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parašytus dr. B. Zelbienės, skai- METINĖ ALTOS VEIKLAWis.,
ŠIMAITIS REALTY

1945 met. prieš pat Kalėdas
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(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 ■>
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plaukia Šinano upe festivalio metu.

O
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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

4
1 ■

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

I

Į

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.

rei Ra

Oi B1

I

skyriai, spauda, radijas, šįmet 
iš raštinės išėjo 11,856 raštai,

i s

■
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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_

M-

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*

I

i.

i

i r-1 skelbė ne 
”|iBolivijos Raudonasis Kryžius

Po kefių valandų visi amba
sadoje buvę pareigūnai ir tar-
nautojai buvo Supančiot! ir nu-

i
i 
i

j
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JAV ir BONN A PATV1R

iF i^it-

irie

Adelė Duoblienė

Krau 
.i bū

Kaip tvarkytis su 
pakeltu kraujospūdžiu

šachas hūtiį-atiduOt^s?Trahb 'vy 
riašybeKir -Teisia niSs.''

YOU'LL. RUN INTO TROUBLE IF „ 
there's a sudden stop while 
YOU'RE FOLLOW! NG TOO CLOSELY

ADELES DUCBLIENES 
SVEIKO MAISTO 

RECEPTAS

Pieno miltelius .ištirpinti, šal
tame vandenyje, ir . išplakti iki 
putų. Sumaišyti su aviečių pu
tele sudėti j. stiklinaites ir ątšal-

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE 'ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES... <

SOME 'CHICAGO MOTOR ČL0B T»PS‘bM > '■

EXPRESSWAY  IWWMr

galimybę ;(d^ai> jgyvėriąpt^ęūis 
ši ame. k rąš^TJ^V gpi|fečįątns, 
k urie .mokėsi, ar ^i r jį>o;, Vbkieti-. 
joje,..,dėl'liaęių . jįersęki 
buvo pabėgę,.'dabar ’galės .,.ęęt- 
roąktyv.iąi j sumokėtomokęs- 
ęius V. Voki ti jos socialmės aĮH 
^rąų^os.^istępia^Tųų^įįūjįų ‘tie; 
asmenys turės teįsę gaųtoišįnę- 
kėjimus (benefitus) iš V., VčF; 
kiėtijos-^

ham
3 ša

ėisg ;{s(ą_vąnoriškai įmokėto rato 
ąąlipęsį apraudos,.,. mokesčius 
V Vokietijos; S'JGL ’Sec. 'įstai-

ra Į sunku išpildyti minėtus gy- žaliukų apsikrovęs: dabar salias 
dytojo reikalavimus. Visai ki- visus savo .turtus atiduotų, kad 
taip nusiduoda su "ciamce-lein- 
ee” ižmogum, su vaiku žilo plau
ko sulaukusiu, ■ su dėl menknie
kio Į,.ašaras;-pasileidžiančiu, su 
nuo'Visokių kenksmingų įpročių 
atšisalkytonepajėgiančiu . Tto

w*rni»H *

November 6, 1O

J

. stock ' 
inĄmeuica.

Join the Payroll Savings Pkuk

You can’t afford to be wrong. 
Because if you’re in charge bf 
the fabaily budget, you're . 
Snaking decisions about the 
future, too.

And įhafs where U.S. 
Savings Bonds come in?Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses, you'll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman wno really knows 
a good bargain.
No* E Bonds pav 6% interest when held 
maturity of 5 v**ar* '4’t% the first year);- 

ar? replied if E®L, »v4csri or tostroyW.
- V.'ben fhpv Sa A be r.-**Hed nt yoor -
Ttank. Interest i* not .«ubjoct to state or joorf 
inmme Luxes, and federal tax may be

..deferred unit, rndamptim,--------- —-----------------

Prop: -
j 3AI ptibdiiko sviėžių-rar šaldytų 
f . v • . z ’ ;■< ----- • ■ • • '^aviečių, ' / ,..:;
i—T (3-jų uncijų)-pakelis - avie-

Tilžės vaizdas iŠ Panemunės žiūrint

valandas, ‘kbl,*bto^■ri^ajjv’i'ešth 
New f’y^eofrpbligjjjEĮ^^jįįki?  dat- 

7stat^fef^b^šiSj^iSbbir'0s'^i-

DRAUDOS PAKTĄ
iš Waslimgtoho AP praneša,’ 

:kad JAV-bių ir Vakarų Vokie- 
Įfijos vyriausybių atstovai pra- 
i eitą antradienį sutarė koordi- 
! nuoto socialinės apdraudos pro- 
tėkciją Vokietijos ir Amerikos 
darbininkams, kurie dirbo abe- 

j juose, kraštuose.' ' . ' ‘
j Pasirašytų dokumentų pūsi- 
! keitimas atliktas V. Vokiėtijos 
‘ sostinėje Bobnoją. Ajnej’iką at- 
1 stovąvp j jAy-biųį anjb0a dorins 
j Waiter , J. Sjofessel Jr.. jr; Vj Vo- 
I kieti ją reprezentavo Gunter van 
I Welk, nųolaSiiis j 'vaištybes .sė^; 
’ retorius iš. ųžsiriių, reikalų jriii- 
ništerijps. ;t r„ , J, ’ Vi ii,

Paktas, -Kuris; jsigąlioš nuo.ši 
m. gruodžio i d., atleis darbi- 
riinįųs. j|ųp' . socialinės., j ^pdriaų- 
dps mo.^^čių abiejų, kraštų už

Avietės sutrinu ' ir pfertnnti 
per sietuką. Žalatiną išleisti kar
stame vandenyje. Supilti van
denį ir citrinos sunką.-Išmaišy-

Višai kitaip ntlšidiioda paje- 
> . - ^giąriuėnls p'įįdytiJ jnydytojo/.nu-i 

Įospūdį -pagaH rodymiuš. 'Tokienis yra '.'viiiiės 
normalų ^venimą, Šu> 

ttb^lmaŽehš Jaįįklf Ilgo ir darbiilgo amžiatiš'.
Ganą' ihiimš^puž.drais virsti pi; 
ciojėz mūsų 'gyvt-niiiio vasarėjė, 
Jr \ tdip '1nfėk'aisf-išeiti ' vien ’dėl 
pakelto !praujdspū'džidj:kada 'jis 
Yaįifflii* bukOTŠrdiiuikf/’ Tik" td-: 
’kiarip -sukidntrčliavbnui . rėikib 
dviėjų^dalykųs'd. !a’fšakaiičio: — 
pacfeiittn 'atsidavasio-it"dalyką 
ziiiančib Igydy’tojo; 2? tokio ;:gy- 
dylbjb" petslangcnns*-‘atsakančio 
paciento; Be šių dviejų būtinu- 
;mir "nė" nepradėkiniė “ mėginti 
fo-Įntjbšpūdį! ’tvarkyti;5'nfes ’ nie
ko teigia'me- -iiėatsiėksimėr'1Gy- 

’’dyĮbja’s '.Stfšitvarkysį!su' ligonio 
■krėt/jospūdžfti ir dėl to niėstšavo 
j^jvos nesukime. Tik mUFirš-rei
kia i patiėiiiS iin i i s*avo’ Jikirn'ą į 
sąva.< lūbar griežtas rbtiKas. • 

L 's f/V’’?.' T 'i j’".
ĮjišVADA. Ketveriojjai tūimne sar 
yė sudrąųsininti paKęltp-kraujo- 
ipūdzio reikale. 1. ^Pasitikrfeki 
šįtvo kraujospūdį, ąr neturi -jį 
piikdto,-nors visai gerai-jautie- 
šį. šianipen; -pilna vietų, ?kur -ga
ilink patikrinimas toks atlikti, 

i įskaitant ir Sodybą,, kurypcr Vi- 
'dieną — trcčiadiėniaįs.. šeš- 

.Įadieniais ir sekmadieniais'Anė-
Kirvaity te, JOnė" Bružienė, 

gydytojo x iglobojamos =tik*ifi&r 
visiems atsilankiusiems,*kraujas 
:pudį be atlyginimo.-Jokios eilės 
nereikia, laukti. Taf ar-dar rą- 

■sis. bent vienas lietuvis savo 
kraujospūdžio nežinąs?; (iai'bnt 
toks .tik.mėnulyje gyvenąs• da- 

;bar rasis po šitokio čia praneši- 
jtud. Žjdonia- b':., K Čtucsgoję. 
•kųiiuŠIgaYviŲ-saves- sveikatos he- 

: K-’ j j • 1 ’ 'k > n s v * prašot n e
švčitea fos^keban' v c-Nr* kiek vieną 
TĄiis škj Saviškį reikia, fgvlbėti 
lydišku atkaklurau. Mes lietu
viai laikykimės už jnenąs kito,, 
kąip žydai kad Liikosi. Jie, ne- 
žiū rin I j ų Kieki eno-paži ū rų,» 4i-> 
kėjinio ar netikėjimo, - laikosi 
kaip išplėstos vienos šeimos_yąi- 
kai. ; Visi ųžAųeną. jo vienas nž 
Visus. Todėl jie ir valdo.ne tik 
šį kraštą^ beb-ir d džią daiį'pa- 
saulio. Tik vicuybeje galybė. 
Todėl nuo šiahdįe’n kiekvieną, 
ndr.y ir. ligočiau, ią lietuvį- laiky
kime savu broiu? ir-jam-■‘visa 

išgale -talkifl Fir
niia usin; -9, i tM frh. v nfe Tv'ar-
kytiš sveikatbs rei^aluosė. .iifk

4. Bendradarbiauk su gjdytp-i 
ju? Būtinai; turi ,-hūtij sutarimas] 
tarpo paciento -Jr gydytojo, no
rint .sukontroljųolV p.ąkeltą krau
jospūdį. ;.Kar.taįsT pakąnka žmo
gui numesti perdidelį svorį ir jo 
kraųjpspūdis susinonnuoja T be 
jokių, vaistų. Kitam, prisgis .dar 
numesti ir valgomąją druską 
šalin.. Bus tokiu . žmonių, ku- 
rjėni.s?prjseis initi vanislus. Kąr- 
Jąįs reikią imti nę t-trejopos, įr- 
didd.ėmis dozėmis, tai tik_tada. 
kraujespūdis ims tvarkytis. Tai
gi, kiekvienu „atvejų,, būva . ki
taip.. Niekada įneš nelygįnkime_ 
save su kitu . turinčiu , jiakęltą. 
kraujospūdį. Kiekvienai^ ziųoo 
guL yra kitokios priežastys. ap
turėti.. kraujo sjiaudįmo. pakėli-. 
ma. Kiekvienas žmogus via ki; 
tokio sūdėjįmo, kitokio heryihi- 
mpsi, nors pagrinduose visi hies 
esame .ant to, vieno kurpalio pa
siūti. ,

f '■ •- 5 ■ ■ c - ■ *

J Się. keturi pagrindiniai feika-1 
davimai prikląufp lįlio 'pącien- 
to — tik juos išpildžius gydyto
jas pajėgs kiekvienam pakeltą 
kraujospūdį turinčiam reikia
mai, talkinti.., ;Jl

Pasiskaityti. High Blood 
Pressure, American Heart As
sociation-, National Crater; 732tr 
Greenville Ave.j Dallas. Texas 
75231.

kas hors jo mirtiną ligą rant sa
vų pečių pasiimtų, šią? tiesą vi
si mes: lietuviai įsidėmėkime ir 
atsakančiai gyventi pradėkime.

2. Jei turi pakeltą kraujospū- 
;dį, pildyk- gydytojo nurodymus: 
keisk- s.avo nesveikus gyvenimo 
■įpročius, prisilaikyk atsakančio 
maisto ir vartok-vaistus^ nevae 
■todamast-valgomosios- druskos? tgcše 
r—3. - -Pri i minėk - va istus^toĮrdroifpraš'mę 
gydytojas, kitaip; pasakys. Taip 
elkis neatsižvelgdamas, ar. ge
rai jautiesi, „ar ne. Tik- gydyto
jas tegul reguliuoja .vaistų -ėmi'

led gelatin. Aiu^fems;L^£s^€^.,^Įn^|d^'^l@jb
t puodukas karste virinto van- pančius jr-išvežė 
dens- \ l .
i<3 pouduko šalt©-yandens, <

13 šaukštai.cUrinos-.stmkos--
j Į šaukštui pieno Jiulteįių .be rie^ jEftEN’BAsil

«7 r-> i-rr. ~ j."1 ~

7ažtnk savo priešą 
nvraUti. (Mediciniškas raginimas) 

s utr- krau-, kraujo reikiamai (renal fail- 
ų arba pa-iure). L Gali pakeltas kraujospū- 

..:s atve.ja:s i dis pagreitinti širdies ataką 
as. Kraujo j (.širdį — tai yra jos raumenis 
jėga Kuria;maitinanti arterija užanka, ta- 
ūiterijų s:e-;da širdie raumuo apmiršta — 
jui suteikia1 atsisako pumpuoti kraują, šir- 
pumpavimu dis tampa bejėgis pompa, ir tas 

visas kūno,žmogus gali staigiai mirti).
- Kai sužinoti-ar turima 

pakeltas kraujospūdis,

Dauguma žmonių, turėdami 
pakeltą kraujospūdį, visai ne
jaučia jokio nemalonumo ir ne- 

* ari jokio nusiskundimo. Nėra 
jokio—perspėjančio ženkle-,- kad 
žmogus turi pakeltą kraujospū
dį. 1 iesa, gerokai pakilęs krau- į vienam pačientu*’ tie vaistai in’- 
jc’spūdis sukelia žmogui galvos"dividiiaiiši pritaikomi. Tam- pa- 
sKausiną, kalvos sukimąsi !silp-, čiam pacientui j;e ne Visą’ laiką 
rūmą, įtampą, kvapo trūkumą.-ggy ‘vieriodar’ dozuojami; ’ ■ • " 
Bet. tai negerovės galimos-aptu-1 -galia vaistų - teikia dar i;prb 
reti dėl daugelį kitokių negero- silaikyti uttsakąnčio Vn'aištb; nie- 
vių, o ne vien dėl pagelto krau- vartoti vaikomosios drūškūš.' 
jospūdžio. Vienas ir vienintelis;; Gerai naudoti mnŽki’Tiebšlų-Au- 
būdas sužinoti; ar turi pakeltą Titui^ maištų, *niiii-Teikia -blėst?’k;ięras -pakdti>;kraujo.spaudimo 
kraujospūdi yra pamatavimas-p^įjįjjnf^' y Reikia-'’ keikti- igiliinė savą dalgi • išgalanda 
!o kraujo spaudmto. Turi eiti-igėron pusėn grėbimo ąpfoėitfe:-'daug.-;anksčiau -ir<kur kasjaš- 

gydytoją „ar._į_ artimiatįsią -Įjįuh4ĮtTį>tfaKaniaf,T-ir--dSrbWtist'triau^Niekas tokių žmonitjenega- 
ui3 ir. kl-nuų idant .4en-. pamaLuetų ^atšak^nčiai, nė&rjautffti^ dėklncšdJiAšgėlbėtkmUo^ėr&nkstybrrgil- 

do žirziino- >Viėn mervini'masis'tinės' dalgioj tik .jie patys, jei 
gali-- pakcttr^kraujospūdj •TT-djl1 laiku smmtitšav^nagan pajėgia., 
pakeltą-'laikyt}ujlgą laiką.

Daug lengviau ražšilaikhJi^Ttt- 
rintJpakclfą kraft j 
gydytojb- nurodymus "tarti žrh’o- 
įgiurKurTs 
-.rsatigirilhs būti ’tik'rti*' žindgtohi“

am 
Dar ' čiaS - jiri- 
■7?toįprat?maš 

^Lrsivalgyii:-3 rū-kytij' •'girtauti,’' 
five's- geitiį:smdak'valgyįjįir įgei 
l^jimasč priežgyvenimo reikta-^ 
ifiai prisiderinto-d i-Ji.c--: <■' ii 
5 Norriialiąm žmogutoiFišar

IF YOU DRIVE AT THE -t; 
A//VZA/ČM/ SPEED ST y IN 
the LANE,

Tęsinys atsakymo į paklausimą 
apie Popiežiaus veiklą 
mediciniškoje srityje

.. Nuolankiai prašome Jo Sven-

-s fįSuernė: septynis,m’ c

-įfew ^ra-7;’
eitą . "sęlcmadĮehį\ 'simČaj 1"' 
šttiderifų. bėgiojd''vis<aisKAmeri-, 
įds .amb^aabšJkainSarj’aJS1j 
nerarte, p_ygnipe sacno ptiesų 
'iaipiojb :if ’triuksmą*^cie p/ie 
laisvės štaiūlčs \NėW Ydfkb ■ 
;tfošt"ė. ‘Grupė !jii tožir^o'Tfnt^fe-

laikąj Kiekvienam žmogui, turin- 
-)spū- i čiam pakeltą kra.ujęspūdį, yra 
J.sj-1-lgalimybė - aptūprėti - nrcdicnriš-. 
smę- į ką pagalbą,. tik reikia, periodLš-

i su- kai matuoris kraujo spaudimą'aj^tolti beb'a'yjuto^em^.kit 
’ Pto ir.būti ‘nuolatinėje'; gydytojo glo- ’ blogi to1 trūškini© 
nkfa;jlx>je per visą savo amžių. Taip, Išaugo >žbtogau 
s, ta- ir nė per'.ągūonps grūdą esti pa-’ ’ 
inka-; gydomas. dažniausiai,,tįk.s|ikųn- 
-)• 3. ■ troiiuojamas -iki..normos. 'Tada 
. dar-; vaistai pritaikomi atsakančiai 
irint: - kraujo spaudimo stoviui. Kiek-

tenybę popiežių padėti gydyto
jams tvarkyti, žmogaus dvasi
nius reikalus? daug sėkmingiaiu. 
Dabartinės maldos taip plačiai 
praktikuojamos yra mediciniš 
kai neteisingos. Jas reikia pa* 
keisti teisingomis — psicholo
giškomis. Reikalas yra štai koks 
dabar. | truputį tirštėto Išplakto iki pu*

Medicina žino, kad žmogus 
yra gavęs iš Tvėrėjo visas prie
mones sutvarkymui savo gyve
nimo. Jis tik vienas — jokia 
Dvasią, joks Pranašas, Joks 

, Švęnlasis —- ar jie visi kartu 
veikdami nė per aguonos grūdą 
nesutvarkys žmogaus asmeny
bės*- pairimo (jo pykčio, pavy
do, tinginystės . ._.) tol, kol pats 
žmogus, naudodamasis jam 
Tvėrėjo suteiktomis galiomis, 
ims savus reikalus gerintu Žmo
gus gali gerėti lik iš vidaus, o 
ne iš viršaus, ar kieno nors už

»patį— žmogų atiiekamais^toar- 
bais. Todėl neprašykime, kad 
Motina Dievo ar Kristus mūsų 
darbus atliktų. Toks meldimą? 
sis yra tikra bedievybė iki šiol 
labai plačiai praktikuojama, nes 
skelbikams tokios netiesos ne
reikia dirbti, o-vien tik pamoks
lauti neteisingai, .nors ir labai 
iškaibingai. Toks meldimasis: 
Dieve duok taiką, Marija išlais
vink- Lietuvą, Šventa Dvasia iš-

' gydyk mūsų proto žaizdas . '. . 
yra grynas nesusipratiriias.-Mes 
patys, turime, elgtis pagal.-Tvė
rėjo nustatytus dėsinįus, ir be 
jokio pridėtinio prašymo .’.aptu
rėsime taiką, sveiką,;protą, lai-

; svę, žmoniškam elgesiui r-..
.Patogiausia ką gabme.:melsto 

Į tai: prasyto: talkos mūsų pastan-
Tik toks męldimasisTturi

As laip meldžiuosi ir 
prąšau.;;visų r taip . elgtis. . ,Dau> 
giau apie; tai kitą kartą.

KNOW YOUR HEART



ST. CATHARINES, ONT., CANADA IT’S AMAZING! Stepono Kairio atsiminimai
(Tęsinys)

Dabar noriu trumpai pasisa-—-J. Daugėla gavęs balsą pareiš- 
kyti apie Amerikos Lietuvių Ta- kė: Jei organizacijos dirbtų tuos 
rybos 39-ąją suvažiavimą ir De- darbus, kuriems jos yra pa- 
vintąją Amerikos Lietuvių kon- šauktos, jokių nesusipratimų 
gresą, įvykusį 1979 m. spalio nebūtų. Be abejo, čia buvo tai- 
rnėn.; 12-14 dienomis Clevelando' koma senajai BendruomeneX 

j kuri nuo tautinės veiklos meta
si Į politinę veiklą, šiandieną, 
dėl Bendruomenės šioje srityje 
apsileidimo, lietuviškos mokyk
los vegetuoja. Reikia tikėti, kad 
Bendruomenė grįš prie savo pa
skirties ir paseks Registruotos 

,______________ ___ j__ BenAruomenės dirbamą darbą,
ir atlikti darbai įvertinti. Atskai-1 kuri pirmoje eilėje savo parei

ga laf’ko, kad kuo daugiau 
kreipti dėmesį į tautinę kultū
rinę veiklą, nes tie darbai yra 
Bendruomenės paskirtis.

"Jeigu visi veiksniai kartu su 
Bendruomene dirbs pagal pasi
dalinimą darbais, kaip buvo su
sitarta atvykus Į Ameriką, tada 
išeivijoje susidarys stiprus fron
tas prieš Lietuvos okupantą —i 
Sovietus.

Apie vieningos veiklos skili
mo pradžią teisingai pasisakė 
Birutė Kemežaitė Naujienose 
š.m. spalio 9-12 dienų laidose 
pareikšdama: “Be abejo, tokia 
darni patriotinė išeivių veikla 
nepatiko okup. Lietuvos komu
nistams. Ypač juos gąsdino išei
vių politinės veiklos vieningas 
ir galingas šauksmas už paverg
tą tautą, besąlyginė mūsų kova 
už nepriklausomos suvereninės 
Lietuvos atstatymą_ Okup. Lie
tuvos komunistai žino, kad šia-j 
mė šauksme, šioje mūsų kovoje! 
glūdi visa lietuvių tautos egzis
tencija, jos gyvastis, visos pa
vergtos tautos viltys ir mūsų1 
išeivių tautinė stiprybė... To
dėl jie nutarė pačių išeivių ran
komis tą mūsų nepriklausomos 
Lietuvos atstatymo troškimą

mieste. '
Tokiame suvažiavime buvau 

pirmą kartą. Suvažiavimo dele
gatai, pagal mano supratimą, 
buvo, ’išskiriant vieną kitą, 
nuoširdūs ALTos darbų rėmė
jai. Atsakingų ALTos pareigūnų 
pranešimai buvo imponuojantys.

tomybė vedama sąžiningai. Pa
skaitininkai: VLIKo pirm. dr. 
K. Bobelis, genTkbhsulas A. Si
mutis, dr. V. Stankus, R. Gied
ra susilaukė iš delegatų ir sve
čių dideli Įvertinimą. Tikiu, kad 

. jų paskaitos bus atspausdintos, 
gal ir šiame dienraštyje, tai jų 
minčių, kurias suspėjau užsira- 
šyti j blanknotą,- nekartosiu. 
nes, išskyrus VLIKo pirmininką 
dr. K. Bobelį, visi savo paskai
tas turėjo atsispausdinę, VLIKo 
pirmininkas dr.r K. Bobelis pa
sakė jautrią kalbą, peržvelgda
mas “Helsinkio-Belgrado” ir at
einančios Madrido konferenci
jos pasiruošimą. Prelegentas 
vertino Helsinkio konferencijos, 
reikšmę ‘Lietuvos išlaisvinimo 
bylai, ragino visus lietuvius ra
šyti laiškus savo senatoriams, 
kongresmanams, kad balsuotų 
už rezoliūcij^OO'fbūvušią^IfTK 
Jcuri yra svarbi Lietuvos laisvei 
seikti, jeigu ją patvirtins Kon
gresas ' (Atstovų Rūmai ir Sena
tas). Be to, VLIKo pirmininkas 
džiaugėsi, .kad su ALTa dirba 
sutartinai ir bendromis jėgomis 
ruošiasi Madrido konferencijai. 
Išreiškė viltĮ, kad ir toliau vie
ningai’dirbs ir sieks Lietuvai 
laisvės.

VLIKo pirm. dr. K. Bobelis 
talentingas kalbėtojas" ir prieš 
kelis metus atliktus ’ Lietuvai 
siekti laisvės darbus pacitavo 
be jBkių užrašų, tiksliai pažymė
damas jųdatas. Reiškia, turi ir 
gerą atminti, o f as kaip VLIKo 
pirmininkui daug gelbsti ginti 
Lietuvos "reikalus svęti.nl|aLicių 
tarpę. VLIKo pirminitikas. dr. 

• k.
įprie-bendro darbo
ę. j ;/ t \ Ui- - ■•tai ir svečiai- "audringai-; jdm
splbjo. ;
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Australia)____ ___

racinėms idėjoms sėti..
Ir tai faktas. Bendradarbiau- 

tojai, tiltų statytojai, Įsitikinę 
savo neklaidingumu, veiklos 
pranašumu, nutarė 1972 m. va
saros atostogų metu. Cicero lit. 
mokyklos mokinius pasiųsti į 
okupuotą Lietuvą, į okupanto 
pionierių stovyklą prie Rumšiš
kių. Vaikų vežimas į okupanto 
pionierių stavyklą buvo vykdo
mas, pritariant Lietuvių Bend- 
ruomenės—Cicero-apylinkės-^val— 

-dybai,-kurios~pirrnininkas~ buvor 
Vytautas Zalatorius. Vaikų ve
žimui vadovavo p. Birutė Zala
torienė, L. B-nės Cicero apylin
kės valdybos pirmininko Vytau
to Zalatoriaus žmona. Cicero 
patriotai lietuviai, sužinoję apie 
toki vaiku vežimą i Lietuvos 
okupanto paruoštas pionierių 
stovyklas, labai pasipiktino ir

(Tęsinys)
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Tai vadovauja darbštūs, suma
nūs ir dideli patriotai lietuviai. 
Jie supranta koks yra rafinuo
tai suktas ir žiaurus Lietuvos 
okupantas — Sovietai. VLIKas

mes galime aprašyti okupuotos
• Lietuvos brolių ir sesių kančias.

Remkime Naujienas, kurios be
sąlyginiai kovoja už Lietuvos 
išlaisvinimą iš sovietinio komu-

ir ALTa, tai suprasdami, jokių .nizmo okupacijos. Reiškime pa-
sandėriu ir bendradarbiavimo 
nedaro, nes žino, kad joks dik-. 
tatorius, okupavęs valstybę, ne-: 
duoda kraštui laisvės. Todėl 
VLIKas ir ALTa. tai suprasda
mi, ir dirba sutartinai Lietuvos 
laisvinimo-darbą:
^ Jef Bėndnibmenės vadovams 
nors kiek rūpi brolių ir sesių' 
kančios okupuotoje Lietuvoje,

garbą Naujienų redaktoriui M. 
Gudeliui už talpinimą straips
nių prieš Lietuvos okupantą — 
Sovietus.

Lietuvos priešai žino, kad 
spauda yra galingesnė ir už kar-

_______ MANO TĖVIŠKĖ

Kai dar buvau mažas, užne- 
vėžiečiui buvo sarmata, jei ku
ris jų nemokėjo melstis iš kny
gos. Dėl to visi mokėmės kaip 
kas galėdamas.diokslo"pradžia 
visuomet buvo namie, dažnai į 
prie ratelio ir iš lenkiško ele- į 
mentoriaus, nes lietuviško ne- į 
buvo iš kur gauna, kaliai ne- j 

i daugelis mūsų, "darektoriaus’ j 
I padedami, galėjome pramokti 
kiek gėliau skailvti; daugumas 
ir beveik visa senoji karta te- Į . : 
mokėjo skaityt’ ‘iš savo kny-: 
gos’. Bet maldaknygių Užteko t 
visiems; Valsčiaus vieninielęr 
pradžios mokyklą Kurkliuose, • 
kur viskas buvo rusų kalba ir 
ruso mokytojo mokoma, iš mū
sų kaimo, kiek tik atsimenu, te
lankė keturi vaikai, jų tarpe aš 
ir du mano vyresnieji broliai. 
Visoje valsčiaus mokykloje te
buvo apie 30 vaikų, daugiausia 
miesčioniukų.

Daug kas ir beveik iš karto 
pasikeitė su dvidešimtojo šimt
mečio pradžia. Lietuviškai mo
kėti .skaityti ne lik maldaknygę 
pasidarė Įdomu. Kaž iš kur pra
dėjo atsirasti knygučių, kad jas 
ir neparaginamas skaitytum. li
kai buvo panaikintas lietuviš
kos spaudos draudimas, į kai
mą pradėjo eiti vienas kitas lai-

me l'žnevėžiai nebuvo tiesio-
giai atstovaujami; liet, kas jo 
buvo nutarta, nebuvo svetiniu 
ir mano kaimui. Negalėčiau pa
sakyti, kuo ir ki* k mano kaimy
nai prisidėjo prl

į mų vykdymo 
'i susikaupę 
šūviu, ka

' Anykščių turgavietėje šaudė i 
Į Indrikonies ir Indriškevičiaus 
j namą ‘ricilislų’ užeinamąją 
vietą. Bent aidu šaudė ir Į juos, 
tų pačių kaip ir anykštėnai min-

' čiu ir siekimu dalyvius. Politi 
' nio ir tautinio susipratimo sėk- 
:1a jau dvųo ir ši tame ramiame

Seimo nutarl- 
vietoje. Bel jie 

klausėsi patrankos 
bambiainasis būrvs

i Lietuvos kampelyje. Septyneri
I slegiančios reakcijos metai, bu
vę po revoliucinių Rusijoje ir 
Lietuvoje įvykių, iki pirmajam 
pasauliniam karu’ prasidedant, 

i praslinko nepatikdami žymės
imu pėdsakų mūsų kaimo gyve
nki.;..

(Bus daugiau)

— Libane ir vėl prasidėjo po 
litinių partijų vadų žudymas.

dą.Bebkokie minėjimai ir pat- krsštis, nusiperkamas ka'endo-
■“notines Tčalbos uždarose salėse 
nustojo vaidmens. Šiandieną 

, Lietuvos laisvei siekti reikia 
reikia rašyti

rinsnr ateitiktTnė knj'gutė. lW5_ 
metų Didžiajame Vilniaus Sei-

tai neprivalo kenkti ALTos ir1 viešos opinijos;
VLIKo vieningai darniai veiklai, straipsnius Į lietuvišką ir to 

Devintajame Amerikos Lietu- krašto spaudą apie Lietuvos 
vių Kongrese turėjau progos okupaciją; reikia ruošti viešas 
susipažinti su (R) LB-nės vei-1 demonstracijas ir Į jas kviesti 
kėjais: Melrose Parko apyl- valdžios atstovus; reikia išleisti 
pirm, p, AffRepšiene, Cicero daugiau leidinių apie Lietuvos

demonstracijas ir į jas kviesti

Madrido konferencijoje prieš 
žiaurų okupantą — Sovietus.

J. Šarapnickas.
IX Amerikos Lietuvių 
Kongreso delegatas 
iš Kanados

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

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

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

To reduce pam, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes’ There's no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as-directed.
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okupaciją; reikia dėti pastangas 
gauti daugiau draugų, kurie pa
dėtų kovoti už Lietuvos laisvę. 
Mūsų ir pavergtos Lietuvos vil
tys yra kuo daugiau gauti drau
gų galingiausios valstybės pa
saulyje — Amerikos, šiems 
tikslams reikia—lėšų. -Remkime 
ALTa ir VLIKą dar labiau kaip 
praeitais metais, nes Madrido 
konferencija Įvyks kitais me
tais. Šie Lietuvos laisvės kovos 
'veiksniai, būdami materialiai 
stipresni, galės tinkamiau pasi- 

I ruošti Lietuvos reikalus ginti

apyl. pirm. Št Pranckevičiumi, 
A. Marma, Birute ir Antanu Vi- 
lučiais. P. A?f JRepšiėnė ir St. 
Pranckevičius kiek plačiau pa
informavo kodėl įvyko skilimas 
Lietuvių Bendruomenėje. Ger
biu juos už kėlimą viešumon 
tuos— asmenis,—kurie pradeda 
bendradarbiauti su okupuotos 
Lietuvos komunistais ir Sovietų 
agentais. Malonu buvo pasikal
bėti—su Naujienų koresponden
tu Jonų Kreivėnų; (buvusiu Si
biro kaliniu), kuris savo straips
niuose " gerokai: pakritikuoja til-

i tų statytojus, Lietuvos laisvės 
"duobkasius. -; • -•.' ■' \

Visi tie, kurie: dirba -patriotini 
darbą, grįžę iš IX Amerikos Lie- j 
tuvių Kongreso, dar labiau pa
rodykime mūsų priešams, kad 
lietuvis nepavargs.Jkovoie _už 
Lietuvos laisvę! VLIKą ir AL 
Tą, kurie dirba svarbų Lietuvos 
vadavimo darbą, remkime me
džiaginiai ir moraliai, ir neleis
kime Lietuvos laisvės kovotojų 
šmeižti. Užstokime tuos laikraš
čius ir jų redaktorius, kuriuose

užsmaugti... Dėl to jiems buvo j sekančiais metais per Bendruo- 

išeivija. . Taigi, kultūrinis | kimus tuos, su oukupuotos Lie- 
‘ tuvos komunistais kolaboravu

sius, pašalino iš valdybos. Bai
giantis narių susirinkimui, gie
dant Lietuvos himną, p. B. Za
latorienė demonstratyviai nu
plėšė nuo prezidiumo stalo stal
tiesę ir gėles. Tai va, kokie va
dovauja vaikų vežimui Į oku
panto paruoštas pionierių sto
vyklas ir siunčia ten savo vai
kus. Dėl panašių priežasčių “ ir 
suskilo Bendruomenė.

Sveikinu R. Bendruomenę ir 
tuos veikėjus ir narius, kurie 
liko ištikimi savo gimtam kraš
tui ir šiandieną kartu dirba pa
gal savo paskirtĮ ranka, rankon 
su ALTa ir VLIKu.

Devintajame Amerikos Lietu- 
vių Kongrese buvo balsų, kad 
VLIKas, ALTa ir Bendruomenė 
susėdę prie bendro stalo ir išsi
aiškinę draugiškoje nuotaikoje 
prieitų prie susitarimo ir vie
ningo darbo.

Žinome, kad VLIKui ir AL-

'reikalingas tiesioginis kontaktas! menės apylinkės valdybos rin- 
su 
bendradarbiavimas tapo pačiai 

‘ “nekalčiausia”, prieinamiausią 
ir veiksmingiausia priemone to
kiam tikslui pasiekti. Pirmieji 
ant komunistų kultūrinio bend

radarbiavimo meškerės pakibo 
kai kurie Fronto Bičiuliu ir ka
talikiškos veiklos. šulai, kurie 
turėjo svarbias pareigas Lietu
vių Bendrūbmėn ėję. Todėl lie
tuvių visuomenė, sutelkta į Lie
tuvių Bendruomenės organizaci
ją tapo palankia dirva kolabo- .u.i .

For your headache get

Anadn* 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 caahines that strength regular strength headache 
with safety. $ tablet. Gives you safety you

Like all leading headache expect with extra strength you 
tablets. Aaada starts with a want Read and follow label 
part reliever reaagmzed safe directions. <

;• Erti a aticnith with safety. That’s common sense. Thafs Anacin. 1

KNYGOS ANGLŲ KATRA

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

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

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

! Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai vak. ■ 

į! '' D. KUHLMAN, B.S.,Registruotas vaistininkas i

Tel. 476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

--------DABARLAIKASĮSIGYTI9TAS- 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
1^39 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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UJO paL Kaina ttJO.
Dr. JuatM R. KanČIua, HISTORY OP LITHUANIA. Uetatoa latorUai 

antranka noo pat aenąją amtlų IH pokario ■etę. Vidutinio formato. Itf 
mL, kainuoja SS.OO. ’v*
____Dr. Jpaaaa B^KanOm, VYTAUTAS THR~ ORI AT. Tatiirtmal DTJC Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lleturoc valatybea tr joe kaimynu 'istorija 
111 pel. Kaina *8 00. Kietai* ririellaia *4.00.

Dauguma Bu knyftj yra tinkamoa dovanot Ivairlonda profonla. Jae ii 
titaa knygas galima įsigyti atrilanklue 1 Naujienai arba atiriuntua čeki ar 
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1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl._________  $10.00

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

Minkšti viršeliai... $10.00

iTN RalaUd Street Chlcar*. W

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
MAUJIfNOSt OALIKA GAUTI NIPAFRASTAl ĮDOMIUS GYDYTO

JO, YISUOMKNtS VEIKSLO IR RAŠYTOJO ATSIMWIMUJ
Dr. A. J. Gucwn — MINTYS IR DARBAI, 230 p«l., iMhnčliis 190B 

jrytlu*, Jeblonrtie Ir Totoraičio jaunu diena tr >uaf
________rtp(nl«R _ . ?, - ___
□r. A.ŽI. — DANTY*/ j* pridHttru,

Kletab vlrielltU, rUto> *4.00 d*b*r tik
ROLnkttalr TtrMlali tik _ __________________ ___ ___

Dr. A. J. — AUKŠTA KULTŪRA — SIAURO* tMONt*.
KetiooAt. Ruropa l«pQ<fiti>i. Dabar tik . _______

E17» 5-®. fiAI^TKD 8T, CHICAGO,’lLL.

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai_________________ fl 5.0d

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

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį, išlaidom*.

$10.00
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Iš praeito mėnesio konflikto aiškiai matyti, kad Ben
druomenės dabartiniai vadai nori įsakinėti, o ne sutarti- 
Visi supranta, kad VLIKas galėtų pasakyti Bendruo
menei, koks jos žingsnis. Iš padarytų Bendruomenės va
dų atstovų pareiškimų matyti, kad pasitarimai būtų la-
bąi sunkūs, jeigu toki ir būtų;—Kamantas pareiškė, kad 
Gureckas ir toliau eis ryšininko pareigas, nors jis jau

Subscription Ratoe:

j. Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
trr months, $10.00 per 3 months. In 
jther USA locality ei $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
jther countries $34.00‘ per year.

20 centą par copy.
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Atsiribojo nuo politinės veiklos
Kiekvienam aišku, kad Kamanto vadovaujamos 

Lietuvių Bendruomenės “atsiribojimas” nuo VLIKo 
veiklos, atskiria šią politinę grupelę ir jos bičiulius nuo 
vieningos lietuvių politinės linijos-

VLIKas įsteigė Lietuvių Bendruomenę, paleido į 
pasaulį, tikėjo iš Bendroumenės išauginti atkaklių ko
votojų už šayo krašto laisvę, tuo tarpu Bendruomenė,

vių ~į rieną- organizaciją- —Pradžioje—-suskalbę—vie-, 
nybę, atskyrė didoką . dali lietuvių nuo pagrindi
nio . darbo ir pagaliau atsiribojo nuo VLIKo veiklos. 
VLIKaš padėjo Bendruomenei susiorganizuoti, o pas
taroji dar neatsištojusi ant kojų, o VLIKui jau nenori 
jokio darbo dirbti-

Turime pripažinti, kad vyriausieji VLIKo vadai, 
organizuodami Bendruomenę, nenustatė apsaugos prie
monių. VLIKas turėjo imtis priemonių, kad Į kelis me-

ALTos kaip politinius kombina- * 
torius ir niekingus " Amerikos* ’ 
respublikonų partijos^ apgavi
kus, pranešant apie tai minėtai 
partijai. 

’ 1 - i ■_ į r y i
Galima būtų iš bėdos atleis--' 

r ’*’v ’ -ti tokias nesvarias kdmbinaci- 
jas frontininkams ar kitiems 
mūsų diktatūrininkams, kurie 
prisipažino tame pačiame '■ '
Laisvę^ numeryje. j’kŽ'd įtiki
mai į LB buvo, jų išsireiškimu N 
suparodmti , kas parodo jų 

bent dalinį sąžiningumą, taĮ to- - 
kįa demakokinė -akrobatika -yra -- 
_ _____ ___ ‘ tiems ^^ietuviahis 
kurie tiesi oginiav- jungias^ Į j *.-į (J

Atsisakius JAV LB. lojaliai ir politiniai ryšiai su JAV vado- 
bendrądarbiauti su ALTa, ne- vybe. .

kad jis Šiuo klausimu dau- delsiant įjungti Reorganizuotą Visą kas pasakyta ir argu- 
LB pilnateįšių ĄLTos' Tarybos) nientuotą lietų.y.'ų respublikonų 
ir Valdybos nariu tuo būdu at- yrą, kaip liaudyje sakoma švęą-' 

tą teisybė, bei tą pačia tiesą tek- 
tų pritaikinti Amerikos Lietu
vių Demokratų Lygai. Tai būtų 
nepaprastos- reikšmės klausi
mas, nes traukiantis iš politinio 
lauko atsivežtoms -iš. Lietuvos 
ideologinėms organizacijoms 
bei žvelgiant • į ALTos -ateitį, bū
tų tikra'Dievo palaimą jei jas 
ateityje pavaduotu naujos lie- 
tavųkos -įserajos kartos-jėgos, ne-daei-sttoa 
tampriai suaugusios -su Ame- , 
rikos politiniu'.' i- idėjiniu gyve- . i. (ė ji „įigy-
nu, kuriuo remęntis -tegalima. Lil'-i'i.
tikėtis pasiekti Lietuvos išlais=- 
-vfnimo. • 'J.7 • , . . .
• ' Vienok šiame suvažiavime 
respublikonų iškeltas sumanys 
mas nerado platesnio pritarimo, 
ries .huyQ.;pakąĮtintį kad jsj su
daryti iš įvairių ideologinių 
grupių ir reiškiasi tik per rin
kimų kompanijas, norėdami 
prastumti savo' .atstovą į vieną 
af.Jdtąpęstą.

.Metami pakai lininiai lietuvių 
respublikopams nebuyp pakan- 
kąmąi .rimti, peš prisibijota pa
sakyti -pilną tiesą. -Nesenai išė- 
ji^io ,iĮ'spąųdos “Į Laisvę* nu
meryje -tilpo ALBF rašto foto- 
kopijaC- ’pąaųštaTŠKhĮ- 
.1^7^-nį., ; įeuriąne pasisak-yda- 
mi dėl Rochesterio 6. punktų,-u-l-- >. .. .. ... .... mų ambicijų, tai tokius reikia timatyviai -pareikšta.:. ?J,ei iki j 5 . .v- - .r_ t..

į ) ‘ ./A'- . ' rfriTiv c’Lrrvri i-r» laniocri ics A I I
niųsų.' -Federacijos š.na, rudens 
siiširinkinio aukščiau -minėts" 
susįtąrimaš- nb^ujuTatejgktas - 
Ęedęrąciją yrą nutarusį svars- ■ ’/ 
lyti . .priimtinumą' -tojiųiesnio. 
mūsų organizacijos dalyvavimo', 
Amerikos"‘Lietuvių Taryboje’*.' 
(“Į Laisve”, rugsėjis’4979 - Fn.- 
No 76). . - '■ '• J P .

Labai apgaijėtiną, kad šiame 
suvažiavime lįs Sėtuvių respub
likonų raštas nebuvo paskelti

tapęs persona non grata. Jeigu būtų noras dialogą tęsti, 
tai nepageidaujamo asmens toms pareigoms neskirtų. 
Kamantas paskyrė.

Jeigu Bendruomenės priešakyje būtų VLIKo idė
joms artimi žmonės, tai šiandien konflikto nebūtų. Jos 
atsirado ir tęsiasi dėl VLIKo padarytos klaidos, per
duodant Bendruomenės vadovybę nedemokratiniam 
elementui-

VLIKas labai lengvai galėtų prieš 30 metų padarytą 
klaidą atitaisyti. Užtektų VLIKui nurodyti Bendruo
menės dabartinio konflikto priežastis nurodyti ir im
tis priemonių konfliktui baigti- Bet reikalas turi būti 
aiškiai išdėstytas ir visiems suprantama kalba pa
sakytas-

Jeigu Kamantas mano,
giau nusimano, negu VLIKas, tai jam reikia aiškiai pa- i 
sakyti, kad jis klysta- Jo nutarimas versti VLIKą tartis beriant ~frommmku”~u^ridyU 
su nepageidaujamu asmeniu yrą pasityčiojimas. Kul- ALRKF neigiama įtaką. Galimi 
tūriniame pasaulyje niekas taip nedaro. Geriausių at- ir kiti ėjimai, atsižvelgiant į su
veju, pats Kamantas privalėjo nuvažiuoti į Washing- Į sidarusias sąlygas ir pakitusias 
tona, pasikalbėti su VLIKo pareigūnais ir pačim tar-,‘ „ - . ... ...
tis, bet nepalikti Gurecko, privirusio kosės ir tris dię- ti ryžtinga ir nenuolaidi ginant 
nas su nieku susitikti nenorėjusių. Tiktai vėliau jis pra- savo prestižą, ir principus ant 
dėjo rašinėti laiškus apie jo paties vartotus žodžius j kurių yra pastatytą. Jei per ąp-- 
VLIKo atžvilgiu. Igaųlę į ĄLTds vadovybę paten-

Visi žino, kad VLIKo pareigūnai yra rimti žmo
nės, jais pasitiki didelė lietuvių dauguma, su jais taria
si organizacijų atstovai, :o “Kamantas- - nori,- —kad 
VLIKo atstovas^-iškočiojęs—VLIKo—narius—su—jais- 
tartųsi.

Jeigu Kamantas nenori, kad Bendruomenės atsto- me klausimą teks komentuoti.

Bet ALTos vadovybė turi bū

ka asmenys, kurie iš vidaus 
griauna ALTos darbą, reikia ne
sivaržant išsiaiškinti ir pareika
lauti_ atatinkąnju organizaciją
atšaukti - -tokius atstovus ir /pa
keisti kitais. / ■ - • - .

Dar vieną iškilusį suvažiavi-

Visą kas pasakyta ir argu- n
M-

vas tartųsi su VLIKu, tai kur jis stumia VLIKo sukur
tą Bendruomenę? VLIKas parašė Chartą, VLIKas pa
ruošė darbo nuostatus, VLIKas padėjo Bendruomenei

Amerikos Lietuvių Respubliko
nų Federacijos vardu A. AliHū-- 
nas ir J. Tąlandis reikaląvgĮ, 
kad jų atstovaujamai organiza-

Ir- 
čioje Amerikos respublikonų

tus Bendruomenė dar nesusiorganizavusi, būtų aticluo-Įvus takus ir visą grupe vėl atstatyti i patikima kelia-'^s teises su'pagrindinėmis AL- 

organizacijomis.
Reikalavimas jau. yra kelia- 

mas trečiu sykiu ir ĄL^Toa ^al-

• . . - . TT’ • ■ ■ T ‘ • <• ‘C'U LUV<MJJ<XU1<U UlgrtlUZ-CVatsistoji ąnt kojų, VLIKas taip pat sujado pągrmdi- kaip ideologiniai veikiau-
įnėms idėjoms ištikimus žmones. Jeigu vadovybė iškry
po iš nustatytų vėžių, tai VLIKo pareiga nurodyti krei- ipartijos ręmucee. būtų sulygįn-

n • ■ - - - - - i 4-« X __ M A.v*vt 4-^. A T

ta į visai kitus tikslus turinčių žmonių rankas- Jeigu Jeigu VLIKas nesiims iniciatyvos,' tai ' VLIKą suda- — - 
Bendruomenės vadai-turėtų tokius panašius tikslus, ko-(rančius grupės turės atsijuosti diržą. VLIKas negali 
kius<turęjoIJięįųviai,' organizuodami. VLIKą, tai. šian yLj -------n.__

“dien. nebūtų jokio konfikto-tarp”VLIKo-iiVBendruimę“ 
nės.ĮTaip.pat nebūtų jokio konflikto pačioje Bendruo
menėj. Reorganizuota Bendruomenė glaudžiai bendra
darbiauja su VLIKu. Reorganizuotoji supranta VLIKo 
tiksfus, pritaria VLIKb kovos priemonėms ir visai 
nesikiša į apskaldytos ^Bendruomenės reikalus.
VLIKas turi bent mažytės* vilties rasti bendrą kalbą su 
Connecticut Bendruomene, VLIKo nespaudžia. VLI
Kui leidžia gyventi su viltimi ir nori susitarti, nors var
gu galėtum rasti ben vieną VLIKo narį, kuris tikėtų 
galimybėbmis susitarti, vilčių visdėlto ir jokių preten- 

_ ------------------ ------T” ------ ------------- r----

zijų nereiškia- Bet visą laiką taip negalės būti. Jeigu Į jos griovėjus energingai 
gyventojų nuotaikos taip jau greitai bus keičiamos, liai. Tuomet ALTa turėtu pri

tolęruoti,' kad išdykęs vaikas su tėvu.net ir šnekėti ne
norėtų- ~—1--------- —------------------ ——-——

V. KAROSAS

K AMERIKOS LIETUVIU K0N6RESAS.
Kol1 -

(Tęsinys) 
t

Jei frontininkai toliau vaiz
duos “ūbermenschus”, “tautos 
išrinktuosius” ar sirgs panašia 
manija, tai ALTa šio Kongreso 
yra įgaliota veikti prieš visus 

i ir veik-

jeigu-mažesnės organizacijosvra^ikėlusios koją i VLI- 
Ką, tai Reorganizuotoji, visą laiką rėmusioji VLIKą, 
turi teisę ten dalyvauti.

imti nutarimą, kad Lietuvių 
Charts. nebuvo -ir nėra priimta 
Amerikos lietuvių išeivijos, kaip 
pagrindas pertvarkyti visą jos

spreudirnb, atįd&įiojant iki -ki
to suvažiavimo. Lietuvių. ręs- 

Ipujlikonąi savo žygį ąrgumen-
• L ■

Norint išlaikyti artimus ryšius 
4sų Amerikos - politiniais. ^yeįks^, 

! niąįs,. kas yrą būtina sėkmingai 
gyvenimą diktatūriniais pagrin- Lietuvos Jaįsyiptoto Bylai, • reį*. 
dais. Pranešti raštu JAV Kon- į M-B®,'
gresui, Valstybės Departamen- htinę veiklą. . ' ' . ;
tui ir Baltiesiems Rūmams, kad Įš ’4%
ALTa buvo ir lieka vieninteliu tuviai Į Amerikos politika, turi 
teisėtu visos demokratinės lie- jlVąnįą.
tuyių išeivijos atstovu, palie- v?j°je jr jos^org^ė ALTo^e, kas 
kąnt teisę, pagal šio krašto koris- Užtikrintų. jiį syojį -r sėkmę.

venimąl Kaip tik jų užČIdvrnyT^t 
būtų — tvirtai ginti- Amerikos 
idealus, jos principus ir siėkiiiš 
irnedalęisti ALTos užvaldyti 
diktatūrinihka'Aiš. 7' ■ -

t . . r. . t *- ■- '■ ■ -* . • i . *

Išvadoje priiic^ihįaPFVfiHme 
-sveiknitp liętuv ’̂ųOpBątikfmąl -į_ ___

Airi/ pol. ^j’veniniąV ’fespublik. ’ 
'demokratų į ar, i^ėpri^latfei^nų' •" ; 
pąrti j ų eilėse ir jų su dairi tų lie- . . 
tųviškų vienetų įjungimą į AL-ri. . 
Tos. sąstatą pilnateisiais nariais, f? 
;kas- užtikrintų' Amerikos lietu- 
vių išeivijos politinę ateitį if di
desnį payęiklumą Kongrese^ 
'Baltuose Rūmuose ir State D»e- 
partniente. Kitas reikalas, . jei 
po Amerikos partijų, priedanga 
dangstosi įvairūs politiniai:kom-:; 
binątbriai, siekią savo-asmem^-- •

defnaskčrti ir išmesti iš ALTos • 
^fėų, neš jie mpraliai .griauna-*.

. j visos lietuvių išeivijos gerą var-

(Pabaiga)

jūdžiams veikti ir kalbėti vien 
savo pasekėjų vardų. nu ai rmra?

t 
>

Kongresas bū tų juos ‘ išmetės iš balsų. ’
5 -• * * A u t į ,1

— Politiniai stebėtoją! tvirti
na, kad prez. Carterib’-Ū' sen-.- 
Kennėdžib 'rinkimų’ rezultatai/ 
i Baltuosius ' Rūmus bus .pana- 
šus i rinkimus 1976 metais tarp A :

: Ronald Reagan if Gerald Ford.

BIRUTĖ' KEMEŽAITE

ALTos Suvažiavimas ir Devintasis
• - * t — -i

Amerikos Lietuvių Kongresas

visa tai reiškia ? Ar tai nėra nauja pfĮ^įppūė ko
vos už religiją akcentavimu tėvynės laisvės šauks
mą nuslopinti? Užčiaupti burną tenai, pavergtoje 
tėvynėje, siekiantiems Lietuvos felsvės ir čia, išei
vijoje, jiems padedantiems politiniams veiks
niams- ..

(Tęsinys)

Todėl ši, VLIK’ui taikoma, “atsakomybės stoka”

čios garbės apimtas, griebiasi pavojingų laikraš
tyje išvedžiojimų, tenai kovojančiai tautos daliai 
inkriminuoti.. - Įsivaizduokite, okup. Lietuvoje ko
vojančių laisvės Šauksmo perdavimas Vakarų pa
sauliui, anot Nemicko, buvo VLIKo noras pasi
garsinti. Ar tai visi tie, kurie rėkia už Sadūnaitę 
ir kitus kankinius, siekiančius religinės laisvės, 
taip daro tiktai dėl savo garbės? Kodėl Nemickas 
neperspėja Tėvų Marijonų, dėl pogrindžio žinių 
su visomis detalėmis viešai kėlimo ir nesirūpina, 
kad dėl to gali nukentėti daugelis pogrindžio vei
kėjų? Kodėl šiandien taip garsiai šaukiama ir 
agituojama plėsti kovą už tikėjimo laisvę, sten
giantis net politinius veiksnius į tą Pusę patrauk
ti ? Laikraščiai pilni žinių tiktai apie religijos per- 
; eklcj’mą okup. Lietuvoje. Ruošiamos demonstra- 
< jos tiktai kovojančių už tikėjimą išgarsinimui. 
Jų vienų pavardės net į Washington’a nešamos, 
o politiniai žygiu ignoruojami ir slopinami- Ką

AETbš žmonės turiderinBjraM#Katalikų Fe-1 Km priežastis-Kadangi tada buvo tiktai keturios 
“ - -K"- „ .. . > ? V5®didelės organizacijos; taTALfojė

daugumą. " ri ’ ■ j- ..
atmetė su vienbalsiu Įįbūūū”-. Tokios reakcijos . Šimučip įpėdinis dr. K- Bobelis po- -

Įį^pėję veik|9j^ užima visiškai tokią pačią Pozi- ’ 
ciją- Tai tikslios, sumanios ir gręito§ oriępjasijos 
pqjitįh§e srityje ihtefektualas, tvirtos valios, su 
nepaprasta pakanta žmogus. Todėl nereikia ste
bėtis, kad opozicija yrą "f jį atsukusi visas pa
trankas. ..
__ ALR Katalikų Federacija šiąndjgp-., yra - ■ 
l/13-oji ĄLT’o§ dalis- Į ĄLT’ą gali siųsti 7 savo 
atstovus. Jokių kitų privilegijų ALT’oje ji neturi- 
Organizacijos vardas nėra savaimę kintantis, bet 
jos nariai per eilę metų savo pažiūromis ir cha- j 
rakteriu gali smarkiai išsigimti. ALRK Fėčfera-'ri 
ei jos pavadinimas nusako tik tiek, kad joje yra . 
§usį|).ūrę Romęs katalikų religiją turintys žmo
nės- Tačiau ši Federacija, įsijungdama į ALT’os 
šeimą, automatiškai sutiko veikti pąga| jos įsta
tus, Pruųidamą tos yęįklps tikslą. Ą| nogėčiau 
paminėti tik du pjagaĮ Ą^Tos įstatus'organiza
cijoms nurodytus veiklos tikslus. Vienas: “Skleisti 
visuomenėje tęįsįngą informacijų apie Lietuvą ir 
ginti ją nuo okupantų ir priešų prasimanymų bei 
šmeižtų”, kitas: “Kooperuoti su Lietuvos Respub
likos įstaigomis ’ir Lietuvos "piliečių sūsibQ 
mais, kurių tikslas atitinka ALTos tikslus” F

(Bus daugiau)’ ** '* ** **•*'" • ” ’ ■

deracijos nuomone- Suvažiavimo dalyviai, išsky
rus frontininkus ir LB-nės žmones, šiuos žcjcižius

metu dr. Dąųiųšis net pusbalsiu susijuokė. Matyt, 
jam pačiam toks pasakymas buvo neįtikėtinai juo-' 
kingas- Jis, tikriausia, mėgino remtis ‘ tuo,' 'kad 
1940 metais ALRK Federacijoje Leonardas Šįjnu- 
tis, kurio iniciatyva buvo atkurta ALT’a, ėjo įvyk
domojo sekretoriaus pareigas. Bet Leonardą^ Ši- 
mutis tuo pačiu metu buvo ir Romos Katalikų- 
Susivienijimo Amerikoje pirmininku. Jis ALT’os

KAS SĖDI PO A.L.R-K- FEDERA
CIJOS KEPURE

ALT’os suvažiavime kun- A. Stašys pranešė, 
kad JAV LB-nės pirmininkas 
buvo sutikęs suvažiavime dalyvauti ir net turėjo
nusipirkęs du bilietus į AL Kongreso vakarienę, atkūrimo mintį pirmiausiai iškėlė RK Susivįeni- 
Tačiau paskutiniu momentu dalyvauti atsisakė ir jįm0 direktorių tarybos suvažiavime- Tokiu bpdu
atgal prisiuntęs bilietus, pareiškė pageidavimą, 
kad jam būtų sugrąžinti už juos sumokėti pini
gai. Pinigus ALT'a sugrąžino-

Dr. K- Bobelio pranešimu, ir PLB-nė, ir JAV 
LB-nė buvo kviestos į Kongreso Garbės komitetą, 
bet į kvietimą nesiteikė net atsakyti. Dr. Bobelis, 
aš manau, pamiršo pasakyti, kad tiktai vienas 
Algimantas Gečys, vietoj padėkos, į nuoširdų 
ALT’os kvietimą atsakė piktu laišku-

Tačiau LB-nės žmonių suvažiavime netrūko. 
Labai uoliai LB-nės ir frontininkų naudai kalbėjo 
dr- Adolfas Damušis. Jis, pasipuošus gudria iro
nijos šypsena, lėtai ir šaltai varstė ĄLR Katalikų 
Federacijos “taikos siekimo” perlus, neužmiršda
mas pridurti pačio jam svarbiausio dalyko, kad

J 
šio suvažiavimo dalyviai buvo pirmieji šimučio 
iniciatyvos vykdytojai ALT’os atkūrime- Atsiku
riant ALTai, kitos organizacijos nebuvo prijung
tos Prie ALRK Federacijos, ar prie kitos organi
zacijos ir nepaveHėjo kokios nors orgąniz^jos 
įstatų. Todėl nei viena ALTai priklausanti orga
nizacija neturi teisės reikalauti, kad kitos derin
tųsi prie jos nuomonės, ar mėginti kitoms dik
tuoti. ALT’a buvo sudalyta visoms tada buvu
sioms patriotinėms organizacijoms susibūrus 
(susitelkus) vienon krūvon po, nei vienai oyga- 
nizauijai nepriklausomu Amerikps Lietuvių Ta
rybos vardu, bendram tėvynės laisvinimo darbui 
dirbti. Lietuvos nepriklausomybės atstatymo tiks
lą sbuvo vienintelė ir pagrindinė ALT’os atsįkū-

— KAVJilMOt, CHICAGO a, ill Tuesday. November 6.- W79
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Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DIEVO ŽMONIŲ DRĄSUMAS
Esamąjį Taiką Šv. Raštas vadina paskutinėmis dienomis ir 

pavojingais laikais, kuriuose daugelis “alps bijodamiesi ir lauk
dami to,Ąsas užeis visam pasauliui; nes dangaus galybės sujudės” 
(Luko -3a?25);- Tikintieji ^Kalmisto, žodžiais sako:_ “Dievas yra Į
mums prieglauda ir stiprybė, labai tikra pagalba suspaudimuose. 
Todėl 'tebijosime, ifoifs ir žemė drebėtų”. (Psal. 46:1). “Viešpats 
geras ir jis Sustiprina sie'Ivarto dienoje; jis žino kas juo pasitiki” 
(Naumo 1:7). “Būkite drąsūs ir elkitės rūpestingai ir Viešpats 
bus su juiriis geruose dalykuose” (2 Kron. 19:11). “Nebijokite 
ko jie bijo ir neišsigąskite. Kareivijų (dangaus pulkų) Viešpatį 
laikykite šventu; jis teesie jūsų baimė, ir jis tebūna jūsų išgąs
tis”, ijį Igerbkite-ir klausykite (Iza. 8:12, 13). “Nesiduokite nieku 
nugąsdinti savęs priešams, jiems tai yra žuvimo ženklas, jums gi., 
išgelbėjimo”. — PiL 1:28.

Mažeika S? Evans

- $V. RASTO 1 YRI MĖTOJAI
'J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island. N.Y. 10303
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Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE.

A'

4 ’ *

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

•» i

DK. K. G. BALU KAS—vincas žemaitis 
mkUIERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINt CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Statical -Buildins) Tol. LU 5-6444 
Priima ligonius pagal suaitannu.

—-Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 ;

ŽMOGUS IR KNYGA ŪKIMO LEMTYJE

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
V Medicinos direktorius

1948 S. Manheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kai antra šeštadieni 8—3 vai.
Tel.: 562-2727 arba 562-2723

TEU — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

< SPECIALYBE AKIŲ LIGOS .
3907 We»t 103  rd Strwt

DRFRANK FLECK AS
,, OPTOMETR1STAS
KAJuBA UETUVIŠKAl .

2618 . 71 Sf. TeL 737-5149
Tikrina akis. . Pritaiko akinius ir

“contact lenses”
VaL asai iusitarima. Uždaryta treč

DR.LEONAS SEIBUTIr 
INKSTŲ, PŪSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 43nd STREET > 
ViL 'ititrad. 1-^4 popiet,

— Ofta fmf.t^7M^B80 
R«i‘d»rtdlo« Mietu 448-5545

jo kainuoti kažkokia nerimastis, i iengvų kamiolių ruošėsi pasi- 
blogas nujautimas_ k reikalas'! priešinti atžygiuojantiems ame-
skubiai apleisti Drezdeną, 
taip, po pietų 1945 m. vasario 
mėn. 13 dieną, užėjęs geležin
kelio štotin, nupirkau bilietus 
į traukinį išeinantį 
vai. vakaro Bayereutho krypt? I 
mi į Regensburgą, Bavarijoje. 
Traukinys judėjo neskubėda
mas;- gal 50-60 km. paėjęs, 
staiga sustojo vienoje tarpmiš
kėje. Traukiniu vagonai drebė
jo, langai ir durys braškėjo, gir
dėjosi smarkus ūžėsvs. Kelei
vius apėmė panika ir, iššokus 
iš vagonų laukan, matėsi padan
gėse aukštai skrendanti nesus
kaitomų blizgančių bombonešių

GAIDAS - DAIMIDIr 1 rikieeimas, bet kai reikėjo prie
šinis, tai visas '‘Volksštuimas’’

i išsislapstė. Prieš tai, atsargos 
I dėlei, už trijų km esančiam tarp 
! miškų kaime pas vielos 40 ha 
■ūkininką išsinuomavau gyvena- 
mo mūrinio namo pastogę (sai
ką), klįi- apsigyveno mano šei
ma. Ta diena, kai pasirodė Ame
rikos kariai, buvau ir aš ten. Iš
lindę iš miško kaimo kėlu žy
giavo grupėmis vokiečiai kariai. 
Jie buvo iš amerikiečių žvalgy
binio lėktuvo pastebėti ir buvo 
duotas parėdymas apšaudyti 
kaimą.

Kieme sutikau mano šelmi

(Tęsinys) ' > ■ ■

Kaip jau minėjau, mūsų rea—rvhšinįnkas vokietis pasakė, kad 
item-gyvenime įvyksta nuosla-'.rusai visai netoli, jis iš vykstąs, 
bių, tiesiog neišaiškinamų atsi-’ mašina ir įsakęs savo darbinin- 
tikimų ir kartais tiesiog likimo kui, vykstančiam arkliais,,paim- 
diktalų. Atrodo, kad kažkokia ti mane su šeima. Pervažiavę 
nematoma, nežinoma, ar Dievo lainiingai tankų apšaudomą zo- 
valios, ar likimo ranka jiems ną, ir per Frankfurtą, pro tą 
vadovauja. Į šią paslaptingą dieną tolumoje degantį Berl'y- 
įvykių bei miražų sritį priklau- ną, toliau.. pabėgėlių perpildytu, 
sytų ir tai, kad aš čia šiandien ■ traukiniu pasiekėme Drezdeną.

Jau daug vėliau, po 1(1 metų, 
gavau, žinių, < kad abudu mano 
kolegos, nesuspėję pasprukti iš 
apsupimor-rnsų—l>Hvo -pasėųsti-į-p?skaxlvilė Pragor.-'Rndapešlo pie-minko sūnų, virs 20 metų am- 
Rytus. Vienas ją — Jonk., pa-

i

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

—

esu šio-pobūvio dalyvis ir galiu 
kalbėti jums apie šilą įdomiai 
atsiradusią Kušnerio knygą. Ga- 
lėčiau prisiniinti7~Kačl~paskirti-' 
nin karo metu daugiau negu .po- 
ra kartų teko būti visai prie mir^
Ties slenkscto'r^et-matyti7-4iKH- 
met mirti man nebuvo skirta.-.. 
Dėl to tikiu, kad tai buvo mano 
gyyęiįimo viena užduočių, pasi^ 
rūpinti šiai 'knygai, liėtuviųTkal- 
ba atgimti.' ‘ '::

... , j

1945 m. sausio pabaigoje pa
tekau su šeima į rusų ’apsupi
mą Į rytus nuo Frankfurto prie

-pensuiST-ten-m-irė, antras —^~Kr._ 
su šeima ątsidūrė Lietuvoje ir 
gyveno Kaune.

Pats Drezdenas, prišiminti- 
nas iš iniškihinkyštės studijų 
1 aikų, atrodė puošnus !ir išdidus 
savo gražiais pastatais, meno 
iiiužie]ai, karalių rūmais, bažhy- 

'ei.tfnrs, sodais, terasomis .puo- 
Elbės upės krantus;

žiaus, generolo Ronnnelio karį 
-A£wkoje.--n esi i n -F a i s užeis.tą„It_a-. 

Galingų motorų pa- lijęs fronte- pagijusį- ir-dabar

tryčįų kryptimi. Lydėdami juos, 
apiįiiikui narstė—ž-vatgybiaiai- 
lėktUvaL
veiktas oras siaubingai ūžė, vir- 
pėjo, net žemėje: viskas drebė-

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJASIR^NtRURGAl 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ lltėe 
Oflsaa'2692 WBT -JYtaTrtMT 

Tai. PR M2M
OFISO VAK: pina., sutrati.. treČiati 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL Yak. Sfeįtadir 
oiaia 2-4 vaL popiet ir kitu laiku

Oderio. Buvo jau ; žinoma, ’ kad šus enuš 
busimoji Vokietijos siena eis r mažai karo* "bombardavimų 
Oderio upe. Vokiečiai į tą išriti paliestas 
miško darbams, draugę su ma- geliais, 
nimi prikdnįandifayo 'inano du kaupu įie.'piidyfas. Vokiečių pa- 
kolęgas, .kurie buvo atvažiavę -bėgėlių globos draugijos parei- 

guriai hills apgyvuiidino-meky1!^ 
loję jirie Didžiosios geležinke
lių ^stot'čš. Nakvynė ir maistas 
buvo višųi'pakenčiami. Vieną *■ ** * J * J   | v . J . . . - , .

paimsią ir mane su šeima. Ru- dieną Užskrido anglų lėktuvai 
sai artėjo, bet juodu:'nepaslrodėi| išmėtė trumpai įspėjančius la- 

Visokianr saiąsTėknrittr nu-' polius. ka.d Drezųctms. bus bom- 
trūkus, beliko laukti jau užplūs
tančių rusų. Vasario men. 1 d.
ankšti čvta atsklibėjęs m'anO Po to mane vis labiau-pfade-

busimoji Vokietijos siena
gal dėl to karo piibė- 

ifeliais,; (ypač iš Silezijos) -su

OBIWPEDAS-PHOTEZJSTAI 
Aparatai'- Protezai. MėS- ban

U»0 tftet WH iCXMcafc*. fel.'40429
T<rfef.; PRWpect 0^5004

FLORIDA
’ DR. "C. K. BOBBUS
-Prostatos,-;ifikstų’ir ■'šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

-ip E R K RAUSTYMAI _

Leidimai — Pilna apdraudė 
7EMA KAINA

Tai. WA 5-8063

MOVING
‘Apdrausta parkrauatymaa 

H Įvairiu atatumv. 
ANTANAS VILIMAS

Tel. 876-IU2 arba 376-5994

iš Lietuvos savais arkliais. Mū- 
sų buvo sutarta, kad vos paju
dėjus ties Varšuva, karo fron
tui, jie, vykdami į vakarus,

bbrduot'as, bet i tai mažai kas 
kreipė dėmesio . . .

Ne w Heme G r o o m i n g F i I m 

For Dog Owners

-----MARQUETTEFUNERALHOMEatleištą iš ligoninės kelioms die- ~ 
noms aplankyti levų. Besikal-!

jo . . . Pasiekę -Bayereuthą ir j bant, aš jį, kaip karo frontuo-y 
vėliau - Regensbhrgąf sužinojo- j-se--gerai- patyrusį karį,„paklau-■ 
me, kad Drezdenas dega. Praė-isiau, kur saugiausia būtų slėp- 
jusią naktį net tris kartus bom-! lis, jei čia pradėtą kristi grana- 
bc'nešių užskridimais visiškai Į tos? Jis pasakė — tik ne į tro- 
sugriaut-as, sūlįomibarduotas: į bas, bet į griovį už vartų. Tuo 
šimtai tūkstančių žinomų yra1 laiku vienas šovinys sprogo už 
žuvę, be žinios djngę. Tarpe jų trobesių, neužilgo antras kieme 
nėrfiažai būta karo jrabėgelių prie kelio vartų Aš pasileidau 
ietiivių. 'Juos apgailint, prisi-Į tekinas į gyvenamą namą įspė-. 

minė, kad gal tik' trijų valandų ti žmoną su v 
laikas teskyrė ir išgelbėjo ma-

. ne su še'iiia 'nuo jų siaubingo 1 i- 
kimo ...

Po to. pasieker Ansbaeho M š- 
ku Valdyba, bi 
Leūtershauseno 
,(Revierf oerster). 
rajone vienam kaime pas ūki- pių 
hinkmilgėsrų-taiką gyveno Nepr. 
Lietuvos buvęs nvhisteris pir
mininkas inž. Ernestas Galva
nauskas, su kuriuo tekdavo su
sitikti. Tais metais rudeny, vie
noje paskaitoje Anšbačho trem
tinių stovykloje- jis priminė 
mesti viltis grįžti neužilgo lais- 
von Lietuvon. Teksią laukti ki- 
'to karo, kuris jo duomenimis

2533 W. 71st Street
~~ 1410 Šo. 50th Ave.y^Cicerc

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

rvau paskirtas
v-vr.Ę girininku* <7

Girininkijos

škais slėptis na- f 
mo rūsy, o jis nubėgo į griovį» 
už -kitų vartų. Vos tik spėjau 
peržengti namo slenksti, kaHkr--^ 
vinys sprogo prie durų lauko ; 
pusėje; mane apnešė žemėmis, 
bet nesužeidė: lo to dar šovi-^ 
nys sprogo pataikęs į namo čer- 

antrą pusę. Išlindę iš ,
rūsirr išgirdom,-—kad—amerikie- j 

ieško pasislėpusių c* 
kariu” Vienas kitas >S

Uhicagos

Lietuviu 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AMBULANSQ 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

’’germany 
iš primygtin u’ prašė aukso 

ir laikrodžiu.
(Bus daugiau)

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

BUTKUS - VASAITIS :
1446 So. 50th Avė., Cicero, ’UI. TeL: OLympk: -2-1003

:4348 So. ‘CALIFORNIA AVE

TeL: YArds 7-1138 -1139L * Sz-'G I1

TeL YArds 7-1911

LAST YBAft 1/880 tCMOOC- 
AG« CHILDREN BCTWteM

q—u 23230 STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 71213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
1102$ SOUTHWEST HIGH WAY, Palos Hills, HL 974-4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. ’LITUANICA AVĖ.T., inies clis, aptvertas 

mūro siena, darė seno-, 
tvirtovės įspūdį. Dėl to 
naciaii. nusistatė kelela

PETRAS BIELIŪNAS
TeL: LAfayette 3-3572

2f

Progrime* vfrd4|a

I

Tuesda 6. 1979

.t.-#-'

1

Vtdėfa ‘Aldona D»ukus

Tolof.: 'HEmtak «-M U

7159 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, ILL. 60629

RADIJO iEIMOS VALANDOS
Vlw* »rMr*m*f H WOPA.

A ‘Lietuvos Aidai’ 
-KAZ6 BRAZDtlONYTt

Kasdien nuo pirmadienio (Jd 
penktadienio 9 vaL vak

Visos laidos ii W0PA rtotiec. 
bantfa 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p 
O WTTS stoties 1110—AM banga

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

—— - -- - ..
NAUJIENOJ CHICAGO 1, ILL.

Ii

bo 1

An informative new film entitled “The Well Tumed-out 
Dof” is now available for dog owners who would like to master 
the basic techniques of home grooming.

Good grooming, as the film illustrates, contributes in a very 
> important way to <be family dog’s good health as well as to its 

sense of well being. Regular and careful grooming not only 
reflects the owner's concern ter his pet's appearance, it also is 
a major safeguard against diseases and parasites and most 
certainly enhances any dog's social acceptability.

The IS’A-minute color Him gives graphic instructions on all 
phases of home grooming: the proper tools to have on hand, 
coat care for both long and shorthaired breeds, techniques for 
the proper care of eyes, ears, teeth and nails and the best 
procedures for baths when they are needed,

“The Well Tumed-out Dog” was filmed at Carnation Farm’s 
Friskies Research Kennels under the supervision of Bob Bartos* 
nationally known; dog handler and director of the Research 
Kennels.

Carnation is offering the 16-mm sound movie free on loan 
as a public service to animal lovers. To drder the fihn write to 
Public Service Audience Planners, Inc. 6290 Sunset felvd.* 
Los Angeles, CA. 90028,

šimts, o gal net po trisdcš’mts I 
penkių metų. T; i išg’rdę dau-1 
-guma svajojusiu tuoj grįžti, nu-| 

uuinę. paskelbė iį silpnu, ate -1 
ies nepramatai čiu politiku.

Pats
aukšta 
viškos •-—s— vielos

H >:< i-. Co R

WERf Kili f D BY MOTOP 
VRH1CIX8 «N TH B U. R. 
CMAJ5LR8 M. MAYtt, 

_Pftg SlDCNT OP THt CHICA6C 
motor club, ask» drivs^s 
to se rsPrciAu-v aiart 
*OR CHILDREN mow that 
school is x session
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Chicago, IIL 6O632. Tel. YA 7-598(1

(TATI »A«M

HOMEOWNERS POLICY

State Farm Fire .and Casualty Company

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, Ill.

Namai, Žemė — Pardavimvi 
REAL ESTATE FOR SALE

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis: 

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVE. 
~ — 523-8775

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<5th -Street 
Tel. REpublic 7^1941

NAMŲ REMONTAS ' 
Langai — Durys —Porčiai — Ca 
mento laiptai

M. ŠIMKŲ S
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE A

F. Zapolis, Agent e 
3208'/z W. 95th Si 
Everg. Park, 111, 60642, - 424-8654 1”™“^

Taip pat daromi vertimai, guniniy

šymai ir kitoki blankai.

TARI* u

yr
V-

hI
Kelionė autobusu į festivalį ir at^al Nr. 259

2212 W. Cermak Road

■
’į-si

. J1
ŠIMAITIS REALTY

■ Vladas Leįkus,gyv. Brigh-,kreiptis Į Meticpolitan Banką, 
T^» I *  * v -‘v- *APLINK_Mūnir3WTOIUS

M. Miškinytė

kjad
X-ir-St

dienį,. protestuodamas,BUTŲ NUOMAVIMAS—paren
tinių Tautų diplomatai. Jungti- f

nių Tautų sesijoje JAV Valsty-Xeikalaus-daugiau lėšų. Laukia-

Dr.

Bazargano atsistatydinimą, pa-jienoms ir jų platininio vajui.

i

or

U

. j .> > r. t c ’ t
Prunskio pranešima perskaitė

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ 1 Popiežius Sukvietę

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas Pe-savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa- ParuOštaĮfcnyga
te daugiau kaip 120 kardinolų

©•

jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida.
V r

leteniai. Iš asmeniškų, lėšų kun.
kinių kulkosvaidžių ir pakanka- £un ■ Romeo pancirolli. ilgust

Kinijos premjeras
? (■

sienyje. Irano vyriausybė visą

v

II
mintinu;-• itiiiiiimii ,hinil ijftiiir nmh ‘•w>nrTin: ib,

r TRUMPAI’

kad sriuba bei jos garai atidaro 
nosies porus ir išvaro laukan 
šalčio' virusus. Ta darba atlie-

— Pranciška Šimkus ir Sta
nislava . Brazauskas prašomos

HEATING & AIR 
CONDITIONING SERVICEMEN

Many company benefits. Must have

________Notary Public________
Insurance, Income Tax 

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

-HELP-WANTED — FEMALE
DarbininK? Reikia____

. rašomi straipsniai U amerikiečių 
nelietuvių spaudą.- Paruošta- są.- 

'lahka apie Altą. Išsiųsta 27 biu-

. Ateinančiais metais-Madrido pagaliau, atkreipė dėmesį Jung- 
kpnferenęijąi ^pasiruošimas _pą

Altos iždininkas J. Skorubs- dol.), Rockfordo — St. Surantas 
kas pranešė,_ kad nuo paskuti- (auka 200 dol.), St. Petersburg©

sybės ir Irako. Didžiausia įtam
pa kyla visame Kurdistano pa-

s v

rytus Islamui nusikaltimus^ 
Valstybės departamentas, pil

MUH

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow,, 

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

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

įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 

Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už-

r

» L

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIU

machine tooling experience prefered
L_J ‘ ’
time- possible. Apply m person 

call 476-7600

JOHN AMANN SONS CO., INC.

58,09 S. Oakley
— Chicago, IL, 60636--------

M. L. S.
Gausus namų paslrtū kūnas 

pietvakariuose

ŠUDRAI T IS RE ALT I
Įvairi’abdrauda —INSURANCE

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

‘4
i

Sumažės paskolų 
nuošimčiai

TOOL & DIE MAKERS r
Wire & metal fabricator. Four-slide 

but not required. Single shift. Oyer

exp." in oil heat service.
------------------- Coll 231-7770-— 

ask for RICH JACKSON.

ui ;

kalakutienos kainos. Ekono- j aPie testamentų sudarymą 
šeimininkėms žinot i

naka.d_ didesni—kalakutai
pigesni,- nors juose yra mažės

_____ HELP WANTED— MALI 
Darbininky Saikia__

Jay Janis. Federalinio Na
mams Paskolų banko-riarybos-

, w L y — * * ■ ė. .x — - ji

kardinolus
į VATIKANAS? Italijar 
piežiūs. Jonas Paulius II šukvie-

Bendruomenė persiuntė 1,843 ’ 
dol. Gauta pajamų iš iram© hūb- 
mos, už multiplikacijų mašiną.

bes sekretorius Gyrus" R. Varice 
pareiškė, kad nėra laiko nusta-

nib suvažiavimo buvo'’pajamų —dail. A. Rūkštelė, Clevelando 
—• Alg. Paūtien-is. ’'

.JAUT Informacija)

Tarptautinei pagalbai 
naudos Mekong upę

Į - bado šmėklą Kambodijoje

pasitarti Vatikano finarisįniais 
reikalais. Popiežius yra pasiry
žęs <" ................. % %,

Pahlevį dabartinei Irano vyriau
sybei, kad. galėtų teisti- ūž’ pada-'

| laike šešių- mėnesių, s-. '

Okupacinė Viėtriariio1 valdžia 
visą tarptautinę -pagalbą nukrei-

74,392 dol., išlaidų 57,242'dol:; -■ 
lieka-kaso j - (su- praeitų' metų li
kučiu) 50,528 doL Pajamų dau
giausia gauta iš aukų. Lietuvių

duoti kardinolams atskaitą 
apie dabartinį finansų stovį ir 
prašyti’ jų patarimo.

? eįikitų- .metų pradžioj e. Bii vo

akcijos, susižinoti .su Lietuvos j bėgėlių stovyklose Tailande, 
atstovybe,"".......

_ pasitarimai?Boch
ji; i i.. * ii*
INFORMACIJŲ SRITIS

lųfpym.į direktoriaus,, kun. J.

JŽDLNINKO SKORUBSKO PRANEŠIMAS
ALTOS KONFERENCIJAI

... ~ . V. - V - ” • - * - -

Altos iždininkas J. Skorubs- dol.), Rockfordo —

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America N

The Lithuanian Daily News 
Published by The Lithuanian News Publuhing Co.. loc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608 
HAymarket 1-6100

—••••eeeeeeeeeeeeee•••••••••«• 
Over One Million Lithuanian

In The United States ff

•>-j, ____ _____________________

padarė A. Chaplikas. Patikrinus
~k'asos knygąį išlaidų* ir pajamų

- :*

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky Ir Darbininkiv

DRIVERS

— Own vehicle.
Sm ah—package—deli very;— 

761-9070 .

T **

h h

— — Juozas B. Laučka, Bethes
da, MD, Amerikos lietuvių ka- 

jtalikų veikėjas, išrinktas Alei- lx*-, i. r- i .. v T-r

III

J :
j :j

ii f i :1 ii

O?*

i

-JU PREMJERAS M. BAZARGANAS ATSISTATYDINO;
VYRIAUSYBŲ SUDARĖ ISLAMO TARYBA

ma stipresnės paramos

Jgdo^Įo^jų vardu pranešima

IRANIEČIAI BIJO, KAD IRAKO KARO : 
t. T / JĖGOS. NEPADĖTŲ KURDAMS-- .

Chomeini partizanus, 
daugumoje jaunus ■ vaikėzus.
Kurdams reikia kelių priešlan-

-^lijonąi-kmrĮbpdięčiųvbattau  jar 
Jis pakartotinai pranešė apie 
prez. Carterio ' pažadą skirti į . 
Kambodi jdš ~' b a d a u j antiems1 
maisto už 30 milijonų • dolerių

ERIKOS KONSULATUMULA PAGROBĖ D
'■* * - « • - - - , < I 5 i . '• — ' ♦ . -

Įįg

&

BAGdADAS. Irakas.'—Pas- mulos 
kutiniu metu labai Įsitempė san
tykiai tarp naujos Irario vyriau-

jflfr 4:

t’ :■
■ • »i :■ 
J ii c

ii <

3-3

J 3;

nias be pamokymų ir propagan
dos bei besąlyginio gyrimo ar 
peikimo. Ji užsisakė Naujienas 

pardavinėjami maišeliuose pri- Puse^ nirių per tarnautoją ir 
emamemis^amomis--Artėįam Socialinio skyriaus redaktorių

CICERO LIETUVIŲ J AUNIMAS
A

1979 metų lapkričio mėn. 17 d., 1 valančią popietų, Milwau
kee, Wisconsin, yra ruošiamas INTERNATIONAL HOLIDAY 
FOLK FAIR, kuriame dalyvauja daugelio tautų jaunimas, šok
dami savo tautinius šokius.

Į tą festivalį yra pakviestas dalyvauti ir Cicero lietuvių Tau- 
kuriam vadovauja p. Sofija Palionienė. Virš

Tautinių Šokių Būrelis vyks į M J wuakę autobusu. Auto-, 
ir 50 Avė., Ci-| .

tiniu Šokiu Rateli* 
minėtas
busas išvažiuos nuo Rodsevelt mokyklos, (15 St 
ccro) 9:3(1 vai. ryto.

Norintieji pamatyti šį didingą festivalį, gales ten nuvykti ir 
autobusu kartu su šokėjais.
tik $5.00 doleriai. Įžanga į festivalį apie $3.00.

Teirautis: 863'6754 arba 656-6755. (Fr.)

ka ir karštas vanduo, tik žv- 
m:ai lėčiau, gi sriubos maistin- 
gunras duoda visam kūnui tvir
tumo.

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai {
.   ■_ :

Pramonės ir Prekybos ad- tačiau juodosios meškos gali iš-
I: vystyti_.30 mylių. pęr_ valandą 
greitį ir pralenkti vilką ar pil
kąją laputę.

• LaprkiČio mėnesį krautu
vėse bus pakankamai šviežios j 
žuvies labai palankiomis kaino-;
mis. Taip pat bus galima pirkti:

ministracija_ apskaičiavo,
kas antra amerikietė kasdien' 
varioj a perfiumą, gėlių vande
ni bei veido vandeni, šiais me
tais šiems dalykamas jos išleis 
1.4b bilijonų dolerių.

• Jei jums pasitaikė į skal
biamą mašiną įpilti perdaug 
skalbimo miltelių ir muilo pu
tos trukdo skalbimą, Įpilkite tru
putį druskos. Druska sumažins 
putas ir skalbiniai bus balti, 
kaip sniegas.

• Vaikai mėgsta maltos mė- 
sos—paplotėlius — hamburgers. Į miškoms 
Jie būna dar skanesni, jei išva
rą maltos .mėsos įmaišysi te -pw-- 
sę puoduko obuolių -tyrės.

v• Artėjant' žiemos šalčiams, 
svarbu žinoti aplinkoje esančių 
žvėrelių ir paukštelių papročius, 
kad galėtume jiems padėti. Gal 
bus Įdomu žinoti, kad vėžliai 
yra dideli ėdrūnai, bet jier gali 
būti keletą mėnesių visai neėdę. 
Meškos atrodo yra nerangios,

rengia vakarą -- koncertą lap
kričio 17_ iL Jaunimo centre. 
Koncerte dalyvaus sol. Anita 
Pakalniškytė ir pianistas E. 
Krikščiūnas. Lapkričio 24 d. 
choras dalyvaus Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo minėjime 

^U8L=tiatharmes mieste. Ruošia 
iLKVS Ramovė kalbės inž. Ste
pas šetkus. Minėjimas bus Slo
vakų salėjet pradžia 6:3(1 vai. 

J vak.

VLIKo metinis seimas įvyks 
gruodžio 8 ir 9 d. Balitmorės 

. Lietuvių namuose. Organlzaci- 
; niam koųaitetui pirmininkauja 
dr. Armonienė. Dr. K. Jurgėla, 

■ inž. L. Grinius ir žnm. Alg. Gus
taitis pakviesti skaityti paskai
tas.

ton Parke, nesenai grįžęs iš sa~- tek 254-1000, dėl indėlių. Neat- 
vo nuosavybės Wisconsin vals- siliepus, gali pinigus nusavinti 
tijoje, j ----- j- 
gausiai jas parėmė, įteikdamas į 
$50: $33 metinei prenumeratai' 
*r $17 Naujieną paramai. Dėkui, 
už vizitą-ir -už auką?—------

lankėsi Naujienose ir; valdžia.
]

.Į St. Petersburgo ALTos sky-
. . riaus narių susirinkimas šau-

• kiamas Japkričio 14 d. 3 vai. p.p.
Lietuvių Klubo patalpose. Bus

— Dėkui Jonui Adomėnui iš svarbūs pranešimai. (Po to kavu- 
Marquette Parko už vizitą ir už tė. Kviečiami atsilankyti ir sve-

žuvies labai palankiomis kaino-j Ponia K. Bernotas iš 
mis. Taip pat bus galima pirkti !BriShton domisi lietuvių span- 
žemesnėmis kainomis bulves, ni®gsta^straipsnius bei ži-
kopūstus, kaliflaurus, svogūnus, 
morkas ir kručkus. šiemet bu
vo geras obuolių derlius Jir jie

Socialinio skyriaus redaktorių 
Padėkos Dienai iau skelbiamos Jrisininka Praną šulą, knygos 

kainos. Ekono-i aPie testamentlJ sudarymą au->
Ųorių.~Dėkui jai-už-dėmesį Nau-'Dėkui.

_.r£)Įjienoms ir jų platininio vajui.
įGeraTžinią apie-liaują-prenume- — Ronaldas Yaisaitis, Mate-
i ■ i i • • son, 111., Cook Apskr. šerifo po-nis nuošimtis kaulų. ra tore malonu skelbti visiems j ,-x-

_— ---- ___________________—. skaitytojams_____ __________ ■
'• Daugelis motinų Ameriko- _

................ -" - - į — Konstantinas Petrauskas
slas vaistas nuo slogos yra viš- Bridgeport© apylinkės tapo
ie yra įsitikinusios, kad geriau-J

tienos sriuba. Mt Sinai Medical prenumeratorium, už-
cėhtras ’Miami Beaoh patyrė,Į sakydamas jas pusei metų ir 

i įteikdamas jų leidimui paremti 
$2 auką. Jis Naujienas pirkdavo 
paskirais numeriais platinamo 
vietose, bet artėjant žiemai ir 
pagerėjus pašto patarnavi
mams, jas atneš į namus. Malo- 
nu^uirėti-visuomenininką-ir-Lal-- 
fo veikėją skaitytojų sąrašuose. 
Dėkui už iteikta auka. - .c- w

$7 auką. Taip pat dėkui tos apy-Įčiai. 
linkės tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas vJeneriems metams 
ir Įteikusiam $2 auką.

— A. Maskaliūnas iš Gageltininkų Federacijos vadu. Kon- 
Parko', nelaukdamas raginimo, trolės kdmisijon išrinkti:' Tere- 
pratęsė prenumeratą ir ta proga, sė Gečienė, Vytautas Volertas 
parėmė Naujienų leidimą $7;ir Cezaris Šurdokas, o kandida- 
auka. Ponia Paulė Gudaitis iš tu liko K. Gasparėnas. Ilgame- 
St. Petersburg Beach, Fla., per tis federacijos vadas dr. Pe 
Igną Slapšinską atsiuntė $33.‘tras Kisielius nckandidatavo.

Chicagos Anglijos-Britanijos 
Klubo Tradicinė KRINTANČIŲ 
LAPŲ Balius Įvyks 1979 m. lap
kričio 17 dieną, šeštadieni, Jau- 
nimo Cent ro Drdžio joj e” Salėje. 
Bus nuotaikinga speciali pro
grama, šalta ir šilta vakarienė 
ir turtingas dovanų paskirsty
mas. Gros BICHNEVIČTAUS 
orkestras. Dėl bilietų skambinti 
523-3506.

jlicijos pareigūnas, gavo iš še- 
Trifo Richard J. Flrod pagyrimo 
raštą už ypatingas pastangas 
likviduoti vagių gaują Leyden 
priemiestyje.

— Toronte įsteigta blaivybės 
organizacija ‘Alcoholics Ano
nymous”, į kurią Įstojo turį pro
blemų Su girtavimu lietuviai, 
norį visiškai nustoti gėrę. Mon- 
trealyje sėkmingai veikia “A. 
A.” organizacijos lietuvių sky- 
T5ūs. ? . Ų ; ~

— Muz Darija Deksnvtė-Po-

TeL Virginia 7-7747

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chkagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

D Ė ME S 10 
62-80 -M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $106 pusmečiui automobilio

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDASr~4059 Archer Ąve. ~

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

to

dokumentus; —rasta- - viskas^ pa
vyzdingoj-tvarkoj. . . . . . _ -

Diskusijų metu dr. K. Bobelis

pabrėžė>- -kad- švarstaiit apie ,mū-pabrėžę>- -kad-švarsįantapię_mū- sekančius 6 mėnesius. Devy-
sų dip.lpmątinių.tąrnybų išląiįy-! njmilijonai _ dolerių paskirti 
mą, reikia prieš imantis kokios j kambodiečiams, esantiems pą- 

x‘- — t-.xa—. • bėgėlių stovyklose Tailande.
r'Prie pagalbos' prisideda dar 31 

Suvažiavime ilgiau SiskuĮųotį valstybė; Tarptautinis- Raudo- 
——i—-- f . .. nasįs Kryžius paprašytas 165,OOQ 

., tanų ; maišto ik ;$Į11 milijonų

žinti ir jas užsisakyti.
Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau-

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENE

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 \ 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 oi 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr-)

Kviečiame pasinaudoti proga.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.
——Nuoširdžiai—kviečiame visas ir visus j plati-
nimo vajaus talką!

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

__ ___SIUNTINIAI Į LIETUVĄ--------
Cosmos Parcels Express Corp.

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

V. VALANTINAS

_____---- GAL rrid a y - -

Typing, receptionist all around. 
Salaiw negotiable.

782-3512

šaligatviai ir kita
Kalbame lietuviškai

TeL 476-5635

- inž. 'Gr.—Lazauskas.- Parašyta? 
: knygutė. apie žydus, kurioš iš

spausdinta- 5;000r Išleista knyga 
“Lietuva-,bolševikų -okupacijoj”. 
Paruošta -.brošiūrfl's;/‘Lifhuanią” 
trečia —laidai Paruošta? ilcnyga

Bėgome- hiio teroro7’? Kny^a iš-

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_ .... dol.
Pavardė ir vardas ____ _______ ________________ ____ ______
Adresas ____________________________________ _________

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE \

yra seniausia, didžiausia Jr turtingiausia lietuviu fratemalinė or- t

->—Užsakau Naujienas kaip dovaną saver__ r
yra naujas skaitytojas. Priede __
Pavardė ir vardas_________ ____
Adresas

... dol.

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

kuris M

ganizaeija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. /

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus diroa. 5

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILUONUS_doleriu

Sekantis įvykis profe- 
tinėje programoje

Jėzus tarė: “Iš tiesų, iš. tiesų 
sakau tau, jei kas nėra užgimęs 
iš naujo (arba aukštybės), tas 
negali matyti Dievo karalystės.” 
Jono 3:3;

Pasiklausykite šios ypatingos 
programos apįe^arfimos-ateities . 
įvykius šiandien 9:15 vai. vak 
radijo banga 1490 AM per “Lie 
tuvos Aidus”.

Penktadienį per Sophie Bar 
cus radijo programą išgirsite 
“Gaila — dar yra vietos’’.

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Mirtie, kur ta i 
vo geluonis?” Prisiusime dova
nai. Mūsų adresas:

LITHUANIAN MINISTRIES.: išleista knyga su legališkomr
P. O. Box 321,

Oak Lawn, Ill. 60454

-pia-Mekdrig ūpev Jf atsišakė^prN 
imti amerikiečių pagalbą sau
sumos -'keliu " kenvoj ais, bi j oda-' 
ma, 1 kad gėrybės • nepatektų 
Khmer Rouge', partizanams.

Apskaičiuojama,. kad Kambo- 
. dijoje.badauja-ne mažiau, kaip 
2.5 milijono gyventojų,., jų tarpe 
700,000 vaikų ir ligonių. Ketu
riemsmilijonams gyventojų yra 
tik apie 50’gydytbjų.'

I

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons' 
W e 11 s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos

v
c

apdraudų savo nariams.

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

#

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali

Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas — 
Adresas ...

t'

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

Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

307 W. 30th St.
T«L Q12) 543 2210

į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums

1 —5

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, UI- 60629

J? Prunskis paskyrė 1,000 dole
rių premijos radijo - valandė- 
lėihs. -Buvo-laikomos paskaitos 
apie Lietuvą universitetuose—ir 
organizacijose. . Buvo paruošta
medžiaga radijo valandėlėms
Vasario 16 d. proga. Altoje ve
dama kartoteka išvežtų į Sibirą. 
Malonų buvo dirbti, . susilau
kiant prielankumo iš valdybos 
narių. ... . . v -

Juozo šmotelio

- ATSIMIN1MŲ- 
SKIliSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma i 
įdomi 250 puslapių knyga su 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai 
r W ‘ “ 1 at
Ą vykti ir knygą pasiimti. Kitu 

r užsiss

t

i
skirsnelių mėgėjai, prašomi

L r --
K gyvenantieji prašomi 

kyti paštu.
f , Knygos kaina — 5 doleriai. 

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė., 

Chicago, IL. 60629.ži,
fe1Ji ,v

— Pietų Afrikoje juodžiai is-

kVVVXAVKV*XVKVvv\ ei jos centrą.
sprogdino Soweto miesto poli-

formomis.
Knyga su formomis gaum 

ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
goŲILL. 6060% Kama $3.0(1

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

PoMmul^nii-itch
drugytlireSli buy
withoutan Rx!

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 BiCOZENEVUse only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. V BiCOZENE

(JETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town ot Laki)

□•lo namus Ii lauko Ir Ii 
Darbas garantuotav

Skambinti YA 7-9107
- STASYS ŠAKINIS ”

WANTED TO RENT

Bridgeport© ar Brighton par
ke reikalingas 4 kambarių bu
tas. Neturim kačių ir šunų. Te- 
lefonuokite - - ___

HA 1-6100.

Arthritis Sufferers’
Now. Get relief • 

for painful inflammation* for painful inflammation ** * 
and protection for your stomach!

For minor arthritis pain. Arthritis Pein 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
antacids for double stomach protec
tion. Try Arthritis Pain Formula, the 
arthritis specialist from the makers of 
Anacin? « i

■ K

6 — Naujienos, Chicago, Hl. — Tuesday, November 6, 1978

7^

SKYRIŲ PRANEŠIMAI

Pranešimus iš skyrių veiklos 
padarė: Bostono — A. Chapli
kas (atvežė 1,700 dol.), Chicagos 
— T. Kuzienė (auka 2,000 dol.'), 
Los Angeles — VI. Bakūnaš 
(auka 3,500 dol.), Cicero —- dr. 
By. Motušienė, Detroito — dr.
AJg. Barauskas (auka 700 dol.), 

— P: Maldeikis, 
A. Vinikas, Mia-

Hot Springs- 
Lake apskr. - 
mi — P. Šilas, New Yorko — J. 
Valaitis, Palm Beach — J. Dau
gėla, Pittsburgho — V. Yucius 
(auka 1,000 dol.),' Racine, Wis. 
— V. Kažemėkaitis (auka. 200
£

K
KALENDORfcLIS

Lapkričio 7: Karina, Ernestas,. 
Gata, Žanga, Sirtautas, Jurtenis.

Saulė teka 6:28, leidžiasi 4:39.
, ;> U' r » I

Oras vėsus, plynos.

S
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DAR4MABAI ĮTEMPTI SANTYKIAI f 
TARP IRANO IR IRAKO ;

J&iką_l^do__iiLJ.eidžia%kurdams. 
pereiti sieną ir aplankyti gimi-

?- jau Italijoje
—VENECIJA^Ita'lfjari^HGhijo^. 
premjeras Hua Guofėrtgas, pra
leidęs visą savaitę Anglijoje'; ir 
išsikalbėjęs su paprastais žmo
nėmis ir aukštais'' pareigūnais, 
įskaitant ir karalienę, padėkojo 
britams už draugingą priėmi
mą, bet nepakvietė jų vykti-į 
Kiniją. Jis tvirtino, kad kinie
čiai galėtų daug pasimokyti .iš 
bridų darbininkų,- mokyklų; mu
ziejų ir aviacijos dirbtuvių. 
Premjerui patiko tvarka ir dar
bininkų pareigingumas. Jis no
rėtų, kad visi kiniečiai turėtų . Islamo atstovą ir nuvažiavo to- 
tbkį jausmą.

Pirmadienį Kinijos premjeras 
jau buvo Italijoje. Jis nuvyko 
į Veheciją 'ir apžiūrinėjo italų 
pramonę ir muziejus.' Venecijo
je jis aplankė rūsyje dirbančius 
italus specialistus. ' •

Iš Venecijos Hūa Guofengasi 
išskrido į Romą. .

— Iowa valstijoje 71% bal
suotojai pasisako už Carterį,- o- 
21% už sen. Kennedy.

nes. Tuo tarpu Irano vyriausy
bė- nori visą pasienį .stropiai 
saugoti. Iraniečiai norėtų sieną 
visai uždaryti ir neleisti kur-
dams susitikti, bet nepajėgia to
padalyti. ViŠžį laiką eina susi-
siekirnaš. tarp Irano ir Irako 
kurdui ^^s?

■ Praeitą savaitę buvo nušautas 
mulos Chomeini asmeniškas at
stovas Kurdistane. Motociklu 
pravažiuojantis kurdas nušovė

liau. Policija ir mulos partizanai 
b.andė_luzpuo]iką_ sugauti,—bet
kalnų keliais jam pavyko pabėg
ti. Kelis kartus kurdai užpuolė 
Irano pasienio sargų kareivines 
ir visus ten išnaikino.

GALVOJA APIE KURDUS-.
j ' TANO IŠLAISVINIMĄ

-. Kurdų vatiąįJabąidrirntai gal-

— C. ■ — , ■ į .1 r < I * . - - t

— Gijanoje teroristai nušovė 
vieną ministerį; o kitam į auto
mobilį pataikė kulką. - *

( . — ■---- -
—.Aukso uncija Europoje'kai- 

nuoja $374, ??- .rvtg;
v, . ■ į-ėrttų

— Kinijoje .pastaru o ja laikų 
tfc. priviso daug

vbja .apie Kurdistano -išlaisvini
mą. Dabartiniu metų Irano ka
ro jėgos labai silpnos. Irano ka
riuomenė nepajėgtų pasiprie
šinti kurdams, jeigu kurdai ga
lėtų gauti modernių ginklų ir 
tada organizuotai pasipriešintų 
Irano kariams..- •, ų

Manoma, kad Irako vyriausy
bės nariai šį-klausimą tyrinėja. 
Kurdai , nepajėgs pasipriešinti 
stipriai Irano. kariuomenei, .bet, 
kurdai tikisi lengvai y.sumušti

ŠACHO PAHLEVI NEIŠDUOSI IRANU!, 
- PRANEŠĖ AMERIKOS VYRIAUSYBĖ

TEHERANAS'. Iranas.—Prem- - ---------- -----------------------~
jeras Medi Bazarganas. nepa- Kq žmonės seniai kalbėjo: 
jėgęs išprašyti mulos Chomeini truputį išgerti - sveika

BOSTONAS. — Naujausi me
dikų tyrinėjimai patvirtino, kad 
išgerti po mažą saiką alkoholio 
“eina i sveikatą" — stiprina

jėgęs išprašyti mulos Chomeini 
partizanų iš Teherane pagrob
tos Amerikos ambasados ir pa
leisti 59 įkaitų, laikomų Ameri
kos ambasados: rūsyje, pirma- 

įteikė

vardo universiteto mokslinin
kai, atlikę tyrimus, daktarui 
Charles^1 H. Henneken ■ vado-

• vau j ant.' ______ '' - :
Henneken pasakė, kad 

kasdien išgeriant'“po"*3 "butelius

mulai Chbmeihr atsistatydinimo žmogaus širdį. Tai skelbia Har- 
pareiškimą. . ,;

Bazarganas jau buvo padavęs
Jrelis^-pa reiškimus;—bet niulc'
- Chomeiįtikindavo -pasilikti}
ir toliau eiti premjero pareigas.
ŠĮ kartą^muIaųChomeini priėmė arba t is rtik-

_ ‘ j liu.rku.0 vjUŲ uiivijao/ aiuu

dėkojo už. ritąs--pareigas ir pia-| p0 dvi porcijas atskiesto kitokio

inTa"Irano Islamo taryba. Nau- į 
joji Iraųo vyriausybė tuojau pa
reikalavo išduoti New Yorke 
besigydanti Irano šachą Rėza

liukus vyno (23 uncijas)' arba
. . ’/X . [ '-*■ V *■ VXJ _A.vJ LA

nešė.^kad Įranoyygausyb^perri^lkoholio_.un^as^akelia 
j kraujuje esantį kiekį lipoprotei- 
į nų. kurie likviduoja cholestero?

IĮ, vedantį į širdies ligas.
Tokios terapijos nepataria tai

kyti nebepagydomiems alkoho
likams, Jcurie pradėję gerti ne-

mai amunicijos.
Irako kariai Kurdistaną galė

tų prijungti , prie Irako arba 
leisti kurdams tvarkytis nepri
klausomai. Mula Chomeini bijo 
šių irakiečių samprotavimų.

metus dirbęs Vatikano atskaito
mybėje. pastebėjo, kad šį kartą 
popiežiaus kalba kardinolams

-.Dygsta nauja sala 
A? -A Kariby jūroje
Salą aukštyn kelia po van

dens dugne veikiantis aktyvus 
vulkanas. Sala su povandeniniu 
vulkanu pastebėta 1939 metais 
750 pėdų jūros gilumoje, o šiuo 
metu yra dar po 525 pėdų van
dens. Spėjama, kad visa sala su 
vulkanu galutinai iškils ligi šio 
šimtmečio- pabaigos.

begali baigti.

dydamas prezidento Carterio 1 ' 
nutarimą, pranešė Irąno vyriau-< 
sybei. kad JAV buvusio Irano 
šacho • Irano vyriausybei neati
duos, Irano šachas atvyko Amę-
likon sveikatos, sunieŲmais.. Jis pirmininkas, pareiškė .U.S. News 

& ;World Report žurnale, kad 
-dabar- yra sunku gauti namams 
paskolas, o jų palūkanos yra iš
kilusios ir dai' kils iki 14G . Kai 
kuriose vietovėse .reikalaujama 
įmokėti iuž perkamus namus net 
iki 40'/ri Jis pareiškė; kad ši si
tuacija’ nesitęs ilgai. 1980 metų 
pradžioje situacija pasikeis. Pa- 

daugiau pinigų? 
sumažės nuošimčiai ir pradiniai 
įmokėjimai. _________ 7_

Kairios naujiems namams šį
met pakilo 17 G . Manoma, kad 
sekančiais metais nukris apie 
1(>G. Janis pareiškė, kad nežiū
rint nepalankių sąlygų, namai 
bei nekilnojamas turtas yra ge- 

investavimas kovojant

guli ligoninėje, kur jam pada
ryta operaciją^. Operacija buvo 
sėkminga, bet šachas dar nėr.a 
siistiprėjęs. .Amerikos vyriausy
bė nesirengia išduoti šacho Ira
no vyriausybei.

šitas pranešimas, matyt, pa
veikė Irano, mulą Chomeini. Jis' 
leido kitai Irano studentų gru
pei .už mti du-Am.erikos konsu-j skoloms;.. bus

ne"latuk I?arie? Užėmimo metu
r : U -a £ 2 te*“*įvyko. Tokiu" incidentų—jojekas. 

nebuvo.. sužeistas ar užmuštas.
Konsulatuose studentai suėmė
30 amerikiečių, kurie laikomi

konsu-■

kalba kardinolams 
nebus viešai skelbiama, kaip bu- 

skelbiamos visos jo kalbos.
Popiežiaus kalba taikoma tiktai' pagrobtuose Amerikos 1 
kardinolams.

Ilgus metus Vatikano atskai
tomybė nebuvo skelbiama, bet 
šį pavasarį matėsi, kad paskuti
niais 
ekonomijos 
kelias 
prarado pinicr- F nnnsinis klau- 

bu.' ištirtas.

vo

keturiais metais sicilietis 
patarėjas padarė 

nevykusias paskolas ir

s:maz ' inolu

Merui kirto kiaušiniu
__ _ J

i
-9%—, -

NEW YORK, N.Y. — New 
Yorko meras Edward Koch bu
vo bepradedąs skaityti tūkstan-' 
člui žmonių paskaitą Amerikos 
gyventojų sveikatos reikalais, 
bet jis, neturėjo progos ilgai 
tęsti. Nepažįstamas barzdotas

Senatoriaus sesuo 
patenkinta

CHICAGO, Dl. — Senatoriaus 
Edward Kennedy sesuo E. K. 
Shriver labai patenkinta, kad 
Chicagos meras Jane Byrne siū
lo'jos brolį būti demokratų par
tijos kandidatu prezidento pa
reigoms. Tokiai minčiai pritarė 
ir George Dunne, kuris taip pat 
mano, kad senatorius Kennedy 
būtų geriausias kandidatas.

Kongresmenas Rostenkowskis 
mano, kad Chicagos demokra
tams nereikėjo skubėti. Jam at
rodo. kad reikėjo palaukti, kol 
pats sen. Kennedy oficialiai pa-) gavo gerus pietus ir grįžo parei-

latuose.
Nauja Irano vadovybė grasi

na imtis priemonių prieš Įkai
tus. jeigu šachas nebus atiduo
tas. Bet aiškus Valstybės depar- j 
tamento pranešimas atvirai pa-Į 
sakė, kad šis reikalavimas nebus) 
pildomas. Tada Teherano radi
jas paskelbė, kad bus panaudo
tos Irano karo jėgos prieš ame
rikiečius, jeigu jie bandys išląi 
vinti laikomus įkaitus. Pirma- 
-dierūo vakaie lianų naujos vy- 
riausybės .. reikalavimas buvo 
praplėstas, oficialiai paskelbta, 
kad JAV .turi grąžinti šachą į 
Iraną, o britai privalo grąžinti

’ J
I

riausias 
prieš infliaciją.

— Pietų Korėjoje prasidėjp 
žvalgybos viršininko Kim kafo 
teismas už 
nužudymą.

krašto prezidento

— Visi pripažįsta, kad per 67 
metus radijas labai daug padėjo, 
pakeisti Ameriką. Susisiekimas 
labai naud'nr -

' neresus Irane, bet kai 
paalokėjo, kad Islamo vyriausy-Iraną, o britai privalo grąžinti 

jiems buvusį premjerą Bachtia-Į ‘ galj 'įsi;.eržti -į
ra. Britai uždarinėjo savo amba-' 
sadą ir konsulatus, kad minios

žmogus kai ką šūktelėjo ir pa- nepradėtų veržtis, 
leido kiaušinį į New Yorko me
ro akį. Meras akį nusišluostė ir 
šoko prie kiaušinį mėtusio žmo
gaus, jį sulaikė ir liepė policijai 
nuvežti į teismą. Tas žmogus, 
kuris paleido kiaušinį, manė, 
kad meras apie gvyentojų svei
katą mažai težinojo.

Tuo tarpu meras buvo nuvež
tas į ligoninę, pailsėjo, atsigavo,

Praėjo kelios valandos, kol 
naujoji Islamo tarybos vyriau
sybė išaiškino, kad buvęs prem
jeras Bachtiaras Didžiojoje Bri
tanijoje nėra. Bachtiaras yra 
apsigyvenęs Prancūzijoje. Pa
ryžiuje turi butą ir ten gyvena.

Naujo Islamo vyriausybė pa 
reikalavo, kad “Vakarų valsty
bės" išduotų Tranui šachą ir bu
vusį premjerą. ? ■

reikš, kad jis nori būti partijos 'gas eiti. Paskaitos jamnerėtkėjo I JAV buvo pasiruošusios pra
kandidatu. skaityti. k | syti britų Vyriausybę saugoti > mi j ‘Iraną. ‘

britų ambasadą bei konsulatus; 
tai šitas klausimas buvo att-

• dėtas^_^_„_--- —.— -----
Islamo taryba, perėmusi Ira

no vyriausybės pareigas, tuojau 
^pradėjo svarstyti kelis svarbes
nius valstybės reikalus. Pirmas 
nutarimas panaikino draugingu
mo sutartį su Amerika.

Tuo tarpu prie Sovietu drau
gingumo sutarties pridėtas vie
nas paragrafas, kuris leidžia 
prašyti Sovietų karo jėgas įženg
ti į Irano teritoriją. Iki šio meto 
Sovietų kariai nebuvo Įleidžia-




