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SEKRETORIUS VANCE NEW YORKE TA
RIASI SU IZRAELIO PREMJERU BEGINU

ŠACHAS TURI ATSISTATYDINTI, 
PARYŽIUJE SKELBIA CHOMINI

Izraelitams nepatinka prezidento Sadato 
reikalavimas aptarti Palestinos klausimą

NEW YORK, N. Y. Sekretorius Cyrus R. Vance paskubo
mis išskrido į New -Yorką, kad šeštadienį galėtų susitikti 
su Beginu ir aptarti derybų metu iškilusias veik neišsprendžia
mas problemas. - Egipto prezidentui Sadatui pareikalavus, kad Si 
rijos ir Palestinos klausimai būtų sprendžiami tuo pačiu metu, 
kai sprendžiamas Egipto ir IzraęHo Klausimas. Prezidentas Ša
riatas džiaugiasi, kad pasitarimai Izraelio ir Egipto taikos sutar
čiai vykusiai sprendžiami, bet jis nesirašys taikos sutarties, kuri 
neįtrauks Palestinos ir Jordanijos taikos susitarimų.

Dajanas buvo nuskridęs 
į Kanadą

Užsienio ministeris Dajanas ir 
karo ministeris Weizmanas penk 
tadienį nutraukė pasitarimus su 
Egipto atstovais ir išskrido į Ka 
hadą, kur biznio reikalus bandė 
spręsti Izraelio premjeras Be
gin. Ką jiedu nutarė, tuo tarpu 
dar neaišku, bet Izraelio prem
jeras nutarė nutraukti pasitari^ 
mus su Kanados pirkliais ir sku
bėti j New Yorką, kur jis tikisi 
pasimatyti su sekretogjnni C.i 
Vance. .Jeigu Sadamas Bandys

į*j

lestinos ir Jordanijos sutartis 
prie Egipto-Izraelio taikos sutar
ties. Šis reikalavimas privertė 
Dajaną nutraukti taikos dery
bas, nes jis yra Įsitikinės, kad iš 
tų derybų niekas neišeis. Izrae
lis sutiko daryti dideles nuolai
das, bet jis nenori jų daryti Jor
danijai arba Sirijai.

W..'.

su Jordanijos ir Palestinos klau
simais, tai izraelitai važiuoja na
mo, jie negali tęsti taikos dery- 

’ bų su egiptiečiais, jeigu niekais 
eina visi jų iš anksto paruošti 
planii.-

Izraelio taikos planai
• mažai težinomi

Wąshingtone^pasirašytoje su- 
tartyje_ Izr-aelro ^premjeras pasi
žadėjo atšaukti Izraelio .karo jė
gas ne tik iš-Sinajaus pusiasalio, 
bet ir iš kitų izraelitų laikomų 
Jordanijos ir Sirijos teritorijų. 
Izraelis sutlUo atšaukti karo jė
gas ir kolonistus iŠ Sinajaus, pa
sižadėjo tą pati padaryti ir su 
Jordano kairiajame krante esan
čiais kariais ir kolonistais. Bet 
Beginąs, dar negrįžęs iš Wash
ington), jau pareiškė, kad susi
tarimas, liečiąs Samariją, galio
ja tik 30 dienų ir kad Izradlis po 
to padarysiąs kitus sprendimus. 
Už kelių dienų Izraelis paskelbė, 
kad jo kolonijos Samarijoje bū
siančios sustiprintos.

Izraelio nutarimai prieš 
Washingtono sutartį

Egipto prezidentas ir prezi
dentas Carteris aiškiai matė, kad 
Izraelio nutarimai sustiprinti 
Samarbos kolonijas eina prieš 
sutartą taikos sutartį. Izraelio 
vyriausybės nutarimas prašyti 
pakeisti Washingtono sutartį 
liečiančią Izraelio įsipareigoji
mus kitoms valstybėms, visai 
nubraukti iš sutarties, privertė 
prezidentą Sudalą prijungti Pa-

^Kinijos nota Vietnamui
PEKINAS. — Liaudies Kini

jos vadžios “Peoples Daily” 
dienraštis autorizuotame veda-| 
majame straipsnyje penktadienį j 
griežtai perspėjo ‘ Vietnamą liau | 
tis darius tolimesnius inciden
tus pasieniuose. . * .-

“Mes visu griežtumu perspė
jame Vietnamo valdžia: ati
traukite atgal savo kriminab’šką 
ranką nuo Kinijos teritorijos ir 
liaukitės darę provokacijas, ir f 
puldinėjimus per Kinijos ir Viet 
namo sieną™, rašoma oficialia
me kinų komunistų laikraštyje, 
turint ^galvoje lapkričio 1 die
nos incidentą, kuriame 6 kinie
čiai buvo- užmušti.

Milijoniniai turtai 
rasti okeano dugne

KEY WEST, Fla. — Floridos 
teismas Talahasse nusprendė 
grąžinti radėjams senovės sida
bro pinigus, gryno aukso gran
dines ir kitas brangenybes, ras
tas Ispanijos nuskendusiame ga 
leone netoli Key West. Bylai il
gą laiką nesibaigiant tarp bran
genybių radėjų — Key West 
Treasure Salvors ir Floridos ar
chyvų valdytojų apie $2.3 mili
jonus vertą radinį nuspręsta pa
likti radėjams, bet valdiško mu
ziejaus valdininkai paskutiniu 
momentu gavę teismo injung- 
tion, brangenybių perdavimą su 
trukdė.

Viduryakariuose vėsu, bet dienos dar šiltos ir malonios, tuo tarpu kai Wyoming?, Washiug- 
tono valstijoje ir Aliaskoje jau ne tik šalta, bet ten yra didokas sniego ir ledo klodas. * 
/ . /J"’ / atčio greičiau, negu žmonės tikėjosi. \ :

Irano kariai neleis ardyti žibalo pramonės, 
sustabdys visus maišto kėlėjus

TEHERANAS, Iranas. — Irano šachas privalo atsistatydinti, 
mes su jo atstovais nesitarsime ir priešinsimės jo krašto moder- 
ni7avimo planams, — pareiškė AvatuTa Chomini, ilgus metus gy
venęs Irake ir per komunistinę Irako stotį kurstęs fanatikus mo- 
hametonus maištauti prieš šacho vyriausybę ir valstybės parei
gūnus. Chomini pabijojo, kad Irano kariai neįsiveržtų į Iraką ir 
nesuimtų svarbesniųjų agitatorių, kurie kiekvieną dieną per ra
diją kursto Irano gyventojus.

Buvęs premjeras Hoveyda, jo 
policijos vadas ir saugumo virši
ninkas visą dėmesį kreipė į ti
kinčius fanatikus, gesilaikančius 
kelių Korano puslapių, tuo tarpu 
kariai nusistatę, kad maištas 
prieš šachą ir visą santvarką tu
ri žymiai gilesnes šaknis. Ka
riškiai rado ryšius tarp fanatiš
kų tikybininkų ir sovietų 'agen
tų. Patys tampriausieji ryšiai 
užmegzti pačiame Irake. Ava- 
tiPla Chomini pabėgo iš Irano 
prieš kelis metus, suorganizavo 
spaustuvėje ir radijo praneši
mus. ■

IŠTISA'SAVAITĘ MASKVOJE TARDĖ J 
■' HR CHICAGOS = TURISTĘ

Turėjo aiškinti iš kur buvo pjauta kiekviena 
didesnė ir mažesnė dovanėlė

įr Europai reikrp / 
. 8 naujų iliuzijų

BOŠrA, Vokietija, i- šiaurės 
Atlanto valstybių planuotojai 
yra įsitikinę, kad Vakarų Euro- 

• pai apginti nuo sovietų karo jė- 
Ra_lgų invazijos jiems dar reikalin

gos astuonios gerų karių divizi-CHICAGO. Ill. — Penktadienio naktį iš Maskvos grįžo
chel Besser, kurią sovietų valdžia ištisa savaitę buvo sulaikiusi. .... . .....
Seremetjevo aerodrome. Ji turėjo grįžti praeita šeštadienį kartu Į ]Ob tj’s U1 pasiekti. . io žino, 'ac 
su kitais turistais, bet kai ją nuodugniai iškrėtė Maskvos aero- j 
drome, tai nuvedė į getą esantį kambarėli ir ten pralaikė visą sa-J 
vaitę. Ji buvo krečiama nuo galvos iki kojų. Ji kelių, moterų bu 
vo išrengta ir kelis kartus tikrinta. Ji nieko didesnio neturėjo, 
bet pas ją buvo visa eilė Įvairių mažti, bet vertingų dovanėlių.
Ji turėjo pasakyti, kuris giminaitis kurią dovanėlę jai davė.

Josios valiza buvo tikrinta Tib- 
lise, o kai atskrido Į Maskvą, tai 
nuvedė į atskirą kambarėlį ir 
tikrino iš panagių. Nieko už
drausto nerado, bet jos neišlei
do. Turėjo įsikišti Amerikos kon
sulas ir valstybės departamen
tas, kad ji po savaites būtų iš
leista. Krata ir užlaikymas ją 
tiek sukrėtė, kad ji vargu kada 
nors važiuosianti į sorietų poli
cijos laikomą teritoriją.

KALENDORĖLIS

Lapkričio 13* Pranciška, Va
lentinas, Grožilė, Gyvainė, Nar
vydas, Eikantas.

Saulė teka 6:35, leidžias 4:34.
Debesuotas, vėsesnis.

Norui nėra galo
WASHINGTON. — JAV pas 

to viršininkas William F. Bol
ger, kalboje JAV-bių laikraščių 
leidėjų konvencijoje San Diego 
pripažino kad pašto kainos iš
kilo pergreit ir peraukštai ir dėl 
to neturėtų būti reikaflaujama 
vėl algas kelti.

Bolger pasakė, kad Pašto Tar 
nyba stengiasi prisiderinti kin
tantiems laikams ir nupiginto
mis kainomis bei pagreitintu’ 
pašto paskirstymu atgauti biz
nį prarastą ir perėjusį į priva
čių firmų rankas.

Maskva nesilaiko tarptau
tinių pasižadėjimų

Sovietų valdžia turistinių ke
lionių bendrovėms tvirtina, kad 
kiekvienas turistas, gavęs Įva
žiavimo vizą į Sovietų Sąjungą 
arba rusų pavergtus kraštus, bus 
išleidžiamas. Pagal ši oficialų 
pažadą sovietų valdžia turėtu iš
leisti kiekvieną turistą, bet taip 
nėra. Praeitais metais rusai su
laikė vieną ukrainietį. Teko už
sienio valstybėms Įsikišti, kad 
išleistų įvažiavusius turistus. 
51 metų amžiaus keturių vaikų 
motina Rachel Besser iš Morton 
Grove gavo teisę nuvykti Į Gru
ziją ir kelias dienas pabūti pas 
savo brolius, seseris ir brolių 
vaikus.

ALLSTATE PAKĖLĖ 
APDRAUDAS

CHICAGO, Ill.— Stambi auto
mobilių, namų ir kitokio turto 
apdraudos bendrovė pakėlė mo
kestį už automobilių apdraudą. 
Kas jau yra apsidraudęs arba 
bandys apsidrausti pirmadienį 
tai turės mokėti 9.2% daugiau, 
negu mokėjo iki šio meto. All
state bendrovėje apsidraudę au
tomobilistai pradės skųstis ne
paprastai didelėmis sumomis.

— Harforde, Conn., valstijoje 
prokuratūra suėmė Mike The-’tuvo normą. Ji pati nieko Gra
vis, didžiausią pronografijos leLzijoje nepirko. Jai buvo duota 
deją. Jb turės aiškintis teisme. ’ daug įvairių gruziniškų dovanų.

Nuvežė kelias valizas dovanų
Rachel Besser nuvežė į Gru

ziją kelias valizas dovanų. Ne 
beverčių blizgučių, bet naudin
gų, gerų ir brangių Amerikoje
gamintų įvairių dovanų. Ji ru- bet galima laukti, kad ir kitos 
sams sumokėjo didelį muitą ne 
tik už kelionę, bet ir už nuveži
mą valizų. Amerikos lėktuvai 
neimdavo ekstra mokesčių už 
padidintą važmą, tuo tarpu so
vietų valdžia ima už kiekvieną 
svarą, viršijantį nustatytą lėk-

apdraudos bendrovės kels kai
nas. Dolerio vertei sumažėjus, 
viskas brangsta šiame krašte.

— Amerikos plieno 
prisilaikys Carterio 
kainoms kontroliuoti, 
ti. Pakilus didmenų
teks mokėti po 72 centu už ga.

pramonė 
nuostatų

kainoms,

šiandien sovietų karo jėgos ga
lėtų prasiveržti Į vakarus. Dabar 
Europoje esančios karo jėgos 
galėtų pristabdyti rusus, bet su
stabdyti vargu galėtų. Kaip tos 
8 divizijos bus sudarytos ir kur 
jos bus pastabios ar išskirsty
tos, tuo tarpu dar nežinia.

3 vaikai per 1 dieną 
padegė 7 tuščius namus 

CHICAGO. — Trys berniokai 
. prisipažino miesto šiaurinėje 

dalyje (Northside) praėjusį 
penktadienį per dieną nuo 5:30 
vai. ryto iki 8 vai. vakaro Hum
boldt Parko apylinkėje padegę 
7 tuščius namus. Visi trys — 
13. 14 ir 15 metų amžiaus, yra 
Stowe elementarinės mokyklos 
mokiniai, 3444 W. Wabansia 
Ave. Policijai visi prisipažino 
gaisrus padegę gazolinu ir dažų 
skiedimo skysčiu. Padegus vie
ną namą su senų padangų pri
krautu kiemu, gaisras sudegino 
elektros laidus į 700 namų, tirš
tais degančių padangų dūmais 
užteršė apylinkės orą ir savinin
kui padarė $50,000 nuostolių.

Vienas tų trijų pasigyrė gavęs 
didesnį Paskatą daugiau pade- 
gioti, kai pamatęs atvykusį foto
grafą filmuoti jų padegtą vie* 
ną namą.

— Pietų Etiopijoje grupė lau
kinių beždžionių tiek sužvėrėjo, 
kad pradėjo pulti žmones. Jos 
suėdė vieną moteriškę, du ber
niukus ir kelis galvijus. Mano
ma, kad sužvėrėjo keli babūnai. 
Įsakyta juos šaudyti.

Grobikai sumažino 
išpirkimą

Marksistų-komunistų žmogva 
gių pagrobtoji likeriu pramoni
ninko milijonieriaus duktė Bri- 
anda Domecq de Rodriguez yra 
“okey”, penktadienį paskelbė 
jos šeima, pridurdama, kad mi
lijonas dd'erių jos išpirkimui jau 
paruošta, ir šeima laukianti ga
lutinių instrukcijų iš jos grobi
kų. Gautame pačios Briandos 
rašytame laiškelyje rašoma, kad 
jos grobikai net išpirkimo sumą

I iš S4.3 milijonų sumažinę iki 
- ^milijono- tik nerspėia jajkv-

yentbjų;;vis tis .^1
o ne kardos 
came Teherane tamū ._>nai įma^Ro
patrulJWja gives.- sva^-i • į-įko
besnius Valstybes; pastatant ]r‘ ge
gyvehtpjai' pradėjo' nwsfauii -į 'jaučiuosL Tik ’ prašau'prižiū 
Sovietų Sąjungos pasięn^.'-Ket rėti man<) vaikus jr 
virtadfenį prasidėjo rriaistas ne- 
toli Afganistano -sienos esančia- ■ 
me miestelyje Ahwaze, penkta-1  
dieni mohamėtonai šventė. o šeš J ’ ' '■
tadienį neramumai vėl prašfdė-j Federalinė ahti-infiia- ? 
io Zanjan mieste, esančiame: ciįos programa ••

WASHINGTON. — Baltųjų

jiems, kad dėl manęs j mesirūpin 
tu”. : j'i

jo Zanjan mieste.
apie 250 mylių sovietų sienpS
link. ■ - - i .'j - .—.«Rūmų. autoritetingas patarėjas 

Tuose miesteliuose karių visai, penktadienį. pranešė, kad yyk- 
nebuvo, užtat maištininkai sau- darit anti-infiiaeijos programą 
kė mitingus ir sakė kalbas prieš t Prezidentas Carter sumažins'fe- 
dabartinį Irano šachą ir jo pas- ’ deralines valdžios išlaidas 15 ar 
tangas modernizuoti visos vals-Jnet 20 bilijonais (milijardais) 
tybės gyvenimą. Studentai ne- į dolerių. “Tai bus nelengva”, pa 
pritaria mulų skelbiamom min- j reiškė Charles Schultze. Prezi- 
tim, jiems patinka modernizavi j dento Ekonomijos Patarėjų Ta
rnas krašto gyvenimo, bet jie rei j rybos pirmininkas, diskutuojant 
kalauja. kad šachas grąžintų pa j Carterio planą sumažinti iki $30< 
grindines žmogaus teises. I bilijonų ar mažiau federalinį

šeštadienį aiškiai nustatyta, j P®r
kad maištui vadovauja I-----
Sanjaby, stiklo gamybos mono
polį turintis biznierius ir buvu-

Krim » n*us metus’ prasidedančius nuo 
spalio 1 d. Naujasis biudžetas 
bus mažų mažiausiai $15 bilijo- 

s7o premjero Hovevdoš pavaduo Į ar 520 bilij°nU mažesnis ne- 
tojais. Kaip Sanjabv pasiekė to-} būtM buv?s Jei federalinės 
kios aukštos valstvbinės vietos. 1 Programos būtų paliktos tokios 
dar nenustatyta, bet manoma.!kaiP dabar", pasakė Schultze, 
kad jo pinigai ir noras laisvai j '
juos švaistyti lengvai atidarė; “ Bengalijos kariai prieš 7 
jam duris į tokias aukštas parei. metus atri-’-mė nuo Pakistano, 
__v____________ „.-i... ^^zsvlbet iki sic nepajėgia sut- 

■: >avo ūkio reikalų Gyven 
tojų dauguma badauja. Pakista 
no diktatorius gen. Zia žadėjo 
padėti Bengalijos gyventojams, 
bet ta pagalba neateina. Jis turi 
bėdos Pakistano gyventojams iš 
maitinti.

gas. Policijai buvo sunku susek.^t iki 
ti maištininkus, kai premjero var -
padėpėjas maištui vadovavo. Ka 
riai įsakė Sanjaby suimti ir ati 
duoti teismui. Kiekvienam aiš
ku, kad bus ištardytas jo turėtas 
stiklo gamybos monopolis.

Karių apklausinėjimas paro
dė, kad premjeras Hoveyda ne
buvo įsivėlęs į maištą prieš ša
chą. Policija jį buvo informa
vusi apie Sanjaby skridimus į 
užsienį, bet buvo sudarytas įs-{ 
pu d is. kad jis skraidęs biznio į 
reikalais. Dabar aiškėja, kad jis j 
palaikęs ryšius su Chiminine tik 
Bagdado priemiestyje, bet ir pa. 
čiame Paryžiuje. Irano kariams 
Sanjaby turėtos privilegijos nie

— Civilinė Transporto Admi
nistracija leido lėktuvams iš Chi 
cagos skristi į Ft. Lauderdale, 
West Palm Beach, La Crosse, 
Sioux City ir San Antonio.

ko nereiškiančios. Jis bus suim
tas ir turės aiškintis teisme apie 
maišto organizavimą ir fanatiš
kų žmonių kurstymą.



KARIUOMENEES ŠVENTĖ
Jei kas prieš 30 metų būtą Lietuvoje. Mums nereikia savo 

tvirtinęs, kad ir šiam laikotar
piui praėjus lietuviškoji išeivija 
Plačiai minės Lietuvos kariuo
menės atkūrimo metines, vair 
giai kas būtų tuo teiginiu pati
kėjęs. O šiandien musų visuo
menė jas noriai tebemini. Be jo
kio raginimo iš viršaus, be jo
kio vadin. veiksnių įsikišimo.

ILjaugi esame tokie dideli 
miiitaristai — ginkulotosios jė
gos garbintojai? AnaiptoL Kas 
iyžosi pnešinus ginklu okupan
tui, ihM pasiliko Lietuvoje ir 
įsijungė į partizanų gretas. Ir 
jie ne iš kokio nors pomėgio ka
riauti ar žudyti, bet iš būtino 
reikalo gintis griebėsi ginklo, 
nes kitaip apsiginti negalėjo.

Lietuvių būdo tyrėjai sako, 
kad mūsų liaudis niekados ne
buvo karo garbintoja. Lietuvių 
tautosakoje neužtinkame liau
dies dainų nei kitokios kūry
bos, liaupsinančio^ karo žygius 
ar karius. Mergelė, išlydėdama 
į karą brolelį ar mylimą berne
lį. nelaukia jo grįžtančio dide
liu nugalėtoju bei karžygiu, bet 
džiaugiasi, jei tik gyvas namo 
sugrįžta. Tai kodėl gi dabar vis 
dar negalime užmiršti tų laikų 
prieš 60 metų, kai buvo atkurta 
Lietuvos kariuomenė? Kodėl ne
siliaujame, minėję, jos, 1941 su
kilėlių ir pokarinių partizanų 
žygių?

Mūsų ginkluotųjų pajėgų gar
bei tenka pasakytu kad jos, bent 
paskutiniaisiaįą šimtmečiais, bu
vo panaudotos tik savo krašto 
gynybai.. Lietuviai ^kariai' netry
pė svetimų žemių, .nepiešė ir.ne
degina-svetimo. ?tųrt o..ir nežudė 
žmonių. O jei žudė, tai tik iš lau
ko įsįvęržuąHis; priešus, atėju
sius v.eiĮgtįzpięštį.ir žudyti mū
sų žmonių. Jai buvo gynimosi 
karai.JLietuyiaf kariavo tik1 sa
vo žemoje.’^ūnkū'būfų“ rasti* ki
tą kraštą, kurio Ą^riiįonji^nė 
būtų turėjusi tokį išimtinai gy- 
ny biiM^ibūliį; k&ipf lidtUTOitf.i To* ... šhUiiiL./JIui nu ui! del vis? musų Kšrių -kapai yiŠ

karių kapų j ieškoti svetur.
Nepriklausomoje Lietuvoje 

kariai naudojosi didele pagarba, 
fpac žuvusieji kariai. Kaune 
Karo muziejaus sodely jiems 
pagerbti buvo paminklas, pas
tatytas iš akmenų, surinktų tė
viškės laukuose, kur virė kovos 
už laisvę. Prie paminklo kas va
karą vyko įspūdingos žuvusių
jų pagerbimo iškilmės. Sovietai 
lą paminklą nugriovė kartu su 
ten pat buvusiu laisvės pamin
klu. Paminklus nesunku sugri
auti, bet daug sunkiau sunaikin
ti simbolius, kuriuos tie pamin
klai išreiškia. Pagarbos savo ka
riams, ar tai butų savanoriai- 
Kūrėjai, 1941 sukilėliai, ar po
kariniai partizanai, iš lietuvių 
širdies išrauti okupantai nepa
jėgė. Lygiai kaip neįstengė su
naikinti mūsų žmonių laisvės 
troškimo. Nieko nepadėjo nei 
partizanų pravardžiavimas ban
ditais, nei okupantams parsida
vusių rašytojų stengimasis sa
vo veikaluose kitaip juos sunie
kinti ir karžygių vainikais pa
puošti išdavikiškas stribų gal
vas. Desperacineš sovietų pas
tangas slopinti tėvynėje klestin
tu partizanų kultą paskutiniuoju 
laiku atskleidė Balio Gajausko 
nuteisimas 15 metų nelaisvės už 
rinkimą partizanų veiklos do
kumentų. Matyt, kad yra kas 
slėpti ir dėl ko gėdytis. Koks li
guistas jautrumas nugalėtų 
priešų atžvilgiu! Turbūt nuga
lėtojai nesijaučia dar galuti
niais laimėtojais.

Kovotojai išžudyti arba gula
guose bei psichiatrinės ligoninė
se suluošinti, /bet ar sunaikintos 
idėjos, už kurias jie kovojo? Ar 
palaužtas mūsų tautos laisvės 
ir nepriklausomybės troškimas? 
Paskutinių nietų įvykiai duoda 
neigiamą ~ atsakymą.’ Ginkluotas 
pa^pešin^ąsisjjstąbdytas, bet 
kova'1 tęsiama ’kitčkmfe ginklais. 
I b jų .< yra-i iįsįįungęs < nemažesnis 
skt/icl uš ^dliėčių :l^pIf41944-5A'

Tai rodo gausi pogrindžio 
spauda (laikraštėlių pavadini
mai paskelbti praeitame IN
FORMACIJŲ numery). Ne be 
reikalo vienas tekių kovotojų, 
atvykęs apsilankyti į Vakarus, 
pareiškė: “Mes visur puolame, 
komunistai tik ginasi”. Ir kas 
svarbiausia, kad kovos vėliavą 
tėvynėje ir išeivijoje jau peri
ma jaunoji karta.

Prieš 60 metų laiku buvo su
sigriebta suorgaiVzuoti savo 
kariuomenę, kuri anuomet pui
kiai atliko jai skirtą uždavinį. 
Jei ta žvaigždinė valanda būtų 
buvusi pražiopsota, greičiausiai
ii 22'jų nepriklausomo gyveni-' 
mo metų nebūtume turėję. Ar 
anuomet Lietuva būtų buvusi 
įjungta į Sovietų Sąjungą kaip 
Gudijos-Lietuvos sovietinė res-J 
publika, ar Lenkijos okupuota, 
dabar galime tik spėlioti. Apie 
nepriklausomą Lietuvą šiandien 
nei krašte, nei užsieny niekas ir 
nekalbėtų.

Tai dėl to nepaprasto vaid
mens, kurį suvaidino mūsų ka
riuomenė prieš 60 metų, kas
met lapkričio pabaigoje mini
me jos įkūrimą ir narsius žy-

Lietuve* kariuomenė buvo g«r«i ginkluota pagal to moto karo reikalavimui. Čia matomu prieilėktuvinh dalinys.

KUN. FR. SKĖRYS:SUVAŽIAVIMAS BAD SEGEBERGE
1978 m. išeivių evangelikų liu 

teronų kunigų ir Bažnyčios dar
buotojų suvažiavimas įvyko nuo 
š. m. rugsėjo 11 ligi 15 Bad Se- 
geberge (šiaurės Vokietijoje)}geberge (šiaurės Vokietijoje) 

81U/',.J.aU^„a//e?'eikalą ltPrOga Evangelikų Akademijos patai- 
pose.

Šiam suvažiavimui vadovavo 
kaip ir pastaraisiais metais, jau 
19 metų iš eilės, i.gametis Pa
saulio Liuteronų Sąjungos, vo
kiečių tautinio komiteto įgalio
tinis, Bažnyčios tarėjas kunigas 
dr. Ernst Eberhard iš Stuttgax. 
to.

Suvažiavimas atidarytas pa
maldomis, kurias laikė pats ve-

išreikšti pagarbą ir padėką ne
daugeliui belikusių savanorių, 
kurie anuomet rizikavo savo 
sveikata ir gyvybe, stodami į 
Lietuvos gynėjų gretas. Ir Vo
kietijoje yra dar jų keletas. Tai 
paskutinieji nepriklausomybės 
kovų dalyviai. Kai kurie jų dar 
pajėgūs ne tik atsilankyti į mū
sų renginius, bet ir paskaitas 
paskaityti, savo pergyvenimus 
papasakoti.' Linkime jiems pa
būti su mumis iki tol, kol tėvy- dejas.-Savo pamokslo pagrindu 
nei vėl nušvis laisvės saulutė. jis pasirinko 1978 m. šūkį, Amos

Kaip ir paskutiniais metais di 
džiausią dalyvių grupę sudarė 
latviai — 15, estų buvo 8, lietu
vių — 7, lenkų — 2 ir vengrų 
1 — iš viso buvome 33 žmonės. 
Prieš suvažiavimo pradžią prisi 
minti mirusieji: latvių konsulas 
Pavasars ir ‘lenkų Bažnyčios dai 
buotojas Macas. Konstatuota^ 
kad mūsų eilės kasmet retėja ir 
'lenkų, vengrų bei lietuvių Baž
nyčios išeivijoj neturi jokio 
prieauglio. Vakarų Vokietijoje 
yra 4 lietuviai evangelikai kum 
gai, kurie aptarnauja lietuvius 
evangelikus liuteronus. Trys iš 
jų jau pensininkai, tik vienas 
jųjų dar ne. Jam dar 6 metai 
iki pensijos. Kas bus po to? Lai 
kas dirba išeiviu nenaudai. Bū-

,‘y^aA U1XM.AXI £V. ęrjret -riir

tV labihcTS? .TA3^i) *HT fe ttžl

Iš tikro savanoriai - kūrėjai 5, 4: “Dievas sako: ieškokite ma tų labai gražu, jei jauni vyrai 
- . 1 Z~ ”• įeitų studijuoti teologijos ir pa.

■ ■ ■ - — ......  =Į vaduotų jau pavargusius vyrės
dien reiškiasi Lietuvos pogrin- nio amžiaus kunigus. Už kokių 
džio spaudoje, per įvairias riau- dečimt metų lietuvių evangeli
ses. susideginimus, slaptus sam
būrius, susirūpinusius savo tė
vynės likimu, kaltinamųjų gy
nimosi kalbose bei jų laikyse
nose prieš sovietinius teisėjus ir 
saugumo organus ir kitur. Sa- 
vanorių-kūrėjų -dvasią pritvin
kusi visa tė\ynės atmosfera.

Vok. L. B. Informacija

turėtų būti patenkinti, matyda
mi, kad jų kova ir auka nebuvo 
veltui. Lietuva 22 metus nau
dojosi laisve. Jų dvasia tėvynė
je bef išeivijoje visą laiką buvo 
ir tebėra gyva. Ji 1941 paskati
no tautą i sukilimą ir 1944-54 
Į ginkluotą pasipriešinimą. Sa
vanorių - kūrėjų dvasia ir šiam

nęs, ir jūs būsite gyvi”.
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Amenca te the place that fe made 
out of dreams. And, ILS. Savings 
Bondi have been helping to make

di years. That means your dreams
can cume true faster than ever before.

You can buy shares in your parti-
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you know it, your American
•w'n will be a reality.
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kų liuteronų Bažnyčios Vakarų 
Vokietijos tur būt iš viso jau ne 
bebus.

Lietuvių grupei šį kartą ats
tovavo: senjoras kunigas A. Ke
leris iš Bremeno, garbės senjo
ras kunigas A. GeCžinius iš 
Braunschweigo, vicesenjoras kui 
nigas J. Urdzė iš Bonn-Bad Go- 
desbergo, kunigas Mikas Klum-- 
bys iš Bamtrupo, mūsų Bažny
čios reikalų vedėjas ir buhalte
ris Fr. šlenteris iš Bremeno ir 
kunigas Fr. Skėrys su žmona 
Anelyza iš Mannheimo.

Kasdien vyko rytinės ir vaka 
rinės pamaldos, kurias pakaito
mis laikė visų penkių tautybių 
kunigai. Rytines pamaldas vieną 
kartą taikė ir mūsų Bažnyčios 
atstovas kunigas M. Klumbys. 
Po pusryčių kasdien vyko Bibli 
jos studijos^ Jose negrinėje 
prof. dr. Seesemann iš Nassau 
1. Kor. 15, 42-44 ir Jono 25-26 
Kunigas dr. Hans Schmoldt iš 

į Ratzeburgo pasirinko: “Žmo- 
| venimas, šventės ir džiaugsmas:
Senajame Testamente”, I 
ros probstas Uwe Steffen iš 
Ratzzeburgo pasirinko: “Žmo
gaus bėgimas nuo Dievo” iš Se
nojo Testamento knygos Joną.

Po Biblijos studijų vyko kas
dien paskaitos. Valstybės supe-

rintendentas prof. dr. Joachim 
Heubach skaitė apie “Tikėjimo 
raštų reikšmę ' krikščioniškam 
gyvenimui” (“Die Bedeutung 
der Bekenntnisschriften fuer 
das christliche Leben”), antrą 
dieną prof. dr. Klaus Seybold iš 
Kiel — “Mirtis ir gyvenimas Se 
najame Testamente” (“Tod und 
Leben im Alten Testament”), 
trečią dieną probstas dr. Kari 
Hauschildt iš Neumuenster — 
“Pagrindinės krikščioniško gy
venimo vetrtės” (“Grundwerte 
des christf.ichen Lebens”).

Du vakarus vyko dalyvaujan
čių Bažnyčių atstovų pranešimai 
su skaidrėmis apie per paskuti
nius metus nuveiktus darbūs. 
Vicesenjoras^kunigas J. Urdzė 
davė gana platų pranešimą su 
skaidrėmis apie savo kelionę po 
Lietuvą š. m. rugpiūčio 16-26: 
dalyvavo iškilmingose pamalda 
se Alkiškiuose ir kapinių šven
tėje. Į šią šventę buvo suvažia 
vę apie 600 ' žmonių iš įvairiau 
šių vietovių, ir apie porą šimtų 
ėjo prie šventos Vakarienės. Jis 
pirmą kartą po 37 metų susiti
ko su savo buvusiais parapijie-' 
čiais. Taip pat darė jis dar pra. 
nešimą apie savo parapijų aptar
navimus Nordrhein-Westfaleno 
valstybėje ir apie suvažiavimus, 
Pabaitiečių Krikščionių Studen 
ų Sąjungos namuose.
Kunigas Fr. Skėrys , kalbėjo 

apie savo veiklą Pietų Vokieti
joje ir apie kelionę’ rugpiūčio 
gale į ekumeninį centrą Ženevo
je. Grįždamas namo, jis važia
vo per Zuerichą ir Schaffhause- 
ną ir ten susitiko su senomis 
Prūsų lietuvėmis, kurios iš ' Til 1 
žės ir apylinkių išemigravo dar 
prieš Pirmąjį Pasaulinį Karą-į 
Šveicariją. Ponia Minna Bentkus 
yra surinkusi apie 40 lietuvišku 
krikščioniškų knygų iš tų šei
mų, kurių seneliai seniai jau yra 
mirę. Visos knygos yra spaus
dintos 19 amžiuje arba anksčiau. 
Jam p. Bentkus padovanojo 5 
knygas (Apie šį susitikimą su 
Prūsų lietuvėmis bus parašy
tas atskiras straipsnis.)

Lietuvių delegacija, kuri daly 
vavo Bad Segebergo suvažiavi-

pranešė apie savo veiklą Šiaurės 
Vokietijoje, o garbės senjoras 
kunigas A. Gelžinius apie savo 
parapiją Lebenstedte, kurią lan
ko reguliariai vieną kartą per 
mėnesį ir aVaiko lietuviškas pa
maldas.

DipL inž. Kurt Moritz iš Kiel 
parodė skaidrių ir braižinių te
ma “Bažnyčios po raudona 
žvaigžde”. Jis yra surinkęs daug 
nuotraukų apie Bažnyčias Sovie 
tų Sąjungoje ir Pabaltijo kraš
tuose ir jų sumažėjusią veiklą 
nuo 1917 m. Spalio revoliucijos 
iki šioL Tai buvo labai įdomus 
pranešimas. Ponas Moritz yra 
daug darbo įdėjęs į savo braiži
nius. Visą šią medžiagą jis rin
ko per virš 20 metų iš įvairiau
sių knygų, iš žmonių pasakoji
mų, pergyvenimų ir t. t

Vyriausias Bažnyčios tarėjas 
dr. Gottfried Klapper išsamiai 
kalbėjo apie šeštąjį Pasaulio 
Liuteronų Sąjungos suvažiavi
mą Daressadame, Tanzanijoje, 
pereitų metų birželio mėn. ir jo 
nutarimų vykdymą, apie liutero
nų vykdomojo.komiteto bei kitų 
komisijų posėdžius, apie jų veik 
lą ir ateities perspektyvas. ;

Vieną popietį darėme visi ke
lionę autobusu į Luebecįcą.'Pir
miausia laiveliu apvažinėjome

tu, žiūrėdami į jį * iš vandens. 
Luebeckas.^yra senas hanzos 
miestas ir dabar turi apie\230i00 
gyyfentojip Jis pastatytai ant -sa 
los. Aplankėme kultūrinius .pa- : ’ 
minkius miesto centre: miesto2' 
vartus (“HolstęnįoiįO^ 
1469-1477 fjju,,rgtušę~ (13-15 
žiu j e)y,-Mari jos bažnyčią /(tį-J. 4 
amžiuje); Jokūbo bažnyčią. £13^ 3- 
15 amžiuje),: katedrąJ (12-15 ąpf “ v ; 
žiuje) ir istorikę'kavžnig beį^įą*1. • 
rininkų valgyklą' ‘ (“Sxiift^g^-r *v' 
sellschaft”), statytą 1535' ‘
kurie prmą kaitą matė-šį taries f* 
tą, buVo sužaveti-jo'istorija"ir1 
senais pastatais:: ; ° 'r >c- ’<1 »» n

Paskutinęryfojyyjco 
kilmingos ^syę^kipi^; pamaf , o n 
doš su šy^ta^akąmt^Pamal^^f, 
das laike vyr._Bažnyčios -tarėjas;^_

ta Vakarienę dalino kartu su pa - 
čius a2všž^vi$nr^W?
ry?ių,:
jui kunigui df.^Eri^ 
ūž 1978 in.'
nižavimą, atsišveikz»dfaiėgi£f^^oroiJ^

siogin es pareigas darbų -para
pijose. > z.
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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!

vienintelis lietuvių evangeliku 
liuteronų laikraštis pasaulyje pa 
sirodytų regiliariai ir nevėluotų 
kaip lig šiol.

Senjoras kunigas A Keleris
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BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM* Tablets are 

50% stronger than linn’s.
Before you take Doan’s Pilis for. , - 

muscular backache, remember.This: ' ~ 
MOMENTUM Tablets art 50% stronger 
than Doan’s. That means MOMENTUM *. 
gives you $0% more pern reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pam. soothe inflammation 
so muscles lOosen-you can move more 
freely m minutes’ There's no stronger 

backache medicatwn you can buy with
out a prescription thaw MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.
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SUTIKIMAS
Ruošia L.B. Omahos valdyba. 

Įvyks parapijos salėje gruodžio] 
31 dieną 7 vai. vakaro. Yra už
sakytas geras orkestras — šokių • 
muzikai išpildyti. Įėjimas nu-į 
statytas dviem asmenim 25 dol. 
vienam asmeniui 15 
sumą bus teikiamas 
gėrimai. Lietuviška 
prašoma iš anksto užsiregist
ruoti pas valdybos narius ir įsi
gyti bilietus. Bilietai bus plati
nami tik iki gruodžio mėnesio 
18 dienos, kad būtų laiko, ži- 
jiant dalyvių skaičių, viskuo 
laiku pasiruošti. Po minėtos da
tos jau nebus galima bilietų 
įsigyti.

Valdyba nori Naujų metų su
tikimą pravesti įdomiai ir links
mai. Dar kartą prašome ne
laukti paskutinės dienos su bi
lietu įsigijimu. Valdybos narių 
sąstatas; 1) Kristina Kartanie- 
nė3 2) Vytautas Arnauskas, 
3) Stasys Petrulis Jr., 4) Jonas 
Milašius ir 5) Rūta Jaudegytė. 
• Visuomenė prašoma gausiai 
dalyvauti, kad parėmus jauno
sios kartos valdybos veiklą. Ti
kiu, kad jie suruoš visapusiškai 
įdomiai.

Lietuvos Kariuomenės 
minėjimas ir koncertas

š.m. lapkričio mėn. 18 d. (šeš
tadienį) 6 vai. vakaro parapijos 
salėje įvyks minėjimas — kon
certas. Po oficialiosios minėji
mo dalies : įvyks meninė dalis, 
kurią,išpildys iš Čikagos atvykę 
dvi musxj iškiliosios solistės, po
nios Genovaitė Mažeikienė ir 
Margarita Momkienė, kartu su 
muziku Aloyzu Jurgučiu. Įėji
mo kaina 4 dol. asmeniui. Laike 
šokių gros/muzika. Veiks baras 
gėrimams.^ bei įvairūs maisto 
patiekalai. Bilietus iš anksto 
gallma^įsigydi pas visus raino- 
vįnų skyriaus narius. Visuome
nė kviečiama atsilankyti, nes 
ramovėnų gautas pelnas — dau
gumoje vėliau grįžta vietos kul- 
Tūrinei' -veiklai paremti. Prašom žodžių.

dol. Vž tą 
maistas irj 
visuomenė |

-i I -

nevėluoti, kad laiku galima bū
tų pradėti minėjimą ir koncertą.

i
Įsteigtas Rėmėju būrelis 

Algirdo Bražinsko 
mokslui remti

Omahoje įsisteigė Algirdo 
I Bražinsko mokslui remti būre- 
Ilis iš trijų asmenų: 1) Jono 
Smailio Sr., 2) Juozo Ągurkio 

*. ir 3) Stasio Pangonio, kurie jau o Į ' n J J

d pradėjo aukų rinkimą tam tiks. 
“pui. Tik per vieną dieną iš ke- 

’ ocmckviti rtanfo orn-nl;lėto asmenų gauta apvali 100 
dol. suma. Daugumas atjaučia 
mūsų tėvynėje pogrindžio ir par
tizaninėje veikloje dalyvavusio 
tėvo — sūnaus Algirdo norą 
siekti mokslo ir būti naudingam 
lietuviškai išeivijai.

Mažiau kritikos, bet daugiau 
lietuviškos širdies atverkime 
savo tautiečiui, išėjusiam ne
mažą golgotos kelią, o jis to* 
yra vertas.

Kartosiu paskutinio man ra
šyto laiško iš Algirdo: “Vasaros* 
metu lankė Pasadenos City Col-! 
lege, o dabar studijuoja Kiilifor-; 
•nijos universitete. Daugiausia ■ 
studijuoja
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Sound Plesses the £mmąls >ąnd q 
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Pasavfio Lietuvis Nr. 37 101, 
teisę ir politinius sausio mėn. 1978 m. patalpino 

mokslus. Mokslu jis labai do-: straipsnį Urugvajaus -'Žinių” 
misi ir sekasi gerai. Iš ankstojIeidžiam^ kun- Giedrio.
Omahos lietuviams už ištiesimai m- spa'io 23 “Žinios,
broliškos pagalbos rankos nuo-į kreipdamos mūsų dėmes 
širdžiai dėkoja.

į Ar-
I gentines lietuvių negeroves, pa 
j straipoje ^Kovingieji” Argenti- 
!nos lietuviai, rašo:

MASKVA GINKLUOJA 
CASTRO

WASHINGTON.—Sovietų Są 
junga atsiuntė savo satelitui 
Kuboje Fidel Castro visą eska-j 
drą moderniausių karo lėktu-i 
vii Mig 23.

Lėktuvai buvo i“ 
dalimis ir dėžėse slaptai sovie
tų laivais atgabenti į Kubą.

Amerikos slaptoji tarnyba 
tuos lėktuvus atpažino ,kai at
pažino ,kai atgabenus ir sus
tačius išbandymui, jais bu ve 
pradėta skraidyti.

nepuolė PLB valdybos. Kas bu
vo ir yra rašoma apie P. Br. Nai 
n į ir p. R. Kasparą, tai nėra vi 
sa PLB vaidyba. Kas yra pada 
ryta negerovių ardyme lietuvių 
kolonijos Argentinoje, kaip jau 
buvo rašyta, tai nekalba PLB 
valdyba.

PLB pirm. Br. Nainys yra ži
nomas, ne vien Argentinos Liet. 
Kolonijoje, bet ir kitų kraštų 
lietuvių kolonijose. Todėl nėra 
nuostabu, jei apie jį teisingai 

. parašo “Naujienos’ ir kiti Š. 
Amerikos laikraščiai, kur p. 
Br. Nainys protestuoja, reikalau.. 
damas net atšaukimu.

I “Ne tik p. Pr. Ožinskas savo 
* leidžiamame “Argentinos Liet- 

Balse" kovoja prieš kunigus... 
nejaučia jokios simpatijos Kata 
likų Bažnyčiai. Dabar p. Alek
sas. A. Mičiudas per Chicago 
“Naujienas” skelbia narsią, ne
gailestingą, žūtbūtinę kovą prieš.

išmontuoti-PLB valdybą. Ypač, kliūva tos 
valdybos pirm. p. Br. Nainiui 
ir vice-pirm. p. R. Kasparui”.

Ne, Tiesa! Nė vienas raštas j ieško
tilpęs “Naujienose” ir kituo-’ringas. Žinoma: p. Br. 
se laikraščiouose iš Argentinos, tiesa akis graužia. (Ly

Straipsnis, tilpes “Naujieno
se” 1977 m. I. 25, ir 27. pasirašy
ta J. S. B. Kaltininkų nereikia 

yra šimtu nuošimčiu tei 
Nainiui 
i ai Lie-

♦ Turtingiausia žodžiais yra 
anglų kalba. Ji turi virš 490,000

DR ANTANO J. GUSENO KAŠTAI
NAUJIENOSE GALIAI GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VUKtJO IR ^AiYTOJO ATSIMINIMUS
Pr. A, A Ownn — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečiančius 1905 

metą įvyktai, Jiblonikie ir Totoraičio jaunai dienas ir susi- 
rtptaim, ______ __________________________rflpiniiM, ____ __ _____ ~ ---

Or. A. j. Cpii.n . DANTYS, ją priežiūra, įveikiu ir jrcfii 
Eet»li virfellata, vietoje $4.00 dabar tik

' MlnHtafr vtrieHaii tik
— ŽIAURŪS ŽMONĖS.

*• Jtaropą Dabar tik ---------------

wrriyta kaiMv pridedant 55c. porduntim* Iii* Mown.

17SJ So. HALSTED STW CHICAGO, ELL. M3C8

|2.ne

$X«

bei
ar

AUkwndyt PakalnUkH, ME3 vRirTAM-5. įdomūs jauno 
atxiiElnlinsl ir įvykiu bet rietu apnJyr jC, skaitomi kslo ro- 
mar.iic. 3C7 $5.

A, PefcJifnSklj. METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykiu prirfmin!- 
ir Piko įvykiu Lietuvoje It Vokietijoje aprašvm&i. riskiTr- 
tyti i 12 daliu. 298 psL. ksins $3.

Dr. K«zys Grinius, ATSIMINIMA! IR MINTYS. E tomo. Gra- 
___ žfsb Yirieliate. 525 psL Kain? M00. virš. S5Z5

Pro*. v»d, BlriEku, SENŲJŲ UETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA. I delis. 208 p«L. įrišta — $3.00, minkytais vir- 
JteHeis — $2 00; E dėtis. 225 ?<L frišta — $3.00. minkS- 
tois viršelieii$2.00

Henrikas Tonus — TanwJaurkes, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakabės Ir Labguvos, apskrity* vo įdomiais auražyreais. ftiu- 
strarijomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6.

P. Keslūnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3.

Jenln* Narūne, TRYS IR VIENA, iarurstės 
170 psl.1

M, Gucfelk, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 
puslapiai _______________________________

Kny^tJ užsakant reikia pridėti 25 et. rafcto iiliidosw
$3.K?

1733 S. Raiste? Sf^ CMes^o. HL $^8. — TeL HA Mlti
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KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
.Seffitaag UetavU, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių fdtbč-U, priralo rasi pažinti ra Žemiau U vardintomis knygamU 
OU suminėtu knygas galima atsisakyti Naujienose.

^WBS OrfftrirM, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel-

Jvcm KtptčtaUv IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Deivio Daili 
yra aatfirtll ankstesniųjų jtriminimų tąaa. Tai yra Amerikoje beisi- 
Irariinčlo ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Euiyga gan si ai iliu- 
^touota- 300 p«L Kaina 7 doL

čtKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO-i .LIETUVO^. 
Astai boro VUntojc Trakuose Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, kį ji ten matė, kokiai 
kalbat gfrdėjo Ir ka jai žmonės pasakė. 95 p<L S1J0. Yra taip pat 
krenta 1 ragių kalba.

M. Zd&ftRko SATYRINĖS NOVĖLtS Genialaus rusų rašytojo

D. KurvHlt, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au-

Prri. P, PricerirlK KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS

Ylw^u LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE,
pat Kaina ŠUO.

B® fr kiti laidiniai yra
MAUJlimSl, im S®. HALSTED ST^ CHKAQO, ILU

©rW vis&kavH p*Sfv Ir pridadoaf

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje oro tirpstanti snip ra liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžiu Šakas 
žirginiais, kain knnfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir farsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose famtos scenovaizdžiuose svajota 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkime* poezijos leidiniu:
1. J. AuffuttiIM*-Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psl- Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Eiegljon, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 nsl Kaina $2.00.
3. Butku Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 pšl. 51.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 169 

psL Kaina $3.00.
5. Kleeoas Jurcellonls, GLODI - LIODI. Lvrikns eilės. 105 psl. $2.00
8. Anriolllus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 88 p< $200
7. Npdas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai anie 

5 Išvietintas lietuvaites senovė* laikais: su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nada* Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl $2.00
9. BMys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 nri $100.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 1«7 psl., $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 54i Ivrflw knvęa 152 psl $2.50
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

lial, 92 psl.. $1.00.
13 Petras Saitas, PLAUK. MANO LATVELI. EHAraščiat. 112 psl $1.00.
14 EuęenHui Gruodis Ar.imunę |$ ęutLIS. EDės. 70 psl $1 00
15 ET-rna Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 $250
18 Alfonsas Tyruolh METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. $3 00
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI. Mitologijos posmai 

55 psl. $1.00.
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl $3 00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti 1 Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini order).
M
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tuvos Vytis-tikraseis; Jojantis 
raitelis kardu rankoje) kur bi
josi jį kabinti, visada vartoja 
ne pageidaujamą vytuką — tai 
yra šakalinį vytį, kad nepyintu 
okupantų pataikunu, ar paties 
okupanto).

ALIOST pirmininkaujant Alek., 
A. Mičiudui. buvo padaryta j 

i daug, daug kilnių darbų, buvo 
gražus sugyvenimas ir vieninga 
veikla. Gauta, daug gatvių var- 

Į du Lituania. Patriotinėes švenaės 
Vasario 16 Dienos minėjimai. 
Tautos šventė. Kariuomenės kū 
rimosi Diena ir kitos buvo iškil 

Į mingai minimos. Tų darbų p. 
. Br. Nainys nežino ir jam nerū

pėjo. Vienintelis ALOS T-bos 
griovėjas buvo Lietuvos paver
gėjo pataikūnas Pr. Ožinskas, 
kur ALOS T-ba jį prašalino už 
pataikavimą okupantui ir daro
mus šmeižtus. Pasaulio Lietuvy 
Nr. 37. I. 78 m. pažymi, kad 
Ožinska eina prieš Katalikų' Baž 
nyčią. Kodėl p. Nainys nedrįsta 
pasakyti, kas yra Ožinskas ir jo 
sąjungos nariai, kuriuos geriau
siai pažįsta ir žino jų darbus? 
Per PLJK, tai yra Trečią Kon 
gresą, p. Nainys palaikė drau
giškumą su jo ir jo sąjunginin
kais.

Liet. Centras pasitraukė iš

ALOS T bos kadangi Ožinskas 
sugebėjo L. C. pirm-ką Julių 
Mičiudą paimti savo ^obon, ir 
duoti nurodymus pirmininkavi- 

i mo Ožinsko noru. Ponas Br. Nai 
į nys atvykęs į PLJ, III-jį Kong-
• resą užgyrė L. C. pirmo ko dar- 
; bus-pasitraukime. Todėl kad pas 
; p. Nainį nebuvo ir nėra tikrojo 
j patriotiškumo ir meilės Tėvy- 
Įnei Lietuvai. Kalbėdamas per
III-jį PLJK Bs Aires teatre San 
Martin, pasakė savo kalboje. 
Ne reikia būti per dideliais pat- 

į riotais. Ką norima pasakyti? 
J Reiškia būti patriotais kaip p. 
I Br. Nainys Naudotis proga pasi
važinėjimui, gauti kelionių ap
mokėjimus ir t. O pačia Lietu
vos laisvės kova tesirūpina kiti; 
jei yra tam rūpestis.

Manau, kad p. Br. Nainys skai 
tė—kas buvo rašyta keliuose Š. 
Amerikos įaikraščiuose, kad p. 
Nainys savo kalbose ragino jau

• n imą važiuoti į pavergtą Lietu
vą ten kursus lankyti. Iš kur tas 
noras raginti? s. Amerikoje daug

l prieinamiau lankyti kursus lie
tuvių. žinoma! Jie ne tokio, ko 
kie yra pavergtoje Lietuvoje? 
Ne pajėgs nuodyti jaunuolius, 
komunistiniai. Pasaulio Lietuvy 
Nr. 37, rašo, kad Aleksas Mi- 
čiudas puola PLB valdybą. Tai 
p. Br. Nainio įprastas melas. 
Niekur ir nieko nebuvo rašyta 
blogo apie PLB valdybą. Rašy
ta apie p. Nainio ir Kasparo ne 
tinkamą darbuotę, susidrauga
vimą su okupanto pataikūnu 
Ožinsku ir jo šalininkais. Tai ne 
puolimas, bet tiesa. Pono Kava 
liūno atsilankymas, lygus; — p. 
Nainiui ir Kasparui, nes viskas 
vykdyta p. Nainio nurodymu. 
Kavaliūnas vengė turėti pasita
rimus su LLOST T-bos pir-ku ir 
visa valdyba; — bet pirmiausiai

okupanto pataikūną 
jo alininkus, kaip 
rašyta “Naujienose”

! pasikvietė 
Ožinską ir 
jau minėta, 
ir kituose laikraščiuose.

Ponas Nainys drįsta vadinti 
“Naujienas” šiukšlynu. Tai yra 
už tiesos rašymą? Kad užleido 
vietos tiesos žodžiams pasaky
ti, patalpinti. šiūkš:yno vardas 
geriausiai tiktų p. Nainio straips 
niams. tilpusiems Pasaulio Lie
tuvy, kuri pats redaguoja. Gan 
gerų šiųkSynų tilpo Pasaulio 
lietuvy rašyti okupanto Ožinsko 
sąjungos narių: Ryšelio ir ki
tų; — Per Pasaulio Lietuvį išva 
dina, niekšais tuos, kurie nepa
sirašo savo pavardės. Tai ištik- 
ro, inteligentijos verti žmonės! 
Kas pažįsta spaudą ir ją skaito, 
tas nerašys tos nesąmonės. Vi
suose pasaulio laikraščio, ne vien 
lietuviškuose, bet kituose, daž
niausiai pasirašo slapyvardę, 
ar raides-dvi ar tris (iniciales). 
Išvadinti niekšais tuos, kurie ne 
pasirašo savo pavardės, tai yra 
įžeidimas mūsų buvusių ir esan 
čių rašytojų dainių ir t. t. Mūsų 
tautos dainius-rašytojas kun. 
Maironis, Lazdynų Pelėda. Šat
rijos Ragana ir daug, daug ra
šytojų, buvusių ir esančių p. Ry 
sėlio išvadinti niekšais, ir tam 
užleista vieta Pasaulio Lietu
vy, p. Nainio supratimu. Ir dar 
p. Nainys drįsta vadinti kitus 
šiukiT ynais...

Be to viso, p. Nainys ir Kas 
paras yra puolamas už savo ne
ištikimybę lietuviškoje patrioti 
nėję veikloje ir kituose & Ame 
rikos laikraščiuose. Tą, p. Nai
nys gerai žino ir reiškia protes
tus, lygiai kaip prieš “Naujie
nas’.

Patriotinio nusistatymo lietu
viai, privalome reikšti padėką:

(Nukelta į 5-tą psl.)

KNYGOS ANGLŲ KALBA
* ; . ■ • i* • ’

J. Jasmlmi, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir Intymių nuužjUz 
aprašymai paimti .11 gyvenimo. Lengvai ftiliūs, gyva kalba, gražiai ifieifta, 
150 paL Kaina S2J0. '' ' ""

Dr. Jumis Bj Končiui, HISTORY- OF LITHUANIA. Lietuvai Iftorijcfi 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 145 

i o&L, kainuoja $2.00. «
Dr. Juciai B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. latiKinial DLK Vy

tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jot kaimynų istorija. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4-00,

Dauguma šių knygų yra tin kam rw dovanos Įvairiomis progomis. Jis Ir 
kitas knygas galim* įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus e^i 12 
piniginę perlaida. ,

1733 Eewtk Hxlrttd StrttC, IE. M<M

laupykite dabar
nas mus

Pas mus taupomi jūsu pinigai at
lieka didelius darbus. Pinna, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki 8%
palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Federaliniai patvarkymai reiks, 
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

NIVERSA
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

įgtolfft* 1928 m*UX T< <21-0070
Įctalęoe Mio<aobUl>xns

1 — MABJlSiOSt cbkago K ILL Monday, November 13, 1971
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Restauruota Trakę pilis

V. KAROSAS

$30.00

Ar ALTas tariasi sū Bendruomene?

Kitose JAV vietota: 
metams_____

Mėš susitikom tuomet,
Kai pavasario saulė šypsojos,
Ir žydinčios žibuoklės,
Į save paslaptingai viliojo.

Laimingi mes buvom tarp jų-
Tarp saulės, dangaus ir gėlių

NAUJIENOS, CHICAGO 8, DI. . N*-ttAer 13, 1978

NAUJIENŲ raštinė, atdara kasdien, išskyros sekmadieaius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

— Pan American atsisakė 
skristi į Maskvą, nes stmetų vai 
džios kontrolė labai didelė, o 
sovietų valdžia keleivius nukrei 
pia į sovietu keleivinius lėktu
vus.

Su kiekviena organizacija teko-kalbėtis, aškiriti tikslus 
ir veiklos planus. Buvo tartasi ir -su Nainio vadovau
tos Bendruomenės atstovais. Esame tikri, kad bus ta
riamasi ir su Gečio atstovais. Pasitarimas galėtų būti 
labai trumpas. Prieš dešimtmeti Dr. Bobelis, kalbėda
mas Clėvelandė, jiems pranešė, kad visuomet jie gali 
Įstoti Į ALTą, kaip Įstoja visa eilė kitų organizacijų, di
desnių ir geriau administruojamų, negu Naihio ir Ge
čio organizacija. Su Gečio žmonėmis gali kilti sunku
mų, kad -jie pradės reikalauti spėrialių privilegijų. Spe
cialių privilegijų jiems ALTaš duoti negalės, nes jų jis 
heda'vė 'ir nėduoda kitoms organizacijoms. Sunkumai 

’su Gečio žmonėmis kilo ir dabar kyla dėl Specialių pri-

raščiamš, paliekant jiems laisvę 
pasisakyti apie ALTo žygius ir 
darbus.

Antroji pastaba liečia mane. 
Nepriklausau nė vienai ALTą 
sudarančiai grupei. Jokių įsipa
reigojimų nei ALTui, nei Nau
jienoms neturėjau ir neturiu. 
Rašau grynai savo atsakomybe 
ir nepretenduoju į neklaidingu
mą. Drąsiai keliu opius klausi
mus ir atidengiu nuslepiamus 
faktus, kad pastačius skaityto
ją veidu prieš realybę, idant sa
vo protu pergalvotų padarytas 
išvadas.

Šiame suvažiavime iškilo pa
kartotinai ALTo vaidmuo lietu
viškų veiksnių struktūroje iį 
griausmingai pakibo virš išeivi
jos galvų Lietuvos žydų trage
dijos klausimas. Nuo ALTo už
imtos pozicijos ir jo moralinio 
nusistatymo didele dalimi pri
klausys ar lietuvių išeivija 
įstengs* surasti * tinkamus spren
dimus., ir nugalėti vieną po ki
tos afelejikančias krizės, ar tu
rės suklupti, kaip, suklupo anks
tyvesnieji rezistenciniai ir poli- 
tmiąi užmojai Lietuvos laisvės 
kelyje. Tuo atveju ALTas drau-

Šių metų spalio 21 dieną Chicagoje Įvyko Amerikos 
Lietuvių Tarybos metinė konferencija. Joje buvo pada
ryti atsakingų pareigūnų pranešimai. Svarbiausias ir 
Įdomiausias pranešimas buvo padarytas ALTos pirmi
ninko J5r. Kazio Bobelio.Vėliau sekė sekretoriaus^ iždi" 
nmko, vicėpirrhiimkų ir kitų pareigūnų pranešimai. 
Svarbiausias,po pirmininko,buvo ALTo iždininko J.Sko- 
rubsko pranešimas. Vėliau sekė iždo globėjų pranešimas 
ir buvo išdalytas -jū oficialus protokolas. Jie tvirtino, kad 
iždininko. Pranešimas-tikslus ir visi pinigai rasti tvarko' 
j e, ižde ir. banke. Visi pranešimai atstovų buvo priimti ir 
patvirtintuyiehi. buvo priimti Smarkesniais plojimais, o 
kitų ’plojimai'nebuvo toki garsūs. Bet kiekvieno valdys 
bos nario pranešimas buvo prumtasJ
.; i5f.,.Kriaučėliūnui . pabaigus prahesimf,. bųyo, pačia*: 
lyti keli klausiniai;- ‘^įvažiavusiems atstovams norėjosi 
patirti, ar tikrai eina5 ALTo pasitarimai su Algimanto 
Gečio vadovaujama JAV Lietuvių Bendruomenės dali-

Vakarai Sodyboje ypatingai gražūs. Saulei 
nusileidus už miško, ežerėlis apdengia savo van
dens leliias plonu, pilku rūko šydu. Aukšti me
džiai aplink stovi ramūs, lyg sargai. Grožėdamie
si gamta, žmoriėš negalvoja apie ankstyvą guli
mą. Eina pasivaikščioti arba užsuka į skautų te
berūkstanti laužą, čia kiekvieą vakarą galima 
ką nors naujo išgirsti. Grįžus iš pasivaikščiojimo, 
baras su savo bufetu ir muzika taip pat ne vieną 
sulaiko pasižmonėjimui. Vieną vakarą meške
riotojai, prisigaudę karpiQ, lynų, ešerių bei kil
bukų, suruošė puikų žuvų balių. Prie bendro vai
šių stalo pasijutome kaip viena didelė, graži šei-

Išaiškinta, kad nei Dr. Kriaučeliūnas, nei Dr. Valai
tis, Amerikos Lietuvių Tarybos vadovybės nebuvo Įpa
reigoti vesti jokių derybų su Gečio vadovaujama grupe. 
Kaip vienas, taip ir antras vyko savo iniciatyva išaiškin
ti nesutarimus, jų priežastis, bet ne tartis. Jiedu, geriau
siu atveju, galėjo patirtas žinias pranešti pirma visuo
meninių ryšių komiteto nariams, o vėliau ir visai Ame
rikos Lietuvių Tarybos vadovybei.

Gečio redaguoti pranešimai sako, kad jiedu ne tik 
gavo reikalingas informacijas, bet jiedu pradėjo vesti 
pasitarimus sū Gėčių ir iš Washingtorro atvykusiu spe
cialiu Bendruomenės ambasadorium Gurecku. Tų pasr 
tarimų, rezultatas buvęs šešių punktų susitarimas. ..ĮNei 
Dr. Kriaučeliųnas, nei Dr. Valaitis neskelbė, kad. jiedu 
tarėsi ir sutarė 'šešis punktus, šitas reikalas kyla iš Gė- 
čib vadovaujamos grupės. Gečys viešai tų punktų nepas
kelbė, bet jis paruošė žinią, kad . jo vadovaujamos nere
gistruotos Bendruomenės valdyba ‘susitarimą” ’patvirti
no. Galimas daiktas, kad jie taip ir padarė. Nėmanoma, 
kad - jie kalbėtų apie patvirtinimą, jeigu tas “susitarimas” 
nebūtų patvirtintas. .

Bet čia didžiausią klaidą bus padaręs pats Algi
mantas Gečys. Jis noriai kalbėjo su daktarais . Kriau’ 
čeliūnu ir Valaičiu, visai nėpasiteiravęs, kokius įpa
reigojimus jiedu atsivežė. Jeigu būtų pasiteiravęs, tai 
būtų patyręs, kad jiedu Jokių pasitarimų vesti negalė
jo. Jiedu nuvyko Į Rochester!, kad patirtų, kokias 

kliūtis Gečys mato dviejų organizacijų glaudesniam 
darbui. Jiedu nuvyko žinių gauti, bet nesitarti. Visus 
'pasitarimus veda pati Amerikos Lietuvių Tarybos va
dovybė. Ji tariasi su visomis lietuvių organizacijomis. 
Niekad ALTui nepriklausė toks didelis Amerikos lietu-

Stebėjo
l?os dar nebuvo švaistytas ar. jis pareiškė, kad suvažiavi-'. 
mui nebęrtėų šiam klausimui kreipti daugiau dėmesio.’ 
firma jĮ-tbrPaptart ALTo vadovybė, o vėlau jis galima 
diskutuoti. Atrodo, kad ALTo vadovybė iki „šios dienos 
reikalo dar nesvarstė. Kol klausimas nesvarstytas, tai, 
rodos, hėvfertėtų kreipti daugiau dėmesio.
į Bet frontininkų vadovaujama spauda pakartotinai 
ialtina ALTo vadovybę kažkokiu vilkinimu. Jie.skelbia, 
kad susiteriinas jau; buvo padarytos, kėd tą susitarimą 
Gečio vadovaujamos Bendruomenes cėntf 6 vaidyba jį ph- 
tvirtinusį. d ALTas. to klausimo dar nesvarstęs. Jie rei
kalauja, kad padarytas susitarimas greičiau būtų pa
tvirtintas, ir pradėtas darbas. Naujienos tuo klausimu vių organizacijų skaičius, kiek jų priklauso šiandien, vilegijų, kurias jie nori iš anksto išsiderėti?

Prieš pradedant Įvykūšfo Chi- 
cagoje 1978 m. Spalio 21 dieną 
ALTo suvažiavimo aprašymą ir 
jo analizę, tenka šioje vietoje 
padaryti dvi pastabas. Svarstant 
P. Dargini spaudos ir radijo va
landėlių svarbą lietuvių politi
niame, organizaciniame ir kul
tūriniame darbe, ta proga red. 
M. Gudelis padarė sekantį pa
reiškimą:

“Yra plačiai platinama nuo
monė, kad Naujienos yra ALTo 
oficiozas. Pareiškiu, kad Nau
jienos niekuomet su ALTu her 
sudarinėjo jokių sutarčių jo at
stovavimui ir nėra gavusios iš 
ALTo bent vieno dolerio dien
raščio paramai. Jei Naujienos 
nuo pat pradžios gynė ir rėmė 
ALTą, tai darė iš gilaus įsitiki
nimo, kad šis organas, apjun
gęs lietuviškos išeivijos daugu
mą, yra daug nuveikęs Lietuvos 
laisvės kovoje; ir laikomas pačiu 
svarbiausiu vėikšniu visame lie-, 
tiiyių .politiniame gyvenime.” .

Dr; -K. .Bobelis patvirtino, kad 
Naujienos nebuvo ir nėra ALTo 
oficiozu^ ALTas leidžia savo in
formacinį biuletenį, kurį išsiun
tinėja visiems lietuviškiems laik-

$33.00 
$18.00 
$10.00 
$ 3J0

Dainelei pasigirdus, visi Įsiklausė. Paskuti
nius posmus jau visi bendrai ir kartu niūniavo, j

Kam nusibosdavo prie baseino gulėti, papra- 
štai prieš pietus nueidavo Į barą “Po kaušą iš' 
mesti”. Ir čia naujas terminas, bet lengvai su-' 
prantamas be aiškinimų, ypač “Įsikaušusiam”.

Po pietų vien meškerioja, kiti vyksta Į 
netolimą miestelį ar šiaip praleidžia laiką kur ir 
kaip kam patinka. Kartą savaitėje čia, Sodyboje, 
galima nusipirkti šviežių vaisių, kurie pristato' 
mi keliaujančios parduotuvės.

raščius, perskaitome gautuosius laiškus. Vieni 
atsisėdame aikštelėje traukiame prie ba
seino. Ten, kiek pasikeplnus, žiūrėk, kas nors ir 
sušunka:

— Vytai, Į šiadduė!
.... Iš karto nesupratau kur tie šiaudai. Tik kai 
vienas po kito pradeda šokti Į vandenį, atsime* 
nu, kaip dar vaikais būdami, ‘daržinėje užsikoūę 
kiek galint aukščiau, šokdavome irdo balkių Į 
šiaudus. Tžid ir dabar, vūildėnyje, žaidžiame vi
si lyg vaikai ir visiems dėl to smagu.

Pasipliuškinę vandenyje, išsitiesiame žolė
je. Taip begulint kartais eina rimtos šnekos, bet 
kartais kas nors pasako tokius juokus, kad visi 
kvatojasi. Ju kdarių visur atsiranda. Bet įfeisi- 
taiko ir tomant' -kų nuotykių, nors saulė ir švie
čia. Kartą vieną ponia tyliai pradėjo:

jau rašė. Naujienų redaktorius prašė, kad “pasitarimuo
se” dalyvavusieji nariai paskelbtų tikrą padėtį, tai yra, 
pasakytų, kad Gečio paruošti Spaudai pranešimai yra ne
teisingi ir beprasmiai. Naujienos ir dabar bando Šitą 
klausimą aiškinti ir savo skaitytojams padaryti galimai 
teisingesnius ir tikslesnius pranešimus.

Naujienos kausinėio kelių ALTo atstovų; pražydai 
mos pasakyti, kaip eina pasitarimai su Gečio vadovau
jama Bendruomene. Kad ALTo vadovybė tarėsi su Dr. 
Vytauto P. Dargio vadovaujama Bendruomene, tai visi 
žino. Buvo paskelbta žinia, apie Bendruomenės vadovy
bės ir ALTo valdybos narių nuotrauką, padarytą pasito- 
rimų metu. Bet ALTo valdyba nesi tarė su Gečo vado
vaujama Bendruomenės dalimi. Dr. Leonas Kriaučeliū
nas, nepajėgęs Įtikinti visuomeninių ryšių komiteto na
rių apie reikalą vykti pas GečĮ ir išsiaiškinti, ko jo vado
vaujama Bendruomenė nori, kodėl ji nesijungia Į Ame
rikos lietuvių daugumos vedamą darbą, tai jis vienas 
savo iniciatyva nuvyko pas GečĮ ir išaiškinti šitą klausi, 
mą. Vieno pasimatymo- neužteko. Dr. Kriaučeliūnas ki
ton kelionėn pasiėmė Dr. Joną Valaitį, ši dviejų daktarų 
kelionė taip pat buvo privati, padaryta jų pačių inicia
tyva. ALTas nemokėjo kelionės išlaidų. Ar jas mokėjo 
Dr. Kriaučeliūnas, pasirinkęs sau naują bendrakeleivį, 
ar jas mokėjo Dr. Valaitis, tuo tarpu viešumon nepas
kelbta. Didelę praktiką turintiems daktarams kelionės 
išlaidos nesudaro jokio sunkumo. Jie galėjo kelionės iš
laidas patys užsimokėti ir baigta. Jie norėjo iš Gečo va' 
vovaujamos Bendruomenės patirti, ko jie nori, kad ga
lėtų dirbti kaip didelė Amerikos lietuvių dauguma vic 
ninvai dirba.

naujai atvykusiais pažįstamais, ir mės prade- 
dame ruoštis Į namus. Nors gaila, bet taip reikia. 
Su kuriais žmonių minioje dar galime susigam 
dyti, atsisveikiname, atsibučiuojame ir triame 
—Sudiev! i a

Važiuojant namo, tarp snaudulio ir tikro
vės man vis grįžta vaizdai iŠ smagiai praleistų 
atostogų. Matau frialdniuš žmones, aukštus So
dybos medžius, žydinčias žibuokles, raudoną 
rožę, saulę ir kilbukus. Lyg girdžiu Antano 
šauksmą: šiaurę1’, Kazimiero Bivaihio ragi
nimą ’’prie kaušo, vyrai”. Traukinio garve
žiui sušvilpus, skautiškai sušunku “ir kopūūūs- 
tai” ir pasibnndu.

Šis malonus prisiminimas nedings su nude

gė su kitais veiksniais nukeliau
tų į istorijos archyvus, užleis
damas savo vietą bendradar
biauto] ams ir tiltų statytojams.

Kaip matome, šiuose komen
taruose turėsime paliesti nepa
lyginamai opesnius ir sudėtin
gesnius klausimus, tad ne be 
susirūpinimo imu plunksną į 
rankas. Dėl šventos ramybės ge
riau būtų nelietus šių klausimų, 
bet iš savo tragiškų įvykių ku
pinos praeities Puikiai žinome, 
ką tai reiškė, kai atsakomingi 
Lietuvos politiniai vadovai ar 
spauda neįstengė laiku numaty
ti artėjančios grėsmės, nepa
ruošti tautos tokiam atvejui ar 
nesurasti realaus ir protingo 
sprendimo. Toje dvasioje bus 
rašomi ALTo 38-ojo suvažiavi
mo komentarai..

As of Dtctrnhw L 
Subscription

tn Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
dx months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. ,$9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.
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ma. Visi linksmi ir -smagūs, net ir kilbukai lėkšvgusia oda, kuri jau lupasi nuo nugaros. Ešu tik 
tėse pradėjo dainuoti...

Baigėsi savaitė ir šeštadienio rytą reikėjo už
leisti kambarius naujai atvykstantiems vasaro
tojams. Vieni pradėjo ruoštis j namus, bet dau
gelis dar norėjo pasilikti ild skautų Stovyklos už
darymo. Su išvykstančiais atsisveikinome drėg
nom akim, nes visiems—gaila skirtis. Likusiems 
sumanūs šeimininkai dar surado, kad ir laikinas 
nakvynes. Sekmadienį suvažiavo daugybė žmo
nių iš Įvairių Anglijos vietų. Pamaldų metu sa' 
Įėję visi netilpo. Po pietų vyko iškilmingas skau
tų stovykos uždarymas, su laužu ir Įdomia Pro' 
grama.

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraičio kainos:

hicagoje ir priemiesčiuose: 
metams .------------- ;----------

pusei metu -____________
trims mėnesiams ________
vienam mėnesiui ________

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Viską gerai apžiūrėję, pamažu grįžtame 
atgal, tęsusi laikau nepiaragavęs keletos, dar 
žalių gervuogių ir patrauŠfcinu porą, dar nepri
nokusių riešutų: Tik kai dilgėlės pasveikina pli
kas mano blauzdas, palieku jas ramybėje.

Kaip greit Sodyboje laikas bėga. Jau savai
tė baigiasi, ir netrukus reikės grižti, bet čia 
taip If apie grįžimą ir pagal
voti nesinori. Pagaliau neto ir laiko apie visa

ras, kad kitais metais žmonelei nebereikės ma- 
ragintijyrai Į Sodybą. Jei tik Dievas duos 

‘svėikatoš, iš ‘inksto užsiregistruosiu.
Pamėginkite ir Jūs, kurie ten dar nebuvo

te. Nesigailėsite.
Šiam malto straipsniui pasirodžius “Euro

pos Lietuvyje”; iŠ Lietuvių Sodybos šeiminin- 
ko, agronomo 3. Lūžės gavau laišką, kuriame 
jis, tarp kito, rašė: .jaučiu moralinę pareigą 
Jums už tą straipsnį padėkoti, o kartu ir iš
reikšti didelį pasigėrėjimą dėl jo lavai vykusios 
formos ir puikiaus stipliauš..... Jūsų straipsnis 
yra daugiau nei moralinė satisfakcija man ir 

Dar kelias valandas pasivaišinę su senais ir j man° šeimynai. Tai yra gražus, objektyvus, sa’- 
vos lietuviškos vasarvietės įvertinimas, nepersū- 
dant Perdaug saldžiais komplimentais ir nei vie
no nečaižant botagais. Jeigu jau tokie rašiniai 
neprisidėtų prie Sodybos išpopuliarinimo, tai 
tada niekas jai nebegalėtų padėti. Linkiu, kad 
Jūs ateityje plačiau išnaudotumėt Jums Dievo 
duotą stilistinę dovaną ir neleistame! savo plun
ksnai ilgai rūdyti.

Tariuosi, kad atspėju L. Namų B-Vės Vado
vybės nuomonę ir jos vardu taip pat dėkoju 
Jums už puikų rašinį”.

suvažiavimais,, pązvęlghs į su-? 
važiavusių veįdusx. pą$t^)ėįinaii 
matosi užgulusi; senatvės riašta.^ 
TikriaūšiaiA^ vžų 3 dalyvių peri 
90% sudarė pensininkai, vienas 
kitas iš ndurim<% amžiaus - if: 
bendrame fone bene vienintelėj 
Birutė Kemezaitė švitėjo savo 
jaunate.
į (Bus daugiau)

Suvažiavimo veidas

ALTo suvažiavimas, pirmą 
syk p įvykęs Tautiuiuose'NamūC' 
se, sukėlė nejauki^ nuolaiką: 
vienos’pusėį buvo1 irialomi, 
susirinkta; savo lietuviškoje^ pa-

Naujienos eina kasdien, Išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienu Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
TIL 60608. Telet 421-6100.

pusei metų ----------------
trinu. mėnesiams — 
vienam menesiui ------

------ $16.00
____ $ 9.00
___  x 3.00

Kanadoje:
metams_____________
pusei metų _________
vienam mėnesiui -____

------ $33.00
----- $18-00
---- - $ S JO

Užsieniuose:
metams____________ -
pusei metų ___________

_ $34.00
_ $18-00

vienam mėnesiui ____ ____ $ 4.00

Pinigus reikia siusti pešto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

tL

Ii
f-



DR, FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 St. TeL 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko »kinins ir 
a . * - “contact lenses’**

V&b-agal susitarimą. - uždaryta treč

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S«. Pulaski Rd. (Crowford 

Mudical BuiWinj). Tel. LU 5-6446 
Priima Ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8AP4.

DR. C. K BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

West  Chester Community klinikos 
Madicinos direkronu*

1938 S, Hinhcim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kai antra šeštadieni 8—3 vai. 
TeL: 561-2727 *rbe 562

.EL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

- SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
3907 West 103rd Strut) 

Valandos pa^al siiMtarimą.

M. ŠILEIKIS Seimininkė (Tapyba)

buvo iJeista ir 
bet, atrodo, ne-

tariamai kažkur surastą prieštva 
ninių Jaikų blusą. Sujudo zoolo
gai, jo tas aprašymas buvo iš
verstas ir į kitas kalbas. Kartą 
jis paskelbė, kad parduodama 
pora tikrų vilkolaikių, ir jo įs
taigą užplūdo norinčių tuos žvė 
ris pirkti žmonių laiškai. Sukū
rė partiją, kuri savo programo
je, be kita ko, kėlė reikalavimą, 
kad politikai vienas kito susi
pykę nevadintų gyvulių vardais, 
nes tuo įžeidžiami gyvuliai.

Jau buvo vedęs, bet toks gy-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Garbink, m«n« siela, Viešpatį, Ir nepamiršk visy je geradarysčių. 
JU atleidžia vis* tavo nusidėjimu Ir gydo visas tavo ligas".

Psalmė 103:2. 3.
Gal pranašas Dovydas pritaikė sau šituos žodžius ir gal manė apie gy

dymą savo kūno ir apie kitus žemiškus palaiminimus. Tačiau šita Psalmė 
yra parašyta dvasiškojo Izraėlio pamokymui. Dvasiški Dievo Izraelitai ži
no, kad jų nuodėmės yra atleistos ir kad jie yra suderinti su Dievu ir kad 
todėl, sulig jo pažadais, visi dalykai veikia išvien jų labui dėlto, kad jie 
myli Dievą ir yra jo pašaukti ir išrinkti. Jie visur ir visada randa prie
žastį ir turi savo širdyje norą pritaikyti sau ir dažnai kartoti šituos dėkin
gumo ir gyrimo žodžius.

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

i TIESA AKIS GRAUŽIA
Atkelta iš 3 psi.

Ne kažin kiek lietuvių, tur 
būt, bus skaitę Jaroslavo Haše- 
ko garsiąją knygą “šaunusis ka
reivis Šveikas”. Dalis jos prieš 
daugelį metų 
lietuvių kalba, 
did'fiu tiražu.

Dabar anglų ka’ba pasirodė 
Cecilio Parrotto parašyta knyga 
“The bad Bohemian’' apie Šveiką 
bet apie jo kūrėją Hašeką, kurio 
gyvenimas, pasirodo, buvo gal 
net nuotykingesnis už Šveiko.

J. Hašekas gimė čeko alkoho- *
liko mokytojo šeimoje. Vaikinas venimas jam buvo nepakenčia- 
gimė ir augo be fiziniu trūku- mas- tad nutarė nusižudyti. So
mų, bet visiškai neturėjo atsako ko nuo tilto- bet buvo ižga’bėtas 
mybės jausmo. Dirbo jis ir klou ’r Pa^eko j beprotnamj. Išėjęs 
no, ir kabareto atktorium, bu- vėl Padėjo valkatauti ir girtau 
vo didelis girtuoklis, tasai lite- •tL Bande dirbti kabarete, bet ir 
ratūros genijus, ir labai neken. ien i’s Sre^ pasidarė nepriimti- 
tė jo kraštą tvarkiusios austro-1 nas* 
vengriškos imperijos valdžios. I Pirmojo pasaulinio karo pra- 
Dar paauglio metu būdamas, ldžl0’e lšėi° savanoriu į austrų 
prieš tų valdžią protestą reikš- armi^- bet ^mens byloje esan- 
davo, daužydamas akmenimis įs tieji įrašai sako, kad jis buvo 
taigų langus. Kad išvengtų jj laikomas sukčium ir apgaviku, 
medžiojančios policijos bausmės,! Greit pateko į rusų nelaisvę ir 
kurį laiką bastėsi po Vidurio I tuoiau Pat išvirto i didžiausią 
Europą su vengrų čigonais, gyve ^anzmo patriotą, belaisvius če- 
no pas slovaku kaimiečius, o grį i kus agitavo stoti į specialų če- 
žęs Į Prahą suridėjo su anarchis ' kų legioną ir eiti kovoti prieš 
tais, bet ir tiems jis pasirodė be austrus, 
principiškas ir išsiskyrė pramuš 
damas jų įstaigos dviratį ir pra 
gerdamas už jį gautuosius pini 
gus.

Pradėjęs bendradarbiauti spau 
doje, socialdemokratų atmestą 
straipsnį, pakeitęs jame sumi
nėtas pavardes, pardavė nacio
nalistams. Truputį apsisėdėjęs, ■ 
pradėjo leisti žurnalą “Gyvulių. 

pasaulis”, bet tuoj jame pradė- 
dėjo skelbti tokius dalykus, ku
rie nuskambėjo per pasaulį kaip maTn- 
kažkas nepaprasta, o iš tiesų bu ; 4 
vo Hašeko išmislas. Jis aprašė j - -

I

Mažeika S'Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

Ponas Nainys ir kiti neįrodė 
ir neįrodįs savo patriotiškumo 
žodžiais, nes jo darbai yra žino
mi visiems, ir beto nevyktų skail 
dymai dėtuvių organizacijų Š. 
Amerikoje ir kituose kraštuose 
J u kaičia.

Ponas Nainys aklai kaltina 
Aleksą A. Mičiudą už teisingų 
žinių pateikimą spaudai. Ir iš 
kur p. Nainys žino, kad JSB yra

DR;LĘpNAS SEIBUTISi
Naujienoms, ir Dirvai ir kitiems, 
kurie išsąaiko patriotiniai; — 
Gerbdami tikrą; — Lietuvos V ė 

įliavą ir Lietuvos tikrąjį Vytį. 
•Tas Nainiui ar Kasparui nepa
tinka, neturi svarbos lietuvių 
kolonyjose. Buvo Š. A. spaudoje 
rašyta, kas vyko per II-jį PLJK

DR. VYT. TAURAS IMarista-Pilar Bs Aires. Ten ro
dė skaidres-fimas iš pavergtos

Bendra praktika^sper MOTERŲ lipe* Lietuvos, kokie esanti progresai Aleksas Mičiudas?
Ofisas 2652 WEST 5yth S’iRC-ET _ pažanga. Buvo sakytos kai-j 

J * Tai. PR 8-1223 # J bos apie Caisvę ir gerbūvį pa-1 .
OFISO VA£u pirm., antiad., trečiai, vergtoje Lietuvoje. Didžiausias su o raugauja.

ir 6-8v&L vak. št^Udie- c^upantopataikūnas visa tai ap '!rMW'e vr.
oiw 2-4. vaL popiet ir kitu laiku leidžiamame “Balse”

-pagal susitaria .  p. Nainys ir Kas -

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
‘ 2656 WEST 63rd STREET 

Vai. antrad. 1—1 popiet, 
'ketvirta. 5—7 vaL vakZ 

Ofiso telef.: 776-2880 
Rezidenciįos telef.i 448-5545

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

— pažanga. Buvo sakytos kai-® . . • ... Sakoma; — Ne klausk, kas jis

Po bolševikų revoliucijos vėsi 
pasikeitė, buvo paskirtas “Rau
donosios Europos” redaktorium 
ir reikalavo be pasigailėjimo 
tvarkyti antisovietinio nusista
tymo piliečius. Pasidarė komisą 
ru ir pradėjo varyti propagandą 
prieš savo kurtąjį čekų legioną, 

, I kuris atsisakė padėti ginklus ir 
1 klausyti sovietų kariuomenės va 

‘ du. Kai grįžo į Prahą, kaip iš
davikas buvo uždarytas kalėji-

EDDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

jĮ*tXHUPEDA>.pHOTEZlSTAS 
Aparatai - Protezai. MŠa. ban
dažai. SpeeiaG pagalba k j|6mr 
(Arch Support,, ir t t

ittO W»»t63rd $t. Chicsc. KL 60629

. PERKRAUSTYMAI
MOVING

Leitfhntl— »fln* apanmfa 
ŽEMA KAINA 

<rfc.iERtNAS
Tri. WA 5-8063

'■ MOVING •
Apdraustai parkraustymas 

S Ivairiy atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5996

Jei Nainys Kavaliūnas ir Kas- 
: paras būt lietuviai patriotai, tai 
i su okupanto pataikūnu Ožinsku 

ipar^'-iTodS/kadbuvo ir yra^.^šaBni^ais Juhu Mičiudu,' 
iStuviai patriotai’. Kodėl tame R^11U m kitais nedarytų pasi- 
kongrėsonekaiiojdLietuvosVy-'■ 
.tis? Kad, ne pykirik okų^ 'pataikūnai leraa Argenti 

•i •- ’--’Vf uos kolomj ą, skaldo, ir‘dar gau-lipataikunų iškabino ta nėgeisti- , .
ną šakalinį vytuką. Net ruošta- ^;as įtarimas is^p. Nainio, 
me VI-me PAL kongrese 
vajuje bijota kabinti .'tikrasis :Vien.^? okupjan-
Lietuvos Vytis, ši karta1 apseita ‘t0 Patinais, garbinti-' Lretu- 
be j<®d,-kad'^WaaWlk^r08: Paver^ rusą;---lietuvio 
vimo būt Lietuvos okupaAfamš; ’iga-patrwto: -Ztabtr-- j 

Ijies Lietuvos Vytis p. Nainiui ’^1 122 Lietuvos laisvę, nepa-: 
akis graužia: i1 ygiai kaip tiesos P^vergejui rusui ir jo.
žodžiai. Įdomu, ką p. Nainys- ka- j pataikūnams. JSB. (J. N,).... . 
bins per ateinantį P. Seimą. Pra 
eitasis puošė, šakalinis vytukas Pirmasis kino filmas buvo 
pono Barzduko parėdymu. Bijo: susuktas 1903 m. Jis vadinosi 
ta pykinti okupanto pataikūnų, j “The Great Train Robbery”.

ENERGY
WISE

Jo knygas vokiečiai buvo įtrau 
1 kę į draudžiamųjų sąrašą ir de_ 
i gino. Bolševikai jį buvo beveik 
j šventuoju pripažinę.

Is {<Eur. Liet\

‘Illi)

Žemaičiu kultūros klubo priešmeti- _ 
nis nariu susirinkimas įvyks trečia
dieni, lapkričio 15 d.. 1 vai. popiet., 
Šauliu namuose, 2417 W. 43rd SL 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbiu reikalu aptarti ir val- 

idybos rinkimas 1979 metams. Bus ir 
vaišės. Rožė Didžgalvis, rast, j!

SUSIRINKIMU

l Chicasos Lietuviu Suvalkiečiu 
»draugijos priešmetinis susirinkimas 

įvyks penktadienį, lapkričii 17 d., 
7 vai. vakaro. Vyčiu salėje, 2455 W. 
47th St. Nariai prašomi atsilankyti, 
nes bus renkama valdyba 1979 me
tams ir yra daug svarbiu reikalu ap
tarti. Po susirinkimo bus vaišės.

E. Strungys, rast. ,

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE;
TeL 927-1741 — 1742 1 ?

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE ■
Telefonas 523-0440a js ,-;2i

•... -j ■ - ' • :: JK/t i’f- f o t’>
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS -,, .

PETKUSSv jj -

J U

SOPHIE BARČUS 
RADIJO i E INOS VALANDOS 
Vito* prayramo* H W0PA, 

1490 HL A. M.
Li.hMv kalbt: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 v*L popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

VedeĮi Aldone Diukui 

Tiltfj HEmicck 4-241J 

7159 So. MAPLEWOOH 4VI 
CHICAGO, nX 60629

Dldžluuilcs kuilių 
pasirinkimai,

lojiftfinkc 7^

^NORMANĄ
URiTBNi

Maple Applesauce Muffins <
Dorrt be a 3cm Loser!

Buy a car no larger or 
more powerful than you 
naad.

’NAUJIKUOS‘ KIEKVIENO
’teraus

■ 3

G9oW TRATA PLUMP AND TOS* 

LOCKING PINEAPPLE HAS FOUNT 
AHOME IN YOUR KITCHEN .YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY10 CUT AND SERVE 
THIS KLICAGY.WELL.rrCOULDNT 
EE EASIER.

(Uy the pineapple ON its 
SIDE .WITH A LARGE, SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
THE BOTTOM THROUGH THECKOWM.

BUTKUS - VASAITIS
144$ So. 50th Avė, Cicero, £1L Phone: Olympic 2-1003

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

Mri So. LITUANJCA AVENUE. Pkoot: YArtt 7-344

Convenient! Breakfast-on-the-mn is a delicious hot muffin 
that laites like mapte syrup and applesauce. Make a double 
batch on the weekend for Sunday's breakfast and freeze the 
rest. Reheating muffins is fast and simple — it takes about the 
same time as whipping up a side order of bacon. ’

Economical! Bring one to work and save the $.35 you may 
have to spend for a sweet roll during coffee break.

Nutritious! Maple Applesauce Muffins have a natural 
sweetener of mapie syrup for a quick nutritious start in the 
morning. Enriched flour has the essential B-vitamrns plus the 
mineral, iron. Another bonus is the fruit. Add bacon or pork 
sausage.

Maple Applesauce Muffins 
(18 muffing) "

! cups enriched flour* 
tablespoon baking 
powder 

teaspoon salt 
r teaspoon ground 

cinnamon
Stir together flour, baking powder, salt and cinnamon. 

Cream shortening and tugar until fluffy. Add maple syrup. Stir 
in c#* and applesauce. Mixture tends to curdle. Stir in flour 
mixture. Fill greased muffin cups 2/3 full. Bake in prehaated 
375° F. oven 20 minutes.

•Spoon flour into dry measuring cup; level. Or follow 
directions on bag. ____

HOW TO CUT AND SHUE. FXEtf PINEAPPLE

0[>C9j

'p J TĖVAS IR SŪNUS ;n
' ,.i -. ■■ . Kjj -udsn ius

MARQUETTE FUNERAL HOME ; ..,r
”2533 W. 71st Street ’

_1410_So. 50th Ave., Gcero ...
Telef. 476-2345 ' ’ ( i

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
C\ieX£Of 

Lietuvių 

LAKoCuytę 

Dirt storiu

Astuciacijos

AMBULANCI 
PATARNAVO 
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTU 
DALYSI.

(irtBitm) ir

— Jd žinote akmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra-Į 
žeme atsiųsti jų adresus. Mes Į 
jiems siusime Naujienas dvi sa- į 
V m les nemokamai.

^0 REVWE THE FRUIT, 

IM5EKT A CURVED KNIFE, 
CLOSE TO THE SHELL AHO 
OTALLTUE

2
1

*348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe J-W7>

IVU "

W4 8*. HALSTKD STREET

STEPONAS C LAUK IR SŪNŪS 
(LACKAW2CSI)

2424 WEST 6$ta STREET KXp> t>Uc MID
1314 WEST 23rd PLACE Ylirhnfat T-M7»
U 028 SOUTHWEST HIGHWAY. Paloa Hilk, PL S74-4411

GEORGE F. RUDMENAS 
4X1? So. UTUANICA AVK TeL: YAW1 7-1138-1131

i Remove the piheapfue fr$m both shhiA halve <— 
FWHT LEMGWW16E. SUCE OFF CCtfE (TOP POCUOM) O 

| CF EACH auATTE^. dUUUK HQJT. PUTBACK N THE 
[SHELL — FT HAULS ATTKACTCVE

m

cup shortening
cup sugar
cup maple syrup
W
cup applesauce

’A 
¥< 
•/<
2

Phena: TArte Mill

MAIUIBMQ^ CHICAGO a, ux Monday, Ncn ember 13, 1978 ‘



Argi reikia didesnių akiplė-jfo seime, kaip skyriaus atsto- 
šų, kaip Draugo redaktoiiai? — 
Patys bičiuliaujasi, geria kavu
tę su okupanto apentais. Drau
go redakcijoj, o savo vedamuo
se kitus kaltina šnipinėjimu. 
Ir kaip suprasti tų redaktorių 
veiksmus? Jie reklamuoja oku
panto draugų parengimus, o ne
deda pranešimo, kad bus Ka
lantos mirties minėjimas.

Ir vėl. Lapkričio 6 dieną,, red. 
_ Kviklys rašo vedamajame, kad 
kožkas ir čia ruošia Balfui lai
dotuves. Jei būtum ne Kazake- „ J_____ ...........................
vičiaus mokinys, tai rašydamas j demagokišką. užmaigimą. 
apie inano pastabas dėl XIX 
Balfo seimo paminėtumei kas 

4ą straipsnį parašė, paeituotu
mei kas tame straipsnyje buvo 
parašyta, paminėtume], ką aš 

.blogo ar neteisingo parašiau ir, 
ar ištikrųjų tame straipsnyje;

-buvo minčių, kas sukeltų Bab Tamstos vedamuose visi, kurie 
fo laidotuves? Kam slėpti nuo

’Draugo skaitojų, tegul ir jie ži- 
<no kokias blogybe? aš parašiau? 
Tamsta bijai teisybės, todėl ne
drįsti pakartoti, kas buvo para

dyta, o pili demagogiją, kad kaž 
kas nori Balfo leidotuvių. Kaip 
Ir daugumoje Tamstos vedamų
jų, Draugo skaitytojai randa 
mažai tiesos.

.-/vJau nuo tų laikų, kada Tam
sta, p. Kvikly, gėrei kavą su 
okup. agentu Kazakevičium, aš 

-.įaii, rūpinausi - -Balfo reikalais, 
-jiaugiau, kaip per 15 metų aš 
^įdėjau labai.daug, sayo,_laisvo, 
laiko ir energijos Balfo reika- 
ifcms. Aš aktingai rūpinausi Bal
fo* reikalais Balfo kri-: 
zes. Nęnutraukiąų ęu Balfu ry-liž, ankstyvą prenumeratos pra? 
šių "’Šiol, dalyvavau XIX Bal- tęsimą ir už $19 auką. Taip pat

vas. Man ir šiandien, manyčiau, 
daugiau rūpi Balfo reikalai, ne
gu Tamstai, kuris tik pili dema
goginius vedamuosius, kurie ti
kriausiai Balfui jokios naudos 
neduoda.

Aš manau, kad aš turėjau tei
sę pasisakyti, kas mano ma
nymu, negerai buvo padaryta 
XIX Balfo seime. Manau, kad 
mano pastabos, mano pasisakyt 
mas, neveda prie Balfo leido-. 
tuviu. To aš negalėčiau pasaky
ti perskaitęs Tamstos vedamojo

KAI kiekvieną šeštadienį nuo 11 
ryto iki 5 vai popiet. Apoint- 
nientų nereikia. Elinora Jakš-

•(•■M) TO
-SZ6 uqje LL!£-zzL pi 
sAauquie^ *is °X LA

Ar Jūs žinote,

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

- 7 - ■

Namai, lėmė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS

Prie progos, būtų įdomu, ko- dėkui tos apylinkės tautiečiui, 
kį Tamstą laikraštį redagavai užsisakiusiam Naujienas viene- 
rusų okupacijos metu,’ kad iš- riems metams, bet pavardės 
mokai tokius demagogiškus ve- Prašiusiam neskelbti, 
damuosius rašyti? Jeigu paša-i _ ponia Anna Rivep
kytum teisybę, tai ir Draugo G I1L išvyko j Allegan,

•skaitytojams paaiškėtų, kodėl Mich Antanas Kalinauskas iš
. , • v , , , v - i Morris, III., apsigyveno Mar-pasisako pnes b™<ta<faA»«.>e|te Pirk() linlėje A 

nų su okupantu, vadmami g Wes(on si „
kiais pat vardais, kaip ir oku-io^^.^ 
panto spaudoje vadinami lietu
viai disidentai.
Ignas Petrauskas

— Ponia P. Urban iš Holyoke, 
Mass., pratęsdama prenumera
tą, savo sveikinimus^ Tr - gerus 
linkėjimus atlydėjo $10 auka. 
Dėkojame jai.

—- Dėkui J. TKgelnii iš Cicero

Pickering, Ont.

— F. Antanaitis, J. G. Evans 
ir J. E. Pake! pakviesti į šv. 
Kryžiaus ligoninės metinio ban
keto ruošos komitetą, c.
j — Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto sudarančių or
ganizacijų seimas bus gruodžio 
9 ir 10 dd. Chicagos Pick-Con
gress viešbutyje, 520 So. Michi
gan Ave. Rengėjų komisiją su
daro grupių atstovai, kurie iš
rinko prezidiumą: P. Povilaitis

— pirm., ,F. Mackevičienė — 
vicepirm. ir . banketo vadovė, 
M. Valiukėnas sekr.

— B. Mačys išrinktas Hamil
tono lituanistinės mokyklos Tė
vų komiteto pirmininku, A. 
Aušrota — sekr., J. Sadauskas 
— ižd., E. Ciparienė ir J. Kamai- 
tienė — parengimų vadovėmis.

— Tautiniuose Lietuvių Na
muose Čikagoje rugsėjo 22 dieną 
Posėdžiavo Amerikos Lietuvių 
Dailininkų Sąjungos valdyba. 
Posėdyje paaiškėjo, kad pirm, 
inž. M. Ivanauskas yra atsista
tydinęs. Už jį pagrindinį veiklos 
pranešimą padarė sekr. M. Ši
leikis. Pirmininko pareigas iki 
visuotinio narių susirinkimo se
kantį pavasari perėmė M. Šilei
kis, sekretorės — V. švabienė,- 
o iždininke ir toliau liko B. Mor
kūnienė. Tylos minute pagerbti 
mirusieji: sąjungos nariai M. 
Girdvainienė ir B. Grikenis, dai
lininkai — T. Valius Toronte, 
J. Rimša Kalifornijoje, K. Šimo
nis Lietuvoje.

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
Well s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujieną administracijoje, 
1739 South Halsted St., Chica
go, IL 60608.

ATSIMINIMŲ

^; Naujfen^yadovybė;ir:Platinimo vajaus komlMia kreipia# i vlros skaU

kalų renesanso.
VIS PLEČIANTIS SAJ0M1U!

ry.C ‘
sHžtyti fripkrttotl Našlėnas/ atalrtdo'mecenatų;- Hi-
tMma vajfess labai teftihgdtnfe' dervanem^nauflemš’ akžtyfejanH . 1^7-J.

-Mykęįia Karate, moteliotfaftmSfc

tįjjį Jmeflų atostogas-, .driemsbasmenimg^; Laimingieji'tbrėr progos vb!Ri 
jupteMe^pria pat pajfirio/^MUdrrtisXpFlvaSu papKūžaūiu

faidi&f kambariu, TV, telėronū ir "kitais moderniais Įrengimais. - -

— Karolis Mįlkovaitis, šauliu 
S-gos. c<y. pirmininkas, pakvies
tas skaityti paskaitą 'Hamiltono 
Uetuviamą .Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo minėjime lapkričio 
25 d. 7 yaL yak..Jaunimo centre, 
^fihęjnną^ ruošią ramovėnai ir 
šatillai^ Meninėje, programoje 
datyvaus’^Darijos.; :Dek$nytės^ 
Powell ^iriguęjalams .parapijos 
clibraš Ir Genovaitės Breichma- 
nienes’vadovaujamą^-jlaųtipių 
S&iiį: grup^e ’M^ątąvąs?.\^Kdol-.

sekančią 
dieną-11 yąl. tyto.r \

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KAZAN AUSKAS, Prea’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, UI. Virginia 7-774?

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje. 1 

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

Knygos kaina — 5 doleriai
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

DIEVO APSIREIŠKIMAS

ir

NAMAS — SVAJONĖ: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptumė, 3 automobi
liu garažą^ 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 svečiu salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
>951 W. 63rd St Tel 436-787>

NAMAI-TAI AUKSAS

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

ŠVARUS 7 kambarių namas ir 2 
auto garažas, 2 vonios, nauja elektra, 
naujas gazu šildymas. $24,800. Tuoj 
galima užimti, arti ofiso.

REAL ESTATE

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
! BUDRAITIS REALTY
[vairi apdrauda —INSURANCE

2625 West 71st Strct]

Tel. 737-7200 arba 737-8534

totorė M. ' Miškinytė: psskyrėy?] 
mecenatų, Irariį vertingos'dovanos bus skeli 
nini^ne -Naujienų- piknike;' — --y

f: -V.- r '
; _ Visas .b .visas kviečiame, Į dkfflj&i - talki.

■ ** U ” . < < - -S

■ ?reaiE3ier»tor pratęstoj nfeakymq, bei galinu įkaitytoji? retkilim 
prašomi pasituBdoti žemiau eaanHomia atkarpomii. .

r r

NAUJIENOS r , V.X/ 
1739 SO, HAL5TED fT< 
CHICAGO, IL 60604

.<7 ;/ADVOKATAS .; ,r 
CHARLES;A: KAL A Associates 

1649..West 63rd,Street,

Tel. 776-5162 
y Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštalieniais iki 12 v.

Vakarais tek 373-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams.! 
i’ ' ' —- ■ v

— Kun. Adolfo Stasio kuni
gystės 50 m. jubiliejui paminėti 
iškilmingos šv; Mišios bus šv., 
Kryžiaus bažnyčioje sekmadienį 
4 vai. popiet, o akademija, me
ninė', dalis ir vakarienė Beverly 
Country lklube. i Pakvietimus į 
Beverly Country kliibą reikia 
atšhniti iki antradienio, iapkri- 
či644 d:,’pas Oną Gradinskienę, 
2512’ W?^7th 376:f998.__ (pr ) 

_____________ O-*- .
."Chicagos Lietuvių Styginio 
Ansamblio : koncertas Jaunimo 
centre įvyks lapkričio 19 dieną 
3^ vai. p.p. Programoje:* Mbčaf- 
tasfStrausas. Wagneris; Baigias; 
Biidriūnas, čitirlicnis, Oginskis, 
Kaveckas bei* kiti ‘kompozito
riai. Dirigentas — Faustas Stro-! 
lia. Bilietai gaunami Vaznelio 
prekyboje. Papigintos kainos 
studentams pensininkams.

(Pr.)

ASTROLOGIJA ARBA KOR
TŲ SKAITYMAS LIETUVIS-

> • 3 anksto be raglilino pratęsiu savo prenumeratą taupydamas laiką !r 
raudamas ■ ratrašlnėjfano Išlaidas. Priede doL 

Pavardė Ir vardas .------- -----------------------------_---— _ _________________

AdreMf

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKĄ S

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

1-6100.
• Ufetkaw Naujienas kaip dovaną savo __
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė Ir vardas —_________________-r -

Adresu

Bpon^oriaus pavardė, varčia Ir vietovė

MARIJA NOREIKDEN1
ESM Wert IMh SU Chkago, UI SM2> * TeL KA UX7TT 

D*4allf rOiUc fviMv
MAirrxis ii lutojo# sandeliu.

Pavardė Ir vardu

Adresu _______

• Platinimo vajau* proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaitei autlpa. 
tinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardu

■■ ■ I I —I ■ I—— ■ ■ ■■■■■»

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express oorp.

MAtOUrrn GIFT FAJtClLJ SSKVKB
1M1 W. Hfh St, Ctelcw., IIL fM2f. TM. WA S-I7» 

Sa. >UlsHd St, Cblca*», HL SMOt. — T^_ ISMtnt
V. YALANTtMAf

--------------------- ------------- „

Adresu

Pavardė ir vardu

Adresu

Pavardė fr vardu

B “LIETUVOS AIDAI”
R, KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDtJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—8:30 v&L vak.
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak. 

Visos laidos iš W0PA stoties, banca 1490 AM.

2646 W. 71 ft Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

Ar galima patirti ir kaip pa- BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
tirti asmeniškai Dievo pažini
mą?

Pasiklausykite atsakymo šį 
antradienį 9 vai. 15 miu. vakare 
per Gerąją Naujieną Lietu
viams banga 1490-AM Lietuvos 
Aidų radijo programoje.

Pareikalaukite knygelės Kaip 
atgimti iš naujo. Prisiusime do
vanai. Mūsų adresas: L . ■ <

. Lithuanian Ministries ' 
L . . BID. Box 321 ;-^į /•
* Lgwn^IL 160454. <

Pensijos.ir kompensacijos iš Vokie 
tijos ir iš kitų kraštų, pilietybės popie 
riai. įvairių valstybės formų pildy 
mas. Interesantų reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės 'įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas' sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitų ištai
gų įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo; nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius * dokumentus ir iškvieti
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.
A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC

Income Tax Service
3548 SOUTH EMERALD AVENUE
(Pirmas aukštas. Įėjimas iš kiemo)

CHICAGO, ILLINOIS 6060O 
TeL LA 3 -1387

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

TeL. 767-0600.

I ■ ■ ! I ■— I — -
EL ECTROS ĮRENGIMAI, 

PATAISYMAI
Turiu Chlogos mltsfo

Dirbu Ir užml«sėluos« H’ 
j rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS
1 4514 S. Talman Ava.

Tai. 927-3559
S ------------------*

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų reikia

ROOFERS

Hot, Steep, and Tile. Exp’d. only. For 
contractor in Western Suburbs, Sub
contractors may also apply.

Phone 771-3010
-•r.: >v< ,rr i ____________*■

M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
TlkM pusmečiui automobllla 

labmty apdraudimai penslnlnkamf

i
Kreiptis

4645 SK ASHLAND AVI.

MANAGER TRAINEE -

For Small Appliance Service. Must 
have mechanical aptitude preferra- 
bly, electrical. _

Can 383-58427 " '

PANTRY MAN OR PANTRY 
WOMAN

We are looking for an energetic, ag- 
gresive & experienced individual. 44 
hr. wk. No Sundays or Holidays. Ap
ply in person to:

RON BRISKMAN'S HIDEOUT 
17 N. Wabash

WAITRESSES - EXPERIENCED

ALL SHIFTS 

BARTENDER - EXPERIENCED 

for days - 11:00 AM to 7:00 PM. Ap
ply in person. See Max after 11:00 
A.M.

BAR-B-Q & BREW 
162 East Ontario

PHONE PEOPLE!

Experience preferred. 5 day week. 
Hours 9-5. Salary plus Bonus. Niles 
office. Nr. Public Transp.

Call PHIL BURNS, 647-0511 
(Equal Opportunity Employer)

HELP WANTED — FEMALE 
barbinThklu Reikia

HOUSEKEEPER, live ii' Motherless 
home, must.drive & cook, children 9 
£11 yrs., pref, young mature woman 
’tp to mid 40’s. N.W. Sub. Good SaL 
£ pvt. rm. w/bath. & extras. 

966-6343.

MEDICAL OPPORTUNITIES

BN’S. Challenging supervisory posi
tion in skilled nursing facility of 3 to 
11 and 11 to 7 shifts. Top salary and 
fringe benefits.

869-0142 for further info.

HOMEMAKER

Mature woman. North Suburbs. Room, 
board, plus S20O q month.

835-1027

BILLER-TYPIST

Near North publishing companv seeks 
bright, energetic individual for our 
order processing department The 
qualified candidate must have 2 
vears experience, strong figure ap
titude. ability to operate an adding 
machine and have good typing skills. 
For appointment contact Lois Wille - 

836-4409
EOE M/F

HELP 
NEEDED 

in Elk Grove Village. 
Openings available for: 

SALAD GIRL 
and 

REGISTER GIRL

PinUdmu & TaUrMi

RlwwMk

Siuntiniai i Lietuvą
Ir kitas kaštus' i 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. TtLY A 7-5980

MJ i I M K U S *
Notary" Public a'_

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.
V - -J

BEST THINGS IN UFE

>11 Frank Zipolli 
B0IV4 W.*5fh Et 

GA 4-4654

rtAft uu

State Earm Lite Insurance Company

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

All types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded, catch 
basins cleaned and rebuilt Free 

estimate. 24 hr. service.
735 6361

Printing
WEB PRESS FOREMAN

North suburban plant has immediate 
opening for person with strong lead
ership ability plus minimum of 10 
years experience working on Goss 
Suburban Press. Position provides 
excellent pay A benefits including 

> dental insurance. Qualified applicants 
aoply in person or call 251-4300, ext.

PIONEER PRESS INC.
123 2Central, WilmatU, IL 60091 

—1 ii ■ UH I” 
(An equal opportunity employer M/F)

Part & Full Time 
Call 860-4201 

Between 8:30 - 3:30 
Ask for Manager 

CANTEEN 
CAFETERIA

PATIKSLINIMAS *
Praėjusį ketvirtadienį “N.” ži-^ 

nutėje “Gera pradžia" išspaus-1 
din ta: Dr. Balčiūno iniciatyva] 
sušauktas visuomenės atstovų 
susirinkimas. Turėjo būti: vi
suomenės veikėjų susirinkimas.

M. š.

all smokes 
r dead oat.

MAUJIINOS, CHICAGO t, m, Monday, November 13, 1978




