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SUKAKTUVINIO NAUJIENŲ BANKETO SALĖ BUVO KIMŠTE PRISIKIMŠUSI
Kalbėjo Dr, V. P. Dargis, kong. atstovas Russo,

. šerifas R, Elrod, sen. Frank Savickas
- CHICAGO, Ill. Naujienų 64 metų sukakties banketas vyko 

Martininęue salėje/ Buvo atduoti visi tikėtai, o salė buvo kimš
te prisikimšusi, reikėjo nesti naujų stalų. Safėje buvo daug poli
tikų, visuomenės veikėjų, kandidatų įvairioms federalinės ir sa
vivaldybių įstaigoms.

Banketas pradėtas. Amerikos 
ir Lietuvos himnais. Giedojo Jo
sephine Mileriįf ė ir Kristina 
Austin, Joms akompanavo jau
na ir gabi pianistė Kristina Gri
niūte. .Kanauninkas Vadovas 
Zakarąukas sukalbėjo invokacL 
ją. Jo malda šiomis dienomis bus 
paskelbta šiame dienraštyje.

so turėjo išvykti dar į vieną susi 
rinkimą, todėl jis paprašė, kad

‘ ~ Konjam pirmam kalbėti. Kon 
ana supažindino Illinois 
irius Frank Savickas.

Tuo tarpu buvo atneštas šam 
panas, o Dr. Dargis pakviestas i 
iškelti tostą ir pasveikinti 64 
metus sulaukusias NAUJIE

NAS.. Daktaras moka gerai gy
dyti Ligonis, bet trečiadieniais, 
kai pacientų nepriima, tai rašo 
eilėraščius. Jis gražiu ir jumo
ristiniu- eilėraščiu pasveikino 
Naujienas ir susirinkusius. Vi
si pagiedojo Ilgiausių metų ir iš 
gėrė po stiklą šampano.

Bus dangau)

senatorius Fi 
Paminėjęs 

. jo atlikto darbo 
jau paprašė W.

"Atgimęs" Calson 
netiki "atgimimu"

CHICAGO, IH. — Charles
Colson, buvęs prezidento Nikso

įtakingas patarėjas ir pinigų 
rinkėjas iš biznierių, taismui 
prisipažino, kad jis “atgimęs”,

Ameritos
kps. Lietuvių Bęndrusmenės- vadovybe, 
rėš* į-įeš,inę sėdį; •. •

Plioplys' — 5R. LB-nės 
pirmi Dr: Bobeiios - ALTOS pirmin. 
r’-tarvbo^' sbkrdtorė, A. Juškevičius - R. LB. 
Stovi': Kazlauskas - R. LB', c. v. narys, A. 
vas^* Ž.' Juškevičienė R.3 LB- c- v. atstovė, 

.ątstpyąs,i J. Skorupskas - ALTOS 
LB. 4--y^pirmįękąs.*

^Lietuvių Tarybos nariai šių melų 
Bendruc'menės vadovybe. Pasitari

spalio 19 diena tarėsi su Reorganizuotos Ameri- 
me dalyvavo paveiksle matomi asmenys. Iš kai-

PJeškys

MASKVA DAVĖ KUBAI 20 PAČIU NAUJAUSIU KARO LĖKTUVŲ
Silpna Brežnevo sveikata trukdo aptarti 

strateginiu atomo ginklų sutartį
WASHINGTON, D. C. Sovietų vl’džia davė komunistinei

Kubai 20 pačių naujausių ir galingiausių karo lėktuvų. Kubie
čiams duotas lėktuvas vadinamas MIG 23. Jis yra daug galinges
nis, stipresnis ir greitesns. MIG 23 taip pastatytas, kad jis gali 
pakelti į padanges nedidelę atominę raketą ir nuleisti ją į priešo 
teritoriją. Kuba ir dabar turi kelis sovietinius Migus, bet jie yra 
seni, atsilikę ir, svarbiausia, labai lėti: Turimus Kubos karo 'lėk
tuvus amerikiečiai galėtų greitai numušti, naujas MIGAS daug 
sunkiau pasivyti ir numušti. Amerkiečiai sekė visą Kubon siun
čiamų lėktuvų kelionę. Gerai informuoti asmenys tvirtina, kad so 
vietų Migai jau Kuboje. z ‘

vicep.. Dr. Z. Danilevičius - B. LB. garbės1 kiti 54 žmonės audroje i
Zakarauskas - R. LB. tarybos vicep.. A. Repšienė 

pirm., T. Blinstrubas - ALTO tarybos vicep.
R. LB. tarybos spaudos - informacijos al_lC‘

- ALTOS atstovas, Dr. K.
inž. Talandis - ALTOS atst. D«- Dargią ; R.

Leonido Brežnevo 
sveikata silpnėja_ ųį

Iš Masfcvos'ateinančios žinios

Taifūno Rita aukos
žmonių gyvybėmis

MANILA, Filipinai.— Neofi-’sako, 'kad Sovietų Sąjungos 
daliomis žiniomis, taifųųae‘aukščiausios tarybos pirmininko 
Rita pereidamas per Filipinus, - 1 • ’ - •
užmušė mažiauisi 991 žmones;

dingo

M Atgimu 
šiam” biznierių gąsdintojui bu- 

sutrumpinta’ ♦ bausmėj jis 
sciau išleistas iš kalėjimo, 
pasitaisytų į? daigiau: įsta- 

Chica 
rityti, jis, j pats 

klausytojams 
tvirtina^ kad jie yra; supuvę ir 
visa visuomenė yra supuvusi, 

jiems -atgimti”, jeigu 
nenori susinaikinti. Jis’pats pra 

lietuvius. Didelė-.deda abejoti, ar jis pats pakan- 
; priėmė ta-|kamai ‘W1™?3” \ :

lietuvių. Jis 
nes jie pareigingi, 

pasitikėti, šerifas nu j

gana. gęraisir Rudžiai

I(^ū _su‘įafe dirbti-Jie laikosi žo 
pėr^gingi. Aleksan 

iras Kumskis taip pat sfiįžzin-

ė apie lie 
v įstaigoje 
apie šimt

karnai “atgimęs”.

kilmės tarnautojų, 
geri žmonė. Pas. jį

Tengas išsivežė iš 
Japonijos sutartį

OSAKA, Japonija. — Kini
jos vicepremjeras Teng Hsiao-

lenku, airiu, meksikie P^g sekmad^rų išplaukę js Ja- 
L ir tetuvių? Visų tentu tar-"?0^08.’ tūpdamas kiseneje nau 
nautojai tahi dirba ir sidaroP31 P^«syį sutartu Viceprem 
amerikiečiu tauta, kuri ne tik Į^ras praleido 8 dienas Japom- 
užsidirba pragyvenimą, bet josi su vadžios paręigunau ir 
kd-tūrėja ir šviečiasi. imperatorium. Pnes

Kristin Austin erskaitė še. ^vykdamas Tengas pareiškė ja 
rifui Elrod Naujienų laišką irjP°n4 ?°haU
jam pagerbti paruoštą gražią! padetl
^c^Gudelis ją Reikė šeri- ^preti- Kinijai reika.
L Kai pirmą kartą susitikau ankstesnioji technika, ku 
su Šerifu ir Elrodu ir išsikal
bėjau, tai jis man davė auksinę 
kortelę, kuri kartais esti naudin. a ..............įL Dabar nan pačiam malonui^.1“ «>.'
Sf - -j -1 n_x- • i- kalingas greitis. Kas nors tun pa Naujienų vardu Įteikti jam plo- _ ? ?...........................2:.

Šerifo letai zmgsmuojancią Ki-
niją. Jis sako, kad aukštos te
chnikos v^stybės privalo Kini 
jai padėti atsistoti ant kojų Jis 
mano, kad Kinija sustiprės tik
tai už kokių 20 metų, o tuo tar 
pu visi turi sunkiai dirbti ir žen 
gti pirmin.

net ‘paču imperatorium. Prieš

ri gali traukinius nešti 120 my
lių į valandą. Jis važiavęs minė 
tu traukiniu, o kai baigė kėlio

ton mokyti tvarkos priSurėto- 
jUs, kaip pildyti įstatymus ir įsa_

.< / KALENDORfiLIS
Spalio 31: Laucilė, Volfgan

gas, Tonvilė, Eigilis.

Saulė teka — 6:20, leidžiasi

Vėsesnis.

— Preitą sekmadienį popie 
žius Jonas Paulius II 
teriu buvo nuskridęs

{tolimam priemiestyje 
lenkų kunigų poilsio 
Ten jis turėjo progos 
beti su savo tautiečiais. Asme
ninė popiežiaus apsauga neno
ri, kad popiežius naudotų he 
likopterį savo kelionėms.

helikop 
į Romos 
esančiu

namus 
išsikal-

DR. K. BOBELIO PAGERBIMO BANKETAS
Vakarė Liet. Taut. namuoše3įvyko dr.?K. Bobelio 

^Pagerbimo banketas. Jam vadovavo dr;V;zValaitis.
T. Blinstrubas pagrindinėj sai Amer. Liet .Tarybai. Prisipa 

kalboj pabrėžėė, kad dr. Bobe-Jžino, kaip giliai jį šis paren gi
liui visada kelrodžiu buvo tau-i mas sujaudino. Prašė atleisti, 
tos. laisvės idealas. Jis parodė) jei savo darbuotėje ne visus pa 
didelę aukos dvasią,, siekė dialo I tenkino. Norėta dirbti su visais, 
go, kaip vienintelio būdo skir. Kiekvienas lietuvis reikalingas 
tingoms nuomonėms išlyginti, mūsų tik^ui siekti. 
Dr. Bobelis principų žmogus, 
geras oratorius. Jis žinomas Bal! 
tuosiuose Rūmuose, Valstybės 
Departamente, kongresmanų ir 
senatorių tarpe, jis girdimas ra
dijo ir televizijos programose. 
Visur kelia Lietuvos laisvės rei
kalą. ’

Jis pirmaujantis savo specia
lybėj. Buvo pakviestas dėstyti 
Lojolos univ., yra Illinois gydy
tojų egzaminatorius, išrenkamas 
ligoninių gydytojų štabų prezi
dentas. Jo laisvės ryžtas susti
prėjo partizanų eilėse. Būdamas 
55 m. amžiaus jis yra pačioj sa
vo asmenybės viršūnėj. Turi pil 
nai atsidavusią talkininkę žmo
ną Dalią ir taip pat pavyzdį jos 
'motinos A Devenienės atmenyje.

Sveikinimo kalbas pasakė P. 
Dargis, inž. A. Rudis, ir inž. 
E. Bartkus, J. Valaitis. Latvių 
vardu sveikino V. Viksnmš, uk
rainiečių dr. M. Charkevych, 
taip pat alderm. K. Jakšy.

Lietuviškų dainų programą 
išpildė Dainavos ansamblio na
rės: E. Jankutė, M. Gabalienė, 
G. Dambrauskaitė, D. Ilg/nytė, 
N. Paulauskaitė. J. Burgess, I. 
Meilienė. Jos patraukliai padai
navo: Pienės pūkas, Dar pabūki, 
Pirmos žibuoklės, Rytoj tave aš 
išlydėsiu. Neišeik tu iš sodžiaus. 
Dainininkėms fortepijonu prita 
rė jų vadovas komp. A. Jurgu-

Pažymėtina, kad banketą ir 
vaišes organizuojant daug pasi- 

Tjdarbavo I. Kriaučeliūnienė, Gr. 
Talandienė J. Valaitienė, dr. L. 
Kriaučeliūnas. dr. J. Valaitis. 
Salė buvo pilna svečių.
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tary $12-15 milijonų metams, 
bet*’Pa u liūs J VI metais nūkrit 
iki '4 milijonų-,*lolerkK~ Konsi
liumo nuomone, pajamoš pri 
klauso nuo popiežiaus populi a 
rūmo pasaulyje, ypač Jungti
nėse Valstybėse.

Vatikano investicijos daro 
mos dviem būdais — dviem 
sekcijomis: paprastai nejucto 
mo turto, meno kūriniu pre
kiavimo ir kt. bizniu i? nepa
prastu būdu — transakcijų ver 
siu biržose.

j be žinios. '* - — '
Taifūno audra Filipinus pa- 

j siekė ketvirtadienį su 130 my- 
| lių greitumo vėju, kuris sukė- 
i lė didelius potvynius. Prezr 

’ dentas Ferdinandas Marcos, 
apskridęs daugiausią nufcentc 
jusįas sritis. Luson lygumose 
patvai’kė fgkpbipft pagtilboš/Uvf 
kimą ir sustabdėm 
stenius eksportą^ .r - t ,

bDu Sovietu šnipai 
gaus ilgai šėdėtF

N£W YORK. — DU;r Sovietu 
Sąjungos piliečiai Vuūlik En; 
ger, 29,* ir Rudolf čertiijev. 4*3 
metų amžiaus, abudu Jungtinių 
Tautu tarireu^jpĮ sųvt'Jj vai - - - »’
džios šnipai, pagauti Woodbri
dge beperkant svarbius doku
mentus apie narlaiviii (povan
deninių laivų) vaidmenį karo 
atveju. Jiedu blivo pagauti ge-

sveikata kiekvieną dieną silpnė 
ja. Ateina laikotarpiai, kai jis 
nepajėgia valdyti raumenų. 
Kraujo cirkuliacija atrodo tvar 
koje, bet kai reikia atsikelti ar 
eiti, tai raumenys neveikia. Pa
vasarį Vokietijoje jis jau nega
lėjo pakilti nuo kėdės, tuo tar
pu dabar dar aršiau. Vance kelis 
kartus tarėsi su Gromyka. Pasi

Dr K. Bobelis nuoširdėiai vi
siems dėkodamas, paėymėjo, kad 
čia yra išreiškimas pagarbos vi

Vatikano finansai nebesu 
veda galo su galais

VATIKANAS(DP)—Pirmiau
sias Jono Pauliaus II rūpestis 
bus kroniška pinigų stoka Apaš 
ta]ų Sostinėje.

Vatikanas yra pagarsėjęs 
kaip stipri ekonomiška jėga 
turi sunkumų suvesti galus su 
galais ,ko nebeslepia net tarp
tautinis Romos katalikų laik
raštis Revue Concilium. Pas
kutinėje laidoje šis laikraštis 
net pataria, kad Vatikanas par 
duotų dalį savo akcijų (Šerų) 
arba nejudomo turto — sko
loms apsimokėti. Nuo tolimes
nių komentarų Vatikano kal
bėtojas susilaikė, tik pakarto
damas pasakė, kad “Apaštalų 
Sostinė yra bėdoje’’.

Vatikano finansai yra laiko 
mi slaptai ir už tai yra kriti
kuojama pasauliečių, negalin 
čių matyti priežasčių, kodėl 
Apaštalų Sostinė negali kaip 
dera, skelbti kasmet savo paja 
mas ir išlaidas.

Vaikano pajamos, didžiąja 
dalimi gaunamos aukomis, iš 
investavimų ir patarnavimų 
kokius apaštalų sostinė tekia

Paprastoji sekcija privalo gūžės 20 d., nuteisti spalio 13 d. 
kasmet apmokėti apaštalų so- Jų bausmės bus paskelbtos ar- 
stinės administracijos išlaidas 
bet dėl drastiškos 
Italijoje nebegali 
Nepaprastoji sekcija, 
kapitalas vertinamas iki 
milijonų dolerių, nebciuri 
ko deficitus apmokėti.

Vatikano valstybės valdžir 
pajamų šiek tiek gauna iš sa gali vaidinli nemažą rolę Ame 
vr> pašto, pinigu kakkjos, hĮrjj.Os energijos parcikalavi 
muziejaus pajamų ir :s restoraj mams didėjant, sen. fidvvand M

Vatikano Kennedy (D-Mass.) išcėstė pre

jo f] i a ei jos 
apmokėti.

kurio-’
120

Jų bausmės bus paskelbtos ar
čiausiomis dienomis. Spėjama 
kad gaus kalėjimą visam 
žiui.

am-

Saulės spindulius 
perdirbs į elektrą

BOSTON, Mass. Kad 
žos saulės energijos sistemos

ma-

energijos parcikalavi

hąyką^^bjį^j, ęeikaZjng^^Brežne 
&
kreipėsi i .Brežnevą,.bet' reika- 
Imgo pa tvarkomo užsienio mi- 
.nisterįs . pegaūdavgs.  ̂Gromyka 
b\įtvo prižadėjęs' reikalą ‘sutvar
kyti, pprps, savaičių ĮJėgvje. bet 
to nepadarę./ / r. *

Variče nutarė 
skristi į Mčskvą

Sekretorius . Vance> negavęs iš 
Gromyko?: teigiamo-atsakymo, 
nutarė, skristi-įi Maskyą ir vieto
je visą reikalą* išaiškinti.’ Paaiš
kėjo, kad ir šio vizito metu Gro 
myko- dar neturėjo, reikalingo 
įsakymo. Jis buvo ■ tikras, kad 
toks įsakymas laiku neatėjęs. Ta 
d a sekretorius panoro pats as
meniškai pasimatyti su Brežne 
vu ir kartu su juo išsikalbėti, 
kodėl rusai vilkina pasitarimus. 
Susitikęs su Brežnevu jis pama
tė, kad sovietų vyriausio karo 
vado padėtis yra nepavydėtina. 
Brežnevo sveikata jau aukščiau 
kliudė tarptautinėm konferenci 
jon, ji kliudo jįr šiandien.

no. Pelno duoda ir 1
Bankas, pavadintas “Religinės 
veiklos institutu” šiuo metu iš 
moka padary tas skolas praei
tame dešimtmetyje .

— Etikos reikalų komitete 
nariai, apklausinėję sen. Tai- 
madą, rengiasi jį traukti teis
man už rinkiminei kampan! 
joi pinigų pasisavinimą.

—Arafatas laikraštininkams 
pareiškė, kad David stovykloj 
buvo padaryta apgavystė, iš 
davimas ir labai pigios dery
bos.

židentui Cartcriui.
Keeenedy praneša, kad prie

taisais saulės spinduliais 
kaitinamas vanduo, o 
spindulius bdtarpiškai 
elektra. Toks energijos 
mas galės lenktyvniaulf 
bus brangesnis už kirus 
gijos gavimo būdus. Bet
laiko praeis dar 20 metu.

bus 
ce]ės 

pavers 
gavi- 

— ne-
en ein

iki to

Pagalba juodaplaučiams
WASHINGTON. —Prezaden 

to Carterio administracija ruc 
šiasi dideliam darbui, pa tikrin
ti ir sutvarkyti daugiau kaip 
400,000 angliakasiu peticijų 
prašant medicinos pagalbos 
nuo juodų plaučių, kokiais pa-

■iiraelis ryžosi 
stiprinti kolonijas

JERUZALĖ, Izraelis. — Izrae 
lio premjere.- Begin pareiškė, 
kad Izraelis. vis dėlto stiprina 
savo pozicijas Samarijos srityse. 
Premjeras Begin parašė platų 
Raišką prezidentui, kuriame jis 
dėsto motyvus, verčiančius Iz 
raelį sustiprinti ir praplėsti Iz
raelio kolonijas. Izraelis nema
no, kad pavyks susitarti su Jor 
danijos karalių. Jeigu jis būtų 
taikos norėjęs, tai jau seniai bū 
tų gafėjęs pradėti pasitarimus.

— Ugandos kariuomenės dali 
niai nepritaria diktatoriaus Idi 
Amin sauvalei. Jis bijo pervers 
mo, todėl ir paskelbė, kad Tan-’sidaro plaučiai ilgą laiką kasy- 
zanijos daliniai peržengė sieną klose kvėpuojant anglies 
ir įsiveržė į Ugandą. kės.

Tūkstančiai angliakasių gav 
na progą, kai Prezidentas pa- 
sirošė Rlack
Reform Act of 1977. Iki tol jo
kios kompensacijos juodų plati 
čių negerove serga Įjojantieji 
negavo.

Lungg Benefits

du!-



3,000 GYDYTOJŲ IR VITAMINAS C
Kaip lumaltefeB partHyiiv pasigydė

Vitaminas C gali vęik įtobu^.C’Sodium escorbale miltelių 
klus padaryti. Milžiniški lyrinė- firmoje, išvirkščiant į kraujagy- 
jimai, raš<y mtiybos žinovė A- ales net iki 25 gramų kas die- 
delle Davis savo kūrinyje “Let’a ną. Ir, beto. Paprašė -užasakyti 

komiškų, jo mėgiamų, vaizdų 
<filmų) ir gerų juokų knygų. 
Vienų žodžiu tariant, jis nusi
statė, savo ligas nuveikti juo^ 
kais ir vitaminais C.

Get Well”, parodė, kad tas vi
taminas yra gyvybiniai svarbi 
priemonė užsikrėtimams paša
linti, bet, deja didesni pelnai, į- 
tariu, ir tas žinias laiko paelap-

Tikė jina i ir h:< sveiku pa
daro. Better Nutrition žurnalas 
paduoda iš New England Jour
nal of Medicine straipsnį 1978 
m. birželio m. laidoje, kurs šian
dien gali visą medicinos prak
tiką iš Pagrindų pakeisti. Straip
snį parašė garsus žurnalistas ir 
leidėjas garsaus literatūrinio 
Saturday Review žurnalo, Nor
man Cousins — ypač įdomus ir 
vertas Naujienų skaitytojams 
susipažinti.

Norman Cdusins, rašydamas 
tam didžiajam-medicinos žurna
lui, aprašė istoriją nelaimingo 
to įvykio —j stiigitf smūgįu 
ištikusios sunktošiąš ftąrtričlo 
fc'rmos, kuri jį bayfctoveik visiš
kai suparalyžąvtišf ^per eilę 
mėnesių k ąn k įjĮoV ^baisiausi 
skausmai. GydytoĮaV įors lei
do douti ir didetias DOrmas sti
priausių vaistų 'jfeąsmams ir 
uždegimui pašalinti, ąiefeko vil
ties iį apgydytĮ,';Aprodė, kad 
jam pagalbos .nebebuvo. 
Vaistai jį tik dar^iaBau kanki
no sukeldami didesni šalutinį 
efektą. Pakyrėjo jam ir ligoni
nės paslauga, dazutokraujo tik
rinimai, o mals toy.'buvo baisus 
ir pažiūrėti. ;7 ' •

Bet Cousins nębi&eris tjį. kurą 
nusimintų įr greit ligai pafflduCr 
tų. Gytojas buvo it jo asmenų 
ris draugas. Jani jis įasakė, kad 
ligoninėje pasigydyti negalima, 
ir paprašė jį perkelti i viešbutį. 
Jis tuo pačiu žygiu atsisakė nuo 
vaistų ir pareikalavo'vitaminų

Diagnozė gal iš karto neatro
dė natūrali, o gal ir keista, bet
gi ji buvo sėkmingai veikli. Jis 
greit 
greit 
viena 
— ir

pradėjo jaustis geriau, 
pasijuto galįs pajudinti 
kurią kūno dalį neužilgo 
kitą. Į trumpą, stebuklin

gai trumpą laiką jig tiek pa
sveiko, kad galėjo be pagalbos 
iš lovos atsiskelti. Šiandien po 
14 metų jis jaučiasi visiškai pa
sveikęs ir jo tos (enklyosis sPon- 
dyltis) ligos nebeliko ir žy
mės. Ir tada, kada paprašė jam 
duoti sodium eskorbato — ar 
vitamino C, jo gydytojau jį įs
pėjo, kad dar niekam ligoninėje 
vitaminų tokiomis dedelėmis 
normomis nebiivjp’ praktikuo
jamą, bet jis patįįakė esąs pasi
ryžęs rizikuoti. ^Tada ir buvo 
pradėta jam duoti — pradžioje 
mažomis normoipis — lašais iš- 
virkščiant į kr^jagy^Ię^ kas
dien normą didrhant iki galų 
galę buvo pasielrfo ta jo nusta
tyta 25 gramų norma kasdien.

/Greit Anglijos Naujosios 
medicinos žurnale pasirodė ir 
keletas laiškų, gautų iš gydyto
jų, -atsiliepiančių į Cousinso 
sfraįenį. Stebėtina, kad kalba 
tų rašytojų ėjo vien tik apie 
tLplacebaM — taip bevertį vais- 

rtą,s juokus ir -*norą .gyventi” ir, 
.viflfyisę buvo tos nuomonės^ jei 
vitaminas C ir būtų galėjęs ko
kį efektą padaryti, tai tik dėlto, 
Jtad ligonis tvirtai tikėjo į jį.” 
Nei: vienas iš jų nepritarė dide- 
tioįr Hermos įšvirkštimui į krau
jagysles, “Mums reikėtų dau-

ADOMAS GALDIKAS "GAMTOVAIZDIS" (Tapyba)

giau pastudijuoti placebos reik- nepasitenkinimo tuo, kad buvo 
šmę” sakė jie. leista pasauliečiui pasirinkti di

agnozę ir gydymo metodus.
Gydytojų skirtingos nuomonės j Visi pritarė idėjai, kad ir pa

Bet tie laiškai, kurie buvo 
rašyti pačiam Cousinsui, turiniu 
labai išsiskyrė, rašė jis savo 
Saturday Review žurnale 1978 
m. vasario m. Didi dauguma us 
3,000 gydytojų skaičiau pasisa
kė už “Atvarą nusistatymą kiek 
tai liečia naujosios, nekonven- 
cijonalės paslaugos rimtoms li
goms gydyti? “Jie išsireiškė 
prielankiai ir Cousinso pasirin
ktam mete’dui ligai nugalėti, 
pripažino ir “noro gyvent į” nau
dą, vertę ir, žinoma, vitaminą 
C. Nei vienas iš jų nepareiške

sauliečiai turėtų bendradarbi
auti su savo gydytoju, pagalbos 
ieškant

Du
sveikatai atgauti.
ypatingi nuotykiai

straipsnyje Cousins mi-

sirgo smegenų

RAŠO BR. DUNDULISNORMANAI PABALTIJO KRAŠTUOSE
(Tęsinys) bą ir kitus Pabaltijo kraštus

Skandinavų vedimasis į Ry. (Kuršą= Esti^' Tačiau * tos 
tų Pabaltijį XI a. įgavo naujųv ± . -x ■_
bruožų. Baigėsi tikrieji normai 
nų, arba vikingų, žygiai, o prasi 
dėjo Skandinavijos valstybių

Coldwa

And then the money orne. 
fa>e$Z7AXW^>tathe

enar»t0a

Buy United States Springs Bcndv

thecnld.

*5^(44

Savo 
ni du labai įdomius nuotykius, 
kurie gali kai kam atrodyti ne
įtikėtini, neturėjusiam pana
šios patirties su gydytojais. Vie
nas advokatas, kurio keturių 
metų dukrytė
uždegimu ir jau buvo arti mir
ties, paklausė gydytojo, kurs 
buvo ir jo asmenis draugas, lei
dimo mergaitei duoti sodiumo 
escorbate - vitaminų C miltelių 
formoje. Gydytojas nesutiko’, 
atsakydamas, kad tai būtų di
delė nesąmonė ir vienkart pa
reiškė savo nepasitenkinimą 
pasauliečio duodamomis instruk
cijomis.

Tada, advokatas, nieko ne
laukdamas, nusipirko vieną 
svarą vitaminų C, sodiumo as- 
korbato miltelių formoje ir vėl, 
atsikreipęs į gydytoją, paklau
sė ir galima mergaitei duoti šal
tosios košės (Ice cream). Gydy
tojui sutikus, rytdieną mergai
tei buvo paduota lėkštė šalto
sios košės su 10,000 mg. sodi
umo eskorbato miltelių miši
niu Sekančią dieną normą bu
vo padidinta ir t.L iki buvo at
siekta 25 gramai per dieną. 
Mergaitė per dvi savaites tiek 
pasveiko’, kad jau buvo galima 
ją iškelti ir iš deguonio. “šian
dien mergaitė yra jau visiškai 
pasveikusi,’’ rašė Cousins.

Kitas nuotykis. Viena mote
ris kreipėsi iš Bostono per tele
foną į Cousins, prašydama pa
tarimo savo vyrui, sergančiam 
terminuotu vėžiu kurs jau bu
vo praėjęs visą standardinį gy
dymo procedūrą — radijaciją, 
chirurgiją ir chemoterapiją — 
ir be vilties išgyti. Cousins, kaip 
pasaulietis, patarimą atsisakė 
duoti, bet papasakojo kaip vie
nas gydytojas — Dr. Ewan Ca
rn eri n — Škotijoje 
gonius išgydo su 
deltomis normomis 
Jis sakė, kad tie
greit atgauna apetitą ir norą 
gyventi ir pradeda normalų gy
venimą, kada kiti, kurie yra gy
domi ortodoksiniu metodu, ne- 
pagija.

Tada, molethį pasitarusi 
su savo vyru. Pasausė gydyto
jo ar būtų galinta duoti vyrui 
sodiumo askorbato su savo vy- 
so’diumo askorJiato. Gydytojas 
atsake:

“Kark, kvek - put tikriausia 
nesąmonė.“ Nors gydytojas ir 
buvo jų ilgametis asmeninis 
draugas* moterei neturint pasi-

panašius li- 
gerokai di- 
vi lamino C. 
jo ligoniai

jo Kanuto IX (Šventojoj) ir kt. 
ekspedicijos baigdavosi duoklės 
išreikalavimu. Istoriniuose šalti 
niuoseminimas danų žygis į Pa 
langą. Viename XV a. pirmosios 
pusės (1431 m.) rašte sakoma, 
kad 1161 irt, vedant Valdema 
rui I (1157—1182), danų karino 
menė atplaukė prie Palangos 
(birželio 15 d.), apgulė pilį ir 
ją paėmė. Tas raštas atsirado 
daug vėliau bažnytininkams gin 
či j antis dėl danų krikščionybės 
platinimo Kurse ir Kuršo vys I x w

i^kupystės įsteigimo. Tačiau bū
dinga, kad rado reikalinga ir ga 
Įima- nurodyti danų' antpuolį’'į' 

į x Palanga ir jo tikslią datą. Pas-bą kuri buvo svarbi prekybai.!^ 
Sembų čaivai su prekėmis lanky 
davosi Skandinavijoje. Vėliau 
užrašytuose šaltiniuose užsime
nama apie danų karalių pastan
gas XI—XII a užkariauti Sem

feodalų ir pirklių viešpatavimas 
Baltijos jūroje ir Patoinijy.

Baigiant kalbėti apie Borma
nus, reikia pripažinti, kad jiems 
pavyko užimti kai kurias Balti
jos pag tirto vietoves, kuriose įsi 
kūrė jų kolonijos. Apie ta liuaia 
archeologinės iškasenos Viskiau 
tuose, Gruobyne. Neaišku, ar 
buvo daugiau karinės stovyk
los, ar prekybinės faktorijos. Da 
baltinėje Lietuvos teritorijoje 
tokių normanų gyvenvucių 
(kapinynų) dar nerasta. Tačiau 
normanams (švedams ir ma
nams) apskritai nebuvo pavyKę 
tvirtai ir ilgai įsikurti batų pa
jūryje. Kovodami su Bormanais, 
baltai sugebėjo apginti savo ne 
priklausomybę. Tačiau užsitęs^ 
normanų (vikingų) žygiai ir po 
jų sekusios Skandinavijos vato o 
vų ekspedicijos negalėjo netu
rėti neigiamo poveikio vakarmių 
baltų vystymuisi, lėtino feoda
linio gamybos būdo pergalę. An 
ksčiau labiau pažengusius vaka 
rinius baltus prqenke rytiniai 
baltai — rytinės lietuvių gentys 
bei jų sąjungos.

Vietinių gyventojų — bal'ų 
atkaklus ir sėkmingas pasiprie
šinimas buvo pagrindinė norme. 
nų menkų laimėjimų ir galuti
nio nepasisekimo priežastis. Be 
to, baltams palengvėjo, kai nor
manų (švedų) žymi jėgų daKis 
nukrypo į Rusiją (“variagų žy
giai”). Kaip rodo rašytiniai ir 
archeologiniai duomenys, baltai 
buvo aukšto išsivystymo ir orga 
nizuotumo, turėjo gerus gink
lus ir sukūrė pajūrio srityje 

riau organizuotos Kanuto Didžio.»daug stiprių gynybinių raginių

nų antpuoių iniciatoriai buvo 
vietiniai vadai (vikingai) ar ats 
kirų sričių valdovai, dažnai va 
dinami “karaliais”, tai nuo XI 
a., ypač antros jo puusės, žygius 
ruošė sustiprėjusių Skandinavi
jos valstybių (Danijos ir Švedi
jos) centrinė valdžia — visos 
valstybės karaliai paprastai 
krikčšionybės platinimo dingsti 
mi. Danija buvo pirmaujanti’ 
Skandinavijos šalis. Ji aktyviau 
šiai veržėsi į Pabaltijį, ypač Sem1

rinkimo, teko nuo jo atsisakyti. 
Ligonis išėjo iš ligoninės, greit 
pradėjo atgauti sveikatą ir jau 
pragyveno daug laikd-daug il
giau negu buvo jam pranašau
ta. pasakė Cousins.

Skirtingos gydytojų nuomonės
Didelė dauguma iš 35000 gy- 

dytojų, rašiusių pačiam Cou
sins, savo laiškuose kalbėjo 
daugiau apie ligonio pasitikėi- 
mą savo gydytoju vertę, bei jo 
gydymo metodą, o ne apie vita
mino C naudą, nors tas vitami
nas, tikrų tikriausiai kaip tik 
ir buvo tas stabuklingasis vai
stas, kuris jo sveikatą atgavo. 
Betgi, ne risi buvo ir tos nuo
monės. Atsirado dar gana dide
lis skaičius ir tų,, kurie išdrį
so pasakyti: “Netikėkite, kad 
vien tikėjimas ir noras gyventi 
padarė tą stebuklą.” Du iš I11L- 
nojaus tyrinėtojų jam pasakė, 
kad jų atidus ir ouidugnus ty
rinėjimas jau parodė kaip di
delę įtaką turi tas vitaminas ir 
į radonojo kraujo ląsteles, kad 
vitaminas C kaip tik ir yra ta 
jėga, kuri atstato kūno “balan
są” ar homoestasis” t. y. kūno 
tendenciją sveiku pasilaikyti.

Kitas labai reikšmingas pa
liudymas buvo gautas iš Lebero 
laboratorijos, kur mokslininkai 
su didžiuasiu atsidėjimu sludL 
juoja vitamino C paką į enzy- 
mus. Enzymai negaudami pa
kankamai to vitamino, sunega- 
lėja, tada ir prasideda ta pra
džia tos ligos “Collcgen disease” 
į kurią įeina visos artrijio rū
šys, arba jungiamųjų audinių 
liga.

1 (Bus daugiau)

kutini kartą į Prūsiją ir Sembą 
danai įsiveržė 1210 m., valdant 
karaliui Valdemarui II (1202— 
1241 m.). Vėliau 1219 m., .danų 
kariuomenei pavyko užimti^ ne 
baf tų o estų krašto dalį — 
liną ir šiaurės Estiją su Sare- 
mos sala, švedai apie tą laiką a 
bai sunkiai, bet užvaldė Suomi
ją XIII a. prasidėjo vokiečių

— pįtių, kurias galima sieti su 
kova nuo normanų antpuolių. 
Tenka atmesti anksčiau gana 
paplitusią nuomonę, kad vakari, 
niai baltai turėjo menkus . ry7 
sius su Baltijos jūra. Baltai tu
rėjo, laivų, su kuriais pasiekda- , 
vo Skandinavijos kraštus pre
kiaudami ir net suruošdavo ka
ro žygių. Hipotezė apie Baltijos 
jūros pavadinimo lietuvišką' 
(baltišką) kūme nėra visiškai 
be pagrindo. - ■ f* • r-' ' k
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k Achieving Kitchen Efficiency
The energy crisis has made 

file subject of energy-saving 
cooking more than just idle 
conversation. Today’s home
makers are very concerned 
with ways to save money in 
the kitchen because they 
have to be.

There are real ways to 
achieve energy-saving effi
ciency in the kitchen which thermometer when roasting. 
we’ve experienced in the -
Hunt-Wesson Kitchens.

For instance, always try to 
match pan size with the 
burner. A pan that is smaller 
in diameter than its accom- as a guide. 
panying burner will allow 
heat to escape. That translates 
to precious energy wasted I

Remember to cut your 
vegetables before cooking 
rather than cooking them 
whole. This speeds the pro
cess. Legumes or dried fruits 
should be soaked, also, to 
reduce cooking time. Soaking 
returns them to their natural 
ftate, or consistency.

Another obvious way to 
lessen cooking time is to 
choose a relatively quick and 
easy to prepare mam dish.

Convenience foods such as 
our Prima Salsa, prepared 
spaghetti sauce, would- cer
tainly help the cause. Simply 
heated thoroughly, this thick 
sauce tastes like it simmered 
all day.

Don’t be afraid to experi
ment with new cooking 
methods. Oriental stir-fry 
cooking is not only intriguing 
as a change-of-pace menu 
idea — it ia more «n«Tgy

boning or steaming. You cut 
food into small pieces ao they 
cook quickly.

- If you wish to cook with 
your oven or broiler, H is 

* important to learn how to use 
them in a more efficient man* 
ner. Consider the following 
tips:

This can usually prevent 
overcooking. Also, fet in the 
habit <rf using a minute-timer 
for precise cooking. Do follow 
your recipes; they were meant

Remember that preheating 
the oven is generally wasteful 
except for "quick-bake” items 
such as cookies, pizza and 
frozen entrees. Cut down on 
this habit.

Make an effort to thaw 
foods at least partially before 
cooking. Don’t try to incor
porate thawing time into 
cooking time. This is a sure 
energy waster.

A genuine blessing to every 
energy conscious homemaker 
may be the microwave oven. 
Ab industry study shows that 
by 1980, between 20-25 per 
cent of American bomdrotda 
wffl be using them. If med' 
exclusively instead of a con
ventional oven, the ,
savings of a microwave overt c' 
could approach 85 per cent.'

These energy-saving burta 
are proof that there are hv ' 
deed ways to save fuel mouoy 
in the kitchen. It’s just/ 
another way Hnnt-W«mon is . 
working to make it tetah 

--------—- ~~'f j
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NUOSPRENDIS b. GAJAUSKO BYLOJE
Baudž. byla Nr 87, Vilnius, 1978. IV. 14 d.

(Tęsinys)
B. Gajausko kaltė sudarius 

nuteistąją asmeny sąrašus ir 
panaudojus juc’s antitarybinės 
agitacijos tikslu, nustatoma ši
tais įrodymais:

Iš B. Gajausko 1971 m. gruo
džio 23 d. buvo išimti trys ran
ka sudaryti sąrašai asmenų 
(lietuviu), nuteistu už itin pa
vojingus valstybinius nusikalti
mus. Grafinė ekspertizė nustatė, 
kad šie sąrašai Padaryti B. Ga
jausko ranka.(3 t., 111-128 L).

1971 ni. gruodžio 23 d. iš Ko
valiovo paimti nuteistųjų (lie
tuvių) sąrašai, atspausdinti ra
šomąja mašinėle rusu kalba (10 
t., 29-37, 12-17 L).

1977 m. sausio 1 d. kratos me
tu rasti ir išimti 5 lapuose at
spausdinti nuteistų asmenų 
(lietuvių) sąrašai (2 t., 234-245 
L). Išimti sąrašai yra analo’giš- 
ki. Ant išimtų iš A. Ginsburgo 
mai L>ei pataisymai, o rašysenos 
sąrašų yra padaryti papildy- 
ekspertizė nustatė, kad šiuos 
pataisymus padarė savo ranka 
(3 t., 173-192, 198-202 L). Tai 
patvirtino, kad B. Gajausko su
daryti sąrašai nuteistųjų asme
nų buvo jo perduoti Kovaliovui 
bei A. Gunsburgui ir pataipin- 
ti į užsienyje leidžiamus reak
cingus leidinius. B. Gajausko ai
škinimas, kad juos perrašė, ne
pagrįstas. Visų pirma, jas jį at
rasti sąrašai trijuose egzem
plioriuose tapatingi ir su 
pataisymais bei papildymais. 
Netikėtina, kad jis, turėdamas 
originalus,’ darytų jų nuorašus 
ir dar trijub'sė egzemplioriuose. 

4 .t ;t t4 . -

Be lo, parengtiniame tardyme 
B. .Gdanskas parodė, 'kad nu
teistųjų lietuvių sąrašus sudari
nėjo jis patSy gavęs žiniais apie 
juos iš pažįstamų ir nepažįsta
mų .pat paaiš
kino Jifies‘pa^atdžių -parašytų 
. „. k ■ * s m i. J . i  : . -

pagal B. Gajauską, niekam šių 
’sąrašų nedavęs, o su paminė-" 
tais bendraminčiais buvo pažį
stamas.

Nelegaliai rinkdamas nutei-* 
st uosius ir sudarydamas jų są
rašus, o taip pat perduodamas 
S. Kovaliovui ir A. Ginzburgui 
j tie's, aiškiai žinijo, kad jie bus 
paskelbti ir panaudoti antitary
binei agitacijai ir propagandai, 
to ir siekė.

Tokiu būdu šio nuosprendžio} 
I, II, III skyriuose suminėtais ir' 
aptartais įrodymais neginčyti-* 
nai nustatyta, kad B. Gajauskas 
skleidė antitarybinę agitaciją ir 
propagandą, siekdamas susilp
ninti ir pakirsti Tarybų valdžią 
TSRS, ši jo veikla atitinka Lie
tuvos TSR BK 68 str. 2 d.

IV. Bausmės ir kiti klausimai

•dymfįįtt 
KovaTfž 'Gihzburgas
juos gavaUš ^/^ajaiisko, nes

R

užimti — Mes esame dėkingi mūsų 
Pama* 1 valdžiai ir prezidentui Gierikui, s 
vyrus, kuris pagal galimybes šiaip

Visi stalai buvo 
kios ekskui’sijos. 
pašaly sėdint du 

{kurie užkandžiavo, pasistatę pus {taip laviruoja tarp kūjo ir prie, 
’itrį vodkos, ir tai, matyt, jau kapo.

nets «'abai garsiai disku- 
j avo savo tarpe. Paklausiau,. < 
čia būtų galima prisėsti. Jie su
riko, ir tuojau pat užsimezgė

!<ažk 
čia u
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ka kalbėti jie ncbi
ar jojo.

--------- Bepigu jums, 
__ r.._ ___ jūs Sibiro neturit.

kalba. Pamatę ant mano ranki-! Tuodėl st oresnysis 
nio lagamino amerikietiškus adl 
resus ir ženklus, pal*1 ausė, ar j 

jas esąs iš Amerikos. Jie iš ma-inusik 
* no kalbos sprendė, kad aš esu valkus ^atgailoti.

Padėkojęs už jų draugiškumą, 
atsisveikinau, nes atėjęs viešbu 
čio tarnautojas pranešė, kad 
man kambarys jau paruoštas 
5-me aukšte. Atlikęs regisi loci
jos form;4 umus, gavau raktą, 
pasikėlęs (užlipęs) susiradau 
kambarį, nusirengiau, apsiprau
siau ir po 24 valandų kelionės 
kritau į lovą kaip užmuštas.

(Bus daugiau)

lenkas, nes neblogai kalbėjau 
lenkiškai. Pasisakiau Lenkioj 
esąs pirmą kartą, kadangi prisi
pažinau esąs ki ęs iŠ Lietuvos, 
iš Suvalkų krašto:

— sakau,

juokauda-
mas 2:saKe;

— O kaipgi, 
tai

^e. Jei kas
■iam i Su- .

B. Gajauskas iš teistumo už 
itin pavojingą valstybini nusi-l 
kaitimą išvadų nepadarė. Jo! 
naujai padaryto nusikaltimo po-. VIKTORAS GALECKAS 
budis ir apimtis sudaro padidin-’ 
tą pavc'jingumą visuomenei beL 
valstybei. Jo asmenybė, nero
danti noro pasitaisyti, taip pat 
byloja apie būtinumą izoliuoti į 
nuo visuomenės ilgam laikui.) 
Šia rasme apie tai byloja ir ra-, 
sta pas jį daugybė kitokios an
titarybinės literatūros bei jo pa
ties kūryba reiškia neapykantą! 
Tarybų valdžiai, partijai ir vy
riausybės taikiai politikai. Ka.į 
dangi B. Gajausko ankstesnis) 
teistumas nepanaikintas, tai jis! 
pripažįstamas itin pavojingu re
cidyvistu ir paskirtina papildo* 
ma bausmė — nutrėmiinas.

KELIONĖ PO SUVALKŲ TRIKAMPĮ
atvyko į Ameriką su šeima, 
apsigyveno Bridgeporte ir įsi 
traukė į Amerikos lietuvių gy 
venimą. 1967 m. buvo nuskri-

Teismas vadovaudamasis Lie
tuvos TSR BPK 331-333 str., nu
sprendė Gajauską Balį, Jono s. 
pripažinti kaltu, padariusį nusi
kaltimą, numatytą TSRS BK 
68 str. 2 d. ir nuteisti laisvės at7 
ėmimu dešimčiai metų su nu- 
trėmimu penkeriems metams.

Remiantis BK str. pripažinti 
jį itin pavojingu recidyvistu ir 
bausmę paskirti atlikti ypatin
gojo režimo pataisos darbų ko
lonijoje.

— Būdamas pensininkas, nuta ■ 
riau pamatyti savo akimis bu- , 
vusią gubernijos sostinę — Su
valkus, nes nuo senovės gyve
na mano tautiečiai lietuviai. Jie 
mane pataisė, kad tai esąs mo- 
zūkų kraštas, gavęs atskirą Su
valkų vaivadiją, kuri pirmiau 
priklausė Baltstogės vaivadijai, p

Tuo tarpu atėjo padavėjas, ir 
aš užsisakiau pusryčiams porą 
kiaušinių su lašiniukais ir salo
tų. Mano bendrakeleiviai pasiū 
lė man stikliuką. Tą išgėrus, at
silygindamas aš paprašiau dar 
puslitrį degtinės. Pamažu girkš 
nojom ir kalbėjom. Jie man sa
ko,. kad Lietuva dabar esanti 
išnykusi iš politinio horizonto. 
Aš tai patvirtinau, pridėdamas, 
kad ne tik Lietuva, bet ir dau
giau valstybių nustojo nepriklaū 
somybės. Rusai komunistai .at
siėmė- ne' tik caro -valdytas.' že
mes, bet gavo priedo dar ir 
Prūsų kraštą. Tad ir sakau:- .

— Jūs,lenkai, tuo atžvilgiu.» 
esate laimingesni ir galite lais- j 
viau-kvėpuoti./)£ j f 3

Tada View j V* i

Beirute nėra vandens ir 
elektros. Visi pripažįsta, kad la
biausiai kankina vandens stoka.

kibiro. Prist ūmus laiptus, aš su 
savo rankiniais lagaminais lipau 
žemyn, lietui pilant. Kadangi abi 
rankos buvo užimtos, tai pasku 
tini laiptą lipant, niketerėjau 
kairią kojąą, kuri labai suskau
dėjo. Nors apdraudą buvau išsi 
pirkęs, bet tas nedaug tepadėjo. 
Aš maniau, kad greit praeis, ta 
čiau nepraėjo. Visas 7 savaites 
turėjau vaikščioti šlubuodamas 
su ištinusia koja — tai buvo tik 
ra kančia. Kam teks lipti laip
tais, būkite atsargūs! šiaip taip 
praėjau muitų'kontrolę, kuri bu 
vo ne tokia griežta. Daugiausia 
dėmesio kreipė į mano magne
tofoną ir į foto aparatą. Užsira
šė jų firmų pavadinimus, bet 
praleido, palinkėdami geros sėk 
mės Lenkijoje. Suradau Orbit 
raštinę, kurioje padavus 260 dol.

šių gyvų įspūdžių autorius 
yra vilkaviškietis, jaunatvėje 
kasęs anglis Belgijoje, pabu
vojęs Kolumbijoje, o 1950 me 
tais apsigyvenęs Argentinoje, ‘ dęs į Argentiną, o kai parda_
Buenos Aires mieste. 1965-tais j vę ten turėtą namelį, tai dvi 

_ .__ _ ___ į dienas buvo milijonierius, ga
vęs septynis milijonus pesų. 
Praeitą vasarą buvo nuvažia
vęs į Lenkiją ir daugiausia lai 
ko praleido Suvalkų tripam- 
pyje. Šios savo kelionės įspū
džiais jis per Naujiensa dali
nasi su Amerikos lietuvias.

N. Redakcija 
Jau kelis metus ruošiausi ap

lankyti tą nuo amžių lietuvišką 
kampelį, valdomą Lenkijos, ta-. 
čiau tai dėl ligos, tai dėl kitų pakvitavimą, šią sumą išmokėjo 
priežasčių vis turėjau susilaiky 
ti. Bet šiais metais nutariau tą 
kelionę įvykdyti, nes ir pats esu 
kilęs iš Suvalkijos, tai nors kar
te gyvenimo saulėlydy norėjau 
savo akimis pamatyti ta savo 
sostinę — Suvalkus ir brolius 
artojus, kurie lietuviškai šneka 
ir dainuoja.

Juk iš to krašto ir mūsų ap- i

Bausmės pradžią skaičiuoti 
nuo 1977 m. balandžio 20 d.

Priteisti iš B. Gajausko 136 
jrub. kap. teismo išlaidų į val
stybės pajamas.

Daiktinius Įrodymus, esan
čius byloje, palikti saugoti prie 
bylos. Geto aparatą “Zenit-3M’\ 
didintuvą ir kitas dauginimo] 
priemones bei medžiagas kon
fiskuoti.

Iš nuteistojo paimlus asme
ninius daiktus nuosprendis ka
sacine tvarka neskundžiamas ir 
neprotestuoj amas.

Pirmininkaujantis: S. Raziū- 
nas.

Liaudies tarėjai: A. Burokaitė 
ir F. Stanionis.

“AUŠRA”,
Nr. 11, 1978 rru gegužis.

Arthritis Sufferers:

WAKE UP WITHOUT 
ALL THAT STIFFNESS!

New formula for arthritis 
minor pain is so strong you 
can take it less often and still 
wake up in the morning with
out all the pain’s stiffness. 
Yet so gentle you can take 
this tablet on an empty stom
ach. It’s called Arthritis Pain 
Formula, Get hours of re-_. 
lief. Ask for Arthritis-Pain 
Formula, by the makers of 
Andcih* analgesic tablets.

NO. 49 i
1

. . ? ■ n, tj: '.sr*Hrz i**/, i f J : r‘*
.i k GOSt<AjSGI>IJ -KAiJBA

j. Jaamlnaa, A KISS IN THir’dA'RKi PitĖtėkri Ir tatvclą n?.?cY’^ 
įpraSymei paimti iž gyvenimo. Lengvai stilius, gyvs kalba, gražiai išleista. 
150 psL "Kaina'SŽ3K ' ""

Or. Juoias 8. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos i*tcrįJ« 
sutrauka nuo pat semjju amfip Iki pekario metu. Vidutinio formato. 145 
>sL, kainuoja S2.C0. ‘ ?

Or. Juozas B. Končiuj, VYTAUTAS THE GREAT- Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to įniko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją. 
211 osl. Kabia $3.00. Kietais "viršeliais $440.

Dauguma šių knŽif’yra tifcžmos dovanga/mirtomis progomis. Jai ir 
kitas knygai galima p j lenas arpa atsiuntus cekj _

zlotais, po 32 zlotu už vieną do
lerį. - — --

Transportas iš aerodromo į 
miestą labai vargingas. Iki Var 
su vos miesto dar buvo 6 klm, ku 
riuos pravažiavome autobusu 
stovėdami. Ir tas užėmė 40 mi
nučių, iki pasiekiau man nuro
dytą viešbutį. Ten dar įtikėjo 
palaukti keletą valandų, kol at>. 

dainuota Šešupė prasideda.’ Dėl sirado laisvas kambarys. Todėl 
to noriu tais įspūdžiais pasida- j užėiau i restoraną ko nors už- 

1 linti ir su miegais Naujienų skai ’ 
tytojais apie to krašto gyvento
jų nuotaikas, viltis, materialinį, 
politinį bei religinį judėjimą. 
Papasakosiu kiek galint objek
tyviau, paprasčiau, nes nesu ra
šymo specialistas.

Taigi gavęs Lenkijos visą 52 
dienom ir už ‘kiekvieną dieną 
sumokėjęs po 5.00 dol., viso 
260.00 dol.. o dar už bilietą 565 i } 
doil., š. m. birželio 25 dieną iš 1 I 
Chicagos pasikėliau U. N. lėktų J 
vu skristi į New Yorką, o iš ten, 
persėdęs į P. A., kuris po 9 vai. | 
skridimo išlaipino keleivius Aus J 
trijoje. Ten dar sykį persėdome J 
į denkų lėktuvą ir, nespėjus su- | 
valgyti dar kartą duotų užkan. , | 
džių, mūsų paukštis, sustabdęs Į1 
motorus, pradėjo leistis žemyn. « 
Pagaliau po 11 vai. skridimo | 
nusileidome vidury Varšuvos i 
aerodromo. Lietus pylė, kai iš I

T
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UNIV
1800 So. Halitod St Chicago, III. 60608

TURINTI DIDELES ATSARGAS

17W S. Halite* SL, Chicago, m. S0S08. — Td. HA 1-4199

1 M MAOJUtHO*, CHICAGO 4, ILL, Tuesday, October 31, 1978

TTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

ptXgU 1923 mttalB. T< 421-3070
Iftalpof ptetuoM HemAf antomobtiUm^

■ ENERGY 
WISErūpinfnų.A ------ - - _

1 Or. A. J« Gutwn - DANTYS, jų priežiūra, sveiliui ir grc5>

17SJ So. HALSTED ST- CHICAGO, ILL. W883

$3.04 
1X54

- DRJ ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSEGALIAI* GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO- 

r *0į VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^
Dr. A. £ Gussen — MINTYS IR DARBAI,' 259 pat? liečiančius 1905 •

_.. metų įvykius. Jablonskio Ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-

Kletaia yirieliii*. vietoje $4.00 debar tik__________
Mtaižtaia viiiejlaii tik _ ________________________

Or. A. i. Own — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
Mionėa po Xtaopa {apūdfiiįL. Dabar tik __________ $2.04

TaMos* taip pat uliJaaky fl pažtu, ataluntuc žaki arba money orderf, prie 
Burodyfaa kalno* pridedant 50c. penluntime Iilal4oma.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Cls suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jwm Kapečlmksv SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juom KapačInskMr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dot

ČIKAGIETtS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* .LIETUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naudeliuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 p«L SI JO. Yra taip pat 
Išversta i anglu kalbą.

M ZottvAc, SATYRINES NOVELES. Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pust, kaina S2.

D. KuraMs, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
ubaakavimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prtrf. P. Paltarkfk, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincai žamaltH. LIUBLINO UNUOS SUKAKTUS PARAITEJB,

MAUJTTNOSB, I7» $*. HALTTVO ST, CHICAGO. HJ, MUS

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Don’t be a Bom Loser!

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|l*no«9 f«llm« pvlklų knrTV, L v riet bei kokią

įpintą ar lentyną.
Alotwndr^ Pakalantis, MES GRĮŽTAME. JdomŪa jaunų dienų 

įtriminlmal ir (vykių bei vietų apnžyrnaL įkaitomi kaip ro 
manas 3d7 psL Kaina S3.

A. PakalnHkli, METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prtilmlnl- 
ir laiko (vykių Lietuvoje ir Vokietijoje įpražymaL rurtiiv- 
tyti | 12 dalių. 296 psL. kaina S3.

Dr. Karyi Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS. B tomai. Gn- 
__ fiala viršeliai*. 336 p«L Kaina S6.00. Minkštai* viri. 15.W 

Pmt. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dali*. 208 psL, įrišta — S3.00. minkštai* vir
šeliai* — 32,00; H dali*. 225 pat, įrišta — 53.00. minkš
tai* viršeliai._______________________ _____________ S1.SW

Honrfkx Tomai —- TamaUvikai, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnėa Ir Labguvos, apskritys su Įdomiais aprašymai*, ilin- 
rtrarijomis Ir dokumentacija. 336 p«L. kaina S3.

P. Kasi Onai, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dailų Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės ttslminimaJ 
170 psl.____________________________________

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 2» 
puslapiai ___________________________—______  SS.Sf

Knyga* užsakant reikia pridėti 23 et pašto išlaidom*.

NAUJIENOS,

Zfcg jkm jof it-
didžiu darbu. Ptanjų jl« pa- 
Junu pjulekti itmenlikui jfix| 

užrimojimuK Antra, jie padeda t<- 
kurti geresnf apylinkės bendruomenę 
(r parūpini fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar,
. Santaupoi, padėtos prie! 10 mtae- 
ilo diena, neša nuošimčiui nuo mė- 

rtdo pirmo* dienos.
Išduodami CertifikatU, kurie ne-

palūkanų, priklAusomal nuo Jdėtof’ 
sumos ir jot Įrėminto.

Investavimo knygelės Juškaite*
Teša
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Rochesteryje buvo aptarti. Kas tai padarė, tuo tarpu ( 
dar neaišku, ar tai vienas iš dtiejų Rochesterin važia
vusių “ryšių komiteto” narių, ar vienas iš penkių to pa
ties komiteto narių, ar vienas iš ALTo vadovybės narių, 
bet padarė kėlias ziroksines kopijas ir davė suvažiaviman 
atvykusioms atstovams. Galėjo tai padaryti ir barzdų’ 
kinės Bendruomenės narys, norėdamas, kad klausimas 
greičiau būtų svarstomas ir aptariamas. Galėjo tai pa
daryti ir visai pašalinis žmogus, norįs sukelti ALTo 
žmonių tarpe nepasitikėjimą savo vadovybe.

Gandai apie Rochesteryje “sutartus” šešis punktus 
pasiekė ir Naujienas. Redakcija paklausė porą atsakin
gų asmenų apie tuos šešis punktus, bet’ jai buvo atsaky 
ta, kad tuo tarpu apie “šešis punktus” nieko nežinoma, 
bet čia pat pastebėta, kad joki punktai ALTo valdybos 
posėdyje nebuvo svarstomi. ALTo suvažiavime vienos 
kitas prasitarė apie “šešis punktus”, bet niekas tų punk
tų neparodė. Atstovai girdėjo apie Rochesteiy neva su
tartus šešis punktus, bet niekas kopijos neturėjo. Vieni 
girdėjo, kiti skaitė, o treti komentavo, bet niekas jų ne
parodė.

Tiktai praeitą penktadienį paštas atnešė anoniminį 
laišką, kuriame nebuvo įprastų redaktoriaus koliojimų 
ir niekinimų, bet įdėta ziraksinė “ALTos ir JAV L. B- 
nės tarporganizaciniai santykiai” kopija. Nežinome, ar

PROF. ALBERTAS PARRILENINO VIRVĖ Volgos-gali lengvai tapti indėliu 
į konstrukciją sovietų tankų, sa 
vo kokybe pranašesnių už NA
TO arsenalo tankus.

Gandai apie “šešis punktus”
Dr. Leonas Kriaučeliūnas, ALTo visuomeniniams 

ryšiams palaikyti komiteto pirmininkas, ALTo suvažia
viman atvykusioms atstovams trumpai nupiešė savo pa
ties ir komiteto narių veiklą. Kai jis, trumpai pakalbėjęs, 
visai nutraukė savo pranešimą, tai visoje salėje buvo to
kia netikėta ir nelaukta tyla. Vienas kitas, ne delnais, 
bet viršutinėm rankos pusėm paplojęs, nutilo ir laukė

Suvažiavusieji laukė, kad bus paprašytas vienas ki
tas visuomeninių ryšių komiteto narys papildyti pirmi- 

; ninką ^pranešima, bet niekas, to komiteto narių nekvietė 
: papildyti pranešimo. Vėl tokios nejaukios tylos laikotar“

tai yra dviejų asmenų padarytas susitarimas su Roches
teryje buvusių JAV L. Bendruomenės pirmininku Algi
mantu Gėčių ir tos pačios organizacijos atstovu Algi
mantu Gurecku, šių metų birželio 18 dienų buvusių Ro
chesteryje ir padariusių ALTo ir barzdukinės Bendruo
menės susitarimą.

Ar toks susitarimas buvo padarytas, ar jo visai ne
buvo, bet ALTo vadovybė turėjo žinoti, kad toks zirak- 
sinis lapas buvo kamšiojamas kaikuriems suavžiavu- 
siems atstovams. Vieni galėjo juo patikėti, o kiti galėjo 
^pagalvoti, kad nieko panašaus neagalėjo būti, nes Ro
chesterin žmonės vyko tiktai informacijos sumetimais, 
neturėjusieji jokios teisės tartis ir susitarti. Miami ats" 
tavas P. šilas ziraksinio lapo nematė, bet girdėjo, kad

Iš rusų kalbos versta 

Jono Valaičio.

Neseniai aš atsiminiau pripa
žįstamą Leninui posakį:

“Vakarų kapitalistai tiek gob 
šūs ir kvaili, kad mums parduos 
net virvę, kuria mes juos pa-

O tatai as atsiminiau, kad iš 
Vašingtono iš Kalifornijos kon- 
gresmseno Roberto Domano ga 
vau egzempliorių pareiškimo su

Sovietų pirkimo komisijos įmePareiškimas įtikinamai panel 
gia Amerikos pramonininkų ir 
jiems pritariančių vyriausybės Į denis Amerikos kompanijų, sta_ 
valdininkų Vašingtone, kad par į kančių keleivinius lėktuvus, 
davinėjami raudonajai Maskvai Noins vos tik nepavyko, pasirašy 
Triašinos ir išradimai turi, pa-jti kontraktą pirkti pčaciakorpu- 
sak jųį turi tiktai trinkos, betl5^ reaktyvinį lėktuvą, kūno 
nieku būdu ne potencinę kari- [konstrukcija ir mechanizmai ga
nę reikšmę. Autorius cituoja 
dlaktarą Michailą čestinskį, ko 
munistinės Lenkijos žvalgybos 
narį, perėjusį į Vakarus:

“Kiekviena iš priemonių, inst-

vietų. Sąjungos karo aviacijai.

pertų yra-ne tiktai nukopijuoti

: ti, bet: daugelis nujautė, kad' pranešėjas visko, nepasakė. ■
• Sesijos pirmininkas,. atlikęs tokias atvejais reikalingus
Į formalumus ir legalizavęs pranešimą, taip pat nieko ne-' 
: papildė, v ? - : ,-;i. ....
• Tada Miami atstovas Petras šilas, uolus ALTo su- 

vaziavĮmo. dalyvis,. paprašę paiso. Atstovas, suąs susirm-1 
'kimui'priminė,-■'kad1 £m etinis; suvažiavimas-yra'aukščiau- 
sfasisfidKro Išgamas.-J^^enl^ĮfaMyb^^fpriąągalioja iš- 
tisu^MlętusįyeiBti, o.me^ų galgį padarj^ šiai^3!' 
mui sarte darbtrapyskailą. ^eiš^ddyįa^i sūdanti įvai
rūs komitetai neprivalėjo nieko slėpti nuo suvažiavimam 
atvykusių ateto'^JJarį'^trodĄtkadifiiuo klausimu komi
teto pirmininkas yiskų-.nepasakė.--Miami.atstovas papra
šė, kad pirminikaš papildytų savo . ranešimą. To paties 
prašė keli kiti atstovai visuose salės kampuose. ..-

Tai buvo geriausia proga, ne tik pranešėju, ’bet ir 
valdybai informuoti apie komisijos" narių„ miVąžiavusrų 
informacijų gauti patirti, bet nei valdyba, riėi pranešė’ 
jas prašomų žinių nepaskelbė. Vieans net prasitarė, kad 
pasitarimai dar nebbigii;'jeigu plačiau apie kalbėsime, 
tai galime visam'reikalui pakenkti. '.

“ .Valdyba, matyt, nežinojo, kad daugelis suvažiavi- 
nio dalyvių jau buvo skaitę visus šešis punktus,*- kurie girną”.

t » t
a

-pati “šeštąjį punktą”. Prieš išvažiuodamas iš Chicagos, 
;jis tikėjosi tą šeštąjį punktą pamatyti.

'Jeigu ALTo vadovybė būtų žinojusi, kas jaudino kai 
Į kuriuos suvažiavusius atstovus, tai jie būtų, padarę pra
šesnį pranešimą ir reikalą išaiškinę, bet, reikia manyti, 
kad jie nebuvo informuoti apie provokacinį lapelį, sukė
lusi abejones karkurių atstovu tarpe, u.-

Naujienos- gavo anonimo atsiųstą tą “tarporganiza- 
'epię1 kopiją. Redakcijoje saugosime ne tik tą pačią kopi- 

'ąįsirinki- ’ją, bet ir .ąnoniminį yoką, o šeštas minėto susitarimo, pa’ 
ragrafas”šitaip skamba.
'' 7;, *7 . ■ Nutarta sudaryti komisiją, kuri aškžntųsi
,,y.n4ėį. Lietuvos laisvinimo darbui Hešų sutelkimo, ir iš- 

tirtų galimybes ALTos ir JAV LB’nės visuomenini; 
reikalų tarybos apsijungimui arba eventualihiam 
ALTos ir JAV IB-ės susijungimui”.

‘ Cituojame “šeštą punktą” su visomis klaidomis, 
kaip jis perduotas. Joks gimnaziją Lietuvoje baigęs ia- 
teligentas nepasirašys tokio susitarimo, kuriame sako
ma aiškintųsi dėl Lietuvos laisvinimo darbui liešų sutel
kimo”. Jis ištrauktų plunksną ir vietoje gramozdiško sa* 
kinio būtų parašęs “aiškintųsi Lietuvos laisvinimo dar- 
bui lėšų telkimą” ir būtų sulietuvinęs “tarybos apsjjim-

.tas Mailsas Kostikas, teksto įva 
das parašytas Domano. Pareis-.___ _______ - • ? .___ — -
kūne iš viso tiktai 38 spausdinibet ir pritaikyti jas sovietų ka

rinėje gamyboje”. Mažne visa, 
kas importuota ir iš Vakarų:, 
turi dvigubą svarbą: naujausio 
ji amerikiečių aparatūra pader 

sukurti * sovietų sunkvėži- 
jujūs prie. Kainos, e italų kom- 
'panijos- ‘Thjatw automatika da- 
ro įmanomą ; :'Automobilių : <rŽi-

nu-

tfnių VCistybių, bet'ir visų1 tų

kaip arti buvo SSSR sėkmei

Bet sandėris, mūsų laimei, nut 
rūko. Savo laiške man 2 liepos 
iš Vašingtono redaktorius .“Ąr- 
md Forses bž6nįaln Senižamin 
šermmer rašo, kad didėiujasi avo 
rolė šiame reikale: Jęaip ^.vo 
giaisx taip ir triukšmingais pąro 
dymais Kongreso komisijose, ta 
tai jis suklitidė lėktuvo pardavi 
mą,- tatai įis nutraukė pardavi
mą. tfTąip ši tema artima mano

— • Atsikvosekit. ? 1Jūs: parduo
date komunistams: musų: tvirto

ir.kiti s

L , ‘ - • ■ < j 7 .-Gj * n'' * į’:-»’7'' VTI i I? *
■ t -------- ; - i J ■ \ - -■ • •

Galimas daiktas, kad ALTo; vedamam ' darbui pa- 
kenkti, norintieji paukščiai tyčia paruošė tokį susitari
mą. Rochesterin važinėjūsięjį ~.atstovai ąĘkįąį 
kad jie nesusitarimamš vėsti ten vyko,, bet tiktai infor. 
macijoms gauti. Bet koks susitarimas galios, jeigu jį pra
ves visa ALTo. vadovybė ir ALTo,atstovų, suvažiarimas. 
Nei vienas geriau su ALTo darbu susipažinęs • atstovas 
negalėjų su tokiais punktais sutikti ir. juos pasirašyti.

ALTas turi pirma turėti gąlvoje, kad' Bendruomenė 
pirma pati turi susitarti, o tiktai vėliau tartis su ALTu. 
Jeigu lietuviškos Bendruomenės negali tarp savęs susi
tarti, tai kokia prasmė vienai ją tartis su ALTu?

žvaina rtedhnologiji.
Vi

karus ketetą^ūkstocių inžinie
rių, kad: ismcfctų įgusti šiuosb

vę Sovietų; Sąjtmgąi, pei kokias 
vėliau kontrolės nei šių fabrikų 
nei personalo netufėjė?

žinoma, laikoma'kad Sovietų 
Sąjunga ir jai pavaldi Rytų Eu 
ropa vakariečių5 (ir jsųjonų) te
chnologiją negauna nemokamai. 
Mokėjimai atliekami reguliariai,

(Nukelta į 5 psL

: Artimoji Anglija
; (Tęsinys)

Karts nuo karto pasitaiko, kad koks nusi’ 
; kaltelis kyšiais mėgina policininką papirkti. To- 
: kiam bausmė dar labiau padidinama. ” Jeigu po- 
■ licininkas pasiūlymu susigundo ir toks įvykis 

paaiškėja, laikraščiai tai skelbia kaip didelę ne- 
' paprastą sensaciją, iš kurios nėra naudos nei nu’ 
. sikaltėliui, nei paliestam policininkui. Tarnyba 

baigta.
Per visus penkiolika su viršum metų, man 

. gyvenant Anglijoje, neteko girdėti, kad kas, 
nors sykį, būtų per tą laiką pasikėsinęs prieš ka
ralienę, jos šeimos ar net prieš vyriausybės ar 
parlamento narį- Anglai riaušes ir kruvinas re
voliucijas nebekelia. Nepageidaujamas vyriau
sybes keičia kultūringu, demokratišku būdu — 
balsavimais-

LIETUVIŲ KATALIKŲ BAŽNYTINIS 
KOMITETAS

Po karo lankantieji lietuviškas pamaldas ka
talikai kasmet išsirinkdavo 2—3 vyrus aukoms 

; rinkti. Tie žmonės nieko neatstovaudavo, kito- 
2 mis pareigomis nebuvo suinteresuoti ir nieko 
• daugiau, kaip parapijiečiai, nedarė. Todėl 1956 

m. gegužės riėhesį, po lietuviškų pamaldų su
šauktame katalikų susirinkime iškėliau mintį, 
kad Manchesteryje tarp įvairių lietuviškų orga

nizacijų niekas neatstovauja tikinčiųjų katalikų, 
kurie galėtų nemažiau prisidėti prie lietuviško 
veikimo spragų užpildymo. Susirinkimo dalyviai 
mano pasiūlymui pritarė ir čia pat išrinko šešių 
asmenų valdybą, kuriai buvo pavesta sudaryti 
Bažnytinį komitetą. Po trijų savaičių, šitie vy
rai, pasikvietė kun. V. Kamaitį, susirinko klube 
pimam posėdžiui ir pasiskirstė pareigomis: 

Kun. V. Kamaitis — pirmininkas, A. Jakimavi
čius — vicepirmininkas, Juozas Lekys — kasi
ninkas, L. Venckus — sekretorius, Arkadijus 
Padvoiskis — Eccles skyriaus atstovas, Antanas 
Jaloveckas ir Domas Jelinskas — komiteto na
riai.

Kadangi jokių užrašų apie lietuvių katalikų 
prieškarinę veiklą nebuvo, naujai susidaręs Baž- 
nytins Komitetas užvedė protokolų knygą ir tą 
pačią dieną numatė kuklias veikimo gaires:

1. Išlaikyti Manchesteryje lietuvį kunigą.
2. Rūpintis ligonių bei pavargėlių lankomu.
3. Kiek sąlygos leidžia rūpintis nelaimės iš- 

tikrųjų moraliniu bei materialiniu ; rė
mimu.

4. Katalikiškos dvasios palaikymui ir ugdy
mui lietuvių tarpe rengti religinio pobū
džio šventes, minėjimus. :r ekskursijas.

5. Sudalyti sąlygas, kad lietuvis kunigas 
galėtų susitikti su didesniu skaičium lie
tuvių jų namuose.

Pirmasis konkretus šių užsimojimų vykdy

mas buvo ekskursija į Didi. Britanijos Lietuvių 
Katalikų Kongresą, įvykusį per Sekmines—1956 
m.’ gegužės 20 d. — Lietuvių Sodyboje, Deadley 
Park, Hantshire. Lietuviai būreliais ir pavieniai 
suvažiavo, iš įvairių. Didž. Brtanijos- vietų.

Kongresas prasidėjo š-v. mišiomis už Lietu
vos laisvę. Jas gryname lauke atnašavo vysku
pas V. Padolskis, atvykęs iš Romos ir tarė Gany
tojišką žodį. Po mišių vyko gegužinės pamaldos 
ir Lietuvių Tautos .pasiaukojimas Nekalčiausiai 
Marijos Širdžiai

Po pietų, pertrukos sekė prof. Dr. Zenono 
Ivinskio paskaita. Po jos ėjo kongreso nutari
mai, rezoliucijos ir siunčiami sveikinimai. Penk
tą valandą po pietų iš Škotijos atvykęs šv. Ceci
lijos choras, vadovaujamas Varnaitytės - Mill
ion, atliko įspūdingą koncertą.

Po paskutinio žodžio, kongreso pabaigai* 
sekė Lietuvos Himnas.

Šis pirmasis Didž. Britanijos lietuvių ka
talikų kongresas vyko po obalsiu Už GERESNĮ 
PASAULĮ. Jis buvo vienas iš didžiausių, bet ka
da per Sekmines lietuvių sąskrydis, įvykęs Lie
tuvių Sodyboje. Pas mane dar yra užsilikęs vie
nas ekzempliorius to kongreso programos, ku
iną paruošė kun. Pranas Dauknys. MIC. Pabai
goje, programos, aplanko vidaus pusėje, kong
reso dalyviai palydimi šiaip:

Sese, Broli,

Iš Kongreso vėl grįši į namus prie kas
dienio. darbo. Bėt Tii išsineši vilti grįžti vėl 
į brangią Tėvynę LIETUVĄ. Tu išsineši at
gijusį tikėjimą į geresnį pasaulį, į teisin
gumą, kuris laimi ir Dievu, kuris kančią 
vainikuoja pergalės vainiku. Tu sutiksi bro
lį, kuris gal prarado tą viltį ir tą tikėjimą. 
Kalbėk jam, kad ištvertų ir nepalūžtų, ko
votų ir nepailstų.

Sese, Broli, Tavo tikėjimas yra Tavo tau
tinė jėga! Tavo tremties kambaryje tebū
nie lietuviškas kryžius ar Rūpintojėlis, mū
sų šventovių Marijos paveikslai Melskis iš 
lietuviškos maldaknygės, giedok lietuviškas 
giesmes, lankyk lietutiškas pamaldas, remk 
lietuvišką, spjaudą, .Palaikyk geruosius tau
tinius darbo, apsirengimo, žaidimo, poilsio, 
svečiavimosi papročius, nes jie reiškia do
rinį mūsų Tautos charakterį. Krikščioniškas 
tikėjimas yra mūsų ^stiprybė ištremtiems to
li nuo Tėvynės. O kai pašauks visus Laisvės 
Varpas, mes grįšim į Tėvynę LIETUVĄ.”.

(Bus daugiau)
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K.G. Ra.JTKAS 
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

M49 So. PuliJld Rd. (Crowford 
***i'Ml BviMng). Tol. L U $-«4M 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-W^4.

DR. C. K KORELIS 
INKSTŲ IR ŽLAPUMO takų 

CHIRURGIJA 
Totet. 695-0533

DR PAin, v. DANGIS 
gydytojas ir chirurgas 

W«stchest<r Community klinikos 
Medicinos d i re Kronui

1^38 S. Henheim Rd., Westchester,
VALA^TJOS: 3-—£ darbo dienomis ir 

ka> antra ieštadieni R~3 vai 
Tol: 5^^2727 arba $62 ?*28

• 6U — BE 3-5893 
DR. A. R GLEVECKA S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
SPECIALYBt AKIŲ LIGOS 

3W Wot W3rd Strw > 
Valandos para! suattartnu.

DR. FRANK PLECKAS
optometristas 

KALBA UETUVBKAI 
261» W. 71 St. Tel. 737-51*? 

tikrina akis Pntaiko akinius ir 
a “contact lenses’” •

rresxcs tapyba Lucientes

Vai agal susitarimą, uždrryta treč >

zPranašavimas apie Lenino vix > vietų vyriausybė, tatai, Movi 
vę jau daugelį me ų pasitvirtin atskirai nuo partijos ir Komin- 
davo iš tikro nedidelėmis dozė-1 x----- ’ ’’ ' x‘ ~ A
mis. Aš atsimenu, kaip 1961 me 
tų rugpiūčio virury kompanijo
je su vienu savo pažįstamu.jau 
nu Amerikos kanninku-stovė- 
jau vieno’e iš kra^urinių V aka 
rų Berlyno gatvių. Mudu matė
me kažką istarišk< priešingoje 

į gptvės pusėje rytų Berlyno vo 
I kiečiai statė “Gedos sieną”. Jų 
vžpak ' rie stovėjo sovietų tan 
kai su kanuoiėmis. gresiančio’ 
mis mūsų gatvės pusei su jos 
n usįminusia vakari n i ų berlynie 
čiu minia.

Modamas į spygliuotą vielą, 
kurią, išvyniojo Jt įtvirtino sie
noje rytų statybininkai. Ameri 
kos karininkas pasakė man:

— Mūsų štabui tapo žinoma, tijas ju valstybėse ir, teikdami 
kad ši vieta buvo Rylų Vokieti mums trūkstamas medžiagas ir 
jos pirkta iš Vakarų Vokietijos technikus, atgaivins mūsų karo

• pramonę, .būtiną mūsų būsi
moms pergalės atakoms prieš 
mūsų tiekėjus. Kitaip sakant, 
jie darbuosis ruošdami savo sa
vižudybę”.

Jus šį tekstą rasite Jurijaus

Annenkovo “Mano susitikimų 
dienraftis: tragedijų ciklas”, 
atspausdinta New Yorke 1966 
metais leidyklos “Tarptautinė Ii 
teratūros sandrauga”, tomas ant

tAno ir įtikinti Europą ir Ame 
riką, kad yra pageidaujami ir 
nepavojingi di’omatiniai ir pre 
kybos santykiai su Sovietų Ru- 
sija. “Sakyti tiesą-tatai smul
kiaburžuazinis prietaras. Melas, 
priešingai, dažnai pateisinamas 
tikslo’.

Leninas rašė (pagal savo pa- 
pro'į pabrėėdamas savo žo
džius):

“Viso pasaulio kapitalistai ir 
rižios, besivaikydami užka

riauti sovietų rinką, užmerks 
savo akis dėl ankščiau nurody
tos realybės ir šiuo būdu pa
virs aklais kurtnebyliais. Jie 
atidarys kreditus kurie pravers 
mums palaikyti komunistų par

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Pasirunk pasitikti savo Diev$*. Amoso 4:TX
Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 

amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir šventais tik tada, kai Žmogus pasensta arba suserga ir 
pamato besiartinančią mirtį arba kokią kitą nelaimę. Prisirengimas pa
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręžėme nuo nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais. Nes tuokart mes esame prašomi prista
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir Šventas ir jam patinkamas aukas. 
Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per ^isą li
kusi gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

<V. KAITO TYRINĖTOJAI
J. Muzikam, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303 

sy/T,\\V.W,VV.V.T.W/AW.W?A'VZZAVA'.VAV.,>'.VA

I

Mažeika & Evans
fabrikų labai neseniai.

— O, Lnino virvė.’ — sušu
kau aš.

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8S00
Tek 737-8601

Karininkas kūdrai nusišypso
jo. Man nereikėjo jam aiškinti 
šio išsireiškimo reikšmę ir kil- ‘ 
mę. Viso tiktai du metai prieš 
tatais ji buvo Kolgeitsko uni- 1 
versiteto studentas, kur aš dės
čiau. Jis klausė mano lekcijas, • 
kuriose aš kalbėjau apie Lenino 
virvę. Dabar jis ją matė veiks
me. Tikslios Lenino citatas su 
virve aš niekados negalėjau ras 
ti nei viename spausdintame šio 
genijaus darbų. Gali būti, kad, 
kažkur memuaruose Lenino ben! 
dralaikių, šią frazę girdėjusių jo ■ tampog atoslūgis arba

, rtimiau- i ^aras»? patalpintam “Taimse” 
i Lenino tekstas bu- ’ , c - ,,v 116 vasario 1977 metų, su auto

riaus priedėliu, kad šis Lenino 
priesakas buvo taip pat ir me-

LENINO VIRVĖ
atsiskiria nuo savo aukso atsar 
gos, bet net jo žymaus ištekliaus 
vargu ar šito aukso pakaks sko 
loms Vararams padenti. Į pa
galbą ateina Sovietų žibalas: 40 
tvirtos valiutos procentų Mas
kvai ateina iš jos žiba?o parda- 

satelitų įsiskolini-1 vimo už krašto ribų
kraštams kasmet i ,

— Į (Atkelta iš 4 psl.)

~ i kimo bet dažniau vekseliais. Ne 
I ramina toji aplinkybė, kad nau
jų sovietų pirkimų į kreditą su
mos kiekvienais metais viršija

į mokėjimus grynais. Sovietų Są 
J jungos ir jos s
imas laisviems ,

_ 1 auga. Savo pranešime Mails ,ien,° -neSem^ / t 1Q2n
Kostikas nurodo, kad Sovietų'tynmai+ P^’ 198°-
įsiskolinimas laisvajam pasau-*^? s°V < ... jĮ0^

- * a -i-, j tiek bus išsekusios, kad pačiai‘liui užaugo nuo 4 milijardų .
I A j i - 4. - - -i -; SSSR reikalams, kasdie pritruks’[Amer. dolerių 1973 metais iki x .. " .

AA .v. j t - • nuo trijų su puse iki ketunu su20 milijardu 1977 metais, o ben Jj.. H
t . . j - -n L. rv - • 'm- j* rpuse milijonų barelių. Kur jauOFBO VAL: pirm, natiad.. trečiai‘f1 ^opos handies'^ į
ir-feikt^ttWiaL vak- ŠUtadie-: demokratijų -skolomis ‘nuo 17 ę.. Q — 
nlaiš- 2-4. T4 -popiet fr Vtu laifcĮ^i^^mVrjonų-.pelenų tvtiį'.valiutą

pagal ir 1973 metais iki 62 milijardųT977 p*.' l .
iv • . laisvoms .salims «?abai. sunkiai..

n . .cLtr-zJ, -i ,h;Joft-užsieniof pilkėjams
• Kostikas,.taip pąt^ęjtųoja pa- Syauklios^ nors,dedapios^visos..so’
' ; reiškimą profesoriau Ričapdo .yiętįnės, pastangos-įstumti jas* į-

. dažai..vilįjjancias^pnkaįq

t.cAnnepatekscsralaiku •Vakarų
■ W Wm» k^HtąMštajfpritei sudužusuos-.kų- Annenkovas.pastebėjo -ir nurašė}:? .^^°S •^^gu^s.^^antĖcmetmiam f L ~
- < PRo^ct €-5W . -, j{u; io?. satelitu Laiškiam pašau- L : ____ <J

DR. LĘONAS SEIB 6 US'
. - INKSTŲ, PŪSLĖS fl

PROSTATOS CHIRURGIJA 
3656 WEST 63rd STREET 
VaL antrfcu. 1—4 popift

X pfita 776^390
RexJdenciIo, taisE: -44S-5M3

DR. VYT. TAURAS 
’ Gydytojas . ir chirurgas 

B«l»dr» priHifca,- jp^i. MOTERĄ Ilges. >
Ofisas 1652 WEST 5yfh S> RGET

- Tel. PR 8-1222

z»u

nuo trijų su pusę iki keturių su

(Ar<± rSuppofuz\į t t kuris,kad.^ su tpkįu
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Apdreu«t«, parkrauetymas 
- :U įvairi* aietamf.

ANTANAS VILIMAS
; Tai 376-IS82 arba

SOPHIE BARČUS 
RADUQ iliMOS VALANDOS 
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madienio iki penktadienio 3:00 
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Šie Lenino užrašai buvo pakar 
toti angliškai straipsnyje vieno 

: svarbųjų New Yorko “Taim. 
Į so” bendradarbių Sairuso Sol- 
j cbergero antrašte “Karstas į

kalbose, jinai ir yra.
sias “virveir ”
vo užrašytas žinomo dailininko 
Jurijaus Annenkovo. 1821 me- 
lais partijos viršūnė užsakė jam
Lenino portretą, o trimi metais 
vėliau tuojau po vado mirties, 
naujai jį pašaukė su paskyrimu

me jo užsienių reikalų komisa
rui. G. V. čičerinui.

Nors virvės paminėjimo šiuo-
iHustruoti knygas apie Lenina, T - * ‘_ t . j se Lenino užrašuose nėra, bet
ruošiamas spaudai. Kad ‘ įkvep-] mė iau le
tų Annenkovui, buvo leista pn j dariniai apie
^efti prie Lenino rankraščių, sau Ue -eji
■4bnių :Le^0 anstitutė Maskvo- liaį Vakarų vai-

įdžios patys save pasmaugs dėl
9 Skaičiųje:kitų "opierių,, tiek iliuzorinio pelno.
neatsargiai dailininko atskleistų, Js “Novoje Russkoje Sova’L* - j

teksto prasmė ir pusiau legen-

vęTtie patys: aklieji kurtneby-

Iš “Novoje Russkoje SIovo”.

— Pabėgės sovietų diplomą
• • . ; * j ' - • L* * i. v> '

^^& "raūdo>raji'"RyEu'Eu-Jtin^^rai^ skolų mokėjimus?1

sijųsius su 1921 metais: ias Arkady Ševčeliko, mfvykęįs -
1 “Mano be tarinių stebėjimų į WashihgtUno didelį‘hot^į, prie, 

rezultate mano emigracijos me- baro susipažiną su^ panele Čha-^ 
tais privalau *? prisipažinti, ves, kuri jam labai brangiai kai-: 

^kad vadinamieji Vakarų Euro-! navuši, prisipažino jis tardyto-1 
posTr Amerikos loHtūririiai sluojui". Jis nežino,, kaip sustabdytiJpąnjzms . savo ^ohnimą?^ Lhpolegijos:SovietųJSąjung^ 

7*^- j. pajėgūs susivokti dą,mokėjimus už-patarnavimus.

7 <?

TREMENDOUS TRIFtK
THE SNEER THAT ELECTED

’A PRESIDENT!
Many Presdents hxvr been 

elected with the bdp of » ikgaa ; 
that caught the populir fancy- 
There Tippecanoe, and Tyler, 
too”; Hard*ng1* “Back te Nor
malcy”; RooserelO *New^ DeaL^ 
But it was a slogan coined tram an 
insult that rolled William Henry 
Harrisnc into the White House.

This a to ftory: Martin Van 
Buren was runnhig for re-election 
io 1E40. backed by • Democratic 
Party <o 
xzed that 
th ar his Whig opponent. Wilbam 
Henry Harrison, stood ao chance 
A small Democratic oewspaper in 
Baltimore wrote jeeringiy- Gen
eral Harrison ^as given a pension 
of $2,000 tee vould be contour to 
spend the rest of his days in b log 
cabin drinking hard cider."

The Whigs seized upon this ob- 
fOure fittle paragraph and tamed 
H info « mighty enbuto Harrison 
Became the 'Tog-cabin, bard-cider 
candidate," his military exploits 
were acclaimed and the enthusiasm 
of the people rallied to the picture 

the rugged frontier hero.
Actually, Harrison bad a> in

come of $12,000 a year and never 
lived in • log cabin, but these fads 
did not change fce country** con
ception of him The Whig election 
m a hearty one. and the log-cabin 
arai hard-cider became rynnbolf at 
^fir caraKdata. On oar occasion, 
whee Daniel Wehtter ww speak- 
fcog M a rally te Harrison** behalf.

was generally conceded
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— Sen. Daniel .Flood keliais

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
OALYSL

TRYS MODTRNISKOS, KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMBULANCI
.... PATARNAVL

MAS DIENA
IR MAKTL

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
307 So. xilUANlCA AVENUE. Pkont: YArii 7-44*1

PETRAS BIELIŪNAS
L348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU W571

BUTKUS - VASARIS
14A5 So. 50th Avė, Cicero, I1L Phone: Olympic 2-1001

■Jlasfcva be Čeremonij'os. šeiipi- 
ninkaus he1 tiktai"^Afrikoje/ Bet 
Ir^ višuoše'kituose kdhtinėhtūo- 
se ir jūrose? Galima baimintis, 
kąd skolų .mckėjiinąs;1bus,yisiš 
kai -kitas.. Mokėjimas smaugian
čia Lenino virve? . į

• r • r f -te * ’ f Z

barties dalykų padėtyje, nei rea 
liam jėgų santykyje, šiuos sluo
ksnius'’Teikia laikyti kurtneby- atvejais pareiškė, kad jam pri- 
liaiš ir veikti jų atžvilgiu pagal ~ metami kaltinimai yra be’ paw 

l šią padėtį.;” .« grindo, bet jis pasisamdė advo-1
Leninas po so rašė, kad rei- katą ir rimtai rengiasi bylai. Jį 

kia užtikrinti Vakarus, kad so- kaltina buvęs jo sekretorius.

NARIAI:
Ckkagoc
Lietuvių
Lai4oU?vių

Wrertoriu
Asociacijos

Does 3. meatless meal sound 
Kke an incomplete meal? It 
doesn’t have to be. A meal with
out meat can be nutritious, deli
cious and easy to make, espe
cially when it’s made the fast, 
microwave way. Add variety to 
your family’s menus, with these 
easy entrees from the Whirlpool 
microwave oven cookbook. In 
the Dutch Cheese Casserole, 
thrifty cheese takes the place 
at meat

DUTCH CHEESE CASSEROLE 
total cooking toe: 21 minutes

4 e. thinly sliced mrchini
(IDk) .

% e. water
IS e. sliced fresh mushrooms

H e. chopped onion -
1 dove garhe, minced
4 T. batter or urafgarine

H e. all-purpose flour
% L salt, % t pepper
% L dried hast crushed

154 c.milk
1 c. shredded gouda cbee*
4 e. wide noodles, cooked

A drained
2 T. ehopped pimente

M < shredded gosda ebeew
In 2-quart casserole, combine 

ruečhinl and water. Cook, cov
ered. at HIGH «-7 minutes, tm 
tender, stirring once. Drain; set 
aside. Tn same casserole, com
bine BMKbroouML onion, garlic 
and butter. Cook, covered, at 
HIGH for 3 fotnutes or till ten
der. Blend in flour, salt, basil 
and M t. pepper. Add milk; cook 
at HIGH for 5 minutes or till 
thick and bubbly, stirring after 
3 mtn. and then after each mln.

TANGY HOT SPINACH SALAD TOSS 
total cooking toe: 13 minutes 

2 T. lemon Joice >
1 T. prepared boreerxdwh
1 L Worchestershire «ance
2 hard-cooked ego 
1 10-oz. package fresh spinach, tora 1

U54 So. HALSTKD STREET

MAWIIMOC, cmkaoo I, iu_ Tuesday. October 31. 1978

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAVKS)

2424 WEST 6»tii STREET REpwHfc 7-1211
2314 WEST 23rd PLACX Vli ri®* 7-«4?>
11028 SOUTH WEST HIGHWAY, pilot Hill*, W. 174-4411

GEORGE F. RUDMNAS
SU9 So. LITUANICA AVK TtU TAr<f 7-11S8-11W

rnjgn became «o popular $ai Har

■ _ Jei Hnote aseienta. kurie 
galėtų užsisakyti NąųjieĄaa, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujiem* dvi sa
vaites nes

te tawnn hto i* tilrchnn melted. Add zucchini. noodles, 
•nd ptaento. Coot st HIGH 
fer A»7 mtoutes or Ufi heated 
through, stirring once. Sprinkle 
* e. good* chaere atop essse- 
mie: cook at HIGH lor 1 min. 
Matei C aerringik

4 slices hamn
2 T. shred zreen onto
4 L aU-purpose flour

S tsaK 
% e. water

In large mixing oowl, cook bacon covered with paper towels at 
HIGH for 6 minutes, giving bowl half-turn once. Remove bacon 
from bowk leaving H c. drippings in bcrwL Cook onion In reserved 
drippings, uncovered, at HIGH for 3 min. Blend in flour, salt, dash 
pepper. Stir in water, lemon juice, horseradish, and Worcestershire 
sauce. Cook at HIGH for 3 min. or till mixture thickens and bubbles, 
stirring after each minute. Add crumbled bacon, diced eggs and 
spinach to sauce. Toss to coat with dressing. Cook, uncovered, at 
HIGH for 1 minate. Toss again before serving. Makes 4-6 servings.

MICRO TTP. Create a sponteneam strap with celery, onitm. 
parsley, carrots, and that dab of leftover meat or pasta. Add 1-2 e. 
water, seasonings, and tenner at MET1TTM until flavors are blended 
and vegetables are tender. Or use ehiekra idblrts and banes, and 
add leftover rice or vegetables, diced chicken. Na time te mate 
your own stock? Start with canned cream er clear wrap, ar a mix. 
Add fresh nrashrorenu green onions, slivered bam. dry wtoe . 
creative. War?
hearty supper.

Ph*w«: YArde T4S11



Lietuvos Generalinio Konsulato
ew Yorke Paieškomi Asmenys

DABAR, NE RYTOJ!

41 West 82nd Street Vienas vaizdas Gedimino kalne

TeL 737-7200 arba 737-8534

Lithuanian Minstries

teru

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar

lefonu

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė Ir vardai

Adresas

Pavardė ir vardai

DRAUGAS IR BIČIULIS

JAV LB Cicerą 
apylinkės BaliusAr galima pergalėti 

mirties baimę?

Consulate General 
of Lithuania

ASTRALOGUA ARBA KOR
TŲ SKAITYMAS,LIETUVIŠ
KAI kiekvieną šeštadięnį nuo 41 
ryto Bei, 5 vai. pępiet. Apoiirt- 
męntų< nereikia. Elinora' Jakš-

P.O. Box 321 
Oak Lawn, IL 60454

Insurance, Income Tax
951 W. 63rd SL TeL 436-7878

Ull Frank Zipolli 
oom w.nfti ft 

GA 4-8654

— Gedulingos Vėliniu pamal
dos Įvyks š/m. lapkričio men. 
2 d., ketvirtadienį 7vaL: v.:3e- 
vų Jėzuitų, koplyčioje. Pamal
doms pąsibaigus,' pamaldų da-

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo _
yra naujas skaitytojas. Priede _______  doL

Pavardė ir vardas ________________ —__

— Prezidentas Carteris tarėsi 
su Izraelio taikos derybų atsto
vais, o sekretorius Vance tarėsi 
su arabų valstybių atstovais. 
Pačioje pradžioje Vance pareiš
kė įsitikinimą, kad galima pa
siekti taikos.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvyniu, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedu, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

NAUJAS 6 kamb. namas i vakarus, 
kur grynas oras ir arti Čikaga. Pigus, 
$53,500.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 606G6

los universitete dėsto lietuvių 
kalbą vieną kartą savaitėje po 
dvi su puse valandos. Už šį kur
są gaunami trys semestriniai 
kreditai.

» Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimojšlaidas. ^Priede - _ ~ dol_____________

Pavardė ir vardas________________________________________________

with delivery after 3 O’clock.
Immediate opening.

Call 524-0310
SAM'S SUPERMARKET

OAK PARK

Prenumeratos pratesimo, užsakymu, bei galimu skaitytoju reikliems 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

Ieškomieji arba apie juos 
inan tieji maloniai prašomi 

atsiliepti:

• Platinimo vajaus proga, nrašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa
žinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 'FERMINAME 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMA1S

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS t

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

ELECTROS ĮRENGIMAI* 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto Hldfeną, 
Dirbu Ir užmiesčiuose ge- 
rantuotal Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS ' 
4514 S. Talman 

TeL 927-3559

PECIlLIONIS, Zigmantas^gi- 
męs 1920 m. Pilėnuose, Kauno

— Arėjas Vitkauskas iš Jer
sey City, New Jersey, atsiuntė 
The Seattle Times iškarpą. Joje 
rašoma, kad Seattle miesto pa
trulis Joseph Jankauskas netar- 
nybes metu užėjo j Capitol Hill 
krautuve, kurioje yra jis tarna-

Vytautas A. Račkauskas iš 
Cicero, šešis metus išbuvęs VI
STA ir PROJECT SENIOR 
ETHNIC FIND organizacijose 
ir vadovavęs lietuviu sekcijai, 
nuo lapkričio' 1d. iš jų visiškai 
pasitraukia. Kol kas joks lietu
vis neatėjo į jo. vietą tose orga
nizacijose padėti vyresnio am
žiaus lietuvimas tvarkyti for-; 
maltinius socialinio aprūpinimo 
įstaigose.

DELIVERY MAN WANTED
Pay day every day. Immediate open
ing. Flexible hours. Be your own 
boss. Our people make $100 plus per 
day. Elk Grove area.

Call 364-1340

BŪK DRĄSUS IR LINKSMAS, 
GREIT MIRSI

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI - - r
skaityti Ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams. - > :;

Mykolas Karaitis. sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd.. St. Petersburg, FL 33708, tel. 818-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu. TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė S50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. ’ . .

[vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

TeL 767-0600.

PETRAS KAZAN AUSKAS, Prez’denUs
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-774?

— Adelė Bane7ytė-Razmienė 
išrinkta SLA 168 kuopos Stanr 
forde pirmininke, V. Stadalnin- 
kienė — sekretore.

Pasiklausykite Gerosios nau
jienos- lietuviams šį* antradienį, 
spalip 31 d., 9 y ai. ir 15 mini 
vak. .radijo banga 1490: AM per 
“Lietuvos Aidus”. ... zę?

Pareikalaukite šv. Jono e- 
vangelijos knygelės, prisiusime 
dovanai. * Mūsų adresas-ADVOKATAS 

CHARLES P. KAL & Associates 
2649 West 63rd\treet, < ‘ ’ 

‘ TeL 776-5162 
Trečiadieniais' iš anksto susita

rus. šeštalieniais iki 12 v.
Vakarais tel. 373-5047.

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientams.

NAMAS — SVAJONE: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi
lių garažas, du balkonai, patio. Mar
quette Parko centre.
MŪRINIS BUNGALOW, 3 miegami, 

gražiai užlaikytas, $34,000.
NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI

NES biznis. $80,000.
MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna, 

apie 200 svečių salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

OBYTOZKA, Teresė, gim. 1910 
m. Budvicių km., Pajavclno vi., 
Vilkaviškio apsk. 1960 metais 
gy veno New Yorke.

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi 1 visus skaT 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip, pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei. 
kalų renesanso.

PUNCH PRESS OPERATOR 
TRAINEE ~

To be trained on our small punch 
presses. Must speak, read English. 
Excellent benefits including dental

AMERICAN GASKET 
& RUBBER CO.

9509 Winona, Schiller, Park, 111.
Apply in person or call: - 678-3550

— Emilija Jonušienė, muziko 
Broniaus Jonušo našlė, gyve
nanti Omaha, Nebraskoj, mirų-j 
šio vyro atminimui įsteigė kas-: 
metinę $1,000 stpiendiją lituani
stikai studijucli. šiems akade
miniams metams stipendija pa
skirta Robertui Jonui Saldžiui, 
gyvenančiam Brazilijoj.

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

PRINTER—OFFSET
2 years experience on A.B. Dick 
350-360 for loop printer. Excellent 
company benefits. Good transporta
tion.

346-8082

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAHOUrtTI GIFT PARCILS SIKVKB 
!3fl1 W. St, Cktew*. III. SM29. — TH. WA S-VTf 

SU3 fa. Halsfad H, HL WM. — T< 19443M
V. VALANTIMAS

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARUA NOREEIENi

tMS Wert IMA St, CM<*co, Hl M«2f • TeL WA M7XT
DMelli weslrfoklmef jerM rOilw Įvairių

MAISTAS IS IL’ROPOS SANDtLIU.

M t ČINSKIENĖ-GABARTAI- 
Te, Adelė, vyro vardas Vladas, 
1937 metais lankėsi Lietuvoje 
MozuriŠkių km., šakių apsk. Gy
veno Brooklvn, N. Y.

, “LIETUVOS AIDAI”
g, KAZE BRAZDZ10NHE,“I PROGRAMOS VEDtJA

Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL vak, 
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629

Telef. - 778*5374

Apsiprato su vėžiu
Chicagos universiteto Biznio 

mokyklai vadovaujant buvo pra
vestas apklausinėjimas asmenų, 
dėl ko asmenys, kurie patys įta
ria save turint vėžį, delsia ir ne
siskubina kreiptis į daktarą, o 
kai pagaliau kreipiasi, yra pa
vėluotai, žinodami, kad pats ge
riausias vaistas yra ankstyvas 
vėžio suradimas.

Delsimo priežastis, daugelis 
asmenų tvirtinę, esą vėžio ne
įveikiami, kiti neradę daktaro; 
kuris aiškiai nustatytų ar jau
čiami simptomai yra vėžio, kiti 
nepasitiki medicinos profesija, 
o dar kiti iš baimės, kuri yra 
tiek didelė, kad apie tokią ligą 
verčiau nieko nežinoti.

Dėl savo apsileidimo ir tingė
jimo kreiptis patikrinimui, kai 
kurie, ieškodami kaltininko, sa
vo kaltę verčia visai medicinos 
profesijai, rašo mokslinis redak
torius Ronald Kotulak.

— Liefuuzų rauragės klubo 
metinis banketas įvyks 1978 
lapkričio 4, 7 v. v., šeštadienį 
šaulių Namuose, 2417 West 
43 St. Bus programa, šalta ir 
karšta vakarienė, šokims gros 
Rmonio orkestras. Įėjimas Į 
dol. asmeniui. Telef. rezerva-J 
cijoms 476-8417.. (Pr.)j

— Prano Čepėno “Naujųjų; 
(laikų Lietuvos istorijos” I t.; 
brangi knyga visiems lietu
viams, graži dovana kiekviena 
proga. Įsigydami pirmąjį tomą, 
padčste įleisti antrą istorijos, 
tomą. Kietais viršeliais, 560 psl. 
kaina $15.00.

Reikalaukite knygynuose ir 
leidėjo adresu: J. Urbelis, 1649 
No. Broadway, Melrose Park, 
Hl. 60160.

STORE MANAGER

Experienced meat cutter and produce 
clerk with delivery after 3 O’clock-

iki 4:30 v. v., išskyrus šeš“ 
ir sekmad. Lietuvos Dūk- 
draugijos telefonas:

925:3211. (Pr.)

vęs. Ten tuo metu vyko plėši
mas. Susišaudyme. J. Jankaus
kas nušovė plėšiką, kuris pir
masis pradėjo šaudyti. Buvo tei
sminis apklausinėjimas, bet drą
sus policininkas nepakaltintas.

š. m. lapkričio mėn. 11d. 7 
vai. vakaro JAV LB (R) Cice
ro Apylinkės Valdyba , rengia 
RUDENS BALIŲ šv. Antano

— Vida Ingaunienė meniškais 
’ sugebėjimais Allied Florist pa

rodoje Botanic Gardens, Glen- 
, coe, Ill., laimėjo mėlynąjį kas

piną ir specialią trofėją. Ji va
dovauja gėlių parduotuvei Na- 
] turės Flowers, Stickney, Ill.

— Toronto lietuvaičių daini
ninkių sambūris Volungė praeitą 
sekmadienį koncertavo Čikago
je. Sambūrį sudaro Rasa Buk- 
šaitytė, Regina Girionienė, Ri
ta Radžiūną itė, Ramunė Ulbai- 
tė, Eleonora Jonikienė, Rūta 
Urbonaitė, Laima Damrauskai- 
tė Loreta Kongatienė, Birutė 
Baltrakienė, Dalią Simanaviči
ūtė ir Laima Underienė. An
samblio’ akompaniątorė Silvija 
Freimanienė, vadovė Dalia Vis- 
kontienė. Koncertą ruošė PLJŠ 
Rvšiu centras.- LAIKOMAI k

. PirdartoM fr
; aM čm man

R<L. j TA R EI LIŪTĖ, Pranė, gyve-
............. .... TA ... misi Philadelphia, Pa. MlCkbATcIl S. Domininkas.;

senas ateivis, gyveno Brock-j Tl MIENĖ, Marija, 1949 me* 
lyn, N. Y. Turėjo giminaitę Ju- tais atvykusi į JAV-bes, gyve- 
lę Daunaraitę

—

r ~ -r - jiiij _ - - - - i——- ’"

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spauda ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_______ doL

m —l*,y| jį
Pavardė Ir Tardai _________ _____________________________ ________ ______

MACHINE OPERATOR TRAINEE
To be trained on our grinding and 
slitting machines! '-BRišt speak, read 
English. Excellent benefits including 
dental

AMERICAN GASKET
& RUBBER CO. . ; i »■ - ■ ' -

9509 Winona, Schiller, Park, III.
Apply in person or call: - 678-3550

PAPARTIS, Algis, gimęs Vii
BELECKAS, Antanas, I)r.. niuje. gyvenęs Vokietijoje 

gimęs Sasnavoje, Marijanųiolės Frankt’m l am Main ir Schwein- 
apsk. f ursi ar Bambergu stovyklose.

AtvviUAvrirc i Jo žmona Emma Koliacaitė, hrČESNAKA\ Icll S, Madas, i . . u.. ... L . njo uukra Rita Mania.JAV-bes atvykęs 1919 metais 
gvvencs Ghazv

D t JB B S J O . 4 
62—38 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 

Tiktai $9* pusmečiui aufomobllto 
UaMlity apdraudimas pemtatafcMDt 

Kreiptis: |

1717., TeL ; 7^-3777: arba 925- 
8392«; iX..1 n i /K^X7Pr.)i

— Darbų pasiūlos ir paklau
sos tarnyba jaunuoliams ir silp 
nai angliškai kalbantiems vy j 
resnio amžiaus lietuviams h 
lietuvėms pradėjo veikti Lieti 
vos Dukterų draugijos namuo 
se,2735 W.71 St čia kviečiam 
registruotis darbo ieškantiej 
ir darbų turintieji. Registraci 
ja veikia kasdien nuo 9:30 v 
ryto

SET-UP MAN TRAINEE
Must have mechanical background or 
machinery experience. Must speak, 
read English. Excellent benefits in
cluding dental. ■

AMERICAN GASKET
& RUBBER CO. 

9509 Winona
Schiller Park, III."

I? Apply in person or call: < ;■ 
678-3550

e M. . t
\ Notary PuMfe / I

INCOME TAX SERVICE 
4^9 S. Maplwrood. ToL 254-74IČ 
Taip pat'daromi vertimai, gimfahį 
%lrriPrimal pūdomi pilietybės prt* 

žyniai ir kitokį blankat

lyviai vyks prie laisvės Kovųparapijos salėje, 1500 So. 49 C t, 
paminklo, ten maldose bus pri-Cicero’. Bus koncertinė dalis, 
siminti ir pagerbti visi kovoto-laimės šulinys ir skani vakarie* 
jai, kritę už Lietuvos laisvę ir nė. šokiams gros K. Venckaus 
mirusieji artimieji išeivijoje ir orkestras. Įėjimas suaugusiems 
okupuotoje Lietuvoje. 10 dolerių moksleiviams 5 dol.

Chicagos lietuvių visuomenė Bilietai gaunami pas St. Pran- 
kvieciama pamaldose dalyvau- skevičių 1516 So. 51 Ct., Cice- 
ti. ro. Telef. 656-2550.

A. Juškevičius Valdyba.
SUNNY HILLS, FLORIDĄ, 

aplankysime lapkričio 4,5 ir 6 d. 
Infromacijas suteiks: 

Vyt. Beleckas, Sunny Hills 
904-773-3333

J. Zubavičius, New Jersey 
201-381-3198

D. Dulaitis, Detroit 
313-549-6878

J. Mikonis, Cleveland 
216-631-2190

M. P. Kiela, Chicago 
312-737-1717

. (Pr.)

BEST THINGS IN LIFE

RAVE A 
BEEIBWER 
WHRDRISIAN




