
Balfo spaudos konferencija

VOL. LXVI Price 20 c.
Lietu

IRANAS RENGIASIi - i

v O

Yorką. £ia jį perėmė Į %

e

f

I i«

22 m.
Emilis

atsiradusi ti azvlo teises
Iš Berlyno buvo nuškraidy- 

tas i Muenchena.

atūžia lis 

Kasiulis lį 
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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 
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aiHaurblis .“Lietuva^'
buvo pakviestas j yakarų per
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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
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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
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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.
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‘ii4i ŠLEISTI AMERIKIEČIUf <w< miTI1 11
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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
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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
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$
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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 _ - ~
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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‘.
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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-

v*

i
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.
‘ - r 11} u

J o tadienį.
J *. f t '» 3 11 ’ ■■ 1 I I—■* . II I

rjĮ V K, O . J . ’,n. .« Ja-, - , —«H ■> W> 17 ■ II «l « .1 - ■ - - _ r

— 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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MENO ŽINIOS
Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Švabienės ir Butkienės paroda
Lapkričio 30 d. 7 vai. vaka- darbų paroda. Bus išstatyta 70 

ros, Čiurlionio Galerijoje, Ine., kūrinių: aliejus, akvarelė.
4038 Archer Ave.J atidaroma Parodos atidarymo metu bus 
dviejų dailininkių sudėtinė gra- pristatyta velionio Kaupo mo- 
fikes, tapylios ir keramikos dar-nografija, kurią redagavo dali, 
bų paroda. Bronius Murinas. Monografija

gausiai iliustruota dailininko 
jomis.Dailininke Vera svabiene jau ? _ . , , ..... , . ... ’ . kurvbos reprodi’kcijanksčiau dalyvavo Įvairiose dai

lės parodose, o dabar išstato 
savo įvairios technikos darbus. 
Ji meną studijavo daug anks
čiau. Prieš keletą metų mokėsi 
lietuvių Įsteigtoje meno mokyk
loje 69-toje gatvėje, Chicagoje 
Buvo gera mokykla, kurios fa
kultetą sudarė mūsų žymieji 
dailininkai: . Viktoras Petravi
čius, a, a. Povilas—Kaupas, se
selė M. Mercedes, skulptorė 
Eleonora Marčiulionienė, pas
kaitas skaitė Mikas Šileikis. Bu
vo gera mokykla, deja, baigian
tis ketvirtam semestrui, užsida
rė.

Keramikos sritjje dirba Sofi
ja Butkienė. Ji dabar studijuo
ja Datey'mėno kolegijoj. Paro
da žada būti Įvairi ir Įdomi. 

- . - * *
P. Kaupo pomirtinė paroda

100 metu — 100 alumnu 
paroda

M. Šileikis

fe 
;■

Šaltos žiemos vaizdas

no institute bus atidaryta 100
melų sukakties proga surengta

'.Instituto mokyklos buvusių abi-
tiurentų paroda. Parodos atida
rymas bus tiktai pakviestiems
dailininkam as almnnams Paro- ________  ___
UaTbus Alorton Wing salėje ir mokėti.____________________
lęsiš~keletą savaičių.-'Publika'^ėjiFĮėjmias nemokamas, bet Į 
galės lankyti.

Fcrd City ‘‘sacharino’’
paroda

muikamas,—Jiet—j—f>a¥Qdą ■ mkia-[-Mačėiias, ..sesele—tvauk: .peafsi- Hiisi vasams. atostogas «nm_va. 
menu), kol. Magd. Stankūnienė sarnaniyje Micblianuie, maga- 

Į ryčionis porą savaičių paatosto- 
Igavo Wisconsine p. Rukuižų va- 
Isarvietėje.

parodą reikia mokėti.
Sekmadieniais 3:00 vai. po

piet Meno institute vyksta skai
drėmis iliustruotos paskaitos

neatvyko, turėjo savo svečiu i 
kL ’ - ' I

Vaišingoji kol. Barbora Mor-i 
kūnienė pakvietė svečius prie 
stalo. Inž. D. Adomaitis pasakė

r
j Povilas Kaupas

VAIKŲ DAILĖ

Minint tarptautinius vaikų

Praeita švaitgalį Ford Citvv apie-meną? 
vyko mėgėjiška dailės paroda.! 
Kas norėjo dalyvauti, tas turė-| 
jo savo kioską. Kaip paprastai,;
gatvėse vasaros metu vyksta i niel-lls» Mokslo ir pramo'nės mu-
suneštinės parodos, taip buvo j zie.iuJe> Chicagoje, nuo lapkn- 
ir čia. Tačiau Įspūdis liūdnas: j d. iki 1980 m. sausio 1(5 d. 
mėgėjai jau užgožia meno kul-. us lva^riu tautų vaiku ineno 
turą. Vienas parodoje besisukic- Hai’bb paroda,

Sijas žmogus išsitarė: “Sugadin
ai ta fotografija ir iškankintos ki- 
iytų paveikslų—kopijos.”—Visoje- 

; masėje tik vieną kitą darbelį 
buvo galima matyti geresnį. Nė 
vieno man žinomo moną ger
biančio dailininko lame turgu-įsavo 
j e nebuvo.—----- --------

i Lautrec ir romėnų 
piešiniai

Chieagos—Aleno institute da-1 sukvietė mano artimuosius. Sve- 
bar vyksta dvi parodos: Henri įarpe buvo; gerb. inž. Do- 
Toulouse-Lautrec tapybos pa-, nias Adomaitis, Čiurlionio Ga-

Lapkričio 16 d. 7 vai. vaka
rio Jaunimo centro kalorijoje 
atidaroma a. a. dailininko Po
vilo Kaupo pomirtinė dailės

į
i-

suorganizuota
Jungtinių Tautu padalinio UNI-

*

kalbą ir visi sugiedojo ilgiausių 
metų.

I

Dėkoju už sveikinimus ir do
vanas: D. Adomaičiui, J. Mačė- 
nui, p. Lilian Braasch, p. L. 
Norton, taip pa! už sveikini
mus: p. Emerson, adv. Strikol, 
kan. V. Zakarauskui, ir tiems, 
kurie sveikina raštu.

Mano- ypatinga padėka kol. 
' B. Morkūnienei, kuri sugeba 
taip gražiai svečius priimti ir 
pavaišinti. . ■ :Kronikos žinios

Reiškiu nuoširdžia e
kolegoms, meno bičiir 

TTiams ir draugams, kurie manef
I gimtadienio proga spalio 15 d. 
■kol. Barboros Morkūnienės na- 
Jmųose surengė šaunius pietus jr

rodą (rytiniame sparne) ir ro
mėnų piešinių paroda, šios dvi 
parodos, šiais laikais yra rete
nybė, kadangi suruošti užsieni-, 
nes parodas labai brangiai kai
nuoja. Į Lautreco parodą reikia 
mokėti . $2.00, pensininkams ir 
studentams — $1.00. Ketvirta
dieniais į muziejų Įėjimas ne-

erijos, Ine. pirmininkas, p. Emil. 
Kolbienė, dailininkės Vera šva- 
bienė, Sofija Butkienė, Juozas

M. Šileikis

KRONIKOS ŽINIOS
— Dail. Jonas Tričys grižo iš 

Central Community ligoninės. 
Dėdamas žieminius-langus Nu
krito nuo kopėčių ir buvo sun
kiai susižeidės. Dabar sveiksta 
namuose.

— Buvusi Lietuvos operos so 
listė Sofija Adcmaitiėnė, pralei

Detroito naujienos
ŠVENTO ANTANO PARAPIJOS GEGUŽINĖ 

PO LIETUVIŲ

Gegužinė įvyko spalio 28 die
ną tuoj po pamaldų. Parapijie
čiai skubėjo į Lietuvių namus, 
kad ka;p nors dar surastų par- 
kinimo vietą. Per gana trumpą 
-tarką—prigužėjo - pilni Lietu v. ų 
namai, čia jau radome šeiminin
kes, belaukiančias su šiltais vai 
giais: cepelinais? dešra su ko
pūstais ir gausybe įvairių pyra
gų. Pyragus prigamino parapi- 

etės moterys.
Buvo du turtingi laimėjimo 

stalai: vienas stalas su vertin
gais meno kūriniais, o antras 
apkrautas įvairiais daiktais bei 
gausybe įvairaus gėrimo. Išban
dyti savo laimę stovėjo ir laukė 
ilga eilė. Kadangi dovanu buvo 
gausu, tai retas kuris nieko ne 
la'mėjo. Daugumas nešėsi namo 
net po kelias bonkas skanaus 
gėrimėlio. Kiti bandė laimę ir

NAMŲ STOGU

dovanų aukotojų. Buvo per šim
tas auko’o'u. kuriu čia beve’k 
neįmanoma surašlyi. Labai 
daug talkin'nk;ų ir talkininkų. 
Vyriausioji šeimininkė Stasė Vi-

siėmė nešti švyturio Jūrų šau
lių kuopos sesės ir broliai; va
dovė — Angelė Šukienė. Rengė
jai — šv. Antano parapijos au
kų rinkėjų komitetas.

BALFO 76 SKYRIAUS 35 M.
SUKAKTIES MINĖJIMAS

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin* has extra strength, by a panel of experts, used as 
__ More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 

ular headache tablet. And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength regular strength headache 

with safety. • tablet. Gives you safety you
Like aH leading headache expect with extra strength you 

tablets, Anacin starts with a want Read and_follow_label___

Extra rtrengft with safety. Tbafs common sense, Thaf s Anachu

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS

- Leonardo Šimučio—__ ___
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

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

2 —- Prel. J. B. Končiaus ..____ —.
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

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

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

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

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

$6.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

- ............... .............. į į _ iliiil ill iliu m ...... I . I . III Illi .11

Atleido daug tarnautoje
CHICAGO, Ill. — Merė Jane 

Byrne prieš išvykdama į rin
kiminę kampaniją, atleido iš 
pareigų kelis, miesto tarnauto
jus. Nėra tos savaitės, kad ji 
neatleistų žmonių iš Įvairių 
miesto įstaigų. Dažniausiai at
leidžia tokius, kurie nereikalin
gi ar neproduktyvūs, nors kar
tais tie žmonės tuos darbus jau 
ilgus metus dirbo.

Antradieni atleistas Chicago 
miesto fondų planuotojas ir pi
nigų rinkėjas Gerald Cannon.

prie antro stalo, bet čia jau re
tas buvo laimingas. Dėl ūpo pa
gerinimo. buvo ir stipresnio gė
rimėlio.

Mačiau, buvo atsilankiusių ir 
iš toliau. Iš Windsor©, Ann Ar- 
boro-ir kitų tolimesnių vietovių- 
susėdę prie stalų užkandžiavo, 
šnekučiavosi ir poilsiavo. Atro
do, kad dabar virto mada di
desnes gegeužines ruošti salėse, 
nes taip nerizikuojama dėl pasi- 
tikiusio blogo oro.

Parapijos gegužinė po stogu, 
atrodo, visais atžvilgiais gerai 
pavyko. Publikos buvo pilna 
salė, viską suvalgė, bet ar iš
gėrė, tai nežinau. Tik žinaurkad' 
padarė gražaus pelno parapijos 
išlaikymui.

Parengimo vadovas Juozas 
Kincius perskaitė ilgą sąrašą

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vai. vakaro, f

Sekmadieniais nuo 9 vai.- ryto iki 8 :30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

Minėjimas įvyks Lietuvių na
muose lapkričio mėn. 1JL d. Pra
džia 12 vai. Atidaromąjį žodi 
tars Balfo skyriaus pirm. inž. 
Bernardas Brizgys; vėliau invo- 
kacija. Lietuvos himnas, miru
siųjų prisiminimas.

Paskaitą apie Balfo įsikūrimą 
ir jo veiklą skaitys valdybos- 
vicepirmininkas mokytojas An
tanas Vaitėnas. Po akademinės 
dalies bus meninė dalis, kurią 
atliks solistė Danutė Petronie
nė; akompaniatorius V. Neve- 
rauskas ir aktorius Karolis Ba
lys. Po meninės dalies — pietūs 
ir organizacijų sveikinimai. 
Detroito ir apylinkių lietuviai 
kviečiami minėjime ir vaišėse 
dalyvauti.

MUZIKINIS VEIKALAS

Gruodžio mėn. 1 dieną Dievo 
Apvaizdos parapijos salėje bus 
statomas veikalas “Sekminių 
vainikas”____Režisuoja. Justas—
Pusdešris, pianinu palydės Jau
nimo choro vadovas, muzikas 
Stasys Sližys, akordeonu — V. 
Neverauskas, klarnetu — A. 
Matvekaitė. Bus išleista ir pro-
grama. Rengėjai — Jaunimo 

v , choro Tėvų komitetas.-
Stalus galima užsisakyti iš 

anksto pas S. Smalinskienę ir 
kitus komiteto narius.

Ant. Sukauskas

i i i-

Kalėjime

— Kaip tau atsitiko, kad išli- 
i--kai—nevedęs^———klausė vienas.

Sing-Sing kalėjimo kalinys sa
vo draugą. Draugas atsakė:

— Aš nenorėjau prarasti savu 
laisvės . . .4030 Archer Avė,

(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 
Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

i
■ A. J. — MINTYS IR DARBAI, 230 p«I., Uačiančtni 190»

metu Įvykiui, Jablooaklc Ir Totortlčio liūnu dienai Ir raaf

Tel. VI 7-1515
Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis- ;

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKIJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS

ITJf toath Balatad Street. It. . *•«•*

1T» 5«. HALSTED 8T„ CHICAGO, ILL. W«dl

1 — MAUJiewcM, CWCĄ«9 It MXt Friday, November 9, 1979

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JaamtaM, A KISS IN THI DARK. Plkantlitq Ir intymiu nuotyki* 

tpraiynai, paimti ii gyvenimo. Lengvu atillos. gyva kaina, trdtlal litafata 
ISO pat Kaina tZJO.

Dr. Jučo* S. Kanflua, HISTORY OF LITHUANIA. Lletavoa Utodjei 
antranka nuo pat aenijju amžhj iki pokario metę. Vidutinio formato. 14? 
mL, kainuoja SS.OO. • j ,

Dr. Jmsm B. Kenflim, VYTAUTAS THR GREAT, totaliniai DLK Vy 
tauta bruoiaL paliečiant to laiko Lietuvoa vatotynea ir joa kaimynu »tartja 
UI pat Kaina SS.OO. Kietąją Tlrialiaia S4.00.___________________________

Dauguma Mu knygų yra tlnkamoa dovanot ivalrlondi progomli. Jm h 
kitai knygai galimi tolgytl atatlankiuą i Naujienai arbi itatuntua čeki ai 
Pinigine perlaida

I ’ ---------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ■  -------------—■ ■■ M M

a. 4. Gutun — DANT YB, ju prldHtlra, rreikata Ir rfc41>
Kletali rlrtellada, vtetoje M.00 dabar ttk__ ________
<ln**tala vtaimlUla tlk_________________________

Dr. A- 3. Gv*—. — AUKJTA KIM.TORA — tlAUROB tMONtl.
KaUonAa pa Roropa Dabar ttk __________

pH rtHuAyfl paMv, ataluntva Č»k| prW

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVI-------------
Minkšti viršeliai, 410 psl.__________ $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
----------------------ISTORIJAy-TirUdaUs.

Minkšti viršeliai — $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
$15.0UMinkšti viršeliai

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

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri palto išlaidom*.

$10.00



J. ŠARAPNICKAS

k i-’opos 
itaeWol

ilgameti pirmi-; 
utaitį už darbš- j 
■?-. To :nic atyva 1 
mėn. 10 d. estų,:

' n zaci j u vei-;
s a'stovai turėjo, 

g..na pi
su Kanados užsienio reikalu mi- 
rusteriu M. Sharp Prisikėlimo 
parapijos patalpose ir ta proga; 
atvirai aptarti Lietuvos okupa-' 
ciją liečiančius klausimus. Pre
legentas pareiškė, kad Ameriko- 
e tokių atsitikimų nėra buvę.

k: l b’etuv:ai su užsienio reikalų 
m misteriu būfų turėję Lietuvos 
okupaciją liečiančius politinius 
debatus.

Po pref. V. Mantauto kalbos 
sveikinimo kalbas pasakė: Lie
tuvos konsulas Kanadai dr.. J. ■ 
Žmu dz'nas. Lietuvių Namų pir-. 
mininkas A. Seniais, latvių ir

karinių organizacijų atsto- 
iš Detroito Jūrų šaulių 
:urvs" kuopos pirm. A. Šu- 
Kanados šaulių .kuopų var- 
ręiki-nimo kalbą pasakė V-'l- 
; š":u];ų .ęųik;’.n.ęs pirm. J. 

mtreąlio. 
ą už darbštumą 
ti Vlado Pūtvio 
tariai: M. Petru

lis — Šaul’-ų žva’gždės ordinu. 
T. Benotienė. Z. Jonikienė ir V. 
Stočkus — šaul ų žvaigždės me
daliais. Žvmenius šauliams įtei
kė L.š.S.T. garbės pirm. prof. 
V. Man‘aut?s ;š.-TĄV._______ l._

TORONTAS, ONTARIO, KANADA
• • - 

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

(Tęsinys)
. , nrof T’ Kantautas sa- muzikai grojant, svečiai —seni 

no VI. Pūtvio i ir jauni — šoko iki kitos dienos 
pirmos valandos. Šokių metu 
vyko laimikių loterijos platini
mas.

šventės oficialioji dalis — 
koncertas, svečių pavaišinimas, 
laimikių loterijos bilietų plati

ni pasikalbėti į ntnias vyko labai sklandžiai ii 
pavyzdingai.

Rugsėjo 30 d. VI. Pūtvio- šau
lių kuopos 25 metų sukaktuvinė 
šventė buvo užbaigta iškilmin
gomis pamaldomis Lietuvos 
Kankinių šventovėje, kurias 
laikė šaulių kuopos kapelionas 
kun. P. Ažubalis ir kun. B. Mi
kalauskas. OFM. Pamaldose da- 
'yvavo uniformuoti šauliai su 
vėliavomis, svečiai iš JAV ir 
Kanados. Kun. P. Ažubalis pa
sakė patriotinį pamokslą. Jis ra
gino šaulius nepavargti ir dar 
su .didesniu ryžtu tarnauti Lie- 
tuvbs la’svinimo siekiams. Šven
tė baigta Tautos himnu, sugie
dotu šventovėje.

Vlado Pūtvio šaulių kuopa, 
minėdama 25 metų'veiklos su 
krkti

M: ŠILEIKIS^ Karvės sode "(Dabar šioj vietoj. O’Hara Aeroportas)

Stepono Kairio atsiminimai
» .: (Tęsinys)

M A N O T Ė V A I i tas. Kai reikėdavo metų gale aL . . 
gas išmokėti, niekuomet iSmcĮ-. ’ 
kėjimo neužtraukdavo ir nešyk
ščiu ranka namo valiuojančiam 
šeimynikščiui skirdavo jo ‘ka-? 
ledinę.’ Dėl to šeimyna išbūda
vo pas tėvus po kelerius ir net 
keliolika metų, kur kitur nesku
bėdama. Aš ir. daŲar šiltu-jaus
mu atsimenu Antaną Nekutį, 
išbuvusį pas mus šešerius me- 1 
tus, kol vedė, ir per tą Taiką il
gais rudens bei žiemos vakarais 
mums, vaikams; y na pripasako
jęs šimtus pasakų, nuo kurių 
pirkios patamsis prisigrūsdavo i 
pilnas visokios velniavos.

Nebodamas savo laimėjimų, 
mano tėvas iki didelės senat
vės pasiliko santūrus ir spar- 
taniškai kuklus. Dar vysk. ’Va
lančiaus laikais bažnyčioje icu- 
nigo prisiekdintas rieger'.i, visą 
amžių Kurnoh įiepaėmė alko
holio lašo. Buvo religingas, Die
vuliui nenusidėdamas ilgais po
teriais; nepakentė davatkų. Kai . 
jau studentu būdamas vįehą va-

Kelerius melus pusininkavo 
dviese Remeikių vienkiemy, pas 
nusigyvenusį šlėktą Beresnevi
čių. Dirbo sutartinai ir kaip jau
čiai. Sekėsi, ir kiek prasigyve
no. Nepasakysiu kelintais įlie
tais atsikėlė į Užnęvėžius ir be
ne su skola pirko 15-os dešimti
nių ūkį “pūstyuę"' iš dvarininko 
Brazausko. Anais laikais dvari
ninkai mūsų apylinkėje, be dva
rų, dar turėjo po kaimus išmė
tytų valakinių ūkių, nuomoja
mų- dažniausiai nusigyvenusios 
šlėktos. Užnevėžiuose lokių 
ūkių buvo trys, ir juos visus 
vėliau nupirko mano tėvas.

Reikėjo kieto darbo, dar kie
tesnio taupume;, ūkinės inicia
tyvos ūkiui gerinti ir geros nuo
taikos dirbti, kad vis prigyven
tų. Visam kam vadovaujančiam 
tėvui sekėsi. Vedė. Kol vaikai 
buvo maži, reikėjų šeimynos 
-samdytis. Ūkui didėjant, — jos 
vis duagiau. Kai aš pradedu sa-

-ve- atsiminti, “vyresnieji:- brolis sąrą parsivežiau fotografinį ap; -
• • .. ■» i , . . J • I* ’ V • ___- ---

Šventės prog. 
bt’vc aodovano

/UOSOS 
r ui ir

ianta buvęs stebėtinai geras ąa-: dėjimas, apsipylė žibalu, ir deg-VI. Pūtvio šaulių kuopos 25 me- 
vo mamytei. Iš pat ryto atsikė- damas garsiai šaukė: Okupante, tų sukakties minėjimą pasakė: 
ięs Romas vis klausdavo savo pasisalink ir duok laisvę Li.e ” 
mamytės,-gal-galįs.. jdš:j^’.:iką<*uvai. ’ ",
padėti. j I 1

ntroje minėjimo dalyj.e buvo 
?s. kurio programą iš- 
Gmlaro7’ ansamblio mer- 
- oktetas, vadovaujamas 
Paulicnierės. pritariant 

:—Kaminskui? 
ai padainavo 
rogramos atli- 
daug plojimo O_ JL V

c’e
ičiu

kčiai susilauk
•:š svečių.

Po oficial’os ir koncertinės 
dalies svečiai buvo pavaišinti 
vakariene. Vėliau, europietiškai

atliko didelį patriotinį 
nes kuopa visą šventės 
reikšmę skyrė prisimini- 
pagerbimui jauno Lietu

vos ’ didvyrio Romo' Kalantos,* 
kuris pačioje jaunystėje ‘pasi
aukojo už Lietuvos laisvę- ir sa
vanoriškai, viešoje vietoje, Kau
ne. prie teatro aikštės ‘apsipylęs 
žibalu, susidegino, garsiai šauk
damas prieš Lietuvos okupantą 
— S o vietų s, reik alau damas lie^ 
.tuviams- ir Lietuvai laisvės/ '

Prieš metus man teko kalbėtis 
/su viena ponia, kuri yra- jau 
. laisvės krašte — Kanadoje, apie* 
Romo Kalantos elgseną pasku-: 

. tin^d'e^^r'WWulaT'su U&Vo 
mamyte, prieš susideginimą. Ro
mas Kalantas bendrai buvęs pa- 
vyzdingas jaunuolis mokyki o j

Romais Kalanta žuvo liepsno- 
Romas Kalanta žinojo,." kad] se, bet Lietuvos jaunimo širdy- 

'?ikės' tapti'’pirmąją.; auką se uždegė neapykantą prieš lįie- 
4- ' viešoje’ vietoje "susideginti] tuvos okupantą. Jie išėjo .į Kau- 

gegužės T4j d?,‘nes‘
tė£6 prieš’ ^usidegimino' kartojo Romo Kalantos-žodžius? 

idatą, kelių pasiryžėlių' jąttnuo- Okupante,- ', pafeišalihk! - Laisvės 
Mų Lietuvos" didvyrių "būrelyjė "Lietuvai-! *; .u; i - ■ 
burtų kėliu ištraukti pirmą nu- ’ 
men. Tas numeris' reiškė' susi-'i -t Z (r- ;
deginimą.

jam re:

.1972, .m. 
mui

no gatves .ir:-, dertionstruodami

draugiškas su jaunimu, -vyres
niaisiais (išskyrus, komunistus) 
ir su tėvais. Paskutinę dieną 
prieš susideginimą Romas Ka*

woman

Stos*

‘ . V’ 1' . .f į r■Apie šį įvykį ouvo jau daug 
rašyta spaudoje 1972 metais, 
kaip Lietuvos okupantas su vie- 

''Taip Romas Kalanta prieš są- tinėmisi jėgomis1 nebegalėdamas i 
Varionsktį ’mirti buvo lįhkšmAšI numalšinti demonstracijų, tėV 
ir meilus savo mamai, lyg noris 
jai pasakyti — 'nepyk u’ž'friąno 
ją^Sišprepdi^ą~~ą|į^^ęg^į~..tŲ^ 
nebegaliu toliau pakęsti žiau
rios ĮSb^idai' okupacijos. Romas 
Kalanta' negalėjo- paštikyti bal- 

•ąąyo-rmamnjb^ricutini SU^ 
diėv. Romas, išeidamas iš namų, 

, tik mintimis pasaįįe jmšmąjSu
diev Jr nužygiavęs Į Kauno teat- 

'td'arrkštę, kur didėlis žmonių ju-

’tuviais atgabeno’ iš Rusijos žiau
riuosius kovos -dalinius jaunį- 

' ffiuĮ malfojfitylpjabai, dąį^Jjaū^ 
niŽno nukentėjo, o apie 200 din
gę. be žinios.- • -- ? C '--‘l - *•-<•»•

?Man‘įtekoi platinti -Ramo Ka- 
_taįiiosAA5xfe:paVeikslus-;platinti. 
Buvo, skaudu,! kai dalis lietuvių 
atisakė ■.nupirkti, nes neturėjo 
vietos kur nors viešai pakabin-ti 
aš pastatyti įdėtą į rėmelį.tTąįp 
irįneišęiria iš galvos mintis', kaip 
Simas Kudirka savo kalboje per

; “Kai Romas Kalanta susidegino 
j reikalaudamas Lietuvai laisvės, 

okupantas jį apšmeižė — būk 
Kalanta buvo nepilno/proto, to
dėl susidegino”. Be to* S. Ku
dirka stebėjęsi,, kad dr . lietuvių 
pabėgėlių . tarpę, tokio, nepagrįs
to šmeižto j.ąu girdėti. O juk

• kiekvieno, lietuvio name turętų 
.būti yiętps,mažam Romo Kalan-.
tos paveikslui,- nes R. .Kalanta 
susidegino reikalaudamas lietu
viams ir Lietuvai laisvės ir yra 
tapęs Lietuvos didvyriu.

■ Vlado Pūtvio šaulių, kuopa 
per metinį, susirmkųną nutarė 
šešių : mėnesių, laikotarpyje pa
gaminti Romo..Kalantos barel- 
jefą. šiam projektui aukojo kuo
pos nariai ir nenariai. Sambes- 
■nėmis aukomis parėmė Toronto

ir sesuo jau ėjo laukan, brolis 
Jonas ganė gaiyvijus, kartais 
jodavo nakties. Reikėjo samdy
tis dar du bernus ir vieną mer
gaitę; kartais dvi. Vėliau sam
dinių vietą užėmė paaugę vai
kai, nuo mažo įpratinti kietai ir 
be atsisakymo dirbti. Tuomet 
samdinių tebuvo du: mergaitė 
ir piemuo. •

Tėvas buvo didelis darbiniit- 
kas. Į darbą stodavo pirmutinis 
ir iŠ darbo grįždavo paskutinis, 
sau skirdamas patį sunkiausią 
darbą. Darbe nedarė skirtumo 
tai‘p; ‘savųjų’ ir ‘nesavųjų’,:,.—< 
visi ėjo—lygiai.: Vienodas buvo- 
visiems ir valgis :rįyisi; sėsdavo 
už to paties valgomojo stalo ir 
sėmė iš. to. paties dubenio. Ne 
tik motinos, betjr tėvo, buvo rū
pestis, kad nuo stalo niekas ne- 
kiTfų nesotus. Kai su šeimyna 
derėdavosi jai ėTg'ą; nebuvo k’ie-

•Lietuviu -Namai-ir Toronto-Pa-1 vaišinti kąvųte-ir— 
Yamos . kreditų . kooperatyvus. 
Aukotojų pagalba Romo Kalan-,
tos ; bronzinis bareljefas buvo 
pastatytas Tor,onto Lietuvių Na
mų Gedimino, pilies menėje., 

(Pabaiga)

Senjorų Vyčiu susirinkimas

You can’t afford to be wrong. 
Because if you’re in charge of 
the family budget, you're 
snaking decisions about the-------
future, too.

And that's where U.S.
Savings Bonds come in. Buy 
themInrotfgh your bank. Or 
encoutage^your husband to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he works.

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

UB. Savings Bonds. For 
the woman wno really knows 
a good bargain.

E FV»r»d* prv ’A% when b'lfi )•
rruttwnty of 5 y«>ar* ■'<■*< th* frrM y*ark- 

are repi.*c*xi if Irert. stolen or di ■tiuyU!ii 
Wvn nrederf. th^-v cuntw *t your t ir

trt M>>ct M or VmhI 
irmrr tAX*^. A rd fndorwl tax b»
deferred nrrtil rert**r»ptx*L

1979 m. lapkričio 5 d. 7 vai. 
vak. Chicagos VyčūO seniorai, 

Į-Bridgeport© skyrius. Vyčių sa
lėje sušaukė savo eilinį susirin
kimą. Dalyvavo 20 ąsiiaenųm;

Susirinkimą atidstė'” malda 
pirm. B. Pupiniek. Kadangi ka
sininkas išėjo i ligonin^rtai re 
vižijos komisija padarė patikri
nimą ir protokolą perskaitė da
lyviams. Nauju kasininku .iš
rinktas agr. Vytas dVasiu kevi
dus. Be to, V. Vasiukevičtns pa- 

’ nbto remodeliuotą salę- deko
ruoti Lietuvos- kunigaikščių pa
veikslais: Jau nupeiše* Lietuvos 
Vyti, "įrėitiaVo if p a kabino/Na
riai jam dėkojo. žC.'r.’:'.•* ' , 
į Susi rinkimas smulkiau aptarė 

rengiamų Kūčių porgfamą. Iš
rinkta komisija. Kūčios rengia
mos gruodžio 16 dieną ' Vyčių

suvažiavimą. Padarė trumpą 
pranešimą' apie jo eigą, teigia
mus nutarimus ir nuotaikas.

Berods. 1927 m. Kaune Pava
sarininkų kongrese lankėsi Vy
čių delegacija. Vyčių vardu A. 
Gabalienė įteikė generolui Žu 
kauskui aukso kardą. -Aš pats 

jtdalyvavau, ir mačiau; koks bu
vo sukeltas Vyčiams didelis en
tuziazmas.

šia proga ji prisiminė, kai

Išrinkti delegatai, į Katalikų 
Fe^ueęacijos ; apskrit iu^ ~ ■ '

Ponia Ad. Gabalienė but*o 
deiegtiotM j- Altos' kongresą ir

ouvo renkami parašai ir įteikti Į 
Amerikos vyriausybei, kad Lie-! 

... tuvą pripažintų d e jure. Ji pati 
■surinkusi virš 4,000 parašų. Iš 
viso įteikta vienas milijonas. 
Amerikos vyriausybė pripažino. 
Didelis Vyčių ir kitų organiza-, 
čijų bei klubų nuopelnas. Su
rinkta tūkstančiai dolerių Lie
tuvos vyriausybei.

Vyčiai šįmet atšventė 66 metų 
savo gyvavimo jubiliejų. .Pui
kiai praėjo jų konvencija/ ;

Susirinkimui parbaigus, su- 
.kalbėjomė maldą it .buvome pa-

5K
in^merica.

Join the Payroll Savings PLaa-

- TAVO ŽODIS YRA TIESA s;
Jono 17:17 . - ■

r (IR -PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA TŠLAISVINS JUS
* J fi/. Jono 8^2 • -

?. SV. RASTO ’■ ■■ = ■ 
NAUJASIS TESTAMENTAS

IR PSALM AI
‘irabiifcre lietuvių kalba: MUŠTAS
- KIETAIS TLAffHKLMAlS VIRŠELIAIS 

TTAKTBKO KIŠENINIO FORMATO.
o., /

— - A , H I -*♦- . •*" - *

"TitTHUAtlAN T O. Bęx 321, . -
OaH Lawn, U|. .60454, .t? I: B i ir L ? <

ratą ir priprašiau. tėvą fotogra
fuotis, iš kartį! sutiko ir atsisė
do papozuoti.
Kol paruošiau aparatą ir žvilg- , 
terėjau Į fotografuojamą’“'' M-

. dė buyo tuščia. Iš kukiui 
sigailėjo palikti niuins vaikams 
atmintį. :! Sutanai gerbė;: -hit• 
tiems-, kas ją:;nešiojo,-skyrė.;<!&••« ... 
dėlių reikalavmni.. ir retasl kii- G - 
nigų juos atitiko. Klebonijcn 
niekuomet- ^.miskųbėdąyo .Ųį-jjL'V .-i 
,su'kun. Bernotu. Skiemonių fi
li jos vikaruj Aitrių :iš natfcių^--- ■f ? 
nu; bet- kuris, atrodo."buto- liaūf-H / ? 
.dies

— Arafatas pasisiūlė -daryti 
ėjimus, kad .mulą Chomeini pa~ 
leistų .šuįmtuąąMietfciečiusį 
komūs ’^AV aižbaaSbj^- -Irane..

S ....

Papildykime .Vyčių edes!
.r, K. Paulius . ėmimą.

pries

TAUPYKITE PIRKDAMI IS
FABRIKO SANDĖLIŲ <

SEKMADIENĮ, APKRICIO 11 D., NUO 8 VAL. RYTO 
IKI 4 VAL. POPIET

Pirkit dabar dovanas saviškiams ir stintiniams .
• SPECIALŪS BARGENAI TIK PER ŠI IŠPARDAVIMĄ.
• SAULĖS SUKNELĖS - buvo §13Jftftabar $ž ' T

• DAUG NAUJOS ŠILTOS APRANGOS -
• 15 YARDŲ NAILQNAS 108’ platumo"
• JUOSTOS IR TĮSTANTI MEDŽIAGA — 2,3.-arž^-A
_ centai už yard a . . .- __ . m'. -v; 35@£j
• CHALATAI, PIŽAMOS, KELNAITĖS, SUKNEL^ 

IR KITA
Specialus Įvairios Medžiagos Gabalu Maišelis

1022 W. VAN BUREN
PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS

Didėlė automobiliams aikštė veltui

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejegulartyl

mJ 
Compounded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

earn up to

see us for 
financinB

AT 0U» LOW UTB
WITH REPĄVMf NT 

TO FIT YOUR INCOME

Mutual j Federal
Savings ;and Loa

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, EUNQb
Prm Kazaxacjkai, Phone t Virgtel* 7-7747

BOOTSt Mon.Tue.Frl.9*4 8<t« 9-1
SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

naujienoj. s. iu, Ndvci< £ ,
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Apgaulė netinka bendram darbui
Apgaulė yra labai bloga priemonė bet kuriam ben

dram darbui- Jei norime kartu dirbti, kad ir mažiausią 
darbelį, tai negalime vienminčių apgaudinėti- Jeigu 
nuoširdžiai susitarsime bet kurį darbelį atlikti ir to su
sitarimo laikysimės, tai mes pajėgsime tą darbą atlikti. 
Bet jeigu vienas kitą apgaudinesime, taiVargū pajėg
sime, kad ir mažiausią darbelį atlikti-

. k į* ~ ' -_

Iš. padarytų abiejų pusių pareiškimų aiškia?*matyti,kad 
ryšininkas A. Gureckas, atvykęs VLIKo. posėdin spalio 29 
dieną Washingtone, tūrėjo įteikti, kelių organizacijų pa- 
reiškimą. VLIKo. nariai posėdžiavo- Washingtone; ku
riems: p. Gureckas pačioje pradžioje pareiškė norįs pa
daryti pareiškimą.- Pareiškimą, jis Jūrei© padarytu ne 
vienos lietuvių organizacijos, bet kelių organižacijų 
narių-^vardu.- —-- ~~ -——

Ponas A- Gureckas buvo JAV Gečio vadovaujamos 
Bendruomenės aukštas pareigūnas^ėne^vicepirminin- 
kas- Tos organizacijos ryšininku jis buvo prie VLIKo 
Washingtone- Jis pareiškė, kad jis kalbės Pasaulio Lie
tuvių organizacijų,. Kanados Lietuvių Bendruomenės ir 
kitų lietuviškų "organizacijų vardu-' ’ Jokių įgaliojimų 
kalbėti kitų vardu jis neturėjo- Darydamas svarbų pa- 
rei^imąridfų’ organizaciių_vardu, jisprivalėjo .organi
zacijų vardu įteikti VLIKui įgaliojimą, bet tokio daly
ko įjis- nepadarė Jis buvo; žinomas, kaip JAV LB centro 
komiteto. atstovas Washingtone.

Ryšininkas Gureckas,- -kalbėdamas kelių organiza- 
cijiį vardu, butų turėjęs teisę padaryti pareiškimą. Jei
gu reikalas būtų buvęs skubus, tai būtų’ galėjęs pareiš
kimą padaryti be eilės- ’ ,

fc Posėdin susirinkusieji VLIKo atstovai turėjo iš 
anksto paruoštą dienotvarkę ir rengėsi svarstyti klau- 
sirrįis iš -eilės Tuo. tarpu Gureckas. paprašė, kad jam bū
tų leista pirmam padaryti svarbų pareiškimą. Jis būtų 
galėjęs VLIKo pirmininkui išdėstyti klausimo svarbą, 
bet jam iš anksto nieko nepasakė. Posėdyje jis par‘eiš- 
kė, kad jo keliamas klausimas yra svarbus, todėl ge-

riausia jį svarstyti pirmuoju...
P- Gureckas savo pranešimą pradėjo skaityti iš at- 

[Sinešto lakšto- Iš pirmųjų žodžių buvo matyti, kad kal
ba eina apie ryšininko organizacijos svarbų politinį 
pareiškimą-

Pradžioje jis skaitė savo organizacijos poziciją ke
liais klausimais, o vėliau žodžiu tarė kelis žodžius apie 
Kanados Lietuvių Bendruomenę ir kitus, išdėstęs at
stovaujamų organizacijų ambicijas, jis tuojau kaltino 
visą VLIKą, o ypatingai VLIKo pirmininką. VLIKo 
nariai, neklausydami nepagrįstų kaltinimų, protestavo 
ir prašė pirmininką neleisti Gureckui sakyti neteisy
bės,, bet pirmininkas jo nenutraukė- Baigęs neteisin
gai kaltinti VLIKą, Gureckas pradėjo kaltinti Dr- Kazį 
Bobelį, VLIKo pirmininką. Dr. Bobelis ir tada jb nenu
traukė- Kai baigė, tai tiktai tada Dr. Bobelis paprašė, 
kad p. Gureckas išeitų iš kambario ir daugiau nebe
grįžtų.

Ponui Gureckui tai buvo didelis netikėtumas. Jis 
nemanė, kad VLIKo pirmininkas jį išprašytų iš kam
bario. , p

' Dabar ateina pats svarbiausias momentas^ ;P- Gu-‘ 
rėčkas, susirinkęs savo popieriaus lakštus, iš kurių A 
skaitė savo ir kitų organizacijų pranešimą VLIKui. 
Lakštų jis nepaliko, bet prižadėjo atsiųsti, o ne
atsiuntė.

VLIKui jis neįteikė pareiškimo, dėl kurio išprašy
tas iš VLIKo- Minėtą pareiškimą už kelių dienų jis įtei-; 
kė savo viršininkams, kurie pirma paleido savo šalinin-; 
kų tarpe, bet neįteikė VLIKui- VLIKo nariai tūrėjo pa
reiškimą atkurti, kad žinotų ką ir kaip p- Gureckas pa- skaliai titetr^tuotaV 
sakė, kad raštą atsiusiąs, bet to nepadarė. Jis paleido kad laike VLIKb valdybos posė- 
savo žmonių tarpe tokį pareiškimą, kokį jis norėjo, bet džių darytų įvairius trukdymus, 
ne tokį, koks iš tikrųjų buvo. J leistų republikas, darytų įžeidi-

Jeigu žmogus daro rimta pareiškimą VLIKui, o nėjimus “

vėliau tą pareiškimą kaitaliojo ir žmonėms siunčia s is- pitnibrinkas; Jšyėsti'. tokiu ęįg^ 
kreiptą pareiškimą, tai rodo, ~kari jis-nerimtas žmo- siu iš kantrybės,’jį iš posėdžio 
gus. Jis. ne tik padarytą savo pareiškimą kaitaliojo, bet išprašytų, kas ir įvyko š.m. rug- 
višai jo neįteikė.. Neįteikė net ir pakeisto- .. . sėi° 29 d. posėdyje. O vėliau,

' Už kitos organizacijos pareigūnų įžeidinėjimą, Gu1 įk.a<J. turėtų paę-mdp apkal-
reckąs tojo būti tuojau, atleistas ns ..pareigų -u^ad^tj-ą-^^nko rOošedžid MneitoF 
tas į spintą. !rū bendradarbiauti ?su LB va-;

Visi žinome, kad niekas nenorėjo tartis su žmo- dovybe. Ir tą mes matome iš 
gumi su kuriuo negalima susitarti- Jis nėsilaikb pačių įj’®- • pirmininko ^pasisakymų.. 
pagrindinių bendradarbiavimo taisyklių- VLIKas pa

reiškė, kad toks atstovas nepageidaujamas. !.ko yra tolcs

Bet Pas. Liet. Bendruomenės viršininkas, kuris Visą1 ą pį 
laiką skelia, kad nori susitarti su VLlKu, bet to nedaro. 8 KarnanUs: — Matot jeigu 
Kaip gali susitarti, jeigu jis nenori tartis- Jis viską hiitų pasisakytį tokiam poše^ 
Taip patvarkė, kad joks pareiškimas negalimas- Pas. dyj dėl minčių, dėl pareikštų 
Liet. B-nės Pirmininkas, žinodamas, kad susitarti neį- pareiškimų^ tai yra vienas da- 
manoma, visdėlto siunčia ta pati žmogų ir reikalauja, tykas’ ^e,t.5?a1^vo PLP 

kad susitartų. Į išvirJitis iš į^aao, pašalffi-
Dr- Bobeliui tikrai vargas tartis su tokiais žnibtiė- tas. Mes PLB valdyba buvom 

mis. Iškolioja, iš jo tyčiojasi, siunčia nesukalbamus am- nustebinti tokiu elgesiu, ypač 
basadorius, bet jis visdėlto turi ir nori tartis, bet lie- kad VLIKO statute yra aiškiai . . . . . .
tuvių daugumai nėra reikalo tartis su tokiais, ktirie h’ė- ^®d[ PLB atstovas da- kelbtų viešumai. Tau p-. V. Ka-

.-j y o. į«xdį;i.i lyvauja patariamuoju balsu įnantas ir padarė. Ir labai gai-
-—J ' ......... . . tVLikė. .. įa; kad. jis labiau patikėjo viė-

g fTurimc patyrinėti, kodel jie nenori susitarti j ir kl&ušithb jiėra ir mes per ho asmens pareiskiniim a ne Vi-

VUK" ''!'Wvb0S; A- PE)
VISI LIETUVIAI BIZNIĖBlAi iitforhiiiotis; f^t^ždžlui, VLIKo, •

atstovas čionais mūsų PLB vai- asmeniškai stebina, kad
SKELBKITŪS N A UITE M dyboje yra Vladas Šoliūnas, ku- ’lžs dalykdš, m p Gūrėčkas Eu- 

| 0 111 n ° -1 U J 1 1, V D kviečiamė | visug posėdžius, M iškoliotas, VLlko Valdyba ne-

PLB pirm. Vyt Kamanto pasikalbėjimas 
su “Margučio” radiju 1979.10.25 d.

(Tęsinys) • - e-

! Reikalas yra visai kitas. Rei- dalyvauja pas mus ir jis infor- 
kia sutikti, kad LB ryšininkas ftiiiojasi. -Mes tokių pastabų’jam 

nedarome,: nors ir būtų kokie 
pasisakymai,- kurie mums na- 
patiktų. žodžiu, konstatuota bu
vo, kad' VLJKo pirmininkas pa
šalino PLB valdybės atstovą. 
Dabar, žinoma, po to mes gavo
me p. Gurecko pareiškimą, už
rašus, kadangi jis perskaitė iš 
užrašų.- Jis tuos užrašus mums 
atsiuntė,: taip pat.posėdžio apra
šymą ir taip pat gavome, kas 
labiausiai ’ thus nustebino visos 
VLIKo valdybos napių- pasirašyt 
tą raštą, kuriame pasakyta, kad 
p. Gurecko pareiškimas : buvęs 

a juru ; j . .užgaulus .visai valdybai, • kad ji
diš manėr kadz niekas to jų tri- įgaį peržengęs- .savo.. kompęten- 

i><*. ,kd nesupras. Gaila,;taip neįvy- eijos ribas, kad jis išnešė visuo- 
emaitiškas prie- menišką į asmeniškumus ir kad 

“Neieškok kvailesnio už jis įžeidė -pirinininkų ir svar- 
— _ - Įbiaušia, kad VLIKo valdyba ap

gailestauja p. Gurecko’ elgesį ir 
prašo/kad PLB valdyba, kad 
mes pąkeistuthe savo ryšininką 
kitu, (Pbnas Gureckas; VLIKo 
pinti, buvo paprašytas savo 
ižulų, įžeidžianti, perskaitytų 
raštą palikti VLIKo Valdybai, 
bet jiš jį išsinešė naitio ir; gė-* 
rokai-ištaisęs ir sušvelninęs-, pa
siuntė PLB valdybai, kad paš-

atstovas iškoliotas, išbartas Ir 
išvarytas iš posėdžio, pašalih-

fe; kad. jis labiau patikėjo viė

V. Kamaritas: — Žinote; riian

: - ~? r '• ĮT = , .T - '■ T -------------

apgaulestauja ir visai net nepa> 
mini, bet pamini tubs dalykus, --i 
kad išeina Vii ko valdybai arba 
pirmininkui negalima pasakyti 
kritiško žodžio. Tai dabar situa
cija yra tokia,‘Sės tiktai kOns- ' 
’a tuo jam faktą kas įvyko, mes 
savo ryšininko neafsaukėm, bet 
mūsų ry’širiinkaš mė^jauČi^; gą-f 
lis tėii eiti* kaip hėpagėidaųjar 
mas; Aš mąHauj kad šį klausi,-— 
mą: turės spręsti -pats YLĮKas, 
VLIKo taryba. y n Ipj 

“Margutis”: —■ žodžiu, naujo 
atstovo PLB’ valdyba negalvotų 
skirtį, i .. ~ .

V. Kamantašv'4L^»ė matot, 
išeina taip; aš maždaug taip, kai I 
mačiausi su
ris dabar buvo ąty^Kavęs į Ka
nados. sesiją, maii iirgi' sako’; 
“Atsiųskite ,kitą i.tst6vą ir bti¥ 
gėrąi’^.ė Sak^-u, | o įjėiį tas atsto- ’ 
vaš ims jūsų paklausias afsą- . . 
kyš i klauįlįną tsip; ką^' jums L" 
nepatiks, tai jus jį išbarę išmfe ?- 
site laukan, iš posėdžįo, "MąF 
prašysite kito ar ką. žinoma, 
čia, atsiprašau, yra spekilliacf- 
ja kas galėtų mėse.^p
jau; mandagiai tariant, esame

vojam, kad .tai buvo nemandą* 
gus VLIKo .pirmininko, taip sa
kant, dalykas, padarytas ir dar ■ 
labiau nustebinti,' kad VLLKo4 
valdyboje Uealsiradd nė viėno 
žmogaus, kuris nejautė reikalo, 
ką nors tud reikalu pasakyti__
kiek kitaip. Pasirašė raštą, kad 
pirmininkas buvo užgautas. ”

(Bus daugiau) — š- -

M IžrlėĮŠb^p^rląhięntas _153. 
balsais prieš 34 priėniė- Begino 

ifešteigti kolonijų Sa- 
matijbjė. ? Isfe.

— Broadview prientiesty ki- 
lūs gaisrui, 13 žiridfthį Mt Žeisti.'

BIRUTĖ KEMEŽAITE

ALTos Suvažiavimas ir Devintasis 
’ Amerikos Lietuvių Kongresas

SKYRIŲ ATSTOVŲ PRANEŠIMAI
ALT’OS SUVAŽIAVIME ’’

Iš skyrių pranešimų ALT’os suvažiavime ga-

(Faktai, pastabos ir įvykiu interpretacija)
(Tęsinys)

-----: Jeigu kiti tingi, ar joki
tai ALT*os pirmininkas turėtų kreiptis } jų orga- 
nizacijas ir paprašyti, kad sekančiais metais tm- 
kamesnius paskirtų. Juk tam pirmininkas ir yra, 
kad prižiūrėtų ir gerintų vidaus veiklą- ALT’os

Loš Angeles ALTos skyriaus atstovo VI. Ba- 
kūno pranešimas buvo vienas iš sąmoningiausių 
ir .drąsiausių; ypač jam tvirtai pareiškus, kad jų 

vome ryškiausią vaizdą, kokiose baisiose sąlygose, skyrius, nerasdamas kitos išeities susitvarkyti su 
Įkyria Opozicija, nutare i ateiiiančių metų Vasa
rio 16-tos d. Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo minėjimą LB-nės su savo kepure neįsileisti- 
Šį pranešimo pareiškimą suvažiavimo dalyviai su- 
tiko entuziastiškairvAtrodo, jau visi yra pavargę 
nuo ALT’os valdybos perdidėlio LB-nei patalka- 
vimo bei nuolaidavimo, todėl VI. Bakūno ryžtingi 
žodžiai buvo tikra dvasinė atgaiva- Aš linkiu, kad 
ir kiti ALT’os

frontininkų įvairiausiais būdais trukdomi, ALT’os 
idealistiniai pasišventėliai dirba Lietuvos laisvi
nimo darbą. Labai teisingai garbingos Krikščio
nių Demokratų partijos vardu, jos pirm- VI. Šo- 
liūnas pasakė: “Patys muša, patys rėkia”- Jau- 
nimas nėra kaltas, jis LB-nės vadų yra suklaidin
tas. Bet suaugusieji, kurie gerai žino savo tautos 
tragediją, kaip jų tautinė sąžinė jiems leidžia, 
lyg negalvojančiai avių bandai, taip aklai eiti ’>as-

TAI NE EMOCIJA, ČNULmANtŽMAŠ-f ’ i 
BET TEISIŲ GYNIMAS 1

ALT’OS sttVažiaViiftė, b taip p^l JKdhgręse7~* 
ypač dalyvių pasisakymuose dėl pranešimų-, ne
buvo tvarkos ir išbalansavimo. - Vieniems, buvo 
leista pisisfckytl fiet po kelis kartus^ kitiems nei 
vieno. Vieni sakė ilgas kalbas ir niekas jų ne- 
stabdė, kitiems būVo užčiaupta burna per pusę 
sakinio. Vieni hėfangiai kopė ant paaukštinimo . 
ir ilgai Lyrėsi’Uki. mikrofono, kiti vos girdimai— 
kalbėjo iš savo vietų- Tuo momentu aš prisimi. 
niau 1974 metų ALT’os suvažiavimą ir AL Kon
gresą. Tenai pirmininkaujantis Jprie scenos pri-__
ėjusiam atstovui paduodavo mikrofoną ir jis pats , 
pasisakęs kas esąs ir ką atstovauja tvarkingai 
statė klausimus- Bė abejo, šių mėtų pirmininkau- 
jančid phdėtis hebtivo bavydėtfria, neš teikėjo la
viruoti tarp atakuojančių bendfubmenininkų ir 
besiginančių altininkų. Ir tai jam gaftą sunkiai 
sekėsi. Ypač po dr. Damušio kartdaus pasiūlymo, 
nurodymo “derintis su federacijos nuomone”, pa
kilus daugybei rankų pasisakyrtiuij pirmininkau
jantis; gal būt išsigandęs, kad su jais nesugrmės 
susitvarkyti; sušukti, kad diskusijos jAu pasibai- 
'|ėj nors, tikrumoje, tuo klausimu jos dar nebuvo 
net prasidėjušioš- . 4

f-*^*^**4^- (Bos daugiau}

skyriai Los Angeles skyriaus $ro- 
i pasektu, o taip pat ir ALT’os 

centro valdyba., • Kad vieną kartą būtų baigta 
ginčų dėl pinigų komedija. Tegul LB-nė renka’pi
nigus savo ruošiamuose parengimuose iš sfevo 
žmonių- Kiek ALT’a Lietuvos laisvinimo veiklai 
gavo iš jų milijoninio fondo?

Iš 16-kos skyrių atstovų pranešimą, tiktai du 
skyrių atstovai: S. Surantas, atstovaujantis Rotk- 
fordą, ir V. Kažemėkaitis, pirm- Racine, Wis., pa
sidžiaugė, kad jų apylinkių ALT’os skyriai su 
LB-ne gyvena taikoje ir viena kita^petrųkdo. Aš 
siūlau PLB-nei ir JAV LB-nei iš šių mažų apy
linkių garbingų LB-nės vadų paimti pavyzdį, ir 
iš jų pasimokyti sugyvenimo su ALT’os žmo
nėmis- •.

valdybos kokybiškumas, pajėgumas priklauso- tik- kui tuos, kurie okup. Lietuvos komunistų kurst 1 tingiumutarimu pasektų, o taip pat 
tai nuo ALT’ą sudarančių organizacijų- Kokio in
telekto ir darbštumo atstovus į ALTos valdybą 
jos paskiria, tokios vertės toji valdyba yra. Todėl 
ALT’ą sudarančios organizacijos, jei nori, kad 
ALT’a atliktų didelius ir vertingus darbus, turi 
pačios daugiau atsakomybės jausti ir į ALT’os 
centro valdybą siųsti pačius pajėgiausius savo 
žmones- Tad, dėl ALT’os neatliktų darbų, ar ne
tinkamai atliktų darbų, kaltinkime pačias organi
zacijas. Kiekvienas ALT’os valdybos narys, kaip 
atlieka savo darbą, taip atstovauja savo organi
zaciją Kitais ,’odžiais tariant, organizacijos vertė 
priklauso nuo jos atstovo vertės ALT’oje...

mi, deda pastangas išeivijoje sugriauti Lietuvos 
laisvinimo darbą.

Nors trumpuose, skyrių atstovų pranešimuo
se, tartum veidrodyje, atspindėjo tėvynės labui 
atiduotas visas laisvalaikio poilsis, fizinių ir dva
sinių jėgų ištekliai, organizaciniai rūpesčiai ir 
problemos su LB-ne, bet jų balsuose skambėjo 
optimistiška nepasidavimo gaida.. -

St- Petersburg*© ALT’os skyriaus atstovas 
dail. A. Rūkštelė, priminęs LB-nės agresyvų sie
kimą į savo rankas paimti jų ALTos skyriaus 
veiklą, garbingai pareiškė, kad St- Petersburg’o 
ALT’os skyrius LB-nės nepuola, tiktai gina savo 
teises- Panašiai kalbėjo ir kiti skyrių atstovai.

------------ .... r. . X. .r- : -
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

I e e •
PRISIKĖLIMAS Iš NUMIRUSIŲ

Prisikėlimas yra svarbus Biblijos mokslas. Daugelis nenori 
tikėti į prisikėlimą, nes yra įsitikinę, kad mirdamas žomgus ne
numiršta, o tik persimaino. Pasakojama, kad siela palieka gyva 
ir nukelia į dangų atba lieka atiduota velnių pragaran. Tikėkime 
Dievui, žmogaus Sutvertojui. Jis juk yra pasakęs: “mirdamas 
numirsi”, tapsi negyvas, nieko nebežinąs ir nebejaučiąs; užmigsi 
mirties miegu ir sugrįši į dulkes, nes iš žemės esi paimtas ir 
į žemę vėl pavirsi. Jei kas netiki į prisikėlimą, kaip jis gali sa
kyti, kad tiki Jėzui? Juk Jėzus yra pasakęs: “Aš esu prisikėlimas 
ir gyvenimas” (Jono 11:25). Atkartotinai Jėzus yra žadėjęs pri
kelti. visus, kuriuos mirtis nuvarė į kapus, kuriuos jis atpirko 
savo brangiu krauju. Jono Ev. 5:28, 29 skaitome Jėzaus žodžius; 
“Nesistebėkite tuo, kad ateina valanda, kurią visi esantieji ka
puose išgirs Dievo Sūnaus balsą ir išeis, kurie gerą darė, į gyve
nimą, o piktadariai į teismą”.

8V. RASTO 1 YRIN6TOJAI
J. Mmikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303 JADVYGA PAUKŠTIENĖ

'A'®

Kauno senamiestis (Tapyba

DK. K G. BALUKAS 
miCUIERUA IR MOTKRŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaaki Rd. (Crawford 
WUdkal Bulldins) T»L LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarimu. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8604

. .... VINCAS ŽEMAITIS
Mirusių prisiminimas ŽM0GUS ffi RNYGA LIKIM0 LEMTYJE

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ

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

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1.938 S. Manheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS; 3—9 darbo dienomi* ir 

kas antra šeštadienį 8—3 vaL 
Tel.: 562-2727 arba 562-2723

1979-mv-lapkrieio 4 dr-12—vai. i Praradome-Vytauto rdaržą:" 
Šv. Kazimiero Liet, kapinėse l pardavė lenkams ir. pastatė; di^ 
Sklypų“savininkų draugiją“su- • džiūlius gimnazijos rūmus, i To 
organizavo mirusių prisimi
nimą. '

Vadovavo J. Jasaitis. Maldas 
sukalbėjo kun. J. Juozevičius. 
Maldas pradėjo sū įvadine min
timi: “Išgelbėk mane. Viešpatie, 
nuo amžinos mirties”.

Sklypų savininkų draugijos I ^auli^

' TĖL — BE 3-5893 —';"

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS  ? 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

“ Valandos pagal susitarfan*. '

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI - 
r - 2618 W- 71 St. TeL 737-5149------

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL asai susitarimą. Uždaryta treč

DR.LEONAS SEIBUTIS 
“inkštų, pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
r -K 2656 WEST 63rd STREET 
- > . VaL antrad. 1—4 popiet, 

ketvirtd. 6—7 vai. rak.
-- ------- Ofiso telef.: 778'180-------  

RendoMl|e< telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, speo. MOTERŲ lipei. 
Ofisas 2652 WEST S9ta FrRfltT 

Tel. PR 8-1223 1
OFISO VAL.: pirm- antracL, trečiai 
ir penkti 2-6 ir 8-8 vaL vak. Afaitadiė 
niai* 2-4 vaL popiet ir Hta Įtik® 

neesi KBitaitaa. 
-Jr, - — ’

OBTHOPEDAS-PROTEZISTAf

datai Speciali paaaiba kDjeoM 
(Arch Supports) ir L t

2850 West 63rd St, Chlcaes.VL 60629

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlaoumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidime! — Mln* apdraudė 

ŽEMA KAINA 
______ R. iERĖ NAS 

Tai. WA 5-8063

/ moving
Apdraustas parkravatymaa 

U įvairiu atstumų.
'( ANTANAS VILIMAS

• > Tai. ,376-1882 arba 376-59*6
____________ f

% < V* ■ "**

MGHJ.MtAOT DISfASt

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

_ SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

(Tęsinys)-----------

teko įdėti dr. P. Jonikui. Nebū-. 
damas lingvistas ir nemokėda
mas lietuvių kalbės, Kušneris 
ypač vietovardžių atimologiza- 
vime padarė ne mažai klaidų 
bei apsirikimų, kurių didelę da
lį dr. P. Jonikas pasistengė ati
taisyti. Viską patikrinti dėl lai
ko stokos jis negalėjęs ir paliko ; 
net savo paties pastabų galuti
ną suredagavimą vertėjo ir re- I 
daktoriaus nuožiūrai, kurie ge- 1 
ria usiais norais. bei pastangom 
tai atlikti nesugebėjo ir padarė 

Joną Damauską, piešiniams ir apsirinkimų (būtų buvę geriau 
žemėlapiams įL-. Antaną— Beleš- jų—visai neminėjus) . Taip pat— 

r ką, anglų kalba-santraukai — is- labai daug pasidarbuota ir visų ■ 
toriką'(Saulių:‘Girnių. Su visais kitų bendradarbių. .Nors .knygos, 
teko susirašinėti,- prašyti, a-aštu autoriaus pagrindinės tezės liko 

neliestos, bet Knyga išėjo kaip

Taigi visa darbų reikėjo sus- 
neužtenka: panoro ir keleto ak- kį^tytį atskirais specifiniais 
rų žemės sporto stadionui įsteig- sj{yrįajs įr kiekvienam iš jų nu- 
ti. Turime kovoti ir remti skly
pų savininkų pastangas heleisti 
mažinti kapinių plotą’ Berods, ir 
statute numatyta, kad žemė te
gali būti naudojama tik mirų- ’ * '1 . L k - ...f’-

matyti, surasti ir susitarti su 
žinovais-speciaiistais: taip ar
cheologijai ir proistorei — prof. 
Joną Puziną, kalbotyrai ir to
ponimikai — prof. dr. Petrą 
Joniką, laidojimo papročiams 
ir architektūrai inž. dr: Jur
gį Gimbutą, statistikai ir politi
kai __dr, -Domą Micųtą, etno
grafijai — Jurgį Fe [ėraitį, tei
sęs istorijai ir liaud'es menui —

vardu kalbėjo A. Regis. .Visų 
kalbos prasmingos. Jie priminė 
lietuvių laidojimo tradicijas. 

Inž. Barakauskas stf. Žmoną 
nešė prie paminklo- įnirusiems 
prisiminti-vainiką. Uždegta žva- 
kė ir .sukalbėtos, atitinkamos 
maldos. • . ‘ ;

Garbės sargybą nešė Vytauto .
Didžiojo uniformuotižauliai,.Jų.*: -

Natušch perėmė televizijos ir ir žodžių skirtą darbą atlikti. , neliestos, bet knyga išėjo kaip 
St. Ce- radijo-:s.toc:ų kontrolę, uždraus-[L Pąug_darboi—kalbos—ir termi-~ naujai-perrašyta^ką dideliu pa- 

. damas užsieni'o ♦ 'žurnalistams >nų patikrinimui yra pašventęs sišventimu atliko vertėjas A. 
pranešti apie' paskutinių dienų' dr. J. Puzinas. Grąžindamas lonisonas. 
Įvykius. Pirmadienio rytą Įvyko pirmuosius tris skyrius -jis pa- 
knivmaS susirėtnimaš su karei-- 
v4airi kurie-'užmušė 30 'žmonių' 
ir sužfeidė dar daugiau. ” '

Antradįęnįo. J?ytą pulk.--Na-,M 
tusch įsakė visiems darbinin
kams grįžti į darbą. Kad jie ne- 
simestu i barikadas, Natusch —- -

20^ n^mŲpast^įo būrį Dar ^ųgiau darbo
kareivių. Pulk. Natusch .Įsakė 
visiems antradienį pradėti. dar‘ 
bą, bet niekas nedirbo. Žmonės 
ir daFs karo vadų reikalauja, 
kad. jis baigtų sukilimą ir grįžtu 

savo tarnybą kareivinėse. r- 
j i ■ • z • ’

GRĮŽO IŠ ŠVEDIJOS ,
Dr: Saulius Vaičaitis' buvo pa

kviestas dalyvauti “Interconti- 
-nental-Symposium omTimOlol” 
Stockholm, Švedijoje, nuo spa- 
io 24 iki 31 dienos. Ten daly
vavo apie 500 medicinos dakta- 
rų iš viso pasaulio ir 50 daktarų 
4š Amerikos. Dr. S. 'Vaičaitis 
buvo pakviestas atstovauti Flo
ridos gydytojus.

Timolol (vaistai nuo aukšto 
kraujo spaud mo)‘ Europoje jau 
vartojami apie 8 metus, tačiau 
Amerikoje Į apyvartą išeis dar

I . - A - - ' '

Pulkininkas Natusch 
nenori trauktis

LA "PAZj Bolivija, — Gyven
tojai, darbininkų unijos ir vai- 
dininkai reikalauja, kad pulki- 
"ninkaš Natusch pasitrauktų ir 
baigtų bereikalingas žmonių žu-

• ! r“ t - r

ten buvo apie 70. Vadovavo VI. 
Išganaitis; moterims
cevičienė.

Buvo pardavinėjamos žvakės. 
Nuo pašventintos prisidegė ir 
nešė prie mirusiųjų kapų.- Su
giedota “Marija, Marija’’; Iškil
mės baigtos Tautos himnu.

Uniformuoti šauliai ir šaulės 
buvo po iškilmių pakviesti i 
Šaulių rlamus' kavutei. Buvo vie
nas kitas ir nėuniformuotų. ' 
-Individualiai;—buvo—lankomi- 

mirusių kapai. Ortis buvo gied
ras, bet vėsus. Atrodo, dalyvių 
buvo mažiau negu pernai.

Nenoromis prisimena, kai kar
dinolas 'J. Cod'y, nusavinęs ka
pines,-- Įvedė mums neįprastą 
laidojimo tvarką — ant kablio 
kabojo karstas. Prisimenu, skai
čiau Naujienose, kad, kai moti
nai pasiuntė sūnaus nuotrauką 
----karstą-ant kablio, tai jr klau
sė: “Kokiai religijai priklausė 
mano sūnus?” Iš tikro, pasity
čiojimas iš mūsų laidojimo tra- 
dicijų!---------------------------- ---- -

Reikia sveikinti ir užgirti lie
tuvių iniciatyvą, kad ėmėsi pa
galiau piketąvimo kardinolo re
zidencijos, kai negelbėjo pasita
rimai. Prisimenu, kad pasitari
muose dalyvavo dr. L. Kriauče- 
liūnas. Vis dėlto grąžintas kapi
nių vardas ir tradicinė laidoki-Į už kelių metų,.: . ~~~
ino" tvarka. Dr- S.- Vaičaitis specializuo-

i

(Bus daugiau)
sakė, kad jokių; pastabų neirti-- . . 
šęs, Kušneris - jo tikrintuose' 
klausimuose yra eruditas, .tikį 
ghiia, kad jis negalėjęs panau- 
'doti - paskutinių .dvidešimties Į 
mėtų ,naujų,atraminių. Kai kny-j 
ga išeis, jis ją- •r.į^kirmstraiosnm—

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo pkiešmefinis nariu susi-;

jasi vidaus ligomis Largo-Clear- rinkimas įvyks sekmadienį, lapkričio 
Wer, Floridoje, ir dali taiko I
pašvenčia aukšto kraujo spau-' atsilankyti, nes yra daug svarbiu rei- ' 
dimo (hypertension) tyrinėji-1 £ų ir renkama valdyba' Bus ir vai’
muose. • P V I „ ...

__ _ ’ 1 Rože Didzgalviene, rast

PETKUS
„____ TĖVAS IR SŪNUS —

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖS AUTOMOBILLOIS PASTATYTI

SUSIRINKIMŲ

Mūsų S-gos nariui

ZIGMUI ŽILIONIUI mirus,-------- —
7 T liūdinčius jęf žmoną Oną, dukterį Aldoną, sūnų Česlovą 
su šeimomis ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Lietuvių Pensininkų S-gos 
Chicagoje Valdyba ir Nariai.

Nuo
1914 metų

Midland' Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės- Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi 
ateityje.

Sąskaita* apdraustos * 
iki $40,000 ,

2657 W. 69 STREET 
Chicago, H. 60629

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE. 

oridgeview, IL 60455 
Cel. 598-9400

H
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

ADAM RINKŪNAS
Gyv. Brighton Parke, Chica^^je.

Mirė 1979 m. lapkričio 8 d. 2:00 vai. ryto sulaukęs 88 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje. Ramygalos valš.

■t Amerikoje išgyveno daug metų- j
Paliko nuliūdę: duktė Donna Zayne. jos vyras Philip, sūnus Kas

tner, jo žmona Marian. 5 anūkai — Stephen ir Arlene Zayne. Daryi.l 
Charlene ir Janice. Rinkuns bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. Ve-' 
lionis buvo vyras mirusios Marcella, pagal tėvus Pulokas. I

Priklausė Upytės klubui.
Penktadienį, 2:00 vai. p p. kūnas bus pašarvotas Eudėikio ko

plyčioje. 4330 S California Ave.
Šeštadieni, lapkričio 10 dieną 10 30 vai. ryto bus lydimas iš ko

plyčios i Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Adam Rinkūnas giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar-| 
navimą ir atsisveikinimą. i

Nuliūdę lieka:

Passbook Savings.

u...1 t inn;

4 \ Savings
Cenihcite 

(Minimum S500)

Duktė, sūnus, anūkai, gimines.
Laidotuvių Direktoriai Dovydas Gaidas ir GeraJdas Daimid.

Tel. LA 3-0140.

ChicagOS
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

------ AMGULANSC
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE,

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tek: T Ar d, 7-3401

BUTKUS - VASAIHS
1446 So. 50th Avė., Cicero, HL TeL; OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
434S So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayetle 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel-: YArds 7-1138 - 113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVVICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7121L
2314 WEST 23rd PLAGE---------------------- Vl?gSra 7-6672
1102S SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

L---- -- _

P. J. RIDIKAS
3354 Slo. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 '

SOPHIE BARČUS
RADIJO 88IMO8 VALANDOS

VIm« U WOPA.

W|. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 5.301 
6:00 vai. vak. Šeštadieniais Ir Į 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
r*L ryto.

Vedėja Aldona Daukus

Telrta HBmU<* 42413

7159 So. AAAPLEWOOO AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

h - ———.

£ “Lietuvos Aidai’
KAZĖ SRAZDž'ONYTt

Proųr«met vedAįa

Kasdien nuo pirmadienio Ud 
penktadienio 9 vai rak.

Visos laidos ii WOPA rtotiaa 
banga 1490 A1L

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL pj>. 
ii WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71»t Street
Chicago, Illinois 60621 

Telef- 778-5374
-

t - NAUJIWNO8, CHICAGO 8, ILL. fridav November 9. 1979
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APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

ugniai

plieniniais

lo šalmais

o

KeramikaPetrauskaitė.

TftilS'tl4 umm ___  _

kaityti 
krosnį ir išleisti 
dvideginio.

1 ttttntittĮtt SiillitahC

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
O Senovėje šalmus ir galvos — Karštiems pelenams nau-

šaiAiis naudojo t»k kariai kowj (loti lik genii uždengiamus me-į 
Dabar juos i 

sužeidimo statyboje
laukuose.
nuo galvos
ir pramonėje bei 'ažinėjant mo
tociklais. Kareivių šalmai taip 
pat sunic'dernėjo. JAV kareiviai 
aprūpinti plieniniais šalmais 
kautynėms ir lengvais ne meta- 

užsiėnimanis. Pro- 
jektuojama plieno šalmus visai 

jvesti fiberglasspanaikinti, 
medžiagos.

O Keista, bet 18-me šimtme
tyje laivų lubos buvo valomos 
greipefruitais, o tik vėliau pa
tirta, kad tai yra labai sveikas 
sultingas vaisius. Ju sultys yra 
sveikos gerti prieš valgį. Vaikai 
nemėgsta greipefruito sulčių, 
todėl jos maišomos su apelsinų 
arba tangerinų sultimis. Mišinys 
tinka visai šeiniai.

naudoja' falinius indus ir juos laikyti ant ' 
cemento bsi atsparių 
grindų, kol atvės

— Tikrinti ir valvti kaminą 
du kartu j mėnesį šildymo sezo- 
ne. Suodys ir smala kamine už- * 
sidega.

— Nenaudoti benzino, žibalo, 
brikečiu uždegėjerar kito dega.-; 
lo prakuroms, ypač ugnies at
naujinimui.

— Žinoti, kad anglys gali per-1 
malkomis kūrenamą.! 

daug anglies 
Miškų departmen- 

tas leidžia privatiems asmenims 
pasirinkti sausuoliu'iš valdišku’.“ 
miškų. Tačiau kiekvienas miš
kas turi savo taisykles. Dėl jų 
rašyti: Firewood. USDA Forest • Medinius dantims krapš-

į5 vyrų tebedirba, o moterų dir 
ba tik viena iš 12.

* -

tvarko'

lapkrieio- 7 d. niūė a.a. dr. Po
vilas šepetys, l.u.dujamas pir
madienį. Laidotuves
Charles R. Sk'p-StepanausĮcas
Funeral Hume, Detroite. Tel. 
(313) 531-1888.

S.L.A. 131-tos Moterų Kuopos 
susirinkimas Įvyks šeštadenį, 
lapkričio' 10 d-> *2:0(1 vai., Chi-,' 
cago Savings, naujose patalpose,

. (‘201 S. Western Avė. Visos na-
4 » . . .

Irės kviečiamos dalyvauti. s
1 " " Valdyba

SPECIAL! 2OG MOLAI 
i >a Pristačius ; šį skelb; 
AJA. Auksiniai ir sidabriniai rej A - - - - -I ■ .j teželiai,'žiedai, gintariniai karo 

įliai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines jr auksi 

I nes monetas bei pašto ženklų 
1' : aukšta
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

; kolekcijas.. Mokame

4

4

V z
-X
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REAL ESTATE. A

\ž

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pa r davimui 
REAL ESTATE FOR SALI

£

> 4

I

9 Praeitais melais JAV par
duota 750,000 naujų malkomis 
kūrenamų pečiukų, dėlto padi
dėjo gaisrų. Kai kuriuose mies
tuose tokiems pečiukams Įreng

Service, P.O. Box 2417, Wa-;tukus išrado 1870 m. Charles 
Foster Bostono mieste. Keliau-

■ damas po Pietų Ameriką jis pas- 
* tebėjo, kad Amazonės upės slė-

shington, D.C. 20013.

• Dabar Amerikoje yra 24.1 
milijonai asmenų 65 metų

ROCKFORD, ILL
švenčiant Balfo 35^ metų su

kakti, piniginis vajus pradėtas 
Spalio men. eina prie pabaigos,

padėtyje, sukrėtė mane. Po 30 šio vajaus užbaigimui Lapkri- 
metų prenumeravimo, nenore-; mo pietūs. Kviečiame rockfor- 

diečius prisidėti savo darbu, ir 
$.10 čekį, žinau, kad tai lašas dalyvauti pietuose, nes šio va-
čiau su jomis skirtis. Siunčiu

ti reikalingi leidimai. Reikalin
ga pranešti ir namo apdraiidos 
bendrovei. Underwriters Labo
ratories inžinieriai duodą tokius 
patarimus:

ki 

nais daugiau, negu vyru. 63% i 
j y gyvena su savo šeimomis^' 
31 % atskirai, o 6% jth'slaugy
mo bei senų asmenų institucijo
se. Našliukių yra 
o našlių tik 1.9 mil. Vienas

vyresnių. Moterų yra 4.5 milijo
• - > » - - ■ t r- - -- —<

jniuose gyveną indėnai po valgio 
krapšto savo .dantis medine at- 
čaiža.

M. Miškinytė
g—■■ ■ ■-— W

LT..6;,9 r - TRUMPAI

jūroje, bet juk Naujienas skai- jaus.užbaigimu paminėsime ir 
to’ daug prenumeratorių. Linkiu Balfo 35 metų sukaktį. Pakvie- 

galite gauti pas 
Balfas kuris

Jums geros sėkmės”. Dėkui už, tim’us pietums 
laiška ir už auka. ■ ■*'*

4- C ■valdybos narių
- Marija ir Justinas Palubin- "’ils Un«ė į’“ •».lnetus ’fcen' 

prie vaišių siald garbingai su-
■ Laukiame 

švečiu atvykstančiu ir iš centro.Ar V

i BALFo 85lo Skyriaus 
. . ' Valdvba- . -

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: . • ’

. MUTUAL FEDERAL SAVINGS'
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. Virginia 7-7747Chicago, I1L

8 KAMBARIU mūrinis bungalow,. cctpoc ibfngimai 1pnertaa cVlAnas R tnilptai. didelis ELECTROS ĮRENGIMAI,
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tek 927-3559

įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 

Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už-
garažas, arti Marijos mokyklos ir šv 
r ’ ’ "" i : x
imti.

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

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

839-1784 arba 839-5568.

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

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis: r I -, ' 

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVE. 

523-8775

I

į
I

/

VOL. LXVI

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 SL Western Ave., Chicago,- Ill. 60643 

\ Telef. 312 238-9787— - A
NcmokniDas patarosvimas užsakant lėkiu  viį, traukinti*. lalyjĮ kelio- Ir m s ĮA •j-ne

Vincentas Bigelis, Cicero,L■ *-

ililL„bej:aginuiio^)ratęsė_preniu 
nieratą, atsiųsdamas $50: $33 

t pratęsimui ir $17 Naujienų pa
ramai. Dėkui. Taip pat dėkui 
tos apylinkės tautiečiui, užsisa-

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-

------  11 .JUMlliaa JL 0.4LALFlll“ 1 _ - -T . -

skai iš Marquette Parko atsiun-!*3™ salPos d;lrbu1’ tesujungIa 
tė gausią auką ir trumpą laišką: I- 
“Mieli Naujieniečiai! Siunčiame "i e Naujienų paramai penkiasde-j' 
šimt ($50) dolerių ir linkini 
Jums ir Naujienoms  ̂viso .ge
riausio’’. Dėkui.

— Antanas Urbaitis, East 
Chicago^ Indiana, savo specialia- 
me laiške taip rašo: “Siunčiu 
Naujienoms paremti $20 pini
ginę perlaidą. Linkiu Jums ir 
Naujienoms ištvermės sunkio
je: dienose.- -Naujienos yra ‘di-

kakčiai paminėt

i
1

i

me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir Iritus Isvažtus; metams ir įteikusiam $/ auką, 

macijas visais kelionių reikalais.
Sudarome iškvietimus giminių^apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer. beĮ

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik teisia rezervuoti vietas
fi anksto — prieš 43 - 60 dienų. ? . i v ■ -- •

pavardės prašiusiam__ne^
skelbti.. i

A. Kapačinskas iš Rockfor^

PLATMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
' ' - ; - ■ , , -

Visi lietuviai kviečianii atkreipti i Naujienas |

do specialiu laišku atsiuntė $25 
atiką Naujienų pinigini’aiji ’ va
jui, tikslu remontuoti Naujienų 
*iamą ir panaikinti esamas sko-
|as. Dėkui už laišką ir už gaii- 
‘šia auka;
s
A

džiai reikalingos lietuviams ir 
visi j as Hur ė t ų par em ti-aukom is 
ir naujomis ptennmeratomis’’. 
Dėkui , už paramą ir -už laiška.

— Petras Galipaitis iš-Ma^-

Periodteai DTvfcio
Washington, O.
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J A V NEPARDUOS IRA NU I LĖKTUVU DALI
PASKAITOS A. LIETUVIU KONGRESE

IL L. S.
Gausus namu pasirinkiinaa 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Įvairi aodrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—parer.

kam • nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

TeL 767-0600.

r

v

A. T VER AS
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<>th Street 
Tel. REpublič’7>1941

. Dr. K. Šidlauskas padarė pen- centruojąs: į kitus reikalus.
Meninę programą su ypatin

gu pasisekimu išpildė kompozi
toriaus A. Mikulskio vadovau
jamas Čiurlionio ansamblis, di
deliu tikslumu, gražiu išlavintų 
balsų skambėjimu 
operų ištraukas.

(ALT Informacija)

Prezidentas Carteris turėjo važiuoti į Kanadą, bet nutarė pasilikti
sostinėje dėl nepaprastai jautrios padėties Irane. Jo žmona Rosalynn 

nuvažiavo i Tailandą, kur apžiūrinėja badaujančius tremtinius, 
pabėgusius iš Kambodijos ir Laoso.

TEHERANE SUĖMĖ JAV AMBASADOS 
REIKALU VEDĖJĄ BRUCE LAINGENkių metų darbuotės apžvalgą 

(spaudai duotas ištisas tekstas).
Pranešimas buvo šiltai sutik

tas. P. šilas pasiūlė tą praneši
mą išspausdinti ir tam skyrė 
savo auką 150 dol.

Tam pačiam tikslui paskyrė 
po 100 dol. A. Juškevičius, p. 
Vaičiūnas, dr. V. Dargis, A. 
Chaplikas, C. Genutis, Chicagos 
liet, spaudos klubas, Čiurinskas, 
Cicero (R) L. Bendruomenė; po 
50 dol. — Pakštas, A. Repšienė, 
Zarasiškių klubas.

150 dol. — Liet, miškininkai.
Iš viso sudėta aukų arti 1500 

doleriu.V _ s ----- -

atlikdami

ISLAMO TARYBA BŪTINAI REIKALAUJA 
IŠDUOTI JIEMS SERGANTĮ ŠACHĄ

WASHINGTON. D.C. — Sau
gumo taryba, apsvarsčiusi besi
keičiančią padėtį Teherane, nu
tarė nuo šios dienos sustabdyti 
lėktuvu daliu siuntimą i Irana. 
Iki šio meto į Iraną be pertrau
kos buvo siunčiamos karo ir ke
leivių transporto lėktuvų dalys.

JAV atstovai kelis kartus 
•kreipėsi Į dabartinės Irano vy
riausybės atstovus, prašydami 
sutvarkyti atskaitomybę, 
visą laiką atsakingi Irano parei-

Gub. Brown pasiskelbė 
nauįu kandidatu

WASHINGTON, D.C. — Kali
fornijos gubernatorius Edmund 
G. Brown ketvirtadienį pasi
skelbė nauju Demokratų parti
jos kandidatu Į prezidentus, ti
kėdamas vesti tautą į naują erą, 
kuri pasižymės naująja etika ir 
naująja dvasia.

Brown sakė, kad jis kandida-

i

Ponia Carter lanko 
rrabėgėliu stovyklas

■SA KAEW, Tailandas (AP). 
— Penktadienio rytą čia lan
kėsi JAV prezidento Carterio 
žmona Rosalynn Carter ir ap
žiūrėjo tik 18 dienų egzistuo- 

Liet.i Atgimimo Sąjūdžio var-'jaučią kambodiečių ir laosiečių 
_ 4 . ii -r- i ii - • _ _ -1A

I

■ te bet
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDAS, 4059 Archer Avė.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI
6324 So. komensky 

C - 
piet. Patrauklus'2 miegamųjų namas, 
J ’' ’ ~...... ~
matyti. Tik $31,900. •

gūnai mokesčių reikalą atidė-, tuoj a dėl to. kad nei preziden- 
dinėjo. prašydami ši klausimą* cas
tvarkyti kiek vėliau. Paskuti-j Kennedy nėra tinkami atsto- 
nėmis penkiomis dienomis pade- vauti naujosios dvasios ateičiai.

du ir “Laisvosios Lietuvos” red. stovyklą. Ji kalbėjo su išbadė- 
vardu M. Blynas sveikinime pa
brėžė: kartu su Altą tęskime 
kovą dėl Lietuvos laisvės.

Gen. kons. A. Simutis laikė
paskaitą “Lietuvos laisvės viltis

E.Carteris. nei senatorių'’
Sekmadienį, lapkr. 11 — 1-4 val. po- 

labai gražiai dekoruotas. Turite pa-

— CENTURY 21
CAHILL BROS. REALTORS 

4100 W. 63rd St. 
585-6100

jusiais ir ligotais stovyklos gy
ventojais ir juos kiek galėdama .
guodė. Ji pareiškė:

— Aš tik galiu pasakyti, kad 
skubiausiai vykstu namo mobi-

P. N EDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 6O632. TeL YA 7-5980
_____ . -Lietuvių Pėdsakai Belgijoje 

'TrWrenas-kunigai< Kanadoje, gt 
ves Stepo Paulausko knygutę 
“Gyvenimo KeIit»s!J, autoriui ra
šo: 
minti -praeities laikus iš mūsų 
pobūvio Belgijoje? Manau, kad 
visi gerai įvertins Jūsų pastan- 
gas aprašyti ’ lietuvius,' dirbusius 
kasyklose; ■ Gal'būt dar niekas 
nėra nieko parašęs. O vistik lie
tuviai'lenais patiko pėtsakus”'.

. Knygutė iliustruota, 70 pusi., 
už 2 -dol. gaunama-•“Naujieno
se”;?' : : .' ■ ' ' z': '''

ga-
us Teherane nuolat kaitaliojasi, nes j’e Yra senų politinių pažiu- 
todėl nuo šios dienos sustabdy- rk ’r nesugeba suprasti draus-

Malonu paskaityti ir prisi-
HELP WANTED — MALI 

Darbininku Reikia

--HEATING^TAIR 
CONDITIONING SERVICEMEN

Many company benefits. Must have

JĄ riįM;K Q S
NotMy’Pūblič -- a 

INCOME TAX SERYICE„_- 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai,prldomipihetybė¥l>ra- 

šymai ir kitoki blankai. » 7 
* ■ ■■ ■<

Taip pat daromi vertimai, giminių

šymai ir kitoki blankai.

šių laikų tarptautinėje raidoje’’ lizuoti pagalbą ir dėti visas pas-
tangas padėti dideliame varge 
čia esantiems žmonėms. Vyk- 

-sra- namo pasakyti apie tai sa-
< ♦ ----- ^i*ni f \

dinta ir gem kons. Simučio;kai-, vo vyrui. - -

(paskaitos tekstas duotas spau
dai ir radijui)., J. Talandis pa- 
skyrė 100 dol., kad būtų išspaus-

tas lėktuvų dalių siuntimas. įmas ir įžvalgumo svarbos. Jis 
JAV tebesiunčia kviečius. ru-( stengsis įvykdyti Amerikos 
gius ir ryžius.

Paskutinės žinios iš Teherano stadijc^; 
sako, kad Irane sunku išaiškin
ti, kas valdo kraštą ir kas yra 
atsakingas už vyriausybės veiks- j 
mus. Pats mula Chomeini prašė! 

ketvirtadienio! premjerą padėti Islamo tarybai] 
tvarkyti krašta. bet iki šio meto */ v -
Bazarganas nepadarė jokio pa
reiškimo. Tiek težinoma, kad 
ketvirtadienio vakarą Teherane 
buvo suimtas JAV ambasados 
reikalų vedėjas, bet niekas ne
žino. kur jis buvo nuvestas ir 
kas su juo planuojama daryti.

Keleivinis Irano lėktuvas, at
vežęs į Kanadą 120 jaunų ke
leivių. norėjo atskristi į New 
Yorką ir nusileisti, bet tas lėk
tuvas iš anksto nieko neprane-, v ’ 1šė ir jauniems vyrams neturėjo 
reikalingų įvažiavimo vizų. Tuo 
tarpu nežinoma, kokie buvo tų 
jaunuolių tikslai, bet New Yor- 
ko uosto vadovybė neleido šiam

Amerikos' stengsis įvykdyti 
idealus, kurie dabar yra letargo

TP------SEKRETORIUS VANCE PATARĖ BŪTI
- ATSARGIEMS SU IRANU “

Bolivijai neramumai 
nepasibaigė

I;'- PAZ, ’Bolivija. — Bolivi- 
! jos prezidentas Walter Guevara 
Arce, sukilimo d;
iš prezident’’

' į > į pariamentą ir ua
1 reiškė, Kad jis neats’^4 -ydinęs 
: iš prezidento pare! -j . ir nesiren
gia atsistatydirt.. Kartu su pre-

1 Micstas permokėjo 
$88,591

Praeitą žiemą Chicagos mies
te sugedo bei buvo sugadinta 
daug automobiliams pasistaty
mo skaitliuku. Ducan Traffic 
Equipment Co. patiekė sąskaitą 
už jų pataisymą $270.000 sumai. 
Mero Bilandic administracijos 
auditoriai rado, kad sąskaita 
yra $88.591 perdidelė ir atsisakė 
juos mokėti, tačiau lapkričio 
1 dieną miestas tuos pinigus su
mokėjo.AMiesto taryba tiria šį 
nelegalų sumokėjimą.

Sa Kaew palapinių stovyklom 
je yra 31,000 pabėgėlių. Laike 
18 dienų ten mirė virš 300 pa
bėgėlių.

Ponios Carter palydovų tarpe 
yra Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas Richard Holbrooke, 
Sveikatingumo sekr. dr. Julius 
B. Richmond ir buvęs Iowa se
natorius Harold E. Hughes. *

ba; po 100 dol. -skyrė dr. L. 
Kriaučėliūnas, Aleksiejūnas.

Dr. V. Stankus savo išsamioj 
paskaitoj išryškino jaunesnės 
kartos uždavinius Lietuvos Tais-, 
vinimo darbe....

Išsamų žodį apie • Lietuvos 
laisvinimo reikalus, ypač ry-

NETAKTIŠKAS ŽINGSNIS GALI PAKENKTI 
SUIMTIEMS AMERIKOS PILIEČIAMS

WASHINGTON, D.C.— Vals
tybės sekretorius Cyrus Vance zidentas Carteris vakar prane-

amerikiečiams šė, kad šį savaitgali jam teks 
būti labai atsargiems su šių die- atidėti kuriam laikui kelionę i

ir is dingęs
ei 
1 s

r.
c B s B

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

ask for RICH JACKSON.
1HOMEOWNERS POLICY WASHINGTON, D.C. — Pre-: vakar? at?-'quette Parko, veiklus vįsuoTuę- 

nėje ir apylinkės lietuvių orga
nizacijose, specialiu laišku pa
rėmė Naujienų leidimą $10 au
ka. Tos apylinkės tautietis užsi
sakė Naujienas 4 mėn., bet pa
vardės prašė neskelbti. Dėkui 
už auką ir už dėmesį.

— Trečiadienio vakare,

F. Zapolis, Agent <■ 
3208i/2 W. 95th St 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424-8654

mn »a«»

patarė visiemsTOOL & DIE MAKERS
Wire & metal fabricator. Four-slide 
______  ‘ 1 
but not required. Single shift. Over- 

‘ ’ or

in»uban<
L < ' 1 nu Iranu. Krašte nuotaika labai Kanadą. Jis pranešė premjerui ridentu į parlamento rumus ąt' * šium. su Madrido, -konferencija, 

tarė .dr. '.K Bobelis. Jis,, dr. V. 
Stankus ir vėliau R. Giedra pra
šyti savo kalbas duoti spaudai 
ištisai.

machine tooling experience preferedL.:__  ._ ...
time possible. Apply in person

call 476-7600

JOHN AMANN SONS CO., INC.

5809; S. Oakley.
Chicago, IL. 60636

State Farm fire and Casualty Con p ~.-Ą< ; Bolivijos ministerial, 
kurie buvo priversti slėptis nuo- 

bent porai mėnesių. į sukilusių pulkininkų.
šiomis dienomis labai pasun-j 

kėjo santykiai su Iranu. Irano’ 
premjeras atsistatydino dėl san
tykių su Amerika. Nerimą su-,‘ 
kėlė visai nekaltas- dalykas — 
šacho vėžys. Pats prezidentas 
leido Irano šachui atvykti į New, 
Yorką ir čia gydytis. Iraniečiai; 
privertė premjerą Bazarganą? 
pasitraukti, o valdžios priešakinį 
atsistojo visai nepatyrę žmonės. |

Prezidentas Carteris nori būti Į 
informuotas apie paskutinius!

įtempta, o 60 Amerikos piliečių Joe Clark, kad planuotą kelio- e^° 
yra sulaikyti Amerikos afnba- nę į ^Kanadą jis turės atidėti 
sadoje Teherane.

Sekretoriui atrodė pavojingu 
patarimas suimti visus iranie
čius ir pasiųsti į Iraną: Kiti'siū
lė uždaryti tas iraniečių studen
tų grupes, kurios palaiko gerus 
santykius su dabartine Irano 
valdžia. Sekretorius pirmon ei
lėn nori išgelbėti 60 amerikie
čių, jau penkias dienas laikomų 
ambasados rūsyje. Netaktiškas 
žingsnis gali tiek sujaudinti 
įtemptas- nuotaikas, kas - vėliau 
galėtų pastumti prie nepataiso
mų žingsnių. Jeigu būtų nužu
dyti suimti amerikiečiai, tai nie
kas jų gyvybių negrąžintų.

SUIMTUOSIUS GALIMA
IŠLAISVINTI

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons* 
W e l l š peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’

: i

į — J. Navasaitis iš Lantąna, 
: “Skau-RSITieiliskcĮ, deiTieSĮ, g'erai su- jomis susipa- Fiavatšluntė tokį' laišką:

di žinia, kad.,5dienraščio^ leidi- 
mas yra sunkioje finansinėje 

i -i ~ ' .
> - 7 -- S > f

žint! ir jas užsisakyti.
o. skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida.
Kviečiame pasinaudoti proga. - -
NAUJIEMS SKAITYTOJAMŠyNORINTiEMS
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU,
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

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

e
Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 

reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis, 
NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, JL 6060S ----------------

• IŠ anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede .. 
Pavardė ir vardas ________________________ ____ ___

—Adresas ....    Z.Z2ZL..... . ................

dol.

■%

s.m.
NAMŲ REMONTAS 

Langai.— Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai irjdbk.

»

Langai.— Durys — Porčiai

■ ■

n ■ SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA NOREIKIEN®

2608 We*t 69th St, Chicago, HL 60629 > Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDCLIŲ

SIUNTINIAI I LIETUVĄ " 
Cosmos Parcels Express Corp. ’ 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
250TWT69th St, Chicago, ID. 60629. — Tel WA 5 2737 

V. V A LA N T I N A S 

V

«

Užsakau Naujienas kaip dovaną sava ...
~ dol.

•

yra naujas skaitytojas. Priede __
Pavardė ir vardas --------------------
Adresas.................... ............... ........

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

i

I 
I 
I i v i v s

M

f S

A1

7A S i

DIAMOND HEAD 
RESTORANAS

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------
A dresas .... ■■■■■■. ..........

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

išleista knyga su legališkomi 
formomis.

Knyga su formomis gauns 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica Į 
go, ILL. 60608, Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

Juozo šmotelio

ATSDnNIMŲ 
SKIRSNELIAI

MAINTENANCE 
MECHANIC

Kalbame lietuviškai- ■ 
Tel. 476-5635

k

Basic knowledge of machinery, 
! nuts, bolts. Common sense 
! must.

r
i

—k .
'to

I a

MIDWEST 
POLYCHEM 

277-8686
HOUSEMAN. MATURE person for 

includes operating floor cleaning
J general housekeeping in private club.

—Graži;—lengvai skaitoma ii i 
įdomi 250 puslapių knyga su, 
irau ta autoriaus troboje.— — w. • •* • > • • wh Čikagos ir apylinkės lietuviai ' 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 

sal vykti ir knygą pasiimti. Kitu 
gyvenantieji prašomi užsisa

quipment. No exp. req — 
Call Mr. FULOP

493-8661

TORTŲ DEKORATORIUS _ .
Tik patyrę, dirbti savo gaminius 

pardavinėjančiai kepyklai. Kreiptis
Tik patyrę, dirbti savo gaminius

Advokatas t
GINTARAS P. ČEPĖNAS „

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

9 vai. ryto iki .12 yaL d. ' ‘ 
Ir pagaLsusitarimą. _~— 

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

Chicago, DI- 60629

iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo
9 vai. ryto iki 12 yaL d. ■*' ‘ 

Ir pagalsusi tarimą. ___

S

II
; ■ •
3t-

j”■ ■
■■I

BANKETAS

Pirmos kongreso dienos vaka
rė- tartie pat ’’Hollenden viešbu-
tyje įvyko banketas, kuriame 
programą pravedė inž. Eug. 
Bartkus. ■ -

Invokaciją sukalbėjo vysku
pas V. Brizgys.

Šiltą lietuviams sveikinimo 
žodį pasakė Clevelando vysku
pas James A. Hickey. Pagrin
dinę kalbą pasakė Washington 
sudarytos Europos Saugumo ir 
bendradarbiavimo komisijos šta-

Kardinolai studijuoja 
"Robin Hood" planą

VATIKANO MIESTAS.— 122 
kardinolai, susirinkę konferen- 
cijon iš viso pasaulio, tarp kitų 
dalykų studijuoja vadinamą 
“Robin Hood” finansinį planą. 
Pagal tą planą turtingosios die
cezijos būtų apdedamos dides
niais mokesčiais bei įpareigoji
mais. Pinigai būtų skirti netur
tingų diecezijų paramai. 1___ __

Vienas amerikietis kardinolas 
pareiškė savo nuomonę, kad 
JAV yra keletas diecezijų, ku
rių kiekviena turi didesnes pa-

Dvi d enas iškeltos barikados. 
: per savaitę '73 užmušti ir trys

šimtai sužeistų žmonių privertė 
pulkininką A. Natusch Bušch 
atšaukti nutarimą išvaikyti sei
mą. Parlamento nariai yra pasi
ryžę remti prezidentą, kabinetą 
ir reikalauti, kad sukilusieji ka- 

| ro vadai prisipažintų prie klai- 
j dos ir prašytų pasigailėjimo.

Chemical— International
Workers unija prašė valdžią už
drausti gamybą Oryzalin nuodų 
piktžolėms naikinti. Manoma, 
kad tie nuodai gali būti pavo

Irano lėktuvui nusileisti. Lėktų- kūdikių ir vaikų sveikatai.

f

I

^0 direktorius ir ^generalinis ps- jamas net už Vatikaną.

Paleido kiaušinį
i sen. Kennedi

įvykius Irane, nes jam rūpi iš-! CHICAGO, Ill. — Senatorius
gelbėti visus Amerikos piliečius] Edward Kennedy atvyko į Chi

vas grįžo į šiaurės Kanadą. .
TEHERANAS. Iranas. — Pra

nešimai sako, kad Islamo tary
ba jau suėjo Į kontaktą su vienu 
Valstybės atstovu, kuris Te’ne- • rane pasimatė su Islamo tarv- ]

1

buvo-l ~ Chicagos-merė Jane Byme

— Du vaikai buvo nužudyti ir 
38 sužeisti, kai sunkvežimis įva
žiavo į mokyklos autobusą. Ne
laime įvyko arti Moncks Corner, 

I So. Carolina valstijoje:Teherane. Prezidentas yra pasi-Į cago pradėti rinkiminę kampa- 
ruošęs padėti suimtiems ameri-' 
kiečiams.

niją. Chicagoje jį labai gražiai 
sutiko miesto merė Jane Byrne. 

 ' Senatorius nuvvko į 3160 N.
— Prezidento Carterio žmo-. Milwaukee gatvėje ve’kiantį vy-

bos nariais. Tai buvo vieninte-- 
Hat atstovai, su kuriais 1-----
galima kalbėti suimtų ameri
kiečių likimo reikalu.

Konferencijoje kilo klausimas 
dėl biurokratijos pačiame Vati
kane ir'rekomenduojama refor
mos. _ __ -

tarėjas Robert Spencer Oliver. 
Jis priminė Sov. Sąjungos bloko 
vykdomus Helsinkio susitarimų

kalbas.ketvirtadienį paneigė 
kad politiniais sumetimais iš- 

atleido kelis miesto
Sekretorius Vance yra įsitiki

nęs, kad visus suimtuosius gali
ma išgelbėti. Suimti amerikie
čiai Iranui nenusikalto. Iki šio 
meto naujos valdžios atstovai 
amerikiečiams nieko nepataiso
mo nepadarė. Be to, sekretorius 
yra Įsitikinęs, kad JAV turi ke
lias geras kortas savo rankose. 
Amerikiečiai visą laiką mokėjo 
už perkamą gazoliną. Amerikie-

IJETUVLS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St 
(Town ot Lake)

Jalo namus Ii lauko Ir B vidau* 
Oarbaa •arantuotaa.

Skambinti YA 7-9107 
STASYS ŠAKIUS

i

13
pažeidimus. Pabrėžė, kad Mad
rido pasitarimų metu žmogaus 
teisių ir pabaltiečių laisvių gy
nimas nemažai priklausys nuo 
kilusių iš tų kraštų emigrantų 
ryžtingo šių klausimų kėlimo 
vyriausybės sluoksniuose, nes 
Valstybės departamento karje
ros tarnautojai daugiau kon-

na Rosalynn praeitą ketvirta-! resnio an ž aus piliečių centrą. Susidaro įspūdis, kad Islamo
valdžios atstovams niekas nebe-į tarnautojus.dieni atvyko į Tailandą aplan-! Jiems pasakė gyvą kalbą, kurio-

_ ___ - . ___ I . • i. - • 1 J LARonald Reagan paskelbs 
savo kandidatūra

WASHINGTON. — Antradie
nio vakare per CBS televizijos 
tinklą kalbės buvęs Kalifornijos 
gubernatorius ir televizijos ak
torius Ronald Reagan. Jis ofi
cialiai praneš

kyti iš Kambodijos pabėgėlių je įrodinėjo, kad jis, būdamas rūpi. Jie reikalauja, kad JAV 
atiduotų jiems šachą Pahlevi. 
Jie bijo, kad amerikiečiai neap 
ginkluotų šacho šalininkų ir ne- 
pasiųstų į Iraną naujai įvestos . ) 
santvarkos naikinti.

Ketvirtadieni Islamo tarybos 
nariai užrišo vienam suimtajam 
akis ir išvedė j aikštę, kur buvo 
sakomos kalbos prieš Ameriką. 
Jis ten stovėjo iki kalbų pabai
gos. Žmogus buvo tiek išgąsdin
tas, jog manė, kad jam galva 
bus nukirsta, kaip darė su ka
riais. bet vėliau buvo grąžintas 
į ambasados rūsį.

Mula Chomeini tebegyvena 
Qon dideliame ūkyje. Sovietų 
Sąjungos pasienyje. Jis atsisakė 
priimti bet kuri prezidento Car
terio pasiuntinį į Teheraną, bet 
vieną pasiuntinį priėmė Islamo 
tarybos nariai. Minėtas pasiun-

jsmeniškai arba telefonu.
___  652-7100

FINGERHUT BAKERY

5536 W. Cermek Rd., Cicero

€ stovyklas. Tūkstančiams badau- prezidentu, daugiau rūpinsis yy išaiškino. kad Irano ša- 
i iokių politinių tiks- 

vie."i tuo reikalu 
Atstovas pranešė, 

. .T ano šachas, apgydęs savo 
ligą, pats išvažiuos iš JAV. nie

tinys 
chas ne'.
lų ir su nė
n p1

jančių ji pažadėjo pilną Ame-Į resnio amžiaus piliečių padėti- 
j mi ir gerbūviu.
i Vienas protestuojantis žmo-

— Iki 1983 metų daugiau mo-; gus, kai senatorius pradėjo svei- 
terų mirs i

| kyti paštu.
jjj: Knygos kaina — 5 doleriai.

kyti paštu.

I'
|i

S A V. ZITA IR RIČARDAS l1
SHLAUSTAS |

I

15

ę Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams.
1 Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves- $1 Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — 
S tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių u:
*

%S

8

Autoriaus adresas: 
7114 S. Campbell Avė.

Chicago. IL. 60629.
i

HELP WANTED — FEMALE I

f 1

HI
vyriausybės sluoksniuose, rikos paramą. ibčjo.

i
I

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandziams.
Skambinkite Zitai arba Ričardui.

Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, sterkai, viščiukai, antys

ir kitokie patiekalai.

nuo plaučių, negu , kintis su šalia jo stovinčiais, pa- 
nuo krūtų vėžio, — vyriausias leido į jį kiaušinį. Kiaušinis pa- 
JAV gydytojas pranešė Ameri- taikė jam į petį ir nukritęs ant 
kos Vėžio draugijai. Pagal ap- šaligatvio ištiško.

__   , . .* . * r* — I — t*

• kam nie -o blogo nedarydamas. 
Atstovas taip pat pasakė, kad 
Amerika jokiu būdu šacho ira
niečiams neišduos.

Reikalų vedėjo Bruce Lain- 
gen likimas iraniečiams dar ne
žinomas. Manoma, kad Islamo 
tarybos nariai jį klausinėja. Jei
gu nepabaigė klausinėti praeitą 
naktį, tai dabar klausinėjo penk
tadienio rytą. Kiti šaltiniai tvir
tina. kad mula Chomeini įsakė 
nesužaloti amerikiečių.

Krašte nuotaika labai įtemp
ta. Kareiviams; lieptą neišeiti iš 
kareivinių.

T amerikiečiams 
apie savo kandidatūrą į Baltuo-j 
sius Rūmus. Jj remia respubli
konų partija.

Be to, jis sudarė savo tinklą 
iš 75 nepriklausomų televizijos 
stočių ir kalbės per jas trisde
šimt minučių.

čiai teikia Tranui įvairių prie
monių, kurios jiems labai rei
kalingos. Kartais labai sunku 
įtikinėti iraniečius, bet tai nėra 
negalimas dalykas. Jis prašo 
visus Amerikoj esančius iranie
čius palikti ramybėje. Jeigu kas 
bandys užgauti Amerikoje stu
dijuojančius iraniečius, tai gali 
blogai atsiliepti Teherane. Sek
retorius yra įsitikinęs, kad ga
lima rasti bendrą kalbą ir su 
naująja Irano vyriausybe.

CARTERIS ATIDĖJO 
KĘLIONĘ.Į KANADĄ

j GAL FRIDAY

Typing, receptionist all around. 
, Salary negotiable.

782-3512 -

y

i

A
KALENDORKLIS

Lapkričio 10: Trifena, Leonas 
Did., Nirmeda, Spalgena, Vai- 
šilgas.

Lapkričio 11: Nimfa, Marty
nas, Seigūnė, Snaigė, Vigintas.

Saulė teka 6:32, leidžiasi 4:36.

Oras vėsus, lis. ** • s

Jane Byme senatorių išlydė- IWAREHOUSE MAN
Shipping,^

. Receiving & Packing.
Top pay - Full benefits

English speaking
INTERNATIONAL

BOTIQUE
231 S. Green Street

- 4th Floor
Interviews

fr6m 9 to 11:30 A.M.
836-4496

skaičiavimą dabartiniu metu 25
milijonai virš 17 metų amžiaus j0 į aerodromą, bet ten jis šaltai 
moterų rūko.

RENTING IN GENERAL 
NuomosI ______ , 

! ACCOUNTING
, Mature lady. NCR posting back
ground helpful. Nd exp. req.

Call Mr. FULOP
493-8601

Bridgeporte išnuomojamas 4 kam-
barių butas skiepe suaugusiems, be

Skambinti 581-5113.
gyvulių.

i
!

ją atsisveikino.
i

— Vietnamiečiai, kovodami 
Kambodijoje. naudojo nuodin- virtadienį Čikagoje pareiškė, 
gas dujas, sako gyvi likę Kam-' kad prezidentas Carteris netin- 
bodijos gyventojai.

— Senatorius E. Kennedy ket
I— širdies ligų specialistas dr. 

Herman K. Hellerstein perspė
ja, kad bėgimo sportas nevisada 
sustiprina širdį (apsaugoja nuo 
širdies priepuolio), jeigu kartu 
nėra laikomasi atitinkamos 
dietos. . .

I

i

I

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

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

Tel. 925-1678 i

I i *I

WANTED TO RENT B j karnai reagavo į Irano įvykius.
Į

V

Dviems suaugusiems asmenims, ne
turintiems įnamiu, reikalingas 4 
kambarių butas Bridgeporte arba 
Brighton Parke. Skambinti vakarais 
Steve.

— Eina kalbos, kad pulkinin
kas A. Natusch rengiasi iš Boli
vijos išvažiuoti į užsienį.

6 — Naujienos, Chicago, UI. — Friday, November 9, 1979

Tai. 254-8351. r* »c

laikomasi a t i t i nkamos

— šacho buvimas Amerikoje 
nekenks dabartinei vyriausybei

— Zairės kareiviai praeitais 
metais užmušė 215 Kasai girni

1 Teherane, nes jis atvyko tiktai nės narių. Jie dykumose ganė
sveikatos sumetimais. gyvulius nuo Kristaus laikų.
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