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Devintąjį Amerikos . Lietuvių, Balkūnas dėkojo už daugiau 
-Kongresą Clevelande, Hollen-’kaip milijoną dolerių, suaukotų 

den House salėje, spalio .13 dieną Lietuvos laisvinimui. Testamen- 
atidarė kun. A; Stasys, kongre-. tiniu palikimu galime ir mirę 
so rengimo centro komiteto pir
mininkas, pakviesdamas Altos 
pirmininką dr. K. Šidlauską 
Kongresui vadovauti.

Į garbės prezidiumą pakviesti 
Vliko pirm. dr. K. Bobelis, 
vysk. A. Deksnys, vysk. V. Briz- 
gys, Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis. .-.i-.:' • - . .

kovoti už Lietuvą.
Balfo gen. sekr. O. Jokubai- 

tienė linkėjo, kad kongreso at
garsiai pasiektų kenčiančius 
brolius tėvynėj.

Iriž. R. Kudukis perdavė svei
kinimus Ohio vicegubernato- 
riaus G. Voinovich, kuris nega- 
lėjo atvykti dėl liūdesio, kai jo

P. Dargis, vicepirm. — dr. J. 
Valaitis ir A. Kasiulaitis. na-- 
riais — kun. A. Stasys ir ihž.
A. Pautienis.- . - '"

Sekretoriatan — inž. Gr. La
zauskas, M. Pranevičius,.. St. 
Mankus. Ų-; v

Mandatų kom. — J. Skorubs- 
kas, Ant. Sukauskąs, Įr. Blinst- 
i'ubienė. .

i

*

Iš organ izacijų sveikino: 
Valst. liaud; vardu J. Daugėla, 
linkėjo kongresui vienybės ir 
ryžto. ' W

Amerikos Lietuvių R. Katali
kų Federacijos vardu dr. J. Pi- 

T. . , .. .kūnas pasidžiaugė Altos jėgo-Kun. J. Gasiunas ’ mvokacijo-1 . ..... . , , . . ..... ... , v ..... mis, atliktais darbais ir linkėjo j e primine, kad zemeje skriau- . .. . T. . . .r ■ J j toliau telkti jėgas Lietuvos lais
vinimui.

Socialdemokratu sveikinimus
džiamas lietuvis, ieškojo pagal
bus Danguje, • rasdamas' sustip
rinimą. Malda, jungė-šeimaą, su

’ me" jėgas atstatyti laisvai, de
mokratinei Lietuvai. . '

Tautinės Sąjungos vardu J.. 
Mockus iškėlė Vienybės' reikalą, 

j Viduje gali būti varžybos, bet 
j išeinant į viešumą,' turime būti* 
’ vieningi. Tautinė Sąjunga — už 
1 Vliko, Altos, L? Bendruomenės 
bendrą darbą.

Lietuvių Kat. Moterų;Sąjun-.

1■I

atgimimo dainių Maironį, kuris 
rpranašavo Lietuvos prisikėlimą.

“-Nuimk-pančius, prašome Ta
vęs, Viešpatie. Prašome, kad su 
meile ir-sutarimu’ svarstytume j 
Lietuvos reikalus”.

Solistei J. Daugėlienei 
komp. A. Mikulskiui vadovau
jant, sugiedoti Amerikos jp'Lie-

■■ . ,T . .v..., , 
„M^ut&^usikaupinu pagerb-1 Vardu J Maek .paraškė kad

ti nuo - pąskųtinip .l^pngreso mi- 
rusiėji Altps nariai bei žuvusie
ji-Lietuvoje, ir Sibire.

y. ■■_ ■ SVEIKINIMAI laikytis tolerancijos:_ dirbkime.
Sveikino kongresą. JAV’ pre

zidentas Carter, pareikšdamas 
susirūpinimą dėl Lietuvos disi-j 
dęntų sunkumų ir dėl žmogaus i 
teisių varžymo.

-.v; Vysk. A. Deksnys perdavė Eu
ropos lietuvių ir Europos sielo
vados sveikinimus. “Kada gi, 
tėvyne, galėsi kvėpuoti leng
viau”, rašė Vaičaitis. Mes čia 
susirinkome, kad Lietuva lais-Į 
vėje atsikvėptų, ei: ?

Gen. kops. A. Simutis, svei
kindamas Lietuvos atstovo dr. * g '
S. Bačkio ir savo vardu, pabre- . .
žė Altos didelį nuopelną. kadlP,ezlus Jonas Paul,us 11 labai 

nepripažįsta Lietuvos įjunyPS^™. kad
gimo i Sov. Sąjungą. Ragino. I cla Vat.kano iždą >r d.del.us 

f VAI V I > Arvi W VAlAlFA LT' 1 +

užmiršus savitarpio nuoskau-| 
das, vienybėje dirbti dėl Lietu
vos laisvės. ~ ;■ ‘ .

Vliko pirm. dr. K. Bobelis iš
ryškino, kad laisvės kovai rei
kalingas kiekvienas lietuvis, 
kiekviena organizacija. Vienin
gai veikdami, matysim Lietuvos 
laisvę. < ’

Tautos fondo vardu prel. J.

Vakarų Valstijose lakūnai bando balionus, siekdami 
1 nuskristi iojimesnėn' keboltėnr^--.

Brežnevas ieško 
įpėdinio

MASKVA. Ruš ja. — Niekam 
ne paslaptis, kad Leonido Brež
nevo sveikata kiekvieną dieną 
silpnėja. Yra dievu, kad jis ne- 
oa ėgia atsistok. Jo kojų rau
menys tiek silpnėja, kad.nepa
jėgia pakelti sunkaus svorio. 
Gydytojai patarė jam numesti 
svorį, bet tai ne toks lengvas 
dalykas. Kai repavalgo, tai pra
deda ii kankinti kiti negalavi
mai. Tuo tarpu L. Brežnevas

į_mrendžia-svarbiausi us- valstybės- 
klausimus. Jo žodis bus svarus
ir įpėdinio parinkime.

Iki šio meto atrodė, kad įta
kingiausias yra N.
bet paskutiniu metu

j prie Brežnevo stalo sėdi V. Če- 
rernenko. Abu geri 
seni partijos nariai.
čiai. Įpėdinį, aišku, rinks poli
tinis komitetas, bet Brežnevo 
žodis, kol jis dar gyvas, gali 

didelio svorio.

kalbėtojai..
ūkraįnie-Į

tu

f

v

y.

rėti

Pataria paspausti 
mulą Chomeini

P/ RYŽIUS. . Prancūzija.

jų.sąjunga Altą laiko svarbiau
sia organizacija laisvės kovoję.

Liet, respublikonų vardu svei
kindamas. J. Milūnas skatino

kartu. -..L, . i
Kūrėjų Savanorių vardu J. 

švedas linkėjo suvažiavimą pra
vesti broliškoj dvasioj. ■ ; r

Bostono lietuviu ir to miesto 
Sandaros vardu sveikindamas 
A. Andriulionis linkėjo spręsti 
visus klausimus taikingais Per
davė du čekiu po šimtinę.

(ALTos Informacija)

Vatikano nuostoliai ; 
truputį mažesni

VATIKANAS, Italija. — Po-

ROBERT STRAUSSWADOVAUS PREZ. 
CARTERIO RINKIMINEI KAMPANIJAI

PIETŲ IR VAKARŲ VALSTIJŲ DEMOKRATAI 
’. PASISAKO. UŽ • PREZIDENTĄ:- CARTER!*.-i - •

' WASHINGTON. D.C.::— 'Bal-' 
tieji Rūmai paskelbė,' kad Rob
ert S. Strauss, ilgus metus bu-1 
vęs Demokratų partijos' Nacio
nalinio komiteto pirmininkas, o 
pastaruoju metu einąs Artirhų-

BAZARGANAS REIKALAUJA PARDUOTI 
ALIEJŲ, NESKRIAUSTI AMERIKIEČIŲ

TEHERANAS. Iranas. — Mu
la Chomeini prašė premjerą Ba
zarganą padėti tvarkyti valsty
bės reikalus. Jam labai nepati 
ko mineralinio aliejaus (naftos) 
darbininkų streikas.

Mineralinio aliejaus eksporto 
komisijos pirmininkas pareiškė. 
kad Irano nafta bus gaminama 
ir pardavinėjama amerikiečiams 
kaip ji buvo pardavinėjama iki 
šio meto. Naftos darbininkų ‘ 
streikas įnešė chaosą visoje naf
tos gamyboje, bet trečiadienį ir 
vėl pradėtas darbas. Nafta bus 
pardavinėjama visiems tiems- 
pirkliams, kurie ją pirko iki šio’ 
meto.

Tvirtinama, kad Bazarganas ■

CHICAGO, m. — JAV Dis- 
trikto teismas „nagrinėja bylą 
46 m. serbų nacionalisto Nikolo 
Kavaja. buvusio Jugoslavijos 
armijos karininko ir piloto. Bir
želio 20 dieną jis pagrobė kelei
vini lėktuvą. skrendanti iš New 
Yorko į Chicagą. čia jis išleido 
keleivius ir įsakė skristi atgal 
į New Yorką. kur pareikalavo 
naujo lėktuvo ir įgulos skristi 

! į Airiją. Ten jis pasidavė.
Kavaja pareiškė, kad jis yra 

[ karys-profesionalas ir vykdo sa- 
I vo pareigą — kovoti prieš ko-

KALENDORtLIS

Lapkričio 8: Supatra, Gotfri- 
das, Domą, Vandrūnė, Svirbu-

Saulė- teka 6:30, Ieidži«9i4:38.
š* f-.

Oras vėsus. v..-,e

: ninko pareigas, vadovaus prezi
dento 'J. Carterio rinkiminei 
kampanijai. Prezidentas mano, 
kad Strausso pažintys ir ryšiai 
su krašto Demokratų pąrtijbš 
vadais bus labi naudingi rinki
minės kampanijos metu. Iki šio 
meto kiti žmonės tvarkė prezi
dento kampanijos paruošiamuo
sius darbus. Susidarė Įspūdis, 
kad rimtos rinkiminės kampam- ' 
jos jie"nepajėgs pravesti. Nie
kas nemanė, kad šį karta kam
panijai vadovaus buvęs partijos 
Centro komiteto pirmininkas. '

'-solIJnowitz------ -
RŪPINSIS TAIKA

Gabus tarptautinės politikos 
žinovas Sol Linowitz- pamažu 
perims- Artimųjų- Rytų taikos 
politikos • reikalus. • ■. i _

61 metų Dalias advokatas R- 
Strauss supažindins! Linowitzą* 
su Artimųjų > Rytų politikais ir 
nurodys priemones. ;i kuriomis 
galima naudotis Artimųjų Rytų 
taikos klausimus sprėtidžiant

Robert Strauss: labai, gerai pa
žįsta JAV<. Demokratų partijos 
vaidus kiekvienoje -Valstijoje. 
Jam taip pat.yra gerai, žinomos 
garsinimo priemonės. Ameriko* 
je. Jis pažįsta didesniųjų laik-

, raščių redaktorius, radijo Mo
menta torius ir televizijos tinklu 
-savininkus. Strauss-; turės pa
švęsti daugiau laiko- rinkiminei 
kampanijai • Sėnatorius-Kenne- 
dy nemanė, kad: partijos pirmi-'

Afganai kovoj® prieš 
komunistes

, M • «
I PAKTLIA. Afgaif&tanas. — 

Afganistano maištirthikai, suki- 
Jęl-^prieš- komtmistū- valdomą 
Kabulą, užėmė visą Paktijos 
provinciją ir bando.įvesti demo
kratines savivaldybes.
‘ Prez. Hafizuila Amin kviečia 
Paktijos gyventojus prisidėti 
prie jo valdomos teritorijos ir 
kartu atstatyti Afganistaną, bet 
jis nedrįso pasirodyti? Paktijos 
gyventojai atsimena, ką jis pa
darė su buvusiu prezidentu Nur 

. Taraki. Nespėjo jis parvažiuoti 
iš Maskvos, pirmame susirinki
me jis buvo nušautas.

Paktijos ūkininkai ir miestelė
nai henori susitikti su H. Ami
nu, nes bijo, kad jis jų rjenužu- 
dytų. Paktija yra pasiryžusi 
gintis nuo centrinės Afganista
no valdžios.

Bu ęs Irano premjeras S. Bach-‘ 
tiaras pataria Amerikai paspaus
tą -nialą „ ChoryriL; Ch'omeini 
kiekviena f >ga kritikuoja JA.V- 
ir prezid’-ųią Carteri. bet ’A šio 
meto' JAV nesiėmė'' Ktų prie
monių prieš n- ..us sauvalę. 
Bachtiaras tvirtina, kad mula 
yra nepaprastai jautrus ir men
kiausias nepatogumas jį labai 
suerzina.

Jeigu mula iš tikrųjų norėtų 
sustabdyti pardavinėti Ameri
kai gazoliną, tai JAV turėtų vi
sai sustabdyti pardavimą rugių. 
kvieč ų ir ryžių. Iranas minta ; 
Amerikos javais, ir ryžiais. Pir
mon eilėn galėtų pakelti kainas, 
o jeigu būtų reikalo, tai galėtų 
sustabdyti paskutinės ryžių sau
jos įvežimą į Iraną.

Buvęs premjeras yra Įsitiki
nęs. kad visa Chomeinio siste
ma subyrės^ nes-krašto ūkis jau 
baigiamas griauti. Chomeini ne
galės žodžiais maitinti gyven
tojų. Iki šio meto Teherane sa
koma daug kalbų, bet naudin
go darbo nedirbama pakanka
mai.

Hucį siekta Vakaru_________________________

nesutiko nieko daryti, kol Isla-'munizm* Jo dvokaus paša- 
mo taryba nesutiko pardavinėti 
naftą amerikiečiams. Leidus' 
pardavinėti >naftą JAV. tuojau 
prasidėjo darbas prie versmių 
ir transporto. Tvirtinama,_kad 
Islamo taryba nutarė ištirti visą 
naftos transporto Reikalą. Jie< 
negali suprasti, kodėl buvo su- 
stabdytas visas naftos pakrovi
mas. Islamo atstovai tikėjo, kad 
jie kontroliuoja visą naftos pra
monės uniją, bet pasirodė,- kad 
taip nėra.

Bazarganas taip pat pareika
lavo. kad suimami amerikiečiai 
nebūtu skriaudžiami, kad nie
kas -nedrįstų jų žudyti. Mulą 
Chomeini nenori, kad minerali
nio aliejaus pakrovimas būtų 
Irano ekonominio chaoso prie-! ward M. Kennedy prezidenti-

kojo teismui savo kliento pla
ną: lėktuvu smigti gyvosios tor
pedos arba kamikazi būdu į Ju
goslavijos prezidento Tito vy
riausią būstinę. Lėktuvas būtų 
pakratitas 50,000 svarų benzino, 
o lėktuvo pilotu būtų jis pats. 

Į ..Kavaja buvo .sulaikytas Tito 
milicijos už bandymą skristi i 
užsienį, bet pabėgo iš einančio 

-traukinio.- Uis buvo surakinto
mis rankomis. Amerikon atvy
ko 1961 metais.

Senatoriaus E. Kennedy 
indorsavimas buvo 

per ankstyvas
. ' ' j - ■’

CHICAGO,. Ill. — Illinois Ko
mitetas kooptuoti senatorių Ed-

niu kandidatu sustabdė veiklą. 
Vykdomasis direktorius Wil
liam S. Hamel pareiškė, kad 
merės Bvrne ankstvvas ir štai- -  - -■ tfr ....
gus posūkis remti Kennedžio

žastimi. Jis padarė nuolaidas 
naftos eksporto komisijai ir nu
tarė nesikišti į didelių pajamų 
nešančią Irano ūkio sritį.

Kad neįvyktų koks inciden
tas. Irano policija renka miesto kandidatūrą- gali jam kainuoti 
viešbučiuose sutiktus amerikie- daug balsų priemiesčiuose ir 
čius ir veža.Į ambasados patai-! provincijoje pirminiuose rinki- 
pas, kur kariai teikia protėkei-j muose kovo 18 dieną, 
ją, o patarnautojai paruošia su
imtiesiems maistą.

nuostolius. Popiežius nieko kito 
negalėjęs padaryti, kaip infor
muoti suvažiavusius kardinolus 
ir paklausti jų nuomonės apie 
būdus skoloms apmokėti ir fi
nansams pataisyti. <

Pradžioje kalba ėjo apie 30 
milijonų dolerių nuostolius, bet 
vėliau paaiškėjo, kad dalį pa
skolintų ar investuotų pinigų 
dar yra vilties atgauti. Paskuti-, 
niais keturiais metais investici- 

j jos buvo daromos labai neatsar
giai, bet nelaimę atnešęs sici
lietis patarėjas jau buvo atleis
tas metų pradžioje.

Kardinolus informavo italų 
kardinolas Egidio_ Vainozzi ir 
kard. Giuseppe Caprio. Jiedu 
dirbo finansų skyriuje ir, turi 
žinių apie-;.padarytas(investici
jas. Atrodo, Jtad visi kardinolai, --------- , - 7---------
turės padėti sutvarkytiVa tik a,-’ ninkąs Ąyącky$--;GMteFk>-rinki- 7gumos pokariniame laikotarpy- 
no- finansus^ rhN A minęykampaniją.’^ -n f&j*,i bet ^is vis tiek pasiryžęs im-

čc Ohiro tapQ Japonijos 
premjeru

* TOKIJO, Japonija.
jeras Masajoši Ohira antradienį 
vėl perrinktas-Japonijos prem
jeru. Japonijos liberalų demo
kratų partijoje ėjo labai arši 
kova tarp Ohiros ir Takeo Fu- 
kudos, anksčiau buvusio prem
jero ir pralaimėjusio daugumą, 
•r.Takeo Fukuda turi šalininkų 
parlamente, bet jis nesugebėjo 
Įtikinti daugumos. Šiomis die
nomis Ohira bandys sudaryti 
kabinetą, paruoš programą ir 
pristatys savo- ministerius par- 
Samentūi. Premjero Ohiros dar
bą kiek apsunkins ta aplinkybė, 
kad jis išrinktas mažiausios dau-

(Prem-

imtiesiems maistą. I — Chicagos arkidiecezija pla-
Tvirtinama, kad premjero Ba-| nuoja uždaryti vieną iš keturių 

zargano politiką, laimė j o visame, aukštesniųjų mergaičių mokyk- 
krašte. Bazarganas pareikalavo’ 
pirmon eilėn' protekcijos ameri
kiečiams: kad nei vienas nebū- 
ių nuskriaustas ar sužalotas.------

Mula Chomeini ir kiti valdo
vai gavo daugybę telegramų, 
kurios verčia keisti sovietinės 
neapykantos amerikiečiams po
litiką. Mula Chomeini nemėgs
ta Amerikos dėl vykstančių pa
kitimų visose Irano gyvenimo 
srityse. Chomeini pataria tikin
tiesiems grįžti prie pranašo Ma-j

lų pietryčių apylinkėje dėl žy
miai sumažėjusio mokinių skai
čiaus ir padidėjusių išlaidų, šio
se—mokyklose—yra—apie 2.000 
vietų, praeitais metais mokėsi 
1.720. o šįmet mokosi tik 1.250 
mokinių. - ■

gauna iš užsie- 
:gramac. hur,os prašo ps
ichą ligoninėje ir nega-

y t

ROMA, Italija. — Kinijos 
premjeras Hua Guofengas, ap
lankęs Vokietiją, Angliją ir Ita
liją. pareiškė, kad jis nori gauti 
Kinijai labai reikalingą euro
piečių draugingumą. Kinija yra 
atsilikusi įvairiose gyvenimo sri
tyse. Reikalai taip susidėjo, kad
Kinija atsiliko Įvairiais atve- hometo laikų, bet Irano jauni- 
jais. Dabar Kinijai reikalinga! 
parama atsistoti ant kojų ir pa
sivyti pirmyn pažengusius kraš
tus. Hua pareiškė, kad Kinija 
bus Vakarų draugas, nes kinie
čiai niekad neužmiršta-jiems 
gero padariusių žmonių.

Kiniečiai norėtų būti ir rusų 
draugais, bet jų baisi išnaudo
jimo sistema kiniečius stumia 
nuo komunistinės Rusijos. Hua 
pareiškė,’ kad iš Europos jis 
daug pasimokė.

tis savo programos vykdymo.

mas, matęs Vakarų papročius., 
nori Europos ir Amerikos pa
žangos ir gerbūvio.

Amerikos ambasados- apylin
kes saugo Irano kariai, bet am- 
basados viduje tvarką prižiūri 
studentai — islamo šalininkai. 
Jie nesupranta, kodėl JAV ne
sutinka grąžinti jiems šacho. 
Amerikiečiai aiškina studen
tams. kad šachas serga nepagy
doma liga. Bet fanatizuotas jau
nimas užsispyręs teisti nors ir 
ligotą žmogų.

Kaip Chomeini. taip ir kiti

Irano pue. 
nio

din.i santykiu su Amerika.
Mula-Chomeini nori - išaiškin

ti. kokiu būdu naftos pramonės 
darbininkai atsisakė dirbti ir su
kėlė valstybėje dideli chaosą. 
Chomeini sutiko padaryti nuo
laidas BazarganuUbet jis nori 
išaiškinti trijų dienų naftos pra
monės darbininkų streiką.

Premjerą Bazarganą* remia 
kariuomenė, prekybos ir pramo
nės sluoksniai. Bet Bazarganas 
nedarys jokio pareiškimo, kol 
neatgaus premjerui priklausan
čių teisių. Pramonės ir preky
bos .sluoksniuose keliamas bal
sas prieš mulos Chomeini fana
tišką prievrtą.
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TORONTAS, ONTARIO, KANADA -- " < *
A

Vlado Pūtvio Šauliu kuopa Toronto LietuyiŲ 
Namuose atšventė 25 metu veiklos sukaktį

V? | ta kuopa išeivijoje. Eugeniją 
' Klupšienė, suorganizavusi Vla

do Pūtvio šaulių kuopą, padėjo 
tvirtus pamatus šaulių kuopos 
egzistencijai ir supažindino kuo
pos narius su šauliškos veiklos 
siekiais tremtyje. O tie šauliš
kos veiklos darbai ir siekiai yra: 
uoliai dalyvauti tautinėje veik
loje. padėti mokykloms, parapi
joms. organizacijoms ir visur 
kelti pavergtos Lietuvos laisvi
nimo idėją, būti draugais ir ieš
koti darugų kitataučių tarpe.

Vlado Pūtvio šaulių kuopa 
per 25 metus rengė įspūdingus 
Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimus, palaikė ryšius su ki- 
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ŠVENTĖS PASIRUO
ŠIMO PLANAI

Žmogaus 25 metų amžius yra 
beveik nepastebimas, o prisi
mintinas tik artimųjų tarpe. Bet 
organizacijos gyvavime, kuri iš
vysto aktyvią ve.klą ir priside
da darbais ir lėšomis okupuotos 
Lietuvos laisvei siekti. 25 metai

jomis, bendradarbiavo su estų 
ir latvių karinėmis organizaci
jomis ir jau keli metai, VI. Pūt
vio šaulių kuopai padedant, yra 
-suorganizuota Baltiečių vetera
nų lyga, Į kurią įsijungė, visa 
eilė kariškų organizacijų ir tūri 
stipresnį balsą Lietuvos laisvi
nimo darbe.

Kad šventės ruoša būtų sėk-
m'ngesnė kuopos vdldyba š.m.
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les pagerbė atsistojimu tylos 
minute. Po to St. Jokūbaitis pa
darė platų pranešimą apie VI. 
Pūtv o šaulių'kuopos 25 metų 
sukakties šventės'nkėšoš progfa-
mą. Valdybos pasiūlyta progra-
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\ Kalifornijos pakraščiuose ‘

išlaidų padengimo.
• >:

Labai gerai pavykęs banketas
- Assn. reprezen&mte, paskolų ko-f

- * v-------- —•------ -------------------------- "f

Aukomis draugiją parėmė 
Donald Petkus — Marquette 

pradėjęs banketą, pasveikino Funeral Home: $1QO, Evans Fu-

.__ į Marquette Parko-Lietuvių na
mų savininkų banketas jvykoį. ordinatore Sįmonaitiene

? * « « . ■W * ♦ * fc '

spalio 27 dieną parapijos salėje. 
Pirmininkas Juozas Bacevičius,

Los Angeles, Cat ggįv‘v 
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svečius, kurie pripildė salę, ir neral Home "$50, -Lack Funeral 
i padėkojo už atvykimą. Padėko- Home $15, Baltic Bakery — sav.
H
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bą, rūpestį bei pastangas. Vice-
jo ir rengėjams už jų įdėtą dar- Ankai ir kiti.
bą, rūpestį bei pastangas. Vice-1 J. Bacevičius' įteikė pažymė-’ 
pirmininkas Stasys Patlaba su- jimus daugiau ' pasidarbavu- 

organiza'cijos gerovei:'
. Charles P. Kai, Angelei Kairi e
nei, Petrui Galinaušktu ir lide- " 
fonsui Sadauskui.'

i : t ; .

Laimėjimų' paskiištymą 'jo^3: 
vedė J.1 'Bačeyičiuš ir A. Katc- 
lienėz S Vežtai ‘ buvo ’yži š^na mi1 
geriausiu Talman Grocery krau
tuvės savi 'Kupcikeričlenes pa-

- . . ____ * " Fa

pazindxno mielus svečius su me
ninę dalį išpildančiais... Solistė 
Irena Petrauskienė yra gerąi 
žinoma ir visi pripažįsta jos dai
navimo gabumus. Jaunutė mu
zikė Lil.ja Šleiterytė yra baigu
si akordeono kursą ir groja Jau
nimo Centre tautinių šokių gru
pėms. Ji yra baigusi pianino 
kursą, dabar studijuoja vargonų

siems
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TiyšTiėliairTevas pasinuku jų 
nušluostęs neprašytų, 

galimybių neriba-

gifne Lr’augo Lair Kairys 
beikių kaime, Alantos, dabai* vieną ir,
Leliūnų, valsčiuje, Jo tėvas, Jur- persižegnojo;
gis Tumasonis, baudžiavos pa- tas Kiekis, kad tik būtų sveika- 
naikininio susilaukė jau būda- tos ir laimės.
mas laisvas ir tarėjo 18 dešini į
tinių ūkį. Kaip iš

n' spėj

i
VENGRIJOS SUKILIMO 

23 METŲ MINĖJIMAS

Kaip žinome, 1956 metais 
spalio 21 <1, vengrai buvo su
kilę prieš jų krašto okupantą 
Sovietų Sąjungą. Nežiūrint A- 
merikos Balso ir kL gražių pa
žadų ir užtikrinimo padėti, nie 
kas vengrams nepadėjo.Sovie
tai sužinoję, kad JAV-ės nepa
dės, Vengriją užpuolė su lūk- 
stanėiais tankų, tūkstančiais 
kariuomenės Po kruvinų kau
tynių vengrai neteko apie 40,- 
000 kovotojų. Vengrija vėl bu
vo rusų okupuota.

Kiekvienais metais tą nelai
mę mini Los Angeles vengrai 
prie laisvės kovotojų patninkT 
lo MčArthur parke,
buvo gražios iškilmės, 
vengrų dūdų orkestras, 
vavo daug vengrų organizaci
jų, padėjo apie dešimt didelių 
vainikų. Pasakyta kalbų,pa
grindinis kalbėtojas buvo kon- 
gresmanas Robert Doranan-di-'

delis lietuvių ir visų pavergtų 
tautų draugas. Puikus kalbėto
jas, tikras oratorius.

Vengrų vėliavose išplautas 
viduryje turintis būti Vengri
jos hėrijas nes dabar jų kraš
to pavergėjai neleidžia vartoti. 
Aišku, vengrai mato išniekin.' 
tas jų vėliavas ir tai jų širdyje 
kelia skausmą pasiryžimą ko-' 
veti iki vėliava vėl bus pilna.- 
Daug Vengrijos vėliavų
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(Bus daugiau)! bauiL'iavcs i 
p.! patirti į 

ii.-busiani kairi
ąja ranka, greit 
tikrosios pavarde 
mintąją, ir ji ši:, 
lik jam, bet ir

išsilaisvino,
Bene seneliui,

I

i

i žmonės prie 
s pridėjo pia- 
ip ir prilipo r.t

Angelos vaikai ver
gauja Kubai

HAVANA. Kuba. — Tūkstan-
jo vaikų vai-Kai Ang°lf)s nepilnamečių vai

kams! Mano tėvu vald škuese 
dokumentuose jis jau buvo ra
šomas dviem naxardimis: Kai
rys, jis ir Tumašdniš.

As neturiu smulkesnių žinių, 
kaip mano tėvelis

į Kubą, cukrausį kų atvežti
{ nendrių kirsti. Kubos jaunimas
i išvežtas į Angolą. Abisiniją ir 
kitas” Afrikos“ vietas! b“~dabar

50
/C

buvo 
ir šiose, jau 23-čiose, jų nelai
mingo sukilimo apeigose.

Vadovai iššaukė visų pa
vergtų tautų vėliavas su atsto
vais. Atėjo gudai (belarusų 
vardu), estai, latviai, lietuviai, 

daug kitų pavergtų

rO ' OS/ ■V
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dabar 
nėra vyrų cukraus nendrėms 
kirsti.

Okupacinė Kubos kariuome
nės vadovybė, susitarusi su An
golos vyriausybe, mobilizuoja 
pačius sveikiausius Angolos vai- 
kus. veža juos Kubon, pamaiti- 

! na. aprengia ir pamoko kaip jie 
privalo kirsti užaugusias cuk
raus nendres, kad galėtų iš
spausti iš jų sunką ir daryti
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X augo, kaip 

ūkininko mokslus ėjo, kaip iš
moko iš maldaknygės skaityti.

rašyti. Žinau, 
is Tr kad vėjai 

nevaikščiojo jam galvoje. Bu
vo nagingas ir, dar jaunas bū-į 
damas, išmoko dirbti medinius 
kilnus, rėškeles, rėčkas, roges 
ir net važius. Mokėjo pasidary
ti arkliui pakinktų, medinį ar-j 
klą ir akėčias, lenkti ratlankius, 
nutekinti ratams stebulę ir pa-l 
sidaryti ratą, — kalviui terei
kėjo jis apkaustyti. Dar iš vai
kystės atsimenu, kaip žiemos 
dienomis ir ilgais vakarais er- 
dvi mūsų pirkia beveik visno- 
met būdavo užgriozdinta tėvo 
dirbiniais. Užtai per visus me
tus, ir ypač darbymečiui atė- 

įjus, ūkis nieko nestigo, kas ūki
ninkui reikalinga.

Iš tėviškės mano tėvas išėjo 
mas kainežs; už tai, kai reikėda- jaunas vyras kartu su savo pus- 
vo parduotus helerių metų ja
vus išvežti, žydas pirklys turė
davo sumobilizuoti bent penki
olika vežimų. Nebuvo niekam 
skolingas.-ir turėjo pinigo. Žino
jo, kad dukterims ištekant rei- 
Lės kiekvienai duoti pasogas. 
Galvojo vieną sūnų leisti į moks
lus, ir tam numatė pinigą. Kad 
du likusieji broliai ūkininkai 
tėviškės nedraskytų, tėvas ir 
tam dėjo rublį prie rublio’, kad 

. broliai galėtų vienas kitam pa-~ 
mokėti. Reikalingam žmogui ir 
paskolindavo, imdamas _už _pasi. 
kola ‘dieviška’’ nuošimti. Daž
nai skolindavo ‘be rašto’, — 
anais laikais padoraus žmogaus 
žodis daugiau reiškė, kaip rašy
tas vekselis, žodžiu, Vinco Kap
suko etiketė mano tėvui visai 
#o.
į'jVincentas Tumasonis — jis

&gamintu maistu.' Venckaus1 or- (

kestrui grojant, svečiai turėjo 
progą maloniai pašokti.
—Svečiai reiškė padėką^ ren g ė- 
jartis už tokio pavykusio’ ban
keto ' surengimą. ' 1 f

. 'Stasys Pat laba' ■

kursą ir Tėviškės parapijoje pa
vaduoja vargonininką. Tai ky- 
lanti nauja žvaigždė ir daug viL : 
ties teikianti lietuvaitė. Ji 
akompanavo I. Petrauskienei. 
Svečiai susikaupę klausėsi ir 
vėliau gausiais plojimais prašė! 
pakartojimo.-

•. * ■ < i ’ - *. ■

Parapijos klebonas kun. An

teikianti

y

neišmokdamas 
kad buvo stipru

~lryi

lenkai ir <
tautų atstovai, bet... lietuviškos 
vėliavos nebuvo, lietuvių atsto
vu nematvti. Kodėl? Lietuviai 
irgi buvo pakviesti, raginami į 
šias apeigas buvo paskelbtas į 
per Los Angeles radijų 
mėn. 20 dienų.

Dalyvavęs lietuvis

Ir šiemet
Grojo 
dalv-

U4____ ________________ - *..
i ugnis ir dar aukščiau — užrašas

Vlado Pūtvio šaulių kuopos
25 . metų yeiklos sukaktuvinę
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Susirinkimas įvyko darnioje “Laisvės Lietuvai!
nuotaikoje. Kuopos pirmininkas; 
dienotvarkei pasibaigus, kreipė-.

’_ . - 1 L ’ ' 'i T rL »
si Į visus šaulius ir šauleŠ'būt'i 
pareigingiems ir, reikalui esant,

ma buvo diskutuojarha ir; paga- ' parodyti nuoširdumą kuopos 

likti . kokį darbelį ir paremti.
veiklai ir valdybai, prašant at-
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Remember Hungary October 23, 1956

‘ IŠVEŠ VAIKUS
IŠ MASKVOS /’

. : J <t;: i; >* .-'u --*3 * \

Spalio 20 dieną- iš/Maskvos “ « 
I amerikiečių ■; radijo :reporteriai
per^ JA VTių j?adi jo- sioiisrpaskdl-r 
bė, kad,,1-980 rųetais Maskvoje 
^yfeįaneiąš Į ^|rto’|tĄHj^iados

cukrų. Jau praeitais metais ku-
ha. dirbamos

I ■

• FANNIE MAY SAL-
NYS_______

ge-

kiek ūkininkui būtiniausių pa
dargų, — abudu kavalieriai. Tė
viškė palikė vyresniajam bro
liui. Iš tėviškės pasaulin ėjo *

tėvui beveik
i

arklius. Žemė buvo laiku ir ge
rai dirbama, ir 
niekuomet nereikėdavo su Die
vuliu derėtis dėl derliaus. Javus 
ir linus parduodavo, išlaukda-

broliu Gabriu. Iš tėviškės išsi
varė vieną arklį, tris karves, 
jungą ariamų jaučių ir bent

iH

___ $10.00

$10.00.
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_______
AntaciQ-Ar/j-Gas <

(ninkas. Jis turėjo nuosavą 60 
mėš ūkį; turėjo 

savo miško' — beržyno ir lieknų 
pušų šilelį; turėjo plačią kaime 
sodybą. Sodyboje buvo užau
gintas kaip kaimui didokas so
das, turėjo moderniau už kitus 
statytą gyvenamąjį namą ir 
rai sutvarkytus ūkio trobesius.

Stepono Kairio atsiminimai biečiai buvo atsivežę Angolos 
jaunimo laukų darbams, bet da
bar jaunimo išnaudojimas eina 
žymiai didesnėje skalėje. Gali
mas daiktas, kad dalis jaunimo 
pasiliks Kuboje, nes Afrikoje 
niekas ju nebelaukia.

p.aliošventę atidarė kuopos pirm. St. 
Jokūbaitis ir paprašė Įnešti da
lyvavusių šventėje šaulių dali-, 
nių vėliavas. Vėliavų įnešimui} 
vadovavo šaulys P. Gulbinskas. 
Scenoje-buvo devynios vėliavos. 
Įnešus,-vėliavas, uniformuotas 
,š^lys7tr-aąuiėrįnešė’geEųvai- Assn. prezidentų* Frank Zogū, 
niką smT^aš»~^RomūVKalan7 
tąi^’ ir .padėjo prie R. Kalantos 

^bareljrfp.: ū’. ~
per. -visą oficialiąją dali .uni

formuota s.-šauly s ir šaulė.pasi-

tanas Zakarauskas sukalbėjo 
maisto palaiminimo maldą.

J. Bacevičius supažindino da-
I

(Tęsinys)

daikta ar reiškinį su vaiko neiš- 
semiamos fantazijos pagalba 

Ir kai dabar, iš tolimos Ame- mokėjome paversti kuo tik no-
.tikos žiūrėdamas,—sąu_ą(kuriu rėdanti. Tikrumoje gyvenimas- 

įgavo, naują nta-rią j r nąųjaUu^įg“

Į
,kiai pasakė, kad Ray ‘.‘medaus 
mėnesį gali praleisti kalėjime. 
Moteris ilgas savaites laukė pro
gos Įtikinti sargus, kad kaip

liau, priimta: ' -' . * ; į

Kuopęs pirmiriinkas, pranešė, 
kad šios šventės didesnei- reikš
mei .bus .paruošiau pagal -skulp
torės E, Doeienės ,projektą,‘.mū-l 
sų tautos herojaus - Rpmpii^aiąųrn, 
tos? bronzinis bareljefas, ,kuris ■

’’ nbmis įvykQ Vl^įdo Pūtvio šau-

metų sukaktįeš žainėjimas ' Ufe- 
tiiriu Nąm.ųp$.e,x. ■.

’ Rugsėjo. zųriĮ- 29 d. X.
Įvyko , J^one^ritą^ ir* linkgtodji 
4-1 L —■ Į Į , 

" Ų šią ^’.ępjį'Įš ,£t.

lyvius su žymesniais svečiais: 
Chicago Savings &.Loan Ašso:< 
ciation prezidente ' Philomena ] 

. Pakel, Midland Savings & Loan!

MANO TĖVIŠKĖ

James Earl Ray bandė pabėgti
; PETROS, Tenn.’—Pietų Illi- 

—nois-gy ventojas-James—E.—Ray,- 
nuteistas kalėti 99 metus už dr.
Martin Luthėr King Jr. nušovi
mą, praeitą pirmadienį bandė 
pabėgti iš Brushy Mountain 
valstijinio. kalėjimo, bet jam ir 
šį kartą nepasisekė.

Jis pajėgė išsprukti iš savo 
vienutės, pajėgė išeiti iš savo 
kalėjimo 'Skyriaus, apsidengęs 
žalia antklode bandė nepastebė
tas per veją,dasisiekti iki kalė
jimo išorinės sienos. Bet ten bu
vo sargo pastebėtas. Sargas šo
vė kartą į orą ir James Earl 
Ray neturėjo kitos išeities, kaip 
pasiduoti. Sargas vėl jį-nuvedė 
už septynių raktų. r

Ray gavo 99 metus kalėjimo suplanavę ir keliomis gudrybė- 
1968 metais. 1977 metais jam mis išsprukę iš savo skyriaus, 
pavyko perlipti kalėjimo sieną vis vien nepavyko perlipti pas-

auka. Susirinkimas, buvo b.ąig-rugsėjo mėn. 16 d. 3 vai. popiet 
Toronto Lietuvių Namuose su
šaukė kuopos visuotinį šaulių 

-susirnrkimą galutiniąm apsvars
tymui ir nutarimui kaip, geriau 
ir įspūdingiau suruošti šią 
šventę.

VI. Pūtvio šaulių kuopos pir
mininkas Stasys Jokūbaitis ati- 

.darė susirinkimą, pasveikino 
šaules ir šaulius ir pasidžiaugė, 
kad iš 60 šauliu i susirinkimm 
atvyko 45.

Kuopos pirm. St.' JokubaitišJ 
savo jautrioje atidarymo kalbo
je pabrėžė, kad išeivijoje atsi
kūrę ■ šauliai privalome parodyti

tores E, Doeienės projektą,.>mū

susirinkimpasitikėji-

dalis i

galima, kad Lietuvai priartėtų
-< —, ,£ » - . j -*• : _k_ ‘ ? \

Tai pirmoji šaulių suorganizuo-’ laisvė. Mirusius* šaulius ir šau- dėti prie' R.: Kalantos‘bafeljėlo
i.. H
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kainuos apie $l,700.;>Rr. KLąĮąnJį 
tos bareljefą atidengsįSinęįąsRįu:n 
.dirkaqper VI: Pūtvjų šąu^jj kup-i; 
pos x^eiklos 25 mętų šyenięs;sų- . 
kaktį. Taip;;paį :pijaęešė., ;kąd- S-:
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’ išlaidoms' • padengti, ‘'•paaiikbj’o p"; Dam 
100 dolerių. Be; toŲViši"šžruliki 
Įvieni šųsipiūkimo ūjietiT, kiti ve-

4l

zuota Eugenijos Klup'šienės 1954’ pasauliui, kad mes darome Laš 
metais rugpiūčio mėn.-. 20 dieną.

Vff r

liau) * pasižadėjo* alikomiš^ prišir

r:.!.

suruošti

100 dolerių. Be' fof,' viri "škuliai

ream

h

t <

TV
♦ t %

y

A. 
I

į 7/

* >:■

?ac- f t 9i n —ariiwi 
Kia amoXMC itiWtatvrxM « 
feXSSMM of Sb TyartBB

?<| S 

yy -
V:*

■

. * <
Į

I

B:4 t -J
fev - ‘J

įerican

etuvos. laisvei siekti, 
iškia gana daug.
Ne viena organizacija ir klu

bas, kurie susitvėrė prieš 25 me
tus, turėjo užsidaryti dėl to, kad 
neturėjo reikalingo, akstino sa- 
vo gyvybei išlaikyti. Dalis orga
nizacijų. būdamos savimeilėmis, 
nustoję visuomenėje 
mo. turėjo savo veiklą sustab
dyti ir tik ant popieriaus buvo 
galima Įrodyti, kad jos dar ne- 
išmirusios.

Vlado Pūtvio šaulių kuopa 
Toronto mieste buvo suorgani-

tas sųgiedant ..Lietuvos himną-
ŠVENTĖS'MINĖJIMO

.: -£1 ' PRADŽIAT' rr^7^

1979 m.^ųgsejp mėn. 29-^Q die- 
"Tądo Pūtvio sau-’ 

lių kuopos Toronto mieste 25'

d

’ - TV -

Kudirkai ųž; kelionę įsumokės <įų * 
. šauliai (Pavardžių.^minėjo).

'Tįc^ proga b.o.Jsmigelskiėi. 'su 
;širiįik*mo

; ' Rugsėjo. mėn. 29 d, .T vai. yąk.

laiku, bus išvežti visi vaikai
..fJuTzT

Komentatorius. pastebėįOv-kąd-^-^
i ?i.

i 2*

nuo~5; iki, J.? metų amžiaus.

Mutuąl Federal Savings & Loan . norint rušiį. .jauni;, .
’ mą ąpsąųgotd- nuo, ti^stognjb 
kontakto. - su..-tiyąkaĮĮ^čiįį-: ;ja,u- 

inimu,; T
i Kokia... baisį ■ rusų , ko^tunįsijĮ

i — apšaukė, kad Ro 
mas Kalanta buvęs nepilno pro-

j ir jų tarnai
i mas Kalanta buvęs nepilno pro-Į' 

to. Taip pat 'nusistebėjo,' kad I 
■4. 1 * • * • vj • ■ ' J - J- 11 Jkeisdami stovėjo garbės sargy- :tokių išsireiškimų girdima 'jir J Batūra? kad neK^yp laikais

p.p.JSrnigelskiki.
metui, ‘ šfdš šventes f autompbjĮhų"yykome ..šįė a§JU.e-\

g^ąi. .Įpūsti -5^e yi-ę
ka Po^.j(4Į^o šauliu, b.ūrlo’

"ruošai ’ir' R. 'Kalarttdš ■barėljėfh'1 nys:' Ę;; jx Qt. ^ąįįaląųsįąŲ M
ąį. Be Į^ūsjį y^ko

valdybą;, pirm. A. Še tikas, sekr

Great

P. Dauginas, įžd.; p. -Šidlauskas 
ir1 šaulys K. Galdikas su vė
liava. Į'šventę nuvykome 6 vai., 
•tai-yra valanda ankščiau prieš 
oHcjaHą ‘dalį, , kad , gaūtuinėni 
•tm’kainešnj stalą. Stebėjaus, kad

bėgavomė^ tinkamėsnę 
'vietą' arčiau Scenos. 
:jaū ■ pradėjo svečiai’

I fnūotr šauliai bei šaulės ūžpil- 
’■ dyti ’šalę. Atvyko ir buvęs Sibi

ro: ■kankinys Simas Kudirka,

' w r h . % < i • = V-ir* šaulys K. Galdikas su vė
liava, Į’šventę nuvykome 6 vai.

1 i ■■j ---j—it- -

oHrišĘ4 Šalį, , kad , gaūtumėni .. _ . » ? r* t * v ' ‘ ■ * t • • . j- _'

“Švėpių jau 6 vali buvę gana daug
— Ų*-i -įr— f *■' '' ’ ir mvos

6:30 vai- 
ir ' uriifor-

net ištėkejo'Tiž“ James “E. “Rayr 
bet—jam nepasisekė;—Kalėjimo 
kapelionas porą sutuokė ir aiš- man gaila senųjų, nežiū- rįnį, bendrais reikalais jungda- 

rint į visą naujųjų padarytą pa- mas visą kraštą, kad ir pabiru- " ........■ — -■■ - —■

bojo. Sugiedojus Kanados him-
pą, kuopos pirm...St. ..Jokūbaitis
j .įšventė ratvykųsšus s oficialius tas, ■ nes Romas '• Kalanta buvo
gąpbmgųs ...svečius, i: paminėda- didelis patriotas ir' sąmoningas

• . .... __ ■ _ _ _ T .. L

išeivijos tarpe. S. Kudirka paša 
kė,. kad tai yra rriėlas Ir šmėiž-

(

mąs gayardėmis, pristątė .publi-1 lietuvis, o susidegino tik protek w- • • • \Z • <■ w -w • r S ▼ V v «r >«V . <T- =- r*".jkąj ir, išreiškęs bendrą padėkai; tuodamas prieš r Lietuvos" Oku- 
nž-gąsisų dalyvavimą,'pasveiki- panto bedieviškąjį sovietini im- 
np4 šisės^odžiais :L, ; d .

■<*I)£idėŠmąt r' penkerįų metų 
šaūliškb '—^kultūrinio darbo su
kakties proga, Sveikinu mielas 
■seses' ir brolius šaulius, atvyku
sius į-mūsų šventę iš toli ir arti, 
bei:visos1 šios šventės dalyvius.

kąi ir, išreiškęs bendrą padėką f, tuodamas prieš' 
M7 *d4J.l.VA751 vimo * CVPllri- I -iotK + A

^kultūrinio darbo

perializmą, 'reikalaudamas Lie- j 
tuvai laisvės.

Sportininkas

OMAHĄ/NEBRASKA,
'KARitfOMENfeS* ŠVENTĖ’ 
, IR KONCERTAS ' '
Š.m.: lapkričio.?EjėĮt.: J.:7<,dieną _■

17 Vali vakaro .Aųtąno: p,arą^.: •
_ ’ /L ? • _ . _ 1 * * . r\  44*0____________A _.v>

nepasitiki!

Ų i' _

’ A 1
t

>•

t

Baigęs savo kalbą S. Kūdirka /pijosęsalėjef. Qmahps“Ramovės
* V F , r i , *s. . • fc■ , . 1 i . - • t

r*'

Kariuomenės'

t

žangą. Kur dingo beveik patri- sj naujais vienkiemiais. Buvo- 
arcralinis gyvenimo' stilius Iš- nie pradėję vyt s Vakarus.

MANO TĖVAI

Mano žinios apie mano šei- 
mo’s genealogiją "nutrūksta čia 

vartų.

nyko suglaustieji kaimo kie
mai ir suglaustasis kaimynų

nors duotų jos vyrui laisvesnį]gyvenimas Naujos sodybos dar 
vv'i w» 4- #■» "Urz-k.4- r>nv>rro, r-i i vx vo 4- *inomentą, bet sargai suPrato, nežaliuojančiais kupstais pabi

ro nelygiuose L žnevėžių laukuo- pa[ ug gimtojo' kiemokuo visa tai gali baigtis, todėl 
nesusižavėjo moters 
mais.

Ray bandė pradėti bylą iš 
naujo ir Įrodyti, kad jis juodžių 
vado neužmušė, bet jam nesi
sekė to Įrodyti.

Kartu su"Ray ši kartą ir kitas
kalinys Donald Eugene Wolver-j niais rečiau vakaruškų

sumany- se, kiekviena sau, ir kaimynas Kaltas esu aš pats. Mano tėvas
su kaimynu, jei tik jie patys ne- nebuvo pasakotoms, o man, kol 
neša pieno j nugriebimo punk- tėvas dar buvo gyvas, galvon
ta, gali k' savaitėmis nesusitikti, j *..............'
Jaunimas ųebejoja. naktigonės praeitin siekia 

vidurnakčio; šaknys.
mažai bedainuoja. Sekmadie- patiekti tik labai kuklių žinių 

nors 
ton .bandė pabėgti.. Nors jie šį į kunigėlis dėl jų jau nesibara. Ir

jaunimas pradeda įaugti į vien- 
kieinio ^nuotaiką, į ' 
sau. Nebėra vaikų klegesio dul
kėtoje -kaimo gatvėje—kai sek
madienio popiečiu susimesdavo 
į dvi partijas ir pradėdavo muš
ti ripką. Rudens ir žiemos va
karais nebesakomos tiek baisios 
pasakos, kad net reikėdavo pa-' 
siriesti kojas ant suolo, kad iš 
pasuolės kas jų nepagautų. Kad

— t ir kas pasakas sakytų, daug kas

neduksta iki

neatėjo išsiklausti, kiek giliai, 
i mūsų šeimos 

galėčiau istorijaiAš

JAY DRUGS VAISTINĖ
------  2759 W. 71st St, Chicago, Ill.

» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI 
______ DUMYNA1___« KOSMETIKOS R]

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

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.

atidengė Romo Kalantos barei-1!skyrius-•• Įuošia

pašventino šį 'meniškai' iš bron- kas: svečias iš Čikagos dr. L»eo-
■zosT^adary^ "Bareljefą.- kuriš- našdKriąūcĮiiūniik^ ,;C

1' •Koncerto ’' programą išpildys

id«. -:Į
S.Ti garbės pirm, prof? V. Man- bus muzika/ vėiksĮ bufetas ’Įf 
tautas, Vlado Pūtvio,' Lietuvos bus karsta Makarienė.

„v. Sąjufigos steigėjo, vai-: Bilietų kainoši'“'šuąuguš’rms
•jauna" didvyri^ Rmną^ KaLmJj kaitįs* Prelegentas supažindino j 4 doU mokriririb^Š'# /f

. < - ,*.*-. - .-X.. —!I doL Eiii^ušif^kšt^'J
— ..Ji i“,.. f ' • i

Algis/Abtajięįiš; T?

• - = - - • -- - - i - - I * - į.

jefąi šcetioje. Kun. P. Ažubalis šventės minėjimą, paskaitmin.-
žygį jau anksčiau buvo gerai

nors

Dėkoju Jums- visiems/kurie sa-
■vcr -daly-vav-imu ‘ ’pra turtinote šią 
prasmingą šūkaktį. Esame labai 
dėkingi’tiems,' kurie savo nuo
širdžia auka 'parėmė mūsų pas
tangas Įamžinti lietuvių tautos

prasmingą ŠūkaktĮ. Esame labai

iurfre :jvus=^
'Končėrtd ;'pi?dgrainš įŠpildy; papuoš Lietuvių N amų G'e'dimi- 

cuu pilies~menę; : ■
■ tPagrindinę kalbą pasakė L.Š. šokių grū’pė'.^L^rikšlhbje dalyjė

Lietuvos generalįnĮs konsulas'
>. -Kariadai dr. J. žmūi'džihas, ku- , 

mgai-p. Bžsbalis. A-; Siman«vi-jvisam lįukui Toronto Lietuvių
'rius OFM-ir k-i;r.. A. ŽiIinskas:

LĮ&SjT.* 'garbės pirm. prof. V;
MŠntautas! KanaAEbs- šaulių 
rijiktinės pirm. J? šiaųriūlis ir

vai ■ ?

l

Jo garbei' padaryti bronzinis įėjimo dalyvius su'Lietuvos p tams dob Biliėtūš iŠą£kšW
bareljefas; Lietuviu Namu (To- Sąjungos Tremtyje' cent-; platina’ trys 'VW& 
ronto) valdybos sūtikimU; liks ? organizavimu prieš 25 metus 

_   _ _ _ - /""> V O rrr\T C± rniilivi

. Namuose. Gedi mino 1pilies me^ .y54 m“^
nėję". " ■ ' ■

f Baigęs' atidaromąjį žodį, pir
mininkas' pakvietė VI. 'Pūtvio

Jo garbei padaryti bronzinis | 2_dalyvi^'.SU’?etUV^S i '
bareljefas; Lietuvių Namų. (To-

4-
.Čikagoje ir^ pirmosios šaulių : lis ir''SfasysuPangbišis'

12_ Visuomenė' prašoma1 ^Csilan
• kyiį_i.-J^^iiW^ koncertą.-

J. įmaiUys St,
pi učių 20 d. Toronte, 

(Bus daugiau)

ir tris dienas praleisti.miškuose. Į kutinės sienos. Pas juos rastas f f\ v- n J • ** • .1 -J , • • V -1 - v- •Tačiau buvo pagautas ir grąžin- plastikinis maišas su drabužiais 
tas Į kalėjimą. Už tą pabėgimą 
buvo teistas ir gavo dąr .viene-
rius metus.kalėjimo.. į.,'.,..

Prieš porą „metų vieną graži

ir kiek maisto.
Altonos gyventojas

tai'^r viskas. Rū- 
~ mano

pusbrolis, prof. Jonas Puzinas,

apie seneli, — 1 
pestingesnis už nmane

Į gyvenimą surinko daugiau žinių apie ma-
no. motinos, Uršulės Puzinaitės, 
šeimos praeitį, bet ir j i nesie
kia Gedimino laikų. Mano už
davinys, rašant ir šiuos atsimi
nimus, yra daug kuklesnis: lai
kau sielos pareiga pasidalltiKau sielos pareiga pasidallti su 
skaitytoju trumpai. sutrauktų 
mano tėvo ir -motinos apibūdi
nimu ir tuo būdu pagerbti man 
brangią jų_atmintį<jjč .
; Vincas Kapsukas^ kai išvirto 
komunistu -ir-rašėrsavo- veikslą’H

— Brežnevui mirus, ta pati 
grupė kontroliuos Sovietų Są
jungą, — sako specialistai 
Bus kolektyvi vadovybė.

;tos apylinkės moteris sųsidomė- 
jo “žygdarbiais” ir ryžosi pa

rtieti jam ištrūkti iš kalėjimo;.Ji 
'■ - -k . ' ‘ . »' - z’*1- į ’. w

y 
y

įo jo “žygdarbiais” ir ryžosi pa

JL

jomis jau nebepatikėtų, šimtais 
metu kurta savotiška romanti- 
ka, nuspalvinta liaudies fanta
zija, kuri senosios pagcFnijos pa
likimą drąsiai supynė su ‘krikš- 
čioniskąj a’ dabartimi, jpasitrau-

‘Pirmoji Lietuvos' Proletarinė 
Revoliucija’, apie Steponą Kai
ri pasakė: S. Kairys — inžinie
rius, stambaus budžės sūnus 
nuo Utenos . . Vadinasi, mano 
tėvas, Vincentas Kairys, yra V. 
Kapsuko -tituluojamas ‘buože’. 
Turiu pasakyti, kad mano gim
nazijoje buvimo metais mano 
tėvas atitiko Kapsukui įprastą 
terminologiją: Užnevėžių kai
me jis buvo turtingiausias ūkr

For your headache get
< 53
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got the selection andprices ta prpve iį. 
aii styles... all tooths ano *'

lengths... all great value and an , <■

in 14k gold k&nbltou^.
40% off '

f

kJ
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mininkąs' pakvietė VI. 'Pūtvio 
. šaulių kuopos- kapelioną atkal
bėti invokaciją. Po invokacijos 
pakvietė buvusį Sibiro kalinį 

.Simą Kudirką tarti žodį. Simas 
Kudirka savo kalboje kvietė vi
sus- dar ryžtingiau skelbti lais
vajam pasauliui apie Lietuvos 
okupantą ir prašyti laisvojo pa-

- , ' •  1 *’ Ų ------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  .

dailinjnko nupiešta Lietuvos okupantas — Sovietai

ėštu 'F>ėi latvių veteranų ■■ 
ninkai;

Xiris pp 7 vai, 3jj,dąxė.uždąn-i
gą. Spėrios yįtiųryje, .apf paaųkš-
Įinbnų. pastatytas Roųj.0 Ka- 
lantos brpnzipis, bĄX!ėlj§fas- -^-a" 
lia, stikluose — dvi ,degąnėjos
fetitois bronzųus, b.ąjrijęfas
T § ' s i ■ , , . i > , > t .* i _ . ■* j ;

^kŠ5- Viršuje Rqj»o; Kalantos
t^reljęfo

“T

s:ąulįo paramos.—Pareiškė, kad

SOMH CHICAGO MOTOR CLUB TfPS ON

UPRESSMSy D/W/H&
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
EOU-ow+NG distances... , ;

C

■
<.'StT 74-'-

you'uu RUN INTO TROUBLE- IF
there's a sudden stop while 
yOU'R^ FOLLQWING TOO CLOSELY.^ ,

t J

—-4
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aL, - f
i i j 
j
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■■■ — u.~_—---------------
IF YOŲ PRIVE AT THE 

7WZVZ4//Z4/ SPEED 
/ THE 'RfČJ/7 LANE
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14k Gold Charms — 30% off 
14k Gold Earings — 30% off 

30% off14k & 1 8k Religious. Medais
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extra strength and safety, too.
Anacin* has extra strength, by a panel of experts, used as 

Trfore strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet. And more pain reliever than any 

- Anacin rombines that strength regular strength headache 
with safety. • tablet. Gives you safety you

Lika al leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anam starts with a 'want Read and follow label 
pain refcvtr recognized safe directions.

r Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.

kė prieš mūsų dienų realų gyve
nimą ir nyksta,
sau pakaitalo. Nyksta kaip pa
slaptingos miglos viršum nu
sausintų ir sukultūrintų pelkių. 
Gaila!

O gal tik gaila kūdikystės lai
mingų dienų,- kada kiekvieną

rius, stambaus budžės

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

nepalikdama

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

L
4*

4

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS
* IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

— Leonardo šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

$5.00-, 500 psl. Kieti viršeliai ...

2 — Prel. J. B. Končiaus
’ ATSIMINIMAI Iš B ALFO VEIKLOS

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

8 — Henriko T. Tamašausko 
y 
l

PEKJ

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
340 psi. Minkšti viršeliai ............

Su žemėlapiu, daug paveikslų.
PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ

.. $6.00

Už PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

K NAUJIENOS
1789 S- Htdsfed St, Chicago, IL 30608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A KISS IN TH! DARK. FUonttikij fr Lntymri novtykh 

ifniyiBal, paint? 13 gyvenimo. Lengva* atlliaa. gyva kalba, sratiai IŽIeina' 
100 paL Kaina »JO.

Dr. Jmcm B. KmČIm, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuva* Utortfoi 
antrank* nuo pat eenąftj amžhj iki pokario metę. Vidutinio formato. 147 
mL, kainuoja Q.0O. ,

Dr. ^Mua B. Končhn, VYTAUTAS THS GREAT. literiniai DLK Vy

tll pat Kaina 0.00. Kietai* ririeliala S4.0Q. '

Dauguma Uu knygų yra tinkamo* dovano* Jvairioai* progomia. Ja* b 
‘ j gaUm* (atgyti atailanklu* 1 Naujiena* arba įtikintu* čeki ai 

Tinigtoe perlaida__________ _____________ ______ __

patranka nuo pat aentiją amžių Iki pokario metų. Vidutinio formato. Itf

tauto bruožai, paliečiant to laiko Lieturoa valatynea ir K* kaimynų Ltorija

dtaa knygai

I

f

e

Idgytl atailanklųa I Naujienas arba ataiiintųs čeki a?

NAUJIENOS
1TW 0*vth 8bM«4 BtrwL Ckk*r*. flL

DR. ANTANO J. GUSENO RA ŠTAI 1
NAUJIBNOSI OALIA.A GAUTINI PAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO- 

JO, VIBUOMENtS veiKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUI
Dr. A. J. Qv««»n — MINTYS IR DARBAI, 238 p«L, Ue&H&ttf 190B 

csetq (vykiu*. Jablontklc Ir Totoraičio jaunu diena* Ir ruaf 
rtptalm*.  - . tAM
metų JvyHa*. Jablonaklc Ir Totonlčio jaonu diena* Ir rad 
rtpinlwą . - -____-

a. J. OvM»n — DAMTYt, jų prlefclflra, rrefkata Ir ffožb
Detali TlrieUala, vietoj* M.00 dabar tik 

Mlnkttala r«allal> tik____________________________
Dr. A. J. Ovwm. — AUKfTA KULTO HA — ŽJAUROS ŽJMONftl.

KeUonA* *« Raropų UpddUel. Dabar tik ' n.M
VUmm prf vWM*yt| F>ih, afWMRfvt «rV» •r4wt FCi«

■•i prW«4>Nf

NAUJIENOS,
17» »♦- HALSTKD 8T, CHICAGO, ILL. HWi

t
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I
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fP'
1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVI

Minkšti viršeliai, 410 psl.____

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

Minkšti viršeliai----

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai __________________  $15.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
----------------------------------------- Minkštūviršeliai

Cekj reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerj P ai to illaidoma.

- __ — ——
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TORONTAS, ONTARIO, KANADA -- " < *
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Vlado Pūtvio Šauliu kuopa Toronto LietuyiŲ 
Namuose atšventė 25 metu veiklos sukaktį

V? | ta kuopa išeivijoje. Eugeniją 
' Klupšienė, suorganizavusi Vla

do Pūtvio šaulių kuopą, padėjo 
tvirtus pamatus šaulių kuopos 
egzistencijai ir supažindino kuo
pos narius su šauliškos veiklos 
siekiais tremtyje. O tie šauliš
kos veiklos darbai ir siekiai yra: 
uoliai dalyvauti tautinėje veik
loje. padėti mokykloms, parapi
joms. organizacijoms ir visur 
kelti pavergtos Lietuvos laisvi
nimo idėją, būti draugais ir ieš
koti darugų kitataučių tarpe.

Vlado Pūtvio šaulių kuopa 
per 25 metus rengė įspūdingus 
Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimus, palaikė ryšius su ki- 

1 tomis lietuviškomis--organizaci- 2gįa 4
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Vladas Putvis
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do Pūtvio šaulių kuopą, padėjo
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ŠVENTĖS PASIRUO
ŠIMO PLANAI

Žmogaus 25 metų amžius yra 
beveik nepastebimas, o prisi
mintinas tik artimųjų tarpe. Bet 
organizacijos gyvavime, kuri iš
vysto aktyvią ve.klą ir priside
da darbais ir lėšomis okupuotos 
Lietuvos laisvei siekti. 25 metai

jomis, bendradarbiavo su estų 
ir latvių karinėmis organizaci
jomis ir jau keli metai, VI. Pūt
vio šaulių kuopai padedant, yra 
-suorganizuota Baltiečių vetera
nų lyga, Į kurią įsijungė, visa 
eilė kariškų organizacijų ir tūri 
stipresnį balsą Lietuvos laisvi
nimo darbe.

Kad šventės ruoša būtų sėk-
m'ngesnė kuopos vdldyba š.m.

—
ii
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•JT: Z

.1 ■'i.
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r

į*£

F.

Ihp n ./iv
les pagerbė atsistojimu tylos 
minute. Po to St. Jokūbaitis pa
darė platų pranešimą apie VI. 
Pūtv o šaulių'kuopos 25 metų 
sukakties šventės'nkėšoš progfa-
mą. Valdybos pasiūlyta progra-

r. ,r '

\ Kalifornijos pakraščiuose ‘

išlaidų padengimo.
• >:

Labai gerai pavykęs banketas
- Assn. reprezen&mte, paskolų ko-f

- * v-------- —•------ -------------------------- "f

Aukomis draugiją parėmė 
Donald Petkus — Marquette 

pradėjęs banketą, pasveikino Funeral Home: $1QO, Evans Fu-

.__ į Marquette Parko-Lietuvių na
mų savininkų banketas jvykoį. ordinatore Sįmonaitiene

? * « « . ■W * ♦ * fc '

spalio 27 dieną parapijos salėje. 
Pirmininkas Juozas Bacevičius,

Los Angeles, Cat ggįv‘v 

g
!
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svečius, kurie pripildė salę, ir neral Home "$50, -Lack Funeral 
i padėkojo už atvykimą. Padėko- Home $15, Baltic Bakery — sav.
H

*■ V F r

bą, rūpestį bei pastangas. Vice-
jo ir rengėjams už jų įdėtą dar- Ankai ir kiti.
bą, rūpestį bei pastangas. Vice-1 J. Bacevičius' įteikė pažymė-’ 
pirmininkas Stasys Patlaba su- jimus daugiau ' pasidarbavu- 

organiza'cijos gerovei:'
. Charles P. Kai, Angelei Kairi e
nei, Petrui Galinaušktu ir lide- " 
fonsui Sadauskui.'

i : t ; .

Laimėjimų' paskiištymą 'jo^3: 
vedė J.1 'Bačeyičiuš ir A. Katc- 
lienėz S Vežtai ‘ buvo ’yži š^na mi1 
geriausiu Talman Grocery krau
tuvės savi 'Kupcikeričlenes pa-

- . . ____ * " Fa

pazindxno mielus svečius su me
ninę dalį išpildančiais... Solistė 
Irena Petrauskienė yra gerąi 
žinoma ir visi pripažįsta jos dai
navimo gabumus. Jaunutė mu
zikė Lil.ja Šleiterytė yra baigu
si akordeono kursą ir groja Jau
nimo Centre tautinių šokių gru
pėms. Ji yra baigusi pianino 
kursą, dabar studijuoja vargonų

siems

t

r

TiyšTiėliairTevas pasinuku jų 
nušluostęs neprašytų, 

galimybių neriba-

gifne Lr’augo Lair Kairys 
beikių kaime, Alantos, dabai* vieną ir,
Leliūnų, valsčiuje, Jo tėvas, Jur- persižegnojo;
gis Tumasonis, baudžiavos pa- tas Kiekis, kad tik būtų sveika- 
naikininio susilaukė jau būda- tos ir laimės.
mas laisvas ir tarėjo 18 dešini į
tinių ūkį. Kaip iš

n' spėj

i
VENGRIJOS SUKILIMO 

23 METŲ MINĖJIMAS

Kaip žinome, 1956 metais 
spalio 21 <1, vengrai buvo su
kilę prieš jų krašto okupantą 
Sovietų Sąjungą. Nežiūrint A- 
merikos Balso ir kL gražių pa
žadų ir užtikrinimo padėti, nie 
kas vengrams nepadėjo.Sovie
tai sužinoję, kad JAV-ės nepa
dės, Vengriją užpuolė su lūk- 
stanėiais tankų, tūkstančiais 
kariuomenės Po kruvinų kau
tynių vengrai neteko apie 40,- 
000 kovotojų. Vengrija vėl bu
vo rusų okupuota.

Kiekvienais metais tą nelai
mę mini Los Angeles vengrai 
prie laisvės kovotojų patninkT 
lo MčArthur parke,
buvo gražios iškilmės, 
vengrų dūdų orkestras, 
vavo daug vengrų organizaci
jų, padėjo apie dešimt didelių 
vainikų. Pasakyta kalbų,pa
grindinis kalbėtojas buvo kon- 
gresmanas Robert Doranan-di-'

delis lietuvių ir visų pavergtų 
tautų draugas. Puikus kalbėto
jas, tikras oratorius.

Vengrų vėliavose išplautas 
viduryje turintis būti Vengri
jos hėrijas nes dabar jų kraš
to pavergėjai neleidžia vartoti. 
Aišku, vengrai mato išniekin.' 
tas jų vėliavas ir tai jų širdyje 
kelia skausmą pasiryžimą ko-' 
veti iki vėliava vėl bus pilna.- 
Daug Vengrijos vėliavų
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(Bus daugiau)! bauiL'iavcs i 
p.! patirti į 

ii.-busiani kairi
ąja ranka, greit 
tikrosios pavarde 
mintąją, ir ji ši:, 
lik jam, bet ir

išsilaisvino,
Bene seneliui,

I

i

i žmonės prie 
s pridėjo pia- 
ip ir prilipo r.t

Angelos vaikai ver
gauja Kubai

HAVANA. Kuba. — Tūkstan-
jo vaikų vai-Kai Ang°lf)s nepilnamečių vai

kams! Mano tėvu vald škuese 
dokumentuose jis jau buvo ra
šomas dviem naxardimis: Kai
rys, jis ir Tumašdniš.

As neturiu smulkesnių žinių, 
kaip mano tėvelis

į Kubą, cukrausį kų atvežti
{ nendrių kirsti. Kubos jaunimas
i išvežtas į Angolą. Abisiniją ir 
kitas” Afrikos“ vietas! b“~dabar

50
/C

buvo 
ir šiose, jau 23-čiose, jų nelai
mingo sukilimo apeigose.

Vadovai iššaukė visų pa
vergtų tautų vėliavas su atsto
vais. Atėjo gudai (belarusų 
vardu), estai, latviai, lietuviai, 

daug kitų pavergtų

rO ' OS/ ■V

14

dabar 
nėra vyrų cukraus nendrėms 
kirsti.

Okupacinė Kubos kariuome
nės vadovybė, susitarusi su An
golos vyriausybe, mobilizuoja 
pačius sveikiausius Angolos vai- 
kus. veža juos Kubon, pamaiti- 

! na. aprengia ir pamoko kaip jie 
privalo kirsti užaugusias cuk
raus nendres, kad galėtų iš
spausti iš jų sunką ir daryti

F 4*!***1 • - •« 
v 7!^-
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X augo, kaip 

ūkininko mokslus ėjo, kaip iš
moko iš maldaknygės skaityti.

rašyti. Žinau, 
is Tr kad vėjai 

nevaikščiojo jam galvoje. Bu
vo nagingas ir, dar jaunas bū-į 
damas, išmoko dirbti medinius 
kilnus, rėškeles, rėčkas, roges 
ir net važius. Mokėjo pasidary
ti arkliui pakinktų, medinį ar-j 
klą ir akėčias, lenkti ratlankius, 
nutekinti ratams stebulę ir pa-l 
sidaryti ratą, — kalviui terei
kėjo jis apkaustyti. Dar iš vai
kystės atsimenu, kaip žiemos 
dienomis ir ilgais vakarais er- 
dvi mūsų pirkia beveik visno- 
met būdavo užgriozdinta tėvo 
dirbiniais. Užtai per visus me
tus, ir ypač darbymečiui atė- 

įjus, ūkis nieko nestigo, kas ūki
ninkui reikalinga.

Iš tėviškės mano tėvas išėjo 
mas kainežs; už tai, kai reikėda- jaunas vyras kartu su savo pus- 
vo parduotus helerių metų ja
vus išvežti, žydas pirklys turė
davo sumobilizuoti bent penki
olika vežimų. Nebuvo niekam 
skolingas.-ir turėjo pinigo. Žino
jo, kad dukterims ištekant rei- 
Lės kiekvienai duoti pasogas. 
Galvojo vieną sūnų leisti į moks
lus, ir tam numatė pinigą. Kad 
du likusieji broliai ūkininkai 
tėviškės nedraskytų, tėvas ir 
tam dėjo rublį prie rublio’, kad 

. broliai galėtų vienas kitam pa-~ 
mokėti. Reikalingam žmogui ir 
paskolindavo, imdamas _už _pasi. 
kola ‘dieviška’’ nuošimti. Daž
nai skolindavo ‘be rašto’, — 
anais laikais padoraus žmogaus 
žodis daugiau reiškė, kaip rašy
tas vekselis, žodžiu, Vinco Kap
suko etiketė mano tėvui visai 
#o.
į'jVincentas Tumasonis — jis

&gamintu maistu.' Venckaus1 or- (

kestrui grojant, svečiai turėjo 
progą maloniai pašokti.
—Svečiai reiškė padėką^ ren g ė- 
jartis už tokio pavykusio’ ban
keto ' surengimą. ' 1 f

. 'Stasys Pat laba' ■

kursą ir Tėviškės parapijoje pa
vaduoja vargonininką. Tai ky- 
lanti nauja žvaigždė ir daug viL : 
ties teikianti lietuvaitė. Ji 
akompanavo I. Petrauskienei. 
Svečiai susikaupę klausėsi ir 
vėliau gausiais plojimais prašė! 
pakartojimo.-

•. * ■ < i ’ - *. ■

Parapijos klebonas kun. An

teikianti

y

neišmokdamas 
kad buvo stipru

~lryi

lenkai ir <
tautų atstovai, bet... lietuviškos 
vėliavos nebuvo, lietuvių atsto
vu nematvti. Kodėl? Lietuviai 
irgi buvo pakviesti, raginami į 
šias apeigas buvo paskelbtas į 
per Los Angeles radijų 
mėn. 20 dienų.

Dalyvavęs lietuvis

Ir šiemet
Grojo 
dalv-

U4____ ________________ - *..
i ugnis ir dar aukščiau — užrašas

Vlado Pūtvio šaulių kuopos
25 . metų yeiklos sukaktuvinę

- • ■- < ■ ‘ ••• J r- , ♦ i 4 i į ■ '

Susirinkimas įvyko darnioje “Laisvės Lietuvai!
nuotaikoje. Kuopos pirmininkas; 
dienotvarkei pasibaigus, kreipė-.

’_ . - 1 L ’ ' 'i T rL »
si Į visus šaulius ir šauleŠ'būt'i 
pareigingiems ir, reikalui esant,

ma buvo diskutuojarha ir; paga- ' parodyti nuoširdumą kuopos 

likti . kokį darbelį ir paremti.
veiklai ir valdybai, prašant at-

_ « - i - --X - 4 ‘ k -» i \

v *

Remember Hungary October 23, 1956

‘ IŠVEŠ VAIKUS
IŠ MASKVOS /’

. : J <t;: i; >* .-'u --*3 * \

Spalio 20 dieną- iš/Maskvos “ « 
I amerikiečių ■; radijo :reporteriai
per^ JA VTių j?adi jo- sioiisrpaskdl-r 
bė, kad,,1-980 rųetais Maskvoje 
^yfeįaneiąš Į ^|rto’|tĄHj^iados

cukrų. Jau praeitais metais ku-
ha. dirbamos

I ■

• FANNIE MAY SAL-
NYS_______

ge-

kiek ūkininkui būtiniausių pa
dargų, — abudu kavalieriai. Tė
viškė palikė vyresniajam bro
liui. Iš tėviškės pasaulin ėjo *

tėvui beveik
i

arklius. Žemė buvo laiku ir ge
rai dirbama, ir 
niekuomet nereikėdavo su Die
vuliu derėtis dėl derliaus. Javus 
ir linus parduodavo, išlaukda-

broliu Gabriu. Iš tėviškės išsi
varė vieną arklį, tris karves, 
jungą ariamų jaučių ir bent

iH

___ $10.00

$10.00.

s-

_______
AntaciQ-Ar/j-Gas <

(ninkas. Jis turėjo nuosavą 60 
mėš ūkį; turėjo 

savo miško' — beržyno ir lieknų 
pušų šilelį; turėjo plačią kaime 
sodybą. Sodyboje buvo užau
gintas kaip kaimui didokas so
das, turėjo moderniau už kitus 
statytą gyvenamąjį namą ir 
rai sutvarkytus ūkio trobesius.

Stepono Kairio atsiminimai biečiai buvo atsivežę Angolos 
jaunimo laukų darbams, bet da
bar jaunimo išnaudojimas eina 
žymiai didesnėje skalėje. Gali
mas daiktas, kad dalis jaunimo 
pasiliks Kuboje, nes Afrikoje 
niekas ju nebelaukia.

p.aliošventę atidarė kuopos pirm. St. 
Jokūbaitis ir paprašė Įnešti da
lyvavusių šventėje šaulių dali-, 
nių vėliavas. Vėliavų įnešimui} 
vadovavo šaulys P. Gulbinskas. 
Scenoje-buvo devynios vėliavos. 
Įnešus,-vėliavas, uniformuotas 
,š^lys7tr-aąuiėrįnešė’geEųvai- Assn. prezidentų* Frank Zogū, 
niką smT^aš»~^RomūVKalan7 
tąi^’ ir .padėjo prie R. Kalantos 

^bareljrfp.: ū’. ~
per. -visą oficialiąją dali .uni

formuota s.-šauly s ir šaulė.pasi-

tanas Zakarauskas sukalbėjo 
maisto palaiminimo maldą.

J. Bacevičius supažindino da-
I

(Tęsinys)

daikta ar reiškinį su vaiko neiš- 
semiamos fantazijos pagalba 

Ir kai dabar, iš tolimos Ame- mokėjome paversti kuo tik no-
.tikos žiūrėdamas,—sąu_ą(kuriu rėdanti. Tikrumoje gyvenimas- 

įgavo, naują nta-rią j r nąųjaUu^įg“

Į
,kiai pasakė, kad Ray ‘.‘medaus 
mėnesį gali praleisti kalėjime. 
Moteris ilgas savaites laukė pro
gos Įtikinti sargus, kad kaip

liau, priimta: ' -' . * ; į

Kuopęs pirmiriinkas, pranešė, 
kad šios šventės didesnei- reikš
mei .bus .paruošiau pagal -skulp
torės E, Doeienės ,projektą,‘.mū-l 
sų tautos herojaus - Rpmpii^aiąųrn, 
tos? bronzinis bareljefas, ,kuris ■

’’ nbmis įvykQ Vl^įdo Pūtvio šau-

metų sukaktįeš žainėjimas ' Ufe- 
tiiriu Nąm.ųp$.e,x. ■.

’ Rugsėjo. zųriĮ- 29 d. X.
Įvyko , J^one^ritą^ ir* linkgtodji 
4-1 L —■ Į Į , 

" Ų šią ^’.ępjį'Įš ,£t.

lyvius su žymesniais svečiais: 
Chicago Savings &.Loan Ašso:< 
ciation prezidente ' Philomena ] 

. Pakel, Midland Savings & Loan!

MANO TĖVIŠKĖ

James Earl Ray bandė pabėgti
; PETROS, Tenn.’—Pietų Illi- 

—nois-gy ventojas-James—E.—Ray,- 
nuteistas kalėti 99 metus už dr.
Martin Luthėr King Jr. nušovi
mą, praeitą pirmadienį bandė 
pabėgti iš Brushy Mountain 
valstijinio. kalėjimo, bet jam ir 
šį kartą nepasisekė.

Jis pajėgė išsprukti iš savo 
vienutės, pajėgė išeiti iš savo 
kalėjimo 'Skyriaus, apsidengęs 
žalia antklode bandė nepastebė
tas per veją,dasisiekti iki kalė
jimo išorinės sienos. Bet ten bu
vo sargo pastebėtas. Sargas šo
vė kartą į orą ir James Earl 
Ray neturėjo kitos išeities, kaip 
pasiduoti. Sargas vėl jį-nuvedė 
už septynių raktų. r

Ray gavo 99 metus kalėjimo suplanavę ir keliomis gudrybė- 
1968 metais. 1977 metais jam mis išsprukę iš savo skyriaus, 
pavyko perlipti kalėjimo sieną vis vien nepavyko perlipti pas-

auka. Susirinkimas, buvo b.ąig-rugsėjo mėn. 16 d. 3 vai. popiet 
Toronto Lietuvių Namuose su
šaukė kuopos visuotinį šaulių 

-susirnrkimą galutiniąm apsvars
tymui ir nutarimui kaip, geriau 
ir įspūdingiau suruošti šią 
šventę.

VI. Pūtvio šaulių kuopos pir
mininkas Stasys Jokūbaitis ati- 

.darė susirinkimą, pasveikino 
šaules ir šaulius ir pasidžiaugė, 
kad iš 60 šauliu i susirinkimm 
atvyko 45.

Kuopos pirm. St.' JokubaitišJ 
savo jautrioje atidarymo kalbo
je pabrėžė, kad išeivijoje atsi
kūrę ■ šauliai privalome parodyti

tores E, Doeienės projektą,.>mū

susirinkimpasitikėji-

dalis i

galima, kad Lietuvai priartėtų
-< —, ,£ » - . j -*• : _k_ ‘ ? \

Tai pirmoji šaulių suorganizuo-’ laisvė. Mirusius* šaulius ir šau- dėti prie' R.: Kalantos‘bafeljėlo
i.. H

•t'-/■J. J*?■I '■jr

-t

L

i

**

3

*

J f-r! i 

f . /’

kainuos apie $l,700.;>Rr. KLąĮąnJį 
tos bareljefą atidengsįSinęįąsRįu:n 
.dirkaqper VI: Pūtvjų šąu^jj kup-i; 
pos x^eiklos 25 mętų šyenięs;sų- . 
kaktį. Taip;;paį :pijaęešė., ;kąd- S-:

*:7

- v.«
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’ išlaidoms' • padengti, ‘'•paaiikbj’o p"; Dam 
100 dolerių. Be; toŲViši"šžruliki 
Įvieni šųsipiūkimo ūjietiT, kiti ve-

4l

zuota Eugenijos Klup'šienės 1954’ pasauliui, kad mes darome Laš 
metais rugpiūčio mėn.-. 20 dieną.

Vff r

liau) * pasižadėjo* alikomiš^ prišir

r:.!.

suruošti

100 dolerių. Be' fof,' viri "škuliai
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įerican

etuvos. laisvei siekti, 
iškia gana daug.
Ne viena organizacija ir klu

bas, kurie susitvėrė prieš 25 me
tus, turėjo užsidaryti dėl to, kad 
neturėjo reikalingo, akstino sa- 
vo gyvybei išlaikyti. Dalis orga
nizacijų. būdamos savimeilėmis, 
nustoję visuomenėje 
mo. turėjo savo veiklą sustab
dyti ir tik ant popieriaus buvo 
galima Įrodyti, kad jos dar ne- 
išmirusios.

Vlado Pūtvio šaulių kuopa 
Toronto mieste buvo suorgani-

tas sųgiedant ..Lietuvos himną-
ŠVENTĖS'MINĖJIMO

.: -£1 ' PRADŽIAT' rr^7^

1979 m.^ųgsejp mėn. 29-^Q die- 
"Tądo Pūtvio sau-’ 

lių kuopos Toronto mieste 25'

d

’ - TV -

Kudirkai ųž; kelionę įsumokės <įų * 
. šauliai (Pavardžių.^minėjo).

'Tįc^ proga b.o.Jsmigelskiėi. 'su 
;širiįik*mo

; ' Rugsėjo. mėn. 29 d, .T vai. yąk.

laiku, bus išvežti visi vaikai
..fJuTzT

Komentatorius. pastebėįOv-kąd-^-^
i ?i.

i 2*

nuo~5; iki, J.? metų amžiaus.

Mutuąl Federal Savings & Loan . norint rušiį. .jauni;, .
’ mą ąpsąųgotd- nuo, ti^stognjb 
kontakto. - su..-tiyąkaĮĮ^čiįį-: ;ja,u- 

inimu,; T
i Kokia... baisį ■ rusų , ko^tunįsijĮ

i — apšaukė, kad Ro 
mas Kalanta buvęs nepilno pro-

j ir jų tarnai
i mas Kalanta buvęs nepilno pro-Į' 

to. Taip pat 'nusistebėjo,' kad I 
■4. 1 * • * • vj • ■ ' J - J- 11 Jkeisdami stovėjo garbės sargy- :tokių išsireiškimų girdima 'jir J Batūra? kad neK^yp laikais

p.p.JSrnigelskiki.
metui, ‘ šfdš šventes f autompbjĮhų"yykome ..šįė a§JU.e-\

g^ąi. .Įpūsti -5^e yi-ę
ka Po^.j(4Į^o šauliu, b.ūrlo’

"ruošai ’ir' R. 'Kalarttdš ■barėljėfh'1 nys:' Ę;; jx Qt. ^ąįįaląųsįąŲ M
ąį. Be Į^ūsjį y^ko

valdybą;, pirm. A. Še tikas, sekr

Great

P. Dauginas, įžd.; p. -Šidlauskas 
ir1 šaulys K. Galdikas su vė
liava. Į'šventę nuvykome 6 vai., 
•tai-yra valanda ankščiau prieš 
oHcjaHą ‘dalį, , kad , gaūtuinėni 
•tm’kainešnj stalą. Stebėjaus, kad

bėgavomė^ tinkamėsnę 
'vietą' arčiau Scenos. 
:jaū ■ pradėjo svečiai’

I fnūotr šauliai bei šaulės ūžpil- 
’■ dyti ’šalę. Atvyko ir buvęs Sibi

ro: ■kankinys Simas Kudirka,

' w r h . % < i • = V-ir* šaulys K. Galdikas su vė
liava, Į’šventę nuvykome 6 vai.

1 i ■■j ---j—it- -

oHrišĘ4 Šalį, , kad , gaūtumėni .. _ . » ? r* t * v ' ‘ ■ * t • • . j- _'

“Švėpių jau 6 vali buvę gana daug
— Ų*-i -įr— f *■' '' ’ ir mvos

6:30 vai- 
ir ' uriifor-

net ištėkejo'Tiž“ James “E. “Rayr 
bet—jam nepasisekė;—Kalėjimo 
kapelionas porą sutuokė ir aiš- man gaila senųjų, nežiū- rįnį, bendrais reikalais jungda- 

rint į visą naujųjų padarytą pa- mas visą kraštą, kad ir pabiru- " ........■ — -■■ - —■

bojo. Sugiedojus Kanados him-
pą, kuopos pirm...St. ..Jokūbaitis
j .įšventė ratvykųsšus s oficialius tas, ■ nes Romas '• Kalanta buvo
gąpbmgųs ...svečius, i: paminėda- didelis patriotas ir' sąmoningas

• . .... __ ■ _ _ _ T .. L

išeivijos tarpe. S. Kudirka paša 
kė,. kad tai yra rriėlas Ir šmėiž-

(

mąs gayardėmis, pristątė .publi-1 lietuvis, o susidegino tik protek w- • • • \Z • <■ w -w • r S ▼ V v «r >«V . <T- =- r*".jkąj ir, išreiškęs bendrą padėkai; tuodamas prieš r Lietuvos" Oku- 
nž-gąsisų dalyvavimą,'pasveiki- panto bedieviškąjį sovietini im- 
np4 šisės^odžiais :L, ; d .

■<*I)£idėŠmąt r' penkerįų metų 
šaūliškb '—^kultūrinio darbo su
kakties proga, Sveikinu mielas 
■seses' ir brolius šaulius, atvyku
sius į-mūsų šventę iš toli ir arti, 
bei:visos1 šios šventės dalyvius.

kąi ir, išreiškęs bendrą padėką f, tuodamas prieš' 
M7 *d4J.l.VA751 vimo * CVPllri- I -iotK + A

^kultūrinio darbo

perializmą, 'reikalaudamas Lie- j 
tuvai laisvės.

Sportininkas

OMAHĄ/NEBRASKA,
'KARitfOMENfeS* ŠVENTĖ’ 
, IR KONCERTAS ' '
Š.m.: lapkričio.?EjėĮt.: J.:7<,dieną _■

17 Vali vakaro .Aųtąno: p,arą^.: •
_ ’ /L ? • _ . _ 1 * * . r\  44*0____________A _.v>

nepasitiki!

Ų i' _

’ A 1
t

>•

t

Baigęs savo kalbą S. Kūdirka /pijosęsalėjef. Qmahps“Ramovės
* V F , r i , *s. . • fc■ , . 1 i . - • t

r*'

Kariuomenės'

t

žangą. Kur dingo beveik patri- sj naujais vienkiemiais. Buvo- 
arcralinis gyvenimo' stilius Iš- nie pradėję vyt s Vakarus.

MANO TĖVAI

Mano žinios apie mano šei- 
mo’s genealogiją "nutrūksta čia 

vartų.

nyko suglaustieji kaimo kie
mai ir suglaustasis kaimynų

nors duotų jos vyrui laisvesnį]gyvenimas Naujos sodybos dar 
vv'i w» 4- #■» "Urz-k.4- r>nv>rro, r-i i vx vo 4- *inomentą, bet sargai suPrato, nežaliuojančiais kupstais pabi

ro nelygiuose L žnevėžių laukuo- pa[ ug gimtojo' kiemokuo visa tai gali baigtis, todėl 
nesusižavėjo moters 
mais.

Ray bandė pradėti bylą iš 
naujo ir Įrodyti, kad jis juodžių 
vado neužmušė, bet jam nesi
sekė to Įrodyti.

Kartu su"Ray ši kartą ir kitas
kalinys Donald Eugene Wolver-j niais rečiau vakaruškų

sumany- se, kiekviena sau, ir kaimynas Kaltas esu aš pats. Mano tėvas
su kaimynu, jei tik jie patys ne- nebuvo pasakotoms, o man, kol 
neša pieno j nugriebimo punk- tėvas dar buvo gyvas, galvon
ta, gali k' savaitėmis nesusitikti, j *..............'
Jaunimas ųebejoja. naktigonės praeitin siekia 

vidurnakčio; šaknys.
mažai bedainuoja. Sekmadie- patiekti tik labai kuklių žinių 

nors 
ton .bandė pabėgti.. Nors jie šį į kunigėlis dėl jų jau nesibara. Ir

jaunimas pradeda įaugti į vien- 
kieinio ^nuotaiką, į ' 
sau. Nebėra vaikų klegesio dul
kėtoje -kaimo gatvėje—kai sek
madienio popiečiu susimesdavo 
į dvi partijas ir pradėdavo muš
ti ripką. Rudens ir žiemos va
karais nebesakomos tiek baisios 
pasakos, kad net reikėdavo pa-' 
siriesti kojas ant suolo, kad iš 
pasuolės kas jų nepagautų. Kad

— t ir kas pasakas sakytų, daug kas

neduksta iki

neatėjo išsiklausti, kiek giliai, 
i mūsų šeimos 

galėčiau istorijaiAš

JAY DRUGS VAISTINĖ
------  2759 W. 71st St, Chicago, Ill.

» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI 
______ DUMYNA1___« KOSMETIKOS R]

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

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.

atidengė Romo Kalantos barei-1!skyrius-•• Įuošia

pašventino šį 'meniškai' iš bron- kas: svečias iš Čikagos dr. L»eo-
■zosT^adary^ "Bareljefą.- kuriš- našdKriąūcĮiiūniik^ ,;C

1' •Koncerto ’' programą išpildys

id«. -:Į
S.Ti garbės pirm, prof? V. Man- bus muzika/ vėiksĮ bufetas ’Įf 
tautas, Vlado Pūtvio,' Lietuvos bus karsta Makarienė.

„v. Sąjufigos steigėjo, vai-: Bilietų kainoši'“'šuąuguš’rms
•jauna" didvyri^ Rmną^ KaLmJj kaitįs* Prelegentas supažindino j 4 doU mokriririb^Š'# /f

. < - ,*.*-. - .-X.. —!I doL Eiii^ušif^kšt^'J
— ..Ji i“,.. f ' • i

Algis/Abtajięįiš; T?

• - = - - • -- - - i - - I * - į.

jefąi šcetioje. Kun. P. Ažubalis šventės minėjimą, paskaitmin.-
žygį jau anksčiau buvo gerai

nors

Dėkoju Jums- visiems/kurie sa-
■vcr -daly-vav-imu ‘ ’pra turtinote šią 
prasmingą šūkaktį. Esame labai 
dėkingi’tiems,' kurie savo nuo
širdžia auka 'parėmė mūsų pas
tangas Įamžinti lietuvių tautos

prasmingą ŠūkaktĮ. Esame labai

iurfre :jvus=^
'Končėrtd ;'pi?dgrainš įŠpildy; papuoš Lietuvių N amų G'e'dimi- 

cuu pilies~menę; : ■
■ tPagrindinę kalbą pasakė L.Š. šokių grū’pė'.^L^rikšlhbje dalyjė

Lietuvos generalįnĮs konsulas'
>. -Kariadai dr. J. žmūi'džihas, ku- , 

mgai-p. Bžsbalis. A-; Siman«vi-jvisam lįukui Toronto Lietuvių
'rius OFM-ir k-i;r.. A. ŽiIinskas:

LĮ&SjT.* 'garbės pirm. prof. V;
MŠntautas! KanaAEbs- šaulių 
rijiktinės pirm. J? šiaųriūlis ir

vai ■ ?

l

Jo garbei' padaryti bronzinis įėjimo dalyvius su'Lietuvos p tams dob Biliėtūš iŠą£kšW
bareljefas; Lietuviu Namu (To- Sąjungos Tremtyje' cent-; platina’ trys 'VW& 
ronto) valdybos sūtikimU; liks ? organizavimu prieš 25 metus 

_   _ _ _ - /""> V O rrr\T C± rniilivi

. Namuose. Gedi mino 1pilies me^ .y54 m“^
nėję". " ■ ' ■

f Baigęs' atidaromąjį žodį, pir
mininkas' pakvietė VI. 'Pūtvio

Jo garbei padaryti bronzinis | 2_dalyvi^'.SU’?etUV^S i '
bareljefas; Lietuvių Namų. (To-

4-
.Čikagoje ir^ pirmosios šaulių : lis ir''SfasysuPangbišis'

12_ Visuomenė' prašoma1 ^Csilan
• kyiį_i.-J^^iiW^ koncertą.-

J. įmaiUys St,
pi učių 20 d. Toronte, 

(Bus daugiau)

ir tris dienas praleisti.miškuose. Į kutinės sienos. Pas juos rastas f f\ v- n J • ** • .1 -J , • • V -1 - v- •Tačiau buvo pagautas ir grąžin- plastikinis maišas su drabužiais 
tas Į kalėjimą. Už tą pabėgimą 
buvo teistas ir gavo dąr .viene-
rius metus.kalėjimo.. į.,'.,..

Prieš porą „metų vieną graži

ir kiek maisto.
Altonos gyventojas

tai'^r viskas. Rū- 
~ mano

pusbrolis, prof. Jonas Puzinas,

apie seneli, — 1 
pestingesnis už nmane

Į gyvenimą surinko daugiau žinių apie ma-
no. motinos, Uršulės Puzinaitės, 
šeimos praeitį, bet ir j i nesie
kia Gedimino laikų. Mano už
davinys, rašant ir šiuos atsimi
nimus, yra daug kuklesnis: lai
kau sielos pareiga pasidalltiKau sielos pareiga pasidallti su 
skaitytoju trumpai. sutrauktų 
mano tėvo ir -motinos apibūdi
nimu ir tuo būdu pagerbti man 
brangią jų_atmintį<jjč .
; Vincas Kapsukas^ kai išvirto 
komunistu -ir-rašėrsavo- veikslą’H

— Brežnevui mirus, ta pati 
grupė kontroliuos Sovietų Są
jungą, — sako specialistai 
Bus kolektyvi vadovybė.

;tos apylinkės moteris sųsidomė- 
jo “žygdarbiais” ir ryžosi pa

rtieti jam ištrūkti iš kalėjimo;.Ji 
'■ - -k . ' ‘ . »' - z’*1- į ’. w

y 
y

įo jo “žygdarbiais” ir ryžosi pa

JL

jomis jau nebepatikėtų, šimtais 
metu kurta savotiška romanti- 
ka, nuspalvinta liaudies fanta
zija, kuri senosios pagcFnijos pa
likimą drąsiai supynė su ‘krikš- 
čioniskąj a’ dabartimi, jpasitrau-

‘Pirmoji Lietuvos' Proletarinė 
Revoliucija’, apie Steponą Kai
ri pasakė: S. Kairys — inžinie
rius, stambaus budžės sūnus 
nuo Utenos . . Vadinasi, mano 
tėvas, Vincentas Kairys, yra V. 
Kapsuko -tituluojamas ‘buože’. 
Turiu pasakyti, kad mano gim
nazijoje buvimo metais mano 
tėvas atitiko Kapsukui įprastą 
terminologiją: Užnevėžių kai
me jis buvo turtingiausias ūkr

For your headache get
< 53

i■

I

-

i

»| I 
. I i

got the selection andprices ta prpve iį. 
aii styles... all tooths ano *'

lengths... all great value and an , <■

in 14k gold k&nbltou^.
40% off '

f
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mininkąs' pakvietė VI. 'Pūtvio 
. šaulių kuopos- kapelioną atkal
bėti invokaciją. Po invokacijos 
pakvietė buvusį Sibiro kalinį 

.Simą Kudirką tarti žodį. Simas 
Kudirka savo kalboje kvietė vi
sus- dar ryžtingiau skelbti lais
vajam pasauliui apie Lietuvos 
okupantą ir prašyti laisvojo pa-

- , ' •  1 *’ Ų ------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  .

dailinjnko nupiešta Lietuvos okupantas — Sovietai

ėštu 'F>ėi latvių veteranų ■■ 
ninkai;

Xiris pp 7 vai, 3jj,dąxė.uždąn-i
gą. Spėrios yįtiųryje, .apf paaųkš-
Įinbnų. pastatytas Roųj.0 Ka- 
lantos brpnzipis, bĄX!ėlj§fas- -^-a" 
lia, stikluose — dvi ,degąnėjos
fetitois bronzųus, b.ąjrijęfas
T § ' s i ■ , , . i > , > t .* i _ . ■* j ;

^kŠ5- Viršuje Rqj»o; Kalantos
t^reljęfo

“T

s:ąulįo paramos.—Pareiškė, kad

SOMH CHICAGO MOTOR CLUB TfPS ON

UPRESSMSy D/W/H&
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
EOU-ow+NG distances... , ;

C

■
<.'StT 74-'-

you'uu RUN INTO TROUBLE- IF
there's a sudden stop while 
yOU'R^ FOLLQWING TOO CLOSELY.^ ,

t J
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■■■ — u.~_—---------------
IF YOŲ PRIVE AT THE 

7WZVZ4//Z4/ SPEED 
/ THE 'RfČJ/7 LANE
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14k Gold Charms — 30% off 
14k Gold Earings — 30% off 

30% off14k & 1 8k Religious. Medais
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extra strength and safety, too.
Anacin* has extra strength, by a panel of experts, used as 

Trfore strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet. And more pain reliever than any 

- Anacin rombines that strength regular strength headache 
with safety. • tablet. Gives you safety you

Lika al leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anam starts with a 'want Read and follow label 
pain refcvtr recognized safe directions.

r Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.

kė prieš mūsų dienų realų gyve
nimą ir nyksta,
sau pakaitalo. Nyksta kaip pa
slaptingos miglos viršum nu
sausintų ir sukultūrintų pelkių. 
Gaila!

O gal tik gaila kūdikystės lai
mingų dienų,- kada kiekvieną

rius, stambaus budžės

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

nepalikdama

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

L
4*

4

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS
* IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

— Leonardo šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

$5.00-, 500 psl. Kieti viršeliai ...

2 — Prel. J. B. Končiaus
’ ATSIMINIMAI Iš B ALFO VEIKLOS

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

8 — Henriko T. Tamašausko 
y 
l

PEKJ

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
340 psi. Minkšti viršeliai ............

Su žemėlapiu, daug paveikslų.
PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ

.. $6.00

Už PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

K NAUJIENOS
1789 S- Htdsfed St, Chicago, IL 30608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A KISS IN TH! DARK. FUonttikij fr Lntymri novtykh 

ifniyiBal, paint? 13 gyvenimo. Lengva* atlliaa. gyva kalba, sratiai IŽIeina' 
100 paL Kaina »JO.

Dr. Jmcm B. KmČIm, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuva* Utortfoi 
antrank* nuo pat eenąftj amžhj iki pokario metę. Vidutinio formato. 147 
mL, kainuoja Q.0O. ,

Dr. ^Mua B. Končhn, VYTAUTAS THS GREAT. literiniai DLK Vy

tll pat Kaina 0.00. Kietai* ririeliala S4.0Q. '

Dauguma Uu knygų yra tinkamo* dovano* Jvairioai* progomia. Ja* b 
‘ j gaUm* (atgyti atailanklu* 1 Naujiena* arba įtikintu* čeki ai 

Tinigtoe perlaida__________ _____________ ______ __

patranka nuo pat aentiją amžių Iki pokario metų. Vidutinio formato. Itf

tauto bruožai, paliečiant to laiko Lieturoa valatynea ir K* kaimynų Ltorija

dtaa knygai

I

f

e

Idgytl atailanklųa I Naujienas arba ataiiintųs čeki a?

NAUJIENOS
1TW 0*vth 8bM«4 BtrwL Ckk*r*. flL

DR. ANTANO J. GUSENO RA ŠTAI 1
NAUJIBNOSI OALIA.A GAUTINI PAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO- 

JO, VIBUOMENtS veiKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUI
Dr. A. J. Qv««»n — MINTYS IR DARBAI, 238 p«L, Ue&H&ttf 190B 

csetq (vykiu*. Jablontklc Ir Totoraičio jaunu diena* Ir ruaf 
rtptalm*.  - . tAM
metų JvyHa*. Jablonaklc Ir Totonlčio jaonu diena* Ir rad 
rtpinlwą . - -____-

a. J. OvM»n — DAMTYt, jų prlefclflra, rrefkata Ir ffožb
Detali TlrieUala, vietoj* M.00 dabar tik 

Mlnkttala r«allal> tik____________________________
Dr. A. J. Ovwm. — AUKfTA KULTO HA — ŽJAUROS ŽJMONftl.

KeUonA* *« Raropų UpddUel. Dabar tik ' n.M
VUmm prf vWM*yt| F>ih, afWMRfvt «rV» •r4wt FCi«

■•i prW«4>Nf

NAUJIENOS,
17» »♦- HALSTKD 8T, CHICAGO, ILL. HWi
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1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVI

Minkšti viršeliai, 410 psl.____

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

Minkšti viršeliai----

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai __________________  $15.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
----------------------------------------- Minkštūviršeliai

Cekj reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, HL, 60608
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Amerikostiek nereikia, kiek reikia nemėgiamo 
dolerio.

Visiems buvo aišku, kad kelias dienas be Ameri
kos dolerių sustabdys visą Irano užsienio prekybą. Jau 

hnLehvd D*iiy Exept Sundty by th* Lithuanten N*w* Pwb. (X, i»e. šiandien gyvenimas yra daug sunkesnis, negu jis buvo 
po Antrojo Pasaulinio karo. Padėtis bus daug sunkes
nė, jeigu tęsis chaosas.

Premjeras Bazarganas, patyręs, kad mulos Cho
meini studentai įsiveržė į Amerikos ambasadą, 
ten buvusius tarnautojus ir Amerikos piliečius, 
kariuomenės daliniui tuojau vykti prie ambasados, iš
varyti nesantaiką keliančius studentus ir suteikė rei
kalingą protekciją ne tik amabadoriui, bet ir Amerikos 
piliečiams. Paaiškėjo, kad pats mula atsisakė leisti, sių
sti karius,prie Amerikos ambasados- Tada Premjeras 
atsistatydino- Pasitraukė visas jo kabinetas-

Mula prie panašių priemonių jau buvo įpratęs- Jis 
nevieną kartą buvo gavęs premjero atsistatydinimo: 

’ pareiškimus ,bet juos atmesdavo ,o patį Brazaganą pra- 
Pteteoa Mtete rivtt Mite šydavo tobulinti santykius ir neleido atsistatydinti 

Kartais jis padarydavo Bazarganui nuolaidą, o kartais 
f jam liepdavo tik pareigas ir užmiršti apie atsistatydi-!

. . v . . . • • "y - _    . * *... i ji.. x._ :

TH1 LITHUANIAN DAILY NIWS
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Subscription Rato*:

<& Chicago >33.00 per year, $18.00 per 
ik months, $10.00 per 3 months. In 
other USA lacalitie* $30.00 per year, 
115.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countri** $34.00' per year.

30 cente; per copy.

' Hue gruadiic pirmo* 4. 
Dianrašžio kaine*:

Chicago j e ir priemieačiuoee:
___ Betempę ______ _ ___

pusei metu —2________■ $18.00
_ trim*, mėneritma. .

vienam mėnasiid .

’Kitose JAV vietom:
setam* ________

meto _____
trims mėnesiam* 
vienam menemul

$16.00 
$ 9.00 
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$ 3J0
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Orcterin karte *a aiwVyiiM.
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NAUJIENŲ ražtiiiė atdara kaadies. ižakyrta aatanadtenina, rm

8 vai ryto iki S Tai vakaro, ieitedientei* — iki U viL

neleido atsistatydinti
SS J*

nimą. ŠĮ kartą jis pasielgė kitaip-. Jis priėmė atsistaty-|

Mula Chomeini nesuvaldo Irano
dinimo pareiškimą, sukvietė Islamo tarybą, o pastaroji 
tapo krašto valdytoja. Ji pirmadienį iš Bazargano pe

as sostinėje pra-

Paskutinėmis trimis dienomis iš Irano ateinančios 
žinios kelia nerimą ne tik Irano gyventojams, bet visiems 
Irano kaimynams ir visam Vakarų pasauliui- Vakar va-
kare paaiškėjo. kad mula vis- dėlto lrano nesuvaldo-

Mula Chomeini, nepatenkintas premjerd MeclicT Ba- 
zargan priėmė atsistatykdinimo pareiškimą ir kraštą'
perdavė Irano Islamo tarybai- Tai reiškia,---kad-kraštą 
valdys apsukrus Israno politikas mula Chomeini’- Is
lamo tarybą sudaro mulos parinkti žmonės/Jis ir šian
dien turi teisę sustabdyti.vyriausybės įstatymus, jo ga
lia galigesnės.už,buvusiO'. šauho galią. Bet antradienio
vakarą jpatš’mulą buvo priverstas prašyti tą patį Ba-
- •‘♦1/ 1 VXA T’

zarganą valdyti kraštą, kad neprasidėtų chaosas.
Mula antradienio vakare pripažino, kad Iranui grę-

sia didelis pavojus, ir geriausia pačiai Islamo' tarybai 
prašyti Bazargano sustabdyti dhaosą ir be pagrindo ne
sipykti su Bazarganu., Ar Baząrganas sutiks atsistoti
vastybės priešakyje, antradienio naktį dar nebuvo aiš-

rėmė krašto valdymą, bet per tris dien 
sidėjo chaosas.

Bazarganas žino, kad iki šio meto JAV nesiėmė j _ 
jokių represijų prieš dabartinę Irano tvarką. Amerika 'T
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rius o ne visą naują, šis spren
dimas kaipnepalankus-JAV- LBdar ir šiandien~pardavmėja -Iranui javus. ryžius ir ki 

toką-maistą^ Amerika_atsisakė_parduoti_mulaLreikalin- .centro_ir_apygardos .valdyboms

EUDEIKISPaveiksle matome J933 m. Šančiuose pastatyta aukštesniąją mokyklą

pone V. Kamante, kad šitokiam
* k '4 * /./>«->•/-m

ir kalbotyros šaltinius,

F uehreriu”iisavo
(Bus daugiau)

Venera gos dar iki šiol nėra visiškai, jš- Jei mes nesirūpinsime Mažąja
garavę, ir taip mums paliko lie- Lietuva, tai ją užgrobę laikys

Antras — :
ties (klaipedos krašto), Jogau- 

gis Gerulis, gabus kalbininkas,

(Tęsinys)

iš Pagėgių apskri-

dų kaimo grynas žemaitis Jur-

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

U A. A. G. BALU KAS 

akU*ER1JA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
H49 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Madical Bulletins) Tai. LU 5-6446 
Ąšima ligonius pagal sugitafimĮ-

t, v
7 u
-‘•j

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

W»c*eh«ster Community klinika* 
į . Medicinos direktorių* .

1938 S. Manheim Rd., Westcheator, IL.

žuvo 1945 m. Berlyne kartu su menę tais klausimais galės su- nes be jų moks iškas tyrinėji-
“Fuehreriu” j __ ___________________

aplinkybėm. Mums svarbiausia, žmonės nežiną savo tautos is-
neaiškiom dominti“? Net sena . tiesa sako: mas liktų neužbaigtas”.

kad juddviejų ideologinės atrū- torso's visuomet lieka vaikais.

VLIKą pasisakantį, taip btrvo 
pasakyta, kad ten triekd nėra, 
jei yra faktai pristatomi arba 
konstatuojama, dar nėra prieš s 
ką nors einama ir labai būva v& 
gauti, jautėsi užgauti VLIKo 
valdybos nariai, pirmininkas, 
kovo1 mėn., berodo, tilpusią Lino 
Kojelio karikatūra, tenai viena. 
Na tai paaiškinus Gureckui tuos 
dalykus, arba pasisakius ’/tais’ 
dalykais, Vliko pirm; Dr.- Ka- 
zys Bobelis labai smarkiai su
pyko, stipriai pakeltu- balsu, 
taip sakant, smarkiai išbarė Al
gimantą Gurecką, pavadirida-1 
mas, tenai, tani tikraisvardais/ 
kuriuos čia nenorėčiau per rar 
diją kartoti,. bet faktas buvo, 
žmogus buvo, lietuviškai teri3 ’ 
riant, iškoliotas. h- paskui paša-, 
kyta, kad nenori daugiau maty
ki posėdyje, kad jis išeitų'is tb 
posėdžio ir negrįžtų. -

Mano jterpis. Ar Jūs manote^,, 
pone V. Kamante, kad kitokiam , 
Jūsų aiškinimui kas nors pati-

nas kitas žmogus, kuris kiek ki- 
daip galvoja, _ bei—VLIKo -pirmL 
ninkui • nedera tokius dalykus

gų šaudmenų. Bet ir tada viena sąlyga buvo: suvesti są-j “Pasaulio Lietuvyje” nebuvd viešai ir privačia* kelti. (O V. 
startas, nes Iranas buvo skolingas Amerikai. Mula ne- Pas^“ pailgimas? Ta- ti byla ir grendimą paskubti 
prižadėjo mokėti, bet prižadėjo suskaičiuoti ir pasakyti me skandalingame susirinkime 
kiek Iranas gavo ir kiek jis buvo skolingas. Mulai nesu-! dalyvavo pats PLB pirm. B'r.

gų šaudmenų. Bet ir tada viena sąlyga buvo: suvesti są- j “Pasaulio Lietuvyje’

prižadėjo mokėti, bet prižadėjo suskaičiuoti ir pasakyti me .t
<

tą mintį Gareckas iškėlė. An

VINCAS ŽEMAITIS

ŽMOGUS IR KNYGA LIKIMO LEMTYJE

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN ^VE.

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

kės, kad po tokio švelnaus, man
dagaus p. Gurecko' paaiškinrfito, 
nei iŠ šio, nei iš to' VLIKo vaidy
bos posėdyje kilo audra. Ir LB 
ryšininkas piktais, įžeidžiančiais 
žodžiais buvo iškolidtas ir išpra
šytas ir posėdžio? Išeitų, kad 
VLIKo valdyba ir jos piniiiftin-.....
kas buvo arba- girti ar prisiėdę" 
na r ko tik ų. žinoma,—nei vieno, 
nei antro to nebuvo;

/ ' (Bus daugiau) .

U

spaudoje. A. Pl.V Tai maždaug ■ _ ■■■ 7

r - x- n i -1 -1- a/ — Prezidentas Carteris' fen

radus laiko šį klausimą sutvarkyti, jis- negavo šaudme- ^Nainys jr pats Vytautas kaman-

, i-,. , . , 'ir’neivienas .nei antras nepareikėf Reikalųpirm. A v šra Keer■ para-JAV informacijos šaltiniai paskelbė,,kad mula 15 neij-yld^.1_ <o Gr tka n--™ ifl«L-/J . T , ... . -r, protesto. Reisia, sąmoningai sta- siusi VLlKo pirai, laišką ne-
L zi n-n kx-T tt/x nil lilicnin lv»AI7A TTf^IlO-Tn IV* UpOYI- *■ » * ..v i • . i .... •

Mulos pasisakė prieš demokratinę Ameri- jjeravo ir ųž^yrė. Dėl nepalan- 

buvo pašalintas įr pakeis-

nų krašto gyventojams Pulti- : tas ir prieš tą neteisėtą elgesį

, T T • • T 1 •]• * TY UIUVCOIV.metų benradarbiavo su rusais Irake, . 0 vėliau ir Pran- luto laužyma savo. tylėjimu to-
cūzijoje- t
kos santvarką,. Mula nekenčia Amerikos, lygiai taip j kaus sprendimo,. Garbės Teis 
kaip jos nekenčia ir Rusijos komunistai. Patys, franie- 'mas 
čiai klausia, kuriais sumetimais Chomeini šmeižia Ame- įį tas kitu “bolševikiniu’’' G. Tei

smu,. kuris jau neturėjo žiūrėti

ilas dalykas tenai buvo, savo w- -y a -y- XT*‘laiku, JAV • LB Visuomeninių

čiantį žmogaus teisių komisijos 
pirm. Dr. Kricicką, priminda
ma, kad Dr. Krivickas yra tarp 
veiksninės kom-isijds pirm; bęt 
ne vien tik Vliko, nes’ buvo' 
spaudoje

J

giąsi siųsti diplomatinę misiją
' fc,' /V -/i**/

giąsi siųsti diplomatinę" riuają 
į Teheraną/Mišiįo^ .nariai ban
dys įtikinti Chomeinį, kad-JAV c s 
niekad neišduos šacho' clabafti/' 
nei Irano valdžiai ir prašys, kad 
išleistų suimtu's j 
čius iš Irano.

- - K
' V i

r

taip paskelta; kad

■Amerikos piii e-.

j
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VALANDOS^. 3—8 darbo dienomi* ii 
kas antrą šeštadienį 8—3 vai 
r*l.: 562-2727 *rba 562-2723

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
gydytojas ir chirurgas
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS .

3907 We*t 103rd Street j 
. Valandos pasai susitarimu. / •

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMfiTRlSTAS

, KALBA LIETUVIŠKAI 
J W. 71 St. Tel. 737-5149 
Tikrina akis.

daug nusipelnęs baltų kalboty
rai, bet, anot dr. V. Kudirkos, 
“už trupinį aukso, gardaus val- 
gio šaukštą’’ save pardavęs naš
čiams. Jis savo studijoje apie 
sūduvius (jotvingius)

3907 W**t 103rdStr*t

kur bet pats mula Chomeini pripažino, kad jis pats sa
vo žmonių-nesuvaldys ir-ištyrus klausimą, kartu , su pa
lestiniečiais^ --——^7'

^t-l'jtas privertė^mularimtis tokio žygio? . . ,, . .
atsako^artiiiiiauC tairicantrybei-laikas -jau -turejo-pasibaigti

— Kas privertė mulą imtis tokio žygio?
— Nepajėgumas valdyti Irano, — ;------

šieji mulos' bendradarbiai. Pirmadienį Islamo taryba 
įsakė nepakrauti Amerikos stransporto laivų, vežančių

riką, ir kurtais^ sumetimais prezidentas- Cart^ris- vliKo- pin».-pakvietė^vėUš.
- - Y T~- :±-2 ——K-° ■ ' :- - -- • naujo pirmininkaati Dr. Krivic

ku. Paskui, kitas pareiškimas
ko jokių represijų prieš mulos Chomeini vyriausybę?

Jeigu prezidentas Carteris turi, duomenų, kad pa- mą ir nurddymus kaip Sovietų
Vytatfias -

■ 1974 m: birželio 23 d. tame G.
Teisme apskundė 12 žymesniųjų __
BėndiruomėM®r^vekėjųv^kuri^tmai^aU^viš^tiktar WuTarp ■

tys- Irano gyventojai suvaldys mulą ir jo šalininkus^taf 
dar galima suprasti- Bet jeigu tokio užtikrinimo netu-

jis nemoka... 
naftą ir nevalytą žibalą'-į Amerikos valyklas. Irano :—— 
aliejaus darbininkai sutiko .sustabdyti aliejaus statinių A. Plešfcys

Amerika kiekvieną die-pakrovimą į Amerikos laivus.
na perka 7. milijonus statinių aliejaus iš Irano. Irano 
uostų darbininkai- sutiko-nepakrauti aliejaus statinėles 
ne-tjk-FAmerikos-d^ivusrbeH-visus-laivus.-BradžitijeJSr. 
lamo taryba nesuprato uostų darbininkų nutarimo, bet 
vėliau nutarimą suprato ir nutarė sustabdyti, .aliejaus 
pakrovimo evakuaciją. ?

Antradienį Persijos įlankoje prasidėjo choasas. 
Privažiavo trys šimtais laivų, pasiruošusių paimti ga-

j

bet teisti pagal valdybos įsaky- naujo pirmininkauti Dr.-Krivio-

Biznieriai bėga 
iš Irano

-TEHERANAS^irs^šf^
eilė. Amerikos bendrovių turėjo
savo skyrius Irane. ,Vienų eent- 
rai buvo sostinėje, o kitų centrai

yisa~
i B

1

Kamantas_ Jmlvo—toks,.. kad- PLB valdybos 
pirm.- pageidauja,- kad ateityje, 
jeigu: būtą kokie nors-pasitari-

Mula Irano inteligentijai Įrodė, kad krašto valdyti pasipriešino statuto laužymui, o
ne tuos, kurie tą statutą laužė.

kad tai liečiau ne tik seną, bet tų jas išspręsti pagal vieną ko- 
ir naują dabar Maskvos užgrob-' kią nors istorinę arba jai arli- 
tų lietuvių žemių istoriją, apie j mą sritį”, čia kiekvienas “bus 
ką rusas etnologas mums labai i priverstas panaudoti ir archeo- 
paiankiai parašė. Jei mūsų spau- logijos, ir istorijos, ir etnogra- 
da tylės, tai kas lietuvių visuo- f i jos,

A. Plešfcys

PLB pirm. Vyt. Kamanto pasikalbėjimas 
su “Margučio” radiju 1979.1025 d.

r (Tęsinys) jj

valdybų, o ne tarp pavienių as- 
:menųr-nes man atrodė, kad tik 
tokiu būdu mes galime ką nors - 
geriau atsiekti, jeigu dvi valdy-

Tr visi apskųstieji, be apklausi- 
fnėjimo ir liudininkų, už airių 
j1 buvo pasmerkti. Ir nuo tada bos kalbėsimės, panašiai kaip 

č__ T-AfV7* T Y> A*v* Xro‘. l’kolKAn nrn Ac rlvi TZQlfTxrhAQ — Tir

Pasaulio Lietuvių ’Bendruonre-
įvyko JAV LB -skilimas. Ar Čia ^kalbėjomės dvi valdybos -Dr.

' Valiūno laikais. Mums - tada
nes pirmininkas Vytautes Ka- tdks pasikalbėjimas buvo. ląbai 

v man tas neranda savo kaltės?
-Gal būt- tik-dėlto jis . taip širstai
1 ir pyksta ant Dr. K. Bobelio, kaf

buvo pakraščių, miestuose .. .-ir 
uostuose.- Atėjus - prie: - valdžios— 
mulai Chotneini, Amerikos biz
nieriai pardėjo bėgti; Dauguma 
uždarė savo biznius ir'išvažia
vo, bet buvo ir tokių, kurie nu- 
tarė pasilikti; Keli amerikiečiai 
buvo nušauti. Daugiausia---, nu- 
kentėjo naftos pramonėje dir
busieji chemikai.

Tvirtinama, kad dabartiniu

I

1I
II

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED TCOPLYČIOS
Pranašauja šaltą 

ir gilią žiemą v
SALT LAKE CITY. Utah. — L 

Vietos seniai, pažįstantieji ’ 
paukščius, žoles, galvijus ir vė- - 
jus, pranašauja šaltą ir gilią . 
žiemą. Šalčių bijantieji paukš- . 
čiai šįmet išskrido žymiai anks
čiau, negu kiekvienais metais 

‘ jie išskrenda. Laukuose dieną 
ir naktį praleidžiančios karvės ir 
arkliai .šįmet turi žymiai ilges
nius plaukus ir tankesnį pamu
šalą. Dykumų šunys šįmet kasė 
gilesnius ir vinguotesnius ur
vus, kad šaltas oras nepradėtų 
juos spausti. Be to, šiais metais ■ 
urvai turi 
laiptelių.

_ Seniai patarė šiais metais ge- 
i-sa— -riau—apsikamšyti—namu sę^kad“ 

nebūtų plyšių šaltam orui verž- ~ 
tis_/ vidų. Be to, visi turėtų 
susirasti geresnius kailinius ir 
kepures.

Vyresnieji pataria visiems Di- ’

tuvių Jautęs žaladariais — iš- rusai ar lenkai, šie ąrguinentai 
redaktorių įtikino ir mano 
straipsnis- “Rusii etnologas apie 
Mažąją Lietuvą*' buvo išspaus
dintas “Drauge” 1971. XI. 16 d.

sigimėliąis. - ~ ~

Pirnią kartą Kušnerio knygą
• pasaką, kad_sūduviai buvę prū- ^aZiIJ4 (paminėtą
sai ' ir kalbėjęs svetima lietu-

sukūrė

Pritaiko akinius ir 
contact lensea”

VaL asai cuntarimą. Uždaryta tree.

DR.LEONAS SE1BUTIS 
' iNKSI Ų, PŪSLĖS IR

; PROSTATOS CHIRURGIJA: -
STKiij t

VaL antrad. i—4 popiet, 
__ :___ ketvirtd. 5—2 vai. rak.

tetefd 77^ 'uo 
R*vi<—riįa* falatt
— ‘ ■1.1...JU J J ■■

DR» VYT. TAURAS
> GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

••ndra praktika, ap^ MOTERĄ lifec.
Oftaa* VSl WRIT SThi RRMT

~ • Tai. PU B-1223

Broniaus Kviklio “Mūšų Lietu- 
wo” TO/iO TXT L _.<i \ -I
m. giSvaų is Jono Damausko su-

viams kalba Mat kiti naciai jau 1968 111' L“ 626 PsL) 1970 X- d‘ Tikėjau;si’ ka([ * straips’ 
N idlllb xAdlUa.. L JAI Iii IlrtCldl JdLL , , - * ' nį Lmc n/i v* c? <j Ici Iiaatvc' Lzil vxv><,Air\

m. gavau is Jono Damausko su- .
sipaižnti. Perskaitęs buvau nūs- keletas niėnesi)U <> spaudoje nėlaikė prūsus giminingais 

tams’germanams., (Žiūr. pagal 
Gerulį kalb. K. Būgos 1924 me- 
amž. pradžia (1201)”; Įdėtą V. 
Žemaičio' knygoje “Lietuvių et-

«0-

tėbinfas knygos autoriausleouuas Knygos autoriaus ruso 
objektyv'ūmų, tiesiog lietuviams

toriauš veikalo* tezės buvo

nį kas nors atsilieps, bet praėjo PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

žodelio. Atrodė, kad red. kun.
G. buvo teisus. '

viena diena sutikės
*■ . G.

man ša
šu įdomumu skaitęs tą

palankumu. Nors ir ne visos au- 
pri- dr. Mykolas Morkūnas

t . ...... v . i I t _____  _ JI - £ -  -
trumpa Mažosios Lietuvos išto- straipsnį '“Drauge” apie Kušne- 
rija, apie kurią svajojau'ir ku- rio veikalą. Jei aš rasiąs vertė- 
rieš laukiau parašant mūsų’ is- ją lietuvių kalba, duosiąs 300 
torikus. J. Damauskas pritarė, dolerių, jei reikėtų ir daugiau, 
kati vertėtų išversti veikalą liė- o už vertimą angliškai sumokė- 
tuviškai, bet.pirma tektų, špau- šiąs dvigubai; Angių kalba su- 
doje ])aškėlbfi Dors'fruuipą jo rasti vertėjo nepavyko, bet lie- 

i pr^salbėjau
tai reaguos? vo kolegą miškfdinką Aleksan- 

t — su salvga kad __ >_______________ - __ i o_________

reikale“ jam padėsiąs, nes jis 
mėginęs ir vertimas jam dėl

Tačiau
ninių sienų klausimais”, 1971 ,wl‘dUS> ve^aio tezes nuvo .... . 

imtinos, bet tai buvo maždaug kosim.). Tokiu būdu Gerulio išvei- 
džiojimais Rytprūsiai, i (Mažoji 
•Lietuva) originaliai nebuvo lie
tuvių gyvenamas kraštas.

Už sėkmingą indoktrinavimą 
šiom nacistinėm tezėm ne vien, 
tik vokiečių?Diet -ir lietuvių' 
niokąlininkų, - jis; Jbuyo įpakritas 
1/Leįpcigo—universiteto—profeso- 
rius, Saksonijos ir vėliau Prjjsi- ■
jos švietimo vicė-ministerius ir> 
galop tapo Karaliaučiaus”unp 
versiteto rektorium. Jei žemai-

rija, apie'kurią svajojau ir ku- rio veikalą. Jei aš rasias vertė- 
I 

torikus. J. Dainaūskas pritarė, dolerių, jei reikėtų ir daugiau,
■ T-./)-'.'-. j ‘ ’ y o ---- -

tuviškai, bet pinna tjektu. špau- šiąs dvigubai; Anglų kalba su-

sanlraūką ir patik rinti/kaip mii- tuviškai—išvėtyti 
su šviesuomenė i •.. . I / —-
ęią santrauką , parašęs, pasiun- ^rą Tenisoną
Aiatr "Ehmugp”Tretiakcijai “spaus 
dįnti.’, /

tis Giniotas Pilsudskis savo kil-j Gal
me ir. ideologija — tikras-gens = str. .Y

J mėnuo ’nuėjo, bet mano laibos ir dėl nežinomą jam lie-

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

v Telef. 476-2345
žymiai daugiau
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Vyresnieji pataria visiems Di- * 
džiųjų Ežerų rajono gyvento
jams pasiruošti .geresnius dra
bužius, nes šaltis smarkiau 
spaus.

Drauge’’ nepąsirodė. Dien- ^^ų terminų \-ra sunkus, 

rius siuntė patikrinti, "bet to

*
ius kun. G. pa- Tižioje jis pirmuosius sky- 
... ... j- • ■ ■

-----—---—- J. Z “C A' - - . , ,e
mirė lenku 1935' iu. Varšuvoje, ką bei istoriją ir laikraščiui ne- -germ vertunan įsigilinęs, 
tai kitas žemaitis Jurgis Geru-' tinka,.. nes skaitytojai- tokiais nesiuntinėjo ir po kelętos mėne-

onso VAL.: -pim- antrwL, ; ZirjT'7ZZ.; 1 rZLT' žinele parašytus 220 psl.

lituanus nątiene polonus — Liu-^rašric’ moder:.t 
blino unijos tvaiko prisigėręs, sakė, kad str. i iečia seną politi nes

lis, vokiškai rasesis Georg Ge klausimais nesidomi.?/.Parašyki, atsiuntė švariai rašc’ma ina-

š aiškinau, yer^° rankraštį. Man, -pasiė^
visorullis, skaitęs save germanų-kii- girdi, įdomią apysaką ar. roma- 

įg. mės,- nacįsmo—lig-a
-KAITYK PATS IF PARAGINA

DAR KITUS SKAITYTI

IKNCS^

Ir penkt. 2-4 ir tkt vaL vak. JQtadir 
uiaia 5-4 v«t- popiet ir Mta iaiw

garas. žodžiu^ po visų tokių pa- 
sisakymų, Or^-Gureckui užbai- metu—Irane—dai yia apie 600 
gus, 'fenais buvo labai stipriai amerikiečių. Vieniems rūpėjo - 

' savo biznį, o kitLbuvoj Trano: 
tą nori nuginčyti? Ar jis pats buvo paskelbta neteisėta kaip ir daro visas pastanga^ kad tas|6avo išreikštas. VLIKo1 valdybos kilmės Amerikos piliečiai. Jie 
prie JAV LB skilimo nėra smar- užsilaikanti — salaužiusi. bend- dvi bendrttdnffenes vėl sufangtų. r posėdžiuose, keliuose, jfidelis , laukėj nes manė, kad netrukus

Islamo taryba tebeklauso mu-

•Ar V. Kamantus skilimo f ak- išrinkta 1'974 m., balandžiu 7 d- tas primenu dvi bėndruOrrfėnes‘reaguota, tiesa praKsktatr dar,

’ reikalai susitvarkys'. '
-v. -------- ----- ------ . —-  ------- ‘ Islamo taryba teb^ctenso mu-

zolihą, o nebuvo; kam statinėles pakrauti. Laivai neiš- mo sprendimo, kur naujoji Mar-rir.kta dviem metams ir prie jos taip nėra, yru čia CJiicagc^e Mama linija, kur buvo įžiūrėta r los: Chomeini, bet. ne visus jo vt

kiai prisidėjęs? Pirmiausia, dėl ruomenės statutą, o senoji teisė- A. Pi. 
nepalankaus LB-ei Garbės Teis- ta, nes pagal statutą buvo iš-

i

V. Kamantasr — Mes sakomeT tuviu”,
nepasitenkinimas “Pasaulio Lie- 

“Basa-ulio- Lietuvyje” ve-;

i'
III
i

veža aliejaus, iždas negauna-dolerių. Nieko Irano iždui -quite parko apylinkės valdyba-tereikėjo perrinkti- tik kelis na- problema, yra Kai' kur kitur vie- ikaip prieš VLIKHnę liniją, prieš įsakymus jietaiko,ir vykdo.;

BIRUTĖ KEMEŽAITE

ALTos Suvažiavimas ir Devintasis
i Amerikos Lietuviu Kongresas

(Faktai, pastabos ir įvykiu interpretacija)
(Tęsinys)

Ar L. Šimutis, savo iniciatyva atkūręs ALT’ą, į ją 
sukvietė savo idėjoms ir numatytai veiklai nepri
tariančias organizacijas? Jeigu ALT’os valdyba, 
jos vadai net patys nežino koks turėtų būti ALT’os 
žmogus, jeigu jie nesugeba, bijo, ar nesidomi 
svarstyti net savo gyvybinių klausimų, tai būtų 
garbingiau savo įstaigą užsidaryti. -.

_____ Tame pačiame “Į Laisvę” numeryje, šalia AL- 
RK Federacijos, frontininkai pristato dar vienų 
savo satelitą,—ALT'os viduje veikiančia ALT’ai 
priešišką Amerikos Lietuvių Respublikonų Fede
raciją su Anatolijum Milūnu priešakyje, ir jos 
aliarmuojantį laišką ^ALT’os pirmininkui dr. K. 
Šidlauskui, kuriame įtaigojama pravesti akciją 
kuo greičiau pasirašyti frontininkų LB-nės su
redaguotą 6 punktų politinės (Lietuvos laisvini
mo) veiklos planą, kuris galėtų daug pasitarnauti 
frontininkų LB-nes kolaboraciniam tikslui. ••

SPAUDOS IR INFORMACIJOS
— • ■ KLAUSIMU

Šiame ALT’os suvažiavime net keli asmenys pagandą, ir terorizmą. Tuo pačiu kelta eina ir lėlį-Arba kartu — ALT’os ir VLIK-o Žinias- Ga
lėtų-būti sudaryta iš 'kokių penkių (sugebančių 
rašyti) asmenų komisija, nebūtinai iš Chicago, 
kurią ALT’a ir VLIK’as aprūpintų žiniomis. Iš ■

buvo- iškėlę klausimą, kodėl Į priekaištus, puoli- ifrontininkų LB-nė, siekdama užgniaužti politinių
mus ir neteisingas žinias apie Amerikos Lietuvių Verksnių Lietuvos laisvinimo pastangas- Tiktai 
Tarybą, pati ALT’a nieko neatsako, savęs negina? naudojant moralinį terorizmą, spaudoje prieš 
Deja, šis klausimas ir šį kartą, kaip praeityje, ALT’ą ir VLIK’ą, LB-nei pasisekė didelę išeivijos 

dalį, o ypač jaunimą, atitraukti nuo politinių 
veiksnių veiklos ir net juos nustatyti prieš ją- 
ALT’a su VLIK’u niekados neis tokiu terorizmo 
keliu, bet apsigynimui yra būtina propaganda. 
Garbingiau žūti kovojant, negu pasiduoti be ko
vos- . • Šiandien kiekvienas eilinis žmogus žino, 
kokią galią turi spaudos žodis, todėl reikia ste
bėtis, kad tokią, svarbią poziciją užimantis poli
tinės veiklos vadai to nežino, o, jei žino, tai ko
dėl nieko nedaro?

ALT’a leidžia skurdų biuletenį, pasitenkinda- 
matiktai kronikosžinutėmis, kuris yra siunti
nėjamas tiktai laikraščių redakcijoms. Aš pirmą 

skyrus vienaki tą, skaitydami tiktai prieš A LT'a [kartą ši biuletenį pamačiau tiktai prieš porą’die- 
nų, jį gavusi privačiai iš inž. Grožvydo Lazausko. 
VLIK’as turi “ELTĄ”, bet kas iš to, kokiam kie
kiui lietuvių jisai yra prieinamas? Kur, norin
tiems, jį būtų galima užsisakyti, ar nusipirkti be 
užsisakymo? Jis neturėtų būti skirtas tiktai alti- 
ninkams, bet turėtų būti prieinamas ir opozicijos

šitoks svarbus

negavo reikiamo atsakymo- Net ALT’os biulete- 
nyje nėra paminėtas. Toks svarbus reikalas buvo 
praleistas kaip nevertas dėmesio-

Reikia stebėtis, kad ALT’a, 
veiksnys, neturi jokio spaudos organo, per kuri
palaikytų kontaktą su plačiąja lietuvių išeivija. 
Argi pakanka vienų “Naujienų”, Šio laikraščio 
skaitytojai yra geriausiai informuoti apie ALT’a 
ir VLIK’ą, bet kaip yra su kita išeivijos dalimi, 
kurių laikraščiai šias rimtas politinės veiklos 
institucijas boikotuoja, apie jas nerašo, arba rašo 
tyčia neteisingas, jas kompromituojančias žinias? 
Toji visuomenės dalis, visuose laikraščiuose, iš-

ir VLIK’ą nukreiptas žinias ir nieko negirdėdami 
iš tų dviejų politinių veiksnių, įtiki. Ir kaip jie 
gali neįtikėti? Komunistinė Rusija spaudos pro
pagandai paaukoja milžiniškas sumas ir tos pro
pagandos įtakoje labai sėkmingai plečia komuniz
mą pasaulyje. Jų mokytojas Lenin Nikolai (Vla
dimir Ilich Ulyanov) savo raštuose Įrodinėja, kad 
ne terorizmas, bet propaganda komunizmui atneš 
didžiausius laimėjimus. Tačiau komunistinė Ru
sija šiandieną vartoja abi šias priemones: ir pro-

-kitos pusės, si komisija turėtų atidžiai sekti lie-
tuvišką spaudą ir, nesileidžiant į poleminius gin
čus, tame savo žurnalėly atsakyti į visus ALT’ai 
ir VLIK’ui daromus neteisingus užmetimus ir ki
tokias neteisingas žinias- Be tor ši pati komisija, 
jeigu šio įsipareigojimo neturi HELTA”, dar ga
lėtų sekti ir amerikiečių spaudą, ir, radę .'netei
singų atsiliepimų apie Lietuvą, ar lietuvių tautą, 
stengtųsi tuose pačiuose amerikiečių laikraščiuose 
patikslinant atsakyti. Šalia tokios spaudos komi
sijos galėtų būti paskirti du žmonės; kurie rūpin-“ / 
tusi tiktai techniniu to žurnalėlio leidimu- Ir toks 
žurnalėlis turėtų-būtFprielnamas visiems, ypač 
opozicijos žmonėms.

ALT*oš valdyboje yra apie 13 narių. Tai gana 
didelis skaičius, tad, rodos, darbo jėgos neturėtų •
trūkti, tinkamai pasiskirstę pareigomis daug ką
galėtų atlikti. Tačiau, rriano lurfthomis žiniomis, 
iš tų 18-kčs narnž tiktai apie trečdalis dirba. Ko
dėl?

I i

žmonėms, kad jie žinotų, kad dar toks VLIICas 
egzistuoja.

Aš ALT’ai siūlau pradėti leisti ALT’os Ži
nias ,kad ir nedidelės apimties mėnesinį žuma-

y - - •

(Bus daugiau)
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FLOKIDA

New Quiche Made With 
North Carolina Apples

T- . .- J - • ■ ’
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DR. C, K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

Et. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAl

MOVING 
__ Leidimai — Pilna apdrauda 

. /EMA KAINA 
r. serėnas 
Tai. WA 5-W63

moving
AfMlnHMfM

U Įvtiriv •Htumv.
ANTANAS VILIMAS

TH >76-l»K *rba 176-5944

PHILLIPS - LtYBANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: Y Arda 7-3401

™■■

mūšiam knygos techninio 
faktoriaus pareigas, antrasis 
rūpestis J5ūvo surasti redakto
rių, kuris patikrintų tekstą, kal
bą, terminus ir paruoštų knygą 
spaustuvei. Firmoje .eilėje mano 
bičiuliai mažlietuviai M. Gelži- 
nis, M. Brakas, J. Peteraitis 
griežtai atsisakė: stoka laiko ir 
]>erdaug komplikuotas darbas, 
liečiąs knygoje kelias mokslo 
disciplinas. . Autorius--Kušneris 
knygos 211-212 psl. sako': “Eini-j

re-

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Rcžė Didžgalvienė, rast.

nes tautų istorijos problemas be mlu ir renkama valdyba. Bus ir vai-1 
galo sudėtingos, kad galima bū-j; šės. I

M
KAZĖ PETKUSOrchard-fresh U the perfect description for the Red and 

Golden Delicious apples from North Carolina, because that s
exactly what they are. These Southern gems are the first of the 
year’t really good eating apples to come to market and are 
available from August through October.

North Carolina apples will serve you well in a fabulous 
Apple and Sausage Quiche. The flavor combination is over- 
whelminglygood, savory ye tightened by tKe fresh applet 
the dish. Try this for a change-of-pace main dish at your tab,e 

r ‘ ~ “
t U pound bulk sausage
|. H cup ch opped fresh 

onion
U teaspoon dried leaf 

thyme
2 Red Delicious apples, 

pared, cored and cut 
into 1/2-inch cubes 
(11/2 cups)

Fresh Carolina Apple Quiche

/

L
1 tablespoon fresh IcTYityn 

juice
1 tablespoon sugar

lA cup (2 ounces)shredded 
Cheddar cheese

4 eggs, beaten
2 cu ps ligh t cream or mil k 

Pastry for single-crust
94«ch pie

In large skillet cook sausage, onion and thyme until sausage 
U browned and onion is tender, about 10 minutes. Remove 
from heat; drain off excess fat. In bowl toss apples with lemon
juice and sugar. Add prepared sausage mixture, Cheddar cheese,
eggs and cream; mix well. Line a 9-inch quiche dish or pie 
plate with pastry. Turn apple mixture into dish. Bake in 85O°F. 
oven 40 to 45 minutes, or until custard is set. Let sUad 10 
minutes before cutimg to serve.

» ; 'Makes: 6 senringa. v _

)

BUTKUS - VASA1TIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, UI. TeL: OLympic 2-1003

¥
Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal

pos klubo p.iešiTK-tinis nariu susi- i 
rinkimas įvyks sel/madienį, lapkričio

1 vai—pop^eU Anelės salėje,: 
i 4500 So. Tolman Ave. Nariai prašomi 
Į atsilankyti, nes yra daig svarbiu rei-

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVVTCZ)

2424 WEST 69th STREET
231 1 WEST 23rd PLACE
11C2S SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI.

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672 

. 974-4416
"" ■" I ■ | Į

Pagal tėvus Kalenda
Gyv. Marquette Parke, Chieagoje

—~_Mire 1973 m. -lapkričio—6- d .—10:50 vai. ryto sulaukusi 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Skuodo vis.

Amerikoje Išgyveno 47 metus.
Polik.o nuliūdę: 2 sūnūs - AxnoLU jo xniona Joyoor ir Burton, jo 

žmona Suzanne, 6 anūkai ir kiti giminės draugai bei pažįstami.
Velionė buvo žmona mirusio John Petkus.

Kūnas pašarvotas Petkaus-Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st St| 
Lankymo valandos ketyirtodicnį nuo 6 iki 9 vai. vak. ir penktadienį

Šeštadienį, lapkričio 10 dieną 10:00 vak ryto bus lydima iš kop-j 
lyčios i Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a, Kazės Petkaus giminės, draugai ir pažįstom: nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskatini patarnavimai 
ir atsisveikinimą.

76 metu

TeL YArds 7-1911

i žmona Suzanne, 6 anūkai ir kiti giminės draugai bei pažįstami. 
Velionė buvo žmona mirusio John Petkus.

Kūnas pašarvotas Petkaus-Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st St 
Lankymo valandos ketyirtodicnį nuo 6 iki 9 vai. vak. ir penktadienį 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

lyčios i Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Kazės Petkaus giminės, draugai ir pažįstom: nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskatini patarnavimą

Nuliūdę lieka: 
Sūnūs, anūkai, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. - TeL 476-2345.

♦ *—

A

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

Vl**« Frwnm** Ii WOPA.

!«• klL A. M.

Lie tuvi y kalba: kasdien nuo pir-~ 
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Vedėja Aldona Oaukus-
TeMu HKmieek 4-M13

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

1

Pr©or«rr!*» v*84|*

---------- --
“Lietuvos Aidai*

„KAZĖ BRAZD1IONYTĖ

Kasdien nuo pirmadienio fld 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos iš W0PA stotie*, 
banfia 1490 AM.

St. Petersburg. Fla., 6:30 v*L p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM b*n£a-

2646 W. Tirt Street
Chicago, Illinois 60620

Telef. 778-5374
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Amerikostiek nereikia, kiek reikia nemėgiamo 
dolerio.

Visiems buvo aišku, kad kelias dienas be Ameri
kos dolerių sustabdys visą Irano užsienio prekybą. Jau 

hnLehvd D*iiy Exept Sundty by th* Lithuanten N*w* Pwb. (X, i»e. šiandien gyvenimas yra daug sunkesnis, negu jis buvo 
po Antrojo Pasaulinio karo. Padėtis bus daug sunkes
nė, jeigu tęsis chaosas.

Premjeras Bazarganas, patyręs, kad mulos Cho
meini studentai įsiveržė į Amerikos ambasadą, 
ten buvusius tarnautojus ir Amerikos piliečius, 
kariuomenės daliniui tuojau vykti prie ambasados, iš
varyti nesantaiką keliančius studentus ir suteikė rei
kalingą protekciją ne tik amabadoriui, bet ir Amerikos 
piliečiams. Paaiškėjo, kad pats mula atsisakė leisti, sių
sti karius,prie Amerikos ambasados- Tada Premjeras 
atsistatydino- Pasitraukė visas jo kabinetas-

Mula prie panašių priemonių jau buvo įpratęs- Jis 
nevieną kartą buvo gavęs premjero atsistatydinimo: 

’ pareiškimus ,bet juos atmesdavo ,o patį Brazaganą pra- 
Pteteoa Mtete rivtt Mite šydavo tobulinti santykius ir neleido atsistatydinti 

Kartais jis padarydavo Bazarganui nuolaidą, o kartais 
f jam liepdavo tik pareigas ir užmiršti apie atsistatydi-!

. . v . . . • • "y - _    . * *... i ji.. x._ :
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NAUJIENŲ ražtiiiė atdara kaadies. ižakyrta aatanadtenina, rm

8 vai ryto iki S Tai vakaro, ieitedientei* — iki U viL

neleido atsistatydinti
SS J*

nimą. ŠĮ kartą jis pasielgė kitaip-. Jis priėmė atsistaty-|

Mula Chomeini nesuvaldo Irano
dinimo pareiškimą, sukvietė Islamo tarybą, o pastaroji 
tapo krašto valdytoja. Ji pirmadienį iš Bazargano pe

as sostinėje pra-

Paskutinėmis trimis dienomis iš Irano ateinančios 
žinios kelia nerimą ne tik Irano gyventojams, bet visiems 
Irano kaimynams ir visam Vakarų pasauliui- Vakar va-
kare paaiškėjo. kad mula vis- dėlto lrano nesuvaldo-

Mula Chomeini, nepatenkintas premjerd MeclicT Ba- 
zargan priėmė atsistatykdinimo pareiškimą ir kraštą'
perdavė Irano Islamo tarybai- Tai reiškia,---kad-kraštą 
valdys apsukrus Israno politikas mula Chomeini’- Is
lamo tarybą sudaro mulos parinkti žmonės/Jis ir šian
dien turi teisę sustabdyti.vyriausybės įstatymus, jo ga
lia galigesnės.už,buvusiO'. šauho galią. Bet antradienio
vakarą jpatš’mulą buvo priverstas prašyti tą patį Ba-
- •‘♦1/ 1 VXA T’

zarganą valdyti kraštą, kad neprasidėtų chaosas.
Mula antradienio vakare pripažino, kad Iranui grę-

sia didelis pavojus, ir geriausia pačiai Islamo' tarybai 
prašyti Bazargano sustabdyti dhaosą ir be pagrindo ne
sipykti su Bazarganu., Ar Baząrganas sutiks atsistoti
vastybės priešakyje, antradienio naktį dar nebuvo aiš-

rėmė krašto valdymą, bet per tris dien 
sidėjo chaosas.

Bazarganas žino, kad iki šio meto JAV nesiėmė j _ 
jokių represijų prieš dabartinę Irano tvarką. Amerika 'T

-(t..
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rius o ne visą naują, šis spren
dimas kaipnepalankus-JAV- LBdar ir šiandien~pardavmėja -Iranui javus. ryžius ir ki 

toką-maistą^ Amerika_atsisakė_parduoti_mulaLreikalin- .centro_ir_apygardos .valdyboms

EUDEIKISPaveiksle matome J933 m. Šančiuose pastatyta aukštesniąją mokyklą

pone V. Kamante, kad šitokiam
* k '4 * /./>«->•/-m

ir kalbotyros šaltinius,

F uehreriu”iisavo
(Bus daugiau)

Venera gos dar iki šiol nėra visiškai, jš- Jei mes nesirūpinsime Mažąja
garavę, ir taip mums paliko lie- Lietuva, tai ją užgrobę laikys

Antras — :
ties (klaipedos krašto), Jogau- 

gis Gerulis, gabus kalbininkas,

(Tęsinys)

iš Pagėgių apskri-

dų kaimo grynas žemaitis Jur-

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

U A. A. G. BALU KAS 

akU*ER1JA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
H49 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Madical Bulletins) Tai. LU 5-6446 
Ąšima ligonius pagal sugitafimĮ-

t, v
7 u
-‘•j

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

W»c*eh«ster Community klinika* 
į . Medicinos direktorių* .

1938 S. Manheim Rd., Westcheator, IL.

žuvo 1945 m. Berlyne kartu su menę tais klausimais galės su- nes be jų moks iškas tyrinėji-
“Fuehreriu” j __ ___________________

aplinkybėm. Mums svarbiausia, žmonės nežiną savo tautos is-
neaiškiom dominti“? Net sena . tiesa sako: mas liktų neužbaigtas”.

kad juddviejų ideologinės atrū- torso's visuomet lieka vaikais.

VLIKą pasisakantį, taip btrvo 
pasakyta, kad ten triekd nėra, 
jei yra faktai pristatomi arba 
konstatuojama, dar nėra prieš s 
ką nors einama ir labai būva v& 
gauti, jautėsi užgauti VLIKo 
valdybos nariai, pirmininkas, 
kovo1 mėn., berodo, tilpusią Lino 
Kojelio karikatūra, tenai viena. 
Na tai paaiškinus Gureckui tuos 
dalykus, arba pasisakius ’/tais’ 
dalykais, Vliko pirm; Dr.- Ka- 
zys Bobelis labai smarkiai su
pyko, stipriai pakeltu- balsu, 
taip sakant, smarkiai išbarė Al
gimantą Gurecką, pavadirida-1 
mas, tenai, tani tikraisvardais/ 
kuriuos čia nenorėčiau per rar 
diją kartoti,. bet faktas buvo, 
žmogus buvo, lietuviškai teri3 ’ 
riant, iškoliotas. h- paskui paša-, 
kyta, kad nenori daugiau maty
ki posėdyje, kad jis išeitų'is tb 
posėdžio ir negrįžtų. -

Mano jterpis. Ar Jūs manote^,, 
pone V. Kamante, kad kitokiam , 
Jūsų aiškinimui kas nors pati-

nas kitas žmogus, kuris kiek ki- 
daip galvoja, _ bei—VLIKo -pirmL 
ninkui • nedera tokius dalykus

gų šaudmenų. Bet ir tada viena sąlyga buvo: suvesti są-j “Pasaulio Lietuvyje” nebuvd viešai ir privačia* kelti. (O V. 
startas, nes Iranas buvo skolingas Amerikai. Mula ne- Pas^“ pailgimas? Ta- ti byla ir grendimą paskubti 
prižadėjo mokėti, bet prižadėjo suskaičiuoti ir pasakyti me skandalingame susirinkime 
kiek Iranas gavo ir kiek jis buvo skolingas. Mulai nesu-! dalyvavo pats PLB pirm. B'r.

gų šaudmenų. Bet ir tada viena sąlyga buvo: suvesti są- j “Pasaulio Lietuvyje’

prižadėjo mokėti, bet prižadėjo suskaičiuoti ir pasakyti me .t
<

tą mintį Gareckas iškėlė. An

VINCAS ŽEMAITIS

ŽMOGUS IR KNYGA LIKIMO LEMTYJE

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN ^VE.

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

kės, kad po tokio švelnaus, man
dagaus p. Gurecko' paaiškinrfito, 
nei iŠ šio, nei iš to' VLIKo vaidy
bos posėdyje kilo audra. Ir LB 
ryšininkas piktais, įžeidžiančiais 
žodžiais buvo iškolidtas ir išpra
šytas ir posėdžio? Išeitų, kad 
VLIKo valdyba ir jos piniiiftin-.....
kas buvo arba- girti ar prisiėdę" 
na r ko tik ų. žinoma,—nei vieno, 
nei antro to nebuvo;

/ ' (Bus daugiau) .

U

spaudoje. A. Pl.V Tai maždaug ■ _ ■■■ 7

r - x- n i -1 -1- a/ — Prezidentas Carteris' fen

radus laiko šį klausimą sutvarkyti, jis- negavo šaudme- ^Nainys jr pats Vytautas kaman-

, i-,. , . , 'ir’neivienas .nei antras nepareikėf Reikalųpirm. A v šra Keer■ para-JAV informacijos šaltiniai paskelbė,,kad mula 15 neij-yld^.1_ <o Gr tka n--™ ifl«L-/J . T , ... . -r, protesto. Reisia, sąmoningai sta- siusi VLlKo pirai, laišką ne-
L zi n-n kx-T tt/x nil lilicnin lv»AI7A TTf^IlO-Tn IV* UpOYI- *■ » * ..v i • . i .... •

Mulos pasisakė prieš demokratinę Ameri- jjeravo ir ųž^yrė. Dėl nepalan- 

buvo pašalintas įr pakeis-

nų krašto gyventojams Pulti- : tas ir prieš tą neteisėtą elgesį

, T T • • T 1 •]• * TY UIUVCOIV.metų benradarbiavo su rusais Irake, . 0 vėliau ir Pran- luto laužyma savo. tylėjimu to-
cūzijoje- t
kos santvarką,. Mula nekenčia Amerikos, lygiai taip j kaus sprendimo,. Garbės Teis 
kaip jos nekenčia ir Rusijos komunistai. Patys, franie- 'mas 
čiai klausia, kuriais sumetimais Chomeini šmeižia Ame- įį tas kitu “bolševikiniu’’' G. Tei

smu,. kuris jau neturėjo žiūrėti

ilas dalykas tenai buvo, savo w- -y a -y- XT*‘laiku, JAV • LB Visuomeninių

čiantį žmogaus teisių komisijos 
pirm. Dr. Kricicką, priminda
ma, kad Dr. Krivickas yra tarp 
veiksninės kom-isijds pirm; bęt 
ne vien tik Vliko, nes’ buvo' 
spaudoje

J

giąsi siųsti diplomatinę misiją
' fc,' /V -/i**/

giąsi siųsti diplomatinę" riuają 
į Teheraną/Mišiįo^ .nariai ban
dys įtikinti Chomeinį, kad-JAV c s 
niekad neišduos šacho' clabafti/' 
nei Irano valdžiai ir prašys, kad 
išleistų suimtu's j 
čius iš Irano.

- - K
' V i

r

taip paskelta; kad

■Amerikos piii e-.

j
I
II

-

VALANDOS^. 3—8 darbo dienomi* ii 
kas antrą šeštadienį 8—3 vai 
r*l.: 562-2727 *rba 562-2723

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
gydytojas ir chirurgas
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS .

3907 We*t 103rd Street j 
. Valandos pasai susitarimu. / •

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMfiTRlSTAS

, KALBA LIETUVIŠKAI 
J W. 71 St. Tel. 737-5149 
Tikrina akis.

daug nusipelnęs baltų kalboty
rai, bet, anot dr. V. Kudirkos, 
“už trupinį aukso, gardaus val- 
gio šaukštą’’ save pardavęs naš
čiams. Jis savo studijoje apie 
sūduvius (jotvingius)

3907 W**t 103rdStr*t

kur bet pats mula Chomeini pripažino, kad jis pats sa
vo žmonių-nesuvaldys ir-ištyrus klausimą, kartu , su pa
lestiniečiais^ --——^7'

^t-l'jtas privertė^mularimtis tokio žygio? . . ,, . .
atsako^artiiiiiauC tairicantrybei-laikas -jau -turejo-pasibaigti

— Kas privertė mulą imtis tokio žygio?
— Nepajėgumas valdyti Irano, — ;------

šieji mulos' bendradarbiai. Pirmadienį Islamo taryba 
įsakė nepakrauti Amerikos stransporto laivų, vežančių

riką, ir kurtais^ sumetimais prezidentas- Cart^ris- vliKo- pin».-pakvietė^vėUš.
- - Y T~- :±-2 ——K-° ■ ' :- - -- • naujo pirmininkaati Dr. Krivic

ku. Paskui, kitas pareiškimas
ko jokių represijų prieš mulos Chomeini vyriausybę?

Jeigu prezidentas Carteris turi, duomenų, kad pa- mą ir nurddymus kaip Sovietų
Vytatfias -

■ 1974 m: birželio 23 d. tame G.
Teisme apskundė 12 žymesniųjų __
BėndiruomėM®r^vekėjųv^kuri^tmai^aU^viš^tiktar WuTarp ■

tys- Irano gyventojai suvaldys mulą ir jo šalininkus^taf 
dar galima suprasti- Bet jeigu tokio užtikrinimo netu-

jis nemoka... 
naftą ir nevalytą žibalą'-į Amerikos valyklas. Irano :—— 
aliejaus darbininkai sutiko .sustabdyti aliejaus statinių A. Plešfcys

Amerika kiekvieną die-pakrovimą į Amerikos laivus.
na perka 7. milijonus statinių aliejaus iš Irano. Irano 
uostų darbininkai- sutiko-nepakrauti aliejaus statinėles 
ne-tjk-FAmerikos-d^ivusrbeH-visus-laivus.-BradžitijeJSr. 
lamo taryba nesuprato uostų darbininkų nutarimo, bet 
vėliau nutarimą suprato ir nutarė sustabdyti, .aliejaus 
pakrovimo evakuaciją. ?

Antradienį Persijos įlankoje prasidėjo choasas. 
Privažiavo trys šimtais laivų, pasiruošusių paimti ga-

j

bet teisti pagal valdybos įsaky- naujo pirmininkauti Dr.-Krivio-

Biznieriai bėga 
iš Irano

-TEHERANAS^irs^šf^
eilė. Amerikos bendrovių turėjo
savo skyrius Irane. ,Vienų eent- 
rai buvo sostinėje, o kitų centrai

yisa~
i B

1

Kamantas_ Jmlvo—toks,.. kad- PLB valdybos 
pirm.- pageidauja,- kad ateityje, 
jeigu: būtą kokie nors-pasitari-

Mula Irano inteligentijai Įrodė, kad krašto valdyti pasipriešino statuto laužymui, o
ne tuos, kurie tą statutą laužė.

kad tai liečiau ne tik seną, bet tų jas išspręsti pagal vieną ko- 
ir naują dabar Maskvos užgrob-' kią nors istorinę arba jai arli- 
tų lietuvių žemių istoriją, apie j mą sritį”, čia kiekvienas “bus 
ką rusas etnologas mums labai i priverstas panaudoti ir archeo- 
paiankiai parašė. Jei mūsų spau- logijos, ir istorijos, ir etnogra- 
da tylės, tai kas lietuvių visuo- f i jos,

A. Plešfcys

PLB pirm. Vyt. Kamanto pasikalbėjimas 
su “Margučio” radiju 1979.1025 d.

r (Tęsinys) jj

valdybų, o ne tarp pavienių as- 
:menųr-nes man atrodė, kad tik 
tokiu būdu mes galime ką nors - 
geriau atsiekti, jeigu dvi valdy-

Tr visi apskųstieji, be apklausi- 
fnėjimo ir liudininkų, už airių 
j1 buvo pasmerkti. Ir nuo tada bos kalbėsimės, panašiai kaip 

č__ T-AfV7* T Y> A*v* Xro‘. l’kolKAn nrn Ac rlvi TZQlfTxrhAQ — Tir

Pasaulio Lietuvių ’Bendruonre-
įvyko JAV LB -skilimas. Ar Čia ^kalbėjomės dvi valdybos -Dr.

' Valiūno laikais. Mums - tada
nes pirmininkas Vytautes Ka- tdks pasikalbėjimas buvo. ląbai 

v man tas neranda savo kaltės?
-Gal būt- tik-dėlto jis . taip širstai
1 ir pyksta ant Dr. K. Bobelio, kaf

buvo pakraščių, miestuose .. .-ir 
uostuose.- Atėjus - prie: - valdžios— 
mulai Chotneini, Amerikos biz
nieriai pardėjo bėgti; Dauguma 
uždarė savo biznius ir'išvažia
vo, bet buvo ir tokių, kurie nu- 
tarė pasilikti; Keli amerikiečiai 
buvo nušauti. Daugiausia---, nu- 
kentėjo naftos pramonėje dir
busieji chemikai.

Tvirtinama, kad dabartiniu

I

1I
II

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED TCOPLYČIOS
Pranašauja šaltą 

ir gilią žiemą v
SALT LAKE CITY. Utah. — L 

Vietos seniai, pažįstantieji ’ 
paukščius, žoles, galvijus ir vė- - 
jus, pranašauja šaltą ir gilią . 
žiemą. Šalčių bijantieji paukš- . 
čiai šįmet išskrido žymiai anks
čiau, negu kiekvienais metais 

‘ jie išskrenda. Laukuose dieną 
ir naktį praleidžiančios karvės ir 
arkliai .šįmet turi žymiai ilges
nius plaukus ir tankesnį pamu
šalą. Dykumų šunys šįmet kasė 
gilesnius ir vinguotesnius ur
vus, kad šaltas oras nepradėtų 
juos spausti. Be to, šiais metais ■ 
urvai turi 
laiptelių.

_ Seniai patarė šiais metais ge- 
i-sa— -riau—apsikamšyti—namu sę^kad“ 

nebūtų plyšių šaltam orui verž- ~ 
tis_/ vidų. Be to, visi turėtų 
susirasti geresnius kailinius ir 
kepures.

Vyresnieji pataria visiems Di- ’

tuvių Jautęs žaladariais — iš- rusai ar lenkai, šie ąrguinentai 
redaktorių įtikino ir mano 
straipsnis- “Rusii etnologas apie 
Mažąją Lietuvą*' buvo išspaus
dintas “Drauge” 1971. XI. 16 d.

sigimėliąis. - ~ ~

Pirnią kartą Kušnerio knygą
• pasaką, kad_sūduviai buvę prū- ^aZiIJ4 (paminėtą
sai ' ir kalbėjęs svetima lietu-

sukūrė

Pritaiko akinius ir 
contact lensea”

VaL asai cuntarimą. Uždaryta tree.

DR.LEONAS SE1BUTIS 
' iNKSI Ų, PŪSLĖS IR

; PROSTATOS CHIRURGIJA: -
STKiij t

VaL antrad. i—4 popiet, 
__ :___ ketvirtd. 5—2 vai. rak.

tetefd 77^ 'uo 
R*vi<—riįa* falatt
— ‘ ■1.1...JU J J ■■

DR» VYT. TAURAS
> GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

••ndra praktika, ap^ MOTERĄ lifec.
Oftaa* VSl WRIT SThi RRMT

~ • Tai. PU B-1223

Broniaus Kviklio “Mūšų Lietu- 
wo” TO/iO TXT L _.<i \ -I
m. giSvaų is Jono Damausko su-

viams kalba Mat kiti naciai jau 1968 111' L“ 626 PsL) 1970 X- d‘ Tikėjau;si’ ka([ * straips’ 
N idlllb xAdlUa.. L JAI Iii IlrtCldl JdLL , , - * ' nį Lmc n/i v* c? <j Ici Iiaatvc' Lzil vxv><,Air\

m. gavau is Jono Damausko su- .
sipaižnti. Perskaitęs buvau nūs- keletas niėnesi)U <> spaudoje nėlaikė prūsus giminingais 

tams’germanams., (Žiūr. pagal 
Gerulį kalb. K. Būgos 1924 me- 
amž. pradžia (1201)”; Įdėtą V. 
Žemaičio' knygoje “Lietuvių et-

«0-

tėbinfas knygos autoriausleouuas Knygos autoriaus ruso 
objektyv'ūmų, tiesiog lietuviams

toriauš veikalo* tezės buvo

nį kas nors atsilieps, bet praėjo PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

žodelio. Atrodė, kad red. kun.
G. buvo teisus. '

viena diena sutikės
*■ . G.

man ša
šu įdomumu skaitęs tą

palankumu. Nors ir ne visos au- 
pri- dr. Mykolas Morkūnas

t . ...... v . i I t _____  _ JI - £ -  -
trumpa Mažosios Lietuvos išto- straipsnį '“Drauge” apie Kušne- 
rija, apie kurią svajojau'ir ku- rio veikalą. Jei aš rasiąs vertė- 
rieš laukiau parašant mūsų’ is- ją lietuvių kalba, duosiąs 300 
torikus. J. Damauskas pritarė, dolerių, jei reikėtų ir daugiau, 
kati vertėtų išversti veikalą liė- o už vertimą angliškai sumokė- 
tuviškai, bet.pirma tektų, špau- šiąs dvigubai; Angių kalba su- 
doje ])aškėlbfi Dors'fruuipą jo rasti vertėjo nepavyko, bet lie- 

i pr^salbėjau
tai reaguos? vo kolegą miškfdinką Aleksan- 

t — su salvga kad __ >_______________ - __ i o_________

reikale“ jam padėsiąs, nes jis 
mėginęs ir vertimas jam dėl

Tačiau
ninių sienų klausimais”, 1971 ,wl‘dUS> ve^aio tezes nuvo .... . 

imtinos, bet tai buvo maždaug kosim.). Tokiu būdu Gerulio išvei- 
džiojimais Rytprūsiai, i (Mažoji 
•Lietuva) originaliai nebuvo lie
tuvių gyvenamas kraštas.

Už sėkmingą indoktrinavimą 
šiom nacistinėm tezėm ne vien, 
tik vokiečių?Diet -ir lietuvių' 
niokąlininkų, - jis; Jbuyo įpakritas 
1/Leįpcigo—universiteto—profeso- 
rius, Saksonijos ir vėliau Prjjsi- ■
jos švietimo vicė-ministerius ir> 
galop tapo Karaliaučiaus”unp 
versiteto rektorium. Jei žemai-

rija, apie'kurią svajojau ir ku- rio veikalą. Jei aš rasias vertė- 
I 

torikus. J. Dainaūskas pritarė, dolerių, jei reikėtų ir daugiau,
■ T-./)-'.'-. j ‘ ’ y o ---- -

tuviškai, bet pinna tjektu. špau- šiąs dvigubai; Anglų kalba su-

sanlraūką ir patik rinti/kaip mii- tuviškai—išvėtyti 
su šviesuomenė i •.. . I / —-
ęią santrauką , parašęs, pasiun- ^rą Tenisoną
Aiatr "Ehmugp”Tretiakcijai “spaus 
dįnti.’, /

tis Giniotas Pilsudskis savo kil-j Gal
me ir. ideologija — tikras-gens = str. .Y

J mėnuo ’nuėjo, bet mano laibos ir dėl nežinomą jam lie-

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

v Telef. 476-2345
žymiai daugiau
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Vyresnieji pataria visiems Di- * 
džiųjų Ežerų rajono gyvento
jams pasiruošti .geresnius dra
bužius, nes šaltis smarkiau 
spaus.

Drauge’’ nepąsirodė. Dien- ^^ų terminų \-ra sunkus, 

rius siuntė patikrinti, "bet to

*
ius kun. G. pa- Tižioje jis pirmuosius sky- 
... ... j- • ■ ■

-----—---—- J. Z “C A' - - . , ,e
mirė lenku 1935' iu. Varšuvoje, ką bei istoriją ir laikraščiui ne- -germ vertunan įsigilinęs, 
tai kitas žemaitis Jurgis Geru-' tinka,.. nes skaitytojai- tokiais nesiuntinėjo ir po kelętos mėne-

onso VAL.: -pim- antrwL, ; ZirjT'7ZZ.; 1 rZLT' žinele parašytus 220 psl.

lituanus nątiene polonus — Liu-^rašric’ moder:.t 
blino unijos tvaiko prisigėręs, sakė, kad str. i iečia seną politi nes

lis, vokiškai rasesis Georg Ge klausimais nesidomi.?/.Parašyki, atsiuntė švariai rašc’ma ina-

š aiškinau, yer^° rankraštį. Man, -pasiė^
visorullis, skaitęs save germanų-kii- girdi, įdomią apysaką ar. roma- 

įg. mės,- nacįsmo—lig-a
-KAITYK PATS IF PARAGINA

DAR KITUS SKAITYTI

IKNCS^

Ir penkt. 2-4 ir tkt vaL vak. JQtadir 
uiaia 5-4 v«t- popiet ir Mta iaiw

garas. žodžiu^ po visų tokių pa- 
sisakymų, Or^-Gureckui užbai- metu—Irane—dai yia apie 600 
gus, 'fenais buvo labai stipriai amerikiečių. Vieniems rūpėjo - 

' savo biznį, o kitLbuvoj Trano: 
tą nori nuginčyti? Ar jis pats buvo paskelbta neteisėta kaip ir daro visas pastanga^ kad tas|6avo išreikštas. VLIKo1 valdybos kilmės Amerikos piliečiai. Jie 
prie JAV LB skilimo nėra smar- užsilaikanti — salaužiusi. bend- dvi bendrttdnffenes vėl sufangtų. r posėdžiuose, keliuose, jfidelis , laukėj nes manė, kad netrukus

Islamo taryba tebeklauso mu-

•Ar V. Kamantus skilimo f ak- išrinkta 1'974 m., balandžiu 7 d- tas primenu dvi bėndruOrrfėnes‘reaguota, tiesa praKsktatr dar,

’ reikalai susitvarkys'. '
-v. -------- ----- ------ . —-  ------- ‘ Islamo taryba teb^ctenso mu-

zolihą, o nebuvo; kam statinėles pakrauti. Laivai neiš- mo sprendimo, kur naujoji Mar-rir.kta dviem metams ir prie jos taip nėra, yru čia CJiicagc^e Mama linija, kur buvo įžiūrėta r los: Chomeini, bet. ne visus jo vt

kiai prisidėjęs? Pirmiausia, dėl ruomenės statutą, o senoji teisė- A. Pi. 
nepalankaus LB-ei Garbės Teis- ta, nes pagal statutą buvo iš-

i

V. Kamantasr — Mes sakomeT tuviu”,
nepasitenkinimas “Pasaulio Lie- 

“Basa-ulio- Lietuvyje” ve-;

i'
III
i

veža aliejaus, iždas negauna-dolerių. Nieko Irano iždui -quite parko apylinkės valdyba-tereikėjo perrinkti- tik kelis na- problema, yra Kai' kur kitur vie- ikaip prieš VLIKHnę liniją, prieš įsakymus jietaiko,ir vykdo.;

BIRUTĖ KEMEŽAITE

ALTos Suvažiavimas ir Devintasis
i Amerikos Lietuviu Kongresas

(Faktai, pastabos ir įvykiu interpretacija)
(Tęsinys)

Ar L. Šimutis, savo iniciatyva atkūręs ALT’ą, į ją 
sukvietė savo idėjoms ir numatytai veiklai nepri
tariančias organizacijas? Jeigu ALT’os valdyba, 
jos vadai net patys nežino koks turėtų būti ALT’os 
žmogus, jeigu jie nesugeba, bijo, ar nesidomi 
svarstyti net savo gyvybinių klausimų, tai būtų 
garbingiau savo įstaigą užsidaryti. -.

_____ Tame pačiame “Į Laisvę” numeryje, šalia AL- 
RK Federacijos, frontininkai pristato dar vienų 
savo satelitą,—ALT'os viduje veikiančia ALT’ai 
priešišką Amerikos Lietuvių Respublikonų Fede
raciją su Anatolijum Milūnu priešakyje, ir jos 
aliarmuojantį laišką ^ALT’os pirmininkui dr. K. 
Šidlauskui, kuriame įtaigojama pravesti akciją 
kuo greičiau pasirašyti frontininkų LB-nės su
redaguotą 6 punktų politinės (Lietuvos laisvini
mo) veiklos planą, kuris galėtų daug pasitarnauti 
frontininkų LB-nes kolaboraciniam tikslui. ••

SPAUDOS IR INFORMACIJOS
— • ■ KLAUSIMU

Šiame ALT’os suvažiavime net keli asmenys pagandą, ir terorizmą. Tuo pačiu kelta eina ir lėlį-Arba kartu — ALT’os ir VLIK-o Žinias- Ga
lėtų-būti sudaryta iš 'kokių penkių (sugebančių 
rašyti) asmenų komisija, nebūtinai iš Chicago, 
kurią ALT’a ir VLIK’as aprūpintų žiniomis. Iš ■

buvo- iškėlę klausimą, kodėl Į priekaištus, puoli- ifrontininkų LB-nė, siekdama užgniaužti politinių
mus ir neteisingas žinias apie Amerikos Lietuvių Verksnių Lietuvos laisvinimo pastangas- Tiktai 
Tarybą, pati ALT’a nieko neatsako, savęs negina? naudojant moralinį terorizmą, spaudoje prieš 
Deja, šis klausimas ir šį kartą, kaip praeityje, ALT’ą ir VLIK’ą, LB-nei pasisekė didelę išeivijos 

dalį, o ypač jaunimą, atitraukti nuo politinių 
veiksnių veiklos ir net juos nustatyti prieš ją- 
ALT’a su VLIK’u niekados neis tokiu terorizmo 
keliu, bet apsigynimui yra būtina propaganda. 
Garbingiau žūti kovojant, negu pasiduoti be ko
vos- . • Šiandien kiekvienas eilinis žmogus žino, 
kokią galią turi spaudos žodis, todėl reikia ste
bėtis, kad tokią, svarbią poziciją užimantis poli
tinės veiklos vadai to nežino, o, jei žino, tai ko
dėl nieko nedaro?

ALT’a leidžia skurdų biuletenį, pasitenkinda- 
matiktai kronikosžinutėmis, kuris yra siunti
nėjamas tiktai laikraščių redakcijoms. Aš pirmą 

skyrus vienaki tą, skaitydami tiktai prieš A LT'a [kartą ši biuletenį pamačiau tiktai prieš porą’die- 
nų, jį gavusi privačiai iš inž. Grožvydo Lazausko. 
VLIK’as turi “ELTĄ”, bet kas iš to, kokiam kie
kiui lietuvių jisai yra prieinamas? Kur, norin
tiems, jį būtų galima užsisakyti, ar nusipirkti be 
užsisakymo? Jis neturėtų būti skirtas tiktai alti- 
ninkams, bet turėtų būti prieinamas ir opozicijos

šitoks svarbus

negavo reikiamo atsakymo- Net ALT’os biulete- 
nyje nėra paminėtas. Toks svarbus reikalas buvo 
praleistas kaip nevertas dėmesio-

Reikia stebėtis, kad ALT’a, 
veiksnys, neturi jokio spaudos organo, per kuri
palaikytų kontaktą su plačiąja lietuvių išeivija. 
Argi pakanka vienų “Naujienų”, Šio laikraščio 
skaitytojai yra geriausiai informuoti apie ALT’a 
ir VLIK’ą, bet kaip yra su kita išeivijos dalimi, 
kurių laikraščiai šias rimtas politinės veiklos 
institucijas boikotuoja, apie jas nerašo, arba rašo 
tyčia neteisingas, jas kompromituojančias žinias? 
Toji visuomenės dalis, visuose laikraščiuose, iš-

ir VLIK’ą nukreiptas žinias ir nieko negirdėdami 
iš tų dviejų politinių veiksnių, įtiki. Ir kaip jie 
gali neįtikėti? Komunistinė Rusija spaudos pro
pagandai paaukoja milžiniškas sumas ir tos pro
pagandos įtakoje labai sėkmingai plečia komuniz
mą pasaulyje. Jų mokytojas Lenin Nikolai (Vla
dimir Ilich Ulyanov) savo raštuose Įrodinėja, kad 
ne terorizmas, bet propaganda komunizmui atneš 
didžiausius laimėjimus. Tačiau komunistinė Ru
sija šiandieną vartoja abi šias priemones: ir pro-

-kitos pusės, si komisija turėtų atidžiai sekti lie-
tuvišką spaudą ir, nesileidžiant į poleminius gin
čus, tame savo žurnalėly atsakyti į visus ALT’ai 
ir VLIK’ui daromus neteisingus užmetimus ir ki
tokias neteisingas žinias- Be tor ši pati komisija, 
jeigu šio įsipareigojimo neturi HELTA”, dar ga
lėtų sekti ir amerikiečių spaudą, ir, radę .'netei
singų atsiliepimų apie Lietuvą, ar lietuvių tautą, 
stengtųsi tuose pačiuose amerikiečių laikraščiuose 
patikslinant atsakyti. Šalia tokios spaudos komi
sijos galėtų būti paskirti du žmonės; kurie rūpin-“ / 
tusi tiktai techniniu to žurnalėlio leidimu- Ir toks 
žurnalėlis turėtų-būtFprielnamas visiems, ypač 
opozicijos žmonėms.

ALT*oš valdyboje yra apie 13 narių. Tai gana 
didelis skaičius, tad, rodos, darbo jėgos neturėtų •
trūkti, tinkamai pasiskirstę pareigomis daug ką
galėtų atlikti. Tačiau, rriano lurfthomis žiniomis, 
iš tų 18-kčs narnž tiktai apie trečdalis dirba. Ko
dėl?

I i

žmonėms, kad jie žinotų, kad dar toks VLIICas 
egzistuoja.

Aš ALT’ai siūlau pradėti leisti ALT’os Ži
nias ,kad ir nedidelės apimties mėnesinį žuma-

y - - •

(Bus daugiau)
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FLOKIDA

New Quiche Made With 
North Carolina Apples

T- . .- J - • ■ ’
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DR. C, K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

Et. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAl

MOVING 
__ Leidimai — Pilna apdrauda 

. /EMA KAINA 
r. serėnas 
Tai. WA 5-W63

moving
AfMlnHMfM

U Įvtiriv •Htumv.
ANTANAS VILIMAS

TH >76-l»K *rba 176-5944

PHILLIPS - LtYBANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: Y Arda 7-3401

™■■

mūšiam knygos techninio 
faktoriaus pareigas, antrasis 
rūpestis J5ūvo surasti redakto
rių, kuris patikrintų tekstą, kal
bą, terminus ir paruoštų knygą 
spaustuvei. Firmoje .eilėje mano 
bičiuliai mažlietuviai M. Gelži- 
nis, M. Brakas, J. Peteraitis 
griežtai atsisakė: stoka laiko ir 
]>erdaug komplikuotas darbas, 
liečiąs knygoje kelias mokslo 
disciplinas. . Autorius--Kušneris 
knygos 211-212 psl. sako': “Eini-j

re-

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Rcžė Didžgalvienė, rast.

nes tautų istorijos problemas be mlu ir renkama valdyba. Bus ir vai-1 
galo sudėtingos, kad galima bū-j; šės. I

M
KAZĖ PETKUSOrchard-fresh U the perfect description for the Red and 

Golden Delicious apples from North Carolina, because that s
exactly what they are. These Southern gems are the first of the 
year’t really good eating apples to come to market and are 
available from August through October.

North Carolina apples will serve you well in a fabulous 
Apple and Sausage Quiche. The flavor combination is over- 
whelminglygood, savory ye tightened by tKe fresh applet 
the dish. Try this for a change-of-pace main dish at your tab,e 

r ‘ ~ “
t U pound bulk sausage
|. H cup ch opped fresh 

onion
U teaspoon dried leaf 

thyme
2 Red Delicious apples, 

pared, cored and cut 
into 1/2-inch cubes 
(11/2 cups)

Fresh Carolina Apple Quiche

/

L
1 tablespoon fresh IcTYityn 

juice
1 tablespoon sugar

lA cup (2 ounces)shredded 
Cheddar cheese

4 eggs, beaten
2 cu ps ligh t cream or mil k 

Pastry for single-crust
94«ch pie

In large skillet cook sausage, onion and thyme until sausage 
U browned and onion is tender, about 10 minutes. Remove 
from heat; drain off excess fat. In bowl toss apples with lemon
juice and sugar. Add prepared sausage mixture, Cheddar cheese,
eggs and cream; mix well. Line a 9-inch quiche dish or pie 
plate with pastry. Turn apple mixture into dish. Bake in 85O°F. 
oven 40 to 45 minutes, or until custard is set. Let sUad 10 
minutes before cutimg to serve.

» ; 'Makes: 6 senringa. v _

)

BUTKUS - VASA1TIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, UI. TeL: OLympic 2-1003

¥
Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal

pos klubo p.iešiTK-tinis nariu susi- i 
rinkimas įvyks sel/madienį, lapkričio

1 vai—pop^eU Anelės salėje,: 
i 4500 So. Tolman Ave. Nariai prašomi 
Į atsilankyti, nes yra daig svarbiu rei-

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVVTCZ)

2424 WEST 69th STREET
231 1 WEST 23rd PLACE
11C2S SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI.

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672 

. 974-4416
"" ■" I ■ | Į

Pagal tėvus Kalenda
Gyv. Marquette Parke, Chieagoje

—~_Mire 1973 m. -lapkričio—6- d .—10:50 vai. ryto sulaukusi 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Skuodo vis.

Amerikoje Išgyveno 47 metus.
Polik.o nuliūdę: 2 sūnūs - AxnoLU jo xniona Joyoor ir Burton, jo 

žmona Suzanne, 6 anūkai ir kiti giminės draugai bei pažįstami.
Velionė buvo žmona mirusio John Petkus.

Kūnas pašarvotas Petkaus-Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st St| 
Lankymo valandos ketyirtodicnį nuo 6 iki 9 vai. vak. ir penktadienį

Šeštadienį, lapkričio 10 dieną 10:00 vak ryto bus lydima iš kop-j 
lyčios i Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a, Kazės Petkaus giminės, draugai ir pažįstom: nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskatini patarnavimai 
ir atsisveikinimą.

76 metu

TeL YArds 7-1911

i žmona Suzanne, 6 anūkai ir kiti giminės draugai bei pažįstami. 
Velionė buvo žmona mirusio John Petkus.

Kūnas pašarvotas Petkaus-Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st St 
Lankymo valandos ketyirtodicnį nuo 6 iki 9 vai. vak. ir penktadienį 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

lyčios i Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Kazės Petkaus giminės, draugai ir pažįstom: nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskatini patarnavimą

Nuliūdę lieka: 
Sūnūs, anūkai, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. - TeL 476-2345.

♦ *—

A

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

Vl**« Frwnm** Ii WOPA.

!«• klL A. M.

Lie tuvi y kalba: kasdien nuo pir-~ 
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Vedėja Aldona Oaukus-
TeMu HKmieek 4-M13

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

1

Pr©or«rr!*» v*84|*

---------- --
“Lietuvos Aidai*

„KAZĖ BRAZD1IONYTĖ

Kasdien nuo pirmadienio fld 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos iš W0PA stotie*, 
banfia 1490 AM.

St. Petersburg. Fla., 6:30 v*L p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM b*n£a-

2646 W. Tirt Street
Chicago, Illinois 60620

Telef. 778-5374

< — NAUJIRNOX,CHICAGO t. ILL.
Z _ _______
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Balfo spaudos konferencija

VOL. LXVI Price 20 c.
Lietu

IRANAS RENGIASIi - i
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Yorką. £ia jį perėmė Į %
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22 m.
Emilis

atsiradusi ti azvlo teises
Iš Berlyno buvo nuškraidy- 

tas i Muenchena.

atūžia lis 

Kasiulis lį 
x«a4-

tas į Muenchena. Ten nekuri 
laiką gyveno mieste, vėliau ap-i

mai.

— Toronto l ietuvių Namų vi-

c-y-y-K’
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at- nuo draugo ar draugų atsiskir. i 
io miestą klai- i 

gau- J

1 4 » f J ‘
* I ’ 1
? L h

aiHaurblis .“Lietuva^'
buvo pakviestas j yakarų per

li

I ;

š. m. spalių 25 d. Balfo pa- vasarą 
talpose įvyko spaudos atstovų 
iri radijo vedėjų konferencija. 
Kunigas Amas I rakis atidaręs 
konferenciją, padėkojo visiems 
už atsilankymą ir papasakojo 
apie 
jaunuolį, Tolimesnę programą tą saugotų ,kad kas nors

lyną gastroliuoti.
Ansamblio dalyviams buvo 

Įsakyta po miestą vaikši.di tik 
po du kad kas nors nebandytų 

iš > k. Liteuvos pabėgusį pagrobti. Tikrumoje vienas ki 
; ne

paprašė pravesti p. Dzirvoną. bandytų pabėgti. Jam pasisekė j 
Dzirvonas padėkojęs už at- nuo draugo ar draugu atsiskir- jDzirvonas padėkojęs 

silankymą spaudos atstovams^ ti ir po ilgoko p< 
radijo vedėjams ir kitiems, pa džiojimo vakaru Berlyne, 

papasakot 
lx\glį i Amerika iš ok. 
vos - •

Jaunas, ves 
-Rimgarni as 
gimęs Kalingradc

sigyveno kaimelyje. Visą Vo-' 
kietijoje buvimo laiką niekur i Karaliau- . . . . .. , , I
ji v ■ * v .z « w t %. - — „J —   I _ T '

ėiuje. Mokyklai lankė: Kara-l“ , . . , . ■
, ... , .. i rusų šnipai napagrobtų. Priešliauciuje Klaipėdoje, Isrutcje ,. . - .
ir Kaune. 1978 m. baigė muzi
kos mokvkla Kaune. Priklausė 
muzikiniam ansambliui ^Lie
tuva”. Grojo akordeonu ir. 
birbyne. Papasakojo, kad ant
rų kartą rusams okupavus Lie
tuvą, iš Lietuvos dėl nedarbo 
ir kitų priežasčių Į Rytprūsius 
pasitraukė apie 50 000 lietu
vių. Iš pradžios Karaliaučiuje 
veikė lietuviu mokvklos. 
linu rusai lietuviškas 
las uždarė. Dabar lietuviškai ir 
lietuvaitės privalo lankyti 
siškas mokyklas. Rytprūsiuose 
visos bažnyčios neveikia. Jos 
paverstos sandėliais, salėmis ir 
naudojamos kitiems reikalams. 
Tokiuo būdu ir jo tėvai atsira
do Karaliaučiauje ir jis ten gi
mė. Tarp Lietuvos ir Rytprū
sių jokios sienos nėra. Bendrai 
Rytprūsiuose gyveną lietuviai 
jokio lietuviško veikimo netu
ri ir gyvena išsidraikę po vi
sus Rytprūsius. Ok. Lietuvoje 
ir visoje Rusijoje reikia laiky
tis nustatytos komunistų pžrti-i 
jos generalinės linijos. Nukry
pimas! vieną ar antrą ptisę 
baudžiamas. Galima tik gal- 
voti ir svajoti, nes TUsaj-dar ne 
sugeba žmogaus galvojimo kont

Vė- 
mok'vk-.

rir

/

U'W 1 *
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i niekur i
1 nesirodydavo, bijodamas,-kati 
j rusų šnipai napagrobtų. Prieš 
porą dienų su emigrantais ir

j bėgliais iš už “Geležinės uždan
gos” buvo atskraidintas i Newi-

Isavo damas, jas dviems mėnesiams, 
globą Balfas ir dabar yra Bal
to globoje.

čia, Chic'ųoje,
pirmiauasia stengsis “ ‘ " 
darbą ir toliau studijuoti,mu
ziką. Apie rengimąsi pabėgti.; 
nei tėvai, nei kiti nieko nežino.

kad galėtų tinkamiau su jomis 
susipažinti." Dėkui už dėmesį 
Naujienoms ir jų platinimo' va
jui. Gerą žinią malonu skelbti 
visieiiis skaitytojams.

— Aleksas Liiigaitis iš Brigh- 
k... r„:

Apie tai niekam nebuvo iššita-, meisteris.

gyvendamas'*
susikasti

i 3

-

Naujienoms ir jų platinimo"
— Toronto Lietuviu Namų vi- vakarą šaulių namuose. Kvie- 

suonreninės veiklos koordinaci-Čiami visi šaulės — liai, lietu- 
i L __ L__  , ..... ___ j. .
Bobelį, dabartinį VLIKo. pirmi-! vanoriai,

t \ Į
i s.

: k
‘ii4i ŠLEISTI AMERIKIEČIUf <w< miTI1 11

t

i.

£

41

ton Parko, namų' pataisymo
- - , ■ •_____________ *-* *Į-~* I

ręs. Sekinės Rimgaudui laisvoj ĮNaujienų leidimą: be raginimo
Amerikoje. I pratęsė prenumeratą ir atsiun-

Ju.slcenaslį.tė $30 auką. Jis taip pat yra pa-

nis komitetas pakvietė dr._ K.iviškoji visuomenė, kūrėjai sa-* 
Bobelį, dabartinį VLIKo, pirmi-j vanoriai, ramovėnai, birutinin- 
ninką, kuris sutiko padaryti kės ir kitų organizacijų nariai

i --------- ---------

POLITINĖ me gausiai dalyvauti.
gausia auka^parėmėlAKCIJA. Praiiešhnas-įvyks lap^

viešą pranešimą; Vilko VEIKLA;šiame Kariui paremti parengi- 
IR ’DABARTINE POLITINĖ me gausiai dalyvauti.

Amerikoje?
Jii.škenas].tė ,$30 auką. Jis taip pat

'■ . . ,į, •_ ■_ ^gelbėjęs,Naujienoms* skubiai ir

U TRUMPAI J
" " gurnus bei namų-kodo pažėidi-

■*- ^>nti&-neimdamas net už sunau-i
— Ona Jasienė, Crown-Point, me^aS?- Dėkui jam

Ind, tapo Naujienų nuolatine |ai ir už nuolatin9 paramą, 
skaitytoja, užsisakydama jas įė — i 
vieneriems metams: Dėkui jai. ęiiie,-NViš.J prabėstlamas prenu-

• gerai pataisydamas vandentie-i 
kio gedimus ir kitus narna tru-

kričio 18 d., sekmadienį, 3 yąl,_ 
p.p. karaliaus Mindaugo menė
je. Tai bus labai įdomus prane
šimas, iš kurio sužinosime apie 
mūsų politinių veiksnių veiklą

(Pr.)

— “Čiurlionio"’ ansamblio kon
certas, kuris turėjo' įvykti spa-
lio 27 d. h’ dėl muz. Mikulskio 
ligos buvo atidėtas, Įvyks grūo-

UZ
tapo Naujienų nuolatinėj ir už nuolatin9 paramą.

Eugenijus Almomaitis, Ra

Taip pat dėkui josartimiesiems, Į. merą tą,. savo gerus linkėjimus 
Naujie-Iatlydėjo. .$10 anka.-Dėkui. J.

j c™ [.Smailys JSr., Altos atstovas
kos. Naujoji iriūsįi s&aitytbja p. Omahoje,- atsiuntė .$3 už sekan-

kurie ją supažindino su į 
norais, .ir. turėjo , teigiarųds; įta-įšniailys \ jSr.

turės propos; ;
Naujienų skaitytojai. ’>■'>< ;..:-

roliuoti. Jis yisą laiką galvojo, — K._V. Čepas. F.lon College 
North Carolina .valstijoje, tapo 
Naujienų skaitytoju,.. užsisaky- 
■ .

Jasienė mėgsta išreikšti _ savo čių metų kalendorių. Taip pat 
”*** Ju'' ' • ’

čiais, su kuriaJs^reikia manyti, I tis iš_^Stą^^aer,., Ont. ADėkui-

kaip nors 
saūli. Pasilaikė ir

laisvąjį pa 
oga Šią

ir šio darbo perspektyvas. iP'd 
susirinkimo seks diskusijos ir 
VLIK pirmininkas mielai- atsa

džio mėn. 9 d. (sekmadienij 3
vai. p.p. Marijos aukšt. mokyk
los salėje. Bilietai galioja tie

kys į susirinkusiu klausimus. 7.e ' ° .PVkti spall°
> * > / TI -u L/ /-S z-s. w Lm, I -• a X   —.lus. I?_ j. . Tr . -’. 12/ dienai. Koncertui bilietus pra-

__ Notary Public

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

839-1784 arba 839-5568.

_______M. L. S. ----
—Gausus namų paslriūkiinaa 

pietvakariuose
B U D R A I T I S R E A L T Y 

įvairi apdrauda —INSURANCE; 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W, 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

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

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS SVEIKINO 
SUVAŽIAVUSIUS ALTOS ATSTOVUS

p

M

f

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

Pardavimas ir Taisymas 
— 2646 west 69th Street * 

Tel. REpublic 7-1941 y

, į *

- y; r

i 4 ?

!i

i y

U

į " : : ’ - ■

u '
i

Anititr ’ ėilėraš-l.^3 ųųką atsiuntė. gtasvs Jonai- 
,.zvii-:«__ __j: L«- oj . i• 1V1- 

susipažinti i Visi I sienis. Visi- j^k^Hytojar prašomi 
.. v- ' fremti Naujienas ir;.jas platinti, 

_ Į darant. pastangų rasti bent po 
vieną naują skaitytoją. Visi.lie-

DaRwiai bus pavaišinti kavute'7
Įr pyragaičiais 
<amąs.. -

ATŽALYMO METINĖ POPIE-j str.; Chicago, Ill. Rengia Balfas 
35-rių veiklos metų sukakčiai 
atžymėti; Viši kviečiami atsi

lankyti. . (Pr.). ___

• SPECIALI 20% NUULAI 
DA PPJSTAČIUS ŠI SKELBI

3-LMĄ. Auksiniai ir sidabriniai re

Įėjimas nemo soma įsigyti iš anksto. Gauna
mi Gifts Interfnational (Vazne-
lių) prekyboje, 2501 W. 71st

HELP WANTED — MALI
Darbininkę Reikia

Siuntiniai į Lietuvą

’ i: 
liti?

jį:t i -uy
> Š 2

$

A J ■> 

y * e

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ

tuviai kviečiamų į Jas atkreipti 
savo asmeniška dėmesį,- gerai 
su jomis |ųsipažinti- ir-pareikš- 
r' i 
užsisakant. • nimo 
proga Naujiėį|ps< sjunčia^jjps

Te įvyksr š. m. gruodžio m. 2 d.,, 
sekmadienį,; TcrontOi Kiefutių 
Namuose? šia proga rengiamas: 
turtingas - ■ BAZAR AS“ir šiain" 
tikslui prašome fantų, .vertinges
nių daiktų, kuriuos malonėkite 
perduoti'šokių mdkytojbms re
peticijų metu farba pranešti te
lefonu:.. V. Dauginiui—536-1-12-17 
arba A. Lukošienei 536-0911.
.': ’7.:' ATŽALYNO1 TĖVŲ; .

HEATING & AIR 
CONDITIONING SERVICEMEN

' Many company benefits. Must have 
jexp.inoil—heat—service;—

Coll 231-7770
ask for RICH JACKSON.J

teždiai, žiedai,- gintariniai karo
liai, auskarai' ir kitu papuošalai. 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto- ženklų

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas

*’ KOMITETAS,— - 
; ■ • • •

— Toronto Profesijonalų i£ 
verslininkų s-gos--rengta paskap

apąžiųįmui. ^^vąites-^įioka-' MAI lapkričio 1L d. neįvyks dėk

ti savo asipertiaką. nuombžę jas-: 
lajaus

; su- ta TESTAMENTAI IR PALIKT

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipah.
žinti ir^’as užsisakyti. ; "
e. Naujiems skaitytojams^Aužsisak-aRtiems^Nau

SIUNTINIAI I uetuva
o. c>.i\<xiuy Mjjdnis, uzsisaKantiems iNau-
Jįenns iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida.
Kviečiame pasinaudoti proga. '__ .....
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

MAfUJA NORE

J . 2608 Wtrt 69th St, Chicago, Rl. 60629 • TeL WA 5-2787 
i,r Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

- f ~ »■ - • t * f • „ ’ - \ ; 1 _ - ~

1
ami

TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIUI
MAISTAS B EUROPOS SANDĖLIU

1

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ. .. .

Nuoširdžini kviečiame visas ir visus i plati-
n

nimo vajaus talką! e
Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 

reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis 'atkarpornis- 
N AU JIENO S
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608 —

SIUNTINIAIįLIETUVĄ —- 
' Cosmos Parcels Express Corp.

■ ‘ MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
j 2501 W. 69th Si., Chicago, HL 60629. — Tel W A 5-2737 
J V. VALANT I NAS ”

1 f

kolekcijas.
kainas.-PATRIA.4207 So.Sac

>

Mokame aukšta

ramento - prie Archer.’
. .. . Tel. 247-5081 (Pr.)

— Horoscopes or Astrologica
Tarot CardReadings. Saturday
11 to 5 no appointment neces.
sary._ELlN.OR_JAKSTOrjy-N^ 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 oi 
925-8302. Professional Mem bei 
American Federation of Astro
logers, (Pr-)

ir kitus kraštus —
P. N EDAS, 4059 Archer Avė.— 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-55(80

---------——r'

-

f

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas ......... .............. .....
Adresas ___ _______ ___ .

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

J ganizaeija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA— J!

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savų_
yra naujas skaitytojas. Priede ... 
Pavardė^ir vardas ..................
Adresas _____________________

... dol.
kuris S

jg 
-----  |

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

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis—SLA-nei
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali

j

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė ... I Susivienijime #peidrausti iki $10,000.

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

dol.

9 Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas__
Adresas ___ ___ ___

y

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už

SLA Endowment

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

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 

mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite .kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

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

J07 W. Mth St.
Tai. (112) 563-2218

į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums

3

Chicagos Prekybos Rūmų, 
Chicagos Moterų Klubo ir Chi
cagos Lietuvių Tarybos vardu 
T. Kuzienė sveikino suvažiavi- 
mą~ su Chicagos-čekiu 2,000 dol. 
(iš jų 1,000_doL a.ą. Sekmoko 
palikimas).

Pasaulio L;et. .Kat. Moterų Są
jungos vardu — A. Janačienė, A-.

Detroito Lietuvių Organizaci-
jų Centro vardu dr. A. Baraus- 
-r-.. , •*- --------------- ---------

darumo ir našaus darbo. (Auka 
-7Q9-dok)' - S®®
'' ? Vilhiaus Krašto Liet. Sąjun
gos vardu dr. J. šalna pareiškė:

kas linkėjo susiklausymo, soli-

Liet. Moterų Klubų — M. Sa- 
mantienė, Krikš. Dem. — VI. 
Šoliūnas, -gen. -kons. J. Daužvar- 
dienė, gen._kons._dr. J. žmuidzi- . 
nas, SLA: 28.4 kuopos pirm. Ąl- 
šaukienė, L.K. Moterų Sąjungos 
vardu
likų tarybos vardu — kun. A. 
Trakis (auka 50 dol.), St. Pe-

Št. Stasienė, Evange-

tersburgo Altą, • Zarasiškių klu
bo pirm.: P?sBlekįs, Jėzuitų, var
du-—' kun. L. Zaremba, Polic.

4 ~ r > - - - —
kuni L. Zaremba, Polic.

klubo Krivūlės vardu — p. Rei- 
vytis, Los Angeles lietuvių var

okupanto išdeginta žaizda Lie
tuvos kūne tol neišgys, kol ne
bus atstatyta laisvė su sostine du — VI.-Pažiūra, Los Angeles 
Vilniumi, ' u i . birutininkiu vardu — R. Sa-

r ...: >x > • v.v

&

:r‘.

.-t

X4!3

O
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MULA CHOMEINI BUVO ATSISAKĘS 
PRIIMTI JAV ATSTOVUS

TRANUI PRANEŠTA. KAD JAV VYRIAUSYBĖ 
SERGANČIO ŠACHO NEIŠDUOS

TEHERANAS, Iranas. — Pra- Kennedžio kandidatūra 
suskaldė Illinois 

demokratus
CHICAGO. Ill. — Trečiadie- 

sergančio šecho Irano vvriausy- nio vakare Palmer House vieš-O v v

bei neišduos, šachas Amerikon būtyje Cook County demokra- 
syęikatos - reikalais, taiv pirmininkaujami .Georgę W.

4dtą—trečiadienį- į Iraną- skrido 
du Valstybės departamento at
stovai pasimatyti su mula Cho- 
memi ii’ pasakyti jam, kad JAV

atvažiavo

i

i

jis buvo "paguldytas ligoninėn Dunne, suruošė senatoriui Ed- 
ydytis. JAV jokių politinių de- ward M. Kennedy rinkiminė: 

rybų su šachu nesirengia vesti, kampanijos mitingą. Jį..atidarė
£V<

U TOOL & DIE MAKERS
Wire ^“m^aT^faBričatorUT’our-sRde 
machine tooling experience prefered 
but not required--Single shift. Over
time possible. Apply in person or

call 476-7600
JOHN AMANN SONS CO., INC?

5809 S. Oakley
Chicago, IL. 60636

machine tooling experience prefered

MAINTENANCE
-MECHANIC

Basid knowledge of machinery’, 
nuts, bolts. Common sense a 
must.

MIDWEST 
t PQLYCHEM 

277-8686KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo1 equipment. n0 exp”

HOUSEMAN. MATURE person for 

į Includes operating floor cleaning
general housekeeping in private club.

. req.
—Call Mr: FULOP 

493-86C1

I

paruošta, — teisėjo Alphonsf
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomū

pardavinėjančiai kepyklamJtolP-tis I
i • v i z L x

formomis.
—Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 6060^. Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

TORTŲ DEKORATORIUS
Tik patyrę, dirbti savo gaminius

įsmeniškm arba telefonu.
652-7100

FINGERHUT BAKERY

5536 W. Cermak Rd., Cicero

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI I

Graži, lengvai skaitoma h 
įdomi 250 puslapių knyg& su. 
krauta'autoriaus troboje.

M. š I M K U S
* Notary Public <

INCOME TAX SERVICE _
4259 S. Maplewood Tel. 254-7450

iškvietimai, pildomi pilietybes pra- 

t

į

birutininkiu vardu — R. Sa-
(R) Lietuvių Bendruomenės kienė.

vardu A. Juškevičius skatino: j
kasdien tvirčiau ženkime keliu’ Valstija nemokės Cook
Į Dietuvos-laisvę. Tebūniė^kon-1 County ltgoninės skolų

SPRINGFIELD, Illinois. 
Trečiadienį Senatas

gresas vienybės šauklys. Musų:« r ... /-Ali >

Taip pat daromi vertimai, giminiy-

syrnai ir kitokį blankai. -1
\ *

(ALT Informacija) i
Lapkričio 7 dieną Maskvoje snigo, bet Sovietų karo vadovybė buvo suruošusi didelį karo pa-

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapotis, Agent 
3208 «/2 W. 95th St- 
Everg. Park, III. 
60642, - 424-8654 lIM1UBAMCI

State Farm Fire .and Casualty Company

NAMV REMONTAS j 
Langai — Durys — Porčiai — Cf 
mento laiptai — šaligatviai ir Įeita.

Kalbame lietuviškai ~ 
Tel 476-5635 ?

Durys — Porčiai — C*

\1K>

*

i
j 
į

Z

HELP WANTED — FEMALE 
Darb ninxv R»MrU

GAL FRIDAY
( Typing, receptionist all around.
' Salary negotiable.

782-3512

bet tiktai leido jam naudotis . G. W. Dunne. Chicagos merė pa- 
priemo-' reiškė entuziastingai 

! kad
gydymosi miniai, 

mes turėjome didingus

visų pareiga remti Altą.

Los Angeles^ Altos skyriaus įQok”co^.ty hgon'inės tarnau- 
J - —
mės ir -perdavė 3,500 dol..

Leiskit į Tėvynę” Hot Springs

atmetė

vardu,.V, ^ąkūnas linkėio-, sėk-j prašymą, kad valstija -ga-
Į rantuotų ligonines tarnautojams 

radijo valandėlės ''v’ardu sveiki
no S. Smaižienė, pabrėždama, 
kad iries esame dalis gyvojo . - . . .v , / ■

U'

tautos kūno:
“Naujienų” 

kalbėjo: kovosime už tuos pa-, 
čius laisvės ■ idealus, Remiame 
VTiko' "pirm. dr. K. Bobelį 
Altos pinf

red. M. Gudelis

. ir
pirn^ dr? K.’' Šidlauską. 

Nerenisim Jžirdom ošidš kritikos. • 
Tęskim laSvinimor kovą.

“Tėvynėj1 red. J? Valaitis:, 
siekiame 'tėvynei laisvės, ir sie-

darbą; vyresniškumo teises dar
be ir pensijos teises. Ligoninėje 
dirba apie 8,300 tarnautojų. Pri
ėmus tokį įstatymą.’ valstijai 
per'metus kainuotų - apie 15 mi
lijonų dolerių-. ' 1 ,

Tuo pat metu Illinois seime
lis (Kongresas) atmetė ligoni
nės tarybos prašymą suteikti

’ jėgų paradą. Ten stovėjo Brežnevas, bet nebuvo A. Kosygino.

RUSAI SUTIKO PADĖTI IŠAIŠKINTI 
KARO METO NUSIKALTĖLIUS

VYRIAUSIAS PROKURORAS; BENJAMIN CIVILETTI
":.7įrg : P AS AKO J O APIE SUSITARIMĄ

’ Washington; d.c.
riausias prokuroras' Benjamj^p^-t

'R.- Civiletti, kalbėdamas žydų., 
organizacijos B’nai ' B’rith na
riams, pasakė, kad Sovietų Są
junga prižadėjo padėti prokura-'

- , -▼ L__  . . - > . » ' - Wturai išaiškinti Amerikoje besi-
i ligoninei$15mdi jonųsusidariu- - slapstančius karo mėto; nusikal-

sioms skoloiriš' apmokėti.

Tėvynės” red. J. Valaitis:

krame mulų tautos’ vienybės.
a ’ - r -- - t - -_ — -

Sveikint? ' “Tė vyties" ir “Vieny-

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

Tel. 776-5162 arba 776-5163

Chicago, HL. 60629 i F

į

I

rMėšifikejo tokio 
r* pasipriešinimo

LA PAZ, .Bolivija. — Sukilu
sieji karo vadai nemanė, kad 
organizuoti darbininkai būtų 
pajėgę iškeiti“mTesto centre ba-

* ir -“Vieny-, 
bis” laikraščių vardu.” , 

Waterbufio Liet. Tarybos ir 
garbės nario A. Aleksio bei kun. 
J. Ruokio vardu sveikino A. 
čampėt ..užtikrindamas, kad jo

Vyčių centro valdybos vardu
kolonijos lietuviai .remia Altą.--••• ’ -t . • i

I
Amerikos 
nėmis.

Mula Chomeini, patyręs apie' 1960, o dabar turėsime didingus 
Į du amerikiečius, vykstančius’į 198O‘\ Tačiau minioje žmonių 
i Teheraną ir turinčius preziden-■ buvo mažiau, kaip pusė salės, 

to Carterio įgaliojimus tartis Daug demokratų salėje neši- 
su. juo šacho ir suimtų amerikie- matė,— 
čių klausimais, pareiškė, kad 
jis su jokiais atvykstančiais pre
zidento Carterio atstovais ne
nori tartis ir jis įsakė vyriau
sybei tų atstovaujančių delega-

" tų į Įfainą’neįsileisti.
Prezidentas pasiuntė i Tehe-

Kennedžio rinkiminės kampa
nijos vadovai Illinois valstijoje 

• turi šias problemas:
— Kooptuoti sen. Kennedy 

_komitetas, veikęs penkis mėne- 
sius, nėra patenkintas merės J. 

. . . . .... Byrne staigiu politiniu posūkiu,
nūs nutarė pasitraukti iš Atsto- raną William G. Millerį, dirbusij komiteto vykd. direktorius Wil-

Daniel Flood išeina 
iš Kongreso 

WASHINGTON, D.C, ^.J.— Kon- 
gres’Uanas Daniel Flood, sulau
kęs ,/6 mėtų, nuo sausio 31 die^

y.ų Rūmų. Atsl 
ką jis padu' 
bematori . ir Atstovų Rūmų 
pirmininkui Tom O’N . -.lt. Da
niel Flood jaučia 
vargęs. Blogiausia, kad jis be
veik apako. Jam buvo padary-

t

-e- ■

Byrne staigiu politiniu posūkiu.

-dmiino laiš- , ^nęekonsulo. pareigose Isfah'ane jįam $an Hamel pareiškė, kadPensilvanijos gų? ir Atstovų
gerokai iš-

ir tris metus tvarkiusį- politinius
reikalus -JAV ambasadoje Te-j 5uosjs

provincijos demokratai revan-

herane. Jis Valstybės departa-Į 
yvn rriA<- f
pilkuotiems klausimams spręsti.! 
nes laisvai vartoja Farsi. Irano 
kalbą.- Antras delegacijos narys 
buvo Rąmsey Clark, buvęs vals- i 
tybės prokuroras ir labai gerai 
susipažinęs, .su. pagrindiniais 
žmogaus teisiu klausimais. Cho-1 
meini visai nesidomi šiais klaū-j jųjų apyijnjjes, kuriose žymiai 

j pakilo prez.

mento buvo naudojamas kom-‘
— Kennedy rinkiminės kam- 

t panijos; pareigūnai visai nekon-
taktavo Kooptavimo komiteto. 
Jų veiklos ofisas Chicagoje bų- 
vo uždarytas, nurodant laisva- 
noriams kreiptis į miesto val- 
flybą. '•

— Nesutarimai
partijoje neigiamai, paveikė juo-

rikadas ir taip : atkakliai prie-1 Hos jis dar neatsigavo, nes švie- 
mūšin

miesto vaitėliirs, juos nustatyti ir išsiųsti 
į nusikaltimo’viėtks, kad galėtų

- praneša Chica-• i -būti teisiami, — 
gb Sūn-Timėš 
Ellen Warren. ' !

jos ■ sukilėlių karininkų ’vadas .zProkuroras .Civiletti pareiškė, 
kad karo nusikaltėlių -klausimas 
kelis kartus Amerikoje buvo 
keliamas, bet. niekad, neprieita 
prie pabaigos,, tuo. tarpu dabar 
reikalas— iš_pagrindų aptartas, 
susitąrjmai^sųpa^ytj į paragra-

Bolivijos diktatorius 
sutiko trauktis 1

LA PAZ, • Bolivija. — Bolivi-

pulk. Alberto Natusch' Busch; 
apskaičiavęs, kad trečiadienio 
sostinės kovose su pasipriešinu
siais civiliais žuvo nemaža žmo
nių, net_73 savaitės laikotarpy
je, buvo pasiryžęs atsistatydinti

šiniis mušin ; varomiems 
riams. žuvo žymiai

korespondentė I rių> -negu barikadas ginančių

kad karo, nusikaltėlių klausimas

ir grįžti prie civilinės valdžios,. ^us ir pasirašyta sutartis, 
bet vėliau jis pakeitė savo nuo- 
monę. ____ ______ - :

Pulkininkas pažymėjo, kad
Bolivijos Kongrese daroma žy-

Į darbininkų..

kar sa labai.pamažu jam grįžta. Jis 
.......... is,, kurios jam, 

suėdė gerokai pinigų, o netoli
moje ateityje jis ir toliau turės 
aiškintis Kongreso komitetams 
ir įrodinėti teismui, kad j:s'nie
kam kyšių nėra davęs. Visi šie j 
reikalai seną žmogų iš karto tiek ( 
suspaudė, kad jis nutarė trauk
tis iš Atstovų Rūmų.

daugiau ka-į turėjo kelias byla
žmogaus teisių klausimais. Cho-

demokratų

simais ir-jis atsisakė juos pri-j 
imti. - ■ ■ ■ ■
Valstybės departamentui. •

Carterio pozicija.Pulk. Natusch pareiškė, kad 
jis - rengėsi padaryti Bolivijoje 
socialinę revoliuciją, bet nepa
aiškino, ką jis turėjo galvoje. 
Iki trečiadienio jis tuo reikalu 
neprasitarė, ■- bet tiktai vakare 
praneško apie “socialinę revo
liuciją”. kalbėdamas su katalikų 
bažnyčios atstovais.

Nuversto prezidento Gueva- 
ros jis neplanuoja—Leisii_grjžti 
į-prezidentūrą, bet jis sutiko tar
tis su parlamento vadovybe ir 
organizuotų, darbininkų vadais. 
Darbininkai -reikalauja, 
pulkininkas A Natusch tuojau 
atsistatydintų.

.Padėtis buvo pranešta Dauguma miesto precinktų ka-
. - - _ pitonų' sbpriai palaiko preziden-

Trečiadienį Irano valdžia at- to Carterio kandidatūrą.
sisakė Įsileisti atvykusius pre-j
zidento atstovus, bet ketvirta
dienį—vyriausybė davė leidimą 
vienam vykti Į Teheraną ir pa
sikalbėti su vyriausybės atsto
vais. Svarbiausia, atstovai i 
rėjo pranešti Teherano vyriau-j įstatymą kad princesės turi tas 
sybei, kad JAV nekreips dėme-j pat teises, kurias turi princai* 
šio į jokius Irano reikalavimus Pagal 1810
ir sergančio šacho iraniečiams liaus sostą užima vyriausias ka- 

panijoje. Ji nuvyko specialiai į į neišduos. Tuo klausimu negali
būti jokių rezoliucijų, jokių rei-> įstatymu
kalavimų, jokių prašymų arba j sostas teks princesei Viktorijai, 
šantažo, šachas yra ligonis gy-j dabar turinčiai 2 metus, o ne jos 
dytojo priežiūroj, atvykęs Ame-į jaunesniam broliui princui Carl 

sveikatos reikalais, i Philip.
dą sen. Kennedy naudai. Jai ne-' jokių kitų lengvatų jis neprašei Karalius Carl XVI Gustav,

Lygios motery teises 
karališkose šeimose

STOCKHOLMAS. Švedija. —' 
parlamentas priėmė

Sakoma, Jane Byrne 
bus viceprezidente

BOSTON. Mass. — Chicagos 
merė Jane Byrne labai aktyviai 
dalyvauja senatoriaus Edward 
M. Kennedy rinkiminėje kam-

no-j ŠvedijosAMERIKON. BŲVQ ATVY- 
_____KĘS LEV-ŠNlIRNOV 

g! *8 ‘.v.i.t L--< -
Praeitą ■ mėnesį į Washingto- 

•ną buvo- iš Maskvos atvykęs L. 
Smimov, Sov. Sąjungos;, aukš
čiausio teismo pirmininkas. Lev 
Smirnovas tarėsi su pačiu pro
kuroru Civiletti. Smirnovas per
sekiojo karo nusikaltėlius Japo
nijoje, turi patirties ir bus nau
dingas nusikaltėliams sekti bei 
nustatyti ir Amerikoje.' -Smir
novas pasižadėjo surinkti mę? 
džiagą apie nacių padarytus 
žiaurumus, žinomus 
teismams.
...Civiletti-pabrėžė, kad vyriau- 

. sybė imsis priemonių nustatyti 
Amerikoje gyvenančius ’nusi
kaltėlius ir patraukti-Juos teis
man. Prokuroras Civiletti prir 
žadėjo imtis visų priemonių, 
kad nusikaltėliai .’būtų išaiškinti. 
Prokuroras ■. /apskaičiavo, kad 
dabart'niu metu gali būti apie 
2,000 karo meto nusikaltėlių, 
kuriuos teks apklausinėti, nu
statyti ir padaryti sprendimus. 
Civiletti-prašys 'Kongresą skirti

m. Įstatymą, kara-

sveikino P. Skabeikis. Priminė, 
kad mūsų kova negali būti lai- 
mėta be vienybės. Vyčiai rems 
Lietuvos, laisvinimo .pastangas 

Lietuvos Atsiminimų radijo
ir New Jersey Liet. Jungtinio gių naujai vyriausybei įsteigti, 
komiteto vardu sveikino prof. J. j Joje dalyvautų ir pulk Alberto

vesti rinkimus gegužės mėnesį 
ir valdžią perduoti civiliams 
tik ateinančių metų rugpjūčio 
6 dieną.

Pulkininkas Natusch įsitikino, 
kad toks jo pareiškimas1 gali 
baigti tarpusavio kovas. Jis ne
tikėjo, kad pasipriešinimas būtų 

no kongresmanas M. Russo, i buves toks stiprus ir kru'vinas. 
Cleveland© birutininkės, gen. 
konsulas V. Čekanauskas, Vy
tauto DidžĮojo Šaulių Rinktinės 
vardu V.
lių Sąjungos — K. Milkovaitis,

kad rališkos poros sūnus. Bet nauju
Švedijos karališka^-Bostoną pradėii rinkiminę kam

panija. Ji pasakė pirmąją kalbą, 
lišvažiuodnma iš 
įkinkė i politinį darbą didoką
skaičių žmonių vesti propagan-

Stukas. Pažymėjo, kad jų kolo-, Natusch. Jos užduotis būtų pra- 
nijoje Lietuvių Bendruomenė ir 
Altą sudarė Jungtinį komitetą. 
“Dirbkime visi kartu”.

Raštu sveikindamas ’ vysk. V.
Brizgys pažymėjo, kad Ameri
kos Lietuvių kongresai pasidarė 
solidarumo. židiniai.

Telegramomis ir raštu sveiki-

(JETUVLS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St_
(Town ot Lakcj

Oeio namus H lauke Ir B rldaw, 
Darbai garantuota*.

Skambinti YA 7-9107
"ŠTAŠYŠ SAKIAS

I I Chicagos ji

Sunku išspręsti pini- 
-j—— ginius reikalus

- ROMA. Italija. — Suvažiavę 
katalikų bažnyčios kardinolai 
apskaičiavo, kad jų posėdžiai, 
liečiantieji Vatikano finansus. 
būtų galėję būti baigti trečia
dienį, bet paaiškėjo, kad dar 
teks porą dienų praleisti Vati
kane aptariant sudėtingas finan
sines operacijas.

Peržiūrėję dvi ekspertų infor
macijas, daugelis kardinolų pa
noro išaiškinti, kodėl taip neat
sargiai buvo skolinami pinigai. 
Visa eilė kardinolų yra pasiry
žę imtis priemonių, kad ateityje 
pinigai nebūtų taip neatsargiai 
skolinami. Kardinolai mano, 
kad pasitarimas bus baigtas

rikon vien
Karalius Carl XVI Gustav, 

ir negavo. Politiniais Irano rei dabar su karaliene Silvia lan- 
kalais niekas su šachu nekal- kas Audri,a. nereiškė, kad ka- 

' jis r,o:e.ų matyti savo 
i i pridūrė, kad žmonės no- 

rėtų turėti karalių. Švedijos gy
ventojai tuo klausimu dar ne-

labai patiko, kad ne visi demo-, 
kratai pritaria jos planams rem
ti sen. Kennedy.

Chicagoje jau girdisi kalbų, 
kad senatorius Kennedy priža
dėjo duoti merei Jane Byrne 
viceprezidento vietą. Manoma, 
kad ji gali patraukti didoką * 
skaičių moterų ir prisidėti prie 
laimėjimo.

bėjo ir nesirengia kalbėti. At-į rali’ 
stovai turėjo pranešti, kad da- i ' 
bartiniu metu niekas su Šachu 
nesirengia tartis jokiais politi
ką liečiapčiais klausimais. Dele- pasisakė.

Sovietųt___ ACCOUNTING___
, Mature ladv. NCR posting back- 
i

skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. KItuii grOiind helpful. No' Q>P- re<K

Call .Mr. FULOP
493-SG01

t

I

t

I f I

T

------  . J gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

4 H

ąnaitis, Liet, Šou-
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Arthritis Sufferers!

Now. Get relief • 
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?

HEART
FUHD

RENTING IN GENERAL
Nuomos

Bridgeporte išnuomojamas 4 kam
barių butas skiepe suaugusiems, be 
gyvulių.

Skambinti 581-5113. į

i

WANTED TO RENT
■ ■

r
Dviems suaugusiems asmenims, ne

turintiems įnamių, reikalingas 4 
kambarių butas Bridgeporte arba 
Brighton Parke. Skambinti vakartis 
Steve.

T«l. 254-8351.

i

KALENDORtLIS

Lapkričio 9: Eustęlija, Teo- 
, doras, Miglė, Saja. Rustenis.

Saulė'teka 6:31, leidžiasi 4:37.

Oras vėtus, lis.

Chicago miestas jau 
ruošiasi žiemai

Chicagos miesto administraci
ja pasiruošia sutikti žiemą už- 
drausdama naktį statyti maši
nas žiemos metu greito judėji-, 
mo gatvėse. Tuo būdu panąikR; 
nafna 33,000 automobilių stovė
jimo vietų. Potvarkis galioja 
nuo gruodžio 1 iki kovo 31 d.

Iškritus 2 coliams sniego, bus 
negalima automobilių laikyti 
miesto autobusų Judėjimo gat
vėse, kurių-bendras ilgis, siekia 
600 mylių ir-; turi 220,000 auto
mobilių pasistatyti, vietų.

— Amerikos policija Filadel
fijoje suėmė Michael O’Rourke, 
kuris organizavo pasikėsinimą 
prieš lordo Mountbatten ir kitų 
20 britų gyvybę.

6 — Naujienos, Chicago, UI. — Thursday, November 8, 1979 ■

2.3 įpilijųno .dąlerjų,-. tyfinėjir penktadienį, -o jie išvažinės šeš- 
mams.
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— Dennis Kucinich pralaimėt rinkimus Cleveland®.
J-r-

— Washington© pareigūnai 
turi vilties sutvarkyti santykius 
su Chomeinio valdomu Iranu.

: Jiernano, kad sulaikyti amėri- 
x; kiečiai buš išleisti. i

gatai turėjo pranešti prezidento 
norą matyti visus Amerikos pi- 
D • r-1 z-vt , r-- i T 1* <1 ZS T , 11 1 _
retų būti nepažeisti, nesužaloti} bet jie vengia save identifikuoti, 
ir nekankinti.

Tikslesnės informacijos nėra, 
bet iš Teherano ateinančios ži
nios sako, kad Irano vyriausybė 
yra pasiryžusi išleisti visus 
Amerikos piliečius. Dabar juos 
koncentruoja į JAV ambasados 
rūmus. Vieni buvo apsistoję 
viešbučiuose, bet ir tiems pata
riama vykti j ambasadą ir lauk
ti tolimesnio pranešimo.

Tuo tarpu visus pranešimus 
liečiūs išleistus iš Irano. Jie tu-{skelbia vyriausybės pareigūnai,

Faktinai premjeras Bazarganas 
atsistatydino, bet pats Chomeini 
prašė jį eiti pareigas, ir jis su
tiko jas eiti, kol visas vyriausy
bės reikalas bus išaiškintas. Jis 
pasiuntė Irano karių prie Ame
rikos ambasados, bet jis nenori 
daryti jokio pareiškimo. Bazar
ganas ir Valstybinė naftos Įstai
ga nori gerų santykių su Ame
rika. į ' ;
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