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BOBELIS IR J EGACIJA JAU MADRIDE
JAV PROTESTUOJA DĖL NEPOLITINIO 

ŽURNALO PIKTNAUDOJIMO 
“F -

Iš autoritetingų Valstybės de
partamento šaltiniu patirta, 
kad: 7 , ’ ,

1) 'Spalio mėn. pradžioje Vals
tybės departamentas įteikė So
vietų; ambasadai protestą dėl 
žurnalo “Soviet Life” (š.m. rug- 
piūčio mėn. laidos). Toji laida 
buvo paskirta paminėti 40 me
tų sukakčiai, kai Baltijos res
publikos pateko Sovietų val
džion. ■
: j2) Valstybės departamentas 
pareiškė Sovietų ambasadai, 
kad yra netinkama panaudoti 
tariamai nepolitinį “Soviet Life” 
žurnalą paskleisti aiškiai politi
nes pažiūras. . Departamentas 
priminė ambasadai, kad Jungti
nių Valstybių nusistatymas Es
tijos,: Latvijos ir Lietuvos at
žvilgiu pasilieka nepasikeitęs.
’ : čia turima mintyje JAV vy
riausybės 1940 m. ■ liepos 23 d. 
pareiškimas, kad Amerika ne; 
pripažįsta Sovietų Sąjungos 
stnuEto.- % 'i % ’V:

je ir dvejus su puse metų buvo 
laikomas psichiatrinėje ligoni
nėje. (Elta)

KOMUNISTAI PRIEVAR
TAUJA DARBININKUS

VARŠUVA, Lenkija. — Ko
munistų partijos sekretorius S. 
Kania prižadėjo streikavusiems 
Lenkijos darbininkams leisti 
susiorganizuoti į darbininkų uni
ją be komunistų, tuo tarpu da
bar Lenkijos teismai rengiasi 
prievartauti streikavusius.

Už poros dienų bus žinomas 
T i aukščiausio teismo sprendimas. 

Vyriausybės nariai, išskyrus tei
singumo ministerį, yra pasiryžę 
leisti darbininkams organizuo
tis be. komunistų, tuo tarpu 
aukščiausio teismo sprendimas 
nežinomas. ‘ *.

Pasakojamia, kad aukščiau
sias teismas yra pasiryžęs pa
likti specialias privilegijas ko
munistams, kurių privalės lai-

Įdomus sutapimas; kad lygiai kytišl ir planuojamos darbinim 
kų ' unijošT. Jeigu aukščiausias 
teismas patvirtins žemesnio teis
mo“ sprendimą, tai prasidės 
naujas darbininkų streikas.’, • •' 

Vyriausybė paskelbė, kad bus 
baudžiamas •_ kiekvienas Jtomu- 
nistąs^-’ifunfc^ĮaĮyvaus 
jamamė’ darbininkų streike. Ko
munistai neprivalė streikuoti. 
Tuo tarpu L. Walesos vadovau
jamą unija už 48 valandų 
skelbs streiką, nes vyriausybė 

’ laužo savo žodį. Vyriausybė už
draudė kitų valstybių žurnalis
tams įvažiuoti į Lenkiją ir sekti 
kas toliau dedasi su organizuo
jama darbininkų unija.

prieš 40 metų spalio , mėn. 15 d.: 
prezidentas’ Rooseveitas priėmė; 
lietuvių delegaciją, kuriai - jis 
pareiškė,/ kad “Lietuva nepri
klausomybės neprarado — lie
tuvės - nepriklausomybė tik lai
kinai pertrauktą^ į Atęfc’ laikas, 
ir Lietuva vėkbus laisvą” i

TERLECKO, SASNAUSKO IR 
STATKEVICIĄUS TEISMAI
UPI žinių agentūra rugsėjo 

20 d. pranešė, kad Vilniuje.įvy-

Dr. Kazys Bobelis- išvyko į Madridą liudyti. Helsinkio 
.^kt^.,pasirašiusioms valstybėms apie Sovietų karo vadų 
'■j%ir policijos sauvalę rasų povergtoje Lietuvoje.

KREMLIUS NUSTEBĘS 
REAGANO LAIMĖJIMU

MASKVA, Rusija. — Krem
liaus valdovai ir informacijos 
vadovai labai nustebę tokiu di
deliu Ronald Reagano laimėji
mu prezidento rinkiuniose.

Sovietų ’ valdžia įsivaizdavo, 
kad krašto gyventojai galėjo 
būti nepatenkinti prez. Carte- 
rio užsienio politika, bet jie nie
kad nemanė, kad Carteris būtų 
netekęs pasitikėjimo. Kremlius 
žinojo, kad; krašto gyventojai 
nepatenkinti Carterio pozicija, 
“‘nukreipta.prieš Sovietų Sąjun
gą”, bet jie taip pat žinojo, kad 
Amerikoje: komunistų skaičius 
pasakiškai mažas ir kad krašto 
gyventojai nekreipia dėmesio į 
jų varytą propagandą. Komu
nistai dalyvavo rinkimuose, bet 
surinko juokingai mažą balsų 
skaičių.

Kremlius nujaučia, kad Rea- 
ganas skirs daugiau pinigų 
krašto apsaugai, bet Kremliaus 
valdovai pastebi,, kad ir jie ne
atsiliks ir savo turimas pozici
jas vis labiau sustiprins.

DR. KAZYS BOBELIS IŠSIVEŽĖ V. ŠAKALĮ 
LIUDYTI APIE PADĖTI LIETUVOJE u

VLADAS ŠAKALYS REIKALAVO PANAIKINTI MOLOTOVO- 
RIBBENTROPO SUTARTĮ, BET MASKVA NEBENORI

Š.m. lapkričio 7 d. VLIKo de
legacija, vadovaujama dr. K. 
Bobelio, išvyko j Madridą. Ten 
bus bandoma įvykstančiuose Eu
ropos Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencijos pasitari
muose kelti Lietuvos reikalą. 
Kaip jau žinoma, VLIKo pirmi
ninkas anksčiau, nuo rugsėjo 
10 d. iki spalio 10 d. praleido 
Europoje lankydamas Konferen
cijos signatarinių. valstybių vy
riausybes, kalbėdamas šiuo rei
kalu ir įteikdamas Lietuvos Dip
lomatijos šefo Stasio Lozoraičio

ir jo pasirašytą memorandumą.
Su dr. K. Bobeliu dabar kartu 

vyksta VLIKo vicepirmininkas 
dr. Kostas Jurgėla, iš okupuotos 
Lietuvos neseniai pabėgęs Vla
das šakalys ir ALTos atstovas 
dr. Jonas Genys. Taip pat į 
Madridą atvyksta BALFo pir
mininkė ponia Marija Rudienė 
ir VLIKo atstovas Argentinoje 
Aleksandras Mičiudas.

Dr. Bobeliui būnant Europo
je, VLIKo pirmininko pareigas 
eis vicepirmininkas inž. Liūtas 
Grinius. (Elta)

AMERIKAI PRANAŠAUJA BLOGUS 
LAIKUS SEKANČIOSE DEKADOSE

GERI LAIKAI ATEIS TIK SEKANČIO 
ŠIMTMEČIO VIDURYJE •

ko Antano Terlecko ir Juliaus 
Sasnausko teismas, Rusų disi
dentų žinio’mis, daugiau kaip 
100 teisiamųjų šalininkų siisi- 
rinko su gėlėmis prie. Vilniaus 
teismo rūmų, bet nebuvo įleisti 
į>vidų. Terleckas nuteistas trims 
metams kalėjimo dr penkiems 
metams vidinės^tremties. Ju
liaus Sasnausko bausmė —: 18 
mėnesių kalėjimo ir penki me
tai vidinės tremties: Teismas 
abudu apkaltino ""sąmoningai 
skleidus sufalsifikuotus iškrai
pymus apie Sovietų politinę ir 
visuomeninę sistemą”.

Ankstesnėmis žiniomis, Ter
leckas ir Sasnauskas buvo kal
tinami ir už spaudos kanferen-, 
cijų surengimą užsienio žurna
listams: 1977 m. Terlecko bute 
ir 1979 metais pas Angelę Ra
gaišienę.

USSR News Brief (Briuselis, 
NT. 16, 1980) žinipmis, ru^piū- 
čio 11 d/ teismas: Vilniujė’pa
skyrė Algirdui Statkevičiui prie
vartinį gydymą specialaus tipo 
psichiatrinėje ligoninėje. 57-ių 
metų Statkevičius nuo 1951 me
tų atkalė j o 9-rius metus už dąfyį 
vavimą rezistenciniame sąjūdy-

kalendorelis
Lapkričio 11: Nimfa, Marty

nas, Veteranų Diena, Snaigė, ■ 
Gilina, Vigintas.

TURKIJOJE SUĖMĖ 
260. TERORISTŲ

ANKARA, Turkija. — Turkų 
vyriausybė sekmadienį paskel
bė, kad šiomis dienomis suėmė 
260 piliečių, kurie planavo tero
ro veiksmais primesti gyvento
jams savo valią.

Suimtųjų tarpe yra dešiniųjų 
ir kairiųjų teroristų, turėjusių 
ryšių su žmonėmis, nužudžiu
siais 13 asmenų. Dabartinė tur-1 
kų valdžia yra pasiryžusi su
stabdyti terorizmą. Ji nenori, 
kad būtu žudomi žmonės dėl 
savo įsitikinimų.

Oficialus pranešimas, karo 
komendanto paskelbtas Istam- 
bule, sako, kad 202 suimtieji pri
klausė kairiasparniams, varto
jusiems tėrofą * savo tikslams 
pasiekti, ir kiti 58 teroristai pri
klausė dešiniųjų grupėms.

Papildomas pranešimas sako, 
kad suimtųjų tarpe yra 14 uni
versiteto studentų, 11 aukštes
nių mokyklų tnokiilių, 34 vals
tybės tarnautcfjai ir 77 darbinin
kai. Visi stebisi, kad darbininkai 
yra įtraukti į kovas, kurios 
jiems jokios naudos neneša. Vj~ 
riausybė yra įsakiusi bausti 
kiekvieną, kuris naudojo gink
lus politiniams savo priešams 
žudyti. Istambule buvo nužu
dyti keli kariai, saugoję vyriau
sybės įstaigas.

mėnulio, užregistravo 
spindulius, kertančius 
atmosferos pakraščius, 

spindulių, pasiekusių Ti-

Saulė teka 6:34, leidžiasi 4:31. —Irano parlamentas susiskal- 
Oras vėsesnis, debesuotas. * dęs dėl nevykusios karo eigos.

PIRMASIS KELIAUTOJAS ĮRAŠĖ 
SAULĖS SPINDULIU TREŠKĖJIMĄ

ATIDENGĖ TRIS IKI ŠIO 
SATURNO ĮVAIRAUS

PASADENA, Kalifornija. — 
Pirmasis Keliautojas, priartėjęs 
prie Titano, pačio didžiausio Sa
turno 
Saulės 
Titano 
Saulės
tana, kalba vra labai negarsi, 
paprasta ausimi negirdima, bet 
Pirmojo Keliautojo instrumen
tai labai gražiai j iros užregist
ruoja ir persiunčia į Pasadeną, 
kur mokslininkai turės progos 
juos arčiau patyrinėti.

Kad Titanas, pats didžiausias 
Saturno palydovas, turi atmos
ferą, mokslininkams jau buvo 
žinoma, šį karią Keliautojas I 
savo jautriais klausos instru
mentais turėjo progos užregist
ruoti atmosferos pakraščius lie
čiančius Saulės spindulius. Su
sidaro įspūdis, kad tie-, spindu
liai smarkiai susikerta su Tita
no atmosferos pakraščiais ir 
pradeda treškėti. Kitiems atro
do, kad susidūrę spinduliai ne 
tik kalba, bet šūkauja ir pyksta.

Keliautojas I, praskriedamas 
pro Jupiterį, buvo užregistravęs 
Saulės spindulių kuždesį, bet la
bai silpnutį, tuo tarpu Titano 
atmosfera spindulių treškėjimą 
labai garsiai ne tik užregistruo
ja, bet ir perduoda.

Pirmasis Keliautojas, pradė
jęs artėti prie Saturno, pastebė
jų dar du naujus Saturno mė
nulius. Iki šio melo buvo ži
nomi dvylika; mėnulių, bet da
bar nirfĄfeĮŽfflfiioti dar du mė
nuliai. Jiems dar neduoti vardai, 
tik vienas pažymėtas S13-uoju,

METO NEPASTEBĖTUS 
DYDŽIO MĖNULIUS
o antrasis — S14-uoju. Šie me

POPIEŽIUS LANKYS •’ ~ 
VOKIETIJĄ

VATIKANO MIESTAS (AP) 
— šeštadiėnį popiežius. Jonas 
Paulius Ęf atvyks į Vokietiją 
penkių dieįnų vizitui. Vizitą už
temdė Vak. Vokietijos bažųyti-. 
nės chierarhijos išleista knyge
lė, kaltinanti reformatorių Mar-. 
tyną Liuterį Už ^ūkininkų karo 
sukėlimą 1524. metais.-

Nežiūrii^,^kad-bus paminėta 
siekianti Ąriėnybės Augsburgo 

' Išpažintis,Išleistą- prieš 450‘ me
tų, tačiau Numatoma' ,ka'd pbpie- . 
žius turėsĄunkumų susitikti su

nuliai sukinėjasi apatinę įe Są-' protestantų vadais;
turno žiedo pusėje. Pastebėta J ’ * f —- ■ ■ -—

kad tie mėnuliai kartais artėja, daug laikų;-jis. neturės. Prie Ti
o vėliau tolėją vienas nuo kito.

Reikia turėti galvoje, kad Ke
liautojas Pirmasis nustatęs taip 
savo kryptį, kad arčiausiai pri
artėtų prie Titand. Jis skrieja 
45,255 mylių greičiu į valandą. 
Reikia manyti, kad Pirmasis 
Keliautojas įsiverš į Titano at
mosferos sluoksnį.

Praeitą šeštadienį Keliautojas 
nufotografavo dar vieną Satur
no mėnulį — 15-ąjį. Tai bene 
bus pats mažiausias Saturno pa- jįs 
lydovas. Jo diametras yra tiktai įra§ta 
50 myliu, šeštadienio pavakare , « - J 1 J x-**w*w»padarytos nuotraukos rodo, kad 
Titanas turi gana trištą atmos
ferą. Tai buvo’ labai tirštas lie
tus. Mokslininkai stebisi atėju
siomis fotografijomis, rodančio
mis tirštą lietų.

Pirmasis Keliautojas turi patį 
geriausią foto aparatą. Jis turi 
labai tiksliai nustatęs savo apa
ratą ir ilgai nelaukia mygtukui 
paspausti. Kas šešios minutės i 
jis daro nuotrauką. Ilgai neati
dėliodamas, jis perduoda pa
veikslą Žemėn, tiesiai į Pasade- 
nos laboratoriją, kuri užfiksuoja 
ne tik perduotas spalvas, bet ir 
garsą įrašo. Kol Keliautojas per
siunčia savo nuotrauką į Pasa
deną, užtrunka 86 minutes.

Antradienio rytą Keliautojas 
Pirmasis bus arčiausia prie Ti
tano. Jis bus tiktai 2,500 mylių 
atstumoje. Turint galvoje grei
tį, kuriui skrieja Keliautojai,

tano jis nuotraukų nesiūs į Ka
liforniją, bet visą laiką trauks 
naujas nuotraukas. Tiktai vė
liau, kai paims kitą kryptį ir 
neturės ką; veikti, tai tada siųs 
artimiausias Titano nuotraukas.

Pirmasis Keliautojas bus 
77,200 mylių atstoumoje nuo 
Saturno, bet padarys pačių arti
miausiu nuotraukų. Nuo Satur
no jis nusištatys tiesiausią kelią 
prie Urano, o už dešimties metų 

pasieks Saulės sistemos

LOS ANGELES (AP).— Trys 
ateities spėjikai, remdamiesi eko 
nominio gyveninio eiga, spėlio
ja, koks gyvenimas bus Ameri
koje nuo 1985 iki 2050 metų. Jie 
sprendžia, kad prieš pagerėjant, 
bus žymiai blogiau.
y ^Studiją apie blogus laikus pa
ruošė ateities spėjikai Marie 
Spengler ir Peter Teige. Joje 
jie rašo, kad 1988 m. nedirban
čių bus apie 15%, gi infliacija 
sieks 35%. Ji didės taip greitai, 
kad dirbantieji norės kuo grei
čiausiai pirkti, kol kainos nepa-' 
kilo bei dolerio vertė nesuma
žėjo. Valdžia darys žygių, mo
kėdama už gyventojų sunaudo 
tą energiją;-bet tai veš prie ban 
kroto ribos ir prie ekstremizmo. 
Žymiai padidės kriminaliniai nu 
sikaltimai ir smurtas. Ekonomi
nis gyvenimas bus panašus į 
1930 m. buvusią Didžiąją depre- 
srą, t k daug viltingesnis dėl 
Socialinio draudimo ir kitų įs
tatymų, išleistų apsaugoti gy
ventojų gerovei.

Akyvaizdoje depresijos ir in- j 
fliacijos žymiai pablogės pragy- j užsakė Kalifornijos Energijos 
venimo lygis ir pasikeis pirmu- komis.ja- Jis sutinka su kai ku

riomis detalėmis apie bloguo
sius laikus ir tvirtina, kad la- 

butas, į bai geri laikai ateis tik apie

— Sen. Strėm Thurmond (R., 
-S. Č ), būsimas Senato Teisinio 
komiteto pirmminkas, pareiškė, 
kad jis nebūtų priešingas, jei 
Rohald Reaganas FBI direkto
rium paliktų William NVebsteri. 
Jis taip pat mielai sutiktų, kad 
išeinančio pensijon Aukščiausio 
teismo teisėjo Thurgood Mar- 
hall vieton būtų paskirtas toms 
pareigoms tinkamas negras ar 
moteris.

— Dalias mieste 8 pėdų smaug 
i lys, išbėgęs iš savo stiklinio nar

vo, pasmaugė lopšyje miegantį 
7 mėnesių kūdikį.

— American Petroleum insti
tuto žiniomis amerik’ečiai per 
dieną pagamina 10.9 milijonus 
statinaičių alyvos, o Sovietų Są
junga 12.1 milijonų statinaičių.

riais nedatekliais, atsiras pavo
jus demokratinei sistemai.

Raportą apie gerėiančius lai
kus paruošė Peter Schwartz. Jį

mo gradacija. Pirmon vieton 
bus statoma pagrindiniai gyve
nimo reikalai: maistas, 1 
transportacija. Sąryšyje su įvai 2050 metus.

Vakarų valstijose jau iškrito daug sniego, galima čiuožinėti.
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MIRTĮ NESANTIEJI BALTI MILTELIAI
Be druskos maistas - sveikiausias 
maistas. (Mediciniška tiesa)

Vizijų nesveikų — SCRllf 
.valgų žmogus sunaudoja ir 
ta.p trumpina savo gyvenimų. 
Mat, valgomoji druska didina 
kraujospūdį. O pakeliąs kraujo 
spaudimas greitina širdies' ata
kas ir paralyžius (strokus). Lai
mingas yra tas mūsiškis, kuris 
nuo mažens įpranta į bedruskį 
maistų. Mat, įpratus sūriai val-

turi druskos. Paruostas valgiui 
maistas neapsieina be druskos. 
Mėsą parengiant naudojama 
druska. Mes geriame druską, 
leidžiame jų ligoniui į veną 
ligoninėje.

Maisto pramonė gyvuoja su j 
druskos jiagalba. Vienos rūšies i 
maiste, kaip lašiniuose, kum
pyje, dešrelėse druska apsaugo

Anastazija Tamošaitienė “Spalvotas kilimas”

. NAUJOJI VILTIS Nr. 12
(Atidžiai perskaičius žurnalą “Naujoji Viltis”, Nr. 12, 1979-80 m.)

gyti, darosi labai sunku pereiti 
prie bedruskės mitybos.

Visi gydytojai, kurie nori ge- 
ro-sveiko-ilgo gyvenimo savo 

-pacientams, pataria valgyti be 
druskos maistą. Kai žmogus 

-ima be druskos maitintis, visai 
nepasigenda sūraus maisto. Gi, 
įpratęs į sūrų maistą, sunkiai 
nuo tokios mitybos atsisako, 
nors gerai žino, kad taip elgda
masis — sūriai valgydamas jis 
trumpina savo gyvenimą.

Susipažinkim su sūraus mais
to negerumais mūsų sveikatai 
tada kiek daugiau pajėgsime pa
klusti gydytojo patarimams. Čia 
paduodami patarimai talkins tik 
tiems, kurie pajėgia gerinti sa
vo sveikata atsisakydami sūraus 
maisto.

Amerikiečiai suvalgo’ daugiau 
druskos negu žmogui reikia. 
Vidutinis amerikietis kasdien 
suvartoja druskos nuo šešių iki 
18 gramu. O turėtu sveikai val
gydamas druskos per dieną su- 
nadoti nedaugiau kaip du (2) 
ar keturis (T) gramus. Lygma- 
nas arbatinis šaukštelis druskos? 
sveria penkis gramus.

Kur tik pažiūri, ten 
druskos pilna

Jau nuo senovės žmogus ant 
stalo laiko druską ir ją naudoja 
valgydamas, šaldytas maistas

nuo bakterijų įsiveisimo. Gaila, 
kad šiuose maisto gaminiuose 
druskos sunaudojama daugiau, 
negu iš tikrųjų reikia bakterijų 
veišiniuisi sulaikyti.

Druska kaip prieskonis yra 
daug patogiau naudoti, negu 
Įvairios žolės tam reikalui. Įvai
rūs prieskoniai ir leinono sunka 

i daug nepatogiau vartoti, bet ta
i' da maistas esti daug sveikesnis.

Nuo vaikystės mes įpratę prie 
sūraus maisto, mes ryte ryjame 
druską. Sakysim, tokios Canip- 
belio sriubos lėkštėje mes su
valgome 2.6 gramo. Kraft sūrio 
dvi uncijas suvalgę, mes prary
jame 2.1 gramo druskos. Gi rau
gintą agurką suvalgę, mes ap
turime penkis gramus druskos 
Taip sūriai valgydami, įneš tu
rėtume virsti druskos stulpais. 
Dabar be reikalo mes suvalgome 
daug daugiau druskos, negu 
žmonės jos suvalgydavo anks
čiau. Seniau druska buvo bran
gi ir ne taip lengvai gaunama. 
Pietų Amerikos tautelės žmo
nės nešiodavosi druską susipylę 

-į mažus maišiukus — tai buvoį 
jų pinigai. Dabai" druskos ran
dame visur ir ji baigia mums 
akis išgraužti, širdis ir smege
nis pražudyti.

Mažas kiekis druskos mums 
būtinai reikalingas

-Druska (sodium chloride) 
reikalinga kiekvienai mūsų kū
no celei, žmogaus kūnas reika
lauja druskos labai nedaug. Se
nų senovės žmonės druskos vi
sai nežinojo. Jie mito augaliniu 
maistu ir jjer parą sunaudodavo 
apie 600 miligramų (kiek vir
šaus už pusę gramo). Mat, min- 
lant augaliniu maistu, nedaug 
druskos į kūnų patekdavo, nes 
augalinis maistas mažai valgo
mosios druskos savyje turi.

Visai kitas reikalas su mėsa 
ir pieno gaminiais — jie turi 
gausiai valgomosios druskos. 
Nežiūrint to. seniau žmonės 
druskos per dieną sunaudodavo 
daugiausia keturis gramus. Toks 
druskos kiekis yra keturis kar
tus didesnis, negu žmogaus kū
nas reikalauja. Vargas, kad vi
dutinis amerikietis dabartiniu 
metu mažiausiai tokį kiekį (ke
turis gramus) druskos suvarto
ja pėr dieną.

Žinoma, sunku nustatyti, kiek 
Žmogus suvartoja druskos per 
dieną. Mokslininkai apskaičiuo
ja, kad' amerikietis per dieną 
suvalgo druskos vidutiniai nuo 
šešių iki 21 gramų. Amerikiečių 
druskos sunaudojamas kiekis 
vidutiniai skaitomas nuo dešimt 
iki penkiolika gramų. Tik prisi
minkim tuos čionykščius vaikus.

nuo pat mažumens ryjančius 
sūdytus kukurūzus, bulvių 
dripsnius ir kotletus. Liguista 
tokių ateitis. Bet kas čia dabar 
rūpinsis, kas bus su tokiu drus
kos ryjiku po keliasdešimt me
lų. Jaunas žmogus visai nekrei
pia dėmesio į savo dabartiniu 
laiku sveikatą, o jau rūpintis 
sava sveikata, kokia ji bus po 
keliasdešimt metų, nė neužsi
mink.

Druskos yra visokiausiuose 
chemikaluose
t ‘ .

Maisto gamyboje naudojami 
įvairūs chemikalai turi savyje 
daug druskos. Tik paskaitykite 
prie dėžučių pridėtus aprašy
mus kuo konservuojama. Beveik 
kiekviename maiste dėžutėse 
naudojamos įvairios rūšys val
gomosios druskos: monosodium 
glutamate, sodium ačid pyro- 
phosprate, disodium inosinate, 
sodium nitrite, sodium benzoate, 
sodium bicarbonate, sodium 
stearoyl lactylate, sodium cit
rate. .. ir taip iki koktumo vis 
ta druska (sodijim). Nėra gali
mybės susekti, kiek druskos 
žmogus gauna sunaudodamas 
virš minėtus priedus prie maisto.

Nieko nuostabaus, kad 24 mi
lijonai amerikiečių serga pakel
tu kraujospūdžiu (hypertensi- 
ja). Dar apie septyni milijonai
amerikiečių visai nežino, kad
jie turi pakeltą kraujospūdį, jospūdį;

dirbti ir prašalinti iš kraujo šla
pimo pavidale vandenį ir drus
ką. Esant sveikiems inkstams, 
inkstai atlieka savo darbą ir pa
kilęs kraujospūdis atsistato nor- 
mon ir palieka normalus. Kitaip 
nusiduoda, kai žmogus sensta. 
Tada ir inkstai nejaunėja, jų 
darbas menksta ir jie pradeda 
pakankamai išskirsti vandens ir 
druskos tik pakeltam kraujo
spūdžiui esant.

Nebučiuok druskos, 
nes ji tave žudo

Pakeltas kraujospūdis tikrai 
greitina mums išrdies negeroves 
ir paralyžių. Pakeltą kraujospū
dį sukelia eilė negerovių:

1) Gausus druskos maiste 
naudojimas;

2) Paveldėjimas čia turi reikš
mės. Už tai, jei tėvai bei tėvų 
tėvai turėjo pakeltą kraujospūdį 
ir mirė turėdami paralyžių bei 
širdies ataką, tai mes, jų vaikai, 
su dar didesniu stropumu bė
kime nuo sūraus maisto. Apsun
kintą paveldėjimą turintieji tu
ri daug stropiau savo sveikatą 
prižiūrėti, jei jie nori bent kiek 
sveikesnių gyvenimo susilaukti.

3) Nutukimas didina - sun
kina kraujospūdį; į

4) Tabako rūkymas irgi kelia 
kraujospūdį;

5) Įtampa — rūpinimasis, 
dažnai be reikalo, didina krau-

Lietuvių Studentų Tautininkų 
Korporacijos “Neo-Lithuania ir 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są- 
;angos leidžiamas politikos ir 
kultūros žurnalas “Naujoji Vil
tis” nr. 12 turi 144 psl. Jame 
paskelbta parinktai įdomių raš
tų-

Pradžioje — iš okupuotos Lie
tuvos gautas eilėraštis yra tik
ras pavergtųjų brolių-sesių šau
ksmas, smingantis į širdį.

Algirdas Budreckis davė ver
tingą studiją apie caro rusų vyk 
dytus l etuviškos spaudos per- ‘ 
sekioj imus, uždraudimą spaus
dinti lietuvišką spaudą, jos atė
mimus, sunaikinimus. Tuo lai
ku vykdyta lietuviškos raštijos 
raganystė labai panaši į dabar 
Lietuvoje, okupuotoje rusiškų 
komunistų, vykdomus lietuviš
kos spaudos persekiojimus, kuri 
irgi yra slaptai spausdinama ir 
platinama, už tai barbariškai 
baudžiant ją parengiančius ir 
skaitančius. Šitaip turėtų mūsų 
jaunieji užsienyje praverti sve
timiesiems širdis.

Lietuvos sienų klausimu ver
tingą rašinį davė Algirdas Gus
taitis, išsamiai panagrinėjęs dr. 
Z. Ivinskio tuo reikalu studiją, 
parengtą 1946 metais. Gaila, kad 
dabar mūsų vadovaujančios įs
taigos nesinaudoja tuo, ko taip 
neseniai prašė. Kodėl bijomasi? 
Kodėl pataikaujama lietuvių tau 
tos priešams?

Patadpinta jau mirusio R. 
Spalio novelė “Balsai debesyse”. 
Ją spausdinant, rašytojas dar 
buvo gyvas.
Tautosakininkas J. Balys spaus 

dina “Tikėjimai apie vandenį”. 
Yra įdomių senovinių prietarų’ir 
kt. Straipsnį pradėjo 1942 in. 
Vilniuje, pabaigė 1976 m. Ame
rikoje. Tie skaičiai tegul pade
da skaitytojams suvokti, kaip 
nelengva parengti gerą straips
nį ar studiją.

Paminėta mirusieji: Kazimie
ras Masiūnas. Stepas Vykintas, 
Kazys Škirpa.

Naujų knygų apžvalgose ran
dame straipsnį “Tautinės min
ties keliu”, redaguotą J. Puzi-

no ir J- P. Palukaičio. Yra ap
tarta J. Balio “Lietuvių kalen
dorinės šventės”. Įdomiai pasi
sakyta dėl kun. J. Prunskio kny
gos “Lithuani’as Jews and the 
Holecaust” (anglų k.). Teisin
gai priekaištaujame, kad jau
nieji lietuviai leido žydiškus me
lus skleisti žurnaluose “Actą 
Baltica” ir “Journal of. Baltic 
Studies”. Nurodoma, kad auto
rius per silpnai atremia žydiš
kus melus ir prisiima kaltini
mus (beturiu tautai), kurių ne
buvo.'Antrai to pačio autoriaus 
knygai “Lietuva bolševikų oku
pacijoj” pritariama, bet pagei
daujama pilnesnių duomenų. 
Klausiama, kodėl jaunieji lietu
viai neįveda į užsieniečių tele
vizijas, filmus nusikaltimų — 
holocaust prieš beturiu tautą 
ir tyb dėl komunistų skleidžia
mų melų. Bendrai abi knygos 
vertinamos gerai. Visiems pa
tartina įsigyti ir duoti sveti
miesiems, ypač žydams, 48 psl. 
knygutę “Lithuania’s Jews and 
the Holoceaust”. Kaina tik vie
nas doleris, gaunama ALToje ar 
pas mūsų spaudos platintojus.

Vertingas straipsnis “Kaip bu
vo sunaikintas lietuviškas Ka- 
niūnų kaimas”. Naudotasi žydų 
paskelbtais duomenimis. Vėl 
prašosi: kodėl mūšų jaunieji to
kio genocido negarsina sveti
muosiuose, kai sielojamasi dėl 
Azijos ar kitų kontimentų vals- 
tybių nelaimių?

Įdomūs.'-škyriai “Lietuviškoji 
veikia? ir “Spaudoje ir gyveni
me”. Ypač taiklia;.., ^(sakoma 
VLIKo puolėjams. : '

Pabaigoje J. Balys skelbia pa
pildomą biblibgrafiiii sąrąšą už
tiktų kh’ygą, raštų. Platokas at
siųstų paminėti knygų sąrašas.

Kiekvienas žurnalo puslapis 
įdomus. Malonu skaityti Patie
kiama vertingų papildomų ži
nių. Patartina įšigytr.Kaiha- ke
turi doleriai.

Redakcijos adresas: Dr. J. Ba 
lysll05 Chiswell Lane, Silver 
Spring, Md. 20901, .U. S. A.

Perskaitęs

For the woman 
whos at the heart of 
her family’s finances.

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

And that's where ILS. 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he works.

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

U.S. Savings Ronds. For 
the woman who really know* 
a good bargain.
Now E Bond* pay haW to
maturity al 5 '4 AM SraLy •
R ndi rari-csd it kM. Moha flr
When mkM, 0m? <ma he csaMd at JMT - 
bank. Ln v-w* « natafeeti *>

faster*! tn wop W
deOrrwd until

Mūšų laikais pakeltas kraujo
spūdis yra labiausiai apleista 
negerovė. Apsileidžia patys 
žmonės. Nė kiek stropiau nuo 
tokios ligos apsauga rūpinasi 
dauguma gydytojų. Taip ir ken
čia daugybė žmonių nuo pakelto 
kraujospūdžio, nes jie juo nesi
rūpina, daug druskos vartoja ir 
nesigydo, ar labai neteisingai 
mėgina gydytis.

Taip ir krentam -mes, lietu
viai, dėl pakelto kraujospūdžio 
prišauktų širdies atakų, para
lyžių taip, kad vos spėjame vie
ną atsisveikinę bėgti prie kito 
atsisveikinimo. O ar gi mums 
visa to taip perdėtai gausiai rei
kia?! Žinoma, kad ne! - Todėl 
kartą ant visados atgimtame 
sveikam, su mažai druskos apsi
einant gyvenimui. Tik tada ims 
retėti mūsų taip dabar dažni 
atsisveikinimai bei “su gausiai 
karų“ palydėjimai į kapines. 
Dabar rodos, kad lietuviai nieke 
daugiau nedirba, o tik anksty
vame amžiuje vieni pas Tvėrėją 
keliauja, o kiti juos palydi.

Gana mums visiems tokio gy
venimo! Pradėkfniė taip gyven
ti. kad lik nunokusiais obuoliais 
kristume į Dievo krepšį. Pradė
kime mažiau druskos vartoti, o 
dar geriau bus, jei jos višai su 
maistu nenaudosime. Užteks 

druskos, kiek jos yra vaisiuose, 
javuose, daržovėse bei pieno ga
miniuose.

Kūnas mėgm? gin'is nuo 
druskos pertekliaus

Kaip druska padalina'’kr«tij6i 
spūdį, kalba gydytojai savo su- 
važiavinmose. Druska didina 
kraujo tūrį. Padidėjęs kraujo 
tūris sukelia sapudimą krauja-

6) Sklerozė kelia kraujospūdį. } 
Su ja reikia visomis keturiomis, 
kovoti jau dabar, o ne ryt. :

Išvada: Žmogaus pakelto krau- ! 
jospūdžio atsiradimui, šalia gau
siai druskos vartojimo, yra dar 
žmogui sunkiau ir lengviau su
kontroliuojamų priežasčių. Vie
na tokių priežasčių ^lar nėra 
toks vargas, bet kai daugiau 
virš minėtų pakeltam kraujo
spūdžiui atsirasti žmogų apsėda, 
tada tikras vargas žmogui pra
sideda. Tada jis pats vienas 
kenčia, niekur reikiamos pagal
bos negauna ir taip be laiko ka- 
pinėsna keliauja.

Už tai išmintingam gana to
kios kelionės. Toks mūsiškis vi
sų pirma atsisakys druskos gau
saus vartojimo, idant prisidėtų 
prie savo pakelto kraujospūdžio 
sumažinimo. Taip jis turi elgtis 
visas 365 dienas'metuose. Jokios 
šventės, jokie baliai nėra atsi
prašymas, kad valgai gausiai 
druskos.

Nustokime visi lakstyti po 
amerikiečių restoranus ir ten, 
neva pasididžiuodami, nekarpy
kime jau ir taip trumpo savo 
gyvenimo. Amerikiečių restora
nuose maistas yra labai sūrus, 
riebus ir pilnas cholesterolio. 
O nuo tokių niekų išmintingas 
mūsiškis jau išmoko nešdintis 
šalin. Daugiau tuo reikalu — 
kitą kartą.

Pasiskaityti: Mother Jones, 
Jul v 1978.

• Dirbdamas sąžiningai po 8 
valandas kasdien girti Eventua
liai būti pakeltas į bosus ir dirb
ti po dvylika valandų.

• Per šaiką. logika kaip deg- 
gyslėse/ Tas pakilimas signali- tinė — netenka savo teigiamo

’ zuoja inkstams kuo daugiau poveikio. (Lordas Dunsany)

They call it 
“The Overnight Wondery 

for constipation. -
Are you uncomfortable with your laxative?'Then meet 

the little white pill they call “The Overnight Wonder:* Just 
one pill at bedtime safety surety stimulates your system’s 
own natural rhythm. Overnight. So in the morning, you’re 
back on the bright side. Comfortably! It’s 
a good feeling.

What is “The Overnight Wdnder’’? 
Ex-Lax* Pills. That’s right— pills from 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

Post-Holiday Ham Goes Hawaiian

Ham is a holiday favorite for many people, but what to 
£0 with leftovers sometimes poses a problem. Island Ham with 
Rice provides a sunny change of pace for midwinter menus ) 
end is an ideal entree for just two people. Packaged enriched 
8re-cooked rice, molded in custard cups, takes on texture with 
ie addition of cashew nuts and is just the right ptMtexMUi

lor diced cooked ham and Hawaiian style vegetables. 
Island Ham with Rice 

cup Minute rice 
tablespoons chopped 

cashew nuts 
teaspoon cornstarch 
cap orange juice 
package (10 oz.) Birds 

Eye Hawaiian style 
Prepare rice as directed 

rice mixture into 2 battered 
Meanwhile, combine cornęu 
Mucepan. Add 
ttir overtnediu __________ ______ w
tablet are separated. Cover and simmer over low heat for*4 
minutes. Unmold rice onto serving dishes. Serve with vegetable* 
ham mixture. Makes 2 cups ham mixture and 1-1/3 cups rita

1/4
2

1 
1/2

vegetables in a 
seasoned sauce 

cap diced cooked ham > 
tablespoon batterer

margarine jp
teaspoon prepared

mustard 
package. Stir in Mtt. Fade

S/4
1

1/2

on __
6-ounce custard cups; keep warm, 
ircli and orarjge juic^ medium 

Į|ąbles, ham, boQer and mtstardjCook and 
eat'untH mixttwt comes to a boil and regt- *

------- ’ _____ „ lZZ įZ 3 
minutes. Unmold rice onto serving dishes. Serve with vegetable*

or 2 Urvines. ’ ” *1*7
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ST. PETERSBURG, FLA

Nespėjo ALT buv. generalinis 
sekretorius atsikvėpti po jo iš
leidimo iš Čika. ir jo atsisveikini
mo su eitomis pareigomis, ALT 
Centro Valdyboje, St. Petters- 
burgo ALT skyrius suruošė 
labai nuoširdų sutikimą Lietuvių 
klubo salėje, dalyvaujant sky
riaus nariams, svečiams ir kvies 
tiems organizacijų p’rminin- 
kams bei jų atstovams. Šiam su
sirinkimui ypatingai pakilią nuo 
taiką-su teikė savo atsilankymu 
VLIKo pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis su ponia Bobel ene. Pa
rodytas.' įvertinii»as ilgamečio 
uolaus darbininko kun- Adolfo 
Stašio ALT, Valdyboje, kurioje 
drJ K. Bobelis, kaip vaidybos 
pirmininkas, jį-gerai pažinojo.

ALT skyriaus pirmininkas 
dail. Antanas Rūkštelė, pradė
jęs susirinkimą, pažymėjo, kad 
tai nebus įprastinis ir eilinis su
sirinkimas. Šio susirinkimo tiks- 
laš-pagerbti 75 metus savo am
žiaus švenčiantį kun. Adolfą 
Stasį: ir i kaip tik-ką atvykusį į 
SĮ. Petersburgą pastoviai gy
venti; Suglaustose mintyse pirm. 
Ąi Rūkštelė vaizdžiai, perdavė 
jo ; ypatingus f žmogiškuosius, 
bruožus: .jo kilnumą dirbant 
tautinį- bei visuomeninį darbą, 
jo 30 m. nenutraukto darbo ALT 
ir jo. įvertinimą ALT Valdybos, 
pakeliant jį. garbės nariu.

Dail. A. Rūkštelė įsakmiai ir 
kietai pažymėjo, kad tuo laiku, 
kai VLIKė ALTe dirbantieji vy
rai aukoja savo poilsį, aukoja 
valandas, dienas ir metus, gai
vindami Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo mintį, dirba 
Lietuvos gėriui, tai atsiranda ra 
šeivų —idembraiizūotojų, atsi
randa sąžinę praradusių redak
torių, kurie įžūliai ir kiekvieną 
lietuvį įžeidžiančiai rašo ir tal
pina sekančias mintis: “Išeivijo
je nėra ir, negali būti prievartos (

M. ŠILEIKIS

DĖL FILMO "UNKNOWN WAR” Spaudos Baruose knygą Juo
zas Kapačinskas parašė iš dide
lės meilės lietuviškai spaudai. 

ai,a' Reikia, kad į tą meilę atsilieptų 
! skaitytojai. Knyga yra gražiai 
išleista, kietais drobės viršeliais, 
kaina nepažymėta, knygą užsa
koma iš autoriaus. Rašyti: J:. 

,6811 So. Maple
wood, Chicago, IL 60629.

CHICAGO. — Illinois valstijos pradės rimtesn dkciją tiesos ats- 
konsultacija, sąryšyje su švię- tatymui.

L C. E. E. paskyrė narį Philip 
C. Franchine sekti šito veiks
mo eigoje visus kanalus Sovie

limu etniniais klausiniais-Čika- 
gc'e. atkreipia ypatingą dėme
sį į protesluojanč’ų Amerikos 
lietuviu pastangas prieš istorinių 
faktų iškraipymą^. Sovietų pro
pagandinėje filmoje '■Unknown 
War”, kuri buvo rodoma įvaį-

Matote, kai senis redaktorius 
rengiasi mirti-jam niekas nerū
pi. Jam rūpi tik jo gyvybė. To
kie seniai pamii’šta, kad yra jų 
tauta, kuri nesiruošia mini, ku
ri šimtus kartų už juos senes
nė ir nori išlikti gyva. Išsigimė
liams jokios kovos ir jokio ko
vos noro jau nėra. Su jais gali 
mirti ir jų tauta... Taigi, pas 
:uos idealizmas jau senai miręs.

Po to kun. A Stasys buvo la
bai šiltai pasveikintas Peterai- 
tienės-Mokytojų sąjungos var
du, K. Kleivos-Krikščionių de
mokratų vardu, A. Gudcnio-Ro- 
mo Kalantos šauliu kuopos var
du, A. Mažeikos-Vyčių vardu, 
A. Miliauskienės-BALFto var
du, pirmininko M. Krasausko — 
LB St. Petersburgo apylinkės 
vardu, A. Mačionio-Socialdemo- 
kratų vardu, kun. Kęstučio But- 
kaus-visų susirinkime dalyvavu 
siu kunigų vardu (prel. J. Bal- 
kūno, kun. J. Gasiūno, kun. Mar- 
tinkaus).

Ilgėsimame savo žodyje VLL 
ko pirmininkas dr. K. Bobelis! 
paryškino kun. A. Stašio veik-j taika. Skyriaus pirmininkas). HAMILTON ONTARIO ItanC1^ 1 kurias galima būtų 
įą ALT valdyboje, jam dirbant dail A Rūkšteiė pelnytai gavo Z ’ ' ’°” bAt

gražių žodžių už puikiai praves- 
bą ir vedant kovą prieš Lietu- ■ susirinkimą.' 
vos okupantus. 10 metų kun. A. 
Stasys ištikimai ir nenuilstamai 
atliko pareigas, kaip ALTo ge
neralinis sekretorius. Linkėjo ir 
toliau būti ALTo veikėjų eilė-

Amerikos Lietuvių Taryba 
(ALTAS) ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė taip pat pripažįs
ta tą faktą, kad pinėtoje filmo- 
je rodomi faktai 'y "a melagingi. 
Štai. ‘"Unknown Warn filmoje 
rodoma, kaip Raudonoji Armija 
“išlaisvina” Lietuvą Antroje Pa 
saulin o karo metu. T

Paul Gibson. I. C. E. E. direk
torius ir veteranas pedagogas, 
kalbėdamas ap:e Amerikos neg
rų padėtį, nurodo kuriuo būdu 
veikti, kad etninės pažiūros bū-

bendrą Lietuvos laisvinimo dar-

se‘ e Balf’o labdaros balius, var i
Po to, skyriaus pirmininkas 

A., Rūkštelė padėkojo visiems 
kum A- Stašį sveikinusiems, vi
siems gausiai susirinkusiems sky 
riaus nariams, organizacijų ats- j 
tovams ir svečiams. Kun. Mar-

ge ir nelaimėje esančiam lietu
viui paremti, įvyksta lapkričio 
15 d., 7:30 vai. vak. šv. Ka. pa- 

į rapijos salėje. Meninę programą 
! atliks mūsų kolonijos tekančios 
Į žvaigždės: D. Gudauskaitė,. V- 

tinkui, skardžiu balsu, pradėjus, Polikaitytė< v Varakojytė ir L. 
giedoti “Ilgiausių metu” - vi- Vaitaitis jaun5m0
si dalyviai įsiliejo i tą pačią orkestras. Stalus ~ 
Sa,a^- _ i anksto pas A. Mitkevičiu ar pas

Pasibaigus akademinei daliai, j v Pažiūra. Taip pat baliaus me
sk. pirmininkas visus pakvietė j bus galima atiduoti -r savo

užsisakyti iš

tiniame gyvenime. Jis sako: 
“Jūs klausiate, kur etninės gru- 

? ’ pės turi, kreiptis, kad būtų tei-
: Prof. Adomo \ amo portretas singai suprastos ir toleruojamos? 

■ ———————■ Tiesą pasakius,1 nėra daug ins-
• ' l X 1 ,____ 5__ —1,____ A_.

r . , ’ i ’ a i kreiptis, išskyrus Kongresą, bet
— HAMILTONO LIETUVIŲ ir Kongresas abejotina ar toliau 

pensininkų klubas Kanadoje bu įžvelgia kaip pasmerkimo pa- 
vo paskelbęs kankursą novelių, ‘ naikinimas,: patarimo organizuo 
vaizduojančių lietuvių pensinįh- tis ir tvarkos palaikymas bei ty
kų gyvenimą. Vertintojų komi- rinejimas. Jei paminėti J. A.. V. 
siją sudarė: lituanistinės 'Ha- Civilinių teisių Komisijas,: tai 
miltono mokyklos vedėjas K. ir jos tik nurodo, kad etninių 
Mileris, pensininkų klubo pirm. ’ grupių padėtis nėra gera.” 
P. Enskaitis ir A. Mingėla- Pir-j Direktorius Gibson tęsia to
mą $100 premiją jie paskyrė Rū ’ jiau;. siūlau, kad mes išvys
tai Vildžiūnienei :už n.pyelę (ytumė koalicinę taktika protes 
“Prieš saulėleidį”, antrą $75 — fui su National Education Asšo- 
Vladui Butkui-už novelę “Mo-. j ciation dėl fiijnos “Unknowm 
čiutės tiltelis”, trečią $50— > War” indorsavimo. I? C. E. E. 
Andriui Mironui už novelę “Ran • tuk-j0 pasišekimo grupinėje ak- 
kraštis”. Premijas norimą įteik Į cijoj^?.Pradžiai aš soiūlau mė
ti lapkričio 30 d. literatūros ir. ginfi E. A. Illinois filialės 
dainos vakare, kuris bus sureng patraukti savo pusėn., Tuo tai" 
tas Hamiltono -Lietuvių Jaunimo ; pU mėginsiu Nuorganizuoti 
Centre. 1 ‘

tarnauti ir aukotis savo tėvynei, kavutei prie labai gražiai ponių; met;nę duok]e ba]£u; Vis;
savo tautai, net kenčiančiam paruoštų stalų. Dar ilgai tęsėsi čiami" da]yvautt Padarykime 
savo kraštui.. - pokylis su tikra bičiuliška nuo- Balf,Q rejkalus savo reikalais.

GARSINĖS JUOSTELĖS 
SU 60 PAMOKŲ

Į komitetą, kuris dirbtų .minėtu 
reikalu ir asmeniškai kreiptųsi 
į N. E. A;, atstovus . Washingto- 

f __ t * .
ne, D.C. I.C.E.E; palaiko jūsų

v*s' paremkime. Mūsų auka Į Vis daugiau atsirandant lie-. pastangas, sako direktorių^. Gib-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

L CIAMOS TREČDALĮ METŲ!

savam broliui atneš mums palai 
mą ir atpildą.

© Metinė Skautų ir Skaučių 
sueiga Įvyks lapkričio 16 dieną. 
Tai progai numatyta tokia die
notvarkė: 10:30 visi skautai da- 

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas! Uvauja organizuotai pamaldose 
ir po to 12 vai. didžiojoje para
pijos salėje iškilminga sueiga. 

Į Skautų tėveliai ir visi skautus 
mylintieji kviečiami dalyvauti.

e Lietuvos Kariuomenės At
kūrimo metinė šventė įvyks lap 
kričio 23 dieną. 10:15 vai. vėlia
vų pakėlimas mokyklos kieme, 
10:30 vai- bažnyčioje pamaldos. 
12 vai. viršutinėje parapijos sa
lėję iškilmingas šventės paminė 
jimas su gražia programa, daly
vaujant parapijos chorui, vado
vaujant komp. B. Budriūnui. 
Visa lietuvių visuomenė, kvie
čiama skaitlingai dalyvauti.
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savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati* 
nimo vajaus talką!

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, be! galimų įkaitytųjų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

r;

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608 r'” -

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laikų ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardaa __________________________ __
Adresas . , ________________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardaa ____________________
Adresai _____________________________

kuris

Sponsoriau* pavardė, vardaa ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus__ _ dol.
Pavardė ir vardai __________________________ .___________
Adresas .-------------------------------------------------------------------- -

• Platinimo vajaus proga, praiau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites rusfpaiinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų.
Pavardė ir vardai ______________________ _____
Adrasaa ___________ _ . ■_ ................................................ ..........

' . rtwiiia du
tų propagandos skleidimui per K -.insk 
T A XT a. —.- -7—. > — » —J. A. V. televiziją ir akademi-7 
nes auditorijas. I. C. E. E.; yra 
filiale Amerikos Žydų Komite-j 
to, League of B’nai B’rith, Či
kagos Pedagogų S-gos (Teachers 
Union), Chicago Urban League, tėję tarnavo pardavėju vienoje 
Continental Illinois Bank ir Co- New Salem miesto krautuvėje, 
lumbia College. i Būdamas Amerikos prezidentu.

Pagal Lietuvių Bendruome- jis mėgdavo pasakoti apiė įvaj-i 
nės pranešėją Danguolę D. Va- rius nuotykius, taigi ir apie tą 
lentinas, Bendruomenės valdy- krautuvę. Kartą į ją atėjo vie- 
ba Čikagoje pilnai palaiko akci- nas klientas ir paprašė savininką 
ją prieš Sovietų propagandą ir saldžių sausainių už nikelį. Bet 
melus bei neteisingą Lietuvos atsvėrus sausainius ir sudėjus; 
okupavimą. įjuos į maišelį, klientas pakeitė

Dr. Juozas Prunskis, ALTo' nuomonę ir pasakė, kad jis . jų 
reprezentantas, įgaliojo Antaną neims, norįs išgerti vaisvandę- 
Adomėną veikti minėto prcjek- nio už nikelį. Išgėręs stiklinę 
to įgyvendinimo tiksląis. Anta-( vaisvandenio, ėjo durų link.
nas Adomėnas dabartiniu laiku' — Palauk! Tu man nesumo- 
Čikagos universitete .studijuoja, kėjai už vaisvandenį,— sustab- 
istoriografiją, todėl minėtas vei- dė ji savininkas.

— Aš tau daviau sausainius 
į už tą vaisvandenį, — spyrėsi

NUOSTOLINGAS BIZNIS
Abraomas Linkolnas jaunys-

■ 1 . ikimas ir jo studijos eina lygia- • 
grečiai.

Amerikos Lenkų (Kongrpsas ir7 klientas. .
Amerikos Lenkų Susivienijimas | —Tai sumokėk už sausainius, 
dabar siekia tų pačių tikslų, nes i — Aš tų sausainių nevalgau 
ir jų karštas Anlrpjo Pasaulinio; Tai kodėl turėčiau už juos nio- 
karo metu buvo Raudonosios ar- ’ keti? 
mijos “išlaisvintas”. .

Stebėtojas

son. ■ ‘ ,
žengdamas ant šitų : pirmų

tuviškai silpnai kalbančių vai
ku ir jaunimo, mūsų švietėjai 
pradeda gaminti papildomų mo- konkrečių laiptų Antanas Ado- 
kslo priemonių. Naujausias žings mėnas, ALlĮo .informacinio sky
rus ta kayptimi yra A. Rinkūno r;aug naryS, patiekė minėtą by- 
paruoštos garsinės juostelės, pa- ]ą Illinois Pedagogų filialės pir- 
lydinčios to paties autoriaus jau j mininkui Robert' -Rpth (Evans- 
pernai išėjusią vadovėlių seriją ' ton Public School) . Turėdamas 
‘Ar kalbate lietuviškai? . Tų president© teisės ir paląį- 
juostelių paruošimą lėšomis pa- komas Mokytojų- Tarybos Ęvan 
rėmė federacinė Kanados vai- ’ stOn’e, Roth 'formaliai pareika- 
džia. | lavo atšaukti N. E. A- indorsa-

Į juosteles lietuviškai ir ang- yjmą minėtos sovietinės propa- 
liškai įkalbėtą. 60 pamokų, ąp- gandos, kreipdamasis raštu į Ė. 
imančių lietuvių kalbos foneti- A presidentą Willard McGuide. 
kos pagrindus ir pirmuosius; pagal Adomėną ir Gibsoij, jei 
žingsnius lietuvių kalbos grama n. e. A. ignoruos reikalavimą ši- 
tikoje. Pamokos telpa penkioli- j^e rajone, tada I. ;C. E. E. 
koje kasečių. Anglų kalba duo
dami platūs lietuviško teksto ir 
gramatikos pratimų paaiškini
mai. Be to, kiekvienoje pamoko
je randame vieną lietuvišką dai 
nelę. Kaikurios jų yra liaudies 
dainos, kitos specialiai parašy-

j šeimininkas ant greitųjų • ne
žiūrėjo ko į tai atsakyti, todėl 
I klientas išėjo. Tik po valandė- 

Atsiųsta paminėti |Xatsipeikė)i°savinh,kas ir pi_ 
• SPAUDOS BARUOSE, Juo-1 Aš man^u> ka.d tokio biz- 

zo Kapačinsko atsiminimai, gra- ■ n10 urelau t1 duos o į. .. 
žiai išleistoje 216 psl. knygoje 
išsakyti keturiose dalyse. , . ■.

Pirmoje dalyje rašoma apie;
darbą “1
Viskas yra įdo'miai. aprašytą, į — šerife, šitas vyrukas sto 
masina skaityti skirsnelį po'vėjo gatvėje ištiesęs ranką ir ei- 
skirsnelio; Vaizdžiai aprašytos * getavo. 
paskutinės valandos su redakto
rium M. Vaidyla. Antroje kny
gos dalyje' paliečiamos Ameri
kos lietuvių organizacijos: Tė-,kis... ,
vynės Mylėtojų Draugija,'SLA, — Paleisk į gatvę. Tegu sū- 
ALTasĮ LB, ALIAS, LŽS; Lie-'renka likusius. :
tuvių Opera, Pirmyn choras ir] —----- -------- -
kitos. Išryškinamos nesantaikos — Ar tamsta paskolinsi man 
Lietuvių Bendruomenėje ir su 10 markių?
ALTu. Trečioji dalis apima Mar-į — Jaunuoli, pinigų skolini- 
ąuettė Parką ir organizacijų bei Į mas ardo bičiulystę ir mūsiškė 
institucijų veiklą šioje didžiau-; neturi ;būti išardyta tik dėl 1,0 
šioje lietuvių apylinkėje. (Ket-į markių, 
virtoje dalyje,aprašomi bendrie- — Tuomet paskolink man 
ji įspūdžiai ir atsiliepimai 'apie- 20 markių. - r ■
J. Kapačinsko pirmąsias dvi' • , -------------------
knygas — Siaubingos dienos ir • Palaida burna be rakto at- 
Išeivio dalia. sidaro.: ' (Turkų priežodis) ’

IŠMINTINGAS SPRENDIMAS 
3 *- *

__w-_ __ . Policininkas pristatė šerifui 
Sandaros” redakcijoje. I jauną amerikietį ir sako": ' S

— Penkiolika dolerių baudos!
■ nurodė šerifas.
—4 Bet kad jis teturi tik pęn-

— Paleisk Į gatvę. Tegu su

z I ? >i JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, IIL

Q RŪPESTINGAI I2PILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Regirtmota* vaistininką*

TeL 476-2206

tos kompozitoriaus Fausto Stro- 
lios-Viltenio. Daineles įdainavo 
Toronto “Gintaro” •. ansamblio 
dainininkės, vadovaujamos G. 
Paulionienės, kuri taip pat įkal 

_ i bėjo angliškąją dalį.
Į Kiekvienoje pamokoje yra ir 

i' kasdienini posakių, kaip pasi- 
' ' sveikinimai ir kiti praktiniai iš

sireiškimai.
Su juostelėmis kartu- - eina 

! spausdintas 16-kos puslapių prie 
., das kuriame išpspausdinti me

todiniai paaiškinimai ir dainelių 
; tekstai su žodynu.

j Užsisakyti galima pavieniui 
ar visą komplektą pas autorių:

! A. Rinkūnas, 53 Burraws Avė., 
; Islington, Ontario, Canada, M9B 
; 4W8.Vienos kasetės kaina su 
J1, priedu — $14. Inf

Išėjual Ii spaudo* ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kario Šidlausko knyga apie Ameriko* lietuvių parkin
gas daryti {tako* j krašto potitiką. 102 p*L Kalni |1Ą6.

Knygo* bus išsiųsto*, jei 11-50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

Don't give them 
the chance... use

A Sergeants
ev pel are people

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRĄ, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kamuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainq 
šventes bei j'ų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ducftnenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitbvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms. 
’■*-------- ■■ ■■■ ■ i i ■--- ________ rt
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Didelių pakaitų nebus
Respublikonų kandidato Ronald Reagano balsų skai

čius buvo toks didelis, tarytum, kaip amerikiečiai sako, 
visa kalno pašlaitė būtų nusmukusi ir viską užvertusi. 
Ronald Reagan gavo beveik 500 elektorių, o prezidentas 
Carteris gavo tiktai 49.

Keliose vakarų valstijose balsai dar nebuvo suskai
čiuoti, o prezidentas Carteris jau pranešė Ronald Rea
ganui, kad jis sveikina jį, laimėjusį rinkimus. Pats Rea
ganas dar nenorėjo tikėti. Jis laukė dar porą valandų, kol 
gavo žinias iš visų valstijų ir buvo tikras, kad jis, o ne' 
Carteris, laimėjo.

Prezidentas Carteris prieš dvi dienas nujautė, kad jis 
gali plifelaimėti rinkimus.- Jis .-prašė pravesti tūkstančio 
žmonių apklausinėjimą, norint žinoti balsuotojų nuotai
kas. Pirmas tūkstantis nieko gero nepranašavo. Sekančią 
dieną pats prezidentas įsakė patikrinti dar vieną tūks
tantį. Ir antrasis patikrinimas nieko gero nesakė. Pirma
dienį, dieną prieš rinkimus, paprastai jis niekur neva
žiuodavo, bet šį kartą išskrido į Seattle, Wash., kad ga
lėtų įtikinti demokratus balsuoti už jį, o ne už respub
likonus. į :

Skrendant -namo, jam buvo pranešta apie trečiąjį 
patikrinimą. Duomenys buvo blogesni, negu prezidentas 
tikėjosi. Jis skrido tiesiai į Plains, Ga., kad ryte galėtų 
balsuoti. Prezidentas buvo labai išvargęs ir apmaudo ap
imtas. Jis balsavo, bet žinojo, kad rezultatai bus silpni. 
Jis išsklido į Washingtona laukti blogų žinių. Jos pra
dėjo ateiti žymiai anksčiau, negu pats prezidentas tikė
josi. 8 valandą vakaro jis jau pasiuntė Ronald Reaganui 
sveikinimo telegramą, nors artimiausieji prezidento 
bendradarbiai nieko apie tai dar nežinojo.

Ronald Reagano laimėjimas buvo didelis, bet apie 
pakaitas krašte anksti dar kalbėti. Daugelis manė, kad da
rys didelės įtakos ne tik į krašto ūkio ir darbo reikalus, 
bet Reagano išrinkimas smarkiai atsilieps ir į užsienio 
politiką. Buvo didokas skaičius karštakošių, kurie norėjo 
greitų pakaitų. Bet čia prisidėjo ir pats Reaganas. Jis 
paskyrė dešimties žmonių komisiją užsienio reikalams 
studijuoti, bet jis pats atsisakė kištis į vidaus ir į užsie-

nio reikalus. Jis pasitenkino prez. Carterip pranešimu, 
kad jis norįs galimai sklandžiau perduoti R. Reaganui 
krašto administraciją. Reaganas žino, kad reikia pasi
rinkti žmones, tinkančius kiekvieno departamento vado
vybei, o tai nėra toks lengvas dalykas. Reaganas pareiš
kė, kad jis norįs bent savaitę po rinkimų pailsėti, bet pa
geidaujamo poilsio jis negaus. Kiekvieną dieną jam rei
kia susitikti ir pasitarti su visa eile įtakingų žmonių.

Pirmiausia Amerikoje atsirado Izraelio premjeras 
Menachem Begin. Jis, aišku, pirmiausia susitiko su pre
zidentu Carteriu, pareikšdamas norą tuojau susitikti ir

pranešė, kad iki sausio 20 dienos jis nesirengia susitikti 
su jokios užsienio valstybės atstovais, jeigu Beginąs nori 
kalbėti su JAV Artimųjų Rytų taikos reikalais, tai jam 
geriausia tartis su prez. Carteriu, nes jis dabar tvarko

nojo, kad didelė Amerikos žydų dabs savo balsus atidavė 
Reaganui, užtat tikėjosi iš jo patirti, kokia būsianti jo

priims oficialių užsienio valstybių atstovų, kol jis nebus 
prisaikdintas krašto prezidentu.

Prezidentas Carteris pareiškė, kad Amerikoje bus 
tvarka, vyriausybę jis perduos naujai išrinktam prezi
dentui, bet pakaitos jau pamažu daromos. Prezidentas 
Carteris paskyrė Rimą Česonį, bet mes žinome, kad Mad-1 
ridan jau išskrido ir dr. Kazys Bobelis. Visi žinome, kad 
dr. Bobelis niekad nesauvaliavo ir nesirengia sauvaliauti. 
Jeigu jis jau šeštadienį išskrido į Madridą, tai jis ten 
išskrido su JAV vyriausybės žinia. Apie jo skridimą tu
rėjo žinoti ne vien Reaganas, bet turėjo žinoti ir prez. 
Carteris. Dr. Bobelis skrido į Madridą kaip VLIKo 
pirmininkas.

Dr. Bobelis jau važinėjo po Europą ir matėsi su visa 
eile vyrausybių atstovų. Jis turėjo ne tik VLIKo įgalio
jimus, bet jis turėjo ir Lietuvos diplomatijos šefo raštą, 
informuojantį užsienin valstybes apie Vyriausią Lietu
vos Išlaisvinimp’Komitetą. Helsinkio aktą pasirašiusios 
valstybės buvo informuotos, kad Sovietų karo jėgos pa
čioje karo pradžioje, susitarusios su naciais, okupavo Lie
tuvą, Latviją ir Estiją. Šios valstybės dabar siekia at
gauti visas tas laisves, kurias turėjo prieš karą. Vokie
čiai panaikino Hitlerio ir Stalino sutartį, tačiau Sovietų 
valdžia nori ir toliau išnaudoti pagrobtas Rytų Euro
pos valstybes.

Vladas Šakalys, rusų devynerius metus tąsytas po 
didžiausius Sovietų kalėjimus, pasirašė Brežnevui pa-

m®

M. K. ČIURLIONIS PAVASARIO SONATA

IGNAS SERAPINAS

MŪSŲ RYŠIAI SU OKUPUOTA LIETUVA
pavergimą. Juk tokį tikslą ir 
įsipareigojimą išvykdami svetur 
visi išsinešė. Kaip priesaikos 
ženklą gaisruose ir aimanose 

(Pranešimas, skaitytas 1980 m. lapkričio 9 d. Lietuvių Tautiniuose j tekančiai Tėvynei, prieš perženg
Namuose (R) Lietuvių Bendruomenės suruoštame simpoziume)

Kiekvienam žmogui jo tėvynė 
yra lyg antroji motina. Per kar
tų kartas, per šimtmečių glūdu
mas joje sutelktos gausios dva
sinės vertybės, kuriomis per; 
sunkta visa jos narių žmogiš- 
goji; prigimtis. Tos, vertybės sa
vo- ^apatiška ’artimybe riša tau
tos vaikus. Jos yra tokios veik
lios ir brangios, kad dėl jų tau
tos vaikai kovoja ir aukoja net 
brangiausią savo turtą — gyvy-

Tėvynės reikšmė visu savo rys 
kurnu žmogaus sąmonėje iškyla . 
jos netekus. Atsidūrus švetima- 

’me krašte, ypač tarp nedraūgin- 
gų žmonių, prieš akis gyvai sto
jasi didieji kontrastai; nuolat 
lanko netekto krašto ilgesys, o 

rašytą pareiškimą, patariantį panaikinti Sovietų valdžios Į neretJi ir nuolatine viešnia .-t- 
ir nacių Vokietijos pasirašyta susitarimą, kuris Lietuvai!’}uosta^,a’ Ten veda fiz^fies, 
daro didelę skriaudą. Jau nėra nacių, atidavusių Lietuvą|nys; tėvų bei artim^ų ka

pai; ten įgytos ir paveldėtos tau 
tinės bei religinės tradicijos, vi
soj aplinkoj dominuojanti gim
toji kalba; ten likę išvaikščioti 
takai ir su visu tuo susiję bran
gūs prisiminimai.

Ta palaimos šalis mums, dėl 
pikto okupanto nuožmaus siau
tėjimo iš jos išblokštiems — yra 
mūsų brangioji Tėvynė Lietuva, 
žymusis poetas Adomas Micke
vičius, atsidūręs tremtyje, jaut
riai išgyvendamas savosios Tė
vynės Lietuvos netekimą, stam
bųjį veikalą — Poną Tadą” — 
pradeda prasmingais žodžiais, 
palygindamas Lietuvą su svei
kata, kuri labiausiai įvertinama 
josios netekus.

Rusijai, bet nacių padaryta Lietuvai skriauda dar tęsia
ma. Naciai neturėjo teisės perleitsi Lietuvą Maskvai. Tai 
buvo vogimas, pardavimas rusams pavogtos žemės ir pa
vergtos tautos, šakalys, jeigu jį pakviestų į Madridą, ga
lėtų liudyti ne tik apie pagrindinių žmogaus teisių min
džiojimą, bet jis ir papasakotų kaip rusai išnaudoja lie-? 
tuvius, o dabar prievarta nori primesti net mažiems vai
kams rusų kalbą.

Be dr. Bobelio, į Madridą išskrido ir dr. Kazys Šid
lauskas, ALTo pirmininkas. Jeigu jau reikėtų duomenų 
apie prievartinį ir apgaulingą Lietuvos prijungimą prie 
Sovietų Sąjungos, tai dr. Šidlauskas galėtų būti labai! 
naudingas.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE

Komunistmė Rusija, okupavu
si ir pavergusi Lietuvą, atitvėrė 
ją nuo laisvojo pasaulio geleži
ne uždanga, o kartu ir mus, Va
karų pasauly prieglaudą gavu
sius, kad pavergtųjų pagalbos 
šauksmas laisvųjų nebūtų gir
dimas, kad mūsų ryšiams su jais 
būtų užkirstas kelias ir paverg
tieji neišsprūstų iš griežtos oku
panto kontrolės-

Tautos fiziniam ir dvasiniam 
naikinimui okupantas paruošė 
kadrus iš pačių lietuvių tarpo, 
kurie, aklai, parsidavę Lietuvos 
pavergėjui, už “gardesnį valgio 
šaukštą” pardavę sąžinės balsą 
ir tautinės ištikimybės jausmą, 
ištikimai dirba priešo tarnybo
je. Taigi išdavystės tarnų gausu 
ir musu tautoje.

• > * « ’ •
Vos tik atsirado pirmosios ga

limybės susisiekti su savo arti
maisiais, likusiais bkupuotoje 
Lietuvoje, o per juos ir su iš
tremtaisiais Sibire, prasidėjo 
laiškais apsikeitimo srautas. Vįe 
niems ir kitiems laiškuose aiš
kiai ir atvirai išsisakyti nebuvo 
galima, nes okupanto įstaigos 
juos cenzūravo ir tebecenzūruo- 
ja dabar.

Šis pirmasis ryšys su laisvojo 
pasaulio kraštuose išsiblaškiu
siais savo artimaisiais buvo dva
sinės paguodos ir vilties žibu
rėlis, kad jie nėra visai vieni, li
kę svetimųjų ir savųjų parsida- 
vėlių-budelių sauvalei. Jie su 
viltimi tikėjosi, kad Vakaruose 
atsidūrusieji kels balsą laisvaja
me pasaulyje prieš savo tautos

darni jos ribą, kišenėsna įsibėrė 
žiupsnelį gimtosio žemės.*

Po pirmųjų dvasinių ryšių už
mezgimo laiškais su pavergtoje 
Tėvynėje likusiais dar gyvais 
brangiais asmenimis, įkandin 
sekė ir tebeseka materialinės pa 
galbos ryšiai įvairių gėrybių 
siuntiniais. Mes į laisvuosius Va
karus patekusieji ant kojų pa
statėme suvargusius, nualintus, 
iš namų išvytus, iš žiaurios Sibi
ro tremties grįžusius savp bran
giuosius žmones. Tie, kurie siun
tėme, tiefe, tam paaukojome ne 
po^i vieną- dešimtį tūkstančių, 
dabar išgyvename didį dvasinį 
pasitenkinimą, kad atlikome 
šventą pareigą. — Tačiau čia 
kaip tik. įsidėmėtina, kadxdau- 
giaušiai siuntinių išsiuntė eko
nomiškai mažiausiai pajėgus se
nyvo amžiaus žmonės. Šį'parei
gos ir artimo meilės vykdymo 
reiškinį betarpiškai turėjau-pro
gos stebėti pats apie porą metų 
išdirbęs siuntinių įstaigoje.

(Bus daugiau)

— American Petroleum insti
tutas pranešė, kad šiemet išgręž 
ta 18,645 naftos šaltiniai, 5,168 
daugiau, negu praeitais metais 
tuo pat laiku-

' — šeštadienį prie Humboldt 
įlankos, Kalifornijoj, drebėjo 
žemė. Sužeisti 6 asmenys, išju
dinti iš pamatų keletas namų. 
Geologai tvirtina, kad tai bu
vo požeminis drebėjimas.

pirkite JAV taupymo bonuj

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

— Ponas Bičkovai, tamsta šiandieną toks pik
tas, kad aš net stebiuos, — maloniai šypsodamos 

I ir eidama arčiau prie jo, prabilsta Į jį Ramunė. —
- Pirmą sykį aš tamstą tokį mątau... Seniau būda- 
* vai geresnis. .. Aš tikėjaus, kad tamsta mus drau- 
; giškai sutiksi — juk tai seniai besimatėm... Argi 
I verta taip ilgai pykti?...

Bičkovas žiūri j ją sumišęs ir negali supras-
- ti, kas jai taip staiga pasidarė. Ramunė taip pat 

žiūri tiesiai jam Į akis ir meiliai šypsosi. Bič
kovas neišlaiko ir kvailai šyptelia. Tada ji pri
eina visai arti prie jo, švelniai paima kraščiuką jo

. švarko atlapo ir žaisdama juo tęsia toliau:
— Juk tu kartą esi man pasakęs, kad net 

mylįs mane... Argi taip greit jau pamiršai? ...
Bičkovas jaučia, kad čia yra tik klasta, kad 

Ramunė gudriai vaidina, norėdama jį apgauti, bet 
nepajėgia atsispirti pagimdai; jis vėl šypteli, žiū
rėdamas į ją ir murmtelėja: “Hm!...” Jos gro- 
..i.; taip žavi jį, jog jis vaandėlę pamiršta net savo 
kerštą.

Kodėl mos negalėtume susitaikinti. .. ar 
maža žmonės su ipyksta... — nuimdama nuo jo 
švarke pūkelį, dar švelniau porina jam Ramunė.

— Su tavim gal ir galėčiau — juk tu mote
ris. .. — jau pasiduodamas, atsako jai Bičkovas,
— bet šitam — jokio pasigailėjimo!... — pridu
ria jis, mostelėjęs į Ringaudą.

— O jis tada tavęs juk nežudė miške. ..
— Bet kas visus mano turtus pagrobė? ...
— Aš — jis jų nė nematė, juk jį suėmė tą pa

čia nakti, — koketuodama atsako Ramunė, fe fe/ - ’
— Tu?...
— Bet aš gi juk moteris. .. Ai’ maža vyrai do

vanoja moterims, ypač mylimoms...
— Hm!... — dar, labiau sumišęs, murmteli 

Bičkovas.
— O jeigu aš sugrįščiau vėl pas jus sekre

tore? Nejaugi tu nepamirštum to menkniekio?...
— Kas dabar begali patikėti tavimi... — jau 

visai atlyžęs, pareiškia savo abejonę Bičkovas.
Ramunė, matydama Bičkovo tokį pasikeiti

mą, skuba žavėti jį savo grožiu ir švelnumu to
liau; ji jau visai nebeabejoja, kad jis neatsilai
kys ir “pasiduos”, todėl visai nebesivaržydama, 
ištiesia ji abi savo rankas ir padeda ant jo pe
čių, paskiau atmeta galvą ir grakščiai papurto 
savo garbanas.

— Paleisk jį, ir mes vėl būsime draugai...
— tyliai prašnabžda ji.

Bičkovas net sudreba nuo tokių jos žodžių; 
jo akys tik prisimerkia, o lūpos taip biauriai per
sikreipia, jog Ramunės veidas išbąla kaip popie
rius nuo išgąsčio. Tuo pačiu momentu jis smar

kiu judesiu nubloškia jos rankas nuo savo pečių 
ir sušunka:

— Ką?!... Paleisti?!... Tai tu šitokia?!... 
Nori paversti mane kvailiu ir dar kartą apgauti...

jis staiga atsisuka į policininką, kuris visą 
laiką dabojo Ringaudą, ir suspiegia:

— Į kalėjimą! ... Laikyk, kad nepaspruktų, 
nes čia yra banditų banditas!...

Irena, išgirdusi tokį tėvo įsakymą, išbėga iš 
gretimo kambario, apsikabina Ringaudo kaklą ir 
neleidžia jam išeiti.

— Ką darai, nelaimingoji?-... Ar nori, kad ir 
tave kartu pasiųsčiau ? ... — ima šaukti tėvas.

— Siųsk... siųsk ir mane, — atsako verk
dama Irena ir neleidžia policininkui išvesti Rin
gaudą.

Tada Bičkovas labai grubiai sugriebia ją, at
plėšia nuo Ringaudo ir pastumia į šalį; Irena su
kniumba ant grindų be sąmonės. , ■

Tuo momentu, kai Bičkovas visą savo dėmesį 
buvo nukreipęs į dukterį, o policininkas žiopsojo 
laukdamas, kol pasibaigs tėvo su dukterimi gin
čas, nežnodamas, kas reikia daryti, Ramunė labai 
vikriai išsitrauka iš savo rankinuko paruoštą 
ginklą ir, ištiesus jį į policininką, sušunka:

— Nepasijūdink, o tai bematant būsi nu
dėtas. . . ' . :

Policininkas, taip staiga užkluptas, išsigąsta; 
jis visai nesitikėjo kokio nors pasipriešinimo; nes 
Ringaudas buvo tvirtai surakintas, o į tas mer

gaitės jis ir dėmesio nekreipė — jam buvo įsakyta 
daboti tik Ringaudą.

Ramunė galvos- mostu parodo Ringaudui į 
duris. :

— Bėk, Vytautai!... — rikteli ji.
— Nepaleisk, tu žioply! — šaukia Bičkovas 

policininkui.
Bet Ringaudą jie tiek ir bematė: jis trenkia 

pečiais į duris ir pasileidžia bėgti. Policininkas 
griebiasi ginklą ir nori jį sulaikyti, bet vos tik 
jam sujudėjus, Ramunė paleidžia į jį taiklų šūvį. 
Jis susvardakuliuoja, bet dar neišgriuvęs, suspė
ja paspausti nukreipdamas į Ramunę savo auto
matą, ir į jos krūtinę pasipila kulkų kruša. ..

Ramunė nė nesudejavusi susmunka vietoje.
Tuo pačiu laiku klaikiai suvaitoja policininkas 

ir išvirsta ant balkšvo parketo, netekęs sąmonės.
O Bičkovas, kaip susigūžo iš baimės, pamatęs 

Ramunės rankose revolverį, taip ir išstovėjo visą 
laiką nė nesujudėdamas; jis žiūrėjo abejingomis 
akimis į žaibo greitumu besivystančius įvykius, 
tarytum jis sėdėtų teatro ložėje ir sektų labai įdo
mios tragedijos vaidinimą.

Irena, šūviams nutilus, pamažu atsistoja, lyg 
sapne, atsiremia sienos ir žiūri klaikiomis akimis 
spausdama sayo kumštį , prie lūpų, tai į begulin
čią Ramunę, tai į sudribusį policininką, tai į sa
vo tėvą.

(Bus dauriau)
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ARMAGEDONAS
IR PO JO — PASAULINE TAIKA

“JU surinko juos į vielą, kuri hebraiškai vadinama 
Armagedon”. — Apreiškimo 16:16.

(L Apie tą patį laiką dar kalbama kaip apie “Viešpaties dieną”, 
dėl to, kad tuo metu Viešpats sustabdys pasaulio padūkimą ir 
bėgimą galvotrūkčiais į nuodėmę ir pražūtį, ir įkurs savo seniai 
pažadėtą karalystę.

šita “Viešpaties diena” yra tas pats laikas, apie kurį kalba
ma pranašystėje šitokiais žodžiais: “Todėl lauk manęs, sako Vieš
pats, tą dieną, kai aš atsikelsiu grobio imti; nes mano nutarimas ■ 
yra surinkti tautas ir sujungti karalystes, ir išlieti ant jų savo 
užsidegimą, visą mano narsingą rūstybę: nes mano uolumo ug
nyje bus praryta visa žemė”. — Sofom jo 3:8.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 So. Mozart, Chicago, IL 60629

*

Mažeikai Evans

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAI IK CHIUVRCAI

MMictaw direktorius

VALANDOS: 3—Q darbo dienomia iri

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGO*

Valandoa pagal nattarina.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMRTRIJTAl 

. KALBA LIETUVIŠKAI

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrai 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telofu 448-5545 x

DR. VYT. TAURAS į 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ Ilges.
OfteM MS9 WIST Sfea FiRMT 

Tei. pr s-nn
OFISO VALj pir»_ antrai, trefita.

Telef.; PRoapoct C-5RM

FLORIDA

5025 CENTRAL AVE.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

GET RELIEF 
FROM COMSTIMmON 

WITHOUT 
SMSMS OR CRAMPS

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. R0650 

TeL: 652-5245

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL A. M.

Lietuvią kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmloek 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, !L 60629

Tttrtni akile Pritaiko akmua ir 
^contact leosea’*

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

“Lietuvos Aidai”

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

KNOW YOUR HEART

P ŠILEIKIS, O. P.
ORTHOPKDas-PBOTKZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. ban- 
daiaL Speciali ptaaiba hO|eauL 
(Arch Support®) ir t f

T

PERKRAUSTYMAI

HELP VOŲR HEART FUND 1

HELP

0 SCHOOL* 
•gtwmn

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstą ir šlapumo

ChicagM
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiy atstumą. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 376-5996

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VInrinia 7-667S
11628 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, m. $74-44111

BUTKUS - VASAIT1S
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Dl.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArd« 7-3401

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: TArds 7-1:38-1139

'A

TeL: OLympic 2-1003

VANCE FUNERAL HOME

&

5354 So. HALSTED STREETJEAN VANCE ir GEORGE SORINI TeL YArdu 7-1911

Aikštės aulomobHiams pastatytir
- Naujienos, Chicago, 8, TH. Tuesday, November 11, 1980

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ.
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

ALBERTUI TURNEVIČIUI

mirus,
gilią užuojautą dukrai ELENAI, žentui 

STASIUI JUODŽIUI ir artimiesiems.

BRITANIJOS LIETUVIŲ KLUB?

SBOOC

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

St

Wmnipego miesto centrinė gatvė.

Laidotuvių Direktoriai
MŪSŲ MIRUSIEJI

Su pageltusiais inadžių lapais 
mūsų vyresniosios kartos žmo
nės keliauja amžinybėn.

Lapkričio 5 dieną palaidojo
me prof. Katelės žmolios Ange
lės mamytę Juliją Malakauskie- 
nę-Steponaitienę, kuri mirė su
laukusi 84 metų amžiaus. Kilusi 
iš Eržvilko. Amerikoje išgyveno 
33 metus. Mirė po trumpos ligos 
lapkričio 2 dieną. Pašarvota 
J. Evans koplyčioje. Lapkričio 
4 dieną kan. V. Zakarauskas 
sukalbėjo maldą ir sugiedojom 
“Marija, Marija”.

Lapkričio 5 d. iš koplyčios 
palydėjome į šv. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčią, kur 
šv. Mišias atnašavo kan. V. Za
karauskas ir pasakė prasmingą 
pamokslą. Po šv. Mišių laidojo 
šv. Kazimiero Lietuvių kapinė
se šalia žento prof. Katelės. Pa
statytas gražus paminklas.

Į kapines lydėjo apie 30 ma-; davome ir ten. Minėti asmeny: 
šinų. Kan. V. Zakarauskas su
kalbėjo maldas ir sugiedojome 
“Marija, Marija”.

Šeima, palaikydama tradici
jas, dalyvius - pakvietė į Gold 
Coast restoraną pietų.

NAUJA ALTO SUDĖTIS
(Tęsinys)

PRANEŠIMAI Iš SKYRIŠ

Pranešimuose iš skyrių; Det
roito liet, organizacijų centro 
vardu kalbėjo Ant- Sukauskas, 
Įteikė auką 2000 dol. Racine Al
to skyr. vardu sveikino V. Kaže 
mėkaitis, reiškė padėką kun. 
Stašiui už bendradarbiavimą; 
auka suvažiavimui — 300 dol.

Bostono Alto skyriaus vardu 
sveikino A. ChapLkas. Perdavė 
Bostono Liet. Bendruomenės 
sveikinimą. Atvežė čekį 1700 
dol, dar nuo savęs auką 125 dol.

Chicagos skyriaus pranešimą 
atliko E. Mikužiutė. Ragino vi
sus susijungti. Darbo ir garbės

Maldų sukalbėjo kan. V. Za
karauskas. Prie vaišių stalo sė
dėjo apie 70 asmenų. Dalyvių 

’tarpe buvo dr.’Z. Danilevičiaus 
šeima, inž. E. Jasiunas, agr. Tal- 
lat-Kelpša, agr. šiošė, prof. B. 
Vitkus, agr. Andrašiūnas, T. 
Blinstrubas, dr. Grigaliūnas, dr. 
Rugienė, J. Skeivys, pulk. Da- 
bulevičius, J. Vaznelis, J. Macė- 
nas su giminaičiu p. Karveliu, 
prof. Mackevičiaus žmona ir ki
ti prieteliai.

Per §v. Mišias grojo buvęs 
iepriklausomos Lietuvos konsu
las p. A. Kalvaitis. Giedojo so
listas J. Vaznelis.

Prof. Katelės šeimos bute gy
veno agr. J. Klevaitis. Aš su sa
vo draugu, jau a.a. gim. dir. J. 
Karpavičium dažnokai užsuk
davome į jų butą. Vėliau agr. 
J. Klevaitis persikėlė pas prof. 

'Manelį prie Lemonto. Nuvyk-

jau visi mirę. Juos priglaudė 
svetima žemelė.

Liko duktė Angelė ir sūnus 
Zigmas, anūkai ir kiti giminės.

K. Paulius

užteks visiems.
Cicero skyriaus vardu prane

šimą padarė dr. Br. Motušienė; 
ypač dėkojo pirm. dr. K. Šid
lauskui. Skyrių sudaro 10 orga
nizacijų. Auka 1000 dol.

Cleveland© skyr. A. Pautie- 
nis dėkojo kun. A. Stašiui ir I. 
Blinstrubienei už bendradarbia
vimą ruošiant Amer. Liet. Kon
gresą. Centro valdybai yra per 
siuntę aukų 3000 dol.

P. Maldeikis painformavo apie 
Hot Springs Altą. Lake apskr. 
A. Vinikas džiaugėsi apylinkės 
miestelių vadovų prielankumu.

Dr- V. Balčiūnas pranešė apie 
Kenoshos Altą, kuris įstengė 
įvesti informacijas apie lietu
vius į amerikiečių gamintą fil
mą.

Los Angeles pirm. F. Masaitis 
ai vežė čekį-3500 dol.

New Yorko Br. Spudienė sa
vo skyriaus vardu atvežė 650 
dol.

Vyt. Yucius pranešė apie Pit
tsburgh© Altą. Didžiavosi, kad 
Alto pradžia buvo Pittsburghe. i 
Įteikė čekį 1100 doL

Rockfordo St. Surantas pra
nešė, kad dirbama vieningai. 
Auka 100 dol.

St. Petersburg© skyriaus in
formacijas perteikė kun. A. Sta
sys.

Skyriai, kurie dabar aukų ne
įteikė, jas buvo persiuntę anks- ’ 
čiau po minėjimų, parengimų. 
Iš viso šiame suvažiavime aukų 
gauta per 11,000 dol-

Skyriai ruošia Vasario 16, trė
mimų minėjimus. Stengiasi kel 
ti Lietuvos reikalus amerikiečių 
spaudoje, radijuje. Palaiko ry
šius su kitų-pavergtų tautų vei
kėjais, į minėjimus kviečia pa
vergtų tautų atstovus, pasirūpi
nama, kad bažnyčiose būtų pri
menamos pavergtos tautos, da
lyvauja pavergtų tautų parengi
muose. Prie rotušės Vasario 16 
kai kur iškeliamos lietuviškos. 
trispalvės. Vietomis rengė stei-, 
giąmojo seimo sukakties minėji
mus. Rengiami pabaltiečių va
karai. Rašė laiškus kongresma- 
nams. Rengia gegužines. Remia 
demonstracijas.

STATUTO PAKEITIMAS

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

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

Suvažiavimas priėmė statuto 
pakeitimus: skyriams leidžiama • 
turėti po 1 atstovą Alte. Nega-! 
lįs posėdy dalyvauti Alto narys ! 
gali įgalioti kitą; kur nėra sky
rių, ten gali būti skirti įgalioti
niai. Garbės nariams ir garbės 
pirmininkams 2/3 balsų daugu
ma gali būti suteikta teisė daly
vauti Alto suvažiavimuose ir 
valdyboje su sprendžiamuoju 
balsu. Į • garbės narius pakeltas - 
kun. Adolfas Stasys.

(Alto Informaciją)

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

• Dar labiau prilrėškiąnti si
tuacija yra negu žmona, kuri ne
moka ir nendri virti: tai yra 
žmona, kuri nemoka, o vis dėlto 
nori virti.

Sardinkų kalba

— Pųokifc dėžutę sąrdinkų.
Kokių: portugališkų, ispa

niškų ar daniškų?
— Nėra skirtume?, nes su jo

mis visvien nekalbėsiu.

WRRR KHX1D MOTO*

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

*
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TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.
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NEEILINIS KULTŪRINIS VAKARAS
Po jos vėl H. Kačinskas skai

tė Ūsclienės-Senoji obelis, J. 
Šlekaičio Mare Nostrum, H. Ra 
dausko-Vakaras ir Balio Sruo
gos Kazimiero Sapiegos monolo
gas. Pastarąjį kūrinį H. Kačins
kas perdavė su meniniu pakili
mu, įsijautimu ir vaidybinio ap
jungimo visuma.

Solistės Onos Zubavičienės

Algirdas ir .Aldona Braziai

NAUJIENŲ LOTERIJOS LAIMĖTOJAI

, — Detroito Lietuvių Organi-1

nu paramai $15 auką ir ją atsiun I 
tė per kasininką Antaną Vaite- ■ 
ną. Dėkui valdybai ir visoms or- j 
gan izacijoms, sudarančiams tą 
junginį. j

r -

1 — J. Bitneris iš La Salle apy 
' linkės, Montreal, P. O., be ragi- 
' nimo pratęsdamas prenumeratą 
■ atsiuntė gerus linkėjimus ir 
’ $12 už kalendorių. Du dolerius 
j atsiuntė Kasta Yonikas iš Brigh ' 
• ton Parko. Dėkui.

— V. Lukoševičienė iš Hamil
tono, be raginimo pratęsdama 
prenumeratą, savo gerus linkė- 

; j mus atlydėjo $5 auka. A. Min- 
“ Į gėla, užsakydamas knygų, at-_ 

Į siuntė $2. Dėkui
| — Dėkui Viliui Puodžiui iš 

už ankstybą

EAL ESWB
Mamai, — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

« N«m«l, itmi — Pard«vlnwt 
REAL £ STATS FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŽEM VIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1S.

^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ’

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS K.1ZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DL Tel Virginia 7-7747
Jeigu vienas kitas norėjo jos 
balso stiprumo, tai už ją galima 
būtų pasakyti, kad balsinė me- j 
dž’aga auga su dažnesnių daina
vimu bei didesne balsine treni-, 
ruo*e. Bendrai, ji turi visus so
listės privalumus.

Po minėiimo-koncerto vyko į šių metų spalio 26 dieną, Naujienų .66 metų sukakties ban-; Brighton Parko 
trumpa Sofijos Kačinskienės mez kete, vykusiame Beverly Country Club didžiojoje salėje, buvo , prenumeratos pratęsimą ir už 
giniu paroda, sudominusi visus loterijos traukimas.
šio kultūrinio vakaro dalyvius.) T .. . v , ,
Toliau - dalyviai buvo pavai-1 , , Loten>a' Pr3vesh buv° ^prasytas sukaktuviniame vakare 
tinti kavute ir naminiais keps- -Wyvaujanlis operos dainininkas ir visuomenės veikėjas Algirdas 
nja s } Li'azis. Prie traukimo negalėjo dalyvauti nė vienas asmuo, kuris

Antanas Rūkštelė | turėi° įsigijęs loterijos liketėlių. Algirdas Brazis paskelbė taj- 
 j sykles loterijos numeriams traukti. Bilietėlius traukė šie asmenys:

r rmū/ne. <4177 711 gninn ^an- V. Zakarauskas, M. Šileikis, J. Miller, Mrs. Demcik, A. Rep- ga- Tmm^e nlurt V' P- A- A- Bagdims.

knygą, kurioje būtų aprašyti bol Burns ir XV. Rask.

Padidėjus Lietuvių klubui sa
vo patalpomis ir nuolatos jam 
augant pastoviai gyventi atvy
kstančiais tautiečiais, visų kul
tūrinių parengimų spalva ir tu
rinys pradėjo įgauti pagirtino 
rimtumo pobūdį.

Vienas paskutiniųjų paren
gimų kaip tik ir įeina į tą ka
tegoriją; tai Kristijono Duone.
laic'o minėjimas-kcncertas. Jį išpildyti šeši kūriniai buvo sūdai 
paruošė Lietuviškos radio va-jnuoti, švelniai muzikaliai tobu-, 
landėlės komitettas (pirm. Ka- lai ir, pasakyčiau, pagaunančiai. ’ 
zys Kleiva), su tos valandėlės 
rėmėjų sambūriu (kurio pirm, 
yra dr. Irena Mačionienė). šis j 
minėjimas — koncertas (įvykęs j 
1980 m. spalio 22 d.) susidėjo iš 
literatūrinės ir muzikinės dalies. 
Ypač kruopščiai paruoštoje, sub 
tiliai ir klausytoją pagaunančio
je formoje, Marija Peteraitienė 
apibūdino K. Duonelaič o kūry
bą, ją įstatydama į to laiko ap
linką ir viešpatavusią vokišką 
dvasią. Pastarosios veiklos sūku
ryje, Peteraitienė gražiai paro
dė genialų lietuvį klasiką litera
tūroje, heksamentro formos meis 
trą — rašytoją ir poetą realistą. 

‘ Čia pat Kauno Valstybinio te
atro dramos aktorius Henrikas i
Kačinskas, įgudusia rašytojų kū : ševikų nukankinti šauliai. Kny- 
•rybos interpretacija, atkūrė Duo 
nelaičio Metų posmus.

Po solistės Onos Zubavičienės 
padainuotų Br. Budriūno — 
Mieugužėlio noriu, J. Karosos — 
Linelius roviau ir J. Stankūno- 
Kalneliais, H. Kačinskas Kristi
jono Duonelaičio Metų skaity
mą baigė įspūdingai perduoda
mas poemos Pavasario linksmy
bes.

Po trumpos pertraukos, akto
rius skaitė Mykolaičio Putino 
Mano bustas, į kurį įėjo Langas, 
Tvora, Durys, Namas, Viešnia 
ir Saulė. Visos busto dalys lie
josi į vieną kūrybinę dvasią, 
tartum mozaikos kūrinys, bet
raukiąs įvairiaspalviais tonų pa
sikeitimais.

Pakilias vakaro nuotaikas tęsė 
solistė O. Zubavičienė, dainuo
dama A. Raudonikio-Mano pa
saulis, V. Kairiūkščio—Aš viską 
užmiršau ir Charles Guonod — 
Ką veiki, balta balandėle, iš ope
ros Romeo ir Juliette.

gos redaktoriumi pakviestas kun. 
dr. J. Prunskis (2606 West 63rd 
St., Chicago, IL 60629, USA). 
Nužudytu šaulių giminės, arti
mieji bei pažįstami kviečiami 
surašyti žinomus faktus, surink 
ti nuotraukas ir pasiusti knygos 
redaktoriui. Leidėjai skatina 
ypač- visus šaulių padalinius im
tis šio darbo.

Klubo i— Chicagos Spaudos
narių susirinkimas įvyks penk-Į 
tadienį, lapkričio 14 d., 7 vai. Į 
vak.. Lietuvių Sodyboje, 65-oje Į 
g-vėje ir So’. California Avenue. . ...... . .. . . ..-. . . . , - j . .. Į laimėjo cikagietis A. Augulis.Visi nariai privalo dalyvauti. i J °

Pirmą, didžiausią, pačių Naujienų skirtą $200 premiją lai
mėjo Naujienų skaitytojas, kanadietis V. Oželis, gyv. Malartic, 
mieste, P.Q.

Antrąją $150 premiją, duotą čikagiečių John ir Stanley Evans, 
Funeral Home, laimėjo Naujienų skaitytojas F. Sadeika iš 
Farmington, Ill.

3) Miko šileikio meno kūrinį “Marquette parko gėlynas” lai
mėjo Cosmos Parcels savininkas V. Valantinas.

4) $100 premiją, aukotą laidotuvių direktoriaus DcHald A. 
Petkaus, laimėjo Naujienų skaitytoja A. Dovydaitis, gyvenanti 
St. Petersburg Beach, Fla.

5) A. Miškinytės aukotą $F00 premiją laimėjo Naujienų 
į skaitytojas Antanas Zakys, gyvenantis Clevelande, Ohio.
Į 6) $50 premiją, aukotą laidotuvių direktorių A. Gaidas ir 
j Daimid, laimėjo naujienietis K. Škėma, gyvenantis Detroite, Mich.

7) P. Kačeransko meno paveikslą “Ryto ir vakaro pokalbiai”

$5 auką. Taip pat dėkui tos apy
linkės tautiečiui už dėmesį Nau
jienoms ir jų platinimo vajui, 
užsisakiusiam dienraštį trečda
liui metų.

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti. Pirkimo sąlygos.
ARVYDAS KIELA, 434-9655

(Pr.)

BUTŲ NUOMAVIMAS j
♦ NAMŲ PiRKIAAAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS-

• NOTARIATAS • VERTIMAI. . ’3

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA f
J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 1

INCOME TAX SERVICE H
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

» LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko, 
rajone. Labai geras biznis, lengvos j

• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos iri
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms. I
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duotu Neaukšta kaina.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

alko-

Valdyba

— Ronald Reagan atsisakė 
kištis į prez. Carierio vedamas 
derybas suimtiems 52 amėt^ie- 
čiams išlaisvinti. t

— Biznieriai pranašauja, kad 
iki 2050 metų Amerikoje bus 
ekonominiu sunkumu, c. -

8) $50 aukojo Naujienų skaitytojas, o laimėjo ponai Benorai 
iš Chicago, Ill.

9) $25 aukojo kitas Naujienų skaitytojas, o laimėjo Jane 
Biliūnas iš Detroit, Mich.

10) $25 aukojo Naujienų skaitytojas, o laimėjo kanadietis 
K. Petrogy, gyvenantis Montpellier,' Que.

11) Prano Adomaičio išdrožinėtus ir meistriškai padarytus 
nugaros kasytojus laimėjo naujienietis R. Ridikas, gyv. Aston, N.J.

Kas laimėtų vertybių dar negavo, tai šiomis dienomis gaus.
Dėkojame visiems, prisidėjusiems ir padėjusioms pravesti

Į loteriją, šiomis dienomis paskelbsime visus prisidėjusius bendra
darbius. Naujienų Loterijos: Komisija

Kodėl žmonės skendi 
jholyje? Kodėl milijonai žmonių 
{naudoja narkotikus? Kodėl mi
lijonai abortų? Kodėl...

Atsakymą išgirsite iš Dievo Į 
. Žodžio Tiesos, pritaikyto šiems 
1 j laikams, šiandien 8:45 vai. vak.

J radijo banga 1450 AM per “Lie
tuvos Aidus”.

šį penktadienį per Sophie Bar
čus radijo programą 4:23 vai. 
popiet išgirsite “Nenorįs skristi 
paukštis”.

Parašykite pare ikalaudami 
knygelės “Kaip atgimti iš nau-. 
jo”. Prisiusime dovanai.

Lithuanian Ministries, 
P.O. Box 321, 
Oak Lawn, Ill. 6.0454

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio: 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
TeL 523-8775

nbghsorhcodI
realty group P

We’ll help you make the right move.

GENERAL REMODELING '
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenue 

Tel. 776-8505

DE. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą___    $8.00
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais _  $4.00
Minkštais viršeliais, tik_____________ $3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik_ $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

T R U M ?

— Stasys Pundzevičius, Lie- 
! tuvos kariuomenės kūrėjas-sa- 
vanoris ir generolas, mirė ’ spa
lio 20 d. New Yorko valstyjoje 

! sulaukės 87 metų amžiaus. Liū
dėti liko sūnus Rimas, gyv. 
Great Neck, N. Y. Velionis pri- 

I sidėio nrie sėkmingų širvintų- 
, Giedraičių kautynių planavimo 

ir jose aktyviai dalyvavo. Už 
narsumą apdovanotas Vyčio kry 
žiumi-

— Antanas Sukavskas, mūsų 
atstovas ir korespondentas Mi
chigan valstijoje, : atsiuntė $50, 
kuriuos suaukojo .Naujienų pa
ramai detroitiškiai. $25 paauko
jo Ona ir Justas Rusdešriai, $20 
Švyturio Jūrų šaulių kuopa, $5 
Birutė ir Petras Januškos. Dė
kui aukotojams, taip pat dėkui 
A. Bukauskui už paramos orga
nizavimą.

— Izabelė ir Valerijonas Po
ciai iš Brighton Parko, apgailes
taudami, kad negalėjo dalyvauti 
Naujienų bankete; -atsiuntė ge
rus linkėjimus ir , $25 auką. Dė
kui.

SOVIETAI UŽBLOKAVO 
ŽMOGAUS TEISIŲ 

SVARSTYMĄ
MADRIDAS. — Nuo vidurio 

rugsėjo čia posėdžiauja 35 vals. 
tybių atstovai, tikslu paruošti 
programą vadinamai Madride 
konferencijai apie pažangą Hel- 
sinkio susitarimams. Sovietu de
legacija, vadovaujama ambasa
doriaus Ispanijoje Yuri Dubini 
nui, nesutinka, kad konferenci 
joje būtų nagrinėjamos Žmogaus 
teisės, Afganistato okupacija i' 
kiti sovietams nemalonūs reika. 
lai.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

Virš 500-tai namų pasirinkimai.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600

, DAŽYMAS IR REMODE- Į 
LIAVIMAS

I Nėra darbo permals.-Visus paimu.
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos. -
GEDIMINAS BARANAUSKAS

4514 So. Talman Avenue
Tel. 523-0383

Laikrodžiai Ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69+h Strert 
Te!. REpublIc 7-1941

CONSTRUCTION & REMODELING 
— Statyba ir remontai —

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to 

5

CoapnaM 
Quarterly

OUR SAVINGS _
CERTIFICATES

EARN UP TO ’8%

see us for 

financing 
‘ AT OUR LOW RATE

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

______________ I—■ĮNSUR^r____

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAX ROAD CHICAGO, ILLINOIS fiH» 
Pra Lwuram, Pn^n Hmxmi YIrfink 7-7747

BOOTSj Mon.Tut.Frl.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SEBVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

— Ponia Anna Bruzgulis, savi- 
' ninkė užeigos Ann’s Hilltap Inn 
prieš Lietuvių Tautines kapines, 
pratesdama prenumeratą, parė
mė Naujienų leidimą $10 auka. 
Dėkui.

— Ginta V. Remeikytė iš Mar
quette Parko, Northwestern uni 
versiteto studentė, gavo $1,000 
stipendiją iš Northwestern klu*

— Lietuvių Prekybos Rūmų 
narių susirinkimas įvyks lapkri
čio 12 d. 7:30 vai. vak. Dariaus 
Girėno salėje. Vincentas Urban 
rodys aktualų filmą, o po to kal
bės Chicago Lawn policijos dis 
trikto komandierius Joseph Mil 
dice apie šių dienų nusikaltimus. 
Bus-pagerbti nauji LPR nariai: 
Charles J. Norusis, Mildred P. 
Rochkes ir Gediminas Malioris. 
Po susirinkimo bus užkandžiai-

Sovietai atmetė Švedijos atsto 
vo pasiūlymą, kad iki Kalėdų 
būtų svarstomi bendrieji reika 
lai, o po jų būtų pateikti siūly
mai. Abejojama, ar ta konfe
rencija įvyks. Ji turėtų būti 
pradėta šiandien, lapkričio 11 
d. Dedama vilčių, kad Sovietu 
delegacijos pirmininkas, užsie 
nio reikalų viceministeris Leo
nid Ilyčevas, atvykęs Madridar 
prieš pat konferenciją, gali 
daryti nuolaidų.

Pa

IRANIEČIAI NEMOKA 
NAUDOTI TANKŲ

BAGDADAS, Irakas. — Irake 
karo vadovybė suėmė ne tik Ira 
no naftos minister}, nuvykusį 
Abadaną ginti naftos versmes 
bet jie paėmė ir kelis Irane 
tankus.

MARUA NOR N1 C
1608 W*st Stti gf, Chlcar®, ūk <0621 • Tai WA 6-1737 į 

Dloellx paxtrlnkimai gerot rūile* įvairių prekių. C
MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ |

Mima

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

1501 W. I»U St, Chkago, DL f0«2>. — Tel WA 1-2727

Iraniečiai buvo pasiryžę nau 
doti Amerikos gamybos tankui 
Abadanui ginti, bet kai atėje 
laikas juos naudėti, tai Iran< 
kariai nemokėjo vykusiai juo: 
naudoti, juos paliko, o patys 
nuėjo. Dabar irakiečiai rod' 
tuos perimtus tankus. Juos sau
goja Irako kariai. Irakiečiai nori 
parodyti krašto gyventojams 
kaip lengvai Irano kariai kovo: 
lauke palieka Amerikoje pirk 
tus tankus.

Irakiečiai atsisakė atiduoti 
Tranui nelaisvėn paimtą naftos 
ministerį.

S&H GENERAL CONTRACTOR
Cement work—patios, sidewalks, etc. 
Tuck pointing, chimney work. Sewer t 
work, electric rodding. Roofing — hot 
roof or shingles. All work guaran
teed, no job to small.

Call 788-9298 D

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Juozo Šmotelio
ATSIMINIMŲ

irGraži, lengvai skaitoma 
įderini 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

M. I 1 M X U 1
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 2^4-7450 
Taip pat datom! vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell Avė.

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
'šleista knyga su legališkomis 
'brmomis.

Knyga su formoifik gauna
ma Naujienų administracijoje j 
1739 South Halsted St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

F. Z* pc Iii, Agent > ■»
3208 «/i W. 95th St 
Everg. Pirk, fit, 
40642, - 424-1654 \.7—1.

State FarFire and Casoatty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valando®: nuo 9 vaL ryta 
iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL <L 
Ir pagal susitarimą.

Tel 776-5162 arba 776-516S
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629
■ A
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