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IRANO ALIEJAUS DARBININKŲ 
STREIKAS TIKRAI BAIGTASai

Maištas aprimo, kai karo teismai pradėjo tardyti 
maištaujančius šeichus ir mulas

TEHERANAS, Iranas. — Antradienį Irano degalų pramonės 
darbininkai nutarė tuojau grįžti į darbą ir pradėti keiti į pavir
šių degalus bei įvairios rūšies aliejus. Suėjo dirbti 37,000 darbinin 

. kų, bet ne visus buvo galima priimti. Laimė, kad kariai suskubo 
laiku uždaryti brangius vamzdžius, traukiančius'aliejų iš žemės 
gilumos. ,

Didelė dalis -darbininkų priim 
. ta į darbą, o kitiems liepta ateiti 
už dienos arba dviejų, kai bus 
sutvarkyta visa aliejaus pramo 
nė; čia įeina ir ištraukto alie
jaus valymas. ACiejus yra pats 
didžiausias Irano turtas, kiek
vieną metą jis atneša po du bi 
lijonus dolerių. Kiekvieną die
ną Iranas pardavinėjo ąliefaus 
nepaprastai dideKus kiekius, 
kiekviena, diena gaudavo po 50

__ "T * 

kiekvieną^dieną gaudavo po 
milijonų doleriiį.

, Agitatorius patraukė 
karo teisman

Joan Baez nori 
pamatyti dokumentus

WASHINGTON, D. C. — Dai 
nininkė Joan Baez kreipėsi į 
federalinį teismą, prašydama pa 
rodyti visą eilę dokumentų, lie
čiančių jos asmenį. Karo metu 
dainininkė Baez buvo nuvyku
si į priešo pusę? Vietname. Pro
kuroras prašė teisėją William J. 
Bryant pakeisti ankstyvesnį 
jo sprendimą ir duoti daininin
kei susipažinti su dar jos bylą 
liečiančiais dokumentais. Vieni 
dokumentai turėtų būti slapti,

‘Ateinančią savaiię Vilniuje bus įhinim# Vii-niaus Universiteto 400 metų sukaktis. Sovietų 
spauda rašo apie seniausią Sovietų Sąjungos universitetą. Vilniun suvažiuos įvairių sovietų Ru
sijos ir rlist.okupuptų kraštų istorikai ir universitetu rektoriai, kad galėtų dalyvauti lietuvių įs
teigtos mokslo ištaigos*.sukaktyje. Kiekvieną metą sovietų valdžia mažina lituanistikos reikalams 
skiriamas biudžetines sumas.. .

BANDYS TARPININKAUTI EGIPTO IR 
IZRAELIO KONFLIKTUI SPRĘSTI

Karalius Hasanas pasiuntė marokiečius invazijai 
į Kongo sustabdyti ir likviduoti

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Jimmy Carteris asme
niškai pasitiko atskridusi Maroko karalių Hasaną. parsivežė į

, Baltuosius Rumus, suruošė vakarienę ir pasiskundė bėdomis, ku
rias turi Izraelio ir Egipto taikai pasiekti. Rodos, kad susitarimai 
jau eina prie pabaigos, nugalimos gana sunkios kliūtys, bet išky
la naujos, kurias sunkiau išspręsti, negu pačios sunkiausios.

Olimpijada Maskvoje
MASKVA. — .Maskolius jau 

pagovo Olimpijados karštis. 
Kitapus Maskvos upės priešais 
universitetą naujas stadiumas, 
cerkvės ir vienuolynai apstatyti 
pastoliais, remontuojami, atnau

turistų antplūdžio ir tvirtos Va
karų valiutos besitikint. Olim_ 
pijados dalyviams ir užsienių 
svečiams statomas Olimpijos 
Kaimelis.

Sovietų planais pradeda, ir Va

išaiškinti, kuriais sumetimais 
suimti agitatoriai kurstė darbi
ninkus mesti darbą ir sustabdy
ti visą krašto pramonę. Pradžio 
jė maištą kurstė specialūs ma
hometonų tikybininkai, vadina
mi mtComis. Jie reikalavo sus
tabdyti aliejaus pardavinėjimą

liepia teismui parodyti dafni? c 
niūkei. Atrodo, kad "Joan Baež 
nutraukė’ santykius su kairiais 
ekstremistais. Kaikurie jai at
rodo yra labai menki specialis
tai, nemoka. pasiaiškinti teismui.

- i karai ' susidomėti- ir neabejoja-

Prezidentas Carteris. pasitikęs 
karalių Hasaną, sveikinimo kai 
boję pareiškė, kad Maroko kara 
liūs yra Tgu metu Amerikos ir 
taikos draugas. Praeitais metais, 
kai buvo suorganizuotas įsiver
žimas iš Angolos į Kongą ir ban 
dyta užimti didees vario kasyk
los, karalus Hasanas sutiko pa
siųst gerai ginkluotus ir Afrikos 
kovas' žinančius Maroko -karius. 
Prancūzų transporto lėktuvai 
permetė kovai paruoštus maro
kiečius, pervežė kovoms reika
lingus gintf us j pavojaus vietas, 
p patys marokiečiai labai lengvai 
sustabdė jau į krašto vidų besi
veržiančius Angcfos. .ginkluotus

IUTPX r

Mulos reikalavo atstatyti da-

kusr kurie buvo daug paprastes
ni, bet gyventojams • ramesni. 
Streikui nepavykus, agitatoriai 
dabar , viaro' propagandą prieš 
amerikiečius, padėjusius ša- 
hui įsigyti. modernių ginklų -ir 
pradėti valymo darbą.

Antradienį buvo 
sužeisti 9 iraniečai

Prokuratūrą karo policijos pa 
dedamą gaudo ir veda į tardy
mo kambarius jaunimą dirbusį 
įvairioje pramonėje. Teherane 
paskelbtas karo stovis, uždraus 
ta gatvėse vaikščioti būriais ir 
ardyti miestuose reikalingą ra- 
bybę. Pačiame Teherane gatves 
patruliuojantieji kariai buvo pri 
versti paleisti kelias salves į vir 
šų, o kai demonstrantai nepa
klausė, tai kelios kulkos buvo 
paleistos į žygiuojančią minią 
minią Streiko dienomis Iranas 
neteko 750 milijonų dolerių, ku- 
rius būtų gavęs už parduota ži
balą.

Ankstyba žiema .. /» ,
Sniego audra, kurioje jau žu

vo mažiausiai 8 žmonės, išsiplė
tė per yisą Didžiųjų Lygumų 
šiaurinė dalį, atnešdama dau
giau sniego, ledėjančio lietaus 
ir * vėjuotą ša?, tą temperatūrą. 
Keli žmonės riiio audros žuvo 
trafiko nelaimėse Utah Wyo
ming ir Nebraškoje. Lengvam 
lėktuvui audroje nukritus, trys 
žmonės žuvo. Viena moteris ras 
ta nebegyva, spėjama, kad lėk
tuvui nukritus bandė surasti ko
kią pagalbą bet sniego audroje 
prie 15 laipsnių žemiau nulio ne 
bepajėgė. Kalifornijos kalnuose 
rastas sniego užpustytas vieno 
boy-skauto lavonas. Montanoje, 
Minnesotoje r abiejose Dakotose 
paskelbt perspėjimai, kad 
ra lartėja.

aud-

? r 4 j

Sadato viceprezidentas skrenda?į Washingtonq, 
o Dajanas žinias renka Jeruzalėje -

ISMAILIA, Egiptas. — Egipto/prezidentas Anwar Sadatas 
pranešė spaudos atstovams, kad jis pasiuntė viceprezidentą Hes-. 
ni Muhaneką į Washingtoną, kad gfėtų informuoti prezidentą 
Carterį apie paskutines Egipto sąlygas Izraelio Egipto taikos 
sutarčiai. Viceprezidentas išskrenda į Washingtoną trečiadienį, 
o ketvirtadienį jis tikisi pasimatyti su prezidentu Carteriu. Egip 
tas ..yra nuolaidus, bet jeigu antroji pusė nenori tartis ir nesu
pranta egiptiečių pozicijos, tai tegu ima atsakomybę prieš visą 
pasaulį taikos sutarties ardymui. Prez. Sadatui nepatiko prem
jero Begino padaryti pareiškimai.

- ■ ' ll 4 / °
$100 bilijonų (milijardų) kašta
vusi oro gynybos sistema būtų 
riSTŠkai bevertė prieeš Juągt. 
Valstybių 3,000- manevruojan
čių sviedinių spiečių, pareiškė;

— Vakarų Vokietiją pasiekęs 
saugumietis Aleksei Miachkov 
Jiudijo, kad sovietų šnipai nori 
paveikti tikinčiuosius peštynėms 
kelti ir nuo bažnyčios trauktis.

Malazijq gali 
priimti pabėgėlius

KUALA Lumpur, Malazija.—- 
Užsienio reikalų ministeris pas
kelbė, kad Malazijos vyriausybė 
svarsto gausimą ar priimti jū
romis plaukiojančius, išbadėju
sius ir sergančius 2,500 tremti
nių, kurie plaukioja jūromis ir 
niekas nenori jų priimti. Trem
tiniai bėgo iš Pietų Vietnamo, 
kai komunistų karo jėgos iš šiau 
rėš įsiveržė į pietus. Jie paliko 
visą savo turtą, suvalgė išsivež
tą maistą o dabar badauja nedi
deliame laive. Praeitą savaitę 
jie suėmė laivo kapitoną, kad

Dajanas renka 
žinias Jeruzalėje

TELAVTVAS,. Izraelis. — Iz
raelio ministerių kabinetas, iš
klausęs gen. Dajano pranešimą 
apie prezidento Sadato poziciją 
Izraelio ir Egipto taikos dery
bose, nieko nenutarė, — pareis 
kė premjeras M. Beginąs. Mi
nisterial gana, ilgai svarstė nau
jus pasiūlymus ir nutarė gauti 
papildomų žinių. Gen. Dajanas 
tas žinias pf anuoja surinkti pa
čioje Jeruzalėj. Premjeras Be
ginąs paskelbė, kad Washingto
ne vykstančias derybas teks ati 
dėti ateinančiai savaitei, nes be 
tikslių žinių kabinetas nieko ne-> 
gali nutarti ir duoti instrukcijas 
Dajanui.

Manoma, kad sutartis 
bus pasiraJyta

Pasitarimai tarp Egipto ir Iz
raelio delegacijų beveik nutrauk 
ti. Posėdžiauja tiktai Egipto ir 
Izraelio karo vadai, bet ir šiems 
nėra kas nutarti. Jie kalbasi apie 
įvykusius mūšius ir pralaimėji
mo priežastis, o taikos sutarties

Ruošias patobulinti 
darbininkų paruošima

WASHIGTON.— Darbo de
partamentas nuo praeito antra 
dienio visoje JAV šalyje pra
dės valyti ir šalinti iš pareigų 
netinkamus darbininkų apmo. 
kymn ir darbams tinkamo tre
niravimo vadovus.

Darbo sekretorius Ptay Mar
shall įsitikinęs, kad jo sudary
ti keturi instrukotrių būriai, 
ligi 1979 m. rudens suras prie
žastis, kodėl nesiseka vienai 
labai reikalingai darbų aprū
pinimo programai.

— Peter Kamj^io advokatas 
prašė teisėją nutraukti bylą, nes 
pats Kam plies buvęs ČIA agen 
tas. bet teisėjas atmetę šį advo
kato prašymąą. Kamplies vis 
dėlto pardavė sovietų šnipams 
informaciją apie satelitų funcio 
navimą.

— Amerikos pilietis Leon Sa- 
moer. važinėdamas Rusijos ke
liais savo automobiliu, sužeidė

KALENDOMIS
Lapkričio 16: Gertrūda, Ed

mundas, Tyda, Opainė, žadvai- 
nis, Aiškutis.

Siūlė teki 6:39, leidžias 4:30.

Oras dėbeauotaij lia.

tik jis juos kur nors nuvežtų, 
bet niekas nenorėjo priimti Ma 
noma, kad jie galės išlipti netoli 
Kuala Lumpur ir apsigyventi 
pajūrio laukuose. Malazijoje dar 
yra neapgyventų vietų, kur nau 
jai atvažiavusieji tremtiniai gali 
įsikurti.

svarbiausieji paragrafai jau se
niai aptarti ir sutarti. Jie laukia 
politikų nutarimų, bet šis reika 
las vėf atidėtas ištisai savaitei.
Manoma, kad prezidentas Carte 
ris įtikins Maroko karalių Ha-

vieną rusąą. Dabar jis patrauk
tas teisman. Iš jo atims automo 
bilį ir patupdys keliems metams 
kalėjimam

— Meras Bilandikas įteikė
saną tartis su arabų valstybių • miesto tarybai ateinančių metų 
vadais. biudžetą

neisveugia.rųai pavirs Kiia Eon/f

Kai kurios' grupėš;
žmbgaus'leisiu klausia. ąrw Jfnjjos
karai .eina su vėlniu pietauti 'partijų tikslai,
su juo žaibti kuomet Sovieti'''gy-^^^^--^oLP^.ysk? 
ventojai neturi teisės pasakvt ir nustatyti. išmetė
savo nuomonę organizuoti

emiį^oti. "Sovietai" y7a~d?deli Partizanu? išaiškino įsiver 
propagandos meistrai ir Vakarai.211110 tlkslus ir traukiamas jė- 
atrodo,. linkę ftrsti į ju spąstus.! ?as- Marokiečiai kirto smarkų 
Atvykę i Maskva ir pamatę auk <smuSj įsiveržusiems partizanams 
so lakštais, švitančius bažnyčių; •?
kupolus grįš namo pagirų
nūs

yu-i j 2X1 V V 11 vlVlllkJl ly, UI ^cllllAUXV 11 TlLh “ ..v-'. -t‘U

aukštas Pentagono pareigūnas, tūrin^š^ar politinės grupes arba užnųgaryje.-paėmė^nelaisvėn i ke-
gynybos pasekretorius William 
J. Perry, tyrimų ir inžinerijos 
reikalams.

Sovietai turėtų išleisti dar 50 
bilijonų i išvystymui efektingam 
apsigynimui nuo atominėmis 
galvomis sviedinių, išmetamų iš 
modifikuotų greitųjų B-52 bom
bonešių.

JAV pirmąjį manevruojan
čiais (cruise) — sviediniais pa
krautų B-52 greitųjų lėktuvų 
eskadroną turės 1982 metais o 
1984 metais -’didelę daugybę” 
pasakė Perry. Sovietams truktų 
10 metų —iki 1988 išrasti tokio 
tipo ginklą tokį ginklą kurs jų 
manymu, tiktų nuo ^cruise-svie 
dinių ausi sinti., o Jungtinės 
Valstybės jau 1985 metais pra
dės gaminti antros generacijos 
sviedinius.

Numatytoji ma normuojančių 
sviedinių laida bus dar “page
rinta — sviediniai mažesni, grei 
tesni ir tiksliau manevruosis.

— Galle Guthrie Pucinski pra 
nešė, kad ji bus demokratų par
tijos kandidatė aldermano parei 
goms 44 warde. Josios dėdė Ro
man Pucinski yra 41 wardo al- 
demanas.

— Jeigu Antrojo Karo metu 
kairieji būtų sudarę pavojų, tai 
FBI buvo numačiusi suimti tuo 
metu Chicagos aldermaną Paul 
H. Douglas. FBI pakeitė nuomo 
nę. kai Douglas savanoriu išėjo
tarnauti marinų dalinyje ir bu
vo sunkiai sužeistas.

— Karo vadas, suėmęs kelis 
ministerius ir didoką skaičių ru
sams parsidavusių šeihų, prade 
dama apraminti krašto fanatikus 
ir atstatyti tvark.

him-f^ias stipriausias įsiveržėlių jė- 
gas. Angc/os pasienyje buvo Cas 

! tro kareivių valdomi keli tankai, 
bet jie patyrę apie marokiečių 
karo veiksmus, nedrįso veržtis 

j į Kongo. Suimtus partizanus ma 
WASHINGTON. — Verslo Sau kiečiai nuginklavo, belaisvius 

gurno ir Sveikatos Administra.- atidavė Kongo

giedodami.

Sveikatos apsauga

gurno ir Sveikatos Administra.- Eidavę Kongo vyriausybei, o 
cija po penkerių metų svyravi- Pa^ys susėdo į transporto lėktu- 
mo ir neveiklumo, ryžosi pas-! ir Skrido namo. Už pavyz- 
kelbti aiškias naujas taisykles' marokiečių pagalbą visi 
kaip apsaugoti 835.000 švino prabuvo jiems dėkingi. Maroko ka- 
monės darbinnkų nuo kroniško Į ralius, prezidento Carterio pak- 
švinu apsinuodjimo. kas gali su j^^35’ non prašyti ginklų ka- 
kelti nervų sužalojimą, inkstų*niGmenei apginkluoti. Reikia 
ligas, nevaisingumą ir net mirtį. • manyti, kad prezidentas Carte- 

švino pramonės pritaikymas jris Padės karaliui apginkluoti 
sveikatos standartams pradeda-j karius moderniais ginklais. Car 
mas nuo ateinančio vasario 1 d. j teris pareiškė įsitikinimą kad 
ir tęsis per 10 m. ir kaštuos apie I marokiečiai yra taikos draugai, 
bilijoną.

cija po penkerių metų svyravi-

Airiai Anglu nenori
BELFAST. — šiaurės Airijo-jčiai tinks 

je praėjusį antradienį keturiuo- į kitn^ ’ 
se miestuose sprogo 4 bombos. 
Londonderry’ vienas policcinin- 
kas bombos sužeistas ir daugiau 
kaip 30 civilių žmonių. Dar ke
turios bombos padėtos Londo- 
derry biznių distrikte prie kai 
kurių krautuvių sukėlė nuosto
lingas gaisrus.

Policija įtaria, kad tą bombų 
terorą toliau tęsia uždraustoji
IRA (Irlandijos Respublikonų 
Armija).

Manoma, kad tuo pačiu metu 
(prezidentas prašys karalių Ha- 
! saną paveikti kitus Afrikos ara- 
Įbus, kad riektų taikos. Marokie- 

-/.'ninkavimui. Kai 
ikos valsybėse buvo 

vedama agitacija prieš žydus, 
Maroko karalius kvietė juos vyk 
ti į Maroką ir padėti vietos gy
ventojams tvarkyti prekybą ir 
pramonę. Maroko karalius gali 
laisvai kalbėti ne tik su Egipto, 
Libijos. ..Sirijos ir kitų kraštų 
arabais, bet jis gali tartis ir su 
Izra<io vadais. Izraelitai žino, 
kad pavojaus laikotarpiu šimtai

— Sovietų žvalgyba turi savo 
agentų kiekvienoje didesnėj tu 
kybinejxffganizacijoj — tvirtina 
nuo nllsų pabėgęs enkavedistas 

|A. Miachkov.

žydų pasiekė Maroką ir ten ga
ilėjo laisvai verstis. Prezidentas 
I papasakojo Maroko karaliui, ko 
kios kliūtys kyla taikai pasiekti 
tarp Izraelio ir Egipto. Be to, 
santykiai dar blogesni tarp Iz
raelio, Sirijos, Libijos ir kitų 
kraštų.
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ALT-os 38-jam suvažiavimui praėjus
Kėra abejonės, kad ALT-os metiniai suvažiavimai 

visuomet domina ne tik Amerikos, bei ir viso pasulio, 
lietuvius.

lai demokratiniais pagrindais tvarkoma organr 
zacija, apjungianti daugumą Amerikos lietuvių.

ALT-os veiKios sritis yra grynai pontine, kas mums 
visiems įdomiausia.

Paganau metiniuose suvažiavimuose įvertinama 
tai, ko pasiekta okupuotos Lietuvos laisvinimo darbe, 
ir nustatomos gaire© politinei veiklai sekantiems me
tams. ; ‘ >

neperdėsiu, sakydamas, kad suvažiavimo dalyviai "bu
vo maloniai nustebinti labai pavykusia ir..išmintingai 
tvarkoma ALT-os Veikla.

Jos pirmininko Lfr. K. Bobelio puikus vadovavimas 
ir politiniai sugebėjifnai padarė -f,Al?r-t%. neabejotinai 
pagnndmiu raroėęui^ūsų .polifiiiėib veĮkioję. i '

paprastai mūsų š^tžaclj^fMei^latfi/Jįs^yti ga
liūnų palankumu, steigiasi atkreipti jų. dėines^į mūsų 
problemas ir eina .tik/prasyti pagalbos ir užtarimo, kas, 
žinoma, irgkgeraiy-^epALT-a-buvo pX^westa Amerikos 
vy’riausybes 'pacfetii- *saVo iniorinaąjoimš- • J.ĄAf, aėiėga. 
čijai ifelgr'adė. ? - /': ./

Jeigu lMv. politikai randa ęėd&ld kreivis į Air 
Tą, tai gaiime biifts tūkfi, .kad AĮLZTe. tikrame kelyje.

bi ošinau ,,ąrioiA kita , lietuvfiį; arganizkeya' pksieke 
tokios jtėakš^oėkiMžS ė-?.

Ainerikos Lietuvių Tarybos nonai šių tnetų spalio 19 dieną tarėsi su Reorganizuotos Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės vadovybe. Pasitarime dalyvavo paveiksle matomi asmenys. Iš kai- 
rėš į dešinę sėdi: 3 ■ /Ir ..." -

Dr.'/.Vj’JPiipply-š' — R.* LB-nes’ tarybęs;;pirjn^sįs vicep., Dr. Z. - Danilevičius - R. LB. garbės 
pirm.’, Dr Bobelis - ALTOS pirmin., K^mų\į/Ząkarau$kas - R. LB. tarybos vicep./A. Repšienė 
- tarybos sekreto?^ A?"Juškevičius - R. bos pirm., T. BĮinstrubas - ALTO tarybos vicep.
Stovi: Rutkauskas - c. v. narys, At ^Pl^škys R.'LŠ. tarybos spaudos^ - informącijos/atsto- 
vas, Z;MaškeVičienėLJT.-EB/č: v.' atstovė,TM? Taranevičiūs -^7 " 
ALTCfe atstovas,\ J? Sko^^^Fl'ALTO^ ątsf? .įnž. Talandįs 
LB c- y? pirmiiuhkąsl' " *

ALTOS atstovas, Dr_ K /Šidlauskas 
; -€ ALTOS: 'atšt, Dr. Vi Dargžs R.

is padąįyu) ^neMmo -'paąiškėio, kad
taip labai ikgarshta ėkskutaj^•yAltt^'W-.Xoun.g,.. 
Arnera^-a-H^saaoriU- -JtinglaBėmy ;,iaūtbmsįL -.būvo^ne: 
tik juokinga ir pęnąųdįjįga, b^^gai^p . hū^ ii;’ nepatai- 
somai žalinga. - ,ą
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džius-! ’{šitaip : įtaria: “Lietuvos 
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LvHŠa^uob.^krodmv,;^;labią^ 
to laiko' kreivės

į viena nuo kitos, l ai sąlygojo ir 
jTėbėšąlygdJa'nė’lnusv' nofaT^r

/Ta^tahgds^bėTtrbjėktyvūs'^i^ '

metų laikotarpio pasikeitimy šu

įį n?2niiįė^iKi -rn

mo

Ai įKučyĄ.vgdą pokalbį su kefi£* 
Iriais okdpiidtiiEie^i?^6s“ mšf- _ 
deiitdis; ^’^ffi'TgyvėžailSūi^^

tų, kad tų nesutariau būtų kuotūrinę, ir politinę veiklą, 
mažiau, nes jais tik,priešas džb 
augiasi. Prie ideologinių išeivi
jos lietuvių organizacijų nepri. 
skaitau komunistinių ar proko
munistinių grup:ų bei paskirų 
asmenų, užsiimančių dezinfor- 
macine ar kitokia Lietuvos oku
paciją remiančia veikla, nes ši
andien realiai egzistuojant mū
sų tautos ir krašto sunaikinimo 
galimybei, jų veiklą reikia ver
tinti vienaprasmiškai - kaip nu
sikaltimą”. VI. Žilius, kalbėda
mas apie kultūrinę išeivijos vei
klą, daro sugestijas kultūrinę

! veiklą gyvinti, ją remti, siūlo, 
j kad esami fondai, nors retkar- 

■į čiais, nors šiek tiek skirtų: mu* 
1 zikų, dailininkų rašytojų ir tea
trų darbo paramai. Jo žodžiais 
taridnt: “Juk šiandien mažų 
tautų kultūrinis potencialas yra 
taip pat politika.”

Varpo redaktoriaus, 
A. Kučio klausimas.

— Pas mus, kaip jau turbūt 
patyrėte, yra pesimistišky balsų, 
kad išeivija iš viso nieko negali 
padėti tautai dėl laisvės atga
vimo ir djėlto mūsų visuomeninė 
veikla turinti reikštis tik lietu
vybės išlaikymu ir kultūriniais 
darbais. Kokia Jūsų nučmonė? 
h K. Jokubyno ątsakymas. Jis, 
šitaip samprotauja, ir atsako, 
kad lietuvybės Įšlaikyiųo. j klau
simas, yra Įabai ^varbus, neš, liė 
tuvybė . nyksta ’ čia, Išeivijoj 
sparčiad, negu /tep,r krašte. Aiš
kiai i£ įvirtai jarisako. už f kul-

Dr. A. Štromas sako, kad mū
sų išeivijoje idėjinei - politinei 
veiklai turi priklausyti absoliu
tus prioritetas. Visos kitos vei
klos sritys turi būti tai veiklai ' 
subc'rdinuotos. Kas sverbu, jis 
liudija, kad esame ne kokie e- 
migrantai, bet tremtiniai. To
kiais esame net ir tie, kurie sa
vo gyvenimą svetur pradėjome, 
kaip paprasti emigrantai. Pasi
sakę prieš bandymą atskirti kul
tūrinę veiklą nuo politinės vei
klos. Jis sako, kad šnekėti gim
tąja kalba, šokti tautinius šo
kius, ar dainuoti lieutvių liau
dies dainas galim? ir dabartinė
je Lietuvoje .. . Titaniškas, pas
tangas lietuvybei svetur išsau
goti laiko tiek svarbiu reikalų, 
kiek jos gali ..pasitarnauti biti
niam šamoningumui: išsatf^ti, 
naujdms kovotojų ūž LĮėtu^.ds 
laisvę kartoms išugdyti,. kurios 
mokėtų sėkmingai tęsti išeivijos 
misiją suteikiant kraštui; dva
sinio vadovavimo pradus, jį aU v * 
stovaujant laisvame pasaulyje5 
ir ruošiant Lietuvai nepriklau
somybės bei’demokratinės poli
tinės ateities pagrindus* 7 - " ' 

(Bus daugiau) ’•
• - • ■ • f iri -.. <

i

nešimas, si—

$63 tūkstančiai, išlaidos S56 tūkstančiai dolerių. Tai 
maždaug tik B darbininkų mėtinis uždarbis. Gėda 'da- 
rosi tokį pr&Hėšimk ‘girdintį, ^k^ .^aaam svarbiausiam 
reikalui; okupuotos Tėvynės’ laisvftHmo- darbui* «kim- 
ma įtdlads iffiėnkfcž^ėsfoA ■ -Nenorom' kyik kkausiinas, ką 
veil® iškalbingoji, prakalbų tvžnfe paskėftdusi. mūsų 
visuomenė T'T*- - . ‘ '

t ■ ’ T" ' ;2 ■■ ■ ' t ' ' 4 ' ’’ > ’Jei kiekvienas paaukotų ALTj ai bent tiek pinigų, 
kiek'- per metus išleidžia svečiams žr “arielkai”, būtų jau 
impežantiška suma, o jeigu paaukotų tiek, kiek išiei- 
džiai žvejojimui, medžiojimui ir atostogoms kurortuo
se, tai jau būtų daugelio milijonų ‘-dolerių suma.

Žinoma, ir ALT-os veikiėš apimtis būtų atatin
kama. 1 .

_o. r_____„__________rf _.vęs ginčytis ir vie
nas kitam penkti, esame tikri čempionai.

Nepaskutinėj Vietoj saVo ĮdOrnubnu buvo ir sveiki
nimai ALTai jos mėtinio suVažiaviLio proga.

dauguma jų buvo tikrai nūoširuūs, su geriausiais 
linkėjimais ir paramos pažadais dažbiai palydimi stam
biom piniginėm aukom. ’

Buvo ir kiek kitokių sVelkinirmį.
Sveikino žmonės, kurie vi^ IaikĮ-skelbė, kad ALTa 

yra pasenUsi, neveiksminga ir atgyvenusi organižacija. 
žmonės, kurie gyrėsi, tik vieni supraiitą laiko ženklus 
ir žiną kelius, kutiėiš tūrimė eilt y t ‘ j ,

šių žmonių sveikinimų ft 4mkĮjii4ių . nuoširdumu 
galima suabejoti, ypatingai dėl to, kfed įif sveikindami, 
irę vis reikalavo kažkokių ’derybų^ nfeskladdumains iš
lyginti. ; 5 ■ / : ' I V

Tiems žmonėms gaiima ttęynii ir apvirai pasakyti:. 
nestokit niekinti IT griauti ALp?ą rr vftsi jūsų pačių 
d natiniai sukelti nesklandumai ^rkhylts'tą pačią die
ną, be jbkių deYybų ir komTšįjiuv ' ‘ . •

ALT -a pakartotinai įrodė Ls^yo- svarbą' mūšų politi
niame gyvenime ir užsitarnav i'pagįrrbos.Uei visokerio
pos paramos. < ' . - \ .

Būtų tikra nelaimė, kaA j0igu,ALT»a Būtų Sunai
kinta, ir vadovauti pradėtų vperios grupėife k^stų nusi
teikimų zrobnės. "f

Vūkgeros valios lietuviai* rėme,' Trtnia ir ' rems
altXi f ‘ ‘ \

Dr. Vii

riaūs5'i>oka}l^š^4j’kMa Onf^š®išx j;ra.

vi ifjyste1 M^b,

Kraštui, . Malonu .girdėtu kacL. • • iV'-JJ ^a didesne,-sunkesne rr kom- Okupnoiost- Lietuvos' disidentai< U1 .. . ,-- ifiu- \ • v N. ‘ i 25 phkuotesue negu \akaruose perpastebi - kai kurių, Lietuvos Ian-]?*/7- j*; .f . v. .
-pfila4Lą-1X1 tos -?TOS

klabanlys ta pačia 
mą za ą kalba ir abu pripažįstantys sa-

Mano įspū^jai-^j^e? išeiviją varankumo ir laisvės būtinumą 
yra, aplamai paemuš^ląbai ge- Lietuvai yra. du skirtingi betu
ri. Daug buvo iifose* netikėto/ 
džiuginančio, tėikląnęid naujų 
vifcių. Gyvenat krašte buvo la
bai sunku įsivaizduoti, kad, pa
vyzdžiui, liefūvi^ųmas, meilė 
Lietuvai, susirūpinimas jos pa
dėtimi ir reikalais, o svarbiau
sia nuoširdus noras veikti jos 
labui yra taip plačiii išeivijoje 
palietęs“. — Atsakymo eigoje. 
A. Štromas pasidžiaugia išeivi-

nū,; <
šy tb v Tet&n{VeĮtofova7 dfiE

ir disidėrtttf ^uo^ai^^vmai'vrj? 
aktualus/7 plačiai • Tšemjai ¥62 
pimi, žino'tini. Šiuo pagrindu ir 
kviečiu LB. -Vagų ^skoitylo-

sipažintf.

Pateikiu Var^ ’Yed^k'tdriaus 
klausimus ir dishleutu atsakymų 
svarbesnes atšafcjinų ištraukas, 
paskirtis fyškesirki^r pasaky
mus, ditatas. Tenka "pastebėti, 
kad kai kurię pasisakymai yra 
nevisai aiškūs - diskuotini . . . 
Kaip žinoma, tik diskusijose iš- 
tykškėja tiėsa . •. .

KLAl-SiMAS: įdomu kokį 
jums įspūdį padarė, patekus į 
Vakaru pasaulį, liėtuviškcji i_ 
šėivija: jos tautinis sąmoningu
mas, pastangos atgauti mūsų 
tautai laisve, kulYnYirė veikla ir 
ideologinis pasiskirstymas?

Atsako Kęst u t \c JCxubynas 
dar būdamas ncnijiametis vei
kęs okupuotos Lietuvos po
grindyje, 17-ka metų praleidęs 
Sibiro koncėtrecijos stovyklo
se. Po ilgų valdžios trukdymų iš
leistas par broli j Kanadą, 1977 
frftA., kur ir g\rvena.

Kęstutis Jckubyiuis sako- 
“LtetUM>je daug kas sielojasi 
dėl išeivijos ideologinio’ pasi 
skirstymo ir, tur būt, dažniau
sia iš to kyla šios nesantaikos. 
Mūsų mažai tautai vis auga pa
vojus būti užgožtai didžiųjų, 
šio pavojaus akivaizdoje bet 
koks susiskaldymas atrodo ti
krai žalingas. *š ir dfrbr.r esu 
tokios nuomonės.’*

I)r. A. Štromas: “Aš esu 
kuo tampresnio bendravimo su 
kraštu ryžtingas šalininkas. Ma
no niiomoiic, jei išeivija nori at- 
I?kti bei kokį namfitgą vaidme
nį krašto gyvenime; H turi ge- 
{•ai paimti jo nuotaikas, pro- 
blemas, egzistaviftb bfi'Ą bžž

kalba ir abu pnpažjstantys ša

! viai. Neteikiu tam jokio tragedi- 
• jos atspalvio, paminiu tik kaip 
egzistuojantį sudėtingą faktą ir 
nemanau, kad tai galėtų ir tu
rėtų būti kliūtimi tautos konso
lidacijos ir bendro laisvės sieki
nio reikale. — Daft. V. žilius, 
kalbėdamas apie tarybų Lietu
vos bičiulius Amerikoje, apie 
tokį Bimbą ir kitus komunisti- 

{nius vadeivas, sako, kad jiems 
joje vykstančiais politinės vei- Sesenhs.. - jau atlikus savo už. 
klos Laktais, jis pastebi jauni- (|avinį, c’ taip pat ir jų turimus 
mo laisvės maršą į Vašingtoną, spaudos organus, kaip tai: Vilnį, 
SRJOS žurnalo' redakcijos paro- Lais^ vis rečiau užsimenama 

spaudoje, nes jų įtaka išeivių 
tarpe yra susmukusi. Tad šian- 

j diena KGB deda Pastangas susi
rasti 
“jau tarpe jaunesniosios išei
vijos kartos ir su jos pagalba 
dezinformuoti bei skaldyti dar 

į lietuvybės nepraradusią jaune
sniąją kartą, šitai pasakęs, V.

i . .„ . .. , . . . .. žilius tuojau padaro ir pastaba.Apie išeivija jau Lietuvoje si > . . v. .. . //. . ; J 1 kad uz sios tiesos, esamo fakto
konstatavimą yra susilaukęs ge- 

y1.*8., rokai irzliem reakcijos uXkira- 
_ /’» čių puslapiuose’’ Tad jis ir sako: 

gaunamų we-,. ‘*Gal turėčiau atsiprašyti, nes 
nežinojau, kada iv kur protary- 
binė yla gali išlisti iš maišo? - 
Išeivijos nesutarimų reikalu pa
sisakydamas, jis štai ką sako: 
Nesutarimai, berods, dažnai nė
ra esminiai, tik gal bet^eikalin- 
gai paaštrinami organizacijų 
atstovų asmeninėmis ambicijo
mis. Lietuvoje šis faktas nėra 
žinomas, o jeigu būtų žinomas, 
tai iš ten nuoširdžiausiai lihkė-

mo laisvės maršij į Vašingtoną

dyta iniciatyva Lietuvos nepri
klausomybės programai išeivi
joje ruošti, kas. jn^manyniu, lyg 
ir nustato gaires, duoda krypų 
tolimesniam, efektyviam išeivi
jos politinio darl>o sėkmingam 
vvstvmuL w'

» 4

Rašytojas Tomas Venclova
atsako:

tą žinojau - ir iš oficialios pro 
pagandos, kuria i 
“skaityti atvirkščiai” ir iš radi
jo l>ei relkarčia 
viškų knygų. Nemaniau, kalį 
lietuvių kolonija tokios dide-J 
lės ir gyvos. Dėl ;dco!oginio pa-' 
siskirtymo: jis \ iii sveikas ir. 
būtinas daiktas, kol neišvirsti 
tuščfornis rictvr otnis. bcpras- i 
miafe savitarpio kaitinimais ir! 
įtarinėjimais. O lokio pavojaus 
- ir, turbūt didė!fovpavojaus - 
esama”.

IMI Madas ž.Ims, jie, kalbė
damas apie “Sustojusiu*

• .. >: j miiw įsi .ohožš
. LB? JĘarybą ir> Centro. vai* 
dreųgia^visuotiną narių, su- 

"v^žiąvimą^ A.m; gruodžio mėn J6 
d^ Taujtmiuoset. namuose,. 6422.

Ke<^^ ^v-ILL.:,, 
^Suvažiavimo registracija 9 v.

ryto, Posėdžių-’itteteš’^uo 9.30- 
I-nios vai. Pietūs ■ pirmą ir 
vieną valandą. Nuo’ pirmos-iki 
pėhkių vėl posėdžio metas Pra- 
mątytas ir banketas, kuris vyks 
Kūčių vakarienės ženkle bus pa
tiekti ir tradiciniai Kūčių vaka
rienės valgiai. Kūčių Nuotaikos 
programą atliks Dafnininkų bū
relis, vadovaujama T. Serapinie
nės ir jaunos muzikės Kristinos 
Griniūtės. Bilietus į šią vakarie
nę galima gauti: Marquette par
ke, pas J. Bagdžių, apylinkės 
vic. primn., Brighton parke - 
pas Abraitį, apyL pirmu., Cice
re - pas St. PranckėvičiŲ _ apyi. 
pfrmn. Na, ir pas paskirus asme 
nis: A. Repšienę, AL Kačinskie
nę. Ž. Juškevičienę ir kitus ben- 
druomėnininkuš. Bilietai ne
brangus - tik po $8 asmeniui.

R. LB. c.v. pirmininkas Dr. V.

sau naujus pažangiečius

H:?/ 

vjH 

.Kronikos žinios-
aėcoml

TOS
vykusius .skim spalio mūrį 'GfitT

- > i?:
vadovaujama pirmininko’ JC 
Rutkaūsko/ p&sfgėr^lihatS^gdo^. 
organizacinę veiklą.- š. M. gegu_ į 
žio mėnesį surengė^pravedė iš-^ : 
kilmingą ^Motinos dienos minė- ' 
jimą. Rudeniop sušaukė - pra
vedė apylinkės narių visuotiną, 
metinį susirinkimą. Surengė ru
dens balių, š.m.. spalio mnė 14 
d., į kurį gausiai atsilankė vie
tos lietuviai ir gana stipriai fi- 
nansiniai parėmė apylinkės vei* 
klą. ■- '■

Rdckfordiečiai sak<>: ‘“Nežiū
rint, kad mūsų veiklą ir trugdo 
tūlų Statytojų pasekėjai akli ir 
mokyti, bet neprimdkyti intelek
tualai, bet mes nekapituliūosi- 
me, - veiksime ir tikimės, kad it 
paklydusieii susipras - sugrjs 
pas mus ir visi drauge vystysi
me LB-nės veiklą: vygdysime 
jos tiesioginį kultūros - švietimo 
uždavinį”. - •

Dr. V. PTibplyg JAV Lfeturių Bendruomenės tarybos pirmininkas
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IT’S AMAZING!

XT'S COWHIDE" /

M. Šileikis

EJfi Mikuziute
E. Mikužiūtės gimtadienis

DETROITO NAUJIENOS

Taupykite dabar
pas mus

Chicago, III. 60608

H football is 
not n pigskim

■ baigiant, 
Susivieniji 
Bergmanio

ENERGY
WISE r.

Fed erai ini a i patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

" Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 

. excessive use of water
V ^electricity.

bocrtte aBom Losert

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygeles sąskaitos 
neša

— Kinijoje sekmadienis ne 
dirbamas tam, kad kiniečiai ga 
lėtų apsipirkti visai savaitei.

mus rūbus, tarytum sparnais 
plavėsavo. Visiems publika plo

nėra užmiršti..
. Sekantis susirinkimas įvyks 
Anelės salėj gruodžio 7 dieną.

E. S t rangy s

Latvijos nepriklasomybes 
60 m. minėjimas šį penktad.

Latvijos nepriklausomybės 
paskelbimo 60 metų sukaktu
vių minėjimas įvyksta šių są- 
yaitę: ’ ‘ J

• Penktadienį lapkričio JLTį 
7:30 vai. vak, priėmimas Chį. 
cagos Latvių , .Bendruomenės. 
Centre, 4146 NL Elston Ave,r 
antro aukšto salėję. :Kun. Val
dis Landmaais sukalbės mal
dų ir to Centro pirmininkai Vik 
tors Vinksnins pasakys įžangi
nį. žodį. “Dauguvos Vanagai’” 
pateiks programą. Kongreso 
narių, valstijų ir miestų parei-

Pop. Jonas Paulius II šio mėn. 
9 d. kalbėjo 1.300-tams kunigu 
ir vienuolių. Savo kalboje Jons 
Paulius H pirmą kartą po išrin
kimo popiežiumi viešai pasisakė 
kunigu celibato klausimu.

Kreipdamasis į auditoriją kaip 
vyriausias kunigas ir Romos vys 
kūpąs, pop. Jonas Paulius II pa
reiškė, kad kunigystės sampra
ta turi būti gryna ir išraiški ir 
kad kunigystė, pagal bažnyčios 
tradiciją, yra tampriai surista 
su celibatu, o ši tradicija remia 
si Kristaus pasakytais^ žodžiais 
evangelijose. .
Porp. Jonas Paulius II įspėjo ku 

nigus ir .vienuolius laikytis .savo 
^ypatingam pašaukimui atitinka 
mo- gyvenimo stiliaus ne tk vi
diniai/ bet': ir? fŠvirSnia?/ nėsigėž 
dint-^JjJšieikštt-'ap^engimui

Suvažiavimas įvyks lapkričio 
mėn. 23, 24 ir 25 dienomis. Ba
lius bus Kiįltūnos centro salėje. 
Visi. kviečiami skaitlingai daly
vauti. Ant, Sukauskas ■

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, 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 IP-ta mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

Vlaeo ŽMaftfe, LIUBLINO UNIJOS $U KAKTĮ II P A RAfTBJ R, 
M pC Um UJO.

Be ir km laidiniai yra
NAUJIENOSE, 17)9 la. MALfTBD BTS CHICAGO, KX. 4EM

MMaefcM Arte veieaimti wit rieM Ir prMedbof 
AaRį ar pMelw perlekia,

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 235 
puslapiai _________________________________ __

Knygas užsakant reūda pridėti K et pašto SUiidons.

NAUJIENOS,

i i', Dr. Jv«m B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. lįtšeMai DLK V> 
tauto bruožai, paliekant to,laiko .Heteros .valstybė*-Ir jot kaimynu istoriją 
211 psl Kalni'$3.00.' Kietais virieMl $4.00. -m*

OangriTni šią knyjų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jai Ir 
kitai knygas gahJBia:|siįyti aUUankius Naujienas art* itsmntas

TčOPUE VMO SOLO 8£>O EGGS 
IH WUMGRRY

\*7E^ TIED TO A POST A) N D
J VJH1P - LASHED l

susirinkimo ir kitus užrašus. 
Visi priimti.

Viena nauja narė prisirašė į 
klubą — Kazimiera Suvaiždis. 
Buvo priimta vienbalsiai.
Pranešta, kad serga Anna Ki

belis ir Mery Wenckunas. Klu. 
bas palinkėjo joms greit pa
sveikti, o narės, kurios galite, 
malonėki sergančias aplan-

mas-akdademija įvyks Lietuvių 
namuose 12:15 vaL Organizaci 
jos taip pat dalyvauja su vėlia
vomis. Paskaitą skaitys Vytau
tas Jokūbaitis iš Klevelando. 
Meninę dalį atliks pajėgos iš Ka 
nados.

Detroito ir aprinktų lietuviai 
kviečiami skaitlingai dalyvauti.

Lietuvių studentų 
suvažiavimas

siminėme mūsų veikėją Eu- 
phrosihą Mikužiūtę pareikšda- 
mi jai didžią pagarbą už jos 
neišsemiamą energiją SLA, Al
te, Balfe ir 6-to SLA apskrities 
veikloje.

Po skanių pietų, buvo pasikal
bėta aptualiais lietuviško ^ve
ninio klausimais.

Vyresnioji sesuo Ona Miku. 
žiūtė _ Jatis gyvena Marquette 
Parke. Ilgiausių metų Euphro- 
zinai!

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naullanow ja Tima jurff taiyfv, kurtei papūti bet ke«a 

knygų spintą ar lanfyhą.
Al#fciandqtt PakalnfiBda, MES GRĮŽTAME. Jdomfli Jaūffij dienų 

atsimintai! Ir įvyktų bei vietą aprašymai, skaitomi kaip n> 
marute 367 psl Kaina $5. t ;

A Pakalniškis, METAI PRAEITYJE. Netoliom įvykių prirtminl- 
Ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, fnrirfn- 
tyti į 12 dalių. 296 p«L. kaina $&

Dr. Kazys Griniui, ATSIMINIMA! IR MINTYS, n tena, Gn- 
__ bala viršeliais. 336 paL Kaina $6.00. Minkštais virš.

Pret Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- ’ 
RUA, I dalis. 208 paL, įrišta — $3,00, minkštai vir
šeliais — $2.00; H dalia, 3E5 psL, įrišta — $3,60. tanfcb 
tail viršeliai -------

Henrikai Tomas
Pakalnės ir Labguvos, apakrityi ta įdomiais aprašymais, flta 

.............. ' " — “ kaina

Tarptautiniame Institute rude- ■ 
rinis jestivalis

Festivalis, kitaip sakant mu
gė, tęsėsi tris dienas, nuo lap- 
kričio mėn. 2 ligi 5 dienos. Daly
vavo per 17 tautybių su įvai
riausiais eksponatais. Kiekviena 
tautybė pademonstravo savo 
kultūrą. Tarp tų vsų tautybų 
dalyvavo ir lietuviai. Reprezen
tavo Detroito Kultūros Klubas 
su tautodailės dirbiniais.

Įvairios tautybės pasirodė su 
dainomis ir tautiniais šokiais, su 
margaspalviais kostiumais. Kas 
tik ką mokėjo, tą ir pašoko. Kiti 
nei nešoko, o tik ant save turu

Mes, Moterų Klubas, nutarė
me nuvažuoti į H°ly Family 
Villa, aplankyti senelius lapk
ričio 19 d. 12 vaL per pietus.. 
Jiems bus užsakyti skanūs pie. 
tūs ir dar kiekvienam įteiksi
me po dovanėlę, nes ten gal 
yra ir tokių, kurie neturi'ar- 

mažai kas 
aplanko. Tai mes, kurie tik ga
lime, nuvažiuokime, pabūki
me su tais seneliais nors kele. 
tą valandų, tai jieems bus 
džiaugsmo, tada matys, jog jie

A, N OLD MEXICAN 
TC^ATM£NT FO? 
V/AS TO HAVT PAT1EKT 
TF»eF KJ'NE SW/KLCM/S 

THAT »^O 
FLAXKED VflTM 
PEPPEP! 

MOPE KILL CUPF '
Atsarga gėdos nedaro

WASHINGTON Pi<-z.:denb> 
('.arterio administracija nuta
rė prašyti. Kongreso akinančių 
melų pradžiai skirti apie £1X0 
milijonų pradėti pilnu tempu 
dirbti išvystymui tekio judraus 
tarpkontinentinio balistiniu 
svedinio, kad būtų tikra apsau 
ga nuo Sovie tų netikėtos ir 
staigios atakos.

18co, ffj ENGVAND, LiFh’T 
INSURANCE COMPANIES REGARDED PEOPLE 
WHO DiDNT EfiT CHESSE ĄS RISKS, 
BECAUSE of ttie BELIEF TIAT CHEESE 
PROLONGED UFEV_____

JTBNA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

IMAM* 192S matei*. TM. 4Ž1-9070
Įctalfo* pfatvoM U*mi* MžomoMUam*

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekrlenw lietuviu kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lieto- 

tIę perb6vU privalo ausi patinti su lomiau iš vardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galhna Prisakyti Naujienom.

KapoflRalm, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplėk 
(Slant Uetuva bėginu nuo boftrriku ir gyvenimą tremtiniu Storyk* 
Jote Vokietijoje. 373 ptL, kietais drobės mėliais kaina 4 dot

Jurai Kapaėlntkatr IŠEIVIO DALIA. Atiminimai. Išeivio Dalia 
yri natūrali ankstesniųjų atsiminimu tgaa. Tai yra Amerikoje beįM* 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai iliu- 
vtruota. 300 psl Kaina 7 doL

ČIKAGIETM ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO,.LIETUVOJ 
Antorė buvo VDniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naučakiuoee. 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
tadha* drdėjo ir ka jai fanonės pasakė. 06 pat SU0. Yra taip pat 
'Tll* lSSIo. SATYRINtS NOVtLtS. Genia]*™ rnaq raiytojo 

60 satyriniu novelių. 19© puaL, kalni $2.
D. KutbIHa KELIONt | ANAPUS GVLEŽVNtS UŽDANGOS. At> 

toriam pastabuma neapgauna Intndato tr agitpropo propaganda M 
slauakrrlmsL AM knygos parašytos lengvu, gratiu stiliumi.

P>s<. P. PakarklU KRYŽIUOKIŲ VALSTYMS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pdL dokumentuota istorinė M»diji apie prūsu Ūkimą.

TftE BRlDĄL I 
VEILWflS 
ORIGINRLV?/ 
A CLOTH

< OVER TWE
I HEĄO ĄMD
t ENES....TO 

VJRRD OFF 
THE -EVIL j

EYE‘”

POEZIJOS VEIKALAI
Posed j a — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui Išskleisti mažutį deimantu įplndintį žiedą, apkaišo mecHiu Šakas 
Erginiais, kaip konfetėmia ir pamažu įveda į gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gimtos seenovaiadtluoss svajoja 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodtiab jansai Ir Minčių 
eelmea.

Naujienose yra gausus pasirinklMia poegijof leidiniu:
I. J. Auguttalfytė • ValčIOnlsnė, ŽVAIGŽDtTOS NAKTYS. DiieUs Mr- 

mats, 138 pat Kaina $1—.
X Jurgis Baltrvialth, ŽEMSS PAKOPOS. Bsegljos, llettlės, piFiea 

Kišeninio formato, 157 p*L Kaina M.00.
1 Butky Juzė, RILtRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 pM. S15ė.
4. Vincai Jonikas, LYDtJAU VIEŠNIĄ VSTROJE. 3Dlu rtektiaė, 1® 

psL Kaina $3.00.
5. Kloopat Jurpsllonlt, GLODI • LI0DI. Lyrikos eilės, 165 p<- $2.80
8. AnafolIJua Kairys, AUKSINS SBJA. Blėraščiii, M psl SE-OO.
7. Madas Rartanlt, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTA Eiliuoti pasakojimai apie 

S tšvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus fkustradjonda SB.OB.
8. Madas Rastsnls, TH B PORBST OP ANYKŠČIAI, Antano Mraaantfce 

“Anykščiu Mėlis*’, vertimas. 43 psl. $2.00
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, M p<L S1.0B.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Naktinė lyrika, 1PT psL, «.M.
II. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURS, 5-fl Ivrfkos knrga, 181 ptL WJ8.
12. Petras Saoatas, SAULtLBIDŽIO SPINDULIUOSI. Kilnoti kūrtlė 

(lai, 92 peL, SI,00.
13. Petras Sagstės, PLAUK, MANO LAIVBLL Eilėraščiai, 112 p«L UJO.
14. Emonllue Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 ‘ ------
15. Elona Tumlenė, KARALIAI IR ŠV1NTIBJI. NHėraščV
18. Alfenve TyruolH. METŲ VINGIAI. Lyrike* rinktinė. 180 psl 0.00,
17. Jonas Valaitis, SINOVtB LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos ptąmL 

SS pri. $1.00.
18. Adomas Jotas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 ptl «04.
Norėdami įsigyti Šias ar kitas kaygaa. prašome strflankyti į Naujienų 

raštine arba užsakyti pate, pridedant čeki ar pinigini orderį.

t Nemačau, kad būtų dalyvavę 
į lietuvių šokėjai. Visą festivalį 
j aprašyt kas dalyvavo ir ką da
lyvavusieji parodė, ką pašoko- 
! padainavo ar kokį stebuklą pa- ; 
I rodė, beveik neįmanoma. Tie pa 
pys dalykai kartojasi kasmet.

Lankytojų laba daug, vieni’ 
įeina kiti išeina. Tautybių festi
valiams tamtautinis Institutas 
permažas, lankytojai netelpa.

i , t
Kariuomenes šventės 

minėjimas

Minėjimas įvyks lapkričio 19 
d. Lietuvių namuose. Minėjimai 
prasidės su pamaldomis Sv. An- 

i tano parapijos šventovėje 10:30 
vai. Organizacijos pamaldose da 

gyvauja su vėliavomis. Minėji-

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIKa GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENES VBOCTJO IR jįUYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gvmk — MINTYS IR DARBAI, 239 psL, liečiančius 1906 

metu įvykiui. Jtblocifcto ir Totoraičio jiunai dienas tr susi-
-- --------- - - -___

Dr. A. J, Gusm— DANTYS, ju priežiūra, sveikata Ir grefis- 
' Kietais viršetiaU, vietoje $4.00 dabar tik___

MizddWf rtriWiaJi tik -
Dr. X J. Ggmm AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.

MMfc M luropą ispūrfifei. pihar tflr -------------  $2J<
'Wkna Wp get MMkyR glitu, aMuntat tekį arba money arderį, prie 

swedytM Iraleai pridedant 50e. porNontime Steldom.

Fūnų sveikinimai 
Chicagos I.aivitt 
»»io pirm. Umare 
pastabos.

Priėmimo metu 
dies Muziejus II aukšte atida
rytas. o pirmame aukšle, salęj, 
<:ail. Martino Krumins tapybos 
darbų paroda.

šsštadienĮ, ‘apkr. 1S d., nuo 
5 v. popiet, Karl Schurz Aukšt. 
Mokyklos auditorijoje, 3(X)1 
N. Milwaukee Ave., Chicago j e, 
pamaldos. Minėjimo cererno. 
nijos, Chicagos Latvių Susi
vienijimo pirminiuko Bergnia- 
nio pastabos ir visos Amerikos 
Latvių Susivienijimo vicepir
mininko Dr. Visvaldo Klivės 
kalba. Pabaigai koncertas—lat 
vių liaudies šokiai ir dainos.

Praeitą sekmadienį, lapkričio 
12 d. sesučių Mikužiūčių Eu- 
phrosine, Nancy ir Anna Jatis i 
namuose buvo nepaprasta die
na. Buvo Euphrosinos Mikužiū- 
tės, SLA Centro valdybes iždi
ninkės gimtadienis. Susirinko 
būrelis artimųjų draugų pami
nėti jos gimtadienį. Svečių tar
pe buvo seniau Northsaidėje 
gyveną p. Mickevičius ir dail. I 
Mikas Šileikis bei kiti. Tiktai*

J;iJ«mhm.-A <S5 INr THE PARK-. .ir Jntymiu Muty^Ę
išyinai, patari'IŠ gyveižnio;'Lengvai .rtilius, gyva lodbi, gražiai Iškirta. 
Į^L-rKata 22J5O. LJiį f

Gausių ir ilgų ovacijų Jonas 
Paulius II susijaukė po pareiš
kimo: “Taip, mes esame pasau
lyje, bet mes nesame pasaulie- 

Latviu Liaulčiai.”

Lietuvių Moterų 
klubo veikla

Brighton Parko Lietuvai! 
Moterų Klubas po įlgų vasaros 
atostogų, turėjo gausų narių 
susirinkimą, kuris įvyko spa
lio 5 d. Anelės salėje. Susirin
kimą atidarė pirm. Neilie Ski- 
nulis ir pranešė liūdną žinią, 
kad mirė klubo narės—Julija 
Daujotą ir Antoinette Aukš. 
taitienė. Susirinkimas jas pa
gerbė atsistojimu vienos mi
nutės tyla. Klubas pareiškė gi
lią užuojautą jų šeimoms.

Nut. rašt. Eugenija Strungys 
pasigedome ponų WalterioJ perskaitė nutarimus iš praeito 
Cherry, kuris šią vasarą mirė, □ 
ponia Valerija, našlė buvo išvy
kusi į Vermint valstiją pas gi
mines.

Solenizantei Euphrozinai bu
vo sugiedota Ilgiausių metų ir iš
gertas ^tostas.”

E Mikužiūtė vis dar kaip toji 
žvakelė prietemoje šviečia šiau
rinėje, Chicago’s dalyje, kai lie
tuvių ten jau beveik nebeliko. O 
koks; gyvas ten buvo lietuviškos 
veikjos kampelis. Dabar ne tik 
lietuviai, bet lenkai, skandina
vai, ^vokiečiai išsikėlė kitur gy
venti Prieš keletą metų užsida
rė StĄ 226 kuopa, o paskutinis 
HunėbdTdL Parko Lietuvių Po- 
Įitinia—kJabas-baigė savo -die*- 
nas. Rajonai keičiasi, keiėiasr<r4 timų-'ginririių; juos 
žmonės.

Vist dėlto 'Northsaidė dar pri
simenama, kai yra. ko prisimin
ti. Taip, va, kad ir praeitą šek< 
padienį gero'je nuotaikoje pri-

rtracijomii ir dokuaentaciji. 336 ____
P. KedOnx, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų filiu Lfetorof 

partizanų bultiea romanai m pasls&ą. Kalni $K
Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystėj įtrinalnimad
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Neregistruotoji nepasitiki Vakarais
Praeitą sekmadienį Chicagoje ir jo apylinkėse bu- 

,vo pasklidęs gandas, kad Algimanto Gečio vadovaujama 
JAV Lietuvių Bendruomenė paskubomis vyksta į Wa- 
shingtoną, kur pats prezidentas Cartėris priims ne tik 
patį pirmininką Gečį su česoniū, bet ir kitus. Tai pas- 
klebė gandų skleidėjas radijo bangomis. Buvo net pa
sakojama, kad Gečys sutiko delegacijon pakviesti ir 
naujai išrinktą Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pre
zidentą. . - - * '

Bet praėjo pirmadienis, praėjo ir antradienis, o ži
nios apie priėmimą Baltuose Rūmuose taip ir nesimatė. 
Tuo tarpu Baltieji Rūmai antradienį paskelbė, kad pre' 
ridentas parteris fesąš .Šiomis dienomis labai' užimtas, 
naujų pasimatymų sų atvykstančiais lankytojais jis 
negalįs skirti, nes Artimųjų Rytų taikos problemos jam 
atima visą j laikai,Gečio vadovaujami delegatai jau porą 
kartų buvo Washingtone, p k artą.net ir Baltuose Rū- 
nįuose, bet tuo metu prezidento tuose Rūmuose nebuvo. 
Jėigu jaūi įeinama Į ‘Baltuosius Rūmus, tai-'visuomet ge- 
^^MTLezia,ąn^s..yrąJųose^,

-Vakarykščiamė ~ Drauge pats' Gečys rasoj 'kad Wa- 
shmgtone posėdžiaus naujai išrinkta JA Y LB^taryba. 
Taryboj j^sėdžiai^buvo”4ni6šiamM įvai^ip^j vięžos^ bet 
Washi^ft^ae ši taryba dar neposedžiayo.‘'Galirigišįsios 
pasaulio”^alstybeš%ostif[ės kai kurie tarybofe nariar'dar 
nepažįsta, tai bus sudaryta proga jiems susipažinti.

1 A. Gc., priminęs, kad Lietuvos Respublikos atsto
vas Dr. Az Bačkis ir ponia yra pakvietę JA V LB tary
bos atstovus į Lietuvos atstovybę pasisvečiuoti, o apie 
Baltuosius Rūmus ir pasimatymą su prezidentu šitaip 
rašo: . / '

“JAV LB tarybos sesijos proga per JAV LB 
?■ valdybą prezidentienė R. Carter, šių metų lapkri

čio 20 dieną, pirmadienį, 1:30 VaL po pietų. BaL 
‘ tuose Rūmuose ruošia lietuviams priėmimą. Tuo

Baltųjų Rūmų šeimininkai įvertina Amerikos lietir 
vių išeiviją ir rodo savo simpatiją lietuvių tautai.
Priėmimą globoja p, R. Carterienė. Iki šiol tik ita-

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
.{Tęsinyg)

Pėr dletnį diėriaš it haktis taip gulint darosi 
baisiai liuobodū. Žmona, iš ryto išeidama Į dar
bą, palieka arti lovos kas man reikalinga. Ant 
nugaros gulėdamas galiu pasiekti nuo skausmo 
daktarės prirašytas tabletes, vandens ir pieno 
stiklines bei vaisius. Kuomet akys pavargsta be
skaitant it kai fankos hūsmilksta belaikant kny
gą, ištisas valandas guliu Svajonėse ir snaudu
lyje paskendęs. Todėl nakčiai atėjus, miego ne' 
benoriu.

Baisiai ilga atrodo naktis, kuomet aplink 
visur tamsu ir tylu. Panašiai, kaip miegantieji 
sapnų kėliais nukeliauja į pasąmonės labirnr 
tus, budintieji tokiomis tyliomis nakties va
landomis audžia svajones ir gyvena praeities 
prisiminimais.

Prisimenu, daug, senai pamirštų įvykių iš 
savo jaunystės. Atmintin grįžta daugelio vieto
vių vaizdai, žmonių vardai, net jų kalbos balsai. 
Jau iš pat savo vaikystės dienų kartais mėgda
vau būti vienas ir pasvajoti. Todėl dabar, sirg
damas, kuomet naktimis užeina svajinga nuo
taika, nesijaučiu ligos per daug nuskriaustas. 
Juk jeigu ncsirgtum, kada žmogus turėtum lai
ko rimčiau pasvajoti?

Buvau girdėjęs apie iš nugarkaulio sąna-

lai ir armėnai tokius priėmimus Baltuose Rūmuo- 
muose yra turėję .( Draugas, 1978 m. lapkr. 14 d., 
3 psl.).
Priėmimas, kaip matome, Baltuose Rūmuose bu' 

vo ne šį pirmadienį, bet bus tiktai ateinantį, tuojau po 
Padėkos Dienos. Priėmimas ruošiamas ne Gečio va
dovaujamai Bendruomenei pagerbti, bet Amerikos lie' 
tuvių išeivijai. Gečys gali nustebti, kai tuo pačiu metu 
į Baltuosius Rūmus gali būti pakviesti ir ne jo vadovau
jamos organizacijos nariai.

Visa tai gražiai skamba, bet negalime suprasti, ko
dėl Gečio vadovaujama Bendruomenė bando įsiprašy
ti į Baltuosius Rūmus. Gečio vadovaujamos grupės at
stovai buvo labai nepatenkinti Helsinkio aktais, pro
testavo prieš Helsinkyje padarytus areštus, reiškė pasi
piktinimą Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių ’’parda
vimu”, tuometinis prezidentas įtartas Judo grašių paė’ 
mimu, dabartinių sovietų sienų Europoje patvirtinimu, 
o dabar stengiamasi pasimatyti su prezidentu Carteriu, 
kuris ne tik pripažįsta prezidento Fordo pasirašytus 
praktiniame gyvenime. Jeigu Gečio vadovaujamos Ben-
druomenės vadai būtų bent Baltųjų Rūmų atsipratę, už 
Helsinkio aktus, bet reikalauja, kad jie būtų vykdomi 
pasikarščiavimą ir prezidentą atsiprašytų, tai dar būtų 
galima suprasti, bet nei vienas naujos eros politikas to- 
kio dalyko nepadarė ir nesirengia daryti. Jeigu- Bal
tuose Rūmuose pasitaikys susitikti su prezidentu, tai 
jie greičiau dar ir šiandien bandys jį įtikinti, kad Hel
sinkio aktai naudingi tiktai Sovietų Sąjungai dėl visos 
eilės jau anksčiau paminėtų faktų.

Galima dar suprasti Algimantą Geči, siekiantį pa
simatymą su Andrew Youngu, nes jis visą laiką buvo 
ir tebėra tam tikroje opozicijoje ne tik Amerikai, bet ir 
pačiam prezidentui. Jis netiki pačiais pagrindiniais 
Amerikos santvarkos principais if kiekviena proga už
taria tuos, kurie veda atkaklią kovą priėeš Amerikos už
sienio politiką, širdies gilumoje Gečys, kaip ir visa jo 
vadovaujama grupelė, yra priešingi Amerikos taikos 
politikai. Youngą keliais atvejais tūrėjo suvaldyti pats 
prezidentas ir valstybės sekretorius, bet iki šio . meto 
-Gečio niekas dar nebandė suvaldyti. ... . . .

Kad Gečio vadovaujami politikai yra Vakarų, įs
kaitant ir Ameriką, opozicijoje; tai liudija ne jų atsto
vų spaudoje paskelbti straipsniai, bet - Pasaulio Lietu-' 
yių Diėnūose vykusių Toronte vyriausias neregistruo
tos Bendruomenes (iUžšidnęio miiiistėris Algimantas Gų- 
reskaš. Toronto mieste j jis Skaitė, .paskaitą ten suvažia
vusiems atstovams apie ^’Išeivijos uždavinius Lietuvos 
išsilaisvinimo ievoje fšiųunetiHaepos m. žkdieną.-Royal 
York viešbutyje. Ten jis aiškiai’pasakė sekanti!

’’Vakaruose tikrų sąjungininkų .mes kaip ir 
I 3 neturim. Vieh' tik tbkias 'pačias,, kaip ir mū- 
; sų, latvių ir estų išeivi jas? Tiesa, Jungtinės Ameri

kos Valstybės, Kanada, Australija ir dar keletas
■ u kitų kraštų nepripažįsta Baltijos valstybių aneksi

jos, bet jie visai nemano ką nors daryti, kad toms 
valstybėms padėtų savo nepriklausomybę atgau
ti. Net ir apie aneksijos nepripažinimą, jie stengia
si galimai mažiau užsiminti. Vatikanas taip pat 

tyli. (PL 1978 m. rūgs. Nr. 1358 psl.)
Kas šitaip kalba po atstovų rūmų ir* senato priim

tų rezoliucijų, kad neturi galvoje Amerikos delegacijos 
padaryto pareiškimo Belgrade, tai tokių niekas neįti
kins. Jie brežnevinę politiką gins ir valstybės departa
mente. Bet kodėl jie braunasi į Baltuosius Rūmus, at-

DaiU ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ "Pavasaris" (tapyba)

V. KAROSASALTO 38-asis SUVAŽIAVIMAS
(Tęsinys)

Netenka šioje vietoje plačiau 
atpasakoti šios dalies praneši
mo, nes buvd daug kartų spau
doje ir susirinkimuose kartotas. 
Dr. Bobelio tvirtinimu, didžiau
siu ALTo laimėjimu tenka skai
tyti Lietuvos bylos nukreipimas 
nuo Jungtinių Tautų forumo į 
Europos taikos ir bendradarbia
vimo konferencijas, kuriose 
anksčiau ar vėliau bus prieita 
prie taikės pasirašymo tarp Va
karų demokratijų ir Sovietų Są
jungos.' . , . .

Todėl visiems veiksniams ten
ka su didžiausiu kruopštumu 
rtloštis Madrido konferencijai, 
pdsiskirščiuš darbą pagal savo 
paskirtį. ALTui;itektų: ,veikti į 
JAV vyriausybę, VLIKųi Vakar 
rų Europos nlclmejejr PLB Ka
nadoje r ir. kįt^ę^užjųno. val’sty-

r
Kadangi: Madrido konferenci

joj e gali būti -padarytas, istori
nis nutarimas, tai ALTas jau 
yeda pasitarimus su latvių, estų 
ir ukrainiečių atstovais, kad 
bendromis . jėgomis pasiuntus 
per tūkrtantį dalyvių, kurie sa
vo demonstracijomis paremtų 
iškeltus JAV .reikalavimus su
gražinti rusų pavergtoms tau
toms laisvę, šioj paruošiamoje 
akcijoje ALTas vykdo IV-jį sa- 
yp plano etapą, nes anksčiau nu
matyti tapo sėkmingai pasiekti.

Ahtroje pranešima dalyje dr. 
Bobelis aptarė tarporganizacinę 
vėiklą. Šu VLlKii ALTo šanty-

(KOMENTARAI)

Ikiai buvo geri nuo pat pradžios 
! ir tokie pat lieka dabartyje, nors 
neišvengta tam tikrų nesusipra
timų, svarbiausiai dėl finansų. 
ALTas rėmė VLIKą pinigais iki 
1975 m., suteikęs per tą laiką 
arti pusės milijono dol. para
mos. VLIKui Įsteigus Tautos 
Fondą ir pradėjus 16 Vasario 
proga rinkti sau aukas, savaime 
ALTui atpuolė reikalas remti 
VLIKą pinigais. Buvo VLIKo 
sumanyta sudaryti bendrą visų 
veiksnių fondą ir ALTas buvo 
nutaręs padaryti pirmąjį 3.000 
dol. įnašą, bet po šiai dienai ne
tapo paruoštas bendrojo fondo 
statutas, -'i ■ • :.' - .•4:.-

Su diplomatine tarnyba san
tykiai ALTo buvo geri irilieka 
geri.'

Visai kitoje šviesoje atrodo 
ALTo santykiai: su j;Lietuvių 
Bendruomene. ’Visu pirma'dr.,, 
Bobelis i- kategoriškai: paneigė, 
kad ALTas prisidėjęs, prįę >Bpnx., 
druomenės.suskaldymo. Priešin
gai ALTas dėjo -..ir deda pastan-. 
gas atstatyti yieningą Bendruo- , 
menę. Abeju, nuskilusių Bendru
omenių atžvilgiu ALTas laikosi 
pilno neutralumo. .
.. .Kalbama, kad Bendruomenės 
škiljms įvykęs dėl kaž kokių 
asmeninių ambicijų. Dr. K. Bo
belis savo’ visuomeninį darbą 
pradėjęs LB, išbuvęs .15 metų 
jos Taryboje, bet buvo priver
ktas pasitraukti. Įsitikinęs, kad 
Bendruomenėje įsiviešpatavo 
Viena grupė, kuri diktuoja savo 
vėlią visai organizacijai ir dar

kakliai ginančius Helsinkio aktus, o ne brežnevinę jų 
interpretaciją?

siekia savo galion paglemžti vi- 
{ sas kitas lietuviškas organizaci
jas, neva lietuvišky jėgų konso
lidacijos vardan. Kas nusutik- 
davo su minėtos grupės nusista- 

. tymu ar bendrai pareikšdavo 
priešingą nuomeiię — buvo me
tamas lauk.

Tai nėra kokios nors asmeni
nės ambicijos reikalas, bet prin- 
cioo, kurio laikytis reikalavo 
LB kūrėjas prek M. Krupavi
čius, pakeltu balsu pareiškg dr. 
K. Bobelis.

Antra, ALTas nuo pat pra
džios dėjo visas pastanas palai
kyti gerus santykius su Ameri
kos vyriausybe, Kongresu ir vi
suomenė. Dėka šios-'politikos, 
Amerika meįjripazino Pabaltijo" 
okupacijos, .priėmė.į savo 'lcrai 
stą tukstąnuius iįetiivi^ ,treniT 
tinių.. ir jškėjė ■ Belgrado ? konf ė- - 
rencijoje -j Maskvos okupacijos 
neteisėtumą ir.. etementarinių 
žmogaus‘ Įeisiu laužymą Lietu
voje. ALTa buvdr Jž/^ek^‘istiki- 
mą. Amerikai jį, jos, vedama j ai 
pasaulinei, poetikai, nes tik jo^ r 
dekž'yrą ‘g^a.^t‘^ęįū&fi iiėtuv^į. 
hisvin^jbtyl^B
i ęTup tąrpu^LB sjkiidadrtsidi&c 
da amžipi ?kaltiirimai Airterikai^ 
už tariama -TiiešUveš -

- Teherano, J altos, į^ošdąmd *if 
dabar Helsinkio *ii* • Bėlgrado 
konferencijose.'1 Pati J Atherika ’ 
vaizduojama, kaip modaliai žlun- i 
gančia ir politiniai kriūnančia j 
valstybė. Kaip su tokiu nusista
tymu galima drįsti kreiptis f 
Amerikc’s prezidehtį' ar Kon
gresą Lietuvos laisvės reikalu?

(Bus daugiau)
— Vokietijoj buvo pravestas J 

apklausinėjimas, ar krašto gy
ventojai norėtų sulaukti antro 
Hitlerio? 91% vokiečių pasisakė 
prieš naują Hitlerį, kiti negalė
jo hpsispręsfi. Tik 7% pasisakė 
už panašų Hitlerį.

rių issprūdusią diską “sliped disk”, vertebros_ dvi savaites padirbus, mane vėl suima skausmai. __ ____
kremzlę. Tačiau niekuomet nepagalvojau, kad" Tik šį kartą skausmai žymiai stipresni, kartais, latas. Atėjęs prie mano lovos galo, jis sustoja 
ir man kada nors teks nuo jos kentėti. Ir dabar atrodo, nepakeliami. Tad ir vėl patenku į ligo- i trumpam ir pasisveikina su 
4-y-s 1 i 1 r- y-. J 4~ y-. y—1 i - — • v. i . w i • « . • _ _

Kiekvieną rytą rabinas aplanko visas pa-

to negaliu perprasti, kaip tai galėjo atsitikti, ninę, šį kartą kitą — žydų administruojamą. Je« 
Mano raumenys tvirti, stiprūs. Jaunas būda- wish Memorial Hospital. Gydytojai, visi Iki vie- 
mas futbolą lošdamas, Lietuvos kariuomenėje no, tik ‘išrinktosios” tautos nariai. Slaugoma- 
tarnavau, reiškia vyras sveikas ir tvirtas. Bet eis personalas daugiausia airių kilmės ir ka- 
nelaimė, nemiega, pačiapo ir mane ir dabar talikai.
vargstu jau gana senai.

Pirmą kartą šis negalavimas man pasireiš
kė prieš 3 metus. Tuomet ligoninėje išgulėjau > 
apie 3 savaites. Praėjo viskas, rodos, be jokio 
gydymo. Užteko tik ligoninės lovoje pagulėti. 
Tačiau po metų vėl tie patys reiškiniai pasikar
tojo, kai krautuvėje dirbdamas, baldą nešda
mas nugarą susisukau. ŠĮ kartą liogninėje ma
ne gydė kitaip. Sąnarių ištempimu. Po matracu 
pakišo lentą, atėmė pagalves, lovos kojų galą 
pakėlė keliais coliais aukštyn, taip, kad galva 
buvo žemiau už kojas. Prie kiekvienos kojos pri- 
kobino po 7 svarus geležinių svarsčių, šitaip rei
kėjo gulėti nejudant, aukstelninkam. Tokioje 
pozicijoje pats pavalgyti negalėjau. Turėjau 
būti slaugės maitinamas, lyg mažas vaikas.

šitaip pagulėjus apie mėnesį, skausmai vos 
bebuvo jaučiami. Mane paleido į namus su sąly
ga, kad nešiosiu (dėvėsiu) gydytojo prirašytą 
platų diržą nugarai sutvirtinti.

ŽYDŲ LIGONINĖJE

Priėmimo procedūra čia panaši kaip it "kT 
tose Anglijos ligoninėse. Po begalybės tikrini
mų ir kelių Rentgeno peršvietimų (X-Rays) pa
tenku Į ortopedinę palatą, čia manoe gydė pana
šiai, kaip ir paskutinį kartą: paguldė ant nuga
ros, pakėlė kojos galą aukštyn ir “pakinkė” 
svarčiais.

Tą pačią dieną, kaip naujai avtykusiam, man 
atneša ligoninės tvarkos taisykles, žinotinas vi- 
sietnes ligoniams. Atskiame voke pridėta gra
ži, su raudonai išpaišyta rože, kortelė, kurioje 
užtikrinama, kad svarbiausias šios ligoniėe per
sonalo tikslas, kad artimoje ateityje galėtų ligo
nis sugrįžti į savo namus, palaimintas gera 
sveikata.

Toks malonus Užtikrinimas maloniai nutei
kia naują ligonį. Atrodo, kad iš tikrųjų visas li-
goninės personalas laikosi šitos tasyklės. Ne
svarbu ar jie žydai ar airiai — visi tokie malo
nūs, praeidami visuomet nusišypso ar geru žo
džiu mėgina pralinksminti, kad ir labiausiai 

Turbūt per anksti grįžau tarnybon, nes tik nusiminusį ligonį.
NAUJIENOS, CHICAGO 8, HL ThvfMky. X'ox*mber ifi, 1978

“Shalom”. Grea 
manęs guli žydelis. Jam linkteli galvą ir sako: 
Good mornihg! — Tas mano kaimynas, vieną 
rytą po rabino atsilankymo, supykęs ir sako:

— Gerai, kad daktarai šitoje ligoninėje ne 
tokie pusakliai, kaip mūsų rabinas, šiaip jie 
man padarytų tau numatytą operaciją.

Sakoma, kad bendras vargas žmones su
artina. Ligoninė, mano supratimu, nėra jau la
bai vengtina vieta, čia galima daug ko pama
tyti ir išmokti. Niekad savo jaunose dienose 
nebuvau ypatingai susidraugavęs su žydukais 
Jie turėjo savas mokyklas, savo sinagogas ir 
specifinius papročius, tad jie su krikščionišku 
jaunimu augdami per daug ir nesimaišė. Nors 
tėvų namuose neretai apsilankydavo pažįstami 
žydai, bet man būnant ligoninėje, gal pinna 
kartą kaip suaugusiam vyrui teko su žydu Įvai
riomis temomis ir ištisomis valandomis kalbė
tis. o pasėkoje su juo tikrai susidraugavau. Vė
liau, kuomet jau iš ligoninės buvau išėjęs, net 
gatvėje susitikę, sustodavome pasisveikinti ir 
pasikalbėti.

(Bus daugiau)

VISI RTZNTERTAb
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

art%25c4%2585.net


UK. K G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINt CHIRURGIJA 

6449 So. Full ski Rd. (Crowford 
Medical BuMing). Ttl. LU 5-6446 

Priima ligomus pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-SūH.

iNKSTV IR SLAPUMO TAKU 
CRlkURGIJA 

Telet. 695-0533

I

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktoriui

1936 S. Henheim Rd., Westchester, IL.
V ALA? DOS: 3—8 darbo dienom i y ir 

kaį antra Šeštadienį 8—3 vaL 
Tel : S&-2727 .rbe 562-7*28

EI-------BE 3-5893

l

i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Sfret) 
Valandos pagal susitailznA.

D R. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai
241J W. 71 St.-T«L 737-5145

Tikrina akis Pritaiko akinius ir
• “contact lenses’” . i 

ViL a£al susitarimą, uždaryta trečJ 
’ - ~ ' 

DR.LE0NAS SEIBUTIS
■ ■ • *

Japonu |ūry bangos

mams ir taisyklėms fraternalių 
organizacijų centro (kurį Scran- 
tone* 3(Mos kuopos rezolucija 

| vadino “žydų ir vokiečių orga
nizacijomis”). Taigi, atrodė, di
dysis dėl 1911 konstitucijos kel
tas triukšmas buvo tik audra 
šaukšte.

Stipriais varikliais Susivieni
jimą po konstitucinės reformos 
į tobulesnę ateitį įšvęsti buvo 
naujas Tėvynės redaktorius 
K. Račkauskas (1882-1970) 
Centro sekretorius Anicetas 
Strimaitis (1875-1945.)

(Bus daugiau)

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAISKINIMAi'
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

V. 
ir 
B.

— Sovietų propagandos agen
tūros skelbė, kad jų didysis lėk 
tuvas SST — 9 geresnis už pran 
cūzų “Concorde”. Dabar aiškė
ja, kad uždrausta juo kilti į pa
danges. Greitam skraidymui jis 
visai nebetinka. Prancūzų ir bri 
tų didieji lėktuvai dar tebeskrai 
do.

oi.'SlKiiN Ali*! Ų

^ INKSTŲ, PŪSLĖS IR \ 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

- ' t -
5 VaL antrad. T—4 popiet, 

ketvirtd. 5^-7 vaL vak
Ofiso telehY 776-2880

Rezidencijos telef.: 448-5545

YTAUTAS SIRVYDASVIDINĖ ĮTANIPA SUSIVIENIJIME
(Tęsinys) trinti valstijų reikalavimams ir

. . . , . broliškos savišalpos organizaci-Seima mažai kas sveikino, to- L . _ ,. . , .v , j . oenrr? JU centro taiskvlems, su kuno-idel ir auku tesuplauke $60.66. |- t , . .. . .į mis komisijos nariams privalu 
susipažinti, pirm negu suvaži
uoti į New Yorką ir parašyti
projektą, reiktų organe paskelb- parašytas, 375 norėjo pataisy 
ti nariams ir kuopoms aptarti, 
o po to* įteikti Seimui.

Pilnaties posėdžio sušaukti 
^niekad nepavyko. Susirinkdavo

J

"Seule ir skydas yra Viešpats, melon? Ir garb? |is suteikia. Vieš- 
' pats neatsako gera tiems, kurie elgiasi nekaltai". — Psalme 84:11.

Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei. Dievo mylimie
siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
sarll ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
nuv viso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį myli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti į ateitį, pilnai ti
kėdami. kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams.

rv. KASTO TYRINRTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

i

Mažeika E/Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Te!. 737*8600
TeL 737-8601

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu 
draugijos priešmetinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, lapkričii 17 d., 
7 vai. vakaro, Vyčių salėje, 2455 W. 
47th St. Nariai prašomi atsilankyti, 
nes bus renkama valdyba 1979 me
tams ir yra daug svarbiu reikalų ap
tarti. Po susirinkimo bus vaišės.
. E. Strungys, rast.

pažinta apskričiai ir įsteigta ke
lios pastovios komisijos prižiū
rėti Susivienijimo reikalus; aiš
kiau aptvarkyta referendumas; 
nustatyta taisyklės naujai įstei
giamam ligoje pašalpų sky
riui”.

Projektas buvo pateiktas na
rių referendumui 1912 m. kovo 
1 ir 297 balsavo priimti kaip

EUDEIKIS— Marquette Parko Lietuvių Namų. 
Savininku draugijos nariu susirinki
mas bus lapkričio 17 d., penktadie
ni, 7:00 Vai. v., parapijos salėj, esan
čioje 6920 So. Washtenaw Ave. Bus 
aptariami banketo, i vykstančio lap 
k'ičio 25 d. parapijoje salėje reika
lai. Renkama rinkiminė komisija kan
didatams i 1979 m. valdybą verbuoti. 
Yra daug kitu svarbiu reikalu, aptarti 
Prašoma visus gausiai dalyvauti.

. Stasys Patlaba

Tautiškų Centų $384.13 pridė
jus, seimas pinigus šitaip paskir
stė: Aušrai stipendijoms §75, 

‘ar a mos Draugijai ^Europoje 
$50 (ją Krokuvoje 1010 m. su-

DR. VYT. TAURAS p'
GYDYTOJAS jR CHIRURGAS a . ......................

Bendra praktika, spėt MOTERĄ iigce. organizavo, vėliau Lietuvos di- 
Ofisą. plogmaftl j ^lys k daL

OFEČ'VALlrpirm.. antiad., trefiao.įlininkas Justas -VfeiujHnskis};, 
ir peukt. 2^ Aš vai vak. šutadie- vadovėliu konkurse Kan-j^s tik trys_nanai. Riti,, vienas 
1;aiR 2-4 vaL popiet ir kitu laikinių kasai $100; Višteliui $60, po kito, pasitraukė. Buvo sūtar 

r - pagal susitarfiE^ | Ateivių globai $49.13, Valparai-1 te, kad projektą parašys V. K.
—- - —----------.-jšd Studentų Draugijai .$11.25,1^Račkauskas ir Petras Mikolainis

į Birutei Mažojoje Lietuvoje lei-(4r M. Kačiutei peržiu
rti $7.66,—Prieglaudos;’ namuii rčti,^betjf ši, dėl kažko su Mi- 

_______________1 $150, Lietuvių Mokslo ; Draugi-1 l^otemiu;' susipykiiM, pasitraukė. 
^lniu3e Kai-kuriosiP^ml&uriem hanėm’prasaht,

sumos buvo -Seimui aukojusių-rPildonioj i Taryba kooptavo dr. 
rekomenduotos. r Aldonąr’-'^MupaMę-Jarikauski^ię

Naujos konstitucijos' kbmisi- socialistą* J?Jukelį: -
ja turėjo daug vargo tinkamai v Projektas šiaip taip buvo apf- 
posėdžiauti ir darbą atlikti. Į! pavidalintas. Esminių škiriu- 
šaūkiamą pirmąjį 'posėdį 1911 mų nuo jubiliejinio seimo'Pri- 

‘tel rugpiūčio 8, iš šeptyriių fea- imtosios konstitucijos neiškef- 
V. K. Račkauskas damas; V. K Račkauskas spren

dė; “Naujasis projektas skyrė-

GYDYTOJAS: IR CHIRURGAS

OfiUs 2652 WEST 59th RCET

jBU'HOPEDAsw’ROTEZa- ■ 
ApariUi - Protezai JMcLban-

:tas ;

ššd,w*»t 63rt Stj ChiMflt. If L 6Cč2? 

k r t-m., >RonxKt 4-SW4

PERKRAUSTYMAI

MOVING
f Leidimai —. »ijna a pa rauda 

ŽEMA KAINA 
R- ŠERtNAS

L x ' Ttl. WA 5-8063

-.MOVING
Apdraustu perfcraustyniey 

iŠ IvaFriy atstu my.

ANTANAS VILIMAS
TH. 376-1882 arba 376-5996

Aldoną' ’-SHiipaitę-Jankauskienę

mų, o 86 buvo išviso Priešingi. 
Sekantis 27_tas Seimas projek
to skirsnį po skirsnio perskaitė, 
pridėjo kai kurių pataisymų ir 
vienbalsiai priėmė. Ligoje pa
šalpos skyrius pradėjo veikti 
1912 liepos 1. Be abejojimo, 
naujoji konstitucija ‘: išlygino 
'‘sunkiąją” 1911c- -^konstitucijos 
kalbą, bet esme patvirtino advo- - 
katu J. S. Lopatto .ij' F.P. Brad- 
chulio bei Pijaus V. Birštone 
.-prisiderinimą vsfetrjqĮstaty-'Š/Ios jaSo0 Centre.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Amerikos Rietuvių Piliečiu Pašal
pos klubo priešmetinis nariu susirin
kimas įvyks sekmadienį, lapkričio 
19 d., 1 vai. popiet Anelės salėje, 4500 
So. Talman Avė. Nariai prašomi at
silankyti, nes yra daug svarbiu rei
kalų aptarti ir bus renkama valdyba 
1979 m. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
J ‘ ”1: I J .

TeL 927-1’741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440 1 1; 1 ' °'

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS i^r

j r

r
I

1 įvyko trys^
‘ Petras' Mlketeinis’ rr M.M/Ra
čiutė. Šie nutarė krivulę atsr-pi pripažinimu nariams daugiau 
Itfausfi kokiu planu komisija j savystovumo ir teisių kelti sa- 
galvoja pavestą darbą atlikti, va iniciatyva maujus sumany- 
Sutarta, kad reikėsią priside- mus apie įstatų pakeitimą; pri-

I

V.K.L.S-gos Chicagos Skyriaus na
riu susirinkimas įvyks š.m. lapkričio 
mėn. 19 d. '(sekmadienį) 3 fvai. p. p

4 JL

ADOLFUI ORVIDUI 
i/i mirus,

nuoširdžiai užjaučiame žmoną Vaclavą, dukrą Brigita

Tamulionienę su šeima, podukrą ir posūni su šeimomis.

Teofilė ir Zigmas,

Raimondas ir Sofija

i
I
i

ii

New Quiche Made With 
North Carolina Apples

M išaus k ai

' . TĖVAS IR SuNUS ' : 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

i

tZ

;>1 •

%

2

%

AMBULANC1 
PATARNAV5* 
MAS DIENA 

IR NAKTL

i
%

4
2

?7E TH1NK0F THE TURKEY 
AS 'HOLIDAY FOOD,' 
ALTHOUGH THETOU6H, 
GAMEY WILD TURKEY 
OF THE PILGRIMS 
WOULDN'T APFEALTO 
MOST OF US TODAY.

NARIAI;

CWeacof

Liuteriu

_1J do tuvių 

nrrxtori^

E>£N FRANKLIN STlLL 
WANTED THE TURKEY 
TO BE OUR NATIONAL 
BIRD, RATH E K THAN 
THE 'COWARDLY* BALD

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

4«7 So. lATtiANiCA AVENUE. Pkone: Y Ar ii 7-44*1

PETRAS BIELIŪNAS
>348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3571

000

BUTKUS - VASARIS
AAb Ko. 50th Are, Cicero, AL Phone: OLympic 2-1005

..le^ žinute asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti Jį hdtešus. Mesi 
jiems,siusime NtfujfeiMš dvi sa- l 
vaifea nemokamai.

SOPHIE BARČUS
RADIJO IEIM0S VALANDOS

Visos .'programos H WOPA, 
>496 M L A. M.

Lietuvį kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto.

Vedėja Aldona Daukus

Ya'Tat: HEmTocV W4f3
7159 So. MA0LEWOOT, AVI 

CHTCAGd, H.L. 60629

Dldžtouitaf keithj 
pasirinkimo*

vleniBiwQ

ČhDvųrojt

^NORMANĄ 
URŠTEINA

T«L 283432R
(pteaeo*) ir

IM North Wabash AwMi

Orchard-fresh is the perfect description for the Red and 
Golden DeHcfoos apples from North Carolina, because that’s 
exactly what they are. These Southern gems are the first of the 
yearns really good eating apples to come to market and are 
available from August through October.

North Carolina apples will serve you weR in a fabulous 
Apple and Sausage Quiche. The flavor combination is over
whelmingly good, savory yet lightened by the fresh apple? 
the dish. Try this for a change-df-pace main dish at your tabk*.

Fresh Carolina Apple Quiche
1 tablespoon fresh lemon 

juice
tabfespoon sugar 
cup (2 ounces)shredded 

Cheddar cheese 
eggs, beaten 
cups light cream or milk 
Pastry for single-crust 
9wch pie

pound bulk sausage
cup chopped fresh - 

onion
teaspoon dried leaf 

thyme
Red DelidotB apples, 

pared, cored and cut 
into l/24nch cubes 
(1 1/2 cups)

Tn large skillet cook sausage, onion and thyme until sausage 
U browned and omon is tender, a boat 10 minutes. Remove 
from heat; drain off excess fat. m bosrf toss apples with lemoh 
juice and sugar. Add prepared sausage mixture, Cheddar cheese, 
eggs and cream; mix weD. Line a 9-inch quiche dish or pie 
plate with pastry. Turn apple mixture into dish. Bake tn SSO^F. 
even 40 to 45 minutes, cw until custard ia set. Let stand 10 
minutes before cutting towrva.

'Makes: 6 servinga.

TURIMI 
KOPLYčtAS 

VISOSE MIEŠTI 
DALYSE.

’gmTlNFADT. AMERICA’S 
FIRST INDUSTRY WAS 
THE DRYING OF FISH, 
ES^CULLY THE SMALL 

merring/to be sent 
BACK TO ENGLAND. 
AND THE PROTElHlHAT 
sustained the Pic;
GRIMS

pRIET> HERRANGTHAN 
anything else.

GEORGE F. RUDMINAS
So. UTUANICA A VE. T«L: YArii 7-11S8-1131

PRE-COLONIAL DAYS THE 
SMALL HERRING WE KNOW 
TODAY AS SARDINES WERE 
SOTHICK IN THE SEA, A MAN 
MIGHT WALK ACROSS THE 
HARBOUR OH their backs. 
&5OYEARS LATER, SARDINES 

MAINE ARE STILL A 
PERFECT SOURCE OF LOW- 
CCrST HIGH'QUALITY PROTEIN, 
VITAMINS AND MINERALS. 

SHIPPED FROM MAINE TO ALL 
POINTS 1NTTC NATION, PERHAPS 
THE SILVERY SARMtf SHOULD 
Me OUR NATIONAL fish/

STEPONAS C. LICK IR SŪNŪS
(LACKAWIC1)

4424 ĮVESI 6<Km STKXJCT AKpvbUc 7-1211
ttl« WEST 2Sri PLAC1 Vbtfni* 7-«47>
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Pilot Hilta, PL. 174-44lt

mt Be. HALSTKD STREET Ph<me: YArdi MfU

maujimoc^ Chicago 4. ux Thursday, November 16, 1978



lai ir armėnai tokius priėmimus Baltuose Rūmuo- 
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Priėmimas, kaip matome, Baltuose Rūmuose bu
vo ne šį pirmadienį, bet bus tiktai ateinantį, tuojau po 
Padėkos Dienos. Priėmimas ruošiamas ne Gečio va
dovaujamai Bendruomenei pagerbti, bet Amerikos lie
tuvių išeivijai. Gečys gali nustebti, kai tuo pačiu metu 
į Baltuosius Rūmus gali būti pakviesti ir ne jo vadovau
jamos organizacijos nariai.

Visa tai gražiai skamba, bet negalime suprasti, ko
dėl Gečio vadovaujama Bendruomenė bando įsiprašy
ti į Baltuosius Rūmus. Gečio vadovaujamos grupės at
stovai buvo labai nepatenkinti Helsinkio aktais, pro
testavo prieš Helsinkyje padarytus areštus, reiškė pasi
piktinimą Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių ’’parda
vimu”, tuometinis prezidentas įtartas Judo grašių paė
mimu, dabartinių sovietų sienų Europoje patvirtinimu, 
o dabar stengiamasi pasimatyti su prezidentu Carteriu, 
kuris ne . tik pripažįsta prezidento Fordo pasirašytus 
praktiniame gyvenime. Jeigu Gečio vadovaujamos Ben
druomenės vadai būtų bent Baltųjų Rūmų atsipratę, už 
Helsinkio aktus, bet reikalauja, kad jie būtų vykdomi
pasikarščiavimą ir prezidentą atsiprašytų, tai dar būtų 
galima suprasti, bet nei vienas naujos eros politikas to
kio dalyko nepadarė ir nesirengia daryti. Jeigu- Bal-

Pavasaris" (tapyba)DaiL. ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ

V. KAROSAS

ALTO 38-asis SUVAŽIAVIMAS
Neregistruotoji nepasitiki Vakarais
Praeita sekmadienį Chicagoje ir jo apylinkėse bu- tuosc ?.ūmu°se susitiko su prezidentu, tai

pasklidęs gandas, kad Algimanto Gečio vadovaujama P.e,«re,™u. dar lr sl.a”dl™ bandys « kad Hek,vo
JAV Lietuvių Bendruomenė paskubomis vyksta į Wa- 
shingtoną, kur pats prezidentas Cartėris priims ne tik 
patį pirmininką Gečį su česoniū, bet ir kitus. Tai pas- 
klebė gandų skleidėjas radijo bangomis. Buvo net pa
sakojama, kad Gečys sutiko delegacijon pakviesti ir 
naujai išrinktą Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pre
zidentą.

Bet praėjo pirmadienis, praėjo ir antradienis, o ži
nios apie priėmimą Baltuose Rūmuose taip ir.riėsimatė. 
Tuo tarpu Baltieji Rūmai antradieiiį paskelbėj kad pre
zidentas įCarteris fesus-.Šiomis dienomis labai' Užimtas, 
naujų pasimatymų su, atvykstančiais lankytojais jis 
negalįs skirti, nes Artimųjų Rytų taikos problemos jam 
atima visąj laikai .Gečio vadovaujami delegatai j^ū‘ porą 
kirtų buvo Washingtone, o karta;.net ir Baltuose Ru
nguose, bet tuo metu prezidento tuose Rūmuose nebuvo. 
Jeigu jaui įeinama į 'Baltuosius Rūmus, tai ^visuomet ge-

—Vakažykščiame' Drauge Jpats' Gečys rašo,' 'kad" Wa- 
shington ‘

(Tęsinys)
Netenka šioje vietoje plačiau 

atpasakoti šios dalies praneši
mo, nes buvd daug kartų spau
doje ir susirinkimuose kartotas. 
Dr. Bobelio tvirtinimu, didžiau
siu ALTo laimėjimu tenka skai
tyti Lietuvos bylos nukreipimas 
nuo Jungtinių Tautų forumo į 
Europos taikos ir bendradarbia
vimo konferencijas, kuriose 
anksčiau ar vėliau bus prieita 
prie taiko's pasirašymo tarp Va
karų demokratijų ir Sovietų.Są
jungos., .

Todėl, visiems veiksniams ten
ka su. didžiausiu kruopštumu 
ruoštis Madrido konferencijai, 
pąsiskirščius darbą pagal savo 

‘paskirtį/ALTui.-tektų^rveikti į 
JAV vyriausybę, VLIKui Vakar 
rų Europą, plotmėje, ię PLB Ka
na do ję/r fatpąe, užjūrio yalsty-

Taryb<^’^)sėd3ia^|buvo ruošiainM: jvaii^ds^ vi^s^ bet 
Washiiigtc«ie šį taryba dari, nepošėdžiayo. Galingiausios 
pąsaulio',riaWyb^sostiftės kai kurie t^yboš nariaf"dar 
nepažįsta, tai bus sudaryta proga jiems susipažinti.

; A. Gč., priminęs, kad Lietuvos Respublikos atsto
vas Dr. Až Bačkis ir ponią yra pakvietę-JAV LB tary
bos atstovus į Lietuvos atstovybę pasisvečiuoti, o apie 
Baltuosius Rūmus ir pasimatymą su prezidentu šitaip 
rašo: L"’*;?: . ' -

“JAV LB tarybos sesijos proga per JAV LB 
: valdybą prezidentienė R. Carter, šių metų lapkri

čio 20 dieną, pirmadienį, l;3O Vai po pietų. Bal* 
• tuose Rūmuose, ruošia lietuviams priėmimą. Tuo 

Baltųjų Rūmų šeimininkai įvertina Amerikos lietu
vių išeiviją ir rodo savo simpatiją lietuvių tautai 
Priėmimą globoja p, R. Carterienė. Iki šiol tik ita-

L. VENCKUSArtimoji Anglija
.{Tėslnya)

Per dietių diedas it haktis taip gulint darosi 
baisiai nuobodu. Žmona, iš ryto išeidama Į dar
bą, palieka arti lovos kas man reikalinga. Ant 
nugaros gulėdamas galiu pasiekti nuo skausmo 
daktarės prirašytas tabletes, vandens ir pieno 
stiklines bei vaisius* Kuomet akys pavargsta be
skaitant it kai rankos hUsmilksta belaikant kny
gą, ištisas valandas guliu Svajonėse ir snaudu
lyje paskendęs. Todėl nakčiai atėjus, miego ne
benoriu.

Baisiai ilga atrodo naktis, kuomet aplink 
visur tamsu ir tylu. Panašiai, kaip miegantieji 
sapnų keliais nukeliauja į pasąmonės labi far 
tus, budintieji tokiomis tyliomis nakties va
landomis audžia svajones ir gyvena praeities 
prisiminimais.

Prisimenu, daug, senai pamirštų įvykių iš 
savo jaunystės. Atmintin grįžta daugelio vieto
vių vaizdai, žmonių vardai, net jų kalbos balsai. 
Jau iš pat savo vaikystės dienų kartais mėgda
vau būti vienas ir pasvajoti. Todėl dabar, sirg
damas, kuomet naktimis Užeina svajinga nuo
laika, nesijaučiu ligos per daug nuskriaustas. 
Juk jeigu nesirgtom, kada žmogus turėtum lai
ko rimčiau pasvajoti?

Buvau girdėjęs apie iš nugarkaulio sąna-

siekia savo galion paglemžti vi- 
{ sas kitas lietuviškas organizacr 
jas, neva lietuvišky jėgų konso
lidacijos vardan. Kas nusunk
davo su minėtos grupės nusista
tymu ar bendrai pareikšdavo 
priešingą nuomenę — buvo me
tamas lauk.

Tai nėra kokios nors asmeni
nės ambicijos reikalas, bet prin
cipo, kurio laikytis raikalavo 
LB kūrėjas prel. M. Krupavi
čius, pakeltu balsu pareiškg dr. 
K. Bobelis.

1 Antra, ALTas nuo pat pra- 
! džios dėjo visas pastanas palai

kyti gerus santykius su Ameri-
1 kos vyriausybe, Kongresu ir Vi- 
? šuomėnė. Dėka šios' -pdfitikos, 

Amerika nepripažino Pabaltijo
1 okupacijos, priėmė . į savo’kral 

stą. tūkstanūius lietuviu, .trenu. 
tiniųTįr.,iskgle- Belgrado; konfe
rencijoj e • į Maskvos okupacij os 
neteisėtumą.:; ir elementarinių 
žmogaus-’teisiu laužymą Lietu
voje. ALTa buyo^'lidą^iš;tiki
ma Amerikai Ję Jos vedamaiai

(KOMENTARAI)
• i

Ikiai buvo geri nuo pat pradžios 
- - Į ir tokie pat lieka dabartyje, nors 

neišvengta tam tikrų nesusipra
timų, svarbiausiai dėl finansų. 
ALTas rėmė VLIKą pinigais iki 
1975 m., suteikęs per tą laiką 
arti pusės milijono dol. para
mos. VLIKui įsteigus Tautos 
Fondą ir pradėjus 16 Vasario 
proga rinkti sau aukas, savaime 
ALTui atpuolė reikalas remti 
VLIKą pinigais. Buvo VLIKo 
sumanyta sudaryti bendrą visų 
veiksnių fondą ir ALTas buvo 
nutaręs padaryti pirmąjį 3.000 
dol. įnašą, bet po šiai dienai ne
tapo- paruoštas bendroj o f ondo 
statutas. jut

į Su diplomatine . tarnyba san
tykiai ALTo buvo geri irilieka 
geri.* i J < . j

Visai kitoje šviesoje * attodd 
ALTo ’ *' santykiai! su j i Lietuvių 
Bendruomenfe. -Visu pirma dr. 

. Bobelis-: kategoriškai *; panrigė^ 
kad ALTas prisidėjęs^prįę Bpn- 
druomenės suskaldymo. Priešin
gai ALTas dėjo ir deda pastan
gas atstatyti, vieningą Bendruo
menę. Abeju,suskilusių Bendru
omenių atžvilgiu ALTas laikosi 
pilno neutralumo. > t 
^„Kalbama; kad Bendruomenės 
Skilims įvykęs dėl kaz kokių 
asmeniniu ambiciiu. Dr. K. Bo
belis savo' visuomeninį darbą 
pradėjęs LB, išbuvęs .15 metų 
jos Taryboje, bet buvo priver
stas pasitraukti. Įsitikinęs, kad 
Bendruomenėje įsiviešpatavo 
viena grupė, kuri diktuoja savo 
vėlią visai organizacijai ir dar

siiikio aktai naudingi tiktai Sovietų Sąjungai dėl visos 
eilės jau anksčiau paminėtų faktų.

Galima dar suprasti Algimantą Gečį, siekiantį pa
simatymą su Andrew Yotmgu, nes jis visą laiką buvo 
ir tebėra tam tikroje opozicijoje ne tik Amerikai, bet ir 
pačiam prezidentui. Jis netiki pačiais pagrindiniais 
Amerikos santvarkos principais iri kiekviena proga už
taria tuos, kurie veda atkaklią kovą priėeš Amerikos už
sienio politiką, širdies gilumoje Gečys, kaip ir visa jo 
vadovaujama grupelė, yra priešingi Amerikos taikos 
•politikai. Youngą keliais’ atvejais turėjo suvaldyti pats 
prezidentas ir valstybės sekretorius, bet iki šio. meto 
Gečio niekas, dar nebando suvaldyti, . r■ . . . ;.

Kad Gečio vadovaujami politikai yra Vakarų, įs
kaitant ir Ameriką, opozicijoje, tai liudija ne jų atsto
vų spaudoje paskelbti straipsniai, bet ' Pasaulio Lietu- 
|vių Diėnuose vykusių Toronte vyriausias nerėgištrjior' 
’tps.TBęndi^oi^enėš,iUžSiėrieio iriiiiisteris Algimantas Gų-' 
rieskas. Toronto mieste ? jis^ skaitė .paskaitą teū sųvažia*. 
vusiems atstovams apie ’’Išeivijos uždavinius Lietuvos 
išsilaisviniraoko¥Otjefšių.nietų Iiepos m. 3-;dieną.-Royal 
York viešbutyje. Ten jis aiškiai'pasakė sekantį:

y ”Vakaruose,tikrų sąjungininkų .mes kaip ir 
į t* neturim. Vien ' tik tokias pačias,, kaip ir mū- 
j šų, latvių ir estų išei vi jas’-Tiesa, Jungtinės Ameri

kos Valstybės, Kanada, Australija ir dar keletas 
• y kitų kraštų nepripažįsta Baltijos valstybių aneksi

jos, bet jie visai nemano ką nors daryti, kad toms 
valstybėms padėtų' savo nepriklausomybę atgau
ti. Net ir apie aneksijos nepripažinimą, jie stengia
si galimai mažiau užsiminti. Vatikanas taip pat

tyli. (PL 1978 m. rūgs. Nr. 1258 psl.)
Kaš šitaip kalba po atstovų rūmų in senato priim

tų rezoliucijų, kad neturi galvoje Amerikos delegacijos 
padaryto pareiškimo Belgrade, tai tokių niekas neįti
kins. Jie brežnevinę politiką gins ir valstybės departa- j kakliai ginančius Helsinkio aktus, o ne brežnevinę jų 
mente. Bet kodėl jie braunasi į Baltuosius Rūmus, at- interpretaciją?

Kadangi Madrido konferenci
joje gali būti padarytas istori
nis nutarimas, tai ALTąs jau 
Sreda pasitarimus su latvių, estų 
ir ukrainiečių atstovais, kad 
bendromis . jėgomis pasiuntus 
per tukftantį dalyvių, kurie sa
vo demonstracijomis paremtų 
iškeltus JAV .reikalavimus su
gražinti rusų pavergtoms tau
toms laisvę, šioj paruošiamoje 
akcijoje ALTas vykdo IV-jį sa
vo plano etapą, nes anksčiau nu
matyti tapo sėkmingai pasiekti.

Antroje pranešinu? dalyje dr. 
Bobelis aptarė tarpdrganizacinę 
veiklą. Su VLlKli ALTo santy-

hisvįni^p7Jby^.5
i xTųp tarpu,./B sklidairtsWiBr. 
da amžini dcaltHHmfii Ani€rikai__ 
už
Teherano, JaltoV, ¥ofsdamo 'ir 
dąbar Helsinkio * Belgrado į 
konferencijose. ; Pati J Amerika • 
vaizduojama,kaip moraliai žlun
gančia ir politiniai kriflUančia j 
valstybė. Kaip su tokiu nusista
tymu galima drįsti kreiptis į 
Amerikc’s prezidentė af Kon
gresą Lietuvos laisvės reikalu?

(Bus daugiau)
— Vokietijoj buvo pravestas 

apklausinėjimas, ar krašto gy
ventojai norėtų sulaukti’ antro 
Hitlerio? 91% vokiečių pasisakė 
prieš naują iHtlerį, kiti negalė
jo hpsispręsfi. Tik V % pasisakė 
už panašų Hitlerį.

rių issprūdusią diską “sliped disk”, vertebros. dvi savaites padirbus, mane vėl suima skausmai, 
kremzlę. Tačiau niekuomet nepagalvojau, kad Tik šį kartą skausmai žymiai stipresni, kartais, 
ir man kada nors teks nuo jos kentėti. Ir dabar atrodo, nepakeliami. Tad ir vėl patenku Į ligo-

Kiekvieną rytą rabinas aplanko visas pa
latas. Atėjus prie mano lovos galo, jis sustoja 

{trumpam ir pasisveikina su “Shalom”. Grea• /A JL Z Į W-i ■ NJ kA. * tAlk/A 11 • \_,Ą JL \_r CX

to negaliu perprasti, kaip tai galėjo atsitikti, ninę, šį kartą kitą — žydų administruojamą. Je- manęs guli žydelis. Jam linkteli galvą ir sako:
Mano raumenys tvirti, stiprūs. Jaunas būda- wish Memorial Hospital. Gydytojai, visi iki vie- 

Lietuvos kariuomenėje no, tik 'išrinktosios” tautos nariai. Slaugoma- 
eis personalas daugiausia airių kilmės ir ka
talikai.

Priėmimo procedūra čia panaši kaip it ki
tose Anglijos ligoninėse. Po begalybės tikrini
mų ir kelių Rentgeno peršvietimų (X-Rays) pa
tenku i ortopedinę palatą, čia manoe gydė pana
šiai, kaip ir paskutinį kartą: paguldė ant nuga
ros, pakėlė kojos galą aukštyn ir “pakinkė” 
svarčiais.

Tą pačią dieną, kaip naujai avtykusiam, man 
atneša ligoninės tvarkos taisykles, žinotinas vi* 
sietnes ligoniams. Atskiame voke pridėta gra
ži, su raudonai išpaišyta rože, kortelė, kurioje 
užtikrinama, kad svarbiausias šios ligoniėe pen 
sonalo tikslas, kad artimoje ateityje galėtų ligo
nis sugrįžti į savo namus, palaimintas gera 
sveikata.

Toks malonus užtikrinimas maloniai nutei
kia naują ligonį. Atrodo, kad iš tikrųjų visas li
goninės personalas laikosi šitos tasyklės. Ne* 
svarbu ar jie žydai ar airiai — visi tokie malo
nūs, praeidami visuomet nusišypso ar geru žo
džiu mėgina pralinksminti, kad ir labiausiai 
nusiminusi ligonį.

mas futbolą lošdamas, 7 ‘ 
tarnavau, reiškia vyras sveikas ir tvirtas. Bet 
nelaimė, nemiega, pačiapo ir mane ir dabar 
vargstu jau gana senai.

Pirmą kartą šis negalavimas man pasireiš
kė prieš 3 metus. Tuomet ligoninėje išgulėjau 
apie 3 savaites. Praėjo viskas, rodos, be jokio 
gydymo. Užteko tik ligoninės lovoje pagulėti. 
Tačiau po metų vėl tie patys reiškiniai pasikar
tojo, kai krautuvėje dirbdamas, baldą nešda
mas nugarą susisukau, šį kartą liogninėje ma
ne gydė kitaip. Sąnarių ištempimu. Po matracu 
pakišo lentą, atėmė pagalves, lovos kojų galą 
pakėlė keliais coliais aukštyn, taip, kad galva 
buvo žemiau už kojas. Prie kiekvienos kojos pri- 
kobino po 7 svarus geležinių svarsčių, šitaip rei
kėjo gulėti nejudant, aukštelninkam. Tokioje 
pozicijoje pats pavalgyti negalėjau. Turėjau 
būti slaugės maitinamas, lyg mažas vaikas.

šitaip pagulėjus apie mėnesį, skausmai vos 
bebuvo jaučiami. Mane paleido į namus su sąly
ga, kad nešiosiu (dėvėsiu) gydytojo prirašytą 
platų diržą nugarai sutvirtinti.

ŽYDŲ LIGONINĖJE
Turbūt per anksti grįžau tarnybon, nes tik

Good morning! — Tas mano kaimynas, vieną 
rytą po rabino atsilankymo, supykęs ir sako:

— Gerai, kad daktarai šitoje ligoninėje ne 
tokie pusakliai, kaip mūsų rabinas, šiaip 
man padarytų tau numatytą operaciją.

Sakoma, kad bendras vargas žmones 
artina. Ligoninė, mano supratimu, nėra jau 
bai vengtina vieta, čia galima daug, ko pama
tyti ir išmokti. Niekad savo jaunose dienose 
nebuvau ypatingai susidraugavęs su žydukais

Jie

su
la*

i Jie turėjo savas mokyklas, savo sinagogas ir 
specifinius papročius, tad jie su krikščionišku
jaunimu augdami per daug ir nesimaišė. Nors 
tėvų namuose neretai apsilankydavo pažįstami 
žydai, bet man būnant ligoninėje, gal pirmą 
kartą kaip suaugusiam vyrui teko su žydu įvab 
riomis temomis ir ištisomis valandomis kalbė
tis. o pasėkoje su juo tikrai susidraugavau. Vė
liau, kuomet jau iš ligoninės buvau išėjęs, net 
gatvėje susitikę, sustodavome pasisveikinti ir 
pasikalbėti

(Bus daugiau)

VISI mNTERTAI
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LrK. K G. BALUKAS 
AKUtERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Buitong). Tel. LU 5-8446 

Priima ligom os pagal susitarimą.
Jei neauiMepla, skambinti 374-80H.

DR. C. K. BOBELIS 
INKŠTŲ l'R JLAPUMO TAKŲ 

ČRlkURGUA 
T.I.I, 494-C33J

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorių*

1933 S. Hanheim Rd., Westchester, 1L-
VALA?rDOS: 3—$ darbo dienom i g ir 

kas antra Šeštadienį 8—3 vaL 
Tol: 562-2727 arba 562 7*28

ĖL. _ BE 3-5893

'GYBYtOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Wast 103rd Sfrat) 
Valandos pasai susttarlma.

DR. FRANK PLECKAS
.* OPTČMETRISTAS
. kalba lietuviškai

2413 w. 71 ŠI. Tai. 737-514$

Tikrina akis Pritaiko akinius ir r
.• “contact lenses’” . Į

Vai agal susitarimą. uždaryta treč! VYTAUTAS SIRVYDAS

DR.LEQNAS SĖlBUTISl

^:FJ

Japonų |ūry bangos

felt

mams ir taisyklėms fraternalių 
organizacijų centro (kurį Scran- 
tone' 30-tos kuopos rezolucija 
vadino “žydų ir vokiečių orga
nizacijomis”). Taigi, atrodė, di
dysis dėl 1911 konstitucijos kel
tas triukšmas buvo tik audra 
šaukšte.

Stipriais varikliais Susivieni
jimą po konstitucinės reformos 
į tobulesnę ateitį įšvęsti buvo 
naujas Tėvynės redaktorius 
K. Račkauskas (1882-1970) 
Centro sekretorius Anicetas 
Strimaitis (1875-1945.)

(Bus daugiau)

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAISKINIMA-'
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

ir
B.

— Sovietų propagandos agen
tūros skelbė, kad jų didysis lėk 
tuvas SST — 9 geresnis už pran 
cūzų "Concorde”. Dabar aiškė
ja, kad uždrausta juo kilti į pa
danges. Greitam skraidymui jis 
visai nebetinka. Prancūzu ir bri 
tų didieji lėktuvai dar tebeskrai 
do.

bLSliikfStklMU 
PRANEŠ1MA 1 !

A ( INKSTŲ, PŪSLĖS IR ’' 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

- j. VaL antrad. 1—4 popiet,
. .' ketvirtd. 5—7 vaL vak.

. Ofise telef.:. 776-2880 
Rezidencijos telef.: 448-5545

VTDLNĖ ĮTAJIPA SUSIVIENIJIME
i rinti valstijų reikalavimams ir 
broliškos savišalpos organizaci- 

<i -aLai centro taiskvlėms, su kurio-
auku tesuplauke $60.66. •- , - -- . . ,r i mis komisijos nariams privalu

(Tęsinys)
J

j Seimą mažai kas sveikino, to-
* dėl ir ; ’ _ ‘ '
Tautiškų Centų $384.13 pridė-

"Saulė ir skydas yra Viešpats, malonę Ir garbę |is suteikia. Vieš
pats neatsako gera tiems, kurie elgiasi nekaltai*. — Psalmė 84:11. 
Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei. Dievo mylimie

siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
sari: ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
nuv viso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį myli ir yra jo pasaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo Žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti į ateitį, pilnai ti
kėdami. kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams.

rv. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303 

'AV.w//avayaw/Ayawavav>vow/?aw>vawA'

i

Mažeika S'Evans

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Te!. 737-8600
TeL737-8601

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu 
draugijos priešmetinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, lapkričii 17 d., 
7 vai. vakaro, Vyčių salėje, 2455 W. 
47th St. Nariai prašomi atsilankyti, 
nes bus renkama valdyba 1979 me
tams ir yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Po susirinkimo bus vaišės.
. E. Strungys, rast.

pažinta apskričiai ir įsteigta ke
lios pastovios komisijos prižiū
rėti Susivienijimo reikalus; aiš
kiau aptvarkyta referendumas; 
nustatyta taisyklės naujai įstei
giamam ligoje pašalpų sky
riui”.

Projektas buvo pateiktas na
rių referendumui 1912 m. kovo 
1 ir 297 balsavo priimti kaip

EUDEIKIS— Marquette Parko Lietuviy Namy 
Savininku draugijos nariu susirinki
mas bus lapkričio 17 * d., penktadie
ni, 7:00 vai. v., parapijos salėj, esan
čioje 6920 So. Washtenaw Ave. Bus 
aptariami banketo, i vykstančio lap 
kricio 25 d. parapijoje salėje reika
lai. Renkama rinkiminė komisija kan
didatams į 1979 m. valdybą verbuoti. 
Yra daug kitu svarbiu reikalu. aptarti. 
Prašoma visus gausiai dalyvauti.

Stasys Patlaba

susipažinti, pirm negu suvaži
uoti į New Yorką ir parašyti 
projektą, reiktų organe paskelb- parašytas, 375 norėjo pataisy 
ti nariams ir kuopoms aptarti, 
o po to’ Įteikti Seimui.

Pilnaties posėdžio sušaukti

^ezioencuos teiet^ 448-5545___ seimas pinigUs §ilaip paskir.

DR Vvt TAiro-Ac ,stė: Aušrki $75’
- V- ■ t ‘Paramos Draugijai Europoje
: \ ®YDYTOŪAS ią CHIRURGAS $50 (ją Krokuvoje 1910 m. su- 

praktika, spe* MOTERĄ Hgc*. organizavo, vėliau Lietuvos di_ 
OfiUs 2652 WEST 5*h ShROET | & -- - — •

ftwSAHininkas Justinas Vienožinskis};'niekad nepavyko. Susirinkdavo 

’;afe.-2-4 vai pdniet ir kita laiku I kinių kasai $100; Vištahui $60, po kito, pasitraukė. Buvo sutar- 
- Pagal atitartai Į Ateivių globai $49.13, Valparai- ta, kad projektą parašys V, K.

'šo Studentų Draugijai S1V-25.’-Račkauskas ir Petras Mikolainis 
‘ Birutei Mažojoje 'Lietuvoje let-^ įteiks MjMJ Račiutei peržiu
rti ' S7.66, Prieglaudos/ namui rėti, bet ir ši, dėl kažko su Mi- 

•Ą. Npžržtai - protezai. KOS. ban-1 $2:50, Lietuvių Mokslo . Draugi' Į Kolainių ’ susipykusi, pritraukė, 
dažaį pečiai; 5»?«lbakji«>mt,ji į Kai r kariosiP'-iem llktisiem bariam'ptešaht,
<Areh Supports; ir t t -įj x Ld;ih™,a;;

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

jriwpeda^prot

$50 (ją Krokuvoje 1010 m. su-

plomatu iškilęs, J .Šaulys ir dai-

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGAmų, o 86 buvo išviso priešingi. 

Sekantis 27-tas Seimas projek
to skirsnį po skirsnio perskaitė, 
pridėjo kai kūnų pataisymų ir 
vienbalsiai priėmė. Ligoje pa
šalpos skyrius pradėjo veikti 
1012 liepos 1. Be abejojimo, 
naujoji konstitucija 1 išlygino 
^‘sunkiąją” 1911p, -įkonstitucijos 
kalbą, bet esme patvirtino advo_- 
katų J. S. Lopatto fij- F.P. Brad- 
chulicį bei Pijaus W. Birštono 
.prisiderinimą valstijų ’ ‘ įstaty-

Amerikos Lietuviu Piliečių Pašal
pos klubo priešmetinis nariu susirin
kimas įvyks sekmadienį, lapkričio 
19 d., 1 vai. popiet Anelės salėje, 4500- 
So. Taknan Avė. Nariai prašomi at
silankyti, - nes yra daug svarbiu rei- 

. kalų aptarti ir bus renkama valdyba 
1979 m. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
' - Telefonas 523-044Ū ;1 “ •

MCDERNIŠKOS AIR-eONDmONED KOPLYČIOS rųf
f* sX_ 'H

r
I

Projektas šiaip taip’ iruvo api-

y.K.L.S-gos Chicagos Skyriaus na
riu susirinkimas įvyks š.m. lapkričio 
mėn. 19 d. ^(sekmadieni) 3 ’ vai. p. p 
kamb. 203 Jaunimo Centre,

Apdrturtn perkrtvytym** 
iš Įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tri. 376-1832 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO 3ETMOŠ VALANDOS

Vfcof. programs® HE WOP A, 
^490 kfL A. ».

Lietuvių kalbi: kasdien nuo pir
madienio 3d penktadienio 3^X) 
—3:30 vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai ryto.

Vadė(a Aldona Daukm
YtTaf.: HEmWk

7159 So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, HX.

63rd Stį Chica^. If L 60629 
ki' ?Ro»P«ct 8-5034
7—1

PERKRAUSTYMAI j

moving 
į- Leidimai — Pilna aparauda 

= • ' i • “ ŽEMA KAINA
R. ŽERt NA$

[Z ■ Tai. WA 5-8063

M

9

Sm Bo. HAL&TKD STREET Phene: YArdi 7-ltll

I - naujumo*, cmkago «, iu. Thursday, November 16, 1978

4
2

juice
tablespoon sugar
cup (2 ounces) shredded 

Cheddar cheese
eggs, beaten 
cups light cream or milk 
Pastry for single-crust 
9wch pie

- .let tinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra- 
idtne atsiųsti jų adbesus. Mes 
jieins,siusime Ntfujiehas dvi sa- 
▼alttea nemokamai.

PRE-COLONIAL MYS THE 
SMALL HERRING WE KNOW 
TODAY AS SARDINES WERE 
SOTHICK IN THE SEA, A MAK 
Ml G HT WALK ACROSS THE 
HARBOURON THEIR &ACKS. 

„ &5C YEARS later. SAROIHE s
4 .W^OW iUBNE ARE STILL A 

PERFECT SOURCE OF LOW- 
COST HIGH'QUALITY PROTEIN. 
VITAMINS AMD MINERALS.
SHIPPEDFROM MAINE TO ALL 
POINTS INTMNRTlON, PERHAPS 
THE SILVERY SAROME SHOULD 

OUR NATIONAL FISH/

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKA8
407 So. i^TLANICA AVENUE. Plotu: YArii 7-344n

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS 
(LACKAWICr

tvu WBS1 6Si.n STKXKT <r p«t>tlc 1-1214
Ml < WKST 23rd PLACI Vb rinte 7-M71
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Hllta, UL «74-441t

GEORGE F. RUDMINAS 
5115F So. UTUANICA AVK TeL: YArii 7-1158-1131

PETRAS BIELIŪNAS
♦34S So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

BUTKŪS - VASAITIS
4rAb So. 50th Ave., Cicero, flL Phone: OLympic Z-1003

Orchard-fresh tt the perfect description for the Red and 
Golden Deliciooi apples from North Carolina, because that’s 
exactly what they are. These Southern gems are the first of the 
year’s really good eating apples to come to market and are 
available from August through October.

North Carolina apples will serve you weH in a fabulous 
Apple and Sausage Quiche. T^ie flavor combination is over
whelmingly good, savory yet lightened by the fretfi apples 
the dish. Try this for a change-df-pace main dish at your tabi<?.

Fresh Carolina Apple Quiche
" pound balk sausage 1 tablespoon fresh lemon

1

Sonios- feuvb ^rimui^ aakojusiųiPildonioji Taryba kooptavo dr? 
rekorhendubtbš. r ■'3 Aldonu’"‘ŠMūpaitę-Jankjinskiėhę

Naujos konštitveijos‘ komisi-. socialistą' -J:f Jukelį:u? <■ 
ja turėjo daug vargo tinkarhaiV Projektas šiaip taip: inivo api-- 
posėdžiauti ir darbą atlikti. Į'pavidalintas. 'Esminių sktrtū- 
šaūkiamą pirmoji “ posėdį 1911tmų nuo jubiliejinio šeinio -pri- 

‘m_ rugpiūao 8, iš septynių lea- imtosios konstitucijos neiškėl- 
Iįvyko trys* V. K. Račkauskas damas,' V. K. Račkauskas spren. 
: Petras Mžlcblaiilis m M. M. Ra- dė: “Naujasis projektas skyrė-Petras Mikolbitiis fr M. M.‘ Ka
čiutė. šie nutarė krivulę atsi-jsi pripažinimu nariams daugiau 
ktausti kokiu planu komisija]savystovumo ir teisių kelti su
galvoja pavestą darbą atlikti, va iniciatyva maujus sufnany- 
Sutarta, kad reikėsią priside- mus apie Įstatų pakeitimą; pri-

ADOLFUI ORVIDUI 
vi . mirus,

.nuoširdžiai užjaučiame žmoną Vaclavą, dukrą Brigitą

Tamulionienę su šeima, podukrą ir posūnį su šeimomis.

,. Teofilė ir Zigmas,

Raimondas ir Sofija

TĖVAS IR’SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

Dldžloutkis kaithj 
pasirinkimo j 

vieniai*!} 
lietuvį uUbateka

L,NORMANĄ 
SURŠTEINA

«n-$4a$

IBS FUrtb Wabub A««M»

New Quiche Made With 
North Carolina Apples

WSfepGS

Ališauskai

C^ETHINKOF THE TURKEY 
AS 'HOLIDAY FOOD,' 
ALTHOUGH THETOU&H, 
GAMEY WILD TURKEY 
OF THE PILGRIMS 
WOULDN'T APFEALTO 
MOST OF US TODAY.

PRAHKLlN STUL 
WANTED THE TURKEY 
TO OUR NATIONAL. 
BIRD, RATHEKTHAN 
THE 'COWARPLY* BALD

DxrT IN FACT, AMERICAS 
HR5T IMDUSTRYWAS

HERTOhV TO be SENT

PRIFD HERRIM&THA#
anything else*

CMcaroc

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

trrirtorii 

is»ori>cijo>

AMBULANCE 
PATARNAVO 

MAS DIENA 
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TURIMI 

KOPLYČtAS 
VISOSE MIESTU 

DALYSI.

Į U pound balk sausage 
į H cu p chopped fresh 

onion
teaspoon dried leaf 

thyme
Rad Delirious apples, 

pared, cored and cut 
into l/24nch cubes 
(1 1/2 cups)

In large skillet cook sausage, onion and thyme until sausage x 
U biowned and onkm it tender, about 10 minutes. Remove 
from heat; drain off excess fat. Tn bowl toss apples with lemon 
juice and sugar. Add prepared sausage mixture, Cheddar che^e, 
eggs and cream; mix well. Line a 9-inch quiche dish or pie 
plate with pastry. Torn apple mixture into dish. Bake tn 850^F. 
even 40 to 45 minutes, or until custard it aeU Let stand 10 
minutes before cutting to terra.
'Makes: 6 servinpu
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Neregistruotoji nepasitiki Vakarais
Praeitą sekmadienį Chicagoje ir jo apylinkėse bu

vo pasklidęs gandas, kad Algimanto Gečio vadovaujama 
JAV Lietuvių Bendruomenė paskubomis vyksta į Wa- 
shingtoną, kur pats prezidentas Cartėris priims ne tik 
patį pirmininką Gečį su Česoniū, bet ir kitūš. Tai pas- 
klebė gandų skleidėjas radijo bangomis. Buvo net pa
sakojama, kad Gečys sutiko delegacijon pakviesti ir 
naujai išrinktą Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pre
zidentą.

Bet praėjo pirmadienis, praėjo ir antradienis, p ži
nios apie priėmimą Baltuose Rūmuose taip ir .nesimatė. 
Tuo tarpu Baltieji Rūmai antradienį paskelbė, kad prė' 
zįdentas;Gartėris ėsąš .Šiomis dienomis labai užimtas, 
naujų pasimatymų su atvykstančiais lankytojais jis 
negalįs skirti, nes Artimųjų Rytų taikos problemos jam 
atima visąj laiką: Gečio vadovaujami delegatai jiu porą 
kiftų buvo Washingtone, p kartą... ne t ir Baltuose Rū- 
rrfuose, bet tuo metu prezidento tuose Rūmuose nebuvo. 
Jęigu jaiii Teinama į ■‘Baltuosius Rūmus, tai visuomet ge- 
rrątį.kąi^rszid.ąn^s^yrąjų^

—Vakarykščiame- Drauge jats Gečys fasbV'kad Wa- 
shingtbhę "posėdžiaus^ naujai trinkta" 
Tąrybo^^sėdŽiailJbuvoruošiaifi'ri'įvai^d^ vięt&s^ bet 
Washing^^ne šį taryba dar. nepošėdžiayo.''Galirigi^įsios 
pasaulio' Valstybes‘^sostinės kai kurie tarybos nariai dar 
nepažįsta, tai bus sudaryta proga jiems susipažinti.

A. Gč., priminęs, kad Lietuvos Respublikos atsto
vas Dr. A? Bačkis ir ponia yra pakvietę-JAV LB tary
bos atstovus į Lietuvos atstovybę pasisvečiuoti, o apie 
Baltuosius Rūmus ir pasimatymą su prezidentu šitaip 
rašo:

“JAV LB tarybos sesijos proga per JAV LB 
valdybą prezidentienė R. Carter, šių metų lapkri
čio 20 dieną, pirmadienį, 1:30 Vai, po pietų. Bal* 

'< tuose Rūmuose ruošia lietuviams priėmimą. Tuo
Baltųjų Rūmų šeimininkai įvertina Amerikos lietU’ 

vių išeiviją ir rodo savo simpatiją lietuvių tautai.
Priėmimą globoja p. R. Carterienė. Iki šiol tik ita-

Priėmimas, kaip matome, Baltuose Rūmuose bu' 
vo ne šį pirmadienį, bet bus tiktai ateinantį, tuojau po 
Padėkos Dienos. Priėmimas ruošiamas ne Gečio va
dovaujamai Bendruomenei pagerbti, bet Amerikos lie' 
tuvių išeivijai. Gečys gali nustebti, kai tuo pačiu metu 
į Baltuosius Rūmus gali būti pakviesti ir ne jo vadovau
jamos organizacijos nariai.

Visa tai gražiai skamba, bet negalime suprasti, ko
dėl Gečio vadovaujama Bendruomenė bando įsiprašy
ti į Baltuosius Rūmus. Gečio vadovaujamos grupės at
stovai buvo labai nepatenkinti Helsinkio aktais, pro
testavo prieš Helsinkyje padarytus areštus, reiškė pasi
piktinimą Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių ’’parda
vimu”, tuometinis prezidentas įtartas Judo grašių paė' 
mimu, dabartinių sovietų sienų Europoje patvirtinimu, 
o dabar stengiamasi pasimatyti su prezidentu Carteriu, 
kuris ne tik pripažįsta prezidento Fordo pasirašytus 
praktiniame gyvenime. Jeigu Gečio vadovaujamos Ben
druomenės vadai būtų bent Baltųjų Rūmų atsipratę, už 
Helsinkio aktus, bet reikalauja, kad jie būtų vykdomi 
pasikarščiavimą ir prezidentą atsiprašytų, tai dar būtų 
galima suprasti, bet nei vienas naujos eros politikas to' 
kio dalyko nepadarė ir nesirengia daryti. Jeigu- Bal
tuose Rūmuose pasitaikys susitikti su prezidentu, tai 
jie greičiau dar ir šiandien bandys jį įtikinti, kad Hel' 
sihkio aktai naudingi tiktai Sovietų Sąjungai dėl visos 
eilės jau anksčiau paminėtų faktų.

Galima dar suprasti Algimantą Gečį, siekiantį pa
simatymą su Andrew Yoūngu, nes jis visą laiką buvo 
it tebėra tam tikroje opozicijoje ne tik Amerikai, bet ir 
pačiam prezidentui. Jis netiki pačiais pagrindiniais 
Amerikos santvarkos principais if kiekviena proga už
taria tuos, kurie veda atkaklią kovą prieeš Amerikos už
sienio politiką. Širdies gilumoje Gečys, kaip ir visa jo 
vadovaujama grupelė, yra priešingi Amerikos taikos 
politikai. Youngą keliais atvejais turėjo suvaldyti pats 
prezidentas ir valstybės sekretorius, bet iki šio. meto 
Gečio niekas dar nebandė suvaldyti. . . .

Kad Gečio vadovaujami politikai yra Vakarų, įs
kaitant ir Ameriką, opozicijoje, tai liudija ne jų atsto
vų spaudoje paskelbti straipsniai, bet - Pasaulio Lietu
vių Dienuose vykusių Toronte vyriausias nerėgistruor 
įos’ Bėndruomeftėš užsiėneio iriįnistetis Algimantas Gų-’ 
meskas. Toronto mieste jis skaitė paskaitą ten suvažia-. 
vusiems atstovams apie ’’Išeivijos uždavinius Lietuvos 
jšsilaisvinimotkavajesšių.metų-'li^os m. dieną.. Royal 
York viešbutyje. Ten jis aiškiai ’pasakė sekantį!

’’Vakaruose,tikrų sąjungininkų .mes kaip ir 
neturim. Vien'’tik tbkias 'pačias,, kaip ir mū
sų, latvių ir estų išeivi jas.*' Tiesa, Jungtinės Ameri
kos Valstybės, Kanada, Australija ir dar keletas 
kitų kraštų nepripažįsta Baltijos valstybių aneksi' 
jos, bet jie visai nemano ką nors daryti, kad toms 
valstybėms padėtų savo nepriklausomybę atgau
ti. Net ir apie aneksijos nepripažinimą, jie stengia
si galimai mažiau užsiminti. Vatikanas taip pat 

tyli. (PL 1978 m. rūgs. Nr. 1258 psl.)
Kas šitaip kalba po atstovų rūmų ir senato priim

tų rezoliucijų, kad neturi galvoje Amerikos delegacijos 
padaryto pareiškimo Belgrade, tai tokių niekas neįti
kins. Jie brežnevinę politiką gins ir valstybės departa
mente. Bet kodėl jie braunasi į Baltuosius Rūmus, at-

DaiL. ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ Pavasaris"' (tapyba)

V. KAROSAS

ALTO 38-asis SUVAŽIAVIMAS

(Tęsinys)
Netenka šioje vietoje plačiau 

atpasakoti šios dalies praneši
mo, nes buvo’ daug kartų spau
doje ir susirinkimuose kartotas. 
Dr. Bobelio tvirtinimu, didžiau
siu ALTo laimėjimu tenka skai
tyti Lietuvos bylos nukreipimas 
nuo Jungtinių Tautų forumo į 
Europos taikos ir bendradarbia
vimo konferencijas, kuriose 
anksčiau ar vėliau bus prieita 
prie taikos pasirašymo tarp Va
karų demokratijų ir Sovietų .Są
jungos. .

Todėl, visiems veiksniams ten
ka su. didžiausiu kruopštumu 
rtioštis Madrido konferencijai, 
pasiskirsčius darbą pagal savo 
paskirtį. ALTui tektų- /veikti į 
JAV vyriausybę, VLIKui Vakar 
rų Europos. pldĮmėję, ię PLB Ka
nadoje ir fcitpąę f užjūri o valsty-

.V ii

• ' ir
Kadangi Madrido konferenci

joje gali būti padarytas istori
nis nutarimas, tai ALTas jau 
veda pasitarimus su latvių, estų 
ir ukrainiečių atstovais, kad 
bendromis . jėgomis pasiuntus 
per tūkrtantį dalyvių, kurie sa
vo demonstracijomis paremtų 
iškeltus JAV reikalavimus su
gražinti rusų pavergtoms tau
toms laisvę, šioj paruošiamoje 
akcijoje ALTas vykdo IV-jj sa
vo plano etapą, nes anksčiau nu
matyti tapo sėkmingai pasiekti.

Antroje pranešima dalyje dr. 
Bobelis aptarė tarporganizacinę 
veiklą. Su VLlKu ALTo Santy-

(KOMENTARAI)

I kiai buvo geri nuo pat pradžios 
! ir tokie pat lieka dabartyje, nors 
neišvengta tam tikru nesusipra
timų, svarbiausiai dėl finansų. 
ALTas rėmė VLIKą pinigais iki 
1975 m., suteikęs per tą laiką 
arti pusės milijono dol. para
mos. VLIKui Įsteigus Tautos 
Fondą ir pradėjus 16 Vasario 
proga rinkti sau aukas, savaime 
ALTui atpuolė reikalas remti 
VLIKą pinigais. Buvo VLIKo 
sumanyta sudaryti bendrą visų 
veiksnių fondą ir ALTas buvo 
nutaręs padaryti pirmąjį 3.000 
dol. įnašą, bet po šiai dienai ne
tapo paruoštas bendrojo fondo 
statutas, h. ; tfusi
i Su diplomatine tarnyba san-, 
tykiai ALTo buvo geri- ir i lieka 
geri. ; ,;u ;

Visai kitoje šviesoje •• atfodtf 
ALTo ' santykiai! su ^Lietuvių 
Bendruomenė. (Visu pirma' ‘dr. 
Bobelis • kategoriškak- paneigė^ 
kad ALTas prisidėjęs. prię^Bęn- 
druomenės; suskaldymo- Priešin
gai ALTas dėjo jr deda /pastan
gas atstatyti vieningą Bendruo
menę. Abeju,nuskilusių Bendru
omenių atžvilgiu ALTas laikosi 
pilno neutralumo. ......
j...Kalbama, kad Bendruomenės 
skiljms įvykęs dėl kaž kokių 
asmeninių ambicijų. Dr. K. Bo
belis savo5 visuomeninį darbą 
pradėjęs LB, išbuvęs 15 metų 
jos Taryboje, bet buvo priver
stas pasitraukti. Įsitikinęs, kad 
Bendruomenėje įsiviešpatavo 
viena grupė, kuri diktuoja savo 
velia visai organizacijai ir dar

kakliai ginančius Helsinkio aktus, o ne brežnevinę jų 
interpretaciją?

siekia savo galion paglemžti vi- 
j sas kitas lietuviškas organizaci
jas, neva lietuvišku jėgų konso
lidacijos vardan. Kas nusutik- 
davo su minėtos grupės nusista
tymu ar bendrai pareikšdavo 
priešingą nuomehę — buvo me
tamas lauk.

Tai nėra kokios nors asmeni
nės ambicijos reikalas, bet prin
cipo, kurio laikytis reikalavo 
LB kūrėjas prel. M. Krupavi
čius, pakeltu balsu pareiškg dr. 
K. Bobelis.

Antra, ALTas nuo pat pra
džios dėjo visas pas tanas palai
kyti gerus santykius su Ameri
kos vyriausybe, Kongresu ir vi
suomenė. Dėka šios -politikos, 
Amerika nepripažino Pabaltijo' 
okupacijos, priėmė , į savo k*ral 
stą tukstąnųius lietuvių, .trem- ; 
tinių, ir .iškęjė; Belgrado konfe- 
rencijoje ; Maskvos okupacijos 
neteisėtumą < _ ir elementarinių 
žmogaus :‘Įtėifeių laužymą Lietu
voje. ALTa buvo>^r'liek^dštiki- 
ma Amerikai ir j os jvedama j ai 
pasaulinei politikai, nes-’tik jofe 
dėkS'yrą ?g^£"Lg^ęį&li 
laisvinimp. bylą. E % ą :z 
i r Tuo tarpių LB sjklid<rariskHB?c 
da amžini ^kaltinimai Amerikai 
už tariamų -HeSivoš- isdąvrnjąy 

į Teherano, Jaltos", ^ošdamcC Ir 
dabar Helsinkio fi? ' Bėlgrado 
konferencijose.' Pati J A'rherika ! 
vaizduojama^kaip jųbraliai žlun
gančia ir politiniai kriūnančia j 
valstybė. Kaip su tokiu nusista
tymu galima drįsti kreiptis į 
Amerikos prezidentą’ ar Kon
gresą Lietuvos laisvės reikalu?

(Bus daugiau)
— Vokietijoj buvo pravestas 

apklausinėjimas, ar krašto gy
ventojai norėtų sulaukti antro 
Hitlerio? 91% vokiečių pasisakė 
prieš naują iHtlerį, kiti negalė
jo hpsispręsti. Tik 7% pasisakė 
už panašų Hitlerį.

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
.(Tęsinys)

Per dkftų diėriūs if haktis taip gulint darosi 
baisiai ftuObūdu. Žmona, iš ryto išeidama į dar
bą, palieka arti lovos kas man reikalinga. Ant 
nugaros gulėdamas galiu pasiekti nuo skausmo 
daktarės prirašytas tabletes, vandens ir pieno 
stiklines bei vaisius, Kuomet akys pavargsta be
skaitant ir kai rankos hUsmilksta belaikant kny- 
gą, ištisas valandas guliu Svajonėse ir snaudu
lyje paskendęs. Todėl nakčiai atėjus, miego ne* 
benoriu.

Baisiai ilga atrodo naktis, kuomet aplink 
visur tamsu ir tylu. Panašiai, kaip miegantieji 
sapnų kėliais nukeliauja į pasąmonės labirhr 
tus, budintieji tokiomis tyliomis nakties va
landomis audžia svajones ir gyvena praeities 
prisiminimais.

Prisimenu, daug, senai pamirštų įvykių iš 
savo jaunystės. Atmintin grįžta daugelio vieto
vių vaizdai, žmonių vardai, net jų kalbos balsai. 
Jau iš pat savo vaikystės dienų kartais mėgda
vau būti vienas ir pasvajoti. Todėl dabar, sirg- 
damas, kuomet naktimis užeina svajinga nuo
taika, nesijaučiu ligos per daug nuskriaustas. 
Juk jeigu ncsirgtum, kada žmogus turėtutn lai
ko rimčiau pasvajoti?

Buvau girdėjęs apie iš nugarkaulio sąna

rių išsprūdusią diską “sliped disk”, vertebros 
kremzlę. Tačiau niekuomet nepagalvojau, kad 
ir man kada nors teks nuo jos kentėti. Ir dabar 
to negaliu perprasti, kaip tai galėjo atsitikti. 
Mano raumenys tvirti, stiprūs. Jaunas būda
mas futbolą lošdamas, Lietuvos kariuomenėje 
tarnavau, reiškia vyras sveikas ir tvirtas. Bet 
nelaimė, nemiega, pačiapo ir mane ir dabar 
vargstu jau gana senai.

Pirmą kartą šis negalavimas man pasireiš
kė prieš 3 metus. Tuomet ligoninėje išgulėjau 1 
apie 3 savaites. Praėjo viskas, rodos, be jokio 
gydymo. Užteko tik ligoninės lovoje pagulėti. 
Tačiau po metų vėl tie patys reiškiniai pasikar. 
tojo, kai krautuvėje dirbdamas, baldą nešda
mas nugarą susisukau. ŠĮ kartą liogninėje ma
ne gydė kitaip. Sąnarių ištempimu. Po matracu 
pakišo lentą, atėmė pagalves, lovos kojų galą 
pakėlė keliais coliais aukštyn, taip, kad galva 
buvo žemiau už kojas. Prie kiekvienos kojos pri- 
kobino po 7 svarus geležinių svarsčių, šitaip rei
kėjo gulėti nejudant, aukštelninkam. Tokioje 
pozicijoje pats pavalgyti negalėjau. Turėjau 
būti slaugės maitinamas, lyg mažas vaikas.

Šitaip pagulėjus apie mėnesį, skausmai vos 
bebuvo jaučiami. Mane paleido į namus su sąly- 
ga, kad nešiosiu (dėvėsiu) gydytojo prirašytą 
platų diržą nugarai sutvirtinti.

ŽYDŲ LIGONINĖJE

dvi savaites padirbus, mane vėl suima skausmai. 
Tik šį kartą skausmai žymiai stipresni, kartais, 
atrodo, nepakeliami. Tad ir vėl patenku į ligo
ninę, šį kartą kitą — žydų administruojamą. Je
wish Memorial Hospital. Gydytojai, visi iki vie
no, tik ‘išrinktosios” tautos nariai. Slaugoma- 
eis personalas daugiausia airių kilmės ir ka
talikai.

Priėmimo procedūra čia panaši kaip ir ki- 
tose Anglijos ligoninėse. Po begalybės tikrini
mų ir kelių Rentgeno peršvietimų (X-Rays) pa
tenku į ortopedinę palatą, čia manoe gydė pana
šiai, kaip ir paskutinį kartą: paguldė ant nuga
ros, pakėlė kojos galą aukštyn ir “pakinkė” 
svarčiais.

Tą pačią dieną, kaip naujai avtykusiam, man 
atneša ligoninės tvarkos taisykles, žinotinas vi- 
siemes ligoniams. Atskiame voke pridėta gra
ži, su raudonai išpaišyta rože, kortelė, kurioje 
užtikrinama, kad svarbiausias šios ligoniės per
sonalo tikslas, kad artimoje ateityje galėtų ligo
nis sugrįžti į savo namus, palaimintas gera 
sveikata.

Toks malonus užtikrinimas maloniai nutei
kia naują ligonį. Atrodo, kad iš tikrųjų visas li
goninės personalas laikosi šitas tasyfclės. - Ne
svarbu ar jie žydai ar airiai — visi tokie malo-

Kiekvieną rytą rabinas aplanko visas pa
latas. Atėjęs prie mano lovos galo, jis sustoja 

i trumpam ir pasisveikina su “Shalom”. Grea 
manęs guli žydelis. Jam linkteli galvą ir sako: 
Good morniftg! — Tas mano kaimynas, vieną 
rytą po rabino atsilankymo, supykęs ir sako:

— Gerai, kad daktarai šitoje ligoninėje ne 
tokie pusakliai, kaip mūsų rabinas, šiaip jie 
man padarytų tau numatytą operaciją.

Sakoma, kad bendras vargas žmones su
artina. Ligoninė, mano supratimu, nėra jau la
bai vengtina vieta, čia galima daug ko pama
tyti ir išmokti. Niekad savo jaunose dienose 
nebuvau ypatingai susidraugavęs su žydukais. 
Jie turėjo savas mokyklas, savo sinagogas ir 
specifinius papročius, tad jie su krikščionišku 
jaunimu augdami per daug ir nesimaišė. Nors 
tėvų namuose neretai apsilankydavo pažįstami 
žydai, bet man būnant hgohinėje, gal pirmą 
kartą kaip suaugusiam vyrui teko su žydu įvai
riomis temomis ir ištisomis valandomis kalbė
tis. o pasėkoje su juo tikrai susidraugavau. Vė
liau, kuomet jau iš ligoninės buvau išėjęs, net 
gatvėje susitikę, sustodavome pasisveikinti ir 
pasikalbėti.

(Bus daugiau)

VIST mNTERTAb 
GARSINKITES NAUJIENOSE

nūs, praeidami visuomet nusišypso ar geru žo
džiu mėgina pralinksminti, kad ir labiausiai 

Turbūt per anksti grįžau tarnybon, nes tik nusiminusį ligonį.
NIURNOS, CHICAGO & m. Thunday, November ta.



UK. K G. BALUKAS 
^KUIERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Būflcfirrg). Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsitiepia, skambinti 374-8GP4.

INKSTU IR SLAPUMO takų 
CHIRURGIJA 

T»M. 695-0335

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchest«r Community klinikos 
Medicinos direktoriui

1933 S. Hanheim Rd., Westchester, |L-
V ALA?DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadienį 8—3 vai. 
Tel: 561-2727 arba 562 2*20

.ĖL. — BE 3-5893 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 W»st ]03rd StrM) 

Valandos pagal susitarlms.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTČMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
žiu W. 71 St. Tai. 737-514-?

Tikrina aki?! Pritaiko aklinus ir r
• “contact leases’” r

Vai agal susitarimą, uždsiyta trečl VYTAUTAS SIRVYDAS 

DR.LEQNAS SEIBUTIs!

(Hi

m

Japonu |ūrv bangos

3 ■

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
.-PROSTATOS CHIRURGIJA 
' 2656 WEST 63rd STREET
' -f .
a Vai. antrad. T—4 popiet, 

ketvirtd. 5^-7 vai va k
Ofiso telef.’:. 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

VIDINE ĮTAMPA SUSIVIENIJIME
(Tęsinys)

mams ir taisyklėms fra (emalių 
organizacijų centro (kurį Scran- 
tqnc 30-tos kuopos rezolueija 

! vadino “žydų ir vokiečių orga
nizacijomis”). Taigi, atrodė, di
dysis dėl 1911 konstitucijos kel
tas triukšmas buvo tik audra 
šaukšte.

Stipriais varikliais Susivieni
jimą po konstitucinės reformos 
į tobulesnę ateitį įšvęsti buvo 
naujas Tėvynės redaktorius 
K. Račkauskas (1882-1970) 
Centro sekretorius Anicetas 
Strimaitis (1875-1945.)

(Bus daugiau)

IVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAISKINIMAi'

KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

ir
B.

— Sovietų propagandos agen
tūros skelbė, kad jų didysis lėk 
tuvas SST — 9 geresnis už pran 
cūzų “Concorde”. Dabar aiškė
ja, kad uždrausta juo kilti į pa
danges. Greitam skraidymui jis 
visai nebetinka. Prancūzų ir bri 
tų didieji lėktuvai dar tebeskrai 
do.

t> L' Si rii. N n. nvi ę

"Saulė ir skydas yra Viešpats, malonę ir garbę |Is suteikia. Vieš
pats neatsako gera tiems, kurie elgiasi nekaltai". — Psalmė 34:11. 
Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei. Dievo mylimie

siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
sarlL ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų fr sergi 
nut viso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį myli ir yra jo pasaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti i ateiti, pilnai ti
kėdami. kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasisventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams.

TV. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

Mažeika Evans
I

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

į Tel. 737-8600
e Tel. 737-8601-

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu 
draugijos priešmetinis susirinkimas 
Įvyks penktadienį, lapkricii 17 d., 
7 vai. vakaro, Vyčių salėje, 2455 W. 
47th St. Nariai prašomi atsilankyti, 
nes bus renkama valdyba 1979 me
tams ir yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Po susirinkimo bus vaišės.

E. Strungys, rast.

pažinta apskričiai ir įsteigia ke
lios pastovios komisijos prižiū
rėti Susivienijimo reikalus; aiš
kiau aptvarkyta referendumas; 
nustatyta taisyklės naujai įstei
giamam ligoje pašalpų sky
riui”.

Projektas buvo pateiktas na
rių referendumui 1912 m. kovo 
1 ir 297 balsavo priimti kaip

EUDEIKISi rinti valstijų reikalavimams ir 
broliškos savišalpos organizaci- 

ą xvexe, o(jų centro taiskvlėms, su kurio-
auku tesuplauke §>60.66. u . , ... J . . ,r ;mis komisijos nariams privalu

susipažinti, pirm negu suvaži
uoti į New Yorką ir parašyti 
projektą, reiktų organe paskelb- parašytas, 375 norėjo pataisy 
ti nariams ir kuopoms aptarti, 
o po to’ įteikti Seimui.

Pilnaties posėdžio sušaukti

J

Seimą mažai kas sveikino, to- 
i dėl ir : ' * z'z>
Tautiškų Centų $384.13 pridė
jus, seimas pinigus šitaip paskir
stė: Aušrai stipendijoms $75,TIT? T7VrT TATTD A O Si-“* riusrai btipviiuijumo

, T** y J- 1 AURAS Paramos Draugijai Europoje
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .2.2 ....

^L?T^.R*Lli9ce‘ organizavo, vėliau Lietuvos di
plomatu iškilęs, J kaulys ir dai-

i liniukas Justinas Vienožinskis)niekad nepavyko. Susirinkdavo

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS $50 (ją Krokuvoje 1910 m. su-

— Marquette Parko Lietuviu Namu 
Savininku draugijos nariu susirinki
mas bus lapkričio 17 d., penktadie
nį, 7:00 vai. v., parapijos salėj, esan
čioje 6920 So. Washtenaw Ave. Bus 
aptariami banketo, i vykstančio lap i 
k-'ičio 25 d. parapijoje salėje reika
lai. Renkama rinkiminė komisija kan
didatams į 1979 m. valdybą verbuoti. 1 
Yra daug kitu svarbiu reikalu, aptarti. 
Prašoma visus gausiai dalyvauti.

Stasys Patlaba
OfiUt 2652 WEST 5vth STR2ET

i t : T*r. pR i-vzi
OFISO VAL.: pirm.. antraiL, trečiaa. 
tr penkt.’2-4 T- A-8 vaL vak. StJtadie- 

‘aia 2-4 i vai oopiet ir Eta laiku 
f • įsagai susitarimą.

plomatu iškilęs, J .šaulys ir dai-

vadovėlių konkursui $50; Kan-pds tik trys nariai. Kiti, vienas 
kinių kasai $100; Višteliui $60, po kito, pasitraukė. Buvo sutar- 
Ateivių globai $49.13. Valparai- ta, kad projektą parašys V. K. 

iso Studentų Draugijai $11.25. i Račkauskas ir Petras Mikolainis

.»aTH0PEL)A>PR0TE2JSTA< 
AJffiatal - Ptotmt MM baii- 
dažai. Speciali pagalba Ljioms. 
k Arch Support;,' ir t t

a5d,W»rt 63rd St, Chicano. KL 60629 
k-PRoapact 8-5084 
i— ' ■ ,----------

PERKRAUSTYMAI

MOVING
ę- Leidimai — ^ilni aparauda

R. ŠERtNAS 
' TeL WA 5-8063

MOVING

•Birutei Mažojoje Lietuvoje lei-jjr įteiks NŪ: M.' Kačiutei peržiū- 
įsti $7.66, :•Prieglaudos' namui, rėti, bęt.fr ši, dėLkažko su Mi- 
:$2.50, Liėtu\Tų Mokslo Draugr^olAiniu ’ susipykusi, pasitraukė, 
jai Vilniuje $1.50. Kai - kurios ! Dviem likiisiem hariam pijant, 
sumos buvo Šamui aukojusni-iPildoinoji Taryba kooptavo dr? 
rekomenduotos.

Naujos konštitveijos komisi- *r socialistą'J;'Jukelį; ( ? 
ja turėjo daug vargo tinkainaii Projektas šiaip taip tnivo apr- 
posėdžiauti ir darbą atlikti. Į1 pavidalintas. Esminiu škirtu- 
šauk'iamą pirmąjį ’ pdsėdį 19111 mų nuo jubiliejinio seimo Pri- 

'm. rugpiūcio 8, iš septynių tea- imtosios konstitucijos neiškel- 
iĮvyko trys- V. K. Račkauskas dairias; V. K. Račkauskas spren- 
' Petras MikbTainis’ rr M. M. Ra-dė; “Naujasis projektas skyrė- 
čiutė. šie nutarė krivulę atsi-j si pripažinimu nariams daugiau 
klausti kokiu planu komisija įsa vystovumo ir teisių kelti sa- 
galvoja pavfesią darbą atlikti, va iniciatyva maujus suihany- 
Sutarta, kad reikėsią priside- mus apie įstatų pakeitimą; pri-

mų, o 86 buvo išviso priešingi. 
Sekantis 27_tas Seimas projek
to skirsnį po skirsnio perskaitė, 
pridėjo kai kurių pataisymų ir 
vienbalsiai priėmė. Ligoje pa
šalpos skyrius pradėjo veikti 
1912 liepos 1. Be abejojimo, 
naujoji 1 
^‘sunkiąją” 1911e konstitucijos 
kalbą, bet esme patvirtino ądvo- - 
katu J. S. Lopatto rįr F .P. Brad- 
chulio bei Pijaus V. Birštono 

: ’men. 19a. dsemnaaienj) 6 valstijų istaty- kamh_ 203 Jaunimo Centre

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Aldoną' ■' Šliūpaitę-Jankauskienė

H įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

TH. 376-1382 arba 376-5996 New Quiche Made With 
North Carolina Apples

Amerikos Lietuvių Piliečiu Pašal
pos klubo priešmetinis nariu susirin
kimas įvyks sekmadienį, lapkričio 
19 d., 1 vai. popiet Anelės Salėje, 4500 
So. Talman Avė. Nariai prašomi at
silankyti, nes yra daug svarinu rei-

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO 1EIMOS VALANDOS
Visos,prėgrimos f i WOPA, 

1490 H|. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir- 
madierrio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Vedėja Aldona Deukus
Telef.: HEmTock W415

7159 So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, Hl.

pasirinkimai

NORMANĄ 
URŠHINA

186 North Wabw*h

ir 
sn-wa*

Orchard-fresh is the perfect description for the Red and 
Golden Delicioas apples from North Carolina, because that’s 
exactly what they are. These Southern gems are the first of the 
year^ really good eating apples to come to market and are 
available from August through October.

North Carolina apples will serve you weH m a fabulous 
Apple and Sausage Quiche. The flavor combination is over
whelmingly good, savory yet lightened by the fresh apples 
the dish. Try this for a change-Of-pace main dish at your tab^e.

Fresh Carolina Apple Quiche
1 tablespoon fresh lemon

V.K.L.S-gos Chicagos Skyriaus na
rių susirinkimas įvyks š.m. lapkričio 

' men. 19 d.'(sekmadienį) 3 f vai. p. p.

'*v’-jvj****v, į sijaiiKytA, nes yia- svaiuiu ici-
konstitucija i3ygino aptarti įr bus renkama valdyba 
,, ‘j 1979 m. Bus ir vaišės.19Uc: -įkonstltučljos Rožė DidžgaMenė, rašt.

Raimondas ir Sofija

Mišauskai

THINKOF THETURKEY 
AS ’HOLIDAY FOOD,' 
ALTHOUGH THETOU6H, 
GAMEY WILD TURKEY 
OF THE PILGRIMS 
WOULDN'T APPEALTO 
MOST OF US TODAY. TURIMI 

KOPLYČIAI 
VISOSE MIESTt 

DALYSE.

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

2>en franklin still 
WANTED THE TURKEY 
TO BE OUR NATIONAL 
BIRD, RATHER.THAN 
THE 'COWARDLY* BALD

’tNjTINFACT AMERICAS Wm^TRYWAS 

es^Sllythesmmx 
UFRR\N6,' to be sent 
BACKtoENGLAND. 
AND THE PROTEIH1HAT 
SUSTAINED THE PIL£ 
GRIMS DVRIN&THt

ANYTHING else*

BUTKUS - V ASAMS
So. 50th Ave* Cicero, HL Phone: Olympic 2-1003

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
407 So. fcmjANiCA 1 VENUE. Pkone: Y Ar ii 7-344rl

PETRAS BIELIŪNAS
So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAf&yette 3-S57>

oou

ADOLFUI ORVIDUI 
j,- mirus,

nuoširdžiai užjaučiame žmoną Vaclavą, dukrą Brigita

Tamulionienę su šeima, podukrą ir posūnį su šeimomis.

r Teofilė ir Zigmas,

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440 '

MODERNISKOS AiR-CONDmONED KOPLYČIOS

tėvas nr sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME .

2533 W. 71st Street

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

-.Jei žinote asmetih, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pro
teine atsiųsti Ji) adresus. Mes! 

. jiems, dusime Ntfuffaias dvi sa-i 
milte nemokamai.

pound bulk sausage
cu p chopped fresh 

onion
teaspoon dried leaf 

thyme
Red Delicious apples, 

pared, cored and cut 
into l/24nch cubes 
(11/2 cups)

In large skillet cook sausage, onion and thyme until sausage 
browned and onion to tender, about 10 minutes. Remove 

from best; drain off exeeca fat. In boeri toss apples with lemoh 
juice and sugar. Add prepared sausage mixture, Cheddar cheeae, 
eggs and cream; mix well. Line a 9-inch quiche dish or pie 
plate with pastry. Turn apple mixture into dish. Bake in 350®F. 
oven 40 to 45 minutes, W until custard is set. Let stand 10 
minutes before cutting to Berve.
'Makes: 6 servings.

f

U

M 
H

%

2

ambulanci
PATARNAVk
MAS DIENA

IR NAKTL

$N PRE-COLONIAL DAYS THE 
SMALL HERRING WE KNOW 
TODAY AS SARDINES WERE 
SOTHICK IN THE SEA, A MAN 
M< G HT WALK ACROSS THE 
HARBOUR ON THEIR BACKS. 
dSO YEARS LATER, SARDINE S 

VkOW'MAINE ARE STILL A 
PERFECT SOURCE OF LOW- 
■e©ST HIGH'QUALITY PROTEIN, 
VITAMINS AND MINERALS.

SHIPPED FROM MAINE TO ALL 
POINTS IN THE NATION, PERHAPS 
THE SILVERY SARMNE SHOULD 
BtOURNAT|<3*AL FISH/

Lietuviu 
^Jdotuvių 
Hrvrtorių 
^r*orracijo

GEORGE F. RUDMINAS
80. UTUANICA AVE. T*L: YArii 7-11S8-11SI

tablespoon fresh lemon 
juice

tablespoon sugar 
cup (2ounces)shredded

Cheddar cheese 
eggs, beaten 
cups light cream or milk 
Pastry for single-crust 

94ach pie

f 1
%

4
2

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICD

6424 SVERI 69tn STRKK7 lOpehllc 7-11U
WU WEST 23rd PLAC1 VTitfnk 7-«47J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hilk, PL *74-441t

P. J. RIDIKAS
SS54 B®. HALSTED fffREET Phmc: YArdt 74fl)

mauiibho^ CHICAGO i, io. Thursday, November 16, 1JJ7S

b%25c4%2599t.fr


NR su talkininkais.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

LIETUVOS KARIUOMENES

“LIETUVOS AIDAI
REGISTER GIRL

Adresas

Adresas

NAUJIENOS, CHICAGO E, IU, Thursday, November 16, 197§

all smokes 
dead out.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

EXCELLENT 
OPPORTUNITY

ogos btttl 
iplfldimlu.

ATSIMINIMU 
SKIRSNELIAI

Chicagos Lietuvių Styginio 
Ansamblio koncertas Jaunimo 
centre įvyks lapkričio 19 dieną 
3 vai. p.p. Programoje: Mocar
tas, Strausas, Wagneris, Bachas, 
Budriūnas, Čiurlionis, Oginskis, 
Kaveckas bei kiti kompozito-

NAUJIINCf 
17W SO. RALSTID IT. 
CHICAGO, IL 60601

• Platinimo vajaus 
finimtri nemokamai

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
(*Jd) T80S-WFL 'ojuaureio^s

• Platinimo vajaus proga, 
pastangas, prašau jaa siuntini

Pavardė ir vardu -

Part & Full Time 
Call 860-4201 

Between 8:30 - 3:30 
Ask for Manager 

CANTEEN 
CAFETERIA

>11 Frank ZapoIIi 
W.VSfh St 

GA 44654

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

Siuntiniai i lietuvi / 
ir kitus kraštus 7? 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A<- 
Chicago, HI. 60632. TeL YA 7-5930

APKLAUSINĖS SUCIŲ
PAUL MARCY

rial. Dirigentas — Faustas Stro- 
lia. Bilietai gaunami Vaznelio

ASTROLOGIJA ARBA KOR
TŲ SKAITYMAS LIETUVIŠ
KAI kiekvieną šeštadienį nuo 11 
ryto iki 5 vai. popiet. Apoint- 
mentu nereikia. Elinora Jakš
tas, 17 NO." State St. kambarys 
1717j'"TeL 782.3777 arba 925- 
8392f!-; (Pr.). L

see us for 

financing

AT OUR LOW RATS

memos ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose frHt, Su
rimuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

Tai. 927-3559

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede ________ d

Pavardė Ir vardai — - -

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

Namai, lėmė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

•' 3 anksto be raginimo pratędu nro 
mažindamas mrirašinėjimo fflaidia. Prie 
r - ~—
Pavardė Ir vardai - —----- — ■ »

Namai, lemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininke Prano Šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons 
Well s peržiūrėta, “Sūduvos' 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

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

Excellent Opportunity Background ir 
mechanical drawing a must. Know! 
edge of decimals and fractions.

4922 S. WESTERN AVE.

476-6898

MACHINE MAINTENANCE

FOREMAN

Dart bt a Bom Loser!

For a self motivated person. Various 
duties including light typing. Near 
north location. Close to public tran
sportation. Excellent benefits.

822-0450

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

ENERGY 
WISE

HELP 
NEEDED

in Elk Grove Village. 
Openings available for: 

SALAD GIRL

iamag Uetuvfšką spaudą ir Naujieną 
pridedamų! - doL___________

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

966-6343.

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

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

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7741

— Ponia Stella Conrad iš 
Brighton Parko, pratęsdama pre 
numeratą, savo sveikinimus ir 
gerus linkėjimus atlydėjo $7 au
ka. Dėkui. Lapkričio 5 d. ji šven 
tė savo gimtadienį ir buvo ap
lankyta giminių bei artimųjų. 
Prie gerų linkėjimų prisideda 
ir Naujienos.

— Stasys Tiškevičius iš Mar
quette Parko be raginimo pratę
sė prenumerata ir pasveikino re 
dakciją bei bendradarbius artė
jančių švenčių proga. Dėkui už 
gerus linkėjimus Naujienoms ir 
už dvylikos (12) dolerų auką. 
Taip pat dėkui Evaldui Neuma- 
nui už $2 auką.

— J. Radauskas iš Bridgepor- 
to apylinkės pratęsė prenumera 
ta dviems metams ir ta proga 
parėmė Naujenų leidimą $14 
auka. Dėkui. Taip pat dėkui tos 
apylinkės tautietei, užsisakiu
siai Naujienas' 3 mėn. tinkames- 
niam susipažinimui, todėl pavar
dės prašus! neskelbti.
•:r—-'DaSL Jadvygos Paukštienės 
kūrinių -paroda bus - lapkričio 
17-26 d. Jaunimo centre.

HELP WANTED — MALE
Darbininkų reikia_____

Chicagos policijos praeitą an 
tradienį padarė kratą Accardo 
namuose, kuriuose rado 275,- 
000 dolerių. Iš kur jis gavo to. 
kią stambią sumą ir kodėl jis 
tuos pinigus laikė namie?

d t a ■ f i o ; 
62—SS M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai m pusmečiu! •irfgmoMllf 
Liability' apdraudimas penslnlnlaim 

Kreiptu - <; , F 
A. LA U HAITIS 

4645 M. ASHLAND AW_/

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street, 
~ ; Tel. 776-5162*■

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštalieniais iki 12 v. 

Vakarais tel. 373-5047. .
Rastine veikia. Jau daugiau kaip 

40 mėty, patarnaudama klientams.

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

S, KAZE BRAZDZIONYTE,
= J PROGRAMOS VEDĖJA
™j Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vai. vak,
'-S 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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
' Cosmos Parcels Express Corp, 
C ‘ MAMUITTB GIFT PARCELS JIRV1CB 

£M1 W. «9th St, ChteMR, IIL IO6». — TeL WA M73/ 
3333 Se. Haltfed *L, ChlcMe, IIL MMS. — TeL 1M-3M3 

V. V A L A N T t W A I v

Excellent position' available for an 
experienced machine maintenance 
foreman to fill this day shift position.
You will have complete responsibili- 
t*y fdr our machine maintenance dept, 
with crew of 5 people reporting to 
you. Minimum of 2 yrs. supervisory 
experience is required. Cold heading 
experience is preferred but not a 
must. / . ; -
CALL CAROL 455-7300

AMERICAN COLD HEADING
10900 W. Belmont, Franklin Pr.

E.’OE.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

Dabar teismas yra pasiruo
šęs apklausinėti Paul Marcy 
apie jo santykius su mafijos 
žmonėmis. Teismas taip pat 
norės patirti, iš kur jis gavo 
stambią sumą pinigų ir kodėl 
jis nepadėjo jų saugesnėn vįe-

. Jonas . Jasaitis pakviestas
žurnalo “švietimo Gairės” re- 
daktonuni.'‘'J£s yra būvęs JAV 
LB pirmininku, dalyvavęs Ame

NAMAI-TAl 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 Euksus 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.

VALDIS

sūnūs Vytautas ir Algirdas. Ve
lionis buvo nuoširdus lietuvis, 
geras auto mechanikas, mylėjo \ 
Lietuvą ir savo tautiečius.

—Los Angeles’ LBB ir h). Kaži į 
miero parapijos choro rengiamas j 
kompoz. Broniaus Budriūno pa
gerbimas įvyks gruodžio 10 die
ną,. 12:30 vai. p. p. didžiojoje 
parapijos salėje. Visi kviečiami 
dalyvauti ir pagerbti tą asmenį, 
kuris 50 metų savo muzikinį ta 
lentą yra paskyręs lietuviškai 
muzikai ir dainos bei giesmės 
menui. Ir 25-ri metai sueina kai 
Br. Budriūnas vadovauja Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos cchorui.

— Kariuomenes Šventė, Los 
Angies, Cal., įvyks lapkričio 
19 d., sekmadienį, šia tvarka: 
10:15 vai. mokyklos kieme vė
liavų pakėlimas, 10:30 vaL Šv. 
Kazimiero bažnyčioje lietuviš
kos pam^.dos su pritaikintu pa
mokslu, 12:30 vai. didžioje pa
rapijos salėje iškilmingas šven
tės minėjimas. . • - j

— Rašytojo laureato ..Jurgio 
Gliaudos kūrybos vakaras įvyks 
gruodžio 2 d. 7:30 vai. vak. Los 
Angeles šv. Kazimiero parapi
jos didžiojoje.salęje. Koncertinę 
dalį atliks pirmą kartą čia gir
dima viešnia solistė iš Phičadel 
phifos- ONA DMUŠKONIENE. 
Programoje taip pat dalyvauja 
ALE RŪTA, RAIMONDA APEI. 
kyTĖ ir DALILA MACKIALIE

M. i I M K U 5
Notary Public \ 

INCOME TAX SERVICE V.

4259 S. MaplMroocL T«L 254-7440 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

— Zarasiškiu Klubo rudeni
nis banketas Įvyks lapkričio 18 
d., šaštadienį, šaulių Namuose, 
2417 W. 43 g. Programoje dai
nuos solistė Baronai tytė, akom
panuos pianistas Motekaitis. 
Bus šalta ir šilta vakarienė, bus 
šokiai ir gausu pantų. Zarasiš- 
kių Klubas paskyrė $100.00 dail. 
prof. Adomo Varno akademijos 
ir jo kūrybos parodos rengimo 
Komitetui. Bilietus reikia įsigy
ti iš anksto paskambinant tele
fonu: HE 4-7916.

Kl. Valdyba

riuomėnės >. (atsikūrimo'> 60 me- 
į tų sukakties’ dalius
j įvyks" š/m,4apkričio ^mėn. 25 d. 
i šeštadienį, .7 vai, 'Tautiniuose 
Namuose, 6422 So Kedzie Avė., 
Chicago. '1 ... - į

Meninę programed dalį išpil
dys’sol. Margarita Momkienė. 
šalti užkandžiai, šilta vakarienė. 
Šokiams, gros A. Markausko or
kestras. Bilietus galima įsigyti 
pas: V/ Kulikauskienę, 735- 
5118, S. Cecevicienę. 523-4526 

į 376-0551, A. Aušuoklį, 863-2774 
Į ir pas J. Bagdžių, 434-3713.
1 Visuomenė kviečiams baliu
je dalyvauti.

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

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.

CHICAGO, m. - Paul Macry 
buvo nubaustas kalėjimu ux 
sukčiavimą, o kai buvo polici

ni pas jį buvo ra
sta 880,000 dolerių. Jis dirba* 
šiaurės Chicago j e zonų komi
sijoje. šis klausimas buvo iš. 
keltas paskutinių rinkimų nie 
tu ir pakenkė Marcy viršinin-

Quarterly 

OUR SAVINGS „ 
CERTIFICATES 

EARN UP TO ,7%%

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best w>y to smjQQdarM

U . /Mykolas' Karaltis,' «av:‘ Grand' Shapįy
1735Q<Gulf-31vd^8t>5 PetersBsrgf ^8370^^■ 81^LS9i-'9753;
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji tarės 
svečiais puikiame, motelyje^prįe. pat-Tajūrio^ cs^dotis privali 
žaidimų kmibsriu,ųnVv teĮefbinrnr ki±aią jdoaeihiais?ir^i^0

Mūšų bendradarbė Ir savaitinės sinties MAplink mus ir mūsų nxnras” 
totorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras _ ir _ daugiau 
mecenatų,- kurių ‘vertingos'’dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos' rude- 
niniame Naujienų pUnriks, ., . .. . . . r.-;

— Mordavų resbublikoje, Sos-i 
novkos darbo stovykloje, 50'60 
metų amžiaus sulaukę vyrai 
miršta kaip musės, pasakė iš la
gerio išėjęs rusas.

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILUNO35
Pssn Kauxatwu. VbftsM 74747

SEBVING CHICAGO £KD SŪBŪHBS SINCE 1905

itsm^grairdŽę^nė ŪkTtei ___ ___ ,
taip pat pavergtos Lietuva^-ii^iqąįmonių.'.geroji, bendromis jėgomis 
riekiant Lietuvos uepriEiušoznybės atstatymo ir fisuotino lietuviškų rei_ 
kalų renesanso.

jNanjienę-vadovybė
) jus :4r T visus lietuvius, ’ ir 'prašo-7 pasekti"knygnėsiį'TJef įetuvfškoš ‘spėū- 
pirmūnų pavyzdžiais platinant šį ąęniąusį^ - Aiperikos- ĮiętęriKL dienraštį,

prekyboje. Papigintos kainos 
studentams ir pensininkams.

(PrA
Reikalingh moteris prižiūrėti 

vaikus 5 dienus i savaitę Orland 
parke. Geras atlyginimas. Skam- suimtas, 

jbinli vakarais 319-1911. (Pr).

— Danutė Kamarauskaitė — 
Bilkienė, gyv. Rockforde, dr 
Algimanto Bilkaus žmona, su 
sirgo. Gydosi šv. Antano ligoni, 
nėję, 420 kamb.

* je, moku K. Donelaičio lituanis- 
I tinėje mokykloje.

— A. a. Juozas Ramonis-Rama 
| nauskas mirė spef io 29 d. Los

— Karin. Juozapavičisius Sau~[ Angeles, CaL, sulaukęs 82 m. 
Uu Kuopa Klevelonde paskyrė Į Liūdėti liko žmona Teofilė bei 
Naujienų paramai $15 ir juos 
atsiuntė per kuopos ižd. J. Rau-
inaitį. Dėkui valdybai ir vi

siems to dalinio šauliams.

Naujienoms-reikalmgas “r'\’.
-N O^T^P INI NKA S

į Vyrą.vąi^iūoįįi^į^>6Šysiin ’e*šio amato. Darf 
_bo ^Įąp^oiįįis' Jmfc^naaieųų prašome kreiptis tej 
HefSriū:
I C IU

■ <irrnr

BEST THINGS IN LIFE

State Farm Life Insurance Company

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

uunęptiAi ir MAHągNjMi
V'PsrGwlaM fr Tidiyau ;

... 2646.WBT
Telefa RW«MrY^«n

, / -____________________ • -




