gert, 
ir Poy. Dargiai, P. Viščinas.

Altą padėkojo visiems kon- 
.• (.,gxęsmanams ir senatoriams už 
. Lietuvos klausimų kėlimą Kon-

Į te, kad nepajėgs sustabdyti ge-. niežiu ir žydu pasireikš kai
Pasu n kė j c senatoriaus 

E. Kennedy padėtis 
^ NEW YORK. N.Y. — Praeito 
sekmadienio vakare televizijos 
komentatoriaus Roger Mudd ap
klausinėjimas labai pakenkė se
natoriaus Eil. Kennedy kandi
datūrai- prezidento - pareigoms. 
Komentatorius_*^4udd; ne; j^ieną 
kartą prispaudė senatorių Ken- 
'nedy prie sienos. ------— --

j rai—organizuoto Įsiveržėlių bū"-", kūriu-skirtumur—tačiau visi - pa- 
Smogikams, nuginklavus reišk-ė:—kad—Izraelis turi—teisę 

marinus, Į vidų pradėjo veržtis egzistuoti ir taika Vidurio Ry 
ir ginkluotų studentų minia. Įsi
brovėliai suėmė kelis iraniečius, 
dirbusius Amerikos ambasado-! ■ J 1
j e.. Įsiveržimas prasidėjo šešta-
-dienio vakarą.- —— ----- — '■ ■

i J * • > * 5 Į
Studentai;reikalauja, kad JAV

vyriausybė tuojau suimtų New

vinti kalinamus lietuvius disi-j mobilyje buvusi jo mylimoji 
dentus.

tuose turi būti išlaikyta.M. ŠIMKUS /

Rotary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminip 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 
^^šymaiirjcitol^^lanlrai^^^

Taip pat daromi vertimai, giminiy “Aušrelės” straipsnis _buvo iš-

f Jis sakydavo ir buvo užrekor-

nepasiduos. Tačiau atsitiko visai
DU BOLIVIJOS LĖKTUVAI GĄSDINO 

SUSIRINKUSIUS D ARBININKUS—
i.

Tarsis su Varšuvos 
pakto kariais

BONA, Vokietija. — Vokieti- . 
jos užsienio reikalų ministeris, 
grįžęs iš Belgijos, pareiškė, kad 
Šiaurės Atlanto Sąjungos karo 
vadovvbė tarsis •' ’su Varšuvos

> vadais 
'1 įtampos mažinimo' klausimais.

! Manoma,- kad jie tarsis ir ato- 
! mo ginklų sumažinimo klausi- 
j mu. šiaurės- Atlanto valstybių 
j k-aro vadai turės susėsti sirVar^ 
i šuvos Pakto vadais, jei nori su- 

pakrašeiu ir Sovietu Sąjungos. ■ v .... „ z-f, - . r mažinti įtampa Rvtu Europoje.
Studentai pranešė mulai apie jų 
atliktus darbus. Chomeini čia Iki ši© meto Vakarai nenorėjo 
oat atsakė. kad dabartiniu metu tartis si*r Varšuvos-pakto valsty— 
Amerika vra didžiausias Irano i bėmis. nes jie buvo įsitikinę.- j
ir islamo priešas. Prie ambasa-1 

r-1v i 1 -1 , .>1 zj J ■,r-t I
karo ‘‘Mirtis Amerikai!”

kitaip: jišf nespėjo pasiekti mai-HELP WANTED — MALI 
Darbi n ink v Reikia

HEATING & AIR 
CONDITIONING. SERVICEMEN

Many company benefits. Must have

šymai ir kitokį blankai.
K
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šelyje laikomų dviejų granatų.
į T . ‘ -į ; - - ,r ■ ? t

Kristina Onassis
■ Jų skiriasi,j
ATĖNAI, Graikija.

SOSTINĖJE UŽMUŠTI KETURI PROTESTUOTOJAI
; .J PRIEŠ DEMOKRATIJOS PANAIKTNIMA'nedy prie sienos. Reikalas su

kosi apie Chappaquiddick inci- 
-. n dentą. Komentatorius pastatė 

UPI 
agentūros žiniomis, multimilijo-

- Yoife esahti Ir-ano šacha ir ati-

kuris surink'' isus nužudytus ir
nuvežė Į lig''»”’',ėS,

Juozo šmotelio

ATSIMINIMU 
SKIRSNELIAI

HOMEOWNERS POLICY duotų jį Irano partizanų teismui.
Jie reikalauja, kad būtų suimta j“”-'į'aroLA PAZ. Bolivija. — Genero

las .David Padilla, buvęs Boli- 
• vijos karo jėgų vadas, buvo 
priešingas keliems prezidento 
Walter Guevara Arce patvarky
mams, liečiantiems kariuomenės 

-n^vyriausybės—santykius. Bet 
generolas Padilla pasipriešino 
sukilusioms Bolivijos karo jė- 

aliejaus) reikalais. Izraelio inži-1 goms, ka£ puik. Natusch ryžosi 
nieriai išaiškino Egipto žemėje 
esančias naftos versmes, prave
dė. reikalingus vamzdžius ir pa- 

. leido naftą, bet dabar Izraelis 
turi mokėti Egiptui už gauna
mą naftą ir gazoliną.

Izraeliui labai svarbu nusta
tyti gazolino kainą, nes nuo to 
priklausys Izraelio ūkis. Izraelis 
gaudavo gazoliną iš Irano šacho, 
bet paskutiniu metu Iranas Iz-

lauskas, St. Petersburgo Lietų
si 

aktualiais 
svarbiais reikalais.

nė klubo steigėjus, aukotojus ir vių klubo valdybos pakviestas, 
padarė pranešimą i_____ —
Lietuvai
Pranešimas įvyko lapkričio 1 d. 
klubo salėje.

darbuotojus.- Klube vyksta vi
suomeninis, kultūrinis ir tauti
nis gyvenimas. Aukoję tūkstan
tį dolerių ar daugiau turėjo gat-

\

žinti ir jas užsisakyti.--------  - ' I
o. Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau- J
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida.
Kviečiame pasinaudoti proga.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati-
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. 
NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

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

UAdrėsaš  ̂“——Z____ ____ "

... dol.

• 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 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė, ir vardas------- -------—-- ----- ----------------------- .---------
Adresas

n

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

sa

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARMA NORELKIENe

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

MAISTAS 18 EUROPOS SANDELIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

V. VALANTINAS

/

Graži, lengvai skaitoma h 
įdomi 250 puslapių knvga su. 
krauta autoriaus troboje. 
—Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 

n vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji , prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina; 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

•3

1

Powęrftil^nti:įfcnF 
drugybu lean 
with(Įiįtan;Bxrif

exp. in oil heat service.
Coll 231-7770 

ask for RICH JACKSON.

TOOL & DIE MAKERS
Wire & metal fabricator. Four-slide
machine tooling experience prefered 

time possible. Apply in person or_ 
call 476-7600

JOHN AMANN SONS CO., INC.
5809 S. Oakley / 

Chicago, IL. 60636

but not required. Single shift. Over-

F. Zapolis, Agent 
32031/z W. 95th St ' 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654 V

■ "V
STATI FA*«

INSUIAMC1y
State- Fann.-Tire .and Casualty Company

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

' ’ ......... 1STKalbame lietuviškai
TeL 476-5635

rr

J

\!
I

i I į

- gfese. Alta priminė-. Maskvos ir
nėciiį; sutarties sukaktį Wash-
ingtono įstaigoms ir kėlė mintį.
kad tos gėdingos sutarties pada- 

BŠltijos okupavimas —rimai — 
būtų paša liktas.

nieriaus • įr ląivų - magnato Aris
totelio Onassis duktė Kristina;

,i' - ■ . i • ■f- . •

1978 m< rugsėjo L ,d.. ištekėjusi 
uz ruso;j\Sergiej aus *. Kauzovo,
buvusio? Sovietų laivininkystės 
pareigūn<^,p skiriasi, p Oficialūs 
pranešimai bus padaryti su-

skiriasi

tvarkius skyrybų' dokumentus.-
Tąi jau žrėčios. 28'.metų Kris- 

Alta išleido kun. J.. Prunskio tinos Onassis skyrybos. 1970 me-
knygutę, apie Lietuvos žydus.* tais ji buvo ištekėjusi Į už Los

: kelis klausimus, kuriems- sena
torius negalėjo įtikinančiai at-. 
sakyti. Darėsi įspūdis, kad nuo 

-pat pradžios buvo siekiama ką 
nors paslėpti. ; > t

.laįs, bet jis išskrido į Kairą tar
tis .Egipto naftos (mineralinio

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

| darbus diroa.

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.
— atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoi & 

darbus diroa.

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

l

apdraudų savo nariams.

---- SLA---- apdraud>.ia pigisusiomis kainomis SLA neieško* pt 
_ naras patarnauja tik savišalpos pagrindu.

23EEB -
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment

t

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

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

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE®. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. 9

HELP WANTED — FEMALE
- ______

FASHION JEWELRY 
MODEL TYPE LADIES 

OVER 18
NATIONAL CORPORATION 

NEW IN CHICAGO HAS 
JOBS JOBS JOBS 

Starting $725-$950 per Month 
MANY POSITIONS AVAILABLE

• NO EXPERIENCE NECESSARY

*

BiCOŽENE

WE TRAIN YOU WITH PAY 
IMMEDIATE EMPLOYMENT 

CAR REQUIRED

PHONE MR. DARRELS
543-1021

-Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS *

Darbo valandos:' nu© .9. vėL ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadienį nuo_.

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

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI- 60629

j Tą. leidinį panaudodamas “Sun 
Times” parašė, vedamąjį.

Pirmininkas dr. Šidlauskas 
reiškė padėką gen. sekr. kun. A.
Stasiui, kun. J., Prunskiui, I.

Angeles, namų pardavimo bro-
kerio Joseph Boįker, o 1975 me
tais už laivininkystės magnato 
Aleksandro Andreadis. Abejos 
vedybos tęsėsi po apie porą 
metu. V

sužeistuos-' 
kur jiems suteikta pi 
galba.

Pulkininkas natusch nenori 
olėsti konflikto. Jis užtikrino, 
kad unijų \mdai~gali-sekmadre— 
nį susirinkti savo centre ir ap
tarti naujai susidariusią padėtį, 
bet jis nenori, kad būtų kelia
mos naujos barikados ir planuo
jama pulti Bolivijos karius".””

Aiškėja, kad ne v’si kariai pri
taria puik. Natusch veiksmams. 
Visi supranta, kad provincijų 
gyventojai nepritaria pervers
mui ir re’kalauja grįžti prie ci
vilių valdžios, prie demokrati- ! 
hės santvarkos.

BOLIVIJOS KARIAI PRI- 
_ TARIA DEMOKRATU AK

■<>]i pa-
visa" Irano šacho šeima ir ati- j 
duota Irano vyriausybei. ;

Sekmadienio vakarą maišti- Į 
ninkai susižinojo šų mula Cho- j 
meini, gyvenančiu Qom mieste-
lyje, visai netoli Kaspijos jūros ‘

mažinti Įtampą Rytų Europoje.
Iki šio meto Vakarai nenorėjoChomeini čia

išvaikyti Bolivijos parlamentą.
Gen. Natusch; kitu karo vadu 

remiamas, nutarė išvaikyti par
lamentą, tada gen. Padilla per
ėjo opozicijom ir pasipriešino 
perversmininkams. Gen. Padilla 
reikalavo, kad konfliktą tarp 
karių ir prezidento W. Guevara 
spręstų parlamentas. Pulk. Al
berto Natusch išvaikė parla- 
centą ir uždėjo generolui Pa
dilla namų areštą^Tai buvo pa
daryta šeštadienį, o sekmadie
nį Bolivijos darbininkų unijų 
centras sušaukė unijų vadų pa
sitarimą. Tuo tarpu unijų nuta
rimas nebuvo paskelbtas, bet 
karo aviacija grasino susirinku
siems sekmadienio rytą posė
džio. Du Bolivijos karo lėktuvai 
pasiekė La Paz miestą ir pra
skrido ties darbininkų unijų 
centru. Lakūnai neišmetė bom
bų,-bet garsiu sprausminių lėk
tuvų^ balsu įtempė posėdžiau
jančių darbininkų nervus. Vy
rauja įsitikinimas, kad karo va
dovybė yra pasiryžusi primesti 
savo valią visai Bolivijai.

SOSTINĖJ UŽMUŠTA
20 ŽMONIŲ

šeštadienio vakarą, išvaikius 
parlamentą, sostinėje įvyko su
sirėmimų tarp Bolivijos karių ir 
darbininkų. Darbininkų unijų 
vadai keliose miesto vietose pra
dėjo statyti barikadas. Praei
nantieji kareiviai buvo apimė- 
tyti akmenimis. Jie paleido šū
vius j minią, šeštadienio naktį 
buvo užmušta 20 žmonių ir 40 
sūkiai sužeista. Šias žinias pa

karo vadovybė, bet

w - iir islamo priešas. Prie ambasa-1 
dos sus rnkusi didelė minia šū- j

kad ne jos. bet Sovietu marša
lai sprendžia įtampos klausimus.

verčiaBuvo ; Maskvos užsispyrimas 
ir kitu obalsiu. nukreiptu prieš j daryti dar vieną nuolaidą ru- 

i ! sams.JAV.
Keista, kad Amerikos amba

sados reikalų vedėjas Įsiverži
mo metu nebuvo ambasadoje. 
Patyręs^apie studentų įsiverži-

— Alfred Kahn, administraci
jos paskirtas kovos su infliacija 
viršininku. kreipėsH prezidentą 
Cartetį. prašydamas atleisti iš 
einamų pareigų. Tarp atleidimo 

Į priežasčių jis paminėjo nuobo
dulį. Atsistatydino jo asistentė 
Julie Clark. Ji būtu atleista, nes 
jos vyras Diek Clark palaiko 

j Kennedžio kandidatūrą.

Blinstrųbięneį ir kitiems Altos
darbuotojams.

GEN. SEKRETORIAUS 
PRANEŠIMAS

Sekretorius įom. A. Stasys'

buvo 8 visos valdybos posėdžiai, i ris E. Weizman turėtų rūpintis du klausimai, atrodo, Izraeliui
• • i? T ! • _• — Y.  z-.! ly o _ Į <~\ V, «-» < ct-n v-Vsi 1C -

-Karo ministeris labai— j ra£iui nieko neparduoda, ■ 
susirūpinęs nafta

TEL AVIVAS,"Izraelis. -

mą, jis kreipėsi į užsienio rci-j 
kalų • ministeriją, prašydamas j. Weizmanas taip pat nori iš

aiškinti, kiek Egiptas ims iš Iz
raelio turistų mokesčių už eks- 

paskelbė, kad J mėlio krašto apsaugos ministe- kursi jas į Sinajaus kalną; šitie
Iz-

Generolas David Padilla tvir
tina, kad didelė Bolivijos kari
ninkų dauguma pritaria demo
kratinei santvarkai. Jie pasisa
ko prieš fašistine; ir komunisti
nes idėjas, bet jie nenori, kad 
vyriausybė imtųsi priemenių 
prieš ' * ne’ priv

vyriausybei protekcijos ne tik 
ambasadai, bet ir Amerikos pi
liečiams. Ministeris pareiškė, 
kad jis imsis priemonių, bet pa
brėžė. kad iraniečiams yra svar-j 
bus ša.cho ir jo šeimos likimo! 
klausimas. Iraniečiai nori teisti į 
šachą už nusikaltimus liaudžiai, j

i
i

< . - - - ---------- ■■ 1 - ■—

(JETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town ot Lak*)

O*to namus Iš lauko It Iš 
___ ____Darbas-•arantuėtMk.—

Skambinti YA 7-9107
j STASYS ŠAKTYiS
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savo pranešime

Altos įstaigon kreipėsi, prašy- sudėtingais Izraelio • karo reika- labai svarbūs. . . . ' •• •« • • 1 _ • " __ ______ h Musi
, . np. -... ,-,j priv iegi- 

jas. Kariai nori, kad vyriausy
bė kreiptų dėmesį į kariu pata
rimus krašto apsaugos 
luose.

Gen. Padilla gynė karininkų 
pozicijas, bet jis griežtai pasi
priešino Bolivijos parlamento 
išvaikymui. Jis pranešė pulki- 
ninkui Natusch ir kitiems pul-

darni informacijų, valdžios įstai
gos, universitetai, organizacijos, 
pavieniai asmenys, studentai 
ir kt. Buvo atsakinėjama tele
fonais, raštais. Informuojami

< J
>;•

A

i
Buvęs Kalifornijos gubernatorius Ronald Reągan nori , 

..tapti respublikonų Kandidatų prezidento pareigoms.' . ..

■

— Sostinėje kalbama, kad se
natoriaus Kennedy rinkiminis 

oavna 14/^ u iaoirv.cn v»111 vto i iau viz.jo a. i . ,

t-, t. . , , | partneris viceprezidento parei-Dan Amerikos ambasados pa-; r f... .... . goms numatomas senatorius isreigunu įsibrovėliai suėmė am- ® -. , * . . . Arizonc Dale Bumpers,basados pirmame aukšte ir ni- 

Dalį Amerikos ambasados pa- goms numatomas senatorius iš 
Arizonc: Dale Bumpers.
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skyriai, spauda, radijas, šįmet 
iš raštinės išėjo 11,856 raštai,
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WANTED TO RENT

gauta 823. Daug padidėjo susi-
syj.e bet vėliau pralaužė duris į 
ir suėmė viršuje buvusius am-j 
basados patarėjus ir kelis tar- 
nautojus. Įsibrovėliai pakartojo, 
kad jie reikalauja tuojau ati- 

kininkams, kad parlamento ko-‘duoti Irano vyriausybei šachą 
misija turi išspręsti nesusiprati
mus tarp prezidento Guevaros 
ir karo vadovybės. Parlamento 
išvaikymas pagilino visą kon
fliktą.

ambaTudos rūsį. Visiems 
buvo užrištos akys. Suim-

neš*
I ’
. tieji—nežinoję?—kur—Įsibrovė!iai- 

juos ve<. “.
Ambasados kambariuose bu

vusieji dokumentai 'išdraskyti 
kuris atvyko į Ameriką gydy-> ir išmėtyti.

rašinėjimas ruošiant kongresą. 
Čia daug pasidarbavo mūsų rei
kalų vedėja L Blinstrubienė,-- 
kuriai dėkojame. Našiai dirba

• informacijų direktorius kun. J.
i,

t

Reza Pahlevi ir visą jo šeimą
Bridgcporte ar Brighton par

ke reikalingas 4 kambarių bu
tas. Neturim kačių ir šunų. Te-, 
lefonuokite

HA 1-6100.

<
i

____ . ______________ , w ir-*atidarinėtos visos 
tis. Mula Chomeini savo kalbo-j spintos ir stalčiai. Pradžioje ma

nyta. kad ten rasta keli slapti 
dokumentai, bet ambasados rei
kalų vedėjai pareiškė, kad am
basadoje nebuvo jokių slaptų 
dokumentų. I JAV ambasadą 
kartą jau buvo įsibrovę Cho- 
meinio šalininkai, bet vėliau ka
riai privertė juos sumažinti to
ną prieš amerikįečįus. Reikalų 
vedėjas reikalauja išprašyti stu
dentus iš A'rūėrikds -ambasados.

je pasakė, kad amerikiečiai lei
do Irano šachui įvažiuoti į JAV, 
kur buvusiam Irano valdytojui 
reikėjo gydytis nuo vėžio. Vieni 
mano, kad Chomeini norėjo ap
raminti įsibrovėlius, bet ta pa
čia proga jis parodė savo neapy
kantą Amerikai.
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6 Naujienos, Chicago, Ui,

I
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— Washingtone kursuoja ži
nios, kad šimtai vaikų iš Afri
kos ir Kongo indoktrinuojami 
marksizmo ideologijoj Kuboje, 
žvalgybos žiniomis, mažiausia 
5,000 jaunuolių iš Etiopijos, "Mo
zambiko, Angolos ir iš kitų Af
rikos valstybių mokosi Kuboje.

KALENDORKLIS
Lapkričio 6: Edviną, Leonar

das, Vigandė, Klotė, Aišvydas, 
Bangputis.

Saulė4teka 6:27, leidžiasi 4:41.

6rar v&rus, lis.

į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centru:

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

307 W. 30th St.
Tel. (212) 543-2210L_
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Arthritis Sufferers!
Now. Get relief • 

for painful inf lamination 
and protection for your stomach!

For minor arthritis pain. Arthritis Pein 
formule has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
aniaetds for double stomach protec
tion. Try Arthritis Pain Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
AnacirV » j

Monday, November 5, 1978 ✓

For rrunor arthritis pain. Arthritis Pein 
r____ ________________ : l__
ordinary headache tablets. Plus two

tk>n. Try Arthritis Pain Formula, the

Anacin*
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i r-1 skelbė ne 
”|iBolivijos Raudonasis Kryžius

Po kefių valandų visi amba
sadoje buvę pareigūnai ir tar-
nautojai buvo Supančiot! ir nu-
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