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Brity unija padare 
nuolaidas

LONDQNAS, Anglija. — Se
nas britų laikraštis Times of 

. . LondonryAiegalėdaiųa§ tenkinti 
1 ■' • spaustuvės darbininkų į reikala

vimų, nutąrė užsidaryti, bet uni
ja, nenorėdama netekti darbo 
savo nariams, nutarė ^padaryti 
nuolaidas ir tęsti darbą, atsisa
kius nuo pirminių reikalavimų. 

—Times jau ėjo 174 metus. Be to, 
jis--.tūrėją sekmadieninį priedą 

> “Sunday Times”.
London Times administracija 

pranešė, kad; laikraštis bus su
stabdytas, bet nepaskelbė, kada
administracija tai padarys. Tuo 
tarpu unijos nariai pasiūlė suma
žinti reikalavimus, kad laikraš
tis nesustotų. Unijos darbinin
kaijau sustabdė kitus laikraš-
čius ir liko be darbo.

Carter is vertina Edward
Kennedžio planus . Ą

WASHINGTON, D.C. — Prez. 
Carteris jau pradėjo vertinti se
natoriausEdward Kennedy po- 
lintinę programą; -nors’ 'iki šio 
meto jis galutinai- nepareiškė, 
ar jis is tTkfųjų bus "demokratų 
partijos kandidatas prezidento 
pareigoms Jr mesis į pirminius 
rinkimus.

Prezidentas pabrėžia, kad jis 
(prezidentas) daugiau . taupo 
valstybės pinigus ir nori sustip
rinti krašto apsaugas, tuo tarpu 
visų kitų valsty bės reikalų tvąr- 
kyrnas mažai kuo skiriasi nuo 
senatoriaus Kennedy pozicijos. 
Prezidentas pabrėžė, kad sena
torius gana vykusiai eina savo 
pareigas ir kelia rimtus klau
simus. ' •■<...

Valium trumpiną žmo
gaus atmintį

IOWA CITY, Iowa. — Dr. M. 
GdneimŪ studijavęs raminančio 
vaisto itaką žmogaus sveikatai, 
priėjo išvados, kad jis trumpina 
žmogaus atmintį. Prof. Goneim 
universiteto laboratorijoje studi
javo visus vaisto Valium aspek
tus ir rado reikalo įspėti ne tik
tai gydytojus, bet ir vaisto var
totojus. ■ Dr. Goneim pastebėjo, 
kad didelė Amerikos gydytojų 
dauguma .liepia klientams nau
doti vaistą Valium. Paskutiniu 
metu kai kuriose vaistinėse mi
nėtą vaistą galima laisvai įsi
gyti. Ilgų metų tyrinėjimas pa
rodė, kad Valiumas trumpina 
žmogaus atmintį.

i Dr. Goneim pataria prie kiek
vieno Valium vaisto buteliuko, 
pirmon eilėn, pridėti raštelį, 
pranešantį apie atminties trum
pėjimą.

Pradėjus kristi lapams ir nusileidus saulei, senas indėnas užsidega taikos pypkę ir pasakoja anūkui apie buvusias kovas 
ir taiką. (Indėnų Vasaią piešė A. T. McCutcheon iš Chicago Tribune)

BEGINĄS NEPAJĖGIA RASTI KITO 
UŽSIENIO REIKALU MINISTERS

^DABARTINIS KABINETAS NETURĖS 
B PARLAMENTO PASITIKĖJIMO 

r;
TEL AVIVAS. Izraelis. — Už

sienio reikalų ministerio Moshe 
Dajano atsistatydinimas Tšukėlė 
Izraelyje labai gilią krizę. Prem
jeras Begin prašė ministerį Da- 
janą pasilikti kabinete kol bent 
oraeis pasitarimai, liečiantieji 
Jordanijai priklausančias že
mės. bet M- Dajanas galutinai 
atsistatydino. Jis pareiškė, kad 
iokiu būdu nepasiliks Begino 
kabinete, nes negali juo pasi
tikėti.

Diktatorius Zia ives
islamizma

ISLAM AB ADAS, Pakistanas. 
— Pakistano diktatorius Zia 
buvo paskelbęs, kad jis netru
kus praves demokratinius rinki
mus visame krašte, o dabar jau 
tvirtina, kad jis skelbs nė rin
kimus. bet islaminę tvarką. Pra
eitą penktadieni jis įsakė suimti 
visus Pakistano liberalus ir so
cialistus vadus ir suruošti jiems 
islamišką teismą.

PRIMINĖ MASKVOS PASIRAŠYTĄ
SUTARTI SU NACIAIS

DARBO JĖGOS NUOSMUKIS PAKENKĖ 
SOVIETU SĄJUNGOS PRAMONEI

Bendras xAmerikiečių Pabaltiečių Komitetas; visiems JAV se
natoriams ir Atstovų Rūmų nariams išsiuntinėjo memorandumą, 
primindamas, kad prieš 40 metų buvo Molotovo-Ribentropo pasi- 
rašyta sutartis. pagal kurią Maskva su naciij pritarimtr^galėjo 
okupuoti Lietuvą, Latviją ir’Estiją. Nacių-užmačios-atmestos, —

. o kada bus atitaisyta Maskvos pądaryia^^kriaųdą.?^
; ' TRANSLIACIJOS

Į LIETUVĄ

Kongresmanas E. Derwinski 
stipriai parėmė, kad Valstybės 
departamento sąmatoj‘e būtų 

"pravesta" 3 "milrMol^suma^ry^ 
šium su dolerio kurso kritimu, 
radijo Free Europe, ir Radio 
Liberty paramai. Tas radijas 
siunčia į Sovietų Sąjunga infor
macijas 15 kalbų.

— MUZIEJUJE APIE--------
LIETUVĄ

Schenectady; N.Y. muziejuje 
įvyko tautų festivalis, kurio me-, 
tu E. Baranausko vadovaujami 
lietuviai išdalino daug Altos iš
leistos “Lithuania”; kuria lan
kytojai plačiai domėjosi ir net. 
aukų skyrė.

TAČIAU DAUGIAUSIA PRAMONEI KENKIA KARINIŲ 
REIKMENŲ NUOLAT DIDĖJA UŽSAKYMAI_

_ WASHINGTON. D.C. — Sta-

Kabineto krizė kilusi dėl Iz- . 
raelio kolonijų steigimo kairia- 
jame Jordano' upės krante. Iz- j Sekmadienį sukviestiems žur- 
raelio pareigūnai, įskaitant ir j 
premjerą Bęginą. Day id stovyk- į Pakistanas 
loję pasižadėjo jokiu kolonijų Į 
nesteigti Šamąrijpje, tuo -tarpu 1 n,uose PaP^iuose. Pakistane 
Izraelio žemės ūkio ministeriš DUS skelbiamos pagrindinės isla- 
Ariel šaron tas kolonijas steigia 
-ir jaunusrizraelitus siunčia į Iz-

nalistams gen. Zia pareiškė, kad 
~ ; išaugo islamizmo
dvasioje, o ne Vakarų; rinkimi-

mizmo idėjos, bet rinkimų ne- 
_bus. Generolą Zia pažistantieji-

Sov.- Sąjungos kariu 
kitokie tikslai

WASHINGTON. D.C. — G 
Bush, buvęs ČIA "direktorius

tistikos. biuras išleido studiją 
apie Sovietų Sąjungos pramonę. 
Joje rašoma, kad produkcija 
yra žymiai sumažėjusi ir dar 
mažėja. Ryškiai pastebimas dar
bo jėgos nuosmukis, i” 
studiją paruošė Senatui dr. Mur- į kad jam reikali 
ray Feshbach.

Byrnes par~~os
SAN FRA" CISCO: Calif. — 

Kalifornija— gubernatoriui Ld- 
Minima I mund (Jerry)-Brow1' pareiškė, 

i Chicagos 
Į miesto majores-uane Byrnės pa-

raelio kariu laikomas teritorijas žmonės nustebo, nes buvo priža-_ 
J dėjęs pravesti tikrai laisvus ir

O .................................................................. ...

kolonijas. Jis permetė. teJsln§us rėkimus ir išvažiuoti 
kelias Izraelio kolonijas, buyu- j u^?enin- 
sias Sinajaus ' 'pusiasalyje, ir i “
įsteigė jas buvusiose Jordanijos • 
žemėse.

Samarijoj, steigiant ten naujas 
Izraelio 1

TELEGRAMA BRZE- 
p -. ZINSKIUI ' ■ 
j >: -1 ’ rn ■*

Altos pirm. dr. K. Šidlauskas 
pasiuntė telegramą Zbigniewui 
Brzezinskiui, prezidento asisten
tui saugumo reikalams, prašy
damas, kad pasitarimuose su 
Maskva būtų stengiamasi išlais
vinti B. Gajauską, V. Petkų, N. 
Sadūnaitę.
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WASHINGTON© PAREI
GŪNAS ALTOJE

Amerikos Lietuvių Tarybos 
būstinėje, Chicagoje, lankėsi 
Robert Spencer Oliver, Europos 
Saugumo ir bendradarbiavimo 
komisijos Washingtone patarė
jas ir vienas iš direktorių. Tu
rėjo pasikalbėjimą su Altos pir
mininku dr. K. Šidlausku ir kun. 
dr. J. Prunskiu Lietuvos reika
lais. (ALT Informacija)

KALENDORIUS
Spalio 23: Kordulej Jonas 

Kap., Jautrytė, Ramutė, Butno- 
ris, Jaukantas.

Saulė teka 7:10, leidžiasi 5:59.

Oras šaltesnis, vėjuotas, -

Maskva parduoda 
mažiau ginklų

WASHINGTON, D.C. — 
įstaigos pareigūnai surinko duo
menis apie SSSR ginklų parda
vinėjimą užsieniams. Duomenys

ČIA

pareiškė.., kad dabartinės Sovie
tų kariuomenęs yra visai kito
kios paskirties, negu visų kitų 
pasaulio,karių. Be paprasto sve
timoms teritorijos užėmimo,. So
vietų Sąjungos kariuomenės da
liniai įpareigoti padėti komunis
tų partijos kariams pagrobti vy
riausybę. ir .visomis jėgomis ko
munistus palaikyti vyriausybės 
priešakyje. Be. paprastų terito
rijų okupacijos pareigų. SSSR 
kariai padeda pravesti užimtų 
tautų ir. teritorijų išnaudojimą. 
Kariuomenė turi padėti su
rinkti javus, daržoves ir. siųsti 
jas Sov. Sąjungos kariams ir 
vyriausybei.

Jeigu būtų_ reikalų ginti ko- 
muništirię, ' gyventojus išnaudo
jančią1 valdžią f ai SSSR'. ka
riams įsakoma komunistinę val
džią ginti visuose okupuotuose 
ar okupuojamuose kraštuose.

Sov. Sąjungos karo jėgos turi 
kitą paskirtį ne tik Kuboje, bet 
ir kitose rusų pasiekiamose 
valstybėse,, kaip Afganistane ir 
kitose ,srityse. Sovietų kariai 
visur stengiasi pakeisti vidaus 
santvarką.

— Dajanas .reikalavo, kad Be
ginąs pakeistų kabinetą.

rodo, kad praeitais metais rusai 
pardavė ginklų beveik dviem 
bilijonais dolerių mažiau, negu 
ankstyvesniais metais. 1977 me
tais jie pardąvė ginklų už 5.2 bi
lijono dolerių, o praeitais metais 
— už 3.4 bil. dolerių.

Šiais metais užsakymai taip 
pat sumažėjo, kai Izraelio lakū
nai labai lengvai numušė 6 Si
rijos karo lėktuvus. Arabų vals
tybės turi pinigų ginklams pirk
ti, bet, jos norį gau.ti pačius ge
riausius .ginkįuą. ,y •

Mošė Dajanas yra geriau in
formuotas apie ' tarptautinius 

“santvkiUs Artimuose ’ Rvtuose" 
•Jis pataria- laikytis David sto
vykloje prieitų susitarimų, rtėš 
jie—duosią Izraeliui atsigauti?’ 
sustiprinti savo pramonę ir ka
ro jėgas, tuo tarpu gen. šaronas' 
oataria nieko nelaukti, bet duoti ( 
arabams skiudų smūgį ir užim- j Buvo—nušautas "Sov. Saiungos 
ti arabų laikomas turtingas naf
tos ari tis. šaronas pareiškė, kad 
jis niekad neužmiršias ameri
kiečiu nutarimo neleisti jam į 
užimti Kairo. Jis gavo iš Ame- I 
rikos. lėktuvus ir tankus, r et ■ 
nedavė gazolino Kairei okupuo
ti ir Egipto armijoms nugink-1 
luoti. Šaronas įtikino premjerą 
Beginą steigti Izraelio kolonijas, 
buvusiojęJSamarijoje ir pasilik-j 
ti tas žemes. Karo ministeris; 
Weizman griežčiausiai priešino-1 
si šiems šarono veiksmams ir’ 
reikalavo uždrausti generolui i 
šaronui sauvaliauti.

Jau praeitą savaitę ministers 
Dajanas išdėstė Izraelio va 
dams. įskaitant ir opozicijos va
dus, kad nesudarytų progos ara
bams išnaikinti Jeruzalės. Izrae
lis galės laikytis, jei negrobs 
svetimų žemių ir nebandys pa
vergti laisvės siekiančių tautų, 
šis Dajano reikalavimas toks 

do, kad Kuba turi apie 40,000 griežtas, kad jis visai nenori ’ 
karių užsieniuose, kurių išlaidas > klausyti apie pažadų laužymai 
moka ne tik Sovietų Sąjunga, 
bet ir patys kubiečiai. Apskai
čiuojama, kad dabartiniu metu 
Kubos valdžia vien tik Angoloje 
laiko 20,000 karių. Jie privalo 
saugoti visus didesnius miestus 
ir susisiekimo centrus. Etiopijo
je yra daugiau 15,000 Kubos ka
rių. Keli tūkstančiai Kubos 
instruktorių yra kitose vals
tybėse. ” * *

Susidaro įspūdis, kad guber-i jėgos nuosmukiui padeda ir ken
kia pramonei alkoholizmas, di- natorius Brown krašte neturi 
delis vaikų mirtingumas, anks-j pakankamai jėgos tapti kandi- 
tyvas suaugusių mirtingumas, 
taip pat gimimų sumažėjimas 
T bendra darbininkų apatija. 
Tuos dalykus pripžįsta patys 
Sovietų Sąjungos pramonės pa
reigūnai. Jie taip pat pareiškia, 
kad reikalavimas pagerinti ga
minių kokybę pakenkė kiekybei 
bei produkcijai.

Ekonominio planavimo komi
sijos — Gosplan — žurnalas lai
ko dabartinį darbo jėgos trūku
mą rimtu. Jis nurodo nevienodą 
žmonių prieauglį ir tai laiko 
rimta problema. Centrinės Azi
jos gyventojai dabar sudaro vie- 
nr šeštąją dalį visų Sovietijos 
gyventojų. Jų gimimų skaičius 
nuolat didėja, o Rusijos mažėja. 
Azijatų antplūdis į Maskvą ir 
kitus pramonės centrus sudaro 
nepageidaujamą darbo jėgos ba
lansą ir sukelia trūkumus Azi
joje. Numatoma, kad 2000 me
tais sovietinės Azijos gyventojų 
skaičius bus dvigubai didesnis.

Raporte minimi šie faktai 
>— Sovietų Sąjungos ekonomi

ja 1977 m. pagamino tik 60 nuoš. 
Amerikos produkcijos, bet nuo 
1955 m. padidėio net 40%.

— Sovietų Sąjungos karinė 
pramonė buvo net 137% dides
nė už Amerikos karinę pramonę 
1977 m„ gi 1955 metais ji buvo 
♦■ik 72% didesnė.

— Nuo 1950 m. iki 1978 m. 
Sov. Sąjungos pramonėje padi
dėjo net 60% inžinierių ir moks
lininku. £

datų prez'dento pareigoms. Da
bar atrodo, kad jis gali netekti- 
paramos ir viceprezidento pa
reigoms.

Jis žino, kad Jane Byrne pasi
žadėjo remti prezidentą Carterį 
antram terminui. Ji norėtų bent 
viceorez’dentu tapti, bet prez. 
Carteris pare:škė. kad jo kandi
datas viceprezidento pareigoms 
bus viceprezidentas Mondale. 
Artimesnio bendradarbio Carte- 
ris nebeturi. Gubernatoriui E. 
Brown teks rimtai susirūpinti.

40 tūkstančiu Kubos 
kariu užsienyje 

WASHINGTON, D.C. — Pra
eita sava-te Kubos diktatorius! 
Fidel Castro pat^’ė Jungtinėms i 
Tautoms pareikalauti 3U0 bili-1 
jonų dolerių neturtingoms vals
tybėms atstatyti savo ūkį. Jis 
norėjo, kad JAV užmirštų Ku
bai duotas paskolas ir padėtų 
kubiečiams įsigyti reikalingų 
mašinų bei jų dalių Kubos ūkiui 
sustiprinti.

Dabar paskelbti duomenys ro-

kurdu žudvnės. nu- «/

— Irano premjeras Bazarga- 
nas sekmadienį'kalbėjosi su mu
la Chdmeini apie kurdams ruo
šiamą amnestiją ir kovų pabai
gą. Kurdai reikalauja, kad būtų 
baigtos
traukti teismai ir paleisti visi 
kalėjimuose laikomi kurdai.
----- '• 

į
- Bwo paleistas gandas, kad 

prezidento John F. Kennedžio 
žudikas Įgyvas. o žudiko vieton

•agentas, -p*Planuojama ' iškasti 
karsta’ ir patikrinti."ar tikro Lee 
Oswald ląvopas ten palaidotas.

: raeli. nes parlamente jo partijos 
nariai griežtai protestuos.

Dajanas yra įsitikinęs, kad rei
kia ieškoti taikos su arabais ga
limai greičiau. Ilgas užvilkini- 
mas atneš pavojų Izraeliui ir 
arabams, nes Sovietų Sąjunga, 
netekusi naftos, užims kelias 
svarbias naftos versmes ir ban
dys užimti Afriką bei Europą.

• šaronas rusų invazijos nebijo. 
Jis mano, kad dabar geriausia 

proga užimti didesnius plotus.

— Dailininkas Jonas Tričys, 
dedamas antruosius langus, kri 
ta su kopėčiomis ir nusilaužė še
šis šonkaulius; Dabar jau tai-

sosi, skausmai mažėja. Guli Šv 
Kryžiaus ligoninėje.

Pas Dajaną buvo atvykęs 
premjeras Beginąs. Jis prašė, 
kad Dajanas pakeistų savo nuo
monę. bet nieko iš to neišėjo.

Beginąs skundėsi savo parti
jai. bet Dajanas atsisakė klau
syti Begino. Jeigu Beginąs nori, 
kad Dajanas grįžtų, lai turi pa i 
skelbti nutarimą pašalinti Ariel 
Šaroną, surasti kitą žmogų ir 
tvarkyti visus Izraelio klausi
mus. Jeigu Beginąs vis dėlto 
priverstas klausyti šarono. tai 
jam buš labai sunku valdyti Iz

M. Dajan atsistatydino iš 
užsienio reikalų ministerio 
pareigų. Jis jokių būdu ne 

sutinka keisti nutarimo.



RaDA PROSTaTA operuojama?

inkstų veikla-Įtadžį darosi didės-1 IŠVADA.- Neužkaskime-šlapi-
1

t

j ų geldelės, ureteriai, 
pūslė, prostatos pavi- 
uretra, (kai vyras ima 
su dažu šlapime) lai-

.Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
______JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. __________

Mėnuliui užtekėjus, indėnai pradeda šokti karo šokį, jeigu nesusitarė dėl taikos. Senas indėnas teberūko taikos pypkę fo. 
pasakoja apie karingas indėnų nuotaikas.-------------- ---------------- ----------- ----(Piešė A. T. McCutcheon iš Chicago Tribune)

dalas ir
šlapintis
ke nuotraukos darymo. Tas toks 
šlapimo takų peršvietimas va
dinasi intravenous pyeloVram

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAUMĖ 
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

Įsidėmėkime dvejopus reiškinius: gydytojo! 
surasius ir paciento jaučiamus, kurie rei-.Į 
keliauja prostatos operavimo.

(Mediciniškas raginimas)
Prcstnlv.'. . o-.icldėjimo reika- > inkstai, 

1 galutinis gydytojo atliktas šlapimo 
tyrimas yra perš' ietinias X-Ray 
pagalba šlapimo takų: nuo jų 
pradžios inkstuose (įskaitamt 
inkstų geldeles, iš jų ištekan
čius i šlapimo pūslę latakus)
fvadimtriTUs ureieriuis). šlapi
mo pūslę ir iš jes išeinantį la
taką (vadinama uretra).

Iš ankstybesniu aprašymo jau 
žinome, kad vispusiškas inkstu 
darbo įvertinimas sprendžiamas 
iš dvejopo kraujo tyrimo davi
nių: iš kraujuje esamo lieka
mojo azoto kiekio jblood urea 
nitrogen-trumpai-BUN) ir krea- 
tinino (creatinine) kiekio'. Jei 
tų dviejų ėhėmikalų kraujuje 
nesti padidėjęs kiekis — inks
tai gerai atlieka savas pareigas: 
pakankamai išvalo kraują nuo 
kenksmingų medžiagos apykai
tos ganvūiū. T^s Bi'N ir krea-
tnunas; nelyginant pečiaus pe
lenai. turi būti pakankamais 
kiekiais galinama lauk. Kitaip- 
žmogus apsinuodija pats savo 
kūno liekanomis. Abejų kie
kis kraujuje negali pakilti dau
giau: BUN: 26 mg'? . o kreati-

(pyelo — reiškia inkstų gelde
lę), trumpiau IVP. Dabar dar 
tikresniu vardu tas šlapimo ta
kų peršvietimas vadinamas in
travenous urogram (uro reiš
kia šlapimo takus). Tai tiek dėl 
pavadinimo. Taigi, ta 1VP su
teikia šlapimo t 
chilektūrinį. vaizdą.

' ? ’' * ‘ ~ -
Kai dėl prostatos' padidėjimo 

ima užsikimšti šlapimo kanalas, 
tada minėta šlapimo takų nuo
trauka (IVP) gali parodyti išsi
plėtimą inkstų geldelių, urete
ritis (takus iš inkstų į šlapimo 
pūsle). Mat, užsikimšus- ties 

jąrGstatą šlapimo takui, renkasi 
šlapimas aukščiau užsikimšimo 
(šlapimo pūslėje, ureteriuose .ir 
inkstų veldelėse). Panašu čia i 
pavasari upės einančiais ledais 
užsikimšimą: tada tvinsta upės 
dalis virš užsikiinšimo. .

Galutinas Nuosprendis 
Operuoti Prostatą

Kiekvienam ne tik pacientuij - 
bet ir gydytojui labai žingeidu 
ir naudinga žinoti, kada padi-4 

Į din tos prostatos; savininkas tu
ri eiti “ant operacijos” tokius 
postatos prašalinimui (prostate 
surgery), šitoks nuosprendis 
atliekamas remiantis dviejų šal
tinių daviniais. - I. Subjektyvūs 
palies ligonio nusakomi davi-. 
miai (subjective evidence); Tai- 
yra paciento nusiskundimų dy
dis — kiek jį vargina padidin
tos .prostatos sukeltos negero
vės) jau anksčįąū čia aprašy
tos: dažnas šlapinimasis .. . • 
2. Objektyvūs šįapipio takų ty? 
rimo daviniai [(dbjective. evi
dence). Tai daviniai- gauti ištyfa 
rus pacientą ir atlikus šlapimo 
takų virš minėtus tyrimus. Tai 
anaforiniai—(kūno—organų—su
dėties) h*' fiziologiniai kūno or
ganų veiklos) šlapimo takuose 
pakitimai.

Jei yra tik paciento misisku- 
dimHi. jo apsakomi’ anksčiąu 
minėti nusiskundimai' — riėge- 

:kū”m'atomą ar'Ttintąi dėl šlapimo takų sūerži-
(irritation) ir — arba A-- 

.Euose takuose šiikelti negerumai 
dėl prostatos padidėjimo (daž
nas &apSnimasis. Ą J, 
obektyvių davinių dėl inkstų ir 
šlapimo pūslės veiklos sutriki
mo (nepakankamtimo) — tada 
nėra ^būtino ir ' greito 'reikalo

. .t ‘ 4- - T,' { fa’ į

operuoti prostatą. “ * * "' '' i
'žinoma,- nutarimas ojjėrudtf 

padidintą prostatą priklausys“ 
dargi ir nuo paciento-nusįskun/ 
dimų (subjective i evidence) dyr. 
džio. Jei, sakysiu į,, vienam vyrui 
kėlimasis i- nu&išlapinimui;3:4 
kaltus per, naktį-, nieko .nemalo-

nmo 2 ingU^^Laj_-elie4M.inis- bi 
das susekinrui inkstų veiklos.

ŠLAPIMO TAKŲ
PERŠVIETIMAS

O kai N-Ray nuotrauka daro
ma pacientui šlapinantis- (tas 
ne visada praktikuojama da
rant IVP) — galima susekti šla
pimo latako išeinančio iš pūs- 

vietine-kišėnėle

naus nesukelia,; tai kitam tyyTui 
priešingai. — IqĮšs dažnas nąk:

"bin dul X
. esti

tą (X-Ray spindulius nepralei
džiantį), jis .esti išskiriamas 
pro inkstus Į šlapimo-takus. Ta- 
-da—daiPmc's -šl apimo takų - nue

ik os kas 5-13-23 minutės.— 
emu. kaip ilgai užsitęsia da

žo išsiskyrimas pro inkstus. Iš 
to sprendžiama apie -inkstų 
sveikumą. Nuotraukose- išeina

tl

KAIP VILNIAUS UNIVERSITETUI 
PRIMESTAS KAPSUKO VARDAS

nio takų ušsikimšimo. dėl padi
dėjusios. prostatos; lafiku kreip-

> s I' • • i - • i y ,į j

kimės pas gydytoją ir jam pa
veskime visą reikalą tvarkytį. 
Patys visada sutikime su rūpės- ... 
tingo gydytojo nutarimu, tai 
tada mes turėsime mažiau var
go, negu dabar kad turime, kai 
užleistas savo negeroves prista
tome gydytojui. Vis vien reikia 
prostatą operuoti, bet. daviniai 
nesti tokie geri po pavėluotos 
prostatos operacijos. ; ,
„..PASISKAITYTI. Consultant, 
July DJ79 . . p- 

- i
Racijos. Tada' operacijos pakai-; STENKIMĖS TEISINGU 
taląs narid’djaih'as. Tas pakaita
las .yra ilgam lAikui įstatytas į 
šlapimo takūs kateteris, (long
term catheter'drainage j; Jiš at- 
stojarrprosfątos-^dperaciją“ tais 
atvejais, kai vyro negalima ope
ruoti dėl didelės rizikos jo Svei- 
'kątai.j 
. Bet daugumas».vyrų tokio ka-

nis reikalas patarti vyrui leis
tis operuojamam jo prostatą.
■■ Prostatos Operacijos Rizika

Kiekviena' operacija ir kiek
vienas per operaciją apniarini- 
maš (anesthesia) yra rizikin
gas dalykas. Visada gydytojas 
turi galvoj e du dalyku: 1. riziką 
operacijos ir apmarinimo laikė 
jos', ir 2. pacientui suteikiamą 
naudą jį operuojant. Už tai tais 
atvejais'/ kai'‘operacijos ap
marinamo rizika' darosi didesnė 
'.už- pacientui teikiamą naudą jį 
operuojant — a Isisakoma ‘ ope-

tinis ’šlapinimąsis .daug jvąggp--
sudaro. , tada ■ jis./ prąšo -gydy-. >
toja ka> nors ;darvti/jo-, nūnėtoj. - T t --------- - - -
vafįo- paJengviniįui../s;.--.r-< [Wio nemėgsta. Jei jų sveika-

£ .// - ■. Ufa yra pakankamai gera (jei
i^f-Vi^nbk'.'kai šalia pac-ientoęr^gar-ū^t^ė prostatos pa- 
limų minėtų' Pušiskun:diiifų|^į(}^jjinio.sa^1^į,|!ne£yerunia^.
(suLQective symptom^ prisidėk Į kateteriQ
de objektyvus <faiiniai šlapiiitofpros^iQS operacijos pakai- 
pusles ir inkstų.'iiūįiėtas/nepa-r-----': 
kankamumas:-! .šlapimo.-tekėji
mo "lėtumas,: nepilnas?'šlapimo 

„ pūslės išsituštinimas, šlapimo.
si-pilnas šlapimo takų tyrimas.|takii ‘ uždegimas,sumažėjusi

lės (uretros)
(divertikulą) o taip pat it to 
kanalo' vietini susiaurėjimą 
(stricture) ; ląip pat - ir prosta* 

4es—Hgj tada galima-nustatyti. 
.Po nusišlapinimo padaryta 
X-Ray nuotrauka rodo'kiek šla
pimo dar liko šlapimo pūslėje 
(residual urine). Tuo ir baigia-

(Tęsinys)
Kuriamojo universiteto uždą- varstytas Vilniaus universi etp 

mokslo šakų specialistus iš dar-_ atkūrimo dekreto ’ -projektas, 
-vinys buvo ne tik rengti svairių į Svarstyme aktyviiai ' <5 M-VėtVo 
bo žmonių, bet ir tapti viso ta
rybinio mokslo centru, kultui 
ros ir švietimo darbo“ židiniu. 
Universiteto mokslo ir apskri
tai kultūros darbas turėjo būti 
skirTas tarybinio gyvenimo už-. ________________ _ ____
daviniams, liaudies švietimui. '“Dėl Darbo universiteto’VllhTti1

• Pirmiausia' buvo susirūpinta;je atidaryiiio-”. I3tekr-ėtasi’i8k< >< 
- -- - - - ’ į. Bejbė: “Lietuvos ir Baltarusijos

ko kita, 'Tatybinė vyriausybė j Liaudies Komisarų Taryba, tu- 
nusiuntė oficialų, kvietimą at-lrėdama tikslą sukurti šalyje 
■vykti Į kuriahią’^lėiaužr'unii'’'^^^"^

- KLAU^ASr-Prašąjrtčrį veršitetą—Kfa-Būgaiy^ttid^metu 
Daktarą patarti mano broliui, dirbusiam Permės universitete, 

‘jis jau senyvas žmogus' ir daž-1 parvažiuotu -^Lietuvą sųĮmįs ir pątyKmu padėti platie-
. -Zi: Tvisoftiis savo knygbrŪM- karto'- siems‘-darbo*' žmbriių1 -šlifeks-

tekonjis ir kitais daiktais. 'Or- į hiiitfs ‘ !pėrtvaTkyti ‘visuomeninį 
ganizūojant universitetą, daly-‘ gyvenimą kūrybinių^ komuniz- r 
vavo J. Vabalas-Gudaitis,' agro-j nio ' idėalų ■ btiilčij^is; ’nūt&hia?' 
nomas "S: ‘ 'BazėreAskišr^ė-hirūr-f '

!gas' .U. Ziėm ackis; • Suprantama; rVitniau^^'nrriVe^si’^etO siėslės’e 1 ■ : 
-.dalis. isėnosids'-^inteligentijos Į J“ jžfirlf rejstfotinf b Datrbov <inivei>vy >i t

K

ATSAKYMU PASlNAUDOTI^ti mokslininkų kadrus

Bijo Operuotis > 
i: Prostata —Prašo Vaistu

bi . c?

't

Z. Angarietis, A” Jakševičiuš, U. 
Lešėinskis,’. M-. ; Kozlovskis, ■ ,S. 
Dįmanšteįnas ;ix.,Jkįti .ręyplįuęj- 
nės vyriausybėj n,axj<ii,. 1.9ŲII .m. 
kovo 13 d. buvo patvirtintas is
torinis dokumentas dekretas

kūrybinės minties židinį, apie 
irarį1 galėtų susitelkti mokslinės 
ijegos, suge^ą^ieios savo žinio-

familyš finances

Rw tiie woman

't'alo.' Jie’ sutinka operuotis pros
tatą jkad galėtų toliau gyventi 
piTiib; žnldgatiš gyvenimą.

Kokios Esti
Prostatos Operacijos“ w- 

,»y <*
Gerybinio, ne vėžiu sukelto.

j

nai "šlapinasi“.* Keliasi naktimis 
4r dejuoja; o pas gydytoją1 nei
na, ; nes: bijo operacijos. Prašau 
patarti kokiais vaistais reikia 
j šlapfm^ 'tyark y f?

■ ' 'ATSAKYMAS. Ne šlapimą* 
šiame~fotvejuje reikia tvarkyti, 
bet smegenų fokiani' vyrui nu
pirkti. .Jokie vaistai nepadės 
tol, kol nebus prašalinta padi
dėjusį prostatą, ją operuojant. 
Ji padidėjusi užspaudė šlapimo, 
takūs i'r iš čia" prasidėjo visos to 
vyro negerovės. Bū tinai“‘Uurki- 
tės _ąu rchįrųrguzurologu, dėl to-

• visas Tarybinės, valdžiis.priemo-jsitefą... .?■/ml .. 4/
nes reagavo priešiškai, bet ne-< „ T .. . . ■ - .v ■ . . ., . t 2s įvesti universitete nemoka-«imaza-zviniu visuomenes veike-* .. v imą u- visiems prieinama moky- . iu. istkunu daugėti buvo galimai :?fa-. u. a T. . ,. .: . . - . .. . ima; destvmo sistema — daly-kviesli busimojo universiteto . . ‘ . - , . >, Z, u
profesoriais, nepaisant buržua-fa. • x .f :. , ; boiftiš’’.'“ ■'' * -uc.i.rl

jzjjos agentų, agitacijos, buvo lo-l.. ., . . .' .. T . ,. t • Toliau cfekrelev.hino ,nu. vme-lalus. Is ju minėtini matemati-J,. . .... . , • .w ,> - t. ...„ , ., . ti bendrieji universiteto orgam-kas Z. Žemaitis, chemikas A.1 °
.Purenąs,“ ’ gamtiHinkas T. ’ Iva
nauskas, ' Rdvoka tas T/ • Vrublev:
skis, istorikas E. Volteris ir kt.

yraiišgliąųdyinas, šlapimo takus 
. :užspaudžiančių mėsų. Tas pro- 
| statos išgįįaudymas atliekamas 
^viętĮU, iš dviejų būdų. I. Uždaru 

.. būdų — per varpos kanalą įei
nant su instrumentu ir per tą 
kanalą jo sienelę gliaudant 
jį ^jipančią“prostatą. Gliaudo- 
mą/smažomis skutenonais. Ne
parėjusi prostata yra kašta
ne* ^.ydžio ir foimoš.'‘Padidėju
si s£aĮi ■išverti iki 60 gramų ir 
daugiau. Tokia operacija vadi
nasi; transurethral operation. 2. 
Atdaru būdu prostatą oj>eruo- 
janŲ'einama prie jos per tris 
vieįas. a) virš gėdikaulio (su
prapubic), b) žemiau■ gėdikau- 
lioč;|retropubic) — tai. vis iš 
priekio -ėjimas prie-* padidintos 
jirdsfetos; c) per šąkjlmiįf; (pe
rineum) — einant prie prosta

jiš neklausys, jis verks vienas. 
Visu pirma, jis turi elgtis taip,, 
kaip jo ligos stovis" reikalauja, 
o' neieškoti pigios; bet nevei
klios pagalbos menkniekiuose, 
non 
širdies.

“Unive^ąįtętas susideda .iš trijų 
pagiHhdjnfų’ skysiu: bendrojo,

T . , „ . . ... moksliniu- ir specialaus laviūi-Lietuvos Komunistu partija įsi - . . . .‘ K ■■ - 1 ■•?mo.’,Prtmd-jro"‘skyti’lUttsluzdavi-
nvs-.^r:-pad^i> Išvystyti plačiose, 
darbo žmonių masėse vieningą 
prolėfarme ^pu^aUtežįū^“ A~rt-

esmės laikėsi senųjų inteligentų 
atžvilgiu to "principo/ “kurį šu- 

mATReikia 
juos (inteligentusj apsupti,drau- 
giška aplinka, kdmunistinio 
darbcr dvasia ir pą^ekti’Tįąd jie 
eitų gretoje su darbininkų"ir 
valstiečių valdžia”. . ..

Būsiimasis Vilniaus universi-

• * . _ ▼ JLJL ^*** UA VV Ju -*-xxx-z-a-

■S ,ųe jam būtų, ir labai prie! formulavo v. Leninas
11OC 1 -

ADELĖS DUOBLIENĖS 
SVEIKO MAISTO 

RECEPTAS

i

-1 višrtčfiiehMįiir 
?r Jistuš”.

t

P

t

U4

£

į
i

t

rai*’.

Komisarų Tarybos posėdyje, 
kuriam pirmininkavo V. Mic- 
kevicius-Kapsųkas, - -buvo' aps-

-į' f Olandiją kunigap fcjrwper- 
£ t _ J.t.f T , . _-J-T Lū, ' 1 įą 

Kardinolas Johannes Wilier-

lėto
mena savo susitikimą suAV. sa
Mickeviči u m - Kajisuku; ^kurisiJptedągogįkb^

A '.-. S- i? ' ,v

A A*. ’*

Į i

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

And that’s where UJS.
Sayings Bonds come in. Buy 
thein through your bank. Or 

? eneduratfe.yaur husband to 
sign up for the Payroll Say
ings Plan where he works.

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

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knows 
a good bargain.
Now E Bond* pnv 6% intrr**^f when h*ld 
maturity nf 5 years 4 ■*% the firwt y*>*r). • 
Bonds are replaced if lost, stolen or

tos>.(pethieal ob^aHoir).
l5žfliai’ visi vyrai klaus: — “O 

kada?: einama prie pbošfetos? 
Kai kurie chirurgai — urologai 

j taip,elgja.sK .jei .prostalos. .padi- 
I dėjiųias’ didelis (apskaičiuojaht' 
Įjos ^iorį apie 60 gramų) tada 
i tecKųiskai',ežti 'lį'cjįgviajj

4 ■ mąjnenca.
Join the Payroll Savings

pri|;J6s per odą — ją pjaunant 
vienoje iš virš minėtų trijų;vie- 
tų-

Bendrai paėmūš; <p'ct‘6dą ėji
mas prie prostelos "(alvira ope
raciją)!, ligonis p^ppepų-jjos ią- 
būną ligoninėje nud r iki TO die
nų. Kai per varpą-esti padrdė- 
jusf prostata išsktitama — iš- 

: gliaudoma, pacientas apleidžia 
ligonžhę kiek greičiau: po I ai: 
5 diefių. Nežiurai! kokia opera
cija bus Chirurgo parinkta, ga
lutinė paseka tpkios operacijos 
turėta būti vienodai ta pati: la
bai laimingas vyras dabar jau 
su šypsena besi.š&pmąs, Kairjis- 
girdL fesonansą šlapinu? srovės 
knująnųios į Lydėto dy|Jeiį.

Adelė Dudbliene

Bulvių Tyrsriubė su Porais, 
r d pi :
puodukas supjaustytų porų, 
'pūdifuko sui>ppdtų/. svogūnų,

C" svan£ Inifriu, ' ■
U šaukštas alyvos, '» < /
% puoduko' lieso pfcfto,
2 puodukai daržovių aT viščiu
ko sultinio (buljono)
1 šaukštas sukapotų krapų, 
1/1 šaukšfėlio druskos,

1 Truput j pipirų/ 
barbąs: ’ * 

vPorų, žalįųjų lapų ilgąsiaą, 
siaura* viršūnes rHipiaul4,,j>ers- 
kelti. išilgai-per pusę ir gerai iš
plauti, bet hk. hėmitkyti, Smųl-

linąsi nuo dafbo/kariu ūžtikri- cfianos'Yr kt/skyriais; 
hb; kad jų ‘‘baimė yra visai- ’■" (Bug'džugšfff
pa grįš tą. Ta r f bū ‘ didžia,“*’ Fe < nnriWiH
abejo, sudarys visas.sąlygas vyą- įb *• ' ' ' '

Čytią lietuvių kalbai ; ir #-ltnltš- .cEabg dar(rt5? ir£pet^pafiidjrb;

1919 m. kovo 10 d. Liaudies Tbf’andš f patariu kad kūdikiai

kiai supiaustyti. Svogūnus su
kapoti *ir kartu su porais alyvo
je pasotinti. > ; - , < ; l

Bulves mųlkiau supiaustyti
ir su snlliniu 5 minutes pavirin- 
tL Su<|ėti pašutintus porus su ,4.
svogūnais, pipirais, ir. druską. 
Uždengus virti iki‘minkštumb/ 
Atvėsinus perleisti per blcūde- 
rį, užkaitinti su pienu ar pieno. 
isAiqiinlais milteliais, J^et ne
virinti.

Virinimu netenkama pieno 
vertingų medžiagų ir įgyjamas j 
tąsumai ir blogesnis-skonis. f

Pa s ta b a::T • - f
Visus maisto gaminius su pie-i 

nū, ręikja virti kepti, ar kaitip’ 
ti prĮ<lenglus, nes šviesa naiki-*!

būtų krikštijanti kitomis savai
tės dienomis, ne’ sekmadienį. 
Vedybos -taip/pat<* būMĄruošfa- 
mos/ne sekmąd/eiK’ąisįrikai ku
rios mišids, būtų laikomos ne 
sekfrMffiėrifais? HC>- J - ■ f

. ' v—‘SA ;rVy. ;1 rf Z
( —Washingtone-nusauir s vie
nas įtakingas FĖI pareifOnas.

Remove bard callus 
skin without 

cutting, scrap!
JTqhx feou ftatvds, endows;

Doctors.find that hard ttiick

and .medtcafltii The 
sarhe ingredient'doctors find 
so .offectjve^ jgavailable in

Medical For
far Hard Callbsed Skin.

elgja.sK


Amerikos Lietuvių Tarybos iždininko 
Juozo Skorubsko pranešimas

Laikotarpis nuo 1978 m. spalio mėn. 1 d. ligi 1979 m. rugsėjo 
■mėn. 30 d.
5
Į n 
? 2. a. i

3.

4.

11,1-18.18

13,049.95

6.
7.
8.

(Tęsinys)

Atlyginimas biuro vedėjai ir informacijos 
direktoriui
Penkili tarnautojų atlyginimai pagal —
MOSC susitarimą
Šildymas, elektra, vanduo ir kt.
Namo taksai ir apdrauda 1,581.93
Namo remonto išlaidos 503.62
Telefonas 1,638.06
Pašto ženklai, rašomoji medžiaga, fotokopinė — 
medšiaga ir kitos išlaidos reikalingos —

9.
10.

■ 11.

12.

4,201.20
2,073.99

440.23

biuro veiklai---------
Valdybos ir Tarybos narių kelionių išlaidos
Iždą Globėjų kelionių išlaidos
Mokesčiai nuo tarnautojų atlyginimų —
(Withholding tax)
Spaustuvės sąsnaitos už laiškų, vokų, protokolų — 
ir kitų atspausdinimą 2,518.15

. 13. Laikraščiafns prenumeratai, užuojautų ir — 
: skelbimų patalpinimai ir įvairių —

knygų pirkimai .
ALT. nario mokesčiai (dues) 100.00
Joint Biltic American National Committee, —
ALT dalis reikalų- vedėjo ir kitoms — 

. išlaidoms apmokėti; •
ALT skirtos premijos (kun. J. Prunskis—

427.80
<14.
! 15.

6,525.00

mecenatas-) -- •
17. Reprezentacij os išlaidos

1,000.00
929.50

VISO $57,242.97
4 ih;,;

JUOZAS SKORUBSKAS
■ f ■ ' ■ .

Amerikos Lietuvių Tarybos
Iždininkas

AĄĮERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS iždo globėjų
• .* ■ A v-v • - p R O:T O K 0 L A S

v -' - — 4- ’ • v
Amerikos Lietuvių Taryboms trisdešimts deviniojo suvaziavi-

Gamtos vaizdelis

Marquette Parko namų savininkų 
draugijos susirinkimas

1979 m. spalio 19 d. 7 valandą Į F. Brady užinteresuotas šiąja 
turėjo prasidėti susirinkimas. ‘ kolonija, jis domisi keliamais 
Laukė atvykstant 15 wardo ai-j klausimais ir rūpinasi namų sa- 
dermano F. Brady. Pirm. J. Ba
cevičius papasakojo apie Preky
bos Rūmuose darytą pranešimą, 
liečiantį namų savininkų rei
kalus. Pirm. J. Bacevičius pri- 
mniė, kad namu savininkai, isi- 
giję namus 1957 m., jeigu turi 
du butus tariamai nelegalius, 

j tai vienas jų bus legalus. Te- 
neina namų savininkai aiškintis 
tokių dalykų.

8 vai. F. Brady trumpai pa
kalbėjo apie jo pastangas padėti 

i Marquette Parko kolonijai, nes 
. jis pats.gy.vena_6511 So. Maple- 

wood. šioje apylinkėje gyvena 
jo šeimos nariai.

Čiurlionio ansamblio dirigentas 
p. Mikuisk’s.

mažinimas 
gubernatoriaus ve
tema kalbėjo J.

maistuiMokesčių 
ir vaistams 
tuotas. Ta 
Bagdžius.

Ponia Simokaitienė pasiūlė 
skelbimus duoti ne vien Drau
gui. bet ir Naujienoms. Dalv 
viai užgyrė šį pasiūlymą.

Ponas Jasinevič us teiravos: 
apie mokesčių mažinimą pensi
ninkams nuo parduodamų na
rvu. Paaiškino J. Bavecičus. 
Dėl smulkesnių informacijų, na
riai tegul kreipiasi į valdybą.

Susirinkime dalyvavo per 
100 narių.

9 vai. prasidėjo vaišės: kas 
•‘ha'bolą’’, kas kavutės su su
muštiniais pasiėmė iš ruošės

goję, palaikė mūsų pasiūlymą. 
Jam plojome.

Pirm. J. Bacevičius pristatė 
susirinkimui svečius: p. Vasile
va, St. Vanagūną ir Cicero na
mų savininkų draugijos valdy
bos narius — Vasaitį ir dar vie- i i 
ną. kurio pavardės nenugirdau. 
Pirmininkas dar pranešė, kad 
š į kartą nėra naujų narių ir pas
taruoju metu narių nemirė.

Praeito susirinkimo protokolą 
perskaitė sekr., ponia Angelė 
Katelienė. Priimtas. Reikia pri- į 
pažinti, kad p. Katelienė puikiai 
rašo protokolus ir gerai aptaria 
nutarimus.

vininkų problemomis. Jo trumpa 
kalba palydėta plojimu.

Ir vėl iškilo klausimas, kaip 
iš tikrųjų pavadinti naujai re
montuojamą 69-ąją gatvę. Vien
balsiai pasisakyta: . “LITHUA
NIAN PLAZA COURT’’.

. Per F. Brady prašys Miesto 
Tarybą šį pavadinimą priimti ir 
tvirtinti. Bus vienos krypties 
gatvė. Remontas dar tebevyksta.

Hardware Store vardu prabi
lo Paulius. Jis mano, kad biz- kad Marisų ^mokykla, įsikūrusi 
niui tas pakeitimas sudarys rū- Vytauto darže, nori gauti keletą 
pėsčio----- -reikės-keisti blankus,-
adresus. /

Kulys, dirbąs įkainojimo įstąi-

Kapinių savininkų draugijos 
pirmininkas A. Regis priminė,

Pinigai laikomi bankuose ir išvesti balansai 
spalio mėn. 1 d. rod: 

^o4vykiteĮ<r7^9^iL^pąlio-42^7-^velan<ler ALTo iždo globė-1 Chicago savings and Lpan Assn. ~ 
jai Ą. Chaplikas, A. Bukauskas ir K. Karalis, įgaliotas vietoj nc- 
galėjusio dalwauti iždo globėjo V. Abraičio, patikrino ALTo pini-Į 
ginę atskaitomybę kasos knygą, išlaidų ir pajamų dokumentus!

' jiradedąht 1978 mt. spalio 1 d. iki 1979 mt. rugsėjo 30 d.

’ Patikrinus nustatyta kaip seka:

Mutual Federal Savings and Loan Assn.
Standard-Federal Savings-and-Lcan^Assm
Marquette National Bank

826.65 
r 13,101.51 
-Vk629.7fr 

5.609.80

P. Galinauskas praeitame su
sirinkime ir šiame kėlė klausi
mą sniego kasimo reikalu. Jo 
pastangomis gautas iš Miesto 
Tarybos tuo reikalu aplinkraš
tis. Jo vertimą padarė valdybos 
narys inž. Barakauskas. Kopijos 
patiektos nariams. Dėkojame už 
tas informacijas.

Balansas 1978 mt. spalio 1 d.
i Gauta pajamų iki 9/30/79

$ 33,379.43
74,392.37

d- e . yIšviso $1O7J71.8O 
l’e:- tą pati b/kVarpį padaryta-išlaidų 57,242.97

Tokiubūdu liko kasoje 10/1/79 $ 50,528.83

\: ■ -.'C’’ i
■r*. . III _■■■■ ■■ ■■»»__________

I For your headache gei
| eartra strength and safety, too.

Anacia* has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives youMore stmgdi than any reg- directed. But Anacin gives you 
itlar headache tablet And more pain reliever than any 
Anacin ceahtoes that strength regular strength headache 
with safety. tablet. Gives you safety you

I Like al laadfog headache expect with extra strength you 
■ table*, Aaaria Marts with a want Read and follow label 

pea seiiaver fwmtarrrrf safe directions.

with safety.

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

-- ’ < -į * ' ■ *

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

■— Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

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

— Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

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

— Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai .......................$6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ
' ’ " ’Už PERŠIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

3

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Viso $53,167.72
Iš Marquette National Bank 10/1/79 išvesto — 
balanso $5,609.80 reikia atskaityti negrįžusius — 
ekius sumoje $ .2,638.89

Piniginė.atskaitomybė tvarkoma pavyzdingai—Apyskaitos— 
paruoštos suvažiavimui, remiantis atskaitomybės daviniais.

ALTo nekilnojamo ir kilnojamo turto sąraše išvesta: -

Namo vertė
Įstaigos inventorius pagal — 
realizuojamą vertę

$31,741.86 -

3,758.14 -

Tik Naujienos savo prasmin- 
i gaiš ir nuogos tiesos straipsnia 

ne vienam abejojančiam atidaro 
i akis. Pvz., I. Serapino Naujie

nų 203 Nr. straipsnis.
Priede- First National Bank 

Money Orderis ir Jurgio Bot
ch erto $15 čekis. IŠ viso 100 dot.

adresus. Bū u malonu, 
s pašiurtumėte 
Aukojus ų pa-

P.S. Pridedu aukotojų pavar
des ir 
kad aukotoja 
pakvitavimus.
vardž'u Naujienos prašyč.au ne
skelbti.

Su pagarba ir sėkmės linkė 
jimais,

K. Plepy?
Hot Springs. Arkansas
Spake mėn. 17 d.

Michail Suslov visa laika 
sukinėjasi apie sergantį Brežne
vą. Jei Brežnevas mirtų, tai 
Suslovas norėtu bent porą metų

komisijos.
Valdybos prašomi, nariai tal

kino sunešioti į vietą stalus ir 
kėdes.

Nariai dėkingi skirtėsi namo, pavaldyti, bet Suslovas pranešė.
į kad L. Brežnevas tiktai slogą 

teturi. ’ į i- t

apie 9:30 vai. vak. K. Baukv.s

Skaitytoju Balsai 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „i

Į Naujienų kreipimąsi į skai
tytojus ir visus geros valios lie
tuvius dėl piniginės paramos 
jau ateina organizuota talka. Iš 
Hot Springs, Ark., visuomenės 
veikėjo Kosto Plepio gauta Š100 
ir laiškas, už kurį dėkojame. 
Taip pat reiškiame nuoširdžią 
padėką visiems auktotojams. 
K. Plepys savo laiške taip rašo:

Gerbiamas Redaktoriau!
Atsiliepdami Į Naujienų pra- 

-šymą jas paremti, įvertindami 
šios dienos sunkią spaudos pa
dėtį, keli Naujienų skaitytojai 
ir jų rėmėjai sumetė 100 dol., 
kuriuos jums ir persiunčiu.

KNOW YOUR HEART
. ' f - - ♦
V - *■ - —

HELP YOUR HEARI FUND

‘ Valdyba sudarė komisiją per
žiūrėti konstituciją ir padaryti 
pakeitimų. Komisiją sudaro: J. 
Bacevičius, adv. Kai ir inž. Ba
rakauskas.

i ’ Einamais reikalais kalbėjo St. 
Patlaba ir prašė įsigyti bilietus 
į:spalio 27 d. banketą. Pakarto-

J. Skeivys. Girdi, gal bus geriau, ■ 
fries Balfo banketas neįvyks tą j 
‘dieną, nes ligoninėn_paguldytas I jj

. . _... ■_ . Viso $35,500.00.

ALTo iždo globėjams paaiškinimus apie ALTo atskaitomybę 
teikė reikalųvedėja Irena Blinstrubienė ir iždininkas J. Skorub- 
skas ir kun. A. Stašys apskritai apie ALTo veiklą.

Dėkojame už nuoširdų bendradarbiavimą.

IŽDO GLOBĖJAI:
A. Chaplikas — A. Bukauskas — K. Karalia

KNYGOS ANGLŲ KALBA

150 paL Kaina ®J0. s
Dr. Jvaot B. Kanflut, HISTORY OF LITHUANIA. Uetnvoa latarMoi 

antrauka nuo pat tenųju amžlu iki pokario aetB. Vidutinio formato. 143 
wL, kainuoja tt.00. . -*5 .

Dr. Jvacaa B. Kančhn, VYTAUTAS THB ORIAT. Iiurlnuj DLK Yy 
tento bruožai, paliečiant to laiko Lietuvoa valftyboa ir joa kaimynu ‘latwHe 
111 pal. Kaina SS.OO. Kietais ririaliala 14.00. - /

Dauguma tin knygn yra tlnkamoa dovanot (TaMomla progomla. Jm b 
kltaa knygų galima ialgytl atailanklue 1 Nsujienaa arba tūtuotai čeki ® 
olnigfne perlaida - 1 ■ į y - J

ITtt Scvth Halrtcd StrcM. Chfea««. fit MMt\ Į* .- '-'4

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI ■
- - • ■ k ’

MAUJIINOSI GALIA'. A O A UTĮ NfPAPItASTAI (DOMIUS OVDYTO- 
JC, VISUOMINtS VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS

Dr. A. J. OvM*n — MINTYS IR DARBAI, 2S0 p*l., 190B
tnMn tvytloa. Jeblaaatie ir Totoraičio tatmai dienu tr «oN 
rtptaliBA _____________    Ct—

K. i. Bvaaae — DANTYS, Jn prteUtlra. crafkata ir froį>~"
Detma TirteilAlc vtotoje S400 dabar tfk SXM
■InkMala rtrtallala «_•»

Dr. A. J. — AUKŠTA KULTORA — fIAURO» iMONRI. ) •.
KaUodAb pa Nnropą (cpAdUai. Dabar tLk ‘ 7T U.M

------- JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, UL

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

Atdara šiokiadieniais nuo

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

Tel. 476-2206

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $10.00

V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir U dalis.

Minkšti viršeliai $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________________ $15.00

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį p&ito iilaidomi.

$10.00

t — c»icak> K >u, Tuesday, October 23, 1979

pra%25c5%25a1y%25c4%258d.au
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Įaiškės, kai VLIKas, viską apsvarstęs, paaiškins “atsiri-
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Melo ir apgaulės kojos trumpos
Praeitą šeštadieni Chicagoje buvo paminėta pada

rytos JAV (R.) Lietuvių Bendruomenės 5-rių metų veik
los sukaktis. Bendruomenės persitvarkymo dieną dau- 

tuo tarpu ji negelis jai pranašavo trumpą gyvenimą, 
tik išsilaikė perikeris metus, bet kieviena metą vis 
stųjr^ar^—~■

Pasipiktinimas kilo dėl vienos bereikšmės politi
nės grupelės noro valdyti Amerikos lietuvius. Jeigu ji 
būtų pasiryžusi įtikinti Amerikos lietuvius aukštais 
savo idealais ir parodžiusi nenuilstamą organizacinį 
darb^-tai-gal ir Tiūtų- išauginusi didelę im vieningą rire-' 
tuvų organi2ųciją, .bet kai savo veiklos Pagrindan pa

bojimo prasmę.
Kol Geeio vadovaujama grupė, “atsiribojusi” 

VLIKo, buvo galutinai Člevelande “atsiribota” nuo Alto, 
Dr. Vytauto P. Dargio vadovaujama Bendruomenė tar
psta. Pertvarkytoji Bendruomenė; paruošusi statutą, 
nekaitalioja jo prieš kiekvienus rinkimus, registruojasi 
valstijose; steigia naujus skyrius; it veda kovą prieš, 
melą, bendradarbiavimą su priešu ir smerkia Kapsuko 
kursus, prikergtus prie Vilniaus universiteto.

Prieš dešimtmetį teisininkas Julius Smetona skai
tė ALTo metinei konferencijai paskaitą apie bendra
darbiavime) su priešu pavojų, o praeitą šeštadienį iš Člė- 
velando atvyko jauniausias jo sūrius Vytautas Smeto
na skaityti paskaitos penkerių metų Reorganižtibtos 
Liet. B-nės sukakčiai paminėti. Jis atvyko nė viėriaš; bet 
atsivežė ir savo motiną ponią Birutę Sinėtonierię, 
zikos profesorę; penekrių metų sukakties programai7 
gražiai atlikti.

Merquette Parko Parapijos klebonas kun. A. Zaka^ 
rauskas atvyko į minėjimą, išklausė koncetą ir sukal
bėjo visiems dalyviams maldą. Klebonas vengia kištis į 
frontininkų Bendruomenės politiką, ten zuja tiktai jau
nesni kunigėliai, tuo tarpu didžiausios parapijos kle
bonas atėjo į sukaktuvinį minėjimą ir visus registruo
tos Bendruomenės darbus palaimino. Jis sėdėjo kartu 
su-'įtakingiausios Bendruomenės pareigūnais, klausėsi 
koncerto ir domėjosi visomis minėjimo kalbomis.

Kol Gečio patūmėtoji Benduomenė
nuo VLIKo, Reorganizuotoji stiprina savo ryšius 

ne tik su VLIKu, bet su ALTu ir Amerikoje esančiais 
Bendruomenės skyriais, kaip į registruotąją perėjo 
Chicagos, Rockforclo ir kiti skyriai, taip dabar sparnus 
rengiasi pakelti ir Detroito skyrius.

Visi šio meto Pertvarkytos Bendruomenės pareigū
nai lūkuriavo, iniciatyvos nerodė, bet dabar imasi kon-; 
krečių žingsnių savo pozicijai sustiprinti. Inž. A. čečys 
Barzdukui pritariant patraukė teisman Reorganizuo-

nuo

rnu-

atsirubežia-
vo

I

#

soa1*

reiškė; kad bažatimas Vakaru prie lietuvių tautos žadinimo
privedė prie

ei ją ir gražinti federalinę para
mą apmokėti už abortus toms 
nioterims, kurios neturi lėšų pa
eitos apsimokėti”.

Pernai JAV-še Buvo padaryta 
1.3 milijono abortų/ iš kurių 
400,000 moterims, neturinčioms 
išteklių apsimokėti.

Gausus KazimieriniŲ 
kapinių sklypų savi-
ninku susirinkimas

CHICAGO, HE— Praeitą sek
madienį Gage Parko salėje įvy
ko didelis Šv. Kazimiero. Liet.

dėjo tuščius pareiškimus; o organizacijai valdyti nau
dojo melus ir apgaulę, tai niekas iš tų pastangų neišė
jo. Klastojo rinkimus, apgaudinėjo komisijų narius, nu
kentėjo vieningos organizarijos idėja ir viskas iširo. 
Frontininkai parodėj 'kad Amerikos lietuvių " jie nepa-'1' 
jėgė suorganizuoti.

Šiandien apie vieningą, 
paklusnią idėją niekas jau ir negalvoja; • Jų pačų tarpe 
jau kyla vaidai, tarp savęs susirieję, pradeda bėgti. Inž. 
Algimantas Gečys, įtikinęs buvusį VLIKo pirmininką 
apie organizuotos ir sutartos veiklos galą, pats pasekė 
Barzduką ir pasitraukė. Naujai paskirtas vadas nepa
jėgs padaryti to,kad iniciatoriai nepajėgė.Yra pagrindo 
manyti, kad apie susi vienijimą' dabartiniu'metu_ir kal- 
bos negali būti. Frontninkai pradėjo " lysti į skiautą. 
Viešai paskelbė, kad nuo VLIKo jie “atsiribojo”. Ką tas 
žodis reiškia visuomeniniame darbe, tuo tarpu nieko 
aiškaus nėra. Jeigu jie būtų anksčiau tokį dalyką pas
kelbę; tai gal kas nors būtų ir supratęs jų tikrąją “at
siribojimo” prasmę. Ar jie “atsiribojo” nuo VLIKo tik 
savb veiksmais kontroliuoti VLIKo darba V

kentėjo vieningos organizarijos idėja ir

ątomihid ginklavimosi štrategi- kas eventualiai
jos ant įsitikinimo; kad toks Lietuvos nepriklausomybės at- 
apsiginklavimaš veda į abipu
sę—savižudybę- yra apsurdas.
Anot jo, JAV-bės privalo gali
mai .skubiau išvystyti pajėgu
mą vest mažos skalės atominius 
karus; kaip lygidi ir strateginį 
atominį karą.

Kalbėdami apie laisvės viltis 
meskime žvilgsnį į tai ką mūsų 
broliai pavergtoje Tėvynėje gal
voja. Paskaitysiu citatą iš po
grindyje leidžiamos 1978 
gruodžio mėn,

_ 14754:
! ‘Tad kiekvienas, bent kiek 
susipažinęs su istorija, žinb, kad;
toks anachronizmas, kaip Tary-Įkite jų.
bų Sąjunga su jos pavergtųjų Skaičiumi esame maža tauta, 
tautų politine ir kultūrinė prie- ir Amerikoje mūsų nedaug Įy- 
spaiida, šu žmogaus teisių try- ginant su kitomis tautomis. Ta 
pimii ir visišku žmogaus bei vi- aplinkybe' reikalauja iš” mūsų 
sos liaudies valios ignoravimu 
bei jos pajungimu visagalės par
tijos valiai — ankščiau ar vėliau

“Aušrcfs”
m.

statymo 1918-2(1 metais.
Pirmosios Lietuvos—oknpačf- 

jbs pradžioje pradėjusi veikti 
A. L. Taryba atliko- labai svar
bią rolę darydama viską, kad 
nebūtų pripažintas Lietuvos, in
korporavimas į Sovietų Sąjun
gą. Prisimindami tuos didelius 
darbus pavergtieji Tėvynėje ir 
šiandien su viltimi žiūri į Jus. 
Jie tiki, kad laisvojo- pasaulio 
lietuviai, 
lietuviai, išnaudos visas progas 
tarptautinėje arenoje grąžinti 
Lietuvai jėga išplėstą laisvę ir

ypatingai Amerikos

nepriklausomybę. Tad neapvil-

kapinių sklypų savininkų susi-
rinkimas. Susirinkimą, šaukė 
sklypų savininkų draugija.

Susirinko apie 400 žmonių. 
Susirinkimui? vtodovaŪti~išrink
tas Jonas Jasaitis. Pasirodo, kad 
kapinių administracija nori par
duoti keturis akrus vietos mo
kyklai statyti. Sklypų savinin
kai nenori, kad kapinių žemėje 
būtų statoma mokykla:’'Vaikai 
Bėgios po kapinės ir viską terš.

Tuo reikalu pasisakė keli kal
bėtojai. Jie priminė; kad kapi
nės buvo atiduotos administ
ruoti,— o ne sklypams pardavi
nėti. Kapinių žėihę pirkusieji 
nenori, kad jų pirkta žeme būtų 
pardavinėjama Saviniukas I

\ I

bų Sąjunga su jos pavergtųjų 
1 # - " ’I ♦ • • •" 1 f "• * <

Skaičiumi esame maža tauta,

spauda, šu žmogaus teisių try- ginant su kitomis tautomis. Ta
Izraelio' gen. Šaronaš uorė' 

tų eiti j karą su Sirija.

------  z

tą Bendruomenę, bet skleidė gandus, kad tai padarė re- 
organižuotoji. Buvo paskelbti reogariižuotos Bendruo
menės pareigūnų pareiškimai teisman lietuvius, pa
traukė A. Gečys ir visa jo valdyba, atspaūšdinta 
kairėje laiško pusėje.______; __ -

Dabar ir šiam melui padarytas galas, šeštadienio

nesiskaidyti ir . neeikvoti jėgų 
vieni kitų niekinimui. Nė vienas

turės :žuti. Kaip tas atsitiks — piklausomą ir demokratinę Lie- 
idurš-su--ttfvą--netturi būtr atmestas ar

ba atstumtas nuo liėtiiviškb 
darbo.

Helsinkio susitarimų vykdy-

lietuvis, kuris tiki 'Į laisvą, ne-

— Visus Kurdistano kėlius ir 
sienas valdo mulos Chomeinio 
partizanai.

I 
::

1Naujienose paskelbtas A. Geeio laikas apie bylos už ve-i neabejoti — 
LT A __*___—_ XTL___ **___ __ ( . T 11 i i ii *lnic<xTO iv nn-r

Voldemaro Bilaičio skundas Chicagos apskrities teis
mui prieš pertvarkytą Bendruomenę. Teismas jau tę
siasi veik du metu, bet tuo tarpu sprendimo d”ar 
simato.

tuščiaviduriams vadams, dimą, o pirmadienio Naujienos

mežmia.-J
Kinija, gal su Vakarų šalimis, 
o gal paeito Tarybų Sąjungos 
viduje atsiras jėgų, kūritos su
sprogdins tą juodžiausią šių lai
kų reakcijos, priespaudos ir 
tamsybės citadelę, apsigaubu
sią pažangos- skraiste.—

Šiaip ar taip; vienu galime 
• Lietuva vėl taps 
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nuo liėtiiviškb
— Nikaragvoje, ir- ^Grenadoje 

Kuba turi po kelis šimtus save 
agentų. ■ -b (

mui patikrinti konferencija šį
_ i __ - L__ _ _________ _<-•*

r - X-

paskelbtas advokato lafe JĄ nePrik.1?us0.ina;
Baigdamas norėčiau 

minti tiibs didėlius darbus, ku
priuos yra atlikę ir atlieka Lie
tuvai Amerikos lietuviai. Gal 
pats pirmasis žindinas Afiiėri- 

Mėlū negalima grįsti visuomeninio darbd; ries mė- lieįuyių pasireiškimas pla- 

tu buvo Kražių skerdynių išgar~ 
siriimaš 1893 rheTais.

Po to sekė Didžiojo Vilniaus

Baigdamas norėčiau prisi-

ne-

10 kbjoš trumpos. Kai jis paaiškėja, tai melagiam didelė i clu,lr dalinai tarptautiniu.mas-
x v z . +11 h-mm k -nnmn c. L’nvrivnili icrfor-

gėda

LIETUVOS LAISVĖS VILTYS ŠIŲ LAIKŲ 
TARPTAUTINĖJE RAIDOJE

ar jie 
patariaFšavb nariams naudoti Helširikio galimybės Lie
tuvos laisvės klausima kelti, 
pareigūnų vadina “atsiribojimu”, o gal išėjimą už durų ’ Vakarų i

’ vadina “atsiribojimu”? Gal “atsiribojimo” prasmė pa- ginklavimosi

ar jie koliojimą VLIKo

Seimo 1905 metais parėmimas 
ir eventualiai parėmimo Lietu
vos nepriklausomybės kovų 

j 1918-20 fhetliš ir; pagaliau, iš- 
* rbikalaviiflas LietiiVai iš JAV- 
tbių Vyridttšybės dfe jure pripa- 
: žinimo, kuris tebegalioja iki 
šios dienos?

Nebuvo tada nei VLIKo, nei

..(Lietuvos., gen. konsulo...Aniceto -Simučio referatas, skaitytas
Amerikos Lietuvių Kongrese Člevelande 1979 m. spalio 13- d.)

(Tęsinys)

Įdomu, kad pastaruoju metu skatintojų pasidarė buvęs Valš- ALToš; nei L: Bendfutoriienbs, 
________ j paskubinto atominio tybės Sekretorius Henry Kiš- bet Amerikos liėttiviai .daug pa;

kartą įvyks demokratinio kraš
to sostinėje, Madride,, toliau nuo 
sovietines irnpėrijoš-įtakos; -Ne
turiu abejonės; kad VLIKas, 
ALTa ir Lietuvių Bendruome
nė teKreikšis dar aktyviau negu 
Helsinkyje ir Belgrade. Tad šį 
savo referatą ir baigiu jungda
masis i šio Kongreso šūkį — 
LIETUVIS NEPAVARGS KO
VOJE Už LIETUVOS LAISVĘ.

(Pabaiga) • ■

■.‘FBI .agentai išklausinėjo JL. 
Oswald, žmoną, kuri tvirtino, 
kad Kėhhėdžib žudikas buvęs 
josios vyras: Ji vėliau užtekėjo 
už amerikiečio ir dabar gyvena 
dideliame ūkyje.

Vyskupas ir abortai
Žymus ĮtomosNEW YORK.— Žymus Romos 

katalikų' bažnyčitošy vyskupas; 
gferas etikos gynėjas Daniel Cal
lahan prabitiį sfekmadiėrų 

_  _________ ____ __  ___________ __ pamoksle skatino yyfiaušyBę 
iškalbingiausiu singer, kuris neseniai viešai pa- sidarbavo aktyviai prisidėdami. “baigti afUdrafinę disknrriihi-

- * < t . Nf '

• Mahometonai ■ fanatiškai ’ ti
ki- Koranu,, kaip^ neklaidingu 
dvasios vadovu. Koranas pra-—| 
garą pavaizduoja taip: Pragare 
yra septyni skyriai. .Viėnas.blo- 
giems mahometonams, kurie po
kiek laiko, attikę bausmę^ išva
romi iš pragaro; antras skirtas 
žydams, tretysis krikščiohimš. 
Blogiausia pragare vieta — 
veidmainiams. Koranas leidžia 
daugpatystę ir lengvas persky
ras. Žodis “Koranas” reiškia 
rkaityti. Padalintas į 114 skyrių 
ir kiekvienas skyrius paįvairin
tas eilėraščiais.

• Homeras, aklas didysis grai- 
. kų poetas (800 m. prieš mūšų 

erą), Iliados ir baisėjos auto
rius; buvo klasikinio fepb pradi
ninkas. Jo dėka išsivystė graikų 
klasikinis menas literatūra, 
klašikihė afčfiitektūra ir skulp
tūra, grindžiarridJėgdridOfflis bei 
mitais. 5-irie amziiilė suklestėjo 
aukšto“ iaipšnio helėnų dvasinė
mitais. 5-irie amžiui ė suklestėjo

kultūra.

—
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Dr. Kazio Šidlausko, Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininko, penkerių 

metų darbo apžvalga
(Tąsa)

Šioje rezoliucijoje yra punktas ir apie nau
jąjį Sovietų pilietybės įstatymą. Dėl šio Įstaty- 
tymo ALTos valdyba yra įteikusi JAV valstybės 
sekretoriui platų memorandumą, pažymint, kad 
su detente reikalai turi būti labai netvarkoj, jei 
Sovietų Sąjunga drįsta šimtus tūkstančių girnų-

d. ALTos pirmininkas Dr. K. Bobe- ko pilnai atsiekti. Trečiojo etapo vykdymas vyko 
Belgrade k8H?gfėhČij6s metu ir jis toliau bris tę-
šiaiflaš afėitihtičiDjė MaQF198 kotfferencijojb ir 
po to kitose konferencijose, kurias yra nuihatęs 
Helsinkio Aktas.

Galima aiškinti, kad šios Lietuvos laišVini- 
mo programos centrinę ašį sudaro Helsinkio Bai

mo

I 
siu amerikiečių paskelbti savo piliečiais. Be to, 
buvo pastebėta, kad jėi JAV nepanaudoja pakan 
karnai Baltijos valstybių kortos prieš Sovietų Są 
jungą, tai bolševikai atsisuka ir panaudoja tą 
kortą Jungtinėms Valstybėms pažeminti.

Šalia nuolatinių kontaktų su JAV Kongreso 
nariais, ruošiant Vasario 16 d. minėjimus abie
juose Kongreso Rūmuose ir stengiantis pravesti 
šiuo metu Atstovų Rūmuose esančią rezoliuciją, 
ALTos valdybai teko įdėti daug darbo, ruošian
tis šiam IX Am. Liet. Kongresui, o turiu pami
nėti. kad valdyba veikė po pasiskirstymo parei
gomis ne pilnus metus, o tik devynis mėnesius.

Maždaug j ries ketvertą metų,
tam suvažiavime, įvykusiam Čikagoje, 1975

lapkričio
lis ir valdyba paskelbė penkis Lietuvos laisvinimo 
bylos, etapus, kitaip sakant, ilgariiėtę Lietuvdš 
laisvinimo programą, kurios ALTri laikėsi iki 
šios dienos ir mums atrodo, kad jos teks ir atei
tyje laikytis.

Pirmasis punktas, aiškino Dr. K. Bobelis, 
buvo išgauti JAV užtikrinimą, kad jos nepripa
žins Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą.

Antrasis — užtikrinti, kad Europos Saugu-
ir Kooperacijos Konferencija nepakeistų

JAV nusistatymo ir nelegalizuotų Baltijos val
stybių Įjungimo į Sovietų Sąjungą.

Trečiasis etapas būtų Helsinkio konferenci
jos priimtų išvadų ir jos suformuluotų principų 
pritaikymas ir panaudojimas mūsų veiklai.

Ketvirtasis etapas — formuluoti pasaulio 
vyriausybių įvairių įtakingų pareigūnų ir asme
nų bei spaudos atstovų opiniją apie Lietuvą ir 
Lietuvos žmonėms paneigtą laisvo apsisprendi
mo teisės principo vykdymą, apie teh vykstantį 
žmogaus teisių laužymą ir apie Sovietų Sąjun
gos Lietuvoje tebevykdomą tautinį 

dą, ir
Penktasis etapas — siekti galutinio Lietu

vos nepriklausomybės atstatymo.
Kaip Dr. K. Bobelis vėlesniuose ALTos su

važiavimuose yra pabrėžęs, pirmuosius du Lie-
. tuvos laisvinimo programos etapas rhums pavy- viena iš jų kelti Helsinkio Akto vykdymo tikrini

* 4

genoci-

me kohfereneijėšė ;kriip BėlgFadg afbd XMrdide,
ŠoFiėtų Sąjunga rievyktįydama jų Helsinky
je pasirašytų tautų apsiSjfrriidirilb ir terito
rijų neliečiamybės principų dėl Balstijos vaį- 
Stybijį. ; ................. į

Jei prieš Helsinkio Aktą visų Lietuvos laisvį- 
nimb vėiliŠriių Buvo dėdamos pasUtiįoš formuoti

stybitj.

i

i
Į

Įį

i

ALTos 35-
m

giamasis Aktas. Bet šis Aktas tikrai turėjo būti 
nepaprastos reikšmės įvykis, jei ligšiol, praėjus 
daugiau negu keturiems metams nuo jo pdšira- 
šymo dienos, lietuviai nesutaria dėl jo reikšmės 
ir padarinių.

Iš kitos pusės galima sakyti; kad ketvirtasis 
Lietuvos laisvinimo veiklos etapus — įtaigoti pa
saulio vyriausybių, įvairių įtakingų pareigūnė ir 
asmenų bei spaudos atstovų opiniją apie Liėtbvą 
— buvo visų Lietuvos laišviriinio veiksnių Vyk
domas Per keletą dešimtmečių dar prieš Helsin
kio Aktą. Į tokią pastabą galima būtų atsakyti, 
kad Sovietų Sąjunga šį kartą kitų 34 valstybių 
akivaizdoje pripažino ir Brežrievas savb parašu 
patvirtino visoms tautoms laisvo apsisprendimo 
principą ir atitaisymą ligšiolinių to principo pa
žeidimą bei valstybių teritorinę neliečiamybę, 
kurį principą yra sulaužius Sovietų Sąjunga, pa
sigrobdama Baltijos valstybes.

Remiantis Helsinkio Akto principais, Bent 
tos 27 Vakarų bloko valstybės gali visos ir kiek-

passtulffj vyriausybių opehiją, kad Šbviėtų Sąjun
ga atitaisytų prieš Baltijos valstybes įvykdytą ag
resiją ,tai Helširikio Aktiis davė šioms Pastangoms 
naują ir plačią tarptutinę politinę bazę.

Negalima būtų sakyti, kad Helsinkio Aktas
būtų davęs juridinį pagrindą kelti Baltijos išlai
svinimo bylą, pvz. Hdgb§ far^tžlūtiiiiaihe Tribii- 
tiblė, Hės tis Aktas, fiėBflddifias tarptautine su
tartimi, o tik principų deklatarija, negali turėti 
ir tarptautinėms sutartims vykdyti numatytos 
procedūros. • - c

Fsu trumpai suminėjęs svarbiausius pasku
tinių penkerių metų ALTos veiklos darbus- Lie
tuvos laišviriinio bylojį kuriuds riiės ėšariiė atli
kę arba betit prid jiį pHšidėję-.

Amerikos LlgtUviif fatyfca tūri labai daug 
kasdieninių UėikdlŲ kaip reagavimas į įvairius 
valdžibS pareigūriŲ, JAV Atstovų Šehato 
ir kitų įštaigtj, Špdudoš, radijo pareiškimus, me-

kasdieninių Uėikšlltį kaip reagavimas į įvairius 

ir kitų įštaigij, Špaiidoš, radijo pareiškimus, me
morandumus JAV fĮhfeidėritdi, Senato ir Atsto
vų Rūmų naridfnį, Valstybės flėpartamentui ir
ktiems pateigūnaftis. -*♦

(Bus daugiau)
Tuesday, October 23,1979~XAWriNOS. CHICAGO t ILL.
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>ei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. K. G. BALUKAS
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
So. Pulaski Rd. (Crawford 

radical Building) Tel. LU 5-444€ 
.•‘Buna ligonius pagal susi ta rim..

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 

Wa«*<di«star Community kliniko,
Madicinoa direktorių*

S. AAanhaim Rd„ Wastcha*t»r, IL. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomi* ir 

ku antrą šeštadieni 8—3 vai.
T«L: 562-2727 arba 562-2728

TEI------BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPBCIALYBft AKIŲ LIGOS 

3907 Wa»t 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECK AS 
QPTOMETR1STAS 

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

Tikrina alrja. Pritaiką akinius ir ■ 
“contact lensea”

VaL a£*l susitarimą. Uždaryta treč. Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

IŠEIVIŲ EVANGELIKŲ UUTERONŲ KUNI
GŲ IR DARBUOTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

1979 m. išeivių evangelikų viniai. Lenkai, užėmę Silezijos 
liuteronų kunigų ir Bažnyčios, kraštą, Breslau mieste diakoni- 
darbuotojų suvažiavimas įvyko 
spalio mėn. nuo 1 ligi 5 Mark
theidenfeld’s (Piety Vokietijo
je) Lehmgrubener diakonisių 
svečių name.

/yA$ padarysiu iš tavęs didelę tautą ir palaiminsiu rave ir tu būsi 
palaiminimas". — 1 Mozės 12:2.
šitais Viešpaties žodžiais yra patvirtintas pareiškimas. wkad per dau- 

gelį sielvartų mums reikia įeiti i Dievo karalyste”. Taip nėra dėlto, kad

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirta. 5—7 vau rak. 
Ofiao telefu 774 "880 

RnidMciloc talefu 448-5545

Į 
i

MIRUSIŲ PRISIMINIMAS

siu name turi vaikų darželį, o
“Bethesda” ligoninėje irgi ligo- Dievo galybė negali apsaugoti mus nuo vargų ir sielvartų, arba kad Vieš- 
ninė. Abu pastatai dar geram pats nesirūpina mūsų reikalais. Taip darosi dėlto, kad Dievo bažnyčia yra 
stovyje.

Šiam
pastatyta aštriausiems ištyrimams, auklėjama, lavinama ir mokoma, kad iš
tyrimuose parodytų savo paklusnumą, ištvermingumą ir ištikimumą Viešpa- 

..... ... ..... čiui. Ištyrimais Dievas mėgina mūsų tikėjimą, kantrumą, pasišventimą, ac-
Lchnigrubencr diakonisių pa- pastaraisiais 20 metų iš eilės, sj<įavįmą jam ir mylėjimą Dievo ir tų, kurie yra jo. O dangiškasis atlygi-

grindinis namas buvo įsteigtas vadovavo ilgametis Pasaulio liu- nimas žadamas tik nugalėtojams.
prieš 110 metų krikščioniškiems teornų sąjungos vokiečių tauti- šv. rasto TYRINĖTOJAI
darbams vykdyti Breslau mies- nio komiteto įgaliotinis Bažny- J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303 
te. įsteigė didikė — grafe Po- čios tarėjas kunigas dr. Ernst
ninska. Iš pradžių buvo vaikų Eberhard iš Stutlgarto. Jam bu-
darželis ir pamažu išsivystė į vo jubiliejiniai metai. Visų da-
ligonių ir vargšų globėjų — dia- lyvių vardu jis buvo pagerbtas
kenisių namą. 1889 m. Breslau už išeivių evangelikų liuteronų
mieste įsisteigė logoninė “Be- Bažnyčių globą ir rėmimą, įtei-
thesda”

i
suvažiavimui, kaip ir čiui. Ištyrimais Dievas mėgina mūsų tikėjimą, kantrumą, pasišventimą, ac-

1

Ten tos sesutės pėrė- kiant gražia dovaną. Suvažiavi- 
mė socialinius ir slaugymo dar- mas atidarytas pamaldomis, ku
bus. Jau 1912 m. buvo 340 dia- rias laikė pats edėjas, savo pa

vargtų mokslui
Breslau m. šūkį, 1. Mozės 1, 27: “Dievas

Mažeika & Evans
konisių, kurios dirbo 
kvartaluose (slams)

pasirinkdamas 1979

ElUif i mieste ir kituose miestuose bei sutvėrė žmogų j savo veidą.
Šiemet, kaip ir paskutiniaiskaimuose Silezijoje. Po Antro

jo pasaulinio karo buvo visos melais, didžiausią grupę suda- 
diakonisės evakuotos i Vakaru rė latviai — 20, estu buvo 8, lie- 

į Triefenšteino pilį, tuvių 8 ir vengrų 4, iš viso 40 
Marktheidenfeld’s, kur po sun-, žmonių. Dėl negalavimų mūsų
Vokietiją,

1979 m. spalio 21 d. 10 vai. Jė- veikslas, pieštas talentingo dai- kių kovų dėl finansavimo' su įs- Lietuvių

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

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE

7 S

evangelikų liuteronų 
tarybos 
kunigas

BažnyčiosLehmgrubener diako- vyriausios 
nisės pasistatė tris namus su pirmininkas senjoras

Šv. Mišių auką nešė agr. J. priestatais: senelių prieglaudą, A. Keleris iš Bremeno ir kuni-

j zuitų . koplyčioj e buvo atnašau-j lininko. Jis nepaprastai įspū- taigom,
Į jamos Šv. Mišios už dr. Palioko 

žmoną, įžymią ateitininkų ir 
katalikų organizacijų veikėją.

11 vai. buvo atnašautos Mi
šios už' pulk. Genį ir 12 valandą 

! už dantų gydytoj R. Tijūnierię,

11 dingas.

DB. VYT. TAURAS I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

Bondra praktika, spas, MOTERŲ II»ce. mirusių prieš ketverius metus. 
Daktarė R. Tijūnienė Lietuvoje 
buvo aukštose, atsakingose pa- 

j reigose. Ištekėjo už J. Tijūno.

Ofiaaa 2632 WEST 5Wi STRSET 
Ttl. PR 8-1223

OFISO VAL.: pina- antnuL, trečiad.- 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL rak. feitadir- 
uiaia 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

ūtgRi auėtariaaa. --------- -

na- gas Mikas Klumbys is Blomber- 
mą, koplyčią ir t.t. Savo gyve-1 go negalėjo šį kartą dalyvauti. 

Po Šv. Mišių, palaikydamas nimo pabaigą leidžia tenai 70 Jie atsiuntė raštu sveikinimus, 
lietuvių tradicijas, pakvietė į diakohlsių (dar

jų buvo 170). Išmirė šimtas. Jo- su geriausiais sveikatos linkėji- 
prieauglio neturi. Dabar'mais. 

tiems namams vadovauja ener-!
J. Tijūnas visiems dėkojo už U’ingas ir Dievo pašauktas tar-' stovavo: garbės senjoras kuni-

Bertašius ir Tijūno giminaičio diakonisėm namą, 
dukra su vyru.

kavinę pietų.
Invokaciją sukalbėjo kun. J. kio 

Kuzminskas.

; Jis buvo: Kybartų pašto virši- dalyvavimą ir Maldas.
etų-giedojo—p._ GL
Vargonais grojo

ninku ir kitose vietovėse. Paga- 
liau buvo paskirtas Vilniaus

- pašto viršininku. Sūnelis mirė.P ŠILEIKIS, O. P.
ORTHOPEDAB-PBOTEZISTAS 
Aparsiū- Pn^tszaL han- 
dažai. Spaciali pagalba kolona, persikėlėgyventi 
{Area SupportSĖ) ir L t. i

Y at; 0—4 ir 6—8. SejHadiemaif 9—1

Karo audrų nublokšti gyveno 
Vokietijoje. Su tremtinių banga 

Chicagon. 
Daktarė dirbo kaip kvalifikuota 

2$5) W«J«3rd su CH^ 1^60629 j dantistė^a&-dr,-Atkočiūn^ Ci-

ft

Talcf.1 PRo®wct $-5084

FLORIDA
DR. G K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
c takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
—St.Petersburg, Fla.-33710—

Tel. (813) 321-4200

" PERKRAUSTYMA1 

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA. KAINA 
-L - R. i E R t N A S- 

Tel. WA 5-8O63
V

svečių

prieš 30 inetų LietuviaFpasiūntė jiems kortelę EUDEIKIS
Lietuvių grupei šį kartą at-

A. iš Braun-

ceroje. Ji buvo jo asistentė il
gus metus.

Jos vyras Jonas dirbo Wab- 
j ash geležinkelio stotyje, kol už-

MOVING
T t ... -M

Apdraustas perkraustymas
B Jvtiriv atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arta 376-5996

Mažeikienė.
muz. Motiekaitis. Pabaigai su
grojo vertingą muzikos kūrinį.

Pietuose dalyvavo apie 60 as
menų. (Va buvo paštininkai ir 
kiti draugai bei bendradarbiai.

------- ------—-- K- P aulinas—

— taifūnas padarė didelių 
nuostolių Japonijoje, užmušė 25 
žmones.

nas rektorius dekanas Irmler. gas A. Gelžinius 
Marktheidenfeld ruošiami da- schweigo, vicesenjcTas kunigas

(Nukelta į šeštą puslapį)
ruošiami da

bar visokie krikščioniu suvažia- k

n

GAIDAS - DAIMID
t 
I

I

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
»

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOSAIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

sitamavo pensiją. Vieną po ki-
J ■ tos keitė nuosavybes. Apsigyve

no Marquette Parke.
Jos 4 metų mirties metinėse 

Jėzuitų koplyčioje Šv. Mišias 
atnašavo kun. J. Kuzminskas. 
Pamoksle prisiminė juodviejų 
gausias aukas šauliams, Lietu-

— vių Fondui ir Lietuvos Katalikų
*T Kronikos knygoms Teisti, žadė

jo ir toliau paremti. Gausia au
ka prisidėjo ir prie Kušnerio 
knygos išleidimo, .

Prie altoriaus buvo-LšstatytasljcytU.rnes yrą.4ąugl^Yarbįų_.rejkąhl_

— Gerald Ford pareiškė, kad 
ateinančiais metais jis nekandi
datuos prezidento pareigoms.

SUSIRINKIMŲ
I ’ R^V-N E š IM A I

¥
CHIC A G O S Lie tu v ų 

D.augijos poatosiogmis
Suvalkiečių 
narių susi

rinkimas įvyks penktadienį, spalio 
26 d. 7 vai- vak. Vyčių Salėje. 2455 
W. 47 SL Nariai prašomi atsilan-

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

- Visa* prsprems* H WOFA, 

M9« ML A. M.

Lbtvviu kalbat k»«tfpą nno pir
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
/ai. ryto.

Vadi|a Aldma Dsukua

TsM.t HRmUefc 4-141J

7159 $•. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL. 6*629

t

ANNE VYSTHER
Pagal tėvus Kanaverskis

Gyv. Valparaise, Ind. Anksčiau gyv. Chicagoje,
------- Brklgeportęrrir-R^VTajLŪo-apyliHkėse.

L ryto sulaukusi 66 metų am-

I

t

' ■ ■ ■ i

“Lietuvos Aidai’
_KAZt BRAZDŽIONYTI

Kasdien nuo pirmadienio Hi
penktadienio 9 vaL vak. 

Visos leidos ii WOPA stoties.
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p.
Iž WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef 778-5374

i

I
I

i

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

į daktarės su sūneliu didžiulis pa-

Vienna ’Summertime Salad

aptarti. Po stuslrink^mo bus ir vai
šės. E. Strungys

♦with wheat owrye crackers, brownies and iced tea to complete

Firm and juicy Vienna Sausage, teamed with a creamy 
macaroni mixture, offers a hearty, sophisticated salad for a 
porch or patio lunch. Border this salad with deviled eggs and

handy canned “Viennas’’ are fully cooked, they’re all ready to 
use. I------  -------------------

top it with extra sausage for added flavor and protein. Since 
I 

Serve “Vienna’d Macaroni Salad“ with frosty canned 
juices or a chilled appetizer soup. Add some chunky cheeses 
with wheat owrye crackers, brownies and iced tea to complete 
this cool refreshing menu.

Vienna’d Macaroni Salad
1 package (8 oz.) elbow 

macaroni or small 
macaroni shells

1 can (5 oz.) Libby's 
Vienna Sausage thinly 
sliced

1 cup shopped celery
1 cup chopped sweet 

pickles
% cup minced onion 
Cook macaroni in salted.

1 cup mayonnaise
2 tablespoons cider

vinegar
1% teaspoons salt

1 teaspoon Dijon mustard 
% teaspoon pepper

Extra Vienna Sausage 
and Deviled Eggs, 
garnish

, boiling water just until tender.
i

Drain and cover with cold water. Then drain again, thoroughly. 
I Combine macaroni with thinly sliced Vienna Sausages, celery,
I sweet pickles, and onion. Blend mayonnaise with cider vinegar, 
' salt, Dijon mustard and pepper. Add to macaroni mixture. Mix 

gently. Chill. Yields 6 to 8 servings.
Į Arrangement: Spoon Vienna’d Macaroni Galad onto a large 

serving plate, gently rounding the top. Arrange extra Libby's
Į Vienna Sausages over salad. Garnish with a border of deviled 
‘ egg halves, if desired. —

' salt, Dijon mustard and pepper. Add to macaroni mixture. Mix 
gently. Chill. Yields 6 to 8 servings.

Į Arrangement: Spoon Vienna’d Macaroni Salad onto a large

Į Vienna Sausages over salad. Garnish with a border of deviled

r

Mirė 1979 m. spalio 22 d., 3:40 
žiaus. Gimusi Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: vyras Antanas Vysther, 2 sūnūs - Robert Burkey, 
marti Mary, ir Richard Vysther, marti Anita, 3 anūkai — Robert Bur
key Jr., Duane ir Kevin Vysther, sesuo Justine Stanish, jos vyras 
Henry, teta Aneiė Kasper su šeima, dėdė John Kvedaras, švogeris 
Stanley Vysther, švogerka Violet Janulionis, jos vyras Anthony ir jų 
šeima, giminės — Eiank Pranskus su žmona. Barbara^ ir jų šeima, 
ALce Talis, jos vyras Stanley, ir a? a. John Vysther seima hei Iviti 
giminėh, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo SLA kuopos sekretorė.
Kūnas bus pašarvotas trečiadieni 2 v^l. popietrMažeika — Evans 

koplyčioje, 6845 So. Western Ave.
Ketvirtadienį, spalio 25 dieną 9 00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į Šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Anne Vysther gimines, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą 
4r atsisveikinimą.

Kūnas bus pašarvotas nečiadieni 2 vai. popiet Mažeika — Evans 
koplyčioje, 6845 So. Western Ave.

Ketvirtadieni, spalio 25 dieną 9 00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į Šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Anne Vysther gimines, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnūs, marčios, anūkai, sesuo, giminės.

Informacijai telefonas RE 7-8600. =

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii imu m nu iiih nu miliniu i”

Future Drivers Of America

i

Tomorrows drivers — decide today which cars they’d 
like to drive “in a couple of years” as they enthuse over »
scale model of Chevrolet’s 1979 model auto show. Asa Griffin 
(left), Alicia Prater (middle), and Jay Byers are as enthusiastic 
about the new show as Robert D. Lund, Chevrolet general 
manager and General Motors vice president. “Auto shows
• key barometer for new model sales in every section of he “ -- • * - - - *— *•*—
Inspect a wide selection of new cars designed to meet ever}
country,” Lund says. “They give people an opportunity tc 
Inspect a wide selection of new cars designed to meet ever} 
driving need.” An estimated 40 million persons will view the
life-size counterpart (in various fonus) of the Chevrolet auta 
show pictured above.

i

i

i
j
I

’'LA. i
2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

*

PHILLIPS - LzVBANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Tek; OLympic 2-100J

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl.

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

A

974-4410

TeL YArds 7-1911

f — NAUJIENOS. CHICAGO 8, ILL Tuesday. October 23. 1979 ft
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Įaiškės, kai VLIKas, viską apsvarstęs, paaiškins “atsiri-
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Melo ir apgaulės kojos trumpos
Praeitą šeštadieni Chicagoje buvo paminėta pada

rytos JAV (R.) Lietuvių Bendruomenės 5-rių metų veik
los sukaktis. Bendruomenės persitvarkymo dieną dau- 

tuo tarpu ji negelis jai pranašavo trumpą gyvenimą, 
tik išsilaikė perikeris metus, bet kieviena metą vis 
stųjr^ar^—~■

Pasipiktinimas kilo dėl vienos bereikšmės politi
nės grupelės noro valdyti Amerikos lietuvius. Jeigu ji 
būtų pasiryžusi įtikinti Amerikos lietuvius aukštais 
savo idealais ir parodžiusi nenuilstamą organizacinį 
darb^-tai-gal ir Tiūtų- išauginusi didelę im vieningą rire-' 
tuvų organi2ųciją, .bet kai savo veiklos Pagrindan pa

bojimo prasmę.
Kol Geeio vadovaujama grupė, “atsiribojusi” 

VLIKo, buvo galutinai Člevelande “atsiribota” nuo Alto, 
Dr. Vytauto P. Dargio vadovaujama Bendruomenė tar
psta. Pertvarkytoji Bendruomenė; paruošusi statutą, 
nekaitalioja jo prieš kiekvienus rinkimus, registruojasi 
valstijose; steigia naujus skyrius; it veda kovą prieš, 
melą, bendradarbiavimą su priešu ir smerkia Kapsuko 
kursus, prikergtus prie Vilniaus universiteto.

Prieš dešimtmetį teisininkas Julius Smetona skai
tė ALTo metinei konferencijai paskaitą apie bendra
darbiavime) su priešu pavojų, o praeitą šeštadienį iš Člė- 
velando atvyko jauniausias jo sūrius Vytautas Smeto
na skaityti paskaitos penkerių metų Reorganižtibtos 
Liet. B-nės sukakčiai paminėti. Jis atvyko nė viėriaš; bet 
atsivežė ir savo motiną ponią Birutę Sinėtonierię, 
zikos profesorę; penekrių metų sukakties programai7 
gražiai atlikti.

Merquette Parko Parapijos klebonas kun. A. Zaka^ 
rauskas atvyko į minėjimą, išklausė koncetą ir sukal
bėjo visiems dalyviams maldą. Klebonas vengia kištis į 
frontininkų Bendruomenės politiką, ten zuja tiktai jau
nesni kunigėliai, tuo tarpu didžiausios parapijos kle
bonas atėjo į sukaktuvinį minėjimą ir visus registruo
tos Bendruomenės darbus palaimino. Jis sėdėjo kartu 
su-'įtakingiausios Bendruomenės pareigūnais, klausėsi 
koncerto ir domėjosi visomis minėjimo kalbomis.

Kol Gečio patūmėtoji Benduomenė
nuo VLIKo, Reorganizuotoji stiprina savo ryšius 

ne tik su VLIKu, bet su ALTu ir Amerikoje esančiais 
Bendruomenės skyriais, kaip į registruotąją perėjo 
Chicagos, Rockforclo ir kiti skyriai, taip dabar sparnus 
rengiasi pakelti ir Detroito skyrius.

Visi šio meto Pertvarkytos Bendruomenės pareigū
nai lūkuriavo, iniciatyvos nerodė, bet dabar imasi kon-; 
krečių žingsnių savo pozicijai sustiprinti. Inž. A. čečys 
Barzdukui pritariant patraukė teisman Reorganizuo-

nuo

rnu-

atsirubežia-
vo

I

#

soa1*

reiškė; kad bažatimas Vakaru prie lietuvių tautos žadinimo
privedė prie

ei ją ir gražinti federalinę para
mą apmokėti už abortus toms 
nioterims, kurios neturi lėšų pa
eitos apsimokėti”.

Pernai JAV-še Buvo padaryta 
1.3 milijono abortų/ iš kurių 
400,000 moterims, neturinčioms 
išteklių apsimokėti.

Gausus KazimieriniŲ 
kapinių sklypų savi-
ninku susirinkimas

CHICAGO, HE— Praeitą sek
madienį Gage Parko salėje įvy
ko didelis Šv. Kazimiero. Liet.

dėjo tuščius pareiškimus; o organizacijai valdyti nau
dojo melus ir apgaulę, tai niekas iš tų pastangų neišė
jo. Klastojo rinkimus, apgaudinėjo komisijų narius, nu
kentėjo vieningos organizarijos idėja ir viskas iširo. 
Frontininkai parodėj 'kad Amerikos lietuvių " jie nepa-'1' 
jėgė suorganizuoti.

Šiandien apie vieningą, 
paklusnią idėją niekas jau ir negalvoja; • Jų pačų tarpe 
jau kyla vaidai, tarp savęs susirieję, pradeda bėgti. Inž. 
Algimantas Gečys, įtikinęs buvusį VLIKo pirmininką 
apie organizuotos ir sutartos veiklos galą, pats pasekė 
Barzduką ir pasitraukė. Naujai paskirtas vadas nepa
jėgs padaryti to,kad iniciatoriai nepajėgė.Yra pagrindo 
manyti, kad apie susi vienijimą' dabartiniu'metu_ir kal- 
bos negali būti. Frontninkai pradėjo " lysti į skiautą. 
Viešai paskelbė, kad nuo VLIKo jie “atsiribojo”. Ką tas 
žodis reiškia visuomeniniame darbe, tuo tarpu nieko 
aiškaus nėra. Jeigu jie būtų anksčiau tokį dalyką pas
kelbę; tai gal kas nors būtų ir supratęs jų tikrąją “at
siribojimo” prasmę. Ar jie “atsiribojo” nuo VLIKo tik 
savb veiksmais kontroliuoti VLIKo darba V

kentėjo vieningos organizarijos idėja ir

ątomihid ginklavimosi štrategi- kas eventualiai
jos ant įsitikinimo; kad toks Lietuvos nepriklausomybės at- 
apsiginklavimaš veda į abipu
sę—savižudybę- yra apsurdas.
Anot jo, JAV-bės privalo gali
mai .skubiau išvystyti pajėgu
mą vest mažos skalės atominius 
karus; kaip lygidi ir strateginį 
atominį karą.

Kalbėdami apie laisvės viltis 
meskime žvilgsnį į tai ką mūsų 
broliai pavergtoje Tėvynėje gal
voja. Paskaitysiu citatą iš po
grindyje leidžiamos 1978 
gruodžio mėn,

_ 14754:
! ‘Tad kiekvienas, bent kiek 
susipažinęs su istorija, žinb, kad;
toks anachronizmas, kaip Tary-Įkite jų.
bų Sąjunga su jos pavergtųjų Skaičiumi esame maža tauta, 
tautų politine ir kultūrinė prie- ir Amerikoje mūsų nedaug Įy- 
spaiida, šu žmogaus teisių try- ginant su kitomis tautomis. Ta 
pimii ir visišku žmogaus bei vi- aplinkybe' reikalauja iš” mūsų 
sos liaudies valios ignoravimu 
bei jos pajungimu visagalės par
tijos valiai — ankščiau ar vėliau

“Aušrcfs”
m.

statymo 1918-2(1 metais.
Pirmosios Lietuvos—oknpačf- 

jbs pradžioje pradėjusi veikti 
A. L. Taryba atliko- labai svar
bią rolę darydama viską, kad 
nebūtų pripažintas Lietuvos, in
korporavimas į Sovietų Sąjun
gą. Prisimindami tuos didelius 
darbus pavergtieji Tėvynėje ir 
šiandien su viltimi žiūri į Jus. 
Jie tiki, kad laisvojo- pasaulio 
lietuviai, 
lietuviai, išnaudos visas progas 
tarptautinėje arenoje grąžinti 
Lietuvai jėga išplėstą laisvę ir

ypatingai Amerikos

nepriklausomybę. Tad neapvil-

kapinių sklypų savininkų susi-
rinkimas. Susirinkimą, šaukė 
sklypų savininkų draugija.

Susirinko apie 400 žmonių. 
Susirinkimui? vtodovaŪti~išrink
tas Jonas Jasaitis. Pasirodo, kad 
kapinių administracija nori par
duoti keturis akrus vietos mo
kyklai statyti. Sklypų savinin
kai nenori, kad kapinių žemėje 
būtų statoma mokykla:’'Vaikai 
Bėgios po kapinės ir viską terš.

Tuo reikalu pasisakė keli kal
bėtojai. Jie priminė; kad kapi
nės buvo atiduotos administ
ruoti,— o ne sklypams pardavi
nėti. Kapinių žėihę pirkusieji 
nenori, kad jų pirkta žeme būtų 
pardavinėjama Saviniukas I

\ I

bų Sąjunga su jos pavergtųjų 
1 # - " ’I ♦ • • •" 1 f "• * <

Skaičiumi esame maža tauta,

spauda, šu žmogaus teisių try- ginant su kitomis tautomis. Ta
Izraelio' gen. Šaronaš uorė' 

tų eiti j karą su Sirija.

------  z

tą Bendruomenę, bet skleidė gandus, kad tai padarė re- 
organižuotoji. Buvo paskelbti reogariižuotos Bendruo
menės pareigūnų pareiškimai teisman lietuvius, pa
traukė A. Gečys ir visa jo valdyba, atspaūšdinta 
kairėje laiško pusėje.______; __ -

Dabar ir šiam melui padarytas galas, šeštadienio

nesiskaidyti ir . neeikvoti jėgų 
vieni kitų niekinimui. Nė vienas

turės :žuti. Kaip tas atsitiks — piklausomą ir demokratinę Lie- 
idurš-su--ttfvą--netturi būtr atmestas ar

ba atstumtas nuo liėtiiviškb 
darbo.

Helsinkio susitarimų vykdy-

lietuvis, kuris tiki 'Į laisvą, ne-

— Visus Kurdistano kėlius ir 
sienas valdo mulos Chomeinio 
partizanai.

I 
::

1Naujienose paskelbtas A. Geeio laikas apie bylos už ve-i neabejoti — 
LT A __*___—_ XTL___ **___ __ ( . T 11 i i ii *lnic<xTO iv nn-r

Voldemaro Bilaičio skundas Chicagos apskrities teis
mui prieš pertvarkytą Bendruomenę. Teismas jau tę
siasi veik du metu, bet tuo tarpu sprendimo d”ar 
simato.

tuščiaviduriams vadams, dimą, o pirmadienio Naujienos

mežmia.-J
Kinija, gal su Vakarų šalimis, 
o gal paeito Tarybų Sąjungos 
viduje atsiras jėgų, kūritos su
sprogdins tą juodžiausią šių lai
kų reakcijos, priespaudos ir 
tamsybės citadelę, apsigaubu
sią pažangos- skraiste.—

Šiaip ar taip; vienu galime 
• Lietuva vėl taps 

-----  99

nuo liėtiiviškb
— Nikaragvoje, ir- ^Grenadoje 

Kuba turi po kelis šimtus save 
agentų. ■ -b (

mui patikrinti konferencija šį
_ i __ - L__ _ _________ _<-•*

r - X-

paskelbtas advokato lafe JĄ nePrik.1?us0.ina;
Baigdamas norėčiau 

minti tiibs didėlius darbus, ku
priuos yra atlikę ir atlieka Lie
tuvai Amerikos lietuviai. Gal 
pats pirmasis žindinas Afiiėri- 

Mėlū negalima grįsti visuomeninio darbd; ries mė- lieįuyių pasireiškimas pla- 

tu buvo Kražių skerdynių išgar~ 
siriimaš 1893 rheTais.

Po to sekė Didžiojo Vilniaus

Baigdamas norėčiau prisi-

ne-

10 kbjoš trumpos. Kai jis paaiškėja, tai melagiam didelė i clu,lr dalinai tarptautiniu.mas-
x v z . +11 h-mm k -nnmn c. L’nvrivnili icrfor-

gėda

LIETUVOS LAISVĖS VILTYS ŠIŲ LAIKŲ 
TARPTAUTINĖJE RAIDOJE

ar jie 
patariaFšavb nariams naudoti Helširikio galimybės Lie
tuvos laisvės klausima kelti, 
pareigūnų vadina “atsiribojimu”, o gal išėjimą už durų ’ Vakarų i

’ vadina “atsiribojimu”? Gal “atsiribojimo” prasmė pa- ginklavimosi

ar jie koliojimą VLIKo

Seimo 1905 metais parėmimas 
ir eventualiai parėmimo Lietu
vos nepriklausomybės kovų 

j 1918-20 fhetliš ir; pagaliau, iš- 
* rbikalaviiflas LietiiVai iš JAV- 
tbių Vyridttšybės dfe jure pripa- 
: žinimo, kuris tebegalioja iki 
šios dienos?

Nebuvo tada nei VLIKo, nei

..(Lietuvos., gen. konsulo...Aniceto -Simučio referatas, skaitytas
Amerikos Lietuvių Kongrese Člevelande 1979 m. spalio 13- d.)

(Tęsinys)

Įdomu, kad pastaruoju metu skatintojų pasidarė buvęs Valš- ALToš; nei L: Bendfutoriienbs, 
________ j paskubinto atominio tybės Sekretorius Henry Kiš- bet Amerikos liėttiviai .daug pa;

kartą įvyks demokratinio kraš
to sostinėje, Madride,, toliau nuo 
sovietines irnpėrijoš-įtakos; -Ne
turiu abejonės; kad VLIKas, 
ALTa ir Lietuvių Bendruome
nė teKreikšis dar aktyviau negu 
Helsinkyje ir Belgrade. Tad šį 
savo referatą ir baigiu jungda
masis i šio Kongreso šūkį — 
LIETUVIS NEPAVARGS KO
VOJE Už LIETUVOS LAISVĘ.

(Pabaiga) • ■

■.‘FBI .agentai išklausinėjo JL. 
Oswald, žmoną, kuri tvirtino, 
kad Kėhhėdžib žudikas buvęs 
josios vyras: Ji vėliau užtekėjo 
už amerikiečio ir dabar gyvena 
dideliame ūkyje.

Vyskupas ir abortai
Žymus ĮtomosNEW YORK.— Žymus Romos 

katalikų' bažnyčitošy vyskupas; 
gferas etikos gynėjas Daniel Cal
lahan prabitiį sfekmadiėrų 

_  _________ ____ __  ___________ __ pamoksle skatino yyfiaušyBę 
iškalbingiausiu singer, kuris neseniai viešai pa- sidarbavo aktyviai prisidėdami. “baigti afUdrafinę disknrriihi-

- * < t . Nf '

• Mahometonai ■ fanatiškai ’ ti
ki- Koranu,, kaip^ neklaidingu 
dvasios vadovu. Koranas pra-—| 
garą pavaizduoja taip: Pragare 
yra septyni skyriai. .Viėnas.blo- 
giems mahometonams, kurie po
kiek laiko, attikę bausmę^ išva
romi iš pragaro; antras skirtas 
žydams, tretysis krikščiohimš. 
Blogiausia pragare vieta — 
veidmainiams. Koranas leidžia 
daugpatystę ir lengvas persky
ras. Žodis “Koranas” reiškia 
rkaityti. Padalintas į 114 skyrių 
ir kiekvienas skyrius paįvairin
tas eilėraščiais.

• Homeras, aklas didysis grai- 
. kų poetas (800 m. prieš mūšų 

erą), Iliados ir baisėjos auto
rius; buvo klasikinio fepb pradi
ninkas. Jo dėka išsivystė graikų 
klasikinis menas literatūra, 
klašikihė afčfiitektūra ir skulp
tūra, grindžiarridJėgdridOfflis bei 
mitais. 5-irie amziiilė suklestėjo 
aukšto“ iaipšnio helėnų dvasinė
mitais. 5-irie amžiui ė suklestėjo

kultūra.

—
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Dr. Kazio Šidlausko, Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininko, penkerių 

metų darbo apžvalga
(Tąsa)

Šioje rezoliucijoje yra punktas ir apie nau
jąjį Sovietų pilietybės įstatymą. Dėl šio Įstaty- 
tymo ALTos valdyba yra įteikusi JAV valstybės 
sekretoriui platų memorandumą, pažymint, kad 
su detente reikalai turi būti labai netvarkoj, jei 
Sovietų Sąjunga drįsta šimtus tūkstančių girnų-

d. ALTos pirmininkas Dr. K. Bobe- ko pilnai atsiekti. Trečiojo etapo vykdymas vyko 
Belgrade k8H?gfėhČij6s metu ir jis toliau bris tę-
šiaiflaš afėitihtičiDjė MaQF198 kotfferencijojb ir 
po to kitose konferencijose, kurias yra nuihatęs 
Helsinkio Aktas.

Galima aiškinti, kad šios Lietuvos laišVini- 
mo programos centrinę ašį sudaro Helsinkio Bai

mo

I 
siu amerikiečių paskelbti savo piliečiais. Be to, 
buvo pastebėta, kad jėi JAV nepanaudoja pakan 
karnai Baltijos valstybių kortos prieš Sovietų Są 
jungą, tai bolševikai atsisuka ir panaudoja tą 
kortą Jungtinėms Valstybėms pažeminti.

Šalia nuolatinių kontaktų su JAV Kongreso 
nariais, ruošiant Vasario 16 d. minėjimus abie
juose Kongreso Rūmuose ir stengiantis pravesti 
šiuo metu Atstovų Rūmuose esančią rezoliuciją, 
ALTos valdybai teko įdėti daug darbo, ruošian
tis šiam IX Am. Liet. Kongresui, o turiu pami
nėti. kad valdyba veikė po pasiskirstymo parei
gomis ne pilnus metus, o tik devynis mėnesius.

Maždaug j ries ketvertą metų,
tam suvažiavime, įvykusiam Čikagoje, 1975

lapkričio
lis ir valdyba paskelbė penkis Lietuvos laisvinimo 
bylos, etapus, kitaip sakant, ilgariiėtę Lietuvdš 
laisvinimo programą, kurios ALTri laikėsi iki 
šios dienos ir mums atrodo, kad jos teks ir atei
tyje laikytis.

Pirmasis punktas, aiškino Dr. K. Bobelis, 
buvo išgauti JAV užtikrinimą, kad jos nepripa
žins Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą.

Antrasis — užtikrinti, kad Europos Saugu-
ir Kooperacijos Konferencija nepakeistų

JAV nusistatymo ir nelegalizuotų Baltijos val
stybių Įjungimo į Sovietų Sąjungą.

Trečiasis etapas būtų Helsinkio konferenci
jos priimtų išvadų ir jos suformuluotų principų 
pritaikymas ir panaudojimas mūsų veiklai.

Ketvirtasis etapas — formuluoti pasaulio 
vyriausybių įvairių įtakingų pareigūnų ir asme
nų bei spaudos atstovų opiniją apie Lietuvą ir 
Lietuvos žmonėms paneigtą laisvo apsisprendi
mo teisės principo vykdymą, apie teh vykstantį 
žmogaus teisių laužymą ir apie Sovietų Sąjun
gos Lietuvoje tebevykdomą tautinį 

dą, ir
Penktasis etapas — siekti galutinio Lietu

vos nepriklausomybės atstatymo.
Kaip Dr. K. Bobelis vėlesniuose ALTos su

važiavimuose yra pabrėžęs, pirmuosius du Lie-
. tuvos laisvinimo programos etapas rhums pavy- viena iš jų kelti Helsinkio Akto vykdymo tikrini

* 4

genoci-

me kohfereneijėšė ;kriip BėlgFadg afbd XMrdide,
ŠoFiėtų Sąjunga rievyktįydama jų Helsinky
je pasirašytų tautų apsiSjfrriidirilb ir terito
rijų neliečiamybės principų dėl Balstijos vaį- 
Stybijį. ; ................. į

Jei prieš Helsinkio Aktą visų Lietuvos laisvį- 
nimb vėiliŠriių Buvo dėdamos pasUtiįoš formuoti

stybitj.

i

i
Į

Įį

i

ALTos 35-
m

giamasis Aktas. Bet šis Aktas tikrai turėjo būti 
nepaprastos reikšmės įvykis, jei ligšiol, praėjus 
daugiau negu keturiems metams nuo jo pdšira- 
šymo dienos, lietuviai nesutaria dėl jo reikšmės 
ir padarinių.

Iš kitos pusės galima sakyti; kad ketvirtasis 
Lietuvos laisvinimo veiklos etapus — įtaigoti pa
saulio vyriausybių, įvairių įtakingų pareigūnė ir 
asmenų bei spaudos atstovų opiniją apie Liėtbvą 
— buvo visų Lietuvos laišviriinio veiksnių Vyk
domas Per keletą dešimtmečių dar prieš Helsin
kio Aktą. Į tokią pastabą galima būtų atsakyti, 
kad Sovietų Sąjunga šį kartą kitų 34 valstybių 
akivaizdoje pripažino ir Brežrievas savb parašu 
patvirtino visoms tautoms laisvo apsisprendimo 
principą ir atitaisymą ligšiolinių to principo pa
žeidimą bei valstybių teritorinę neliečiamybę, 
kurį principą yra sulaužius Sovietų Sąjunga, pa
sigrobdama Baltijos valstybes.

Remiantis Helsinkio Akto principais, Bent 
tos 27 Vakarų bloko valstybės gali visos ir kiek-

passtulffj vyriausybių opehiją, kad Šbviėtų Sąjun
ga atitaisytų prieš Baltijos valstybes įvykdytą ag
resiją ,tai Helširikio Aktiis davė šioms Pastangoms 
naują ir plačią tarptutinę politinę bazę.

Negalima būtų sakyti, kad Helsinkio Aktas
būtų davęs juridinį pagrindą kelti Baltijos išlai
svinimo bylą, pvz. Hdgb§ far^tžlūtiiiiaihe Tribii- 
tiblė, Hės tis Aktas, fiėBflddifias tarptautine su
tartimi, o tik principų deklatarija, negali turėti 
ir tarptautinėms sutartims vykdyti numatytos 
procedūros. • - c

Fsu trumpai suminėjęs svarbiausius pasku
tinių penkerių metų ALTos veiklos darbus- Lie
tuvos laišviriinio bylojį kuriuds riiės ėšariiė atli
kę arba betit prid jiį pHšidėję-.

Amerikos LlgtUviif fatyfca tūri labai daug 
kasdieninių UėikdlŲ kaip reagavimas į įvairius 
valdžibS pareigūriŲ, JAV Atstovų Šehato 
ir kitų įštaigtj, Špdudoš, radijo pareiškimus, me-

kasdieninių Uėikšlltį kaip reagavimas į įvairius 

ir kitų įštaigij, Špaiidoš, radijo pareiškimus, me
morandumus JAV fĮhfeidėritdi, Senato ir Atsto
vų Rūmų naridfnį, Valstybės flėpartamentui ir
ktiems pateigūnaftis. -*♦

(Bus daugiau)
Tuesday, October 23,1979~XAWriNOS. CHICAGO t ILL.
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>ei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. K. G. BALUKAS
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
So. Pulaski Rd. (Crawford 

radical Building) Tel. LU 5-444€ 
.•‘Buna ligonius pagal susi ta rim..

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 

Wa«*<di«star Community kliniko,
Madicinoa direktorių*

S. AAanhaim Rd„ Wastcha*t»r, IL. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomi* ir 

ku antrą šeštadieni 8—3 vai.
T«L: 562-2727 arba 562-2728

TEI------BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPBCIALYBft AKIŲ LIGOS 

3907 Wa»t 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECK AS 
QPTOMETR1STAS 

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

Tikrina alrja. Pritaiką akinius ir ■ 
“contact lensea”

VaL a£*l susitarimą. Uždaryta treč. Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

IŠEIVIŲ EVANGELIKŲ UUTERONŲ KUNI
GŲ IR DARBUOTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

1979 m. išeivių evangelikų viniai. Lenkai, užėmę Silezijos 
liuteronų kunigų ir Bažnyčios, kraštą, Breslau mieste diakoni- 
darbuotojų suvažiavimas įvyko 
spalio mėn. nuo 1 ligi 5 Mark
theidenfeld’s (Piety Vokietijo
je) Lehmgrubener diakonisių 
svečių name.

/yA$ padarysiu iš tavęs didelę tautą ir palaiminsiu rave ir tu būsi 
palaiminimas". — 1 Mozės 12:2.
šitais Viešpaties žodžiais yra patvirtintas pareiškimas. wkad per dau- 

gelį sielvartų mums reikia įeiti i Dievo karalyste”. Taip nėra dėlto, kad

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirta. 5—7 vau rak. 
Ofiao telefu 774 "880 

RnidMciloc talefu 448-5545

Į 
i

MIRUSIŲ PRISIMINIMAS

siu name turi vaikų darželį, o
“Bethesda” ligoninėje irgi ligo- Dievo galybė negali apsaugoti mus nuo vargų ir sielvartų, arba kad Vieš- 
ninė. Abu pastatai dar geram pats nesirūpina mūsų reikalais. Taip darosi dėlto, kad Dievo bažnyčia yra 
stovyje.

Šiam
pastatyta aštriausiems ištyrimams, auklėjama, lavinama ir mokoma, kad iš
tyrimuose parodytų savo paklusnumą, ištvermingumą ir ištikimumą Viešpa- 

..... ... ..... čiui. Ištyrimais Dievas mėgina mūsų tikėjimą, kantrumą, pasišventimą, ac-
Lchnigrubencr diakonisių pa- pastaraisiais 20 metų iš eilės, sj<įavįmą jam ir mylėjimą Dievo ir tų, kurie yra jo. O dangiškasis atlygi-

grindinis namas buvo įsteigtas vadovavo ilgametis Pasaulio liu- nimas žadamas tik nugalėtojams.
prieš 110 metų krikščioniškiems teornų sąjungos vokiečių tauti- šv. rasto TYRINĖTOJAI
darbams vykdyti Breslau mies- nio komiteto įgaliotinis Bažny- J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303 
te. įsteigė didikė — grafe Po- čios tarėjas kunigas dr. Ernst
ninska. Iš pradžių buvo vaikų Eberhard iš Stutlgarto. Jam bu-
darželis ir pamažu išsivystė į vo jubiliejiniai metai. Visų da-
ligonių ir vargšų globėjų — dia- lyvių vardu jis buvo pagerbtas
kenisių namą. 1889 m. Breslau už išeivių evangelikų liuteronų
mieste įsisteigė logoninė “Be- Bažnyčių globą ir rėmimą, įtei-
thesda”

i
suvažiavimui, kaip ir čiui. Ištyrimais Dievas mėgina mūsų tikėjimą, kantrumą, pasišventimą, ac-

1

Ten tos sesutės pėrė- kiant gražia dovaną. Suvažiavi- 
mė socialinius ir slaugymo dar- mas atidarytas pamaldomis, ku
bus. Jau 1912 m. buvo 340 dia- rias laikė pats edėjas, savo pa

vargtų mokslui
Breslau m. šūkį, 1. Mozės 1, 27: “Dievas

Mažeika & Evans
konisių, kurios dirbo 
kvartaluose (slams)

pasirinkdamas 1979

ElUif i mieste ir kituose miestuose bei sutvėrė žmogų j savo veidą.
Šiemet, kaip ir paskutiniaiskaimuose Silezijoje. Po Antro

jo pasaulinio karo buvo visos melais, didžiausią grupę suda- 
diakonisės evakuotos i Vakaru rė latviai — 20, estu buvo 8, lie- 

į Triefenšteino pilį, tuvių 8 ir vengrų 4, iš viso 40 
Marktheidenfeld’s, kur po sun-, žmonių. Dėl negalavimų mūsų
Vokietiją,

1979 m. spalio 21 d. 10 vai. Jė- veikslas, pieštas talentingo dai- kių kovų dėl finansavimo' su įs- Lietuvių

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

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE

7 S

evangelikų liuteronų 
tarybos 
kunigas

BažnyčiosLehmgrubener diako- vyriausios 
nisės pasistatė tris namus su pirmininkas senjoras

Šv. Mišių auką nešė agr. J. priestatais: senelių prieglaudą, A. Keleris iš Bremeno ir kuni-

j zuitų . koplyčioj e buvo atnašau-j lininko. Jis nepaprastai įspū- taigom,
Į jamos Šv. Mišios už dr. Palioko 

žmoną, įžymią ateitininkų ir 
katalikų organizacijų veikėją.

11 vai. buvo atnašautos Mi
šios už' pulk. Genį ir 12 valandą 

! už dantų gydytoj R. Tijūnierię,

11 dingas.

DB. VYT. TAURAS I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

Bondra praktika, spas, MOTERŲ II»ce. mirusių prieš ketverius metus. 
Daktarė R. Tijūnienė Lietuvoje 
buvo aukštose, atsakingose pa- 

j reigose. Ištekėjo už J. Tijūno.

Ofiaaa 2632 WEST 5Wi STRSET 
Ttl. PR 8-1223

OFISO VAL.: pina- antnuL, trečiad.- 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL rak. feitadir- 
uiaia 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

ūtgRi auėtariaaa. --------- -

na- gas Mikas Klumbys is Blomber- 
mą, koplyčią ir t.t. Savo gyve-1 go negalėjo šį kartą dalyvauti. 

Po Šv. Mišių, palaikydamas nimo pabaigą leidžia tenai 70 Jie atsiuntė raštu sveikinimus, 
lietuvių tradicijas, pakvietė į diakohlsių (dar

jų buvo 170). Išmirė šimtas. Jo- su geriausiais sveikatos linkėji- 
prieauglio neturi. Dabar'mais. 

tiems namams vadovauja ener-!
J. Tijūnas visiems dėkojo už U’ingas ir Dievo pašauktas tar-' stovavo: garbės senjoras kuni-

Bertašius ir Tijūno giminaičio diakonisėm namą, 
dukra su vyru.

kavinę pietų.
Invokaciją sukalbėjo kun. J. kio 

Kuzminskas.

; Jis buvo: Kybartų pašto virši- dalyvavimą ir Maldas.
etų-giedojo—p._ GL
Vargonais grojo

ninku ir kitose vietovėse. Paga- 
liau buvo paskirtas Vilniaus

- pašto viršininku. Sūnelis mirė.P ŠILEIKIS, O. P.
ORTHOPEDAB-PBOTEZISTAS 
Aparsiū- Pn^tszaL han- 
dažai. Spaciali pagalba kolona, persikėlėgyventi 
{Area SupportSĖ) ir L t. i

Y at; 0—4 ir 6—8. SejHadiemaif 9—1

Karo audrų nublokšti gyveno 
Vokietijoje. Su tremtinių banga 

Chicagon. 
Daktarė dirbo kaip kvalifikuota 

2$5) W«J«3rd su CH^ 1^60629 j dantistė^a&-dr,-Atkočiūn^ Ci-

ft

Talcf.1 PRo®wct $-5084

FLORIDA
DR. G K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
c takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
—St.Petersburg, Fla.-33710—

Tel. (813) 321-4200

" PERKRAUSTYMA1 

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA. KAINA 
-L - R. i E R t N A S- 

Tel. WA 5-8O63
V

svečių

prieš 30 inetų LietuviaFpasiūntė jiems kortelę EUDEIKIS
Lietuvių grupei šį kartą at-

A. iš Braun-

ceroje. Ji buvo jo asistentė il
gus metus.

Jos vyras Jonas dirbo Wab- 
j ash geležinkelio stotyje, kol už-

MOVING
T t ... -M

Apdraustas perkraustymas
B Jvtiriv atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arta 376-5996

Mažeikienė.
muz. Motiekaitis. Pabaigai su
grojo vertingą muzikos kūrinį.

Pietuose dalyvavo apie 60 as
menų. (Va buvo paštininkai ir 
kiti draugai bei bendradarbiai.

------- ------—-- K- P aulinas—

— taifūnas padarė didelių 
nuostolių Japonijoje, užmušė 25 
žmones.

nas rektorius dekanas Irmler. gas A. Gelžinius 
Marktheidenfeld ruošiami da- schweigo, vicesenjcTas kunigas

(Nukelta į šeštą puslapį)
ruošiami da

bar visokie krikščioniu suvažia- k

n

GAIDAS - DAIMID
t 
I

I

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
»

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOSAIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

sitamavo pensiją. Vieną po ki-
J ■ tos keitė nuosavybes. Apsigyve

no Marquette Parke.
Jos 4 metų mirties metinėse 

Jėzuitų koplyčioje Šv. Mišias 
atnašavo kun. J. Kuzminskas. 
Pamoksle prisiminė juodviejų 
gausias aukas šauliams, Lietu-

— vių Fondui ir Lietuvos Katalikų
*T Kronikos knygoms Teisti, žadė

jo ir toliau paremti. Gausia au
ka prisidėjo ir prie Kušnerio 
knygos išleidimo, .

Prie altoriaus buvo-LšstatytasljcytU.rnes yrą.4ąugl^Yarbįų_.rejkąhl_

— Gerald Ford pareiškė, kad 
ateinančiais metais jis nekandi
datuos prezidento pareigoms.

SUSIRINKIMŲ
I ’ R^V-N E š IM A I

¥
CHIC A G O S Lie tu v ų 

D.augijos poatosiogmis
Suvalkiečių 
narių susi

rinkimas įvyks penktadienį, spalio 
26 d. 7 vai- vak. Vyčių Salėje. 2455 
W. 47 SL Nariai prašomi atsilan-

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

- Visa* prsprems* H WOFA, 

M9« ML A. M.

Lbtvviu kalbat k»«tfpą nno pir
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
/ai. ryto.

Vadi|a Aldma Dsukua

TsM.t HRmUefc 4-141J

7159 $•. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL. 6*629

t

ANNE VYSTHER
Pagal tėvus Kanaverskis

Gyv. Valparaise, Ind. Anksčiau gyv. Chicagoje,
------- Brklgeportęrrir-R^VTajLŪo-apyliHkėse.

L ryto sulaukusi 66 metų am-

I

t

' ■ ■ ■ i

“Lietuvos Aidai’
_KAZt BRAZDŽIONYTI

Kasdien nuo pirmadienio Hi
penktadienio 9 vaL vak. 

Visos leidos ii WOPA stoties.
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p.
Iž WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef 778-5374

i

I
I
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PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

į daktarės su sūneliu didžiulis pa-

Vienna ’Summertime Salad

aptarti. Po stuslrink^mo bus ir vai
šės. E. Strungys

♦with wheat owrye crackers, brownies and iced tea to complete

Firm and juicy Vienna Sausage, teamed with a creamy 
macaroni mixture, offers a hearty, sophisticated salad for a 
porch or patio lunch. Border this salad with deviled eggs and

handy canned “Viennas’’ are fully cooked, they’re all ready to 
use. I------  -------------------

top it with extra sausage for added flavor and protein. Since 
I 

Serve “Vienna’d Macaroni Salad“ with frosty canned 
juices or a chilled appetizer soup. Add some chunky cheeses 
with wheat owrye crackers, brownies and iced tea to complete 
this cool refreshing menu.

Vienna’d Macaroni Salad
1 package (8 oz.) elbow 

macaroni or small 
macaroni shells

1 can (5 oz.) Libby's 
Vienna Sausage thinly 
sliced

1 cup shopped celery
1 cup chopped sweet 

pickles
% cup minced onion 
Cook macaroni in salted.

1 cup mayonnaise
2 tablespoons cider

vinegar
1% teaspoons salt

1 teaspoon Dijon mustard 
% teaspoon pepper

Extra Vienna Sausage 
and Deviled Eggs, 
garnish

, boiling water just until tender.
i

Drain and cover with cold water. Then drain again, thoroughly. 
I Combine macaroni with thinly sliced Vienna Sausages, celery,
I sweet pickles, and onion. Blend mayonnaise with cider vinegar, 
' salt, Dijon mustard and pepper. Add to macaroni mixture. Mix 

gently. Chill. Yields 6 to 8 servings.
Į Arrangement: Spoon Vienna’d Macaroni Galad onto a large 

serving plate, gently rounding the top. Arrange extra Libby's
Į Vienna Sausages over salad. Garnish with a border of deviled 
‘ egg halves, if desired. —

' salt, Dijon mustard and pepper. Add to macaroni mixture. Mix 
gently. Chill. Yields 6 to 8 servings.

Į Arrangement: Spoon Vienna’d Macaroni Salad onto a large

Į Vienna Sausages over salad. Garnish with a border of deviled

r

Mirė 1979 m. spalio 22 d., 3:40 
žiaus. Gimusi Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: vyras Antanas Vysther, 2 sūnūs - Robert Burkey, 
marti Mary, ir Richard Vysther, marti Anita, 3 anūkai — Robert Bur
key Jr., Duane ir Kevin Vysther, sesuo Justine Stanish, jos vyras 
Henry, teta Aneiė Kasper su šeima, dėdė John Kvedaras, švogeris 
Stanley Vysther, švogerka Violet Janulionis, jos vyras Anthony ir jų 
šeima, giminės — Eiank Pranskus su žmona. Barbara^ ir jų šeima, 
ALce Talis, jos vyras Stanley, ir a? a. John Vysther seima hei Iviti 
giminėh, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo SLA kuopos sekretorė.
Kūnas bus pašarvotas trečiadieni 2 v^l. popietrMažeika — Evans 

koplyčioje, 6845 So. Western Ave.
Ketvirtadienį, spalio 25 dieną 9 00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į Šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Anne Vysther gimines, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą 
4r atsisveikinimą.

Kūnas bus pašarvotas nečiadieni 2 vai. popiet Mažeika — Evans 
koplyčioje, 6845 So. Western Ave.

Ketvirtadieni, spalio 25 dieną 9 00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į Šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Anne Vysther gimines, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnūs, marčios, anūkai, sesuo, giminės.

Informacijai telefonas RE 7-8600. =

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii imu m nu iiih nu miliniu i”

Future Drivers Of America

i

Tomorrows drivers — decide today which cars they’d 
like to drive “in a couple of years” as they enthuse over »
scale model of Chevrolet’s 1979 model auto show. Asa Griffin 
(left), Alicia Prater (middle), and Jay Byers are as enthusiastic 
about the new show as Robert D. Lund, Chevrolet general 
manager and General Motors vice president. “Auto shows
• key barometer for new model sales in every section of he “ -- • * - - - *— *•*—
Inspect a wide selection of new cars designed to meet ever}
country,” Lund says. “They give people an opportunity tc 
Inspect a wide selection of new cars designed to meet ever} 
driving need.” An estimated 40 million persons will view the
life-size counterpart (in various fonus) of the Chevrolet auta 
show pictured above.

i

i

i
j
I

’'LA. i
2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

*

PHILLIPS - LzVBANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Tek; OLympic 2-100J

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl.

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

A

974-4410

TeL YArds 7-1911

f — NAUJIENOS. CHICAGO 8, ILL Tuesday. October 23. 1979 ft
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VETERANO LAIŠKAS
Amerikai lai

Pasaulinius
Pasaulinio karo',

Amerikos

I.h tuviai nadėje A A
mėt‘ du 
Pirmojo 
laikinis
Woodrow Wilson paskelbė šū- tai 
kį, kad kiekviena tauta turi lai

kome valstybės-bonus ir tikėjo-
karus. Pa me, kad mūsų Lietuva vėl lAis 

tuo- laisva.
Karas buvo laimėtas. Sovie- 

rįžo vėl į l.ielusą, bet caro
Prezidentas

Pas 
stojo 
kai iuoinene.

šūkio: “Griebk viską kada yra 
proga ir ka gali”, jie nevariojo,I

vėlus i Pirmoji o šaukė visa gerkle: “Mes, lie-
• daug lietuvių tuviai, jus išvadavome, mes di-

šaukė visa

Amerikos dv\riai-”
■ -didesnė di-Į štai kaip ji

< A

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas , 1 

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

VISU LIETUVIU LAIKRAŠTIS UZ TAUTOS LAISVf

VOL. LXVI Price 20 c- Chicago, Ill- —Trečiadienis.

^4

Išeivių evangeliku liute- 
ronų suvažiavimas TT

The First and Greatest \
Lithuanian Daily in America

WATjIieNO
^Atkelta iš 5-to

J. l’rdzė iš Bonn-Bad Godesber
go, kunigas Ansas Kilius su 
žmona Marija iš Creglingen- 
Reinsbrcnn, kunigas R. Vyme- 
ris iš Bad Oeynliausen-Bergkir- 
creno, buvęs ilgametis mūsų 
Bažnyčios reikalų vedėjas ir 
buhalteris Fr. šknleris iš Bre- 

.meno ir kunigas Fr. Skėrys su 
žmona Anelyza iš Mannbeimo.

eangelikų liuteronų
Bažnyčios kunigas Zenonas Die
trich gavo prieš porą mėnesių 
antrą širdies priepuolį ir gydo
si Bad Wildungene. Jam irgi pa- 
siuntėm kortelę.-

Garbės svečiais porą dienų 
buvo:

The Lithuanian Daily News
Publhbcd by The Lilhuaman News Publishing Co., Inc. 

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

I

THE LITHUANIAN DAILY NElAfS

Wednesday, October 24, 1979

išlaisvino': de
Jau tuo šinitimis tūkstančių išvežė į Si--' 

visi pradėjo*birų, daugybę išžudė, o tie kurie 
iimybes jų lėvy- dar pajėgė grįžti iš Sibiro, lapo.'

svės apsisprendimo teisę.
Amerikai įsi 

’.ulinį karžj 
savanori

o ūar 
lis buvo mobilizuota., 
laiku beveik ji 

ga'i 
nei išsivaduoti iš carislinės Bu- visai bejėgiai ir jokiam darbu 
sijos jungo ir sukurti nepriklau- netiko, šiandien jie naikiną inū 
somą Lietuvą. :

Manoma, kad tuo laiku Ame- netik žmones, 
rikos ;

beveik 
ilvoti apie ;

• isų tikybų, musų kalbą, rusina malonus pobūvis. 
, bet ir vietoves" 

armijoje dalyvavo apie Į Jei galėčiau nuvažiuoti į Wa- 
* - v I i ’ .i i* i5Q4JMQ pabaliiečiru Daiųg jjį žu-į-shmgtciL lai pai^^kalauciaii-vaK-f^

o kiti dujomis dininkų padėti atkovoti mums | 
laisvę, nes mes Amerikai esa
me daug padėję.

Antanas Ražaitis 
Pirmojo Pasaulinio 
karo veteranas.

vo frontuose, 
apsinuodiję mirė vėliau.

Tai matote, kaip mes padėjo
me Amerikai laimėti karą. 
Amerika yra mums skolinga. 
Mums labai daug skolinga ir 
buvusi caristinė Rusija, nes už 
ją taipat daug jaunų lietuvių 
paklojo savo gyvybes.

Pasibaigus Pirmajam Pasau
liniam karui, Rusijoje kilo re
voliucija ir buvo įkurta Sovie
tų Sąjunga. Mūsų Lietuva išsri; 
kovojo savo nepriklausomybę, 
kurią komunistiniai rusai pilnai 
pripažino. Bet Sovietai, užsikrė
tę caro gobšumu, sulaužė savo 
duotus nepriklausomai Lietu
vai pasižadėjimus ir po 22-jų 
taikaus sugyvenimo' metų, prieš 
pat Antrąjį Pasaulinį karą, jų 
prarijo.
—šį—savo žygį—jie—teisino—ne
va tai Lietuvos apgynimu nuo 
gresiančių pavojų, o galvojo vi
sai ką kita. Jie jautė, kad gali: 
kilti naujas karas tarp jų ir Vo
kietijos, tai skerdynės prasidės 
ne jų žemėje, o kad žus daug 
nekaltų lietuvių, Lai jiems visai 
nerūpėjo.

Prasidėjo Antrasis Pasauli- 
nis karas. Įsimaisė į jį ir Ame
rika. Mes lietuviai vėl padėjom 
Amerikai: tūkstančiai jaunų) lapkrjčio 11 dieną 1 vai..popiet 
vyru įsto'jo į Amerikos armiją, anksčiau minėtoje salėje, 
o mes senesnieji dirbome, pir-

PILIEČIU KLUBAS 
4*

Lenkų

Chicago, Hl.

■i linu ' ——

Nr. 247

tūkstančiai

/■>

ĮJUNGTI, - SAKO HUAVOKIETIJn T7 A IfD A DTTT rr.ririnir. KllVtCTaT 

įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
• - - - • • ’------«-» - - *-T

gaiaza^, am *,*«**JV« — - -
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima uz-

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir Šv 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

MŪRINIS Brighton Parke- 
Palikimas. $47,000.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
— KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

— Nepamirškite, kad šį šešta- 
Rožė Didžgdlvis,, koresp. dienį, spalio 27 d., baigiasi vasa

ros laikas. Vidurnaktį arba prieš
.-einant poilsio, reikia Jaikrodžius_}.proL dr. Krusks iš Vakarų B'ei- 

atsukti vieną valandą atgal. Visi 
sekmadienio renginiai bei susi
rinkimai bus naujuoju laiku.

— Pietinio Atlanto pakraščio 
šaulių kuopa “Aušra”. š.m. lap
kričio. 17 d., 1 vai., ruošia Lietu
vos kariuomenės atkūrimo mi
nėjimą, kuris įvyks Sweden 
House, 5550 N. Federal Hwy., 
Fort Lauderdale, tarp Commer
cial ir Atlantic Blvd. Paskaitą 
skaitys dailininkas J. Juodis. 
Kadangi parengimas surištas su 
vaišių paruošimu, tai apie da
lyvavimą malonėkite pranešti 
iki lapkričio 14 d. tel. 943-9735 
O.- Rudaitienei, 946-4389 J. Paš- 
kiui arba 782-0395 K. Pautieniui.

sis tematinės teologi j os
I

T R U M P A I T

— Da:l. Mikas Šileikis, žino
mas gamtos vaizdų, ypač kopų, 
genialus tapytojas, nuosaikus

I r m'ėno kūrinių vertintojas,' ilga
metis lietuviškos spaudos dar
buotojas ir Meno Žinių redak-

Amerikos Lietuviu Piliečiu . torius, atsiuntė $50 su tokiu
•=• --------—~---------- V __________ _ . . — _ __ _ ___ __ ______ *____•_____ •______- - - - - - ' fflaišku: “Naujienų piniginio va-

poatostoginį susirinkimą rugsė- įaus proga, atsiliepdamas į Jū-
Pašalpos klubas turėjo narių

jo 9 dieną Anelės salėje/4500 S. sų prašymą, siunčiu asmenišką
1 ---- - ’ •• ------

Paul Masilionis ir; kasdien eitų ir nesustotų ėjęs”.
Talman Avė. Susirinkimą ati- j $50 čekį. Noriu, kad dienraštis 

1115 XX | ---------------------------------------- •
klubo! Dėkui už laišką ir uz įpareigo

jančią aukąu 4
— Bronė Kaselis-iš šiaurinės 

Čikagos daugeliu, atvejų yra- 
. _______________ -J

rinkime velionė buvo pagerbta kitą patriotinę spaudą. Dėkui
■ - _ 1 už specialiu laišku atsiųstus $15

darė pirm.
pranešė, kad yra mirusi 
narė Mary Marozienė. Mirė rug
sėjo 1 dieną, palaidota rugsėjo 
6 dieną. Klubas, kaip šiais atve
jais įprasta, suteikė .gėlę. Susi- aukoLis parėmusi Naujienas ir

vienos minutės tyla, o šeimai 
j^eikšla__<iLi_užuojaut.a- Po Naujienų, paramai-
buvo skaitytas nutarimų rast?. 
protokolas ir valdybos raportai, f 
kurie* priimti vienbalsiai.

Antanas Švitra iš Marquette 
j Parko? ilgametis Chicagos Lie- 

Buvę ligoniai jau yra pasvei-i cnvių Tarybos narys, pratęsda- 
kę, ir nesirado -naujai susirgu
sių. Tai geras ženklas.

Klubas Vyčių programos kny
gutei aukojo $25, tos organizaci-l Vainauskaitė iš Bridgeporto apy- 
jos 65 metų jubiliejaus proga. {linkės dalyvauja Vilson mokyk- 

Pirmininkas pranešė, kad se-Į los Senjorių- ir Junjorių tinkli- 
kantis klubo susirinkimas įvyks nio rinktinėse.

i

Po susirinkimo sekė vaišės ir

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI-FAZĖ
Visi lietuviai_kviečiami atkreipti į .Naujienas

savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa-
žinti ir jas užsisakyti.

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau-
jienas iki šių metu pabaigos, duodama nuolaida.
Kviečiame pasinaudoti proga.

NUO SPALIO PRADŽIOS IKI ŠIŲ METŲ 
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
SIUSIME NAUJIENAS UŽ 8 DOLERIUS.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati-

nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. 
NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

— S-L.A. 6-to Apskr. metinis}

lyno, Estų evangelikų liuteronų 
Bažnyčios arkivyskupas K. 
Veem iš Stockholm© (Švedijos), 
vyriausias Bažnyčios tarėjas 
Gundert su ppnia iš Hannove- 
rįo, kunigas Otie“ iš Olandijos, 
vengrų kunigas Cseri Gyula iš 
Frankfurto ir dekanas Fried
rich Heckel iš Lohr/Spessart.

Prof. dr. Kruska pateikė ga
na platų pranešimą apie evan
gelikų ■ liuteronų Bažnyčią da
bartinėje Lenkijoje. Prieš An
trąjį pasaulinį karą 1939 m. 
Lenkijoje dar buvo 900.000 evan
gelikų liuteronų, o dabar tenai 
yra tik 90.000. Tas skaičius vis 
mažėja, nes vokiečių kilmės 
žmonės emigruoja į Vakarų 

[Vokietiją. 93% visų gyventojų 
yra Romos katalikų tikybis. Vy
riausias Bažnyčios tarėjas Gun
dert perdavė Landesbischof — 
vyskupo Lohse nuoširdžiausius

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

s.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS RE ALT!
Įvairi audrauda —INSURANCE 
BUTV NUOMAVIMAS—paren-: 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago

Tel. 767-06G0.

/

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

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis: 

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

A. T V E R A S 
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6 91 h Street 

-------TeL REpublic 7-1941=- -■
Į

ČEKOSLOVAKIJOJE PRASIDĖJO
ŠEŠIŲ DISIDENTU BYLA

susirinkimas įvyks sekmadienį,
spalio 28 d., 2:00 vai. p.p., Chi
cago Savings ir Loan naujose

Šviita,”kad'čJkuopu’Meg'a-l^eikinimus ir geriausius liuke-
- patalpose; -6201-S-WestenrAver

prenumeratą^ atsiuntė $7 
ūką. Dėkui. ; f-.-

~^^lJvii3zi~Ja^rrdh^ ir Cindy

mas
a’

linkės dalyvauja Vilson mokyk-

Abi rinktinės 
laimėjo pirmas vietas 5-me mo
kyklų ■ distrikte. . —

‘ r. '*
. —‘ V. Viskanta iš Brighton 

Pako, turįs bityną Knox apylin
kėje, staiga susirgo. Gydosi Šv.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. i

tai dalyvautų. Bus kavutė.
C. Austin, sekr.’ i

— Horoscopes or Astrologies Į 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces.. 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N

jimus išeivių Bažnyčių delega
tams Marktheide-nfeld’e.

Dekanas Friedrich Heckel 
pranešė apie Bažnyčias jo de- 

Jkanate ir apylinkėse. Estijos ar- 
•1 kivvskuuas ■ K. Veem referavokivyskupas ‘ K.— Veem referavo 

apie Estijos evangelikų liutero-
<7 VUL J • XUXUXl 1 JL k vi LAXkJ JL ? X. 4 X • v • • . •

STATE St., Rm. 1717,-Mes kai- l?ųT,Ba]nycia^ lseiv\10Je-
bame lietuviškai. 782-3777 oi 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr-)

— DENGIAME ir taisome vi-;
sų rūšių stogus.-Garantuojame 

Kryžiaus ligoninėje. Visi, kurie už savo darbą. Esame apdrausti, 
ji^pažistay linki—jam-geros-svei—ARVYDAS -KIELA. Skambinti j 
katos/ , . Tel. 434-9655 (PR)

’fl ll SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
; MARU A NOREIKIENt

Kasdien vvkb rvtiriėš’Tf-vaka- 
rinės pamaldos, kurias iš ryto 
laikė dekanas Irniler, o vaka
re — viena karta latviu kuni- 

I gas B'erzihš iš - Koelno, o kitą 
vengrų kunigas Ludvigas 

Kotsch iš Ludvvigsburgo.
Po pusryčių kasdien vyko Bi

blijos studijos. Jos nagrinėjo 
į estų evangelikų liri teronų^ BaT- 
riyčics propstas (dekanas) Too
mas Jerimias Poeld iš Bielefel- 
do L Mdzeš-!,”27. KunigasJPaū- 
lis Urdzė iš Oldenburgo pasirin- T

n

JANITOR
440-3864

Logan Square apt. bldg. Must keep 
:n g< 
Apartment.
n g'ood repair & operate boiler. Free

Call Mr. Paul 
227-9568 after 5 P.M.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy reikia

REIKALINGA MOTERIS
Dirbti-5 dienas savaitėje virtuvėje 

luo atveju reikia mokėti angliškai.
r, jei pageidauja, tai ir prie baro. 
luo atveju reikia mokėti angliškai. 
l>ėl valandų susitarsime. Teirautis 
įuo L 
jai. vak.

pirmadienio iki pentadienio 4-7

Tel. 944-9741

Chicago. HL 60632. Tel. YA 7-5980
U—. ✓

PARUOŠIAMIEJI DARBAI TĘSĖSI SEPTYNERIUS 
METUS, YRA DAUG SUIMTŲ

— dėsnis žmonių skaičius sekti by
lą, tai ten nebūtų vietos. Ne tik 
teismo salė nedidelė, bet ir teis
mo koridorius nedidelis, visas 
nešvarus, apdulkėjęs. Be jau mi
nėtų dviejų asmenų, teisiamas 
33 metų dantų gydytojas Vaclav 
Banda, 54 metu Otto Bednarova 
bei Jan Dienstbier; buvusi žur
nalistė, 42 metų Dana Nemcova, 
vadovaujanti katalikams disi
dentams.

Ruošiami teismai ir kitiems 
čekų disidentams, bet tuo tarpu 
teismo dienos dar nepaskirtos.

*=
M. ŠIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450

| iškvietimai, pildomi pilietybės, pra
Taip pat daromi vertimai, giminių

i ...............
s,

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent < 
3208 >/2 W. 95th St. 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654 VINSUUMCf

State Farm-Fire .and Casualty Company

2608 W«rt 69th St, Chicago, Hl. 60629 « Tel WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS H EUROPOS SAND£LIŲ^~

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, DL 60629. — TeL W A 5-2737 

V. V AL ANTIN AS

1

Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede.......dol.

Pavardė ir vardas ................ ......................... ..... . .............. ...............
Adresas ............................ .......... ............ .................................... ........

Užsakau Naujienas kaip dovaną savo ... 
yra naujas skaitytojas. Priede ... 
Pavardė ir vardas ____________
Adresas ___________ _______ ____

kuris
... dol.

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas -------------------------------------------------------- —
Adresas....................................................................... ............. ............

"y:

PRAHA, Čekoslovakija.
Vakar Čekoslovakijos sostinėje 
prasidėjo šešių čekų disidentų 
byla, atkreipusi viso krašto ir 
užsienio dėmesį. Teisiamus di
sidentus čekų valdžia seniai bu
vo suėmusi, bet tiktai šiomis 
dienomis ryžosi pradėti bylos 
nagrinėjimą.

Pats didžiausias nusikaltėlis 
yra 43 metų teatro veikalų auto
rius Vaclav Havel. Kaip savo 
laiku kareivis Hašekas kritikuo
davo kariškos vyriausybės ne
vykusius patvarkymus, tai šį 
kartą teatro veikalų autorius 
Havel panašiai padarė. Vyriau
sybė negalėjo, pakęsti kandžios 
Havelio kritikos.

NELEIDO UŽRAŠYTI
TEISMO EIGOS

Gera žinia turintiems 
katarakta

Minnesotos 'universiteto Akiu 
klinikos profesorius dr. Malcolm 
A. McCapnel savo pranešime 
spaudai Chirurgų, suvažiavimo 
metu McCormick Place. Čikago
je, pareiškė, kad jau išbandytas ■ 
naujas - būdas akių kataraktos ■ 
operac joms. Katarakta apserga 
vyresnio amžiaus asmenys ir 
ta padėtis reikalauja sudėtingos 
operacijos. Tok ų operacijų JAV 
per metus būna nuo 80,000 iki 
100.000, .. - ..................

Naujuoju operacijos būdu į 
5 milimetru 

elastingą lęšį. Pradėjus šias ope
racijas prieš keletą metų, buvo 
daug kompl kacijų. kurių skai
čius dabar yra žymiai mažesnis, 

tyrinėja 
Maisto ir vaistų administracija.

akis Įmontuoja

Naująja__ procedūrą

I I
1

few

Atrodo, kad respublikonai pramonininkai yra linkę

KANCLERIS BANDĖ SUŠVELNINTI
KINIJOS PREMJERO PAREIŠKIMĄ

HUA GUOFENGAS APLANKYS SEPTYNIS MIESTUS.
ŠEŠTADIENĮ IŠSKRIS Į ANGLIJĄ**

BRUHL. Vokietija. — Kinija ~ '■ ---------- ~
pritaria Vokietijos Sujungimui, 
bfic'aliame bankete pasakė Ki
nijos premjeras Hua Guofengas. 
Kinijos premjeras jau du kar
tus susitiko su aukštais Vokie- I11 j jos pareigūnais, bet pirmadie-

1 nio vakarą Augustusburgo pily
je vok'ečiai surengė banketą Ki
nijos premjerui- pagerbti, o Hua 
turėjo progos pasakyti vokie
čiams šiltą žodi:

— Dabar Vokietija yra dirb
tinai padalyta, —pareiškė prem-

j jeras.— Taip negalės ilgai pasi- 
likti. Jeigu norima

Darbo unijų galia 
apriboja JAV teismai

— Greitai baigsis darbo unijų 
judėjimas, kokį šiandien mes tu
rime. Mūsų priešai — unijų nie
kintojai — jau peržengė refor
mų ribas. Taft-Hartley ir Lan
drum-Griffin įstatymai raus 
silpnina. Bet mes galime egzis
tuoti. Tačiau mūsų advokatai 
mums sako, kad darbininkų ju
dėjimas. kokį dabar mes pažįs7 
tame, pagal ruošiamus naujus

negalės .jLoJiau_ taip__
— pareiškė A.E. Bar

kan. AFL-CIO politinis direkto
rius. 1978 m. Illinois konferen
cijoje Rosemonte.

Prieš unijas taip pat veikia

Įstatymai

•HT-

fafkos-.-bai'--į-nuostatus-
Vokietįja pirma turi būti ap- , egzistuoti, 
jungta.

Visiems .buvo aišku, kad
premjero Hupk pareiškimas bu-

t
Įvykdyta mirties bausme

CARSON CITY, Nevada. — 
Pirmadienį kalėjimo dujų kame
roje įvykdyta mirties bausmė 
46 metų žudikui Jesse Bishop 
už nužudymą Las Vegas mieste 
turisto David Ballard iš Mary- 
land valstijos._____________

.Bishop prisipažino -policijai ir

Maskva taikosi 
prie naftos

TOKIJO, Japonija. — Japoni
jos tarptautinės politikos specia
listai priėjo nuomonės, kad So
vietų Sąjungos karo vadai ir 

“poliiikai-taikosi prie-Persijos ri
jos ūlankesmaftosr-Sev.- Sąj ungą' 
, t* __

aišku.

vo stiprus bakstelėjimas poka- Prie§ unijas taip pat veikia 
rinei Svietų Sąjungos.užsienioį^ght-to Work organizacija. Šiuo 

neribotos unijų galios
— Pasaulio taikai gresia no stabdžiu reikia laikyti teismus, 

pareiškė “hune—baudžia—nnijų—vaous uz

remti buvusi kino artistą Ronald Reagan 
prezidento pareigoms. —

iš
metuAntrasis kaltinamasis yra 38 

metų amžiaus inžinierius Peter 
----- Uhlr Skelbiamais -oficialios—sta

tistikos duomenimis jis - labai 
lengvai galėjo įrodyti, kad tie 
patys’inžinieriai ir darbininkai, 
laisvai dirbdami, be jokių pri- 

■ žiūrėtoji!, geriau ir -pigiau pa
daro reikalingas prekes.’Uhl pa
skelbė labai daug tikslių duo
menu. Už minėtų duomenų skel- 

---------t bim ą^'isįr ^apkaltiųta-s. 1

“ Pačioje bylos "pradžioje7 teis- 
mąs ųždrąudė inžinieriauš i Ūbi 
žmonai- užsirašinėti7 pastabas 

t apie teismo eigą. Teisme ji ne
pratarė . nė vieno žodžio. Jį tik 
norėjo kelias notas , padaryti. 
Bet ėvis vien teismo pirmininkas

-politikai.

ras valdyti pasaulį“RLMAI SUKRĖTĖ POLITINES
■ TURKIJOS NUOTAIKAS

premjeras Hua; šitie ~Kinijos: fondu rikvojimą bei -už—prasi- 
premjero pareiškimai labai šil- lenkimą su nuostatais.

teisejūJ kad dalyvavoVdar 18 
žmogžudysčių:. 12 Kalifornijoje 
ir 6 kitose valstijose, o

Bausmės. -įvykdymą stebėjo 
14 liudininku. Mirties bausmės- 
įvykdymas. buvo trečiasis laike 
d ve j ų metų;.:■ .

Bishop'kriminaliniai rekordai 
yra gana ilgi; Jis vartojo narko
tikus ir užsiiminėjo jų pardavi- 
nėjimu7~Virš Žfrisavo gyvenimo 
metų jis praleido kalėjimuose..

leidžia tfiJefė^ sumas pinigų "ka
ro _ ___ _____,_ j__r_ .
prie-monėmš^sfėkiani prieifi * prie 
Irano ir Persijos Įlankos naftos.

. . ■» ’ - , •

laivam^,|a^epterms' įr įkitorrt^:

4

I
•t r 

7 ’

tai buvo sutikti ne tik i banke- 
— - «.

.Laukiama daugiau pakaitų,
tą sukviestų žmonių, bet jie nu- kai sekantį.mėnesį atsistatydins

'Rusai-' stiprina! savo' karo jėgas
Jemene. Rusai gali turėti pa-

skambėjo per visą V. Vokietiją. Į AFL-CIO prezidentas George 

yra pati glaudžiaušioji Sovietų' 
Sąjungos bendradarbė, . — pa- 
reiškė Rytų Vokietijos kohtro7 
liuojąma žinių agentūra.“ Jai 
sunku suprasti, kaip galima su
jungti dvi Vokietijas.

V. Vokietijos kancleris Hel
mut Schmidt, sėdėdamas greta 

Reikia taip pat neužmiršti, Kinijos premjero, jam plojo kar- 
kacT premjeras Ecevit apvalė * ’ n • — ——-—«—
Turkijos kariuomenę nuo mulų 
Įtakos, 
buvo

^NAUJAS PREMJERAS TURĖS NEDIDĖTU 
PERSVARĄ ATSTOVŲ ROMUOSE

Prieš galvoje, kad D

— Rytų Vokietijos vyriausybė! Meany

.kankamai karių įsiveržti į Sau- 
n a ftp s versmes. —

Japonai yra susirūpinę Persi
jos versmių likimu, kad .jiems 
nebūtų užkirsta nafta iš dabar—joje

ANKARA. Turkija.
savaitę-įvykusėji rinkimai- su- laikotarpiu abcrBražinskai gavo

iirel valdymo Priėmė senatoriaus / 
“~CTP e rčy patais a

Senato Užsienių santykių ko- 
mitete. svarstant“ S’ALTjjH su
tartį, kilo neaiškumai, ar JAV 
turi teisę aprūpinti NATO są
jungininkus ginamaisiais atomi
niais -ginklais-.—Sen. Charles—EL 
Percy (R.. III.) pasiūlė tą teisę 
įrašyti_į minimą sutartį, nepra
šant Sov. Sąjungos tą teisę prį- 
paž:nti. Senatoriaus Percy pa
taisą priėmė vi. 
to narių.

Sen. Richard G. Lugar 'K. 
Ind.) ir sen. John Glenn (D.. 
Ohio) buvo pasiūlę stipresnių iš
sireiškimų pataisas, bet jos buvo 
atmestos. .1,

TiOUSEKEEPER=MVE=IN-
Asist with our 5 year old and 4 
month old, along with small house- 
work duties. 10 Hours a week. Lignt-

Friends and relatives may

month.
Call 447-7760 OR 447-0590

i

di ArabijosNAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce- 
mento la i ptai=—• ša I igatviai-ir kita.

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

krėtė visą-Turkiją, nors didelių leidimą išskristi iš Turkijos. Bu- 
pakaitų tuo tarpu niekas Turki-

■ nesitikrj Atsistatydirrus 
premjerui Bulent Ecevit. bijota 
radikalių pakaitų, bet dabar su- 
ridaro įspūdis, kad tos pakaitos

month old, along, with small house^

ooking Own 2 rooms, bath and TV. 
__3 ” visit.

Timš off flexible. Salary $200.00 a
užsirašinėti~~pastabas

vo daromas didelis spaudimas 
juos išvežti i Sovietų Sąjungą, 
bet Demirel leido jiems išskristi 
į Italiją.

tinių Kuvęisto sričių. Japonai 
mano, kad Sov. Sąjungos karių 
iškėlimas Kuboje yra surištas 
su naftos (mineralinio aliejaus) eįs demokratinėse Institucijose, 
transporto keliais iš Persijos 
įlankos--- —■—/•—.... ,__ . 

Sovietų Sąjunga planuoja 
grobti naftos versmes, nes ne
turi dolerių mokėti brangias su
mas už naftą.

;ko temą Luko Evangelijos 17, 
11 ligi 19 skirsnelio', o Biblijos 
darbą net raštu buvo paruošęs 
:mūsų Bažnyčios vicesenjoras 
kunigos Juozas Urdzė iš Bonn- 
Bad Godesbergo iš antrojo laiš
ko Korintiečiams 12, 1-10 skirs
nelio.

Po
kasdien paskaitos. Dr. Gerd 
von Wahlert — biologas iš Lud- 
wigsburgo — skaitė apie “Žmo
gų ii' apie pasaulio kūrimą” —
Der Mensch and die Schop- 

antrą dieną prof. H.
I Rohrbach iš Biscbofsheimo — 
j “ žmogus kaip Dievo atvaizdas

— tikėjimas ir gamtos moks
lai” — “Der Mensch als Eben- 
bild Gottes — Glaube and Na- 
turwisseschaft” trečią dieną

I rektorius dekanas Irniler — 
“Kas yra žmogus ir ką jis pri-į 
valo?” — “Was ist und was soli 
der ,Mensch?”.

Vieną dieną popietį įvyko ku
nigų ir Bažnyčios darbuotojų 
konventas — susirinkimas. Nau
ju konvento pirmininku išrink-j 
tas propstas (dekanas) Poeld 
penkeriem. metam.

Du vakarus Bažnyčios atsto
vai darė pranešimus su skaidrė
mis apie per paskutinius metus

Bažnyčios
!

Ž\ SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE į
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or-

I . K
Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa

vaites susipažinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų. 
Pavardė ir vardas------------------------------- --------- ----------------—
Adresas

*1

s

v

Biblijos studijų Įvykdavo'

SUk

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

Tel. 776-5162 arba 776-5163
- 2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. J

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS ^diilerid 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na-

46'

fung'J’,

i

uozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ii 
domi 250 puslapių knyga 
rauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
kirsnelių mėgėjai, prašomi at 
•ykti ir knygą pasiimti. Kitur 
yvenantieji prašomi 
yti paštu.
Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

užsisa-
HELP WANTED — MALE-FEMALE 

Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

WANTED FAMILY TO BE 
RESIDENT MANAGERS

For large apartment building. Prefer
COUpie "1U1 VUXXUX^U, 
tinue regular job. FREE apartment 
plus $100 00 a month. Maintenance 
& painting optional with extra pay.

447-7760 OR 447-0590

couple with children, husband con-

plus $100 00 a month. Maintenance

I

riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment. 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir j u gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA —kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
Naw York, N.Y. 10001 

307 W. 30th St. 
Tel. (112) M3-2210

į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums

L_
!

K

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
jadėti teisininko Prano šulo 

i -aruošla, — teisėjo Alphons' 
W e 11 s peržiūrėta, “Sūduvos’ 
šleista knyga su legališkomi; 
ormomis.

Powerful anti-itch 
drug you can buy 
without an Rx!

įsakė, ją ir kitus išvesti...įą salės.
MOTERIS SUDĖJO
I AUTOMOBILIUS

. Pradžioje teisme buvę polici
jos pareigūnai suimtas moteris 
ištardė ir paleido, bet netrukus 
jas ir vėl suėmė. Inžinieriaus 
Uhl žmona Ana Sabatova, vie
toj grįžti namo, vėl grįžo į teis
mo salę. ■ ■

Šie disidentai priklauso ' tai 
grupei, kurie- pernai pasirašė 

žmogaus teisių 
manifestą, protestuodami prieš 
valdžios neteisingumą ir jos 
pastangas neduoti piliečiams 
laisvai išsireikšti.

BYLĄ SEKA APIE 
100 ŽMONIŲ

Disidentų bylos sekti susirin
ko apie šimtas čekų, kurie nori 
matyti, kaip tų disidentų byla 
eina ir ko galima iš jos laukti.

Teismo posėdis vyksta nedi
delėje salėje. Jeigu norėtų di-

— Ugandos vyriausybė atšau- 
kė Idi Amino pasirašytą “ista- 
tymą”, kuris leido jam areštuoti 
tūkstančius žmonių ir juos teisti.

— Netoli Kansas City nuo bė
gių nusirito Chicagos traukinys, 
sužeisdamas 24 keleivius.

'Chartiją*77

buvo labai
p

Premjeras Ecevit 
priešingas terorui,- prieš sauvalę 
oasisakė ir S. Demirel. X

Kelijauni leitenantai 
susižavėję Irano mulų.

Dabar jau paaiškėjo, kad Tur- darbu- bet griežtais Įsakymais

Knyga su formomis gauna 
nuveiktus darbus. Latvių kuni- ,jia Naujienų administracijoje _ _ .... 1.1* i _ _ _ - •gas E. Rozitis jun. parodė skai-į 739 South Halsted St., Chica . . .W w . • . rx —I • ' ___drių iš latvių 1979 m. dainų jr| go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.tautinių šokių šventės Gotlando 
saloje, Visby mieste, estė ponia 
Kagi apie “šventą Žemę’’ ir. 
dekanas Poeld — “Apie Bažny-Į 
čias Sovietų Sąjungoje” ypač ęįems kurdams būtų grąžinti 
apie Pabaltijo kraštus — Esti- gyvenamieji namai ir pagrob-

— Kurdai reikalauja, kad vi-

ja, Latviją ir Lietuvą.
(Bus daugiau)

Las turtas.

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*\ Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. * BiCOZENE

i

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

6 — Naujienos, .Chicago, BL —■ Tuesday Ptiobcę 23, 4278

KALENDORtLIS
Spalio 24: Nunilė, Antanas K., 

Gluoda, Gedgailė, Valmantas, 
Daugalis.

Saulė teka 7:12, leidžiasi 5:58.
Oras šiltesnis
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Dešimties savaičių St. Bernardo veislės šunytis, pri-
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pratęs prie virvės, mokomas padėti nelaimėn
. « X . < fe. ’ “ " . • i- /vpatekusiems žmonėms.

kijos demokratai, iš renkamų 50 
senatorių, laimėjo 32 vietas. Se
nate šis laimėjimas užteks nau
jiems projektams pravesti.

. Atstovų Rūmuose yra 227 at
stovai. Demirel Atstovų rūmuo
se turės tik 2 atstovų daugumą. 
Jeigu turėsime galvoje, kad Ece
vit vadovaujama respublikonų 
partija > neturėjo nė 2 atstovų 
daugumos, tai premjero Demi
rel padėtis šiuo atžvilgiu bus žy
miai stipresnė.

Premjeras Ecevit valdė kraš
tą titkai 21 mėnesį. Per tą laiko
tarpį įvyko kelios labai kruvi
nos riaušės. Susidarė įspūdis, 
kad ta pati tikybininkų fanatikų 
banga, vartojusi prievartą Ira
ne, persimetė į Turkiją ir bandė 
prievarta primesti savo valią, 
bet taip neįvyko. Premjeras

j naudojo kariuomenės dalinius 
tvarkai atstatyti, kai policija 
nepajėgė nuraminti moderniais 
ginklais apginkluotų gaujų.

Premjeras Ecevit paskelbė ka
ro stovį visame Irano pasienyje, 
kad Irano mulos ir jų agitato- 

! riai nepersimestų į Turkiją ir 
• ( pradėtų nerimą. Ecevit valdymo 

žuvo 2,100 žmonių, mėnesiais 
riaušių metu.

DEMIREL NETURĖTŲ 
GĄSDINTI

■ - a Lietuviai neturėtų bijoti prem-,

i1

turkų kariuomenė buvo apva
lyta ir kariai neleido muloms 
sauvaliauti.

Yra pagrindo manyti, kad S. 
Demirel, didelis teismo sistemos 
puoselėtojas, neleis turkų teisė
jams nukrypti nuo konstituci
jos ir nuo demokratinės tvarkos.

Pakistane nebus 
demokratijos

ISLAMABADAS, Pakistanas. 
— Pakisiane nebus demokrati
jos, — laikraštininkams pareiš
kė Pakistano prezidentas Zia. 
Pakistano karo jėgų vadas ir 
vyriausias teisėtumo administ
ratorius.

Praeitą savaitę Pakistano po
licija, prokuratūra ir Pakistano 
karo jėgos suėmė visame krašte 
buvusius demokratus, liberalus 
ir demokratinius socialistus. 
Jiems prokuratūra pranešė, kad 
Pakistane nebus vietos demo
kratinėms Vakarų idėjoms ir 
Pakistane neleis tokių idėjų 
krašte puoselėti. Prokuratūra 
nepranešė suimtiesiems, ar jie 
bus teisiami už Vakarų demo
kratines idėjas, tik pažymi, kad 
jiems pasakyta, kad jie neturės 
teisės tokias idėjas skelbti Pa
kistane.

— Izraelio teismas uždraudė #* 5 - - •
? t jero S. Demirel. Reikia turėti I steigti kolonijas arabų žemėse.

tu su visais, kai jis išdėstė K-’- 
nijos vyriausybės pageidavimą 
apie reikalą sujungti-abi Vokie
tijas. Jis pareiškė įsitikinimą, 
kad abiejų Vokietijų gyventojai 
taip pat pritaria tam sumany
mui. Bet kancleris Schmidt ra
do reikalo Kinijos premjerui; 
priminti, kad visas šitas Vokie 
tijos sujungimo klausimas yra 
sunjungtas su tarptautinėmis 
sutartimis.

Vokietijos
kad keliamas viešumon karštas |

kancleris žinojo,

i

14 to komite-

— Fordo darbininkų unija di-
klausimas, galis turėti tarptau-j (je]e balsų dauguma patvirtino 

Jis tuojau pa- naująItinės reikšmės.
darė pastabas apie pasiruošimus 
Europos taikai ir vedamus įvai
rius pasiruošimus, bet pridėjo, 
kad geri bei draugingi Vokieti
jos ir Kinijos santykiai negali 
būti nukreipti prieš trečiąją 
valstybę. Visiems buvo aišku, 
kas ta trečioji valstybė.

Kinijos premjeras jau du kar
tu pasimatė su Vokietijos kanc
leriu i 
bet jis tikisi dar kartą su jais 
susitikti.

Premjeras Hua planuoja ap- i dyti. Reikia laukti bent 50 metų, 
lankyti septynis didžiausius Vo- — ■ -------
kietijos pramonės centrus. Ma
noma. kad Kinijos premjeras 
užsakys Vokietijoje visą eile Ki
nijai reikalingų mašinų.

šeštadienį premjeras Hua ren
giasi išskristi Į Angliją, kur pla so pasekėju. Jis niekad nebuvo, 

Stalino pasekėjas.
jis norėtų nuskristi i Treves 
miestelį, kuriame K. Marksas 
gimė ir augo. Kancleris Helmut 
Schmidt prižadėjo jam "padėti 
tą miestelį pasiekti.

darbo kontraktą trims- 
metams. Visi džiaugiasi, kad 
gali apsieiti be streiko.

— Kalifornijos gubernatorius 
Edmund (Jerry) Brown negali 
prisiprašvti nė vieno įtakinges- 
nio demokrato 
kanč ’.-Jų prez

' kad siūlytų jį 
idcau) pareigoms.

— Sov, Sąjungos propagandos 
ir aukštais pareigūnais, agentun giriasi, kad jiems pa- ....... •vyko sustabdyti žmogaus senė

jimo procesą, bet jie negali įro-

Hua Guofengas buvo Mao Ce- 
tungo filosofijos šalininkas, o 
vėliau kelis metus buvo Lenino 
politikos šalininkas. Paskuti
niais metais tapo Karolio Mark-

nuoja pasimatyti su premjere ir 
atsakingais pramonės pareigū
nais. Iš Anglijos premjeras Hua 
rengiasi sustoti Italijoje pasitar
ti. ąų vyriausybės žmonėmis ir 
aplankyti pramonės centrus.

Vokietijoje.
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