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A. GURECKAS IR TOLIAU PASILIKS 
KAMANTO TARNYBOJE

į

I
į

x- j

t
J

i

DR. KAZIO BOBELIO PAREIŠKIMAI LABAI 
PLAČIAI KOMENTUOJAMI

P. PetručioCHICAGO, III. 
vadovaujamas radijas penkta
dienio rytą perskaitė Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninko laišką,' kuriame sakoma, 
kad Kamantas ir’ toliau naudo
sis Algimanto Gurecko patarna
vimais. ,
- Visi žinome, kad dr. Bobelis 
antradienio rytą per “Margu
čio” radiją padarė labai išsa
mius pareiškimus apie<yįsą. tą 
incidentą* -Dr.- -Bobelis faktais 
nurodė, kad Algimantas Gurec
kas netiksliai informavo savo 
viršininkus apie jo padarytą pa
reiškimą. Gureckas parašytą pa
reiškimą turėjo atiduoti VLI- 
Kui, kam jis buvo taikomas, bet 
jis, pareiškimą perskaitęs, ir dar 
jį pamarginęs; nusinešė namo ir 
nesiuntė VLIKui. ■

KAMANTUI NEPATIKO 
VLIKO NUOMONĖ

" - - ■* - j

Petras Petrutis, kaip mums 
praneša, 'perskaitė paties inž. rV. • 
Kamanto laišką, kuriame jis 
apgailestauja VLIKo narių nuo
monę apie Algimantą Gurecką. 
Jam nemalonu, kad visi VLIKo j 
J
šimąį rado jį besikišantį į rei-|dino, kad privalėtų pasitraukti 
kalūs, į kuriuos neturėjo'teisės ir premjeras, bet jis nenori 
kištis, o vėliau, kai pranešinėjo trauktis. Premjeras Ohira valdo 
savo viršininkams, būk nuslėpė! didelę dalį savo partijos. Dalis 
dalį teisybės. Teisybės nuslepi-1-liberalų- partijos narių-/ pritaria 
mas iškraipo kalbos eiga ir vis- premjero -Ohiros,-yėdamai poli- 
ką nušviečia kitoje šviesoje, tikai, s.. .

geri, šaronas.'

Washingtone, kuris galėtų ją 
atstovauti sostinėje, tuo tarpu 
ir toliau naudosis Gurecko pa
tarnavimais.

Trečiadienį žemės atmosferą ^pasieks satelitas Pegas? Antrasis

Dajanas ruošiasi rašyti 
atsiminimus

Buvęs Izraelio užsienio reika
lų ministeris M. Dajanas pareiš
kė', kad pradžioje jis nori tru
putį pailsėti, o vėliau bandys 
rašyti platesnius atsiminimus. 
Į kabinetą jis nebenorįs grįžti, 
nes jam jau teko ilgai ginčytis 
su kitais miųisteriais. kas pas- j 
taruoju laiku jam pradėjo labai Į 
nepatikti. - .

Karo ministeris E. Weizmas. 
kaip atrodo, taipgi traukiasi iš 
kabineto. Jis daugiausia susi
ginčydavo su premjeru Beginu.

Pastaruoju laiku su premjeru
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Nepajėgė pavaryti 
premjero Ohiros

TOKIJO, Japonija. — Libera- 
nariai, išklausę Gurecko prane-1 lų partijos kabinetas atsistaty- V • *• “i 1 • ♦ • 1 • i • - T JI

KORĖJOS VYRIAUSYBĖ RENGIASI

KARIAI TEBETARDO VISUS ŽMONES, KURIE 
GALĖJU DALYVAUTI SUOKALBYJE

Vyresnio amžiaus politikai ne
supranta, kuriais sumetimais

x Aštuoni VLIKo nariai girdėjo
Gurecko pareiškimą, ir visi
tvirtina; kad Gurecko pareiški- Ohira yra taip smarkiai įsikibęs 
mas buvęs' netikslus, bet Ka- Į kabinetą. Kiti politikai, atradę 
mantas nutaręs Gurecko prane- šios rūšies sunkumų, traukiasi 
Šimą skaityti teisėtu ir Gurecką j ir nenori grįžti, tuo tarpu Ohira 
naudoti Pasaulin Liet. Bendruo-] nenori trauktis. Vis nori suda- 
menės reikalams.

Petrutis aiškino, kad dr. Bo
belis įžeidęs Algimantą Gurec
ką, o ne Gureckas įžeidęs dr. K.
Bobelį. (A. Gurecką anksčiau
pavadinome daktaru, kaip buvo

ryti naują kabinetą ir valdyti 
Japoniją, kol jis pajėgs pasta
tyti ant kojų visą krašto eko
nomiją.

— Mamie Eisenhower bus lai-
v . ... 1 dojama Abilene kapinėse, Kan-pazymeta spaudoje, bet- mums 

tvirtina, kad jis mokslo titulo 
tuo tarpu dar nepasiekė, bet ne
tolimoje ateityje jis bus jam- 
suteiktas.)

Ponas A Gureckas ir toliau' 
bus JAV Bendruomenės tarny-j 
boję. VLIKo tarybos pirminin-i 
kas Vaitiekūnas nenorėjo leisti! 
tarybos nariams kalbėti apie 
Gūrecko pareiškimą, bet Ka
mantas yra kitos nuomonės. 
Galimas daiktas, kad Kamanto 
vadovaujama PL Bendruomenė 
tuo tarpu neturi kito žmogaus

sas valstijoje, šalia buvusio pre
zidento. '• ■ :

— Mulos Chomeini bendra
darbiai reikalauja kaip nors 
pasikėsinti prieš New Yorke ser
gančio šacho gyvybę.

SI

Dr. Kazys Bobelis įrodė, kad 
. Algimantas Gureckas savo 

: . komiteto nariams tęi-.
. *• sybės nesakė,

SEOUL. P- Korėja. — Korė
joje paskelbus karo stovį, karo 
vadovybė sudarė. Karo stovio 
komandą, kuri dabar tvarko vi
sus vidaus reikalus. Pirmon eilėn 
vedamas labai stropus tardys 
mas apie prezidento Park Chung 
Hee nužudymą. Tardymas paro
dė, kad buvo sudarytas suokal
bis buvusiam prezidentui nužu- 

. dyti. Apie tą suokalbi žinojo 
daugelis atsakingų. žmonių. Bet 
visi to suokalbio siūlai' vedė į 
žvalgybos viršininko įstaigą. 
Pats vyriausias suokalbininkas 
buvo žvalgybos viršininkas 
Kim, anksčiau buvęs prezidente 
draugas ir bendradarbis. Dabar 
Kim pradeda prokuratūrai pa
sakoti, su kuo . jis apie pasikėsi
nimą yra kalbėjęs ir kas ką yra 
pasakęs, kas sutikęs suokalbyje 
dalyvauti ir kas atsisakė. Kraš
to apsaugos ministeris žinojęs 
apie ruošiamą suokalbi, bet atsi
sakė jame dalyvauti.

PALEIDO KALINIUS

Kiti suokalbio metu nužudy
tieji -buvo palaidoti vakar ir 
šiandien, o buvęs prezidentas 
Park bus laidojamas šeštadienį. 
Į Pietų Korėja suvažiuoja įvai
rių valstybių atstovai preziden
to laidoti.

Už savaitės kris 
kitas satelitas

CAPE CANAVERAL. Fla. — 
Matematikai ir astronomai ap
skaičiavo. kad ateinančią savai
tę nukris dar vienas satelitas, 
dabar besisukinėjantis aplinkui 
Žemę.

Satelitas sveria 1,600 svarų. 
Manoma, kad jis, pasiekęs tirš
tesnę atmosferą, užsiliepsnos. 
- šitas satelitas vadinasi Pega
sas Antrasis. Jis tirštesnę Žemės 
atmosferą turi pasiekti apie tre
čiadienio vakarą. Tuo tarpu nie
kas nežino, kurioje vietoje jis 
nukris. Manoma, kad jis gali 
kristi pietinėse JAV valstijose.

Premj. Bėgine- vykdys 
teisme sprendimą

JERttLaLE, Izraelis.- ,zrae- 
lio premjeras M. B^^nas, pasi
taręs su ministe’-’ jis ir savo par
tijos vadais, nutarė klausyti Iz
raelio Aukščiausiojo ...teismo 
sprendimą, liepiantį nesteigti 
izraelitų kolonijų užimtose ara
bų žemėse.

Kabinete ėjo labai aštrus gin
čas tarp agrikultūros ministerio 
gen. Ariel šarono ir kitu minis- 
terių dėl kolonijų steigimo, bet 
jis išspręstas teismo nurodyta 
kryptimi. Gen. Šaronas ir prem
jeras norėjo kurti izraelitų ko
lonijas, bet Izraelio premjero 
Washingtone pasirašytas doku
mentas aiškiai sako, kad karo 
metu užimtose arabu žemėse ne
galima steigti Izraelio kolonijų. 
Mošė Dajanas, protestuodamas 
prieš Begino pageidavimus ir 
prieš kietą jo laikyseną palesti
niečių atžvilgiu, išėjo iš kabine
to. Beginąs prašė Dajaną dabar 
grįžti, bet pastarasis atsisakė 
tai darvti.

— Penktad’eni Įvyks Spaudos 
klubo narių susirinkimas Mar
quette Parko Fieldhouse salėje.

I r’ i ■

PULK. ^ACHANO, ATRODO, NENORI VARTOTI 
JEGgS MAIŠTININKAMS NUGINKLUOTI

- SAN - SALVADOR. Salvado- 
i ras. :— Vakar buvo gerokai su- 
I stiprinta- Amerikos ambasada 
' Salvadore. JAV atsiuntė didoką 
būrį marinų, kuris tuojau už
ėmė strategines pozicijas visoje 
ambasados srityje.

JAV atstovybė susižinojo su 
pulk. Machano (Majano), apta
rė saugumo galimybes ir pripa
žino. kad, saugumo sumetimais, 
amerikiečiai sustiprintų visą 
ambasados srities saugumą. Pir
mon eilėn buvo sustiprinti am
basados vartai, o vėliau sustip-

Teismas turės spręsti 
painią bylą

WASHINGTON. D.C.—Aukš
čiausiasis teismas turės spręsti 
seną ginčą tarp JAV Patentų 
Įstaigos ir dviejų tyrinėjimo 
bendrovių dėl užpatentavimo 
nauju mikroorganizmų, sukurtų
moksliniais tyrinėjimais labora
torijose. .į .

1972 m. General Electric ty
rinėjimo Įstaigose. Schenectady, 
N.Y., buvo išauginta nauja bak
terija - bacterium pseudomo-1 į ^bl-
nas, kuri turi ypatybę skaidyti 

• nevalyta alyvą.
sados srityje.

Trečiadienį modemiškais gink-
1974 m. Upjohn vaistų gamy- lais ginkluoti būriai puolė Gva- 

bos bendrovės mokslininkai su- Į temalos ambasados pastatą. Puo- 
kūrė “genetic engineering” bū-J likai turėjo gerus ginklus, bet
du mikroorganizmą, pavadintą į pačią ambasadą jie negalėjo 
streptomyses vėllosus. Numato- prasiveržti. Maištininkai palei- 
ma jį naudoti Vaistų gamyboje.] do kelio šūvius ir į Amerikos 
Buvo sakoma, kad toks organiz- ambasados žemę, bet nieko ten 
mas yra randamas kai kuriuose padaryti negalėjo. Marinai su- 
Arizonos dirvožemio plotuose, 
bet Upjohn mokslininkai tai pa
neigia ir jo išradimo nuopelną 
skiria genetikos inžinieriams.

Patentų įstaiga nenori įsi
leisti į painias genetikos kompli
kacijas ir gyvų būtybių visai ne
patentuoja. . . v .

ambasados žemę, bet nieko ten

KALENDOkeLIS
Lapkričio 3: Vinifredaj Mar

tynas P., Nora, širdelė, Vidman
tas, Gandrimas.

Lapkričio 4: Modesta,. Karo
lis Bor., Vaida, Manivydas.

Saulė teita 6:42f, leidžiasi 4:44.
Oras vėsus. . . ,„4 •

Karo stovio komanda, laikiu
si kalėjimuose virš 200 kalinių, 
kurie buvo suimti po prezidento 
Park nužudymo, nutarė daugu
mą jų paleisti. Jie buvo ilgai 
klausinėjami, bet jie nebuvo 
teisiami. ”

Dabar toji pati Karo koman
dos vadovybė, apsvarsčiusi rei
kalą-,-nutarė iš kalėjimų išleisti 
tuos politinius kalinius, kurie 
buvo sulaikyti už parodytą opo 
ziciją-kai kuriems buv. prezi
dento Park nuostatams ar nuro
dymams. Jie ilgai buvo kalina
mi, nors daugeliui nebuvo suda
rytos bylos. Komanda nori visus 
tuos žmones išleisti iš kalėjimų

-ir duoti jiems Įaisyę. Jeigu ne-;
turi medžiagos. - bylai sudaryti,t šalpos įstaigoje ir pašto skyriuo- 
tai jie prįvalo būtų išleisti.. -pse, jie sukčiai, surinkdavo Ži-

Traukinys nuriedėjo 
nuo bėgių

Rytų Afrikos valstybėje Dži
buti trečiadienį netoli sostinės 
nuriedėjo nuo bėgių keleivinis 
traukinys. Žuvo 60 keleivių ir 
80 buvo sužeisti, kurie malūn
sparniu ir ambulansais nuvežti 
j sostinės Džibuti ligoninę.

Prasidės 25 valdiškų 
sukčių byla

CHICAGO, Ill. — Netrukus 
prasidės 25 valdžios tarnautojų 
byla. Jie kaltinami vagimu ne
turtingiems žmonėms teikiamos 
pašalpos. Eidami pareigas pa-

— čigonai kelia reikalavimus, 
kad vokiečiai sumokėtų už visus 
nacių padarytus nuostolius.

stiprino ne tik JAV ambasados 
sritį, bet. išėjo ir geležinės tvo
ros saugoti. Jeigu kas būtų pa
bandęs. peržengti stiprią geleži
nę tvorą, tai marinai ji būtų su
laikę. Marinai saugo ambasados 
teritoriją ir iš lauko pusės, ne
leidžia maištininkų grupėms or
ganizuotis prie Amerikos atsto- 
vvbės. V

Pulk. Machano vadovaujama 
penkių asmenų chunta nenori 
leisti kitų valstybių ginkluo
toms gaujoms Įsikišti į Salvado
ro vidauš reikalus. Chuntos vir
šininkas tariasi su Salvadoro 
politinėmis grupėmis, kad near
dytų tvarkos ir nepriverstų vy
riausybės siųsti kareivių. Pulki
ninko Machano vadovaujamą 
chuntą remia visi Salvadoro 
garnizonai. Bendrai imant, vi
same krašte' ramu. Tiktai sosti
nės apylinkėje atsirado kelios 
nedidelės, gerai ginkluotos gru
pės, kurios nori ardyti visuome
ninę tvarką. Salvadoro kariai 
lengvai galėtų jas nuginkluoti, 
bet chunta nori šiuos ginkluotus 

Numatoma.r vyrus atskirti nuo vietinių libe
ralų ir kairiųjų, palaikančių ry
šius su kitų kraštų “partizanais”, 
atsiradusiais Salvadore.

Chuntos nariai labai pasipik
tino nedidele grupe partizanų, 
kurie nušovė šešis kareivius.

Pulk. Ma:’ m Įsakė visiems 
kare adams :m..s priemonių,

i v enas ginkluotas užsie- 
. nelegaliai Įžengęs į Sal

vadorą. negalėtų 
sienį. *lxe. kurie

VIENA (UPI). — Katalikų! kareivius, privalo 
spaudos agentūra Austrijoje pa-, 
skelbė, kad apie 350 Čekoslova
kijos piliečių pasirašė ir pasiun
tė laišką popiežiui Jonui Pau
liui II apie katalikų persekioji
mą Čekoslovakijoje. Laiške at
kreipiamas dėmesys, kad pasku
tiniu metu areštuota daug ku
nigų ir pasauliečių, kurie yra 
kaltinami subversija.

Patars namų savininkams 
energijos taupymo 

reikalais
Energijos departamentas įpa

reigojo vietines elektros ir dujų 
bendroves nuo sekančių metų 
apžiūrėti gyventojų namus ener
gijos taupymo požiūriais. Mano
ma. kad pataisius inspektorių 
nurodytus netikslumus, būtų 
sumažinamos dujų bei elektros 
sąskaitos net 30 S ar daugiau. 
1978 m. įstatymu bendrovės Įpa
reigotos pildyti savininkų pa
geidavimą apžiūrėti namus iki 
4 butų . nuo rūsio iki stogo ir 
duoti nurodymus energijos tau
pymo reikalais.

Tokios inspekcijos savininku: j 
kainuotų $50-70.
kad Kongresas finansavimo rei
kalu išleis įstatymą padėti as
menims. uždirbantiems mažiau 
$15.000 per metus.

Visais atvejais namų savinin
kams tenka apsisaugoti nuo ne
tikrų inspektorių ir apgaulingų 
rangovų.

Čekai skundžiasi 
popiežiui

me?.
nias. o vėliau apgaulingu būdu 
paimdavo pašalpos reikalin
giems žmonėms siunčiamas su
mas.

Apgavysčių byla sudaryta 40 
žmonių. Vieni, dirbdami val
džios įstaigose, gaudavo infor
macijas, o antrieji, dėdamiesi 
neturtingais vargšais, padėdavo 
sukčiams išgauti iš iždo gana 
stambias sumas. Vieni išluptas 
sumas dalindavosi su sukčiais, 
o kiti bandydavo išvogtus pini
gus patys naudoti.

Prokuratūra turi dokumen
tus. kuriais pasinaudodami bū-l telyje, sprogo užtvanka, apsėmė 
davo-' Vagiami pinigai.. - | aplinkirrius' laukus fr kaimuš.

— Floridoj, Indianwood mies-

pabėgti į už- 
nužudė šešis 
būti suimti ir 
Žudikai turi 
apklausinėti,

atiduoti teismui, 
būti nuodugniai 
kad Salvadoro saugumo orga
nai žinotų, kas juos siuntė ne
rimui kelti.

San Salvadore. Salvadoro sos
tinėje, buvo susirinkusi grupė 
žmonių, kurie protestavo prieš 
chuntos nusistatymą. Pulkinin
kas Machano pareiškė, kad vy
riausybė nedarys jokių nuolai
dų triukšmadariams. Kaip sos
tinėje, taip ir visame krašte turi 
būti tvarka.

r



Jūs, jūsų išlaikomi asmenys ir jūsų palikuonys gali 
turėti teisę gauti Soči See. išmokas tik tuo atveju, jei jūs 
buvote nustatytą laiką tpdraustas nustatytą minimalinį 
laika- s

Kad būtumėte pilnai apdraustas, jūs turite Social 
Security apie 25r( išdirbto gyvenimo laiko nuo 21 metų 
amžiaus (ar 1950, kuris yra vėlesnis), kol jūs sulauksite 
poilsio laiko (retirement).'

Dėl nedarbingumo ar palikuonių padengimo (cove
rage, jūs turite turėti Social Security padengimo pusę 
nuo 3-jų iki 10 metų, prieš nedarbingumą arba mirties 
atvejį padengimo-

Taip šiandien jaunas darbininkas turi turėti.. 10 me
tų (padengimo (coverage) (40 ketvirčių) iš savo gyveni
mo apie 40 metų. Vyresniems darbininkams reikalingas 
darbo padengimas pagal amžiaus lentelę (is on sliding- 
scale according to age).

Pavyzdžiui: Darbininkri, kuriam suėjo. f62 metai 
1977 metais, reikalinga turėti 26 ketvirčius padengimo, 
t. y. būti išdirbusiam Soc- See- padengtame darbe; tam 
darbininkui, kuriam 62 metai sueis 1978 metais, tai jam 
reikia būti išdirbusiam Soc. See. padengtame darbe 27 
darbo ketvirčius. Maksimalinis 40 darbo ketvirčių reika
linga tam darbininkui, kuriam 62 metai sueis 1991 me
tais ir t. t. 1 : -

Palikuonims benefitai (išmokos) mokamos pagal'ne- 
tokias griežtas , taisykles, kaip patiems pesininkams.

Upl liįAiiHUdS

K‘sukimus ir medžiagą siysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632
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Mikalojaus Konstantinų Čiurlionio;kapas Rasų
9 -Vilniuje,kokup. Lietuvojeo .■ »

e t:l ra informaciją iš-Seymu- 
r o Meygiro, emigracinių bylų, 
teisininko, praktikuojančio N. 
Yorko valstijoje-. Jis tarp kitko 
rašo:“Aš noriu atkreipti skaity 
totojų dėmesį į tai, kad JAV 

1 imigracijos įstatymas yra pa- 
! pildytas, liečiąs politinius pa-

“Asmenys,’ įvažiavę į JA.V- 
bes kaip politiniai pabėgėliai, 
su nuolatinia apsigyvenimo tei 
se ir gavę “žaliąją kortelę”, su 
išdavimo dataj gali prašyti, 
kad tą datą pakeistų - (rektro- 
aklyvinis pakeitimas).

Daugeliui tokių imigrantų to 
ksai datos pakeitimas suteikia 
teisę greičiau gauti šio krašto 
pilietybę-

“Asmenys^ kurie galvoja,
kad taksai datos pakėlimas 
jiems yra aktualus, turi kreip
tis į kvalifikuotu teisininką’ ar
ba į Imigration and".Naturali
sation įstaigą.’

JAV NEDARBO APDRAŲDA: KAIP JI VEIKIA
I PAŠALPOS REIKALINGUS BEDARBIUS

T US- DARBO DEPARTAMNTO PAAJŠNIMAI i f
* C J 1. i k'. J

Nedarbo apdraųda moka benefitus (išmokas) tiems 
kvalifikuotiems darbininkams, kurie yra be darbo ir ku
rie ieško darbo. Tai yra Federalinė ir Valstijų kooperati
nė programa- Kiekviena valstija turi nuosavus įstatymus 
ir savarankiškai nustato kas turi teisę gauti benefitus 
(išmokas) kokia sumą jiems išmokama, ir per kiek lai
ko bedarbis pašalpą gauna." Benefitai (išmokos) ,išmoka
mos pagal teisėtą reikalą, ir neatsižvelgiama į būtinumą.

Nedarbo apdraudimas darbininkais^ rūpinasi,' kol 
,ie yra bedarbiais ir kol jie randa tokį darbą, kuriam 
yra pasiruošę, laike ilgo pasiruošimo. Nors laikraš
čiuose yra daug skelbimų siūlančių darbus, bet daugu
ma neatitinka bedarbių paritirciat Dažnai i skelbiami 
darbai reikalauja specialaus pasiruošimo ir patirties 
tam tikruose darbuose, kuriems daugelis bedarbių; to 
neturi. Kituose atvejuose skelbimuose siūlomi darbai 
daugiausia ieškomi nepatyrusių darbininkų, kuriems 
mokami uždarbiai yra mažesni, negu ieškantieji bedar-

Ibiai anksčiau uždirbdavo,
vyresnio Iškyla klausimas, kaip nedarbo apdraųda padeda.KL. Mano vyras.

amžiaus žmogus, . vadi- bedarbiui ? Numatytas ribotąs grynais ■ pinigais išmo- 
° kėjimas nedarbo apdraųda atlieka kai kuriuos1 dklykus.' 

Ji padeda bedarbiams trumpą laiką apsirūpinti' Stan
dartiniu pragyvenimu- Ji-suteikia bedarbiams( tam jįjį- 
ra laiką surasti kitą darbą, kuriam jie turi , specialybę ir 
patirti. Bedarbiai taip pat surišami su .kitomis viešo
mis patarilavimo agentūromis, kaip ' antai5 ; vadinama' 
Job Service, kuri jiems gali padėti vietoje (Surasti naū- 

, ją darba...arba būtina pasiruošimą (training). /f T

KAIP TAI ATSILIEPIA Į KRAŠTO EKONOMIJĄ? ‘

; Kai darbininkas-kė atleidžiamas iš darhop' jo/jos-. 
pirkimo galia nukrenta. Kada Midelis skaičius:darbinin
kų-kių atleidžiama' iš darbo, prekių pareikaląvimžšūiir- 
ir patarnavimas drastiškai krenta, (šie reiškiniąi. yra’di-. 
dęsnįo darbininkų .atleidimo iš. darbo priežastimi.^:: ?.

Nedarbo npdrauda numato ^padidinti ekonomini darr 
bininkų pajėgumą, kai jie ieško kiturdaWu;' Kada atleis
tieji darbinihksffi’šūSūrd'vietos ekonomini ■ ntiosmūkį, ar^ 
bą. viso' krašto recesiją, tai bedarbiams.ų^okįąiili; able- 
riai tuo laiku ir vietoje ir tiems nmoneips, . kuęįęms. jie 
daugiausia reikalingi,, sumažina ekonominę krizę-n ;

; Nedarbo' apdraųda yra vienas *iš”svarbių. įrankių; sū- 
kuriuo kraštas siekia stabiližubti fnųsif ^ėkbnbfnirif !'gyJ 
venima. ' į-.--1- 4-^ r-i-

nama-“Multiple .Sclerosis", i 
aš v'iena.jo negaliu.-prižiūrėti.
Mano dukra stt . žentu gyvena 
San Diego, Gali, nori padėti, 

j Bet aš, turėdama^ mažai lėšų,' 
I nežinau; kaip šį reikalą sutvar- 
| kyti. Gal galėtumėte- -man nu-kapinėse;
rodyti įstaigas, galinčias man
:padėtii

Kad nedarbingas ąsįnup' turėtų ‘teisę į bene- ‘ ATS., Civil Aeronautics Board 
fitus jei jis yra vyresnis .negu 3P metų amžiaus, tai jis|ir ^IultiPIe Sęlėrąsis-- draugija

J J J s & - ’ ■ J (jums, patartą sueiti j.kontaktą
su - tomis lėktuvų bendrovėmis, 
kurios duoda nuolaidas sergan 
tiems asmenims- MS,draugija 

i teigia.,kad jūs būsite nustebu
si, sužinojusi,- jog Tekt. ben-.. 
drdvės. tokięms asmenims ^pa
daro .nuo bilietų nuo 1 a i d ą 
50 -r .66%, normalios kainos.

> <

Sociali Security įstaiga

turi būti “pilnai apdraustas (fully insured); ir turi/ būti 
j išdirbęs Soči Sėc. padeiigtamerdarbe,5 metus iš 10 metų 
tiksliai prieš pastatęs nedrabihgu- Tas- darbininkas, ku- 

n ris pasidarė^nędarbingas Sąr prieš 30 metų amžiaus,, jam! 
, ,. . , taikomi liberališkesni nuostatai, "pasiremiant teorija,

. Pavyzdžiui, benexitai (išmokos) darbininkų palikuo- kaaJi. turėjo mažiau-galimybių išdirbtiTilnus Penke- 
mų tiems vaikams, kūnų tėvai buvo išdirbę Soe- See. pa. A)(. paderfgtame ggįį '. n ?

•Daugiau žiiiių'apie savo asmeniškus Soc. See. bene-1

Mrs, Wanda St.

dengtame darbe nuo 6 iki 13 ketvirčių prieš jo mirtį-
Taųvjei mirusysis, (vienas is tėvų) buvo ischrbęs' r;.|ls (įšmokas)- ,.assi ,e;diny ..wha. kLAL-TA-..., .-ė'

Kiek daugiau, negu tris metus ir buvo Soe. See. apdraus- įCcmming in Social. Security/and Mieare” kuri galitepareiškimą ĮŠ- 
tame darbe Pusę to laiko, tai. Soc, Sec. program numato j,gauti g. Sragrimeoadiūinistracijos.v^o.1r».. /I - ■ ' \ .
mokėti-palikuonio benefitus (išmokas) jo/jos vaikams. . , _ ■ : ; . j-’Tv ' sprendimą apeliuoti? . Walt. S.

* Lietuvių kalbą paaiškinimus iKai-jiVsip pre^zij^. <im
ii i eikiamą^s formas .Tižpiido: Socialinio klubo vedėjas A. Į Soc. See. išmokų* gavimo įslai- 
Čepulis, ;3261 S- HalstedSt’., Chicago, 111-60636. p r Jab, j gos yra atmesta, pilnumoje ar

tt-.v . - ■ ■j:—.■ — irflinai jūs turite;teisę tą nups-
J* * J -1 • 7 Y • > Y j į- ‘į “ -

„caI Pren<ii apeliuoti, neatsižvel
giant į atmetimo priežastis*

Jūsų vietinė Soc. Sęc. įstai
ga pasiruošusi jums padėti, pa
aiškinant -pretenzijos atmeti
mo priežastį. Įstat. numato’

mokoms gauti. Ąr .aš galiu tą.

Tai yra stipri apdrąuda.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 
tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiam

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ. UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NĖMOKA.

VIS1 .-MUKIINTAI APDRAUSTI.
GAi.AN PUOTAS. SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
8 . . /■

.Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį Įvairių aukš
tos, kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūšį 
vyriausi'je įstaigoje ir visuose musų skyriuose.

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-ves)
FLOOR 21st.

NEW YORK, N. Y. 10322.
Tel: (212) 758-1150/1

SKYRIAI:

Apple-VaHey, Minn. 55124 
So. Bbston. Mass 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago. 111. 60622 
Chicego, lit. 60629 
Cleveland, Oh«o 44134 
For? Wayne, Ind. 46806 
Grand Rapids. Mich. 49504 
Hackensack, N. J. 07601 
Irvington, N J. C7111 
Karite.d, Conn. C6106 
L.kewooi, N. J. C87C1 
Los Angeles, Ca' f ?0<J22 
New He ven, Coon. 06511 
Newark, h 
Ne t York 
New York
Passa'c, N J. 07355 
Philadelphia. Pa. 19122 
Philadelphia. °». 19141 
Pittsburgh. Pa. 15233 
Y’aterbuiy. Coan. 06710 
Worchester, Mass. 01610 
Youngs towr Ohi*» ^4503

n r. 10003
H Y

7626 W. 150 St.
3S9 West Broadway 
1880 Seaview

West Chicago Avenue
West 69 Street
State Road 
Betneke Road

2222 
2501 
6089 
:8C7 
636-38 Bridge St. N. W.
112 Main St.
1082 Springfield Ave. 
518 Park St.

• 241 Fourth Street 
960 S. Atlantic Blvd. 
1329 Boulevard 
u93 Sanford Ave. 
45 Second Ave.
125 West 14 St.
42 Monroe St. 
1214 N. 5th Street 
4925 Old York Rd. 
1307 E. Carson Street 
555 Cook Street 
144 Millbury Street 
309 w. Federal StreH

- 612-432-7083 
268-OO-SS 

,203-367-2863 
( B R 8-6966 

WA 5 2737 
884-1738 
432-5402 

GL 8-2256 
201-342-9110 

374-6446 
246-9473 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
AL 4-5450 
CH 3-2583 
GR 2-6387 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 

756 1668 
$w 8-2868 

Rl 3-0440

7- ’G'cibiainoji 'pohia^ man at 
rodo, . kad aš sutikau su ju- 
• utš zo ’o,'.1 ibis sode..,

— Gaji būti.' Pasakykite, 
kokiame narve jūs tada 
jote-? - paklausė ponia.

Pasakykite, miela
Tr daznar jus. nia lydą vote pro: 
tingus, vyrus?

— Protingų vyrų sutikdavau, 
hęt gero linkinčių — niekada! 
—atsakė paklaustoji ponia.

...» 4.
kai drugštorėje? — paklausė 
sėv^.1., = C > ...

k, M į ’ * -
r—v .pardavėjas pradžioje ap- 

, tarnavo- visiemsį-'’5 kurie- buvo 
prie; kasos, o tik vėliau manėj 
Bet įaš už tai jam atkeršijau!

oi. O kaip gi tu jam?' atkerši- 
sėdė- Į jai ?; — susi domėjo' tėvas.

MėM užsukau visus žadin- 
.tuvuSj kol aš laukiau. Krautu
vėje bus. didelis triukšmas, ka- 

ro~pda žadintuvai pradėjo skam- 
' bet j 8: vai. vakarc.kai krautu-

ponia,

MAUDYTIS NEGALIMA

Graži moteriškė apsigyveno 
kalnuose esančiame kurorte ir 
per<7tiši per krūmus, vaikšti
nėję, p<> apylinkes. Ji priėjo 
prie gražaus cžerčlio. kuris jai 
alrpde,Ideali vieta pasimaudy
mui. Bei anl lo ežerėlio kranto

Į buvo iškabinta lentelė su užra
šu: “Miesto rezervuaras. Mau
dytis draudži’ma'’. Neatsi
žvelgdama Į Įspėjimą, moterė
lė nusįmigė ir įiasiriiošė bristi 
Į ežerėlio vandeni Tuojau iš 
krūmu pasirodė žmogus su di
lele šerifo žvaigžde ant švar
ko atlapo. Jis griežtai tarė: 

įstatymas griežtai drau
džia maudytis rezervuare.
Moterėlė nustebusi sušuko:— 

“Kodėl gi jūs man nieko nesa
kėte iki t I, koi'aš nusirėdžiau?, teiną

Nusišypsojęs .šerifas atsakė:' g

vąĮbus uždaryta „
■ - * * .*\j - -

/AR ŽINOTE, KA-IžY. . 
nanijuių gyvulių anižiua- svy
ruoja- nuo 20 —30 metų, b&- 
ten., avies amžius 20 inetų, kar 
vės — 25, arklio — 30.- Daug, 
ilgiau gyvena paukščiai, bū
tent, gegutė — 40 m., varna SO, 
gi. papūga gyvena iki 100 m. 
ir ilgiau. Dar ilgiau gyvena žu_ 
vys — karpiai ir'lydekos, jos 
gyvena' iki 150 mėtų, o cerępo- 
kas- ■— 200 m.; •' ...ir“.M.

daugiausia tpinų/ turįs, kinie
čių ; valstybiniš. iėi'din^sį--5/)2() 
trintų, kiekivenam .po 270 pus
lapių; U* ■ '1*

700 dūžių per minutę.

• Kviečio sėklą pyarnpninin- 
kai išima, _kaį itiĮjĮtąi-būVį.bai- 
tesrik Tikrumoje sėkloje yra 
daug vitaminų, mineralų iy. ftro-

Čia iškils klausimas, kurie darbai-nedarbo apdrauda. 
yra) proteguojami bei šelpiami bedarbrai? Reikia ktmsW. 
tuoti, kad dabar 97% uždarbių, ir ąiimpkami| dąrbų yrą. 
padengti nedarbo apdraudos. Paskutiniu -metu . nedarbo 
apdraudos'protekcija buvo praplėsta; dabarjiapima; 

, valstijų ir federaHnės valdžios darbininkuSj tam1'tikriėmsr; 
kiekvienam apdraustajam ape žemės ūkio darbininkams (įskaitant mi^httiš iš:t kitų
liacijos teisę.

KL. Mūsų dukra, 21 m. amž., 
męntališkai ir fiziškai nedar
binga. Ji neseniai baigė specia
lią mokyklą ir mudu norime 
jai sūrasti pastogę arba dieni
ni- darželį šiaurvakarėj Chicą- 
gos. Nors meg gavome pasiūly-. 
nią kreiptis į panašios Įstaigos 
centrą, tačiau tas centras yra 
perpildytas ir reikią laukti 2-3 
metus savo eilės Taip pat jos 
mentališkas galvojimas yra 
labai mažas, kaip 6 metų mer
gaitėj, be to ji laikoma specia
lioje kėdėje (wheelchair). Gal 
galėtumėte ką nors mums pa-

ATS. Tuo reikalu/Sune.Time 
Action time pranešė, kad jie 
kontaktavo Sonipreiiensive Co
mmunity Service of Metropo
litan Clricago, kuri kontaktavo 
the Illinois Departament of 
Menial Health. Pastaroji įstai
ga suėjo i sąlytį su Byron Cen
ter’Workshop. To viso išdavoj 
— jū$ų d tik ra'dabar yra įran
ta į'programą. Mes girdėjome,

drausiu nusirengti.'’’
Pnsikalbėjinrą girdėjęs Kazys 

« « 3k

♦ 12 k<>s nu-fii berniukas kan
trai laukė drugskH’ėjc eilėje 
prie laikrodžių ža»lin'uvų, kol 
pjovlavėjas aptarnavo suaugu- 
-ius pirkėjus. Vėliau, vaikas ap 
mėkėjo už savo kramtomą gu
mą ir skubiai nubėgo pas tėvą, 
kuris nekantriai jo laukė au- 
toimdrilyie.

—Kodėl tu taįp ilgai užtru-

JŪS KLAUSIATE,7*
- MES ATSAKOME

KAIP GALIM.4 'GAUTU 
“ŽAU4 KOltTĖLV”

KJ-n Pašakykilę,-ar aŠ- kaip 
politiiiįsJTTabčgėliy^gaJių.; gauti 
vadinamų “žaluj ’'kdrtęįg” ir 
kiH* rcijkalu ręijuų k teip- 
tisf^’l Ya.-i;

, i

Tuo reikalu inestgaib- 
tjt » • *’rJk,

kraštų); ir tairr tikriems namų, tarnams" fddnieštie’ 
mehold)-’ .. . . ''/l.

\ | . . ' • . - < ;z. % į .e r
Federalinis įstatymas ? taip- pat' mirnato ^mDoOti 

benefitus (išmokėjimus) federaliniems tarnautojams 
ir buvusiam karo pajėgų personalui 1'1

Geležinkelių darbininkai yra apsaugoti . pagal spe
cialią programą Jiems yra taip pat speciali pajamų, pa
galbos (assistance).;programa, *4 i-

Pažymėtina, kad taip pat 
pagalbos programa, skirta 
kams, kurie-neteko savo darbų 
ba dėl didelės gamtos nelaimės, (disaster). ■ Pr- šul-

DIDELĖ

žmogaus maistas turi susi
dėti iš įvairių produkų tik. dėl 
to, kad kiekvienas maisto pro
duktas turį savyje Įvairius bū
tinus organizmui dalykus.

Labbai didelę reikšmę žmo
gaus sveikatai ir darbingumui 
išlaikyti turi maitinimasis vai
siais. Jie turi daug vitaminu, 
be kurių negalimas normalus 

kad jūs netrukus būsite nuste-1 mūsų organizmo, veikimas^ ne- 
Minėralinės dalys, gydytojų 

teiginiu, reguliuoja žmogaus
binTi — jūsų dukra gaus pas-

Importuoti kristalai, parcelianinian servizai, gintaro karo
liai ir žiedaį, Chira Bosehtal ir kitos dovanos.

Perkame pašto ženklus bei • monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos, vedamas biznis)

PATRIACO... .i .... '«• - T'M' Ą *

1207 Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

Tek 247-5081

DAUGIAU VAISIŲ BM DAĘ^Qyi^-X;m^ 
žarnų tikslų veikųną. • 
J ČįA norisi p^yi^ėti^lad, pat 
vyzdžiui daug vitaminų yra ko 
pūstuose. Morkos turi karoti-, 
no,, kuris žmogaus inkstuose, 
pasidaro, vitaminu

Vaisiuose esamas vitamfaae 
C, jeigu ilgai verdama, dalinai 
pražūsta^ susinaikina, todėl 
vaišius reikėtų nepervtrinti ;ii 
tuojau sunaudoti .maištui. Vai
sių dalis naudinga, kai jie vai“ 
gomi švieži, jų neverdant

Visada reikia vaisios- naudos 
Ii, Verdant sritibaš^ neužmiršti 
pridėti žali ^.cibulių, salotų ir 
kitas daržoves, t. a.; salotas, 
redikėlius, špinatą - panaudoti 
maistui, kas daro TnaistĄ jvai- 

ir naudingesnio ir tai 
padeda geresni am vaisi ų jtj*

' Magd./šulai)ieRi

Saturday, November -3,»1$7$ f



MANITOBOS NAUJIENOS
WINNIPEGO LIETUVIŲ KLUBO PIKNIKAS 

LINKSMAI PRAĖJO
Iš PROVINCIJOS SVEČIAI, 

PIKNIKE MUZIKANTAI
Į pikniką buvo atvažiavę tau

tiečiai iš McGregor, Manitofyos: 
Petras Satkūnas ir jo sūnus Don, 
kuris piknike akordeonu gražiai 
pagrojo. Iš Igrin, Man., — Pet
ras Žemaitis. Iš Portage La 
Prairie, Man. — Mrs. M. Ki- 
niauskienė. Taip pat iš Portage 
La Prairie muzikantas Zigmas 
Bražauskas; jis atsivežė smui
ką, mandoliną, gitarą ir akor
deoną. Tie jo muzikos instru
mentai buvo prijungti prie gar
siakalbio, tai jų garsai toli gir 
dėjosi. Bražauskas Lietuvoje 
buvo mokytojas. Čia Kanadoje 
užaugino dvi gražias dukreles 
ir jas išmokslino. Viena jo duk
relė Suzy pernai buvo mūsų 
Winnipego Lietuvių klubo vice-1 
pirmininkė. Mums klubiečiams !

Bražauskai, prieklauso prie mū-Į 
sų klubo.

šįmet, kaip ir pernai, iš Por- j 
tage La Prairie, Man., buvo at-Į 
vežtas muzikantas Mr. Clarence 
Asham, griežiantis akordeonu. Į Anglijos atvažiavę Jonas Dra- 
Iš prigimties gamtos nuskriaus- nevičius ir jo žmona Valerija, 
tas — nebylys ir-aklas, bet la- Abu Dranevičiai Winnipege tū
bai jautriai griežiantis. Clarence I ri atsakingas geras tarnybas vie- 
Asham gyvena Portage La Prai- noje ligoninėje. Pakviečiu juos 
rie valdžios užlaikomoje gamtos 
nuskriaustųjų prieglaudoje. To
je prieglaudoje ilgą laiką dirba 
gabus muzikantas Zigmas Bra-; 
žauskas. Bražauskas tą nebylį j 
ir aklą išmokino groti akor
deonu.

Taip pat piknike buvo muzi
kantas — akordeonistas Juozas 
Rinkus, neperseniai iš Montrea- 
lio grįžęs Wippinege apsigyven
ti. Prieš kurį laiką jis gyveno i ir Erika, ir sūnus Antanas, ant- j 
Winnipege ir buvo darbštus mū-j ras Antano sūnus Emis Samu-I 
sų klubo narys. O dabar jis yra Į 
mūsų klubo gaspadoriuš — tvar- ■ 
kos prižiūrėtojas, labai malonus] 
žmogus.

, Muzikantai visi grojo veltui, 
aik draugiškumui palaikyti. Pa
dėka ir pagarba jiems!

Pasikalbėjęs su muzikantais, 
einu toliau., Matau, ant pievos 
sėdi plačiai žinomi visuomeni
ninkai — lietuviškos spaudos 
rėmėjai: tai Konstantinas Stri
kaitis, anksčiau per šešerius me
tus buvęs mūsų Winnipego Lie
tuvių klubo pirmininkas bei 

.protokolų raštininkas, ir Juozas

WINNIPEG, Manitoba, Kana
da. — Šį kartą, kai kurių pikni- 
kautojų pageidavimu, pasiryžau 
surašyti vardus ir paverdes vi
sų tu, su kuriais piknike pasi
kalbėjau, bei mačiau piknike 
dalyvaujant. Ir štai: šiais 1979 
metais liepos 29 d. vėl buvo su
rengtas draugiškas klubiečių 
piknikas netoli Starbuck mies
telio, Manitoboje, apie 35 mylios 
nuo Winnipego pietvakariuose, 
toje pačioje vietoje, kur ir pra
eitais meiais. šįmet Į pikniką 
buvo suvažiavę virš 40 suaugu
sių žmonių ir būrelis vaikų. Iš 
Winnipego mažiau negu pernai, 
bet iš provincijos keliais sve
čiais daugiau.

Piknikas įvyko velionies Juo
zo Čekanausko bei jo našlės 
Ksencės Čekanauskienės žento 
Mr. Don ir Helen Kendall ūky
je. prie pat jų namų, tarp gra
žiai žaliuojančių lapuotų me
džių, ant gražaus žolinėlio pa
unksnėje. Nuvažiavus Į pikniko 
,vietą, šeimininko nebuvo na
muose; jis-dirba Canada Cement 
fabrike, Fort Whyte, apie 30 
mylių nuo-jų--ūkio. Grįžo Į na
mus tik darbą užbaigęs. , ' ‘

Mr. Don ir .Helen Kendall; tu
ri du sūnus -r- Grant ir Ken, ir 
vieną dukrelę Ta vice,, gyvenan
čią Calgaryje. Tąip pat piknike 
buvo Čekanausku žentas Mr.

- 2 - :. t * j y w \

Harry Wozney ir jo žmona Jo
anne (Čekanauskaitė). Jie gyve
na Winnipege)n? f. ‘

Buvo malonu matyti, kad ir 
senutė Ksencė, našlė čekanaus- 
kienė, piknike dalyvavo. Ji ma
ne apvedžiojo apie savo žento 
ūkio pastatus (budinkus), paro
dė ūkio mašinas, gazolinui lai
kyti didelį tanką, daug žąsų ir 
kitokių paukščių? Tik į tvartą 
pas gyvulius nėjome. Minėti.pa
statai ir tvartai tarp medžių, 
nuo pikniko vietos žiemryčių 
pusėje, nors nepertoliausiai, bet 
per tankius lapuotus medžius 
negalima matyti. Ji man pasa
kė, kad farmeriai (ūkininkai) 
gazoliną perka didelėmis bač
komis (statinėmis), ■ tai gauna 
daug pigiau. O gyvenamas na
mas arti, prie pat ^pikniko, piet
vakarių pusėje. Gryčioje viskas 
moderniškai įrengta: elektra, 
vandens sinkos, apšildymas. At
rodo kaipmieste. Baldai — visi 
įiąujovišS." -

Winnipego lietuvių tautinių šokių grupė, a.a. T. Lukui vadovaujant.

malonu, kad tokie žmonės, ka<p j £)emerecjjaS) '0UVęs dešimt metų ( laitis, jo .žmona Lillian ir sūnus jų veikėjai
.„ Jlės mūsų klubo finansų sek- 

I retorius ir dabar, po poros me
tų poilsio, vėl treti metai iš eilės 
yra mūsų klubo finansų sekre
torius. Su jais kartu sėdėjo iš

visus eiti prie stalo papietauti.
Strikaitis atsako: “Mes ką tik 

iš namų pavalgę atvažiavome, 
nenorime valgyti, ačiū.” Mat, 
jie vėliau atvažiavo. Tada grįž
tų prie eilės stalų. Sustoju prie 
Samulaičiu stalo. Didelė šeima. 
Tai senučių Antano ir Leonos 
Samulaičių šeima: sūnus Erikas 
ir jo žmona An Samulaičiai, jų 
dvi jaunos dukrelės — Vijona

Antanas, ai ii.-j 
Emis Samu-I

ai esą naciai.
Maskvos agentai norėjo, kad’Jesen. Prie to pat stalo sėdėjo

(kartu su Samulaičiais atvažia-Į JAV vyriausybė pripažintų Lie- 
vusi) panelė Viktorija Dauba- 
raitė. Tik senučiai Antanas ir 
Leona Sarhulaičiai nebuvo at
važiavę. Gal sveikata neleido.

Su Samulaičių šeima pasikal
bėjęs einu link sau pasirinkto 
stalo. Sutinku ir "pasikalbu su 
Viliu Mockum, tai anksčiau bu
vęs mūsų klubo protokolų rašti
ninkas.' Taip pat ipasikalbu su 
Walteriu Kureckų, su Lloyd 
King ir jo žmoną Irene King. 
O kai kurių net riebeatpažinau.

tu va Sovietų Rusijai ir kad pa
naikintų Lietuvos pasiuntinybę 
ir konsulatus JAV-se. Be abejo, 
jei ne ALTos budrumas ir ener
ginga veikla, gal jie ir būtų tai 
pasiekę.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
jausdama turinti agresyvų prie-1 
ša Lietuvos laisvei atstatyti, 
dar labiau sujudo ir 1943 me
tais rugsėjo 2-3 dienomis Pitts
burgh, Pa. mieste, dabartiniam 
Susivienijimo Lietuvių Ameri- 

’seniai' bematyt"' Dar k°ie ^mečiui pirmininkui Po- 
mačiau vaikštinėjant King’ų 
dukrelę Audrey su savo vyru 
Richard’u Drajeske.

Kazys Beniušis, 
x senas naujienietis 
(Bus daugiau)

surinkta virš $6.000. , okupantais Sovietais neina ir
šio pirmojo Amerikos Lietu- į neis.

Teis:ngai pasakė SLA iždi
ninkė, Amerikoje gimusi lietu
vaitė E. Mikužiūtė: “Mes esame 
ALTos tėvas ir motina, ir tos 
teisės niekas negali pasisavin
ti. .Vėl’au man kalbant su E. 
M kužiū.e apie ALTos sutveri 
mą ir jos veiklą, ji pareiškė: 
"Kol gyva būs u. remsiu ir dirb
siu ALToje, kol iškovosime Lie
tuvai laisvę”. Taip kalba ne 
viena E. Mikužiūtė apie ALTą 
ir Lietuvos išlaisvinimą iš So
vietų okupacijos. Tokią intenci
ją tini visi ALTos veikėjai. 
Remkime jų darbus, nes ALTa 
pačiais kritiškiausiais metais su
gebėjo savo pareigą atlikti ir 
padėti lietuviams, jiems pate
kus Į pabėgėlių stovyklas.

Taip pat ALTai, Balfui bei 
kitoms tautinėms grupėms vie
ningai dirbant. 1948 m. birželio 
18 d. JAV Senatas ir Atstovų 
Rūmai išleido labai svarbų 
mums pabėgėliams Įstatymą, 
kuris vadinosi Displaced Per
sons Act 774. Jis suteikė teisę 
vvriausybei Įleisti Amerikon 
205.000 pabėgėlių. Taigi. Ameri
kos lietuvių veiklos 
džios paramos dėka, mes atsi
radome Amerikoje.

Sąžiningas lietuvis pabėgėlis 
negali pamiršti senųjų Amerikos 
lietuvių nuoširdžios visokerio
pos pagalbos, nes jie išgelbėjo 
mūsų gyvybes.

(Bus daugiau)

J. ŠARAPNICKAS

ST. CATHARINES, ONT., CANADA

For your headache get 
extra strength and safety, too.

: _ Anaciifi has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength regular strength headache 

with safety. $ tablet Gives you safety you
Like all leading headache expect with extra strength you 

tablets, Anacb starts with a want Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions. j
Extrastretft with safety.Thafs common sense.That’s Anacin. ;

šiose .skiltyse noriu kiek pla- nizavimo pirmūnus ir jiems 
čiau išdėstyti mano įspūdžius 
iš 39-ojo Amerikos Lietuvių Ta
rybos suvažiavimo ir Devintojo 
Amerikos Lietuvių Kongreso, 
įvykusių š.m. spalio 12-14 die
nomis Clevelande, Ohio, Hollen- 
den House.

I suvažiavima iš St. Cathari
nes, Ont, išvykau spalio 11 d. 
kaip Hamiltono SLA 72-osios 
kuopos delegatas. Kelionė buvo 
sėkminga nuvažiuojant ir grįž
tant. Vykau autobusu.

I IX Amerikos Lietuviu kon
gresą vykau ne pramogų skati
namas. Vykau susikaupęs, bet 
pakilia nuotaika. Norėjau tylos 
minute prisidėti prie gaperbimo 
tų Amerikos Lietuvių Tarybos 
veikėjų, kurie iškeliavo į amži
nybę; moraliai sustiprinti dar 
tebesančius gyvus ALTos orga-

paT 
linkėti sveikatos ir padėkoti už 
Įdėtą darbą ir veržlias pastan
gas gelbstint lietuvius pabėgė
lius nuo žiauriojo sovietinio ko
munizmo 1944 metais. Jei ne 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
budrumas ir aktyvi vieninga 
veikla, visi pabėgėliai lietuviai 
būtų buvę grąžinti į sovietinį 
“rojų”. 

* 1

Sovietams gavus milžinišką 
paramą ginklais, maistu ir ap
ranga iš Amerikos ir patiems 
įsijungus Į karą prieš Europos 
ašies valstybes, prasidėjo visuo
se frontuose sėkminga ofenzyva. 
Be to, Sovietai, gavę milžinišką 
paramą iš Amerikos ir sustiprė
ję, pasidarė agresyvūs ir sustip
rino komunistinę veiklą Ameri
koje ir per savo agentus ėmė 
rašyti skundus prieš ALTą, būk

vilui P. Dargiui. vadovaujant, 
buvo sušauktas pirmas Ameri- 

i kos Lietuvių kongresas. To kon
greso tikslas: Įtraukti visų pa
žiūrų ir įsitikinimų patriotus 
lietuvius į Lietuvos išvadavimą 
iš Sovietų okupacijos vergijos, 
šis kongresas išrinko iš ideolo
ginių partijų vykdomąjį komi
tetą,- kuris vienas visu Ameri
kos lietuvių vardu gynė lietuvių 
ir Lietuvos reikalus ne tik 
JAV-se, bet ir Britanijoje. Vie
nu žodžiu, po įvykusio pirmojo 
Amerikos Lietuvių kongreso 
1943 m. rugsėjo 2’-3 dienomis 
Pittsburghe, Pa., į kurį suvažia
vo arti 500 draugijų, organiza
cijų ir klubų atstovų, sudarytas 
ALT centro valdybos sąstatas. 
ALTos darbams kongrese buvo

viu kongreso sušaukimas turėjo 
didelės reikšmės politiniu atžvil- 

, giu. Kongreso delegatai, grįžę 
i j savo gyvenamas vietoves, dar 
j aktyviau ėmė steigti ALTos 

skyrius, dar aktyviau skleisti 
■ propagandą tarp amerikiečių,; 
i kad Sovietai yra veidmainiai ir' 
| nesilaiko jokių sutarčių; kad, 
I Sovietai, 1940 m. okupavę Lie- ] 
tuvą, įvedė žiaurią diktatūrą ir j 
keliasdešimt tūkstančių nekaltų • 
lietuvių ištrėmė iš Lietuvos į 
Sibirą vergo darbams.

ALTa ypač ėmėsi darbo kuo 
Įspūdingiau suruošti Lietuvos 
nepriklausomybės šventę — Va
sario 16-ąją ir Į tuos atžymėji- 
mus pakviesti Amerikos val
džios atstovus ir juos supažin
dinti su abiem diktatoriais. Ant
rojo Pasaulinio karo pradinin
kais — Stalinu ir Hitleriu.

Kada antrą kartą Sovietai 
okupavo Lietuvą, keliasdešimt' 
tūkstančių lietuvių pasitraukė 
i Vakarus, siekiant išvengti Si
biro tremties ir vergų darbų -la
gerio. Vakaruose atsiradus di
desniam kiekiui lieutvių pabė
gėlių, daugelis jų buvo reika
lingi skubios pagalbos maistu ir 
rūbais. Amerikos lietuviai tada 
suorganizavo Balfą ir Amerikos 
gerašidžiai lietuviai Įsijungė Į 
šalpos darbą rinkdami rūbus ir 
lėšas. Taigi, Amerikos lietuviai, 
įsijungę į ALTą ir Balfą, atliko 
syarbų politinį darbą: išgelbėjo 
mus pabėgėlius nuo grąžinimo 
į Sovietų “rojų”.

Man pirmą kartą būnant AL
Tos 39-ajame suvažiavime ir De
vintajame Amerikos Lietuvių 
kongrese, dar labiau pasiliko gi
liai širdyje meilė ALTai, kada 
savo ausimis išgirdau ALTos 
veikėjų sakomas kalbas, kurie 
į jokius pokalbius su Lietuvos

ir nuošir-

Arthritis Sufferers’ - • ■- <
e Now. Get relief • 4

for painful inflammation 
and protection for your stomachl

For minor arthritis pain. Arthritis Pein 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two , 
antacids for double stomach protec
tion. Try Arthritis Pain Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
Anacin.*

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

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

Tel. 476-2206

HNYGOS ANGLŲ KALBA

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

TRYS NAUDINGOS
t--, r -■

KNYGOS
DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 

j. = IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

-.»* , . 500 psl. Kieti viršeliai ...................   $5.00

2 p- Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

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

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

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

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

X jMarinM, A KIS* Rf TH! DARK. Plkantittg Ir Intymhi novtjth 
agntywai, paimti ii gyvenimą Lengvaa atUina, gyva kalba, granai 
150 p«L Kaina e JO.

Dr. Jum B. Kanfiua, HISTORY OP LITHUANIA. Lletovoa latortfm 
entraūka nuo pat aengjg amfiu iki pokario metę. Vidutinio temato. Itf 
oaL, kainuoja 19.00.

Dr. JuauM R. Kantfoa, VYTAUTAS TH! GREAT. UtortaiaJ DLK Vy 
tauto bruofad. paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu Istorija 
til psl. Kaina SS.OO. Kietais ririMials M.00.

Dauguma tin knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ii 
kitos knygai galinu įsigyti stsilanklus i Naujienas arba atatūntua Jeki v 
oixJglne perlaida

ITM PMtb flafatod StneL m *•••»

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIRNO&R GALIKa GAUTI NIPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO- 

X), VISUOMENES VRIKiJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gum** — MINTYS IR DARBA!. 25® psL, lleHauite 1901 

tnetij Įvykius. Jablonskio Ir Totoraičio (aunas dleataa ir susi- 
rtptoteą . ~ _____

*. a. a. Gvaaee — DANTYS, ju prfeiiflra. sveikata Ir groto* 
Kietais rlrfcąUalM. vietoje M.00 dabar tik 
Klnkttole virielials tik _ '

Or. A. J. Gvw»« — AUKŠTA KULTŪRA — tlAUROk ŽMONOS.
Kelionė* Rurops trpCtiti»l. Dabar tik

I. Kun." M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl._________  $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir n dalis.

Minkšti viršeliai $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai __________________$15.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšt' viršeliai ______ $10.00

Cekj reikia išrašyti:

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

, Pridėti dolerj P** to išlaidoms.

1 — MAUJIIMM, & BX Saturday, November 3, 1»7»



ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

i •
NUODĖMIŲ atleidimas

Apie nuodėmių atleidimą yra įvairių -nuomonių. Todėl klau
simas, kas gali atleisti nuodėmes? Žiūrėkime ką apie tai sako šven
tasis Raštas. Parašyta, kad nuodėmių atleidėjas yra Dievas, mūsų 
dangiškasis Tėvas. Psalme 103:2,3 skaitome: “Garbink Viešpatį, 
kuris atleidžia visą tavo nusidėjimą”. Psalme 130:3,4: “Jei tu, 
Viešpatie, palaikysi nuodėmes, kas išsilaikys? Juk pas tave yra 
atleidimas, kad tavęs bijotų”. Maldoje mes prašome: “Atleisk’ 
mums mūsų: kaltes, kaip mes atleidžiame savo kaltininkams” i 
(Mato 6:12). “Jei išpažįstame (tam, prieš ką nusidėjome) savo 
nuodėmes, Jis (Dievas) yra ištikimas ir teisingas, kad mums at
leistų mūsų nuodėmes ir apvalytų nuo k:ekvienos neteisybės” 
(1 Jono 1:9). Šv. Raštas aiškiai sako, kad nuodėmes turime iš
pažinti tam, prieš ką mes nusidėjom, ir prašyti, kad atleistų mums 
mūsų nusidėjimą. Jei nusidėjome prieš D:evą, tai Dievui išpa
žinkime, jei prieš brolį, tai broliui.

ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island. N. Y. 10303

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

LIK. K. G. BALU KAS 
.AiUJiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 $e. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitaria*.

Jei neatsiliepia,* skambinti 374-8004

MŪSŲ MIRUSIEJI

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WesMmter Community klinikos 
Medicinos direktoriui 

i93S S. Manheim Rd., Westcnostor, IL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii

Tai.: 542-2727 arba 562-2723

TEI___ BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ* AKIŲ LIGOS 

3907 W«*t 103rd Strwut 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LEĖTUVIŠKAI 
2618 W 71 St. Tai. 737-5145 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact7 lenses”

Vai agu sositarimą. Uždaryta treč

1979 m. spalio 31 d. palaido-, Zakarauskas. Pasakė gražų pa- 
jome Vincą Ausevičių. Pagal mokslą apie globą ir pagalbą 
buvusios šeimininkės pranešimą nelaimės ištiktiesiems. Paminė- 
jis kilęs nuo Vilkaviškio. Man' jo vienuolės “Motinos Teresės” 

dž:augsmą, kai ji gavo Taikos 
Nobelio premiją už šelpimą ir 
artimo meilę į nelaimę ir vargą 
patekusiems, ūžgyrė šių dviejų 
draugijų damų kooperavimą.

Nuoširdžiai pasimeldėme Šv. 
Kazimiero kapinėse už nelaimės 
ištiktą savo tautietį.

Atsisveikino Lietuvos Dukte
rų draugijos pirmininkė p. Mie- 
lienė. Ji visiems nuoširdžiai dė
kojo už suteiktą pagalbą ir pa
rodytą nuoširdumą į nelaimę

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS: CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirta. 5—7 van rak.

L Ofiso toiof.: 776'880 
RosidoncHoe talaf.; 948 5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS 

8«ndr» praktika, spec. 44OT ERŲ Upes.
Dflaaa 2652 WIST 5Wa StROBT 

Tai. PR 8-1223
OFISO VAL> Pina- mtrad., tre&aa 
tr penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vai. fcjtadlr 
niaig 2-6 vaL popiet ir kita laiku 

oagal suaitarimk*

jo pavardė girdėta ir, berods,' 
priklausė mano Alvito para-1 
pijai.

Pasirodo, jis mirė spalio 13 d. 
Buvo perduotas, policijos žinion. 
Ir pagaliau po ilgų tardymų 
policija leido Lietuvos Dukterų 
draugijai jį palaidoti. Jis gyve
no 6628 So. Artesian. Priklausė 
Baltui.

Buvo pašarvotas C. Lack 
koplyčioje š.m. spalio 30 d. Į Šv. 
Mergelės bažnyčią palydėtas 
spalio 31 d. Kan. V. Zakaraus
kas išvakarėse dalyvavo koply
čioje ir sukalbėjo maldas. Ten 
buvo tik dvi Lietuvos Dukterų 
draugijos narės. Gi ant rytojaus 
susirinko 15 asmenų. Lydėjo į 
Šv. Kazimiero Liet, kapines.

Koks gražus ir malonus suta
patinimas dviejų draugijų: Duk
terys laidoja ir kviečia Pensi
ninkų sąjungos valdybą talki
ninkauti; — duoti grabnešius. 
Pirm. St. Vanagūnas tokią pa
slaugą suteikė. Pasirodę mano 
'bendradarbis A. Gurinąs jau se
niai valdyboje registravosi ir 
pasisiūlė, nelaimės atveju, nešti, 
karstą.. Ši paslauga nelabai iš
populiarinta, bet valdyba buvo 
pasirengusi visokiems netikėtu
mams. Prisimenu, kad prieš po
rą metų teko nešti karstą mano 
šeimininko p. Tumo, kuris pen
sininkams iš anksto buvo sumo
kėjęs nario mokestį.

Šv. Mišias atnašavo kan. V.

vėluotai, turime susirūpinti to
kiais benamiais,. į vargą pateku
siais. Savo kaimynystėje apsi
žvalgykime, kad nereikėtų poli
cijai savaitėmis laikyti įšaldy
tus jų lavonus. Stenkimės pa
dėti dokumentinę procedūrą at
likti, kad nereikėtų, priklausyti 
nuo valdžios organų^.kaip šįkart

atsitiko. Tad metas susirūpinti 
savo tautiečių likimu, 
nevėlu.

Gili padėka abiems 
joms, ypačiai Lietuvos
draugijai už nelaimingųjų globą 
ir parodytą nuoširdų bendra
vimą. K. Paulius

kol dar

draugi-
Dukterų

Stepono Kairio atsiminimai

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

OBTHOPEDAs-PSOTEZISTAt 
Aparatai - Protezai. MSd. ban
dažai Speciali pagalba koiopu 
> Arcb Supports) ir t t.

1

2te8 WMt 63rd Sfc, Chicapo. Ilk 60629 
Tekwf.; P Respect 6-5084

FLORIDA
DR. C K. BOBEUS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

Tel. (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Td. WA 5-8063

MOVING
Apdrausta* parkrauatymaa 

U (vairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 374-1 UI arba 376-5994

• . ,,h J. H t AS T Oi $1 AM

(Tęsinys)

MANO TĖVIŠKĖ 'niekuomet nesenstantį, vaizdą.
' . . Tik dar nedaugeliui tas vaizdas 

Ryškėjo ir diferenciacijos pa- buvQ Lietuvos\,aizdas. į
sėkmės Vienas brolių Klimų, 
dviese iš tėvo paveikė jusiu dar' 
visą ūkį, tik trumpam grįžo na-

patekusiems. Visus pakvietė į I rno, atitarnavęs savo - laiką ca-
ro kariuomenėje, ir vėl išvažia
vo Rusijon daugiau nebegrįžti. 
Du kiti jaunuoliai iš dviejų ki-i 
tų kiemų; kad neskaidytų ūkio! 
ir netarnautų carui, pranyko iš 
kaimo kaip sutirpdami ir tik 
po pusės metų atsftfepė iš Ame* 

tes ckup. Lietuvoje/Pagal isga- Tikos. Ketvirtas iškeliavo Ode
les jas šelpė. Jos net nežino, kad son; gavo vietą geležinkeliuose 
j's mirė ir nebuvo kas jį aprau- ir rūpestingai dšjd: kapeiką prie

Dukterų draugijos namus kavu
tei. .Nors ir varžydamiesi, suva
žiavome. Puikiai pavaišino. Pra
džioje sukalbėjo maldą. Primi
nė, kad šįmet jau laidoja ket
virtą tokį benamį. Truputį pa-1 
minėjo, kad jis turėjo dvi sesu-

dotu...
V s dėlto peršasi išvada, kad 

mūsų organizacijos gan patytiai 
moka dirbti neįkainojamos ver
tybės darbus. Jos remtinos pi- 
ni?a’S, k-tomis priemonėmis ir 
stoj’mu į jų- eiles. Ypačiai Lie
tuvos Dukterų draugija verta 
visuomenės didesnės pagarbos.

Pensininkai, be išvykų į gam
tą. moka surengti parengimus 
su pragramėlėmis ir savo vei
kimu vis popuTarėja. Teeina ir' 
tol au su gyvenimu.

Bet, kas svariausia, nors pa-

LTV t

Emigracija augščiau pakėlė 
dangų ties Užnevėžiais ir pra- ‘ 
plėtė mūsų horizontus. Kiekvie
nas išvykusių jų parašydavo; na
miškiams laišką ir laiške pavar- « 
džiui siųsdavo linkėjimus vi- | 
siems giminėms, kaimynams ir ' 
pažįstamiems. Laiške parašy- ■ 
davo ir kaip jam svetur sekėsi. 
Dabar ir piemuo- Užnevėžiuose 
jau žinojo, kad be Kurklių, 
Anykščių ir Ukmergės pasauly
je dar yra Ryga, Liepoja, Pe-. ; 
tersburgas, Jekaterinoslavas ir •

i vra Amerika.
I .

Labai, labai tolį, bet yra. Apie , = 
Amerikos buvimą neleido ąbe-; 
joti ir kartais iš ten prisiunčia
mieji doleriai — labai brangus 
pinigas. Kitas pusbernis, dar tik 
pramokęs vagą varyti ir jei tik 
buvo vikresnis, jau iš anksto 
pradėdavo svajoti apie tolimus, 
nežinomus, viliojančius kraštus,

(Nukelta į šeštą puslapį) >

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

STATEMENT OP OWNERSHIP, 
MANAGEMENT AND 

CIRCULATION 
(Act of October 23, 19624 

Section 4369, Title 39, 
United States Code)

1. Title of publication — Naujie
nos.

2. Date of filing — Nov. 3, 1979.
3. Frequency issue — Every day, 

except Sunday.
A. No. of issues published annually 

— 308.
B. Annual subscription rate $30.
4. Location oi Known olfice oi pu

blication — 1739 So. Halsted SL, 
Chicago. Ill. 60608.

5. Location of the headquarters or 
general business offices of the publi
shers — 1739 S. Halsted Street, Chi
cago. Illinois 60608.

6. Publisher — The Lithuanian 
News Publishing Co., 1739 S. Halsted 
St, Chicago, Ill. 60608.

Editor — Martin Gudelis, 1739 So. 
Halsted Street Chicago. Illinois 60608.

Emeritus Managing editor — Juo
zas Pronckus. 1739 So. Halsted St., 
Chicago. Illinois 60608.

7. Owner;
Name and Address — The Lithua

nian News Publishing Co.: Juozas šmo
telis. Martin Gudelis,. M. Šileikis, Ch. 
Austin, Emma Petraitis, V. Galskis, 
1739 So. Halsted St. Chicago, I1L 
60608.

8. Known Bondholders, mortga
gees, and other security holders ow
ning or holding 1 percent or more of 
total amount of bonds, mortgages or 
other securities — None

9. For complection by nonprofit 
organizations authorized to mail at 
special rates. (Section 132. 122, Postal 
Manual).

The purpose, function and the ex
empt status lor Federal Income tax 
purposes.
3 Have not changed during preced

ing 12 months.-
□ Have changed during preceding 

12 months.
(If changed, publisher must submit 

explanation of change with this state
ment).

10. Extent and Nature of Circula
tion.

A. Total No. copies printed: Average 
No. copies each issue during pre
ceding 12 months: 4,950, single 
issue neorest to filing date: 5,150

B. Pam circulation

1. Sales through Agents, news- dea
lers, or otherwise. Average no. copies 
each issue during preceding 12 
months 2 5Q0, single issue nearest 
to ’filing date 2,700.

2. To teruj subscribers- by Mail, car- 
- ier delivery or by other means. Ave-

age No. Copies each issue during 
preceding 12 months 2,375: Single 
issue nearest to filing date 2,375.

C. Total1 paid circulation: Average 
Vo. copies each issue during prece
ding 12 months 4,8<5^ Single issue 
nearest to filing date 5,075.

D. Free distribution (including 
ampies) by Mail, carrier delivery, or 
)v o her means. Average No. copies 
jaoh issue during preceding 12 
nonths 50. Single isiue nearest to 
ding date 50.

E. Total No. of copies distributed. 
Sum of lines C and D). Average
o. copies each issue during prece

ding 1*2 months 4,925. Single issue 
rearest to filing date 5,125.

F. Office use, lext-over, unaccounted, 
poilėd after prin ing. Average No, 
opies each issue during preceding 12 
ionths 25. Single issue nearest to 
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Ch. Austin,
Business manager
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kapeikos, puoselėdamas viltį vėl 
tėviškėn grįžti ir tfeįr įsikurti. 
Penktas išvažiavo Vilniun, bet, 
kai ir ten nebuvo persotu, po ku
rio laiko taip pat išvyko Ame
rikon. Užnevėžiai, nuo kitų ne
atsilikdami sąžiningai mokėjo 
savo duoklę* emigracijai, nu- 
kraujindami lietuvių tautą pa
čiais energingiausiais savo vai
kais. Nelengva širdim tai darė. 
Svetur iškeliaujantieji duonos 
j ieškoti ašarotomis akimis skir
davosi ne tik su saviškiais, bet 
ir su kaimo laukais, kurie jiems 
gailėjosi net juodos duonos ir 
skystai baldinių barščių. To pa
liktos tėvynės vaizdo, kur pasi
liko ir jų jaunystėje gyventos 
dienos, svetur keliavusiems už
tekdavo, kad jį savo sieloje ne- 3:00 vai. p.p. Narių dalyvavimas bū- 
šiotų visą savo gyvenimą, —

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT!

SUSIRINKIMŲ

Venecuelcs Lietuviu Draugija sau- j 
k:a susirinkimą sek., lapkričio 4 d. | 
4500 S. Taiman, Anelės Kojak salėj, I 

tinas.
Valdyba
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= Kanaverskytė
= Gyv. Valparaiso, Ind., anksčiau gyveno Chicagoje,
E « Roselando ir Bridgeport© apylinkėse.
= Mūsų mvlima žmona, motina, senuolė ir sesuo mirė 1979 
E m. spalio 22., sulaukusį 66 melų amžiaus ir buvo palaidota 
= spalio 25 d. šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Ę Mes, atmindami ir apgailestaudami jos atsiskyrimą iš mū- 
E sū tarpo, reškiame giliausią padėką visiems giminėms, 
E draugams ir kaimynams už dalyvavimą šermenyse ir lai- 
E- dotuvėse.
= Ypatingą padėką, reiškiame dvasiškiems tėveliams — 
Ę gerb. klebonui Antanui .Zakarauskui už gedulingas pamaldas 
E bažnyčioje, ir kan. Vanclovui Zakarauskui už maldas koply- 
E čidje ir kapinėse. Dėkojame parapijos vargonininkui Anta- 
E nui Linui ir sol. Algirdui Braziui už giesmes.
E Dėkojame už aukas šv. Mišioms, gėlių a tiko to jams ir vi- 
E siems, kurie mus paguodė gilaus nuliūdimo metu.
E Dėkui r.aidotuviųr direktoriams Leonardui Bukauskui ir 
E Sūnui už malonų ir tvarkingą palarnavimą.
= NTTICbę LIEKAME: vyras Antanas, sūnus Robert Bur- 
E t;, key ir marti Mary, sūnus Richard
E Vvstbcr ir marti Anita, anūkai —
= Robert. Duane ir Kevin, sesuo Jus-
Ę • , ’tine Stanish, jos vyras Henry ir jų
E ' šeima.
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Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių 
Direktorių 

Asociacijos

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TUR1ME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITŪANICA AVĖ. Tek: Y Arda 7*3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Tek: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. 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, Ilk 974-441G

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

L- Vis*« WOPA.

1494 WL A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. šeštadieniais ir 

, sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30
*1. ryto.

Vadi | a Aldaea Davkua

TolaLr HCmteek 4-241J
7159 So. MAPLRWOOD AVĖ.

CHICAGO, ILL. 44UTT

Tek YArds 7*1911

A “Lietuvos Aidai’
i ..KAZĖ BRAZDIJONYTt

Program** v»<#6|a

Kasdien nuo pirmadienio Ud 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos iž WOP A rtotlm, 
bansa 1490 AK

St Petersburg, Fla., 5:30- v*L p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga-

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60628

Telef. 778-5374

—. naujienos; Chicago i, ILL. įjalurdav, November 3. 1979 V
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Stoma rezoliucija Nr. 200, Kongreso atstovas — respub
likonas ar demokratas, — tartų kelis žodžius ir balsuo
tų už minėtą rezoliuciją. Kiekivenas turi surasti savo 
valstijos Kongreso atstovą ir pasiųsti į Washing-
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viucago S33.00 per year, $18.00 per 
months, $10.00 per 3 month®. In 

*ther USA localities $30.00 per year, 
;16.OO per six months. $9.00 per 
hree months. Canada $33-00 per year; 
'ther countries $34.00 per year.

Kanadoje:
metame ---------- ---
pusei metų ___________
vienam mtoedni ______

_ 183.00
_ *18.00
_ 9 3JJ0

20 centą per copy. Užaieiuuoeė:

Myo gruodžio firmos 4. 
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mn tarną _______________
pusei metų _
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M 834.00
_ *18.00
_ * 4.00

Dienioje ir pnemiesčiuoat:
metams___________________ <33.00
pusei metų ____________  >18.00
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UI. 00608. TelaL 01-8100. ]
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išakynn sekmadienius, Me
8 vaL ryto iki 0 vai vakaro, laitadfeaiaia — iki U vaL

Netapkime valdininkais
Dr. Kazys Bobelis, Vyliausio Išlaisvinimo Komite- 

pirmininkas, Clevelande sveikindamas Amerikos Lie
tuvių Kongresą, pirmiausia papasakojo, ar galima Lie
tuvos laisvės klausimą kelti ruošiamoje Madrido konfe
rencijoje. Jis papasakojo, ką VLIKas yra padaręs, ban
dydamas galingoms valstybėms nušviesti dabartinės var 
gingos pavergtos Lietuvos klausimą ir siūlė Lietuvos 
laisvės klausimą nagrinėti ateinantį rudenį Madrido 
konferencijoje.

Dr: Bobelis papasakojo,, kaip jis pats ir kiti VLIKo 
nariai kreipėsi į Kongreso komitetus, į Atstovų Rūmų 
pirmininką; į Valstybės departamentu pareigūnus ir 
įtakingesnius politikus, prašydami sudaryti sąlygas pa
vergti Lietuvai ir kitoms tautoms išsilaisvinti iš. Ru
sijos komunistų primestos vergijos Paaiškino, kad At
stovų Rūmų užsienio komitetas jau yra pasiuntęs į Kon
gresą rezoliuciją Nr- 200, kuri įpareigotų Valstybės de- i 
partamentą ir Helsinkio komitetą kelti Lietuvos, Lat-' 
vijos ir Estijos klausimą Kongrese.. Bobelis prašė, kad 
Amerikos patriotiniai lietuviai ir jų organizacijos pa
ragintų rašyti laiškus Kongreso nariams ir Atstovų 
Rūmų pirmininkui, raginančius juos įrašyti Lietuvos 
laisvės 'klausimą į Helsinkio akto valstybių ruošiamą 
konferenciją Madride-

Dr. Bobelis pakartojo tą patį reikalą praeitą sa
vaitę Chicagoje- Priminė VLIKo tarybai apie reikalą 
susižinoti su Kongreso atstovais raginant juos užtarti 
pavergtą lietuvių tautą. Visi suprato reikalą, bet kai 
atėjo laikas, tai tie laiškai labai lėtai juda. VLIKas išsi
skirstė, jo nariai po namus dingo, o kai atvyko į savo 
gyvenvietes, tai visai užmiršo sakytas kalbas ir pasiry
žimą prisidėti prie visiems lietuviams būtinos kampa
nijos. Mes negalime kardais mojuoti, mes negalime ba
talionais maršuoti, mes negalime eskadrilėmis padan-Į 

gėmis skraidyti, bet kiekvienas mūsų galime savo val
stijos Kongreso atstovams laiškutį parašyti- Laiškai 
gali būti trumpi ir aiškūs, be jokių pagražinimų ir mar
gumų. Reikia tik prašyti, kad Kongrese, kai bus svar-

Kiekvienas ALTo skyrius turėtų paruošti stalą, už 
kurio pasodintų vyrą ar moterį, jauną ar: apysenį, ku
rie galėtų parašyti angliškai trumpą laiškutį. Tokius, 
stalus su popieriumi, plunksna ir angliškai rašyti mo
kančiu žmogumi, kuris parašytų labai reikalingus ir 
būtinus laiškus Jeigu ALTo skyrius nepajėgtų tokį 
stalą su laiškais negalėtų suorganizuoti, tai bet kuri 
prie ALTo priklausanti organizacija galėtų tai padary- j 
ti- Pagaliau prie tų laiškų rašymo galėtų prisidėti ir tos 
grupės, kurios nuo VLIKo atsiribojo. Atsiskyrusios 
nuo VLIKo, jos, nežinos ką veikti. Jos taip pat savo na
riams galėtų patarti laiškus rašyti- Jos gali ir stalus 
pastatyti laiškams rašyti.

Liūdna konstatuoti, kad vienas mūsų tautietis, no
rėdamas gauti pagalbos, užėjo į ALTo centrą ir ten ne
rado stalo su laiškais- — Kodėl* pas Jus niekas nepade-j 
da žmonėms laiškus Washingtonaiv parašyti? — paV-i 
lausė. — Niekas neliepė, — buvo atsakymas.

Pasirodo, kad ALTo pirmininkas, išvargęs įvai
riais kongreso ir konferencijų darbais, išvažiavo atos
togų- Jis džiaugėsi, kad viskas gerai pavyko. Pirmas 
po pirmininko buvo susirūpinęs ryšininkų pasikeitimu, 
nes jis nieko nežinojo, ką vienas ryšininkas jam privi
rė, taip pat užmiršo apie laiškus Kongreso atstovams. 
Darbo būtų galėję imtis bet kuris viceprezidentas, bet Yra neatskiriama nuo Vakarų 
kai vienas buvo iškištas visų priešakiu, tai jie taip pat 
nejudėjo-

Išvykus pirmininkui, liko tik valdininkai, be ini
ciatyvos, be pasiryžimo. Tokiais buvo ir kiti raštinės 
tarnautojai. Jeigu kas būtų juos pastūmėjęs, tai jie bū
tų išjudinę. Valdininko dvasia lietuviams pavojinga. 
Juo aukštesnį sluoksnį ta dvasia pasiekia, tuo pavojin
giau. Turime kratytis ta dvasia, kada visiems reikia 
judėti-

Visi girdėjom Dr. Bobelio kalbas Clevelande ir 
Chicagdj. Visi komentavome, kai Dr. Bobelis sakė kal
bą per Chicagos radijo stotį. Tos kalbos turėtų užtekti. 
Imtis plunksnos ir rašyti laiškūs. Jis turėtų būti trum
pas ir aiškus. Kongreso atstovai taip pat neturi laiko. 
Juo laiškas trumpesnis, tuo jiems geriau, bet jis turi į suvažiavimo " džiaugsmą, kuris 
būti aiškus, teisingas, nuoširdus, veikiantis skaitytoją! neaplenkė ir, manęs. Po .šio lai- 
balsuoti už Lietuvos laisvę- ■ •••• • jmėjimo, pertraukos metu, prisi

Nepykime vieni ant kitų. Nekaltinkime mūsų pa- : 
reigūnų. Padėkime jiems! Žinokime, kad padedame pa- 
tys sau! Padedame visai Lietuvai! nige, kaip savo laiku rašiau apie

STUMBRAI - BIZONAI - BUFFALO

griovėjų, ir, vien dėl savo inte
gralumo išlaikymo, nesusidėtų 
ar vestų derybas su tokiomis

*■» ;-s-
at?

nęs Amerikos lietuvių išeivijos 
ištikimybę deinokratijos idea
lams ir pasitikėjimą Amerikos

P ak- j lietuviškomis ar neletuviškomis vedama politika, bet tolygiai 
organizacijomis, kurios piktai 
pasisako prieš Ameriką, josi sumą prieš savo oponentus ir 
idealus, vedamą pasaulinę po-priešus. Nekartojant šioje vie- 
litiką ar bendrai pranašauja 
Vakarų demokratijų žlugimą.

Mūsų tautos viltys sudėtos į 
laisvo žmogaus pergalę prieš 

! totalitaristinį despotizmą, kas

įrodė savo intelektualinį prana

Amerikos lietuvių išeivijos ir 
Lietuvos lietuviškumo idėjiniai 
bruožai, charakteriai ir menta
litetas. Lietuvoje negalėjo išsis
kleisti vakarietiškos demokrati
jos idėjos, nes tautą gaubė.kon-, 
servątyvios tradicijos, kurios 
stipriai paveiktos įvairių antide-

vedamos pasaulines politikos. 
Kas praranda .tikėjimą Į demo
kratijos idealų pergalę^ dabar
tyje išreišktos Visuotinoje žmo
gaus Teisių Deklaracijoje, tas 
savaimiai nukrypsta nuo lais
vės kovos kelio ir patenka j ka- 
pituliantų, koloborantų, kvislin- 
gų eiles ar susideda su ameri
koniškais ekstremistais, iš de
šinio sparno siekiančiais sunai
kinti demokratinę santvarka.

Kilusi proteste audra, prieš 
frontininkų primetamą apgau
lės keliu Rochesterio 6 punktų 
diktatą, turėjo sukelti visuotiną

artinau prie kun. A. Stasio ir 
pasveikinęs už (trąšiai tartą žo- 

i: “Ar prisimenate, ku-

__  jūsų , griaudenimą dėl pralietų
- 'j daktaro Bobelio ašarų, aprau- 

idojusius vienybės griovėjus?
Tuomet rašiau, kad reikėjo 
jums sukalbėti padėkos maldą, 
kad Dievas apsaugojo ALTą 
nuo jos duobkasių. Ar prisime-

Ypančiai sunku Įspūdį man liuos priš jų padiktuotas sąly- ni, kunige?” Atsakė kun. Stą- 
paliko paskutinis 38-sis ALTos gas. Įvyko visai priešingai. IX šys: “Kaip neprisiminsi, visą 
suvažiavimas, kuriame atsisvei-1 Lietuvių Kongresas prabilo to- tai dabar išgevenąu ir patyriau 
kinant su dr. Bobeliu visi pas-,kiu galingu balsu ir ryžtu, kad ant savo kailio”. To^ią nuotaika 
kendo dideliame nusiminime, i išblaškė sukeltas pesiministines padrąsina ir įgalina manę gi
nęs nenumatė tinkamo pavaduo-, nuotaikas. ■ ... liau pažvelti į susidariusią pa
bojo, kuris galėtų atremti vis! Savo visuose komentaruose dėtį po šio. reikšmingo Amerikos 
didėjančius ALTos puolimus. > pakartotinai teigiau, kad- ALTa, Lietuvių Kongreso.
Atrodė, kad ALTa neatlaikys, vardan tariamos tautinės vieny- Šis Kongresas pakilo ne vien 
frontininkų spaudimo ir kapitu-Įbes, neįsileistų sąyę tarpą jos į moralines aukštumas, apgy-. pyje,

V. KAROSAS

IX AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS
(Tęsinys) .

toje dr. Bobelio įžvalgumą Į 
Helsinkio konferencijos suda-j mokratinių sąjūdžių, neleido įsi 
rytus naujus galimumus Lietu-':" 
vos laisvės bylai, daktaras tarp 
kitko trumpai pareiškęs, kad 
susidariusi įtampa tarp ALTos 
ir LB nėra asmeninio pobūdžio, 
bet principinio.

Kokie principai ar ideologinės 
pažiūros neleidžia ALTai ir LB 
sudaryti vieningo fronto prieš 
okupantus? šį klausimą pamė
ginkime panagrinėti plačiau ir 
giliau. Istoriniai imant, panašią 
padėtį turėjome savo 
praeityje. Anuomet, pagal prof. 
J. Jakšto apibūdinimą, lietuvių 
priešingas idėjiniai dalis — Ma
tau ta buvo suskaldyta į dvi 
žąją ir Didžiąją Lietuvą, Maž- 
lietnvių tautinis savitumas su
sidarė, vokiečių kultūros ir re
formacijos įtakoje, kai tuo tar
pu lidlietuviai susiformavo sla
vų, ypač lenkų,, kultūros ir ka
talikybės poveikyje. Kaip toliau 
profesorius nusako “Istorinio 
vyksmo sudarytas ■ skirtumas 
tarp Mažosios ir Didžiosios Lie
tuvos išliko iki naujausių laikų 
(Įvado žodis į dr. M. Anyso vei
kalą “Kovą dėl Klaipėdos”-

Kaip istorija Įrodė, idęjis- ir 
kultūrinis susiskaldymas tarp 
Mažosios ir Didžiosios Lietuvos, 
buvo, tikra lietuvių tautai palai
ma. Dėka reformacijos idėjų 
poveikio Mažoje Lietuvoje- iš
kilo lietuviška raštija, susidarė 
tautinio sąmoningumo pagrin
dai ir atrama tautiniam atgimi
mui, kurių dėka buvo išgelbėta 
Didžioje. Lietuvoje baigiama už
slopinti lenkų ir rusų lietuvybė.

Panašiai, carinio pavergimo 
ir nepriklausomybės laikotar-

susidarė, visai skirtingi daktaras.

stiprinti demokratinei santvar
kai. Be demokratinių laisvių-- 
Lietuvoje negalėjo ' per nėpri-' 
klaūsomybės laikotarpį susifor
muoti vakarietiškos kultūros ir ' 
laisvės sąjūdžiai, kurie yra bū
tini mūsų laikų vedamajai Lie
tuvos kovai. ..

Tuo tarpu Amerikos lietuviš
ką išeivija, paveikta anglų-sak- 
sų kultūros ir demokrątijos_įde- 
alų, subrandino plačia apimtiiĮii 

tautos ’ k^tuviškos demokratijos jėgas, 
'kurios ir tapo pagrindiniu isto
riniu varikliu Lietuvos laisvės 
kovoje. Amerilios lietuvių lais
vės kova buvo pradėta dar ca
rinės pavergimo metu, vykstant 
nėpriklaūsomybės kovoms, at
statant sugriautą ūkį. Amerikos 
lietuviai pirmieji pakėlė protes
to balsą prieš įvykdytą 17 gruo
džio smurtą ir energingai reika
lavo demokratinių laisvių^'at
statymo savo senoj ė' tėvynėje. 
Kųcmet Lietuvoje pasireiškė 
pilnas pasimetimas įžengus rau
donajai armijai, Amerikos lie
tuviai savo energinga’ veikla iš
saugojo Nepriklausomos Lietu
vos sudarytus valstybinius, -ir 
politinius organus ir sudarė 
jiems sąlygas toliau tęsti savo 
veiklą. Ne kas kitas, bet ALTa, 
kaip vyriausias išeivijos demo
kratinių jėgų organas nuo pat 
pradžios nustatė galimos laisvės 
kovos principus ir nepasimetė 
įvykus staigiam posūkiui Hel
sinkio konferencijoje.

(Bus daugiau)

— Frontininkai ateityje nesi
naudos jokiais A Gurecko pa- 
trnavimais. Išaiškinta, kad nėra

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

ALTos Suvažiavimas ir Devintasis 
Amerikos Lietuvių Kongresas

(Faktai, pastabos ir įvykiu interpretacija)
(Tęsinys)

Tokiu būdu Washingtone Lietuvos ateities klau
simu jau kalbėtų okuP. Lietuvos vardu iš ten at
vykę lietuviai komunistai, o visos išeivijos vardu 
— LB-nės kolaborantai. Ne be reikalo LB-nės 
šulai akcentuoja, kad tikrieji Lietuvos vaduotojai 
yra okup. Lietuvos žmonės, o išeivių pareiga jiems 
tik padėti. Taigi prie savo tikslo LB-nės žmonės 
eina vartodami komunistų taktiką ir jų provo
kacijas.

PLB-nės ir JAV LB-nės ryšininko Algimanto 
vrdrecko pašalinimas iš VLIK’o buvo tokios pat 
rūšies sąmoninga LB-nės provokacija, surasti 
priežastį naujam politinių veiksnių puolimui- 
PLB-nės centro valdybos žmonės specialiai jį su
redagavo visų kraštų lietuvių bendruomenių var
du. Tuo pranešimu jie įžūliai VLIK’o valdybai 
diktuoja, pasityčiojančiai nurodinėdami kokia tu
rėtų būti VLIK’o veikla. Toliau ir VLIK’o val
dyba ir dr- Bobelis apšaukiami LB-nės skaldyto
jais. VLIKo veikėjus terorizuojantys išvedžioji
mai, 'surišti su LB-nės skaldymo akcentavimu, už

ima net visą puslapį. VLIK’o valdybos žmonių 
parodyta gera valia — susitikimas su Vytautu 
Kamantų, taip pat suniekintas. Toliau net never
ta jo komentuoti. Pats to pareiškimo tonas yra 
gyvatiškai geliantis. •. Tokį pareiškimą pavadinti 

, kiaulišku darbu, būtų per daug švelnu. Jis labiau 
prilygsta komunistinio teroristo darbui. Man ro*> 
dos, būtų protingiau, jei VLIK’as daugiau jokio 
LB-nės ryšininko pas save neįsileistų, nes, kaip 
ši praktika rodo, tas ryšininkas yra tiktai PL 
B-nės Įrankis savoms užmačioms vykdyti- Tokios 
rūšies teroristinių veiksmų, pasisavintų iš okup. 
Lietuvos komunistų, aš manau, PLB-nė su savo 
satelitais ir toliau neatsisakys.

Ryšium su PLB ir JAV LB ryšininko A. Gu
recko išvarymu, Fronto Bičiuliai spaudoje rašo, 
kad “nepritaria šitokiam VLIK’o pirmininko pasi
elgimui ir nuo jo atsiriboja”. Juk išvarytasis Gu- 
reckas buvo ne Fronto Bičiulių ryšininkas, bet 
LB-nės. Aš abejoju, kad frontininkai tokiu pa
reiškimu spaudoje LB-nei norėjo parodyti tik
tai savo solidarumą- Tai, štai, kaip tokiu protestu 
jie prisipažįsta, kad PLB ir JAV LB yra jos šei
mos vaikai. Taigi mano jau anksčiau duotas var
das: Frontininkų Lietuvių Bendruomenė, pasi
rodo, buvo tikras.

REZOLIUCIJOS SVARBA IR KOVOJANTI 
TAUTOS DALIS OKUP. LIETUVOJE

Pirmiausia npriu. priminti, kad ^ezpįiucija 
H- Con. Res. 147 “Foreign Affairs” komiteto jau 
yra priimta ir vietoje 147 jai yra duotas naujas 
numeris. Dabar ji vadinasi šitaip: H.Con.Res- 200 
(House Concurrent Resolution 200). šiuo metu ji 
randasi Atstovų Rūmuose. Kai Atstovų Rūmai ją 
priims, ji turės būti pasiųsta Senatui. Tiktai Se
natui tos rezoliucijos priėmimą patvirtinus, Lie
tuvos laisvinimo klausimas galės būti keliamas 
Madrido konferencijoje. Todėl visi lietuviai yra 
prašomi kuo greičiausiai rašyti laiškus Atstovų 
Rūmams ir prašyti, kad šią rezoliuciją, H.Con- 
Res- 200, jie priimtų. Laišką adresuokite Atstovų 
Rūmų pirmininkui: Tip O’Neill, Speaker of the 
House.. Taigi, prisidėkime visi prie kovos už ne
priklausomos Lietuvos atstatymą...

Koks yra tos rezoliucijos turinys? Toje rezo
liucijoje į Amerikos vyriausybę yra kreipiamasi 
su prašymu, reikalauti, kad Sovietų Sąjunga ati
trauktų savo politines, militarines ir administra- 
cines jėgas iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, ir kad 
šis Pabaltijo valstybių klausimas būtų keliamas 
Madrido konferencijoje, kuri įvyks lapkričio 11 d. 
Antras prašymas toje rezoliucijoje yra dėl Sovie
tų Sąjungos pavergtų tautų išeiviams primetamos 
sovietinės pilietybės, kad Amerika reaguotų ir 
įspėtų Sovietų Sąjungą nesiimti jokių veiksmų 
prieš išeivius.

Kokią reikšmę turi ši rezoliucija Lietuvos

laisvinimo siekimui? Jeigu mes randame reikalo 
Šaukti dėl Sadūnaitės, Petkaus, ir- kitų kankinių, 
kovojančių- už religijos laisvę, tikėdami, kad tai 
jiems padės, tai ši rezoliucija yra visiškai tą pačią^ 
viltį turintis šauksmas- Tik šios rezoliucijos šauks
mo reikšmė yra šimteriopai didesnė, nes joje nėra 
šaukiama tiktai už tris, ar šešis kankinius, bet už 
visą pavergta lietuvių tautą. Jeigu jie bijo jeigu 
okupantą gąsdina mūsų šauksmas tiktai dėl vieno 
kito asmens, ir jei, kaip atvykę iš okup. Lietuvos 
pasakoja, komunistai stengiasi žmoniškiau elgtis 
su tais, už kuriuos šaukiama, tai tiesiog sunku 
įsivaizduoti, kokią baimę okupantui įvarytų šios 
rezoliucijos šauksmas už visos lietuvių tautos tei
sę turėti nepriklausomą suvereninę savo valstybę. 
Nėra abejonės, kad komunistinė Rusija greičiau 
sutiks į Ameriką išleisti Sadūnaitę, Petkų, Ga
jauską, greičiau leis okup. Lietuvos tikintiesiems
išpažinti savo tikėjimą, negu sugrąžinti mums ne
priklausomybę. Tad mūsų laukia sunki kova... 
Jeigu nebus Lietuvos, pasaulis nesidomės nei lie- 
tuviais, nei jų kultūrą-.. Todėl mes privalome 
daryti viską, kad ji būtų.

(Ęus daugiau) I ’
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CICERO LIETUVIU JAUNIMAS 
TARPTAUTINĖJE ŠVENTĖJE C

1979 melu lapkričio mėn. 17 d., 1 valandą popiety, Milwau
kee, Wisconsin, yra ruošiamas INTEBNATIONAL HOLIDAY 
l'ULK FAIR, kuriame dalyvauja daugelio tautų jaunimas, šok- 
<iami Savo tautinius šokius. . \

I tą festivalį yra pakviestas dalyvauti ir Cicero lietuvių Tau
tinių šokių Ratelis, kuriam vadovauja p. Sofija Palionienė. Virs 
minėtas Tautinių Šokių Būrelis vyks į Mlkvuakę autobusu. Auto* j 
bus’as išvažiuos nuo Roc'sevelt mokyklos, (15 St. ir 50 Avė., Ci-,bus’as išvažiuos nuo Roc'sevelt mokyklos, (15 St. ir 50 Avė., Ciį 
cero) 41:30 vai. ryto.

Norintieji pamatyti šį didingą festivalį, 'galės ten nuvykti ir; 
autobusu kartu su šokėjais. Kelionė autobusu į festivalį ii- atgal 
tik $5.00 doleriai. Įžanga į festivalį apie $3.00.

Teirautis: 863*6754 arba 656-6755. (Fr.)

l" TRUMPAI

«

W!

grupių. Jos atliks savo progra-
I

11 to 5 no appointment neces. 
wy. EL1NUK JAKŠTO, 17 N

ęyisU ThKmoje; Tam viskam rei
kėjo pinigo. Pinigo reikėjo mo
kesčiams ..apsimokėti* pamokėti 
už svetimą ūkyje darbą, su rei
kalu klebonijon nuėjus; reikė
jo dukroms pasogos paruošti.

Perkant reikėjo ir parduoti.

:

: Ūkininko auksas ir l'žnevėžiuo* 
se buvo linas. Be linų, vidutinis 

! ūkininkas gerais metais dar 
Įgalėdavo parduoti kiek rugių, 
; avižų, rečiau žirnių. Kaikam 
pavykdavo prisiauginti arklys 
ir jis parduoti į Prūsus. Į Prū
sus būdavo vežamos musų žą
sys, ir

— Regina Norvaišienė iš St. 
Catharines, Ont., tapo Naujienų 
skaitytoja, užsisakydama jas 
vieneriems melams per mūsų 
atstovą ir korespondentą Kana
doje J. Šarapnicką. Dėkojant 
jiems už dėmesį ir patarnavimą, 
platinimą taip pat už bendra
darbiavimą, gerą žinia malonu 
skelbti visiems skaitytojams, 
prašant aktyviau prisidėti prie 
platinimo vajaus.

-— Petras Stakauskas, Hot 
Springs, Ark., LAS organizaci- 
jo’s veikėjas, ilgametis spaudos 
darbuotojas ir buvęs

Lietuvos”
gerai žinodamas lietuviš-

“Laisvo- 
administrato-sios 

rius, 
kos spaudos vargus ir nedatek- 
lius, ypač šiais infliacijos lai
kais, pratęsdamas prenumeratą, 
atsiuntė $5 auka. Dėkui.

— Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Detroito skyriaus 
valdyba, minėdama 30 m. vei
klos sukaktį, padėkojo už infor
maciją ir paskyrė $10 auką, ku
rią atsiuntė per skyriaus kasi-
ninka Juozą Leščinską. Dėkui 
valdybai ir visiems to skyriaus 
nariams.

patikslinusiam pašto kodą ir ta 
proga atsiuntus ;un $5 auką. 
Ska'tytojai yra pasiilgę jo raštų: 
Naujienoms. * •

— Ieva Banienė, Bloomfield _
Hills, Mich., pratesdama prenu- halėse bus išstatyti įvairūs tau- STATE St., Rm. 1717. Mes kai

mas penkiose scenose. Parodų

ineratą, savo gerus linkėjimus todailės dalykai, veiks tautinių bame lietuviškai- 782-3777 oi
atlydėjo $10 auka. Dėkui. Taip valgių bufetai.
ĮAOt" rlAlriTl I Y*/-VX-V.7 /-X ■*-.-» X J.

tautiečiui, užsisakiusiam Nau- * 
jienas 4 mėn., bet pavardės pra- j 

j 
denlas. Kaip žinome jo straips-

- (nis apie Sovietų Sąjungos piliety- 

nunieratą, atsiuntė $2 auką. P. ]jar jįs paskirtas biuro vedėju

pat dėkui Detroito priemiesčio į _ _ _ ■
Clevelando Plain Dealer dienraš
čio Washingtono biuro korespon-

— žum. To^as Brazaitis yra
925-8392. Professional Memįei 
American Federation of Astro
logers. (Pr-)

šiušiam neskelbti..

— Julia ir Leonas Jakaičiai iš
Hornby, Ont., pratęsdami pre*.hę snkėlė visuotiną dėmesį.-Da-

Leonas tarp kita tap i 
“Siunčiu Money orderį 35 dole-Į 
rių, už kurį turėjau sumokėti j

rašo: Washingtone.

j — Illinois valstijos loterijoj 
virš 43 doL kanadiškais. Taigi-laPkričio 1 d- Pct of Gold loši- 

", ir ’ " ■
sary lošime laimėjo 23, 39, 24,

pas mus infliacija yra didesnė’ ine laimėjo' 172523. 5th Anniver-

STEPONO KAIRIO
ATSIMINIMAI

(Atkelta iš 5-to psl.)
doleriai patys prie delho

limpa. Kelių iš l’žnevėžių Į pa
saulį padaugėjo.

Padažnėjo

kur

Dėkui už auka i»- už laiška.

—A. a. Adelės Burbos 10 metų

jas ■ augindavo beveik 
kiekvienas ūkininkas.
ūkininkas . burliokui parduoda
vo papenėtą kiaulę, ir burliokas, 
visą kiaulių būrį supirkęs, pės
čias varydavo Rygon parduoti, 
šeimininkės savo kuklaus biu
džeto pusiausvyrą palaikydavo 
pajamomis už turguje parduo-
<tą sviesto svarą, sūrį, kiauši
nius, seną, nebedėslią vištą.

Rečiau

t , 
t 

Užnevėžiečio prekybinių san-
tykių pasaulis buvo siaurai ap
rėžtas: jis prasidėdavo jo pir-
kioje ir baigdavosi Anykščiuo
se. Tik gražiai nupenėti arkliai 

Į būdavo vedami parduoti Uk- 
mergėn per šv. Petro atlaidus. 
Retas, užnevėžiečių žinoję, kad 
jo gaminamos vertybės virtu

si sios pasauline preke, kad jo li-

reikalų

riai ėjo Belgijcn ir Anglijon, 
pas 

ma^
stambesnieji arkliai kako 
vokietį ar daną ūkininką,

anglių kasyklas,važiuotįj žesnieji —

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

REAL ESTATE

Chicago, BL

f'

Palikimas. $47,000.

. ŠIMAITIS REALTY 9-TAS AMERIKOS LIETUVIU
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS ■U

839-1784 arba 839-5568.

Iii

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

3

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

2 TŲ 4 MŪRINIS Brighton Parke.

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878,

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

DĖL VISŲ LNFORMACLJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas "J 

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. Virginia 7r7747

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensininkams 
i Kreiptis: - *

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVE.

523-8775

BOLIVIJOS KARIAI

7/ The First, and Greatest 'N.
r , Lithuanian Daily in America X•••••••••••••••••••••••••• 
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Rodezijos Patriotinio fronto partianai pasižadėjo k ausyti britų 
patvarkymų teisingiems rinkimams pravesti.

CARTERIS SUSTABDĖ EKONOMINĘ 
IR KARIŠKA PARAMA

Amerikos Lietuvių Tarybos 
39-tas suvažiavimas įvyko Cle- 
velande, Hollenden House salė
je, spalio 12 d. Atidarydamas 
suvažiavimą, rengimo komiteto 
pirmininkas kun. A. Stasys pa- 
sveikirio atvykusius atstovus ir 
pakvietė Altos pirmininką dr. 
K. Šidlauską vadovauti suvažia
vimui. Dr. K. Šidlauskas pasvei- 

. : kino garbės svečius: dr. K. Bo-

kėjo darnaus, našaus, planingo 
darbo.

(R.) Lietuvių Bendruomenės 
vardu dr. V. Dargis priminė pa
reigą nebendradarbiauti su oku
pantu, dirbti patriotinį darbą.

“Tėvynės” ir New Yorko 
Altos vardu sveikino J. Valaitis 
(iš N.Y.), linkėdamas sėkmės.

(ALT Informacija)

KARIAI IŠVEDĖ TANKUS Į GATVES
IR ATIDĖJO PARLAMENTO RINKIMUS

't LA PAZ, Bolivija. — Bolivi
jos pulkininkas Alberto Natusch 
Busch išvedė tankus į sostinę, 
muvyko į parlamentą ir įsakė iš
siskirstyti. Pulkininkas pranešė 
sukilusių Bolivijos karių vardu 
tuojau išsiskirsttyi ir nebandyti 
leisti jokių įstatymų. Pulkinin
kas Natusch pareiškė, kad jis 
kalba Bolivijos- karių vardu, ku
rių tarpe yra ir buvęs 'krašto 
apsaugos ministeris.

Karo, policija pradėjo parla
mento narių areštus. Kiti Boli-

I vijos parlamento rinkimai turė- 
’ jo įvykti 1980 metų gegužės 
. mėnesį, bet pulk. Natusch pra
nešė,- kad ateinančiais metais 
jokių rinkimų pebus. Jei krašto 
nuotaikos bus ramios, tai rinki
mai gali būti kada nors 1981 
metais, bet ne anksčiau. Ka
riams labai nepatinka prieš 
83 dienas prisaikdintas naujas 
Bolicįjos prezidentas Walter I ^os t 
Guevara. I

Boliviją ilgus metus valdė ka-; 
rių sudarytos vyriausybės. Vos 
prieš tris mėnesius gyventojai - 
turėjo progos išrinkti naują pre
zidentą. bet karo vadovybė su
organizavo perversmą ir ketvir
tadienio rytą išvaikė vyriausy
bę. Bolivijos parlamentas susi
rinko ir patarė karo vadovybei j ves suvažiavo daug valstybės

Į kareivines, b sukilimo vadams 
liepė eiti namo ir laukti įsa
kymų.

Pulk. A. Natusch Busch, paty
ręs apie parlamento nutarimą.

- įsakė tankams vykti Į parla
mento rūmus ir parlamento na
rius išvaikyti. Pulk. Natusch 
patarė parlamento nariams ne
ruošti jokių perversmų ir tuo 
tarpu pasišalinti iš aktyvios po
litinės veiklos.

WASHINGTON. D.C. — JAV i 
ambasadorius Paul Boeker tuo
jau po perversmo pranešė pre
zidentui Carteriui apie karių pa
darytą perversmą Bolivijoje ir 
patarė neteikti jokios paramos 
naujai 
•Ambasadorius yra Įsitikinęs, 
kad penkių milijonų tauta pa- 

demokratinės

Priemiesčiams trūksta 
druskos

Praeitą žiemą, iškritus Čika
goje 89.7 colio sniego, jo tirpi
nimui pritrūko druskos. Šįmet 
miestas ja iš anksto apsirūpino, 
nupirkdamas 125.000 tonų, vie
toj 100.000 tonų, perkamų kiek
vienam žiemos sezonui. Druska 
miestui kainuos $3.4 milijono 
dolerių, po apie $17.75 už toną, 
šįmet ji pabrango 27 nuoš.. ir 
dar brangsta.

Tipišką situaciją visiems prie
miesčiams turi Elmwood Parko 
priemiestis. Praeitą žiemą su
naudota 1,200 tonų. Liko 100 
tonų. Rugpjūčio mėnesį buvo 
druskos pasiūla. Dabar viena 
kompanija pasiūlė 100 tonų po 
$49 už toną, gi kita — 200 tonų 

r po $33. Praeitais metais už dnis- 
_  toną buvo mokama $18. o 
prieš 2 metus —• tik $12.80.

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimai 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.
Savininkas parduoda 2 butu 3 me-

1 . _
S. Francisco.

f- - TA. T V ERA S 
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-19411 - 1 - - 

turgini į Anykščius ne tik par-j'kur jau kartą į gilų požemį nu- y

duoti, bet ir apsipirkti. Reikė- leisti daugiau dienos šviesos ne* 

mirties sukakti minės Brighton] Juoza$ Kapočius poilsiui at- balo, kad žmogus turėtum kuo!kad jo žąsį suvalydavęs vokie-

20 ir 676.
jo druskos, reikėjo bent kielę žL«bematytų. Jam nebuvo galvoje,

Parko Lietuviu Moterų klubas '-° 1 Cnicagą, apsistojęs pas pasišviesti javus kuldsmas, tis, švęsdamas Martyno Liūte- 
i- rio dieną, ir kad iš- tos žąsiesŠv. Mišių auka lapkričio 10 d. savo dukrą Birutę Pabedmskie- anksti rytą liuobdamas, galvi* t 1 r 0007 T ’ 1 v ° 7 11 au 13 LVd Z,<1.0J.C

8:30 vai. ryto Nekalto Prasidėji- telefonas 8.*>8-3837. Jei kas jus, linus mindamas, pirkioje'; plunksnų. supilti patalai šildė
mo parapijos bažnyčioje. į norėtų Kalėdų dovanoms užsa-tepasišviečiant tik su balanajjkas penktą vokietį. Nežinojo,

— Anna Conduv daugelio or l!*? Ff cycloPedi;L Lituariica ar Reikėjo geležies ratams kausty-'kad ir kainas už jo pagaminta-
— Anna conflux, daugelio or-]kitu Lietuvių Enciklonediios u 5,™™. 9rWm w

ganizacijų veikėja, ruošiasi vyk- Leidyklos
—Lietuvių Enciklopedijos 

leidinių, prašom 
skambinti virš duotu telefonu.

ti, žagrėms, arelio pasagai, ko- sias gėrybes nūs ta tiri ėjas ‘lasva-

f

tų namą arti Maria Highschool 6617 
__________ Informacijoms skam

binti 476-5Č35.

SitmĮjuiarr Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, I1L 60632. Tel. YA 7-5980 i

s :

4

Čikagos mere Jane Byrne 
rinkiminėje kampanijoje
Čikagos miesto merė Jane 

Byme anksti įsijungė į prezi- 
širdžiai" meilės, dento rinkiminę kampaniją. Ji

ti atstotogų j Hot Springs, Ark.
— šiemetinė Čikagos Tautiniu ^uo 'telefonu galima kiekvienu

_ - \ ' 1 Vii* A
Grupių Paroda ir-Mugė prasidės1 me^u .užsakyti visus leidyklos
šeštadienį, lapkričio 3 d., IT vai židinius. «- .
ryto Navy Pier halėse ir tęsis se- e SPECIALI 20% NUOLAT 
kančią dieną nuo 11 ryto iki 7; da PRISTAČIUS ŠĮ SKELBT

vydėnui, Clarks Summit, PA., se programose dalyvauja virš 90

1 t •- *. v - -

— Dėkui rašytojui Liudui Do- vai. vak. Festivalyje bei meninė-

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas

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

SPĘCIALI 20% NUOLAT

MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo
liai, auskarai ir kiti papuošalai
PERKAME sidabrines ir auksL 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas.

kiam didesniam mediniam in
dui geležiniu lanku aptraukti. 
Reikėjo odos batams, pakinktai.

Ir su kuo buvo užvis sunkiau 
tvarkytis, — tai jaunimas. Ne
retas tėvų ir bažnyčion tebei
davo baltomis, drobinėmis kel
nėmis, auliniais batais ir savais 
kailiniais. Jaunimas blūdo. Jau
nimui jau reikėjo drabužio iš 
pirktinės medžiagos," reikėjo
pusbačių ir blizgančios apikak-

.. Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau-,'—
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida.
Kviečiame pasinaudoti proga. ■
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMSJ

TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

y

UŽ 10 DOLERIŲ.
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

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo ]------
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede 
Pavardė ir vardas ___ ____ _________________
Adresas _______________ ____________ .

prenumeratą, taupyda- 
_______ _ dol.

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo „ 
yra naujas skaitytojas. Priede ... 
Pavardė ir vardas ____________
Adresas ____________________

... dol.

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė ..... I

kuris

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus . dol.

Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday

lės. Mergaitėms reikėjo margų 
skarelių, ir dažna jų kviaršinda; 
yo motinai galvą, kad nupirktų 
šilkinę. Jaunimas paėmė naują 
madą, ir ėmė bažnyčion eiti ir 
iš bažnyčios grįžti autuvo nenu- 
siaudamas, o

sis’ kapitalistinis- ūkis, jau ir 
tuomet pasinešęs valdyti pa
saulį, diktavo ir Lietuvos ūki
ninkui, ką ir kaip jis turi gamin
ti. Už dažnai menkas linų kai
nas būdavo ‘kaltinamas Anykš
čių Mendelis, -kad aruode užsi
gulėjusių rugių neklausė niekas^ 
būdavo kaltas Abramčikas, Miž- 
niaus sūnus, taip' pat iš Anykš
čių, — abudu nedaug kuo čia 
dėti. Tikrasis kaltininkas buvo 
bevardis, buvo toli, bet buvo ir 
čia pat kietai jaučiamas. Jo įsa*

Parduodamas patrauklus 5 x/i kamb. 
mūrinis bungolow 23 metu su 3 mie
gamaisiais, pilnu beismontu ir šoni
niu įvažiavimu lit* mašinos garažu. 
Centralinis -oro vėsinimas. Visai arti 
St* Mary Star of the Sea bažnyčios 
Kaina $69,500.

Tel. 585-0067.

-

I r

tai senoji karta

11 SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA N0REIKIEN1 ' ~

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.

MAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI
Sekmadienį, lapkr. 4 d. 1-4 v.v. 

4905 KĖELER
NORTH MAYFAIR *

Labai patrauklus namas 
French provincial stiliaus su 3 
miegamais, 1% vonios, parketo 
grindimis, natūraliu židiniu, 
patogia virtuve, patio. Prašoma 
virš $85 tūkstančių.

HOUSE OF REALTY 
teirautis angliškai 673-0060 

: į . .

TIK $48,000. 3 aukštų .mūras ir 2 
mašinų mūrinis garažas .prie 43-čios 
ir Rockwell. 2 butai po 5 kamb. su 
3 mieg. ir 4 kamb. butas su 2 mie
gamais. Teiraukitės šiandien.

Tel. 585-6100

•f*

1<

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

’ V. VALANTINAS /

$

i
II
iJ
ei

DIAMOND HEAD 
RESTORANAS I 

i s

belį, prelr J. Balkūną ir visus 
kitusv/ --‘i’ . .

Pakvietė prel. J. Balkūną su
kalbėti invokaciją. Maldoje pre
latas prašė Dangaus palaimos 
suvažiavimui: - 
protui pažinimo 

tuvius bendram darbui. , 
: Į prezidiumą pakviesti Altos eigoje Bostono mieste, kur jis 
pirm, pavaduotojas dr. J 
tis, 4.

--
ir valiai ryžto spaudos atstovams pareiškė, kad

veikti. Prašė sujungti visus lie- i trečadienį dalyvaus senatoriaus
Edward M. Kenedy rėmėjų su-

M. i I M K U S

' Notary Public' \ 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-

r

Taip pat daromi vertimai, giminių
• * ■ • • 1 ■ • • IJ _ J__ v • _ . . _

į

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapoliš, Agent 
3208’/j W. 95th St ” 
Everg. Park, 111.

stati nu

60642, - 424-8654
State Farm Fire .and Casualty Company į

4 - 
r

i

O J ----

. Valai-Į paskelbs’. Valai-1 paskelbs savo kandidatūrą į
If ** T- * J e

Altos vicepirmininkai: T.1 Baltuosius Rūmus. Tą pat dieną
Blinstrubas, P. Dargis, dr. L.' ji grįš lėktuvu kartu su senato-
Kriaučeliūnas, dr. VI. Šimaitis, [ rium ir jo rinkiminės kampani- 
sekretoriatan — i— - - -- 
kas,’ St, Mankus, *Ign. Andra- 
šiūnas, .., , .,
Blinstrubienė, J. Skonibskas, A.
Bukauskas.
■; Sudaryta rezoliucijų komisija

inž. G.’Lazaus-

Mandatų kornisrja? L

jos štabu, sustodami rinkiminės 
propagandos reikalais Maine ir
New Hampshire valstijose,

Ji taip pat pareiškė, kad ket
virtadienio rytą (Čikagoje bus
pusryčiai tikslu sukelti lėšų rin-

J ‘ ‘ - - - — . .

kuriai vadovavo T. Blinstnibas.
Palaidojo prezidentą 

Park Chung Hee
SEOUL. P. Korėja. — šešta

dienio rytą didvyrių kapinėse
buvo palaidotas buvęs preziden
tas Park Chung Hee. Į laidotu-

Naujas uranas Rodezi»f,:Ang- ministerisZBIGNIEW BRZEZINSKI KALBĖJOSI
SU PREMJERU BAZARGANU

kūninei kampanijai. Į užmeti
mus dėl staigių politinių pareiš
kimų pakeitimo ir dėl politinio 
nepastovumo, atsisakant nuo 
paramos prez. Carteriui, merė 
Byme taip atsakė:

— Aš manau, kad prezidentą 
priėmiau labai gerai. Mes su- 
ruošėm jam iškilmingus pietus. 
Aš jį lydėjau į Dolton. Aš ro
džiau jam Čikagą. Aš sudariau 
būrius žmonių O’Hare ir Maigs 
aerodromuose.

Čikagoje, laike pietų spalio 
15 d., prez. Carterio perrinki
mui buvo surinkta milijonas 
dolerių.

Į LONDONAS (UPF 
lijos' užsienio

(apie ją jau buvo pranešta 
anksčiau).

Suvažiavimas pagerbė miru
sius Altos narius: prel. J. Bal- 
tusevičių, E. 
šrupšienę.

SVEIKINIMAI

Suvažiavimą sveikino Vliko 
vardu dr. K. Bobelis, prisimin
damas daugelį darbo metų Al- 
toje ir reikšdamas. Vliko para-! 
mą ir

rp;1 Atų
Lordas Carrh.giun pateikė nau^ 

planą Zimbabwe-Rodezijos 
vadams, posėdžiaujan

tiems Londone jau aštunta sa
vaitė ir sprendžiantiems, kaip

kymams turėjo be sąlygų pa
klusti ir užnevėžiečiai. Žymia 
dalimi jis lėmė ir mūsų kaimo 
tolimesnio gyvenimo eigą, — 
tas naujas kapitalistinis "ūkis. 

* ' * *
Mano kaimas dar ir tuo bu

vo įdomus, kad :š jo buvo leng
va stebėti, kas tuomet darėsi 
Lietuvos dvare. Teisybė, Užnc- 
vėžių dvaras buvo menkas dva 
ras ir jo ponas Reuta buvo men 
kas ponas, bet vistiek ponas. Jo 
tėvas, tuoj po baudžiavos panai 
kinimo miręs, Užnevėžius palu 
ko vyresniajam dviejų savo sū 
nu. Kai buvo atskirta žemė bi 
vusiems baudžiauninkams, 
čiam ponui beliko penki vak 
kai ir miškas. Ponas nebuvo ii 
didus, ir dvaro žemė rėžiais įsi 
terpė j ūkininkų žemes, ūžte 
pačiomis geriausiomis 
mis. Ir pats dvaras nebėgo nu 
kaimo: buvo pačiame jo gale 
jungiamas su kaimu sena, da • 
anais laikais sodinta liepų alč 
ja. Ponai nerodė išdidumo ir 
kasdieniniuose santykiuose. Se
nutė Reutienė pr.orečiai lanky 
davosi ir pas mus, ir, kai mane 
mama viešniai pavaišinti pade welcome to reply. Palatine area, 
davo ant gražiai užtiesto štai- 
lėkštę skaniai rūkytų virtų la 
šinių, Reutienė valgė juos ir Ix 
šakučių, vis nusiskųsdama an 
truoju savo sūnumi, gyvenusii 
gretimoje su mūsų kaimo aka 
licoje. Tas antrasis sūnus būvi 
nesuvaldomas kortų lošikas 
prasikortuodavo Ukmergėje ik’ 
apatinių kelnių ir. pats smukdą 
mas, su savimi traukė visą Reu 
tų šeimą. • t

MES TURIME namą su 2 ar 3 mie-
L lūs valgomasis, 2 masinu garažas,
gamaisiais. Didelis salionas, forma- 
■I„ ; z—x—
kaina virš $30 tūkstančių. Teirauki-

P<

vi etc

tės šiandien.
~7CENTURY 21 ’

Cahill Bros. Realtors 
4100 W. 63 St. Tel. 585-6100 #

BUSS. OPP. — IN TOWN
Biznio Proga — Mieste

MARQUETTE PARKE parduoda
mas namas ir taverna. Dėl informaci
jų skambinti tel. 776-4956.

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

NAMŲ REMONTAS 
■— Porčiai — Ce- 
Šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

Langai — Durys 
mente laiptai —

■ I -

Iv

*

Advokatas -- -
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

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

Tek 776-5162 arba476-5163 
2649 West 63rd Street 

Chicago, UI- 60629

Paurazienę, M.

bendradarbiavimą, sie
kiant Lietuvos laisvės.

Balfo centro valdybos vardu 
sveikino O. Jokubaitienė, linkė
dama visus reikalus svarstyti 
darbingai ir taikingai.

Krikščionių Demokratų Są
jungos vardu P. Maldeikis lin-
kėjo ryžtingai tęsti tėvynės —’ - • • •

: IRANO PREMJERAS PRAŠO KEISTI JAV 
POLITIKA IRANO ATŽVILGIU

ją
' partijų

TEHERANAS, Iranas. — JAV atėjo iš Alžyro, bet kitos žinios
Zbigniew (jau atėjo iš Teherano. Premje- suvienyti Rodeziją ir pravesti

išsiskirstyti, grąžinti kareivius i galvų arba jų atstovų. JAV lai
dotuvėse atstovavo 
sekretorius Cyrus R. Vance. Jis 
turėjo progos pasakyti dabarti- 
niems P. Korėjos pareigūnams, 
kad JAV vykdys savo įsiparei
gojimus ir naujai vyriausybei. 
JAV nori, kad Korėjoje įsistip
rintų demokratinės idėjos.

Prezidentą Park palaidojo ša
lia jo žmonos, nušautos 1974 
metais, kai kėsinosi nužudyti 
prezidentą Park.

valstybėssaugumo patarėjas i 
Brzezinski Alžyre buvo susiti
kęs su Irano premjeru Medi Ba- 
zarganu ir kalbėjosi ištisas dvi 
valandas. Jiedu aptarė, naujai 
susidariusią padėtį Irane. Prem
jeras' Bazarganas aiškino nuo
taikas Irane ir prašė ieškoti bū
dų santykiams pagerinti.

Alžyre buvo minima naujos 
respublikos 25 metų sukaktis, 
į kurią buvo pakviesti įvairių 
valstybių įtakingi pareigūnai. 
Sukakties šventėje dalyvavo ir 
premjeras M. Bazar gan, atsto
vaudamas Irano vyriausybę, ir 
Z. Brzezinski, atstovaudamas 
JAV prezidentą. Jiedu panau
dojo ^susitikimą .abięįų valsybių 
reikalams aptarti.

CHOMEINI LABAI BIJO 
IRANO ŠACHO

Visame Irane nuaidėjusi prieš 
Ameriką nukreipta banga kilo 
dėl buvusio šacho nuvykimo į 
Ameriką. Iraniečiai mano, kad 
amerikiečiai padės šachui at
gauti prarastą sostą, — aiškino 
Brzezinskiui premjeras Bazar
ganas. Brzezinskis i_______

ras prašyte prašė- Brzezinski 
keisti JAV politiką islamiško 
Irano klausimu.
mulos Chomeini labai griežtą;

Jis pabrėžė

rinkimus.
Pagal naująjį Carringtono

planą. Patriotmio fronto parti-
nusistatymą prieš Ameriką. Jis į zani4 dalis ir \ aidžios kariuo

menė sudarys armiją, kuriai va
dovaus du vadai. Laike rinki
mu bus britu administracija ir 
britų policija, atsakinga už vie
šąją tvarką. Patriotinio fronto 
partizanai nebus naudojami rin
kimų eigoje. Visi jų 
turi būti nutraukiami.

Carringtonas šį planą laiko 
pagrindu susitarimams pasiekti 
ir baigti politinę ir ekonominę 
būseną, kuri tęsiasi jau 14 metų.

riša, tokį sentimentą su šacho 
likimu, šacho atvykimas Į Ame
riką dar labiau sustiprino senti
mentą prieš JAV.

BAZARGANAS AIŠKINA 
POKALBĮ

Teheranan grįžęs Bazarganas 
vyriausybės pareigūnams aiški
no pasikalbėjimą su įtakingiau
siu prezidento patarėju. Brze
zinskis įtikinančiai tvirtino, kad 
šachas atvyko į Ameriką tik hu
manitariniais sumetimais.

v I
Irano užsienio reikalų minis 

teris Ibrahim Jazdi dalyvavo pa
sitarime su grįžusiu premjeru 
ir spaudos atstovais. Ministeris 
Jazdi pareiškė, kad Iranas pa
tenkintas Charge d’affaires pa
reiškimu. Iranas nepriėmė pre
zidento Carterio paskirto JAV 
ambasadoriaus, o prezidentas 
nesirengia kito skirti.

Teherano radijas paskelbė, 
kad vienas žmogus, važiuoda
mas motociklu, nušovė Ali Ta- 
baitabai, asmenišką mulos Cho- 
meini atstovą Tabrize. Chomei- 
ni kaltina kurdus.

Piky tūzas laimėjo 
brangenybę

LAUGHOR, Anglija (UPI). 
Mrs. Gwladys Stone, švęsdama 
80 metų amžiaus sukaktį prieš 

I 9 metus, gavo brangią dovaną

veiksmai
nos.

Daugelį nustebino, kad buvęs 
demokratinės vyriausybės kraš
to apsaugos ministeris patarė 
vyriausybei imtis priemonių ne
kliudyti kariams tvarkyti vy
riausybės reikalus. Niekas ne
turėjo progos susitikti ar suim
ti pulk. Natusch. bet visiems 
buvo aišku, kad kariai buvo pa
siryžę vartoti jėgą perversmui.

Kariams nuvertus vyriausybę, 
.visa eiiė p?, 
vykę pi; pt 
i’" ’ 
ki<

laisvinimo darbą ir visuomenė
je garsinti kovos dėl laisvės 
idėją.

Amerikos Lietuvių Tautinės j
(JETUVIS

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

(Town of Lake)

Dažo namus Ii lauko Ir B vidaus 
Darbas ja rantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

Sąjungos vardu J. Mockus lin
kėjo vieningo ir darnaus darbo,

; — auksinę broškę su brangiais 
' akmenimis nuo savo penkių sū

nų. Ji norėjo, kad po jos mirties 
brangenybė tektų vienai iš pen
kių marčių, bet nežinojo kuriai 
— visos buvo jai geros. Ji nu
sprendė, kad ištraukusi iš kortų 
kaladės aukščiausią kortą, lai
mės brangenybę.

Betty Stone ištraukė pikų tū
zą, kuris bridžo lošime yra aukš
čiausia korta. Roy Stone pa
reiškė, kad jo motina yra labai 
religinga ir niekuomet nelošė 
kortomis.

vyriausybei.sudarytai
vraBrzezinskis kalbėjosi 

cu Arofcti;
ALŽYRAS, sostinė. — Į Al- į jėgs grįžti priekad Altą būtų vieninga organi

zacija. Tautinė S-ga siekia gero žyro 25 metų sukakties šventę santvarkos, kurios jie ilgus de- 
buvo suvažiavę įvairių valsty- šimtmečius siekė.
bių atstovai. Ten buvo prezi
dento patarėjas Zbigniew Brze
zinski ir palestiniečių teroristų 
vadas Jasir Arafatas.
laikraščiai rašo, kad Brzezinskis 
Arafatui rankos nedavė, o kiti 
tvirtina, kad jiedu gana šiltai 
pasisveikino. Kaip ten iš tikrų- i tusch išvaikė buvusią vyriausy

bę ir sudarė naują iš Bolivijos 
pulkininkų.

Prezidentas Carteris. pasita
ręs su Valstybės departamento 
patarėjais, tuojau įsakė sustab
dyti visą ekonominę ir karišką 
paramą, kurią JAV vyriausybė 
teikė Bolivijai. La Paz vyriau
sybė kasmet gaudavo 50 mili
jonų dolerių vertės įvairios eko
nominės paramos ir šešių mili
jonų dolerių vertės kariškos pa

ir aptarė kelis svarbius tarp- ramos-. Prezidentas įsakė sustab-

English Speaking
FURNITURE FINISHER

(TOUCH UP) 
REPAIR MAN

Yuli or part time. Senior citizens

CALL RON 358-8455

HEATING & AIR 
CONDITIONING SERVICEMEN

Many company benefits. Must have 
exp. in oil heat service.

Coll 231-7770
ask for RICH JACKSON.

v
MISCELLANEOUS^ FOR SALE 

{vairūs Dalykai

bendradarbiavimo tarp Altos, 
Vliko ir L. Bendruomenės.

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos vardu dr. J. šalna lin-

Naujas užsienio reikalų mi- 
nisteris pulk. Alberto Bedregal 
pareiškė, kad bet kokia JAV Įta
ka neturi jokios reikšmės į Bo
livijos ūkio reikalus. Amerikos 
parama buvo, palyginus, nedi
delė. Pulkininkas Alberto Na-

“men t o narių nu- 
sį prezidentą. asisl

ė imtis priemonių demo- 
ai atstatyti, pasipriešinti 

pulkinii kams.
Bolivijos prezidentas Walter 

Guevara buvo išrinktas rugpjū
čio 6 dieną. Parlamentas aiškiai 
pabrėžė, kad jo pareiga grąžinti 
kraštui civilinę vyriausybę. At
rodo. kad kariai negalėjo pa
kęsti tokios drąsos ir padarė 
perversmą.

Prezidentas Carteris. 
informacijas apie ketvirtadienio 
įvykius Bolivijos sostinėje, la
bai pasipiktino karių nutarimu 
nuversti demokratinę vyriausy
bę ir primesti kraštui karių ka
binetą. kuris nepajėgs atstatyti

kėjo darnaus darbo, tolerantiš
kos dvasios.

SLA vardu E. Mikužiūtė svei
kindama priminė SLA nuolatinę I 
paramą Altai.

Vieni

S A V. ZITA IR RIČARDAS £
SHLAUSTAS .

I
l i

iB
g

5
& Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams.

1 Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams.

exp. in oil heat service.

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS

(Super Rummage Sale)
Šeštadienį, lapkr. 3 d., nuo 8 iki 11 
vai. vak. Sekmadieni, lapkr. 4 d., nuo 
10 ryto iki 3 vai, popiet SKOKIE 
VALLEY TRADITIONAL SINAGO
GOJE. .

8815 E. Prairie St - Skokie

Detroito Lietuvių Organiza
cijų vardu St. Šimoliūnas lin-

užtikrinoganas. Brzezinskis 
premjerą, kad JAV vyriausybė 
nieko bendra 'neturi su Irano 
šachu. JAV leido šachui atvykti 
į New Yorką tiktąi humanitari-

jų buvo, reikės laukti, kai pa
tys dalyviai pasakys..— Anastasio Somozos kieme 

rasti 30 nužudytų vyrų lavonai, 
sako oficialus Nikaragvos val
džios pranešimas. Bandys lavo
nus atpažinti.

Prezidento sekretorius pareiš
kė, kad tokiais atvejais Ameri
kos diplomatai prisilaiko priim
tų tarptautinių taisyklių. Brze
zinskis susitiko Arafatą trečia
dienio vakare. Brzezinskis susi
tiko ir su Sirijos preidentu 
Assadu.

Alžyre prezidento patarėjas 
susitiko ir su visa eile atstovų

11 ves-

pagalba, todėl jam ir buvo leis- gavęs
ta atvykti į New Yorką atgauti

(Bus daugiau) 1

žf — Jungtinių Tautų" statistiko ti, bet jis nesutikęs. Generolas
I

— Buv. Bolivijos •prezidento] Pirmoji žinia apie. Brzezins-I kurie4950 metais bandė nušauti
pašlfjtisios krašto ekonomijos.'dyti- visą paramą nuo šibs die-tauttnius klausimus. <Guevara kabinete nebuvo karių, kio susitikimą ,SU >Batarganu | prezidentą Trumaną.

niSis sumetimais. Sachas serga 
ir jam buvo reikalinga gydytojųTOOL & DIE MAKERS'

Wire & metal fabricator. Four-slide 
machine tooling experience prefered 
but not required. Single shift Over-

— Kubos diktatorius Castro 
mitinge pagyrė puertorikięčius,

— Kanados premjeras- Joe 
Clark atmetė Kvebeko guberna
toriaus planą provincijos nepri- 
klausomybeL : r : ■’>

/ 
f

— Korėjos žvalgybos virsinih- 
kas, nušovęs prezidentą Park, 
norėjo įtraukti kariuomenės va
dą į konspiraciją kraštui valdy-

KALENDORIUS
Lapkričio 5: Bertilė, Lėtas, 

Judrė, Nervažis, Augtumas.
Saulė teka 6:25, leidžiasi 4:41.

. . •_ u .U. ’ :

Sii!..
tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.

Skambinkite Zitai arba Ričardui.
Lobster S7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.

Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 
ir kitokie patiekalai.

Atdarai 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio.

3321 W. Columbus Drive, Chicago, I1L

— Olandijoje atsirado kara
lienės Julianos brolio sūnus, 
1920 metais nelegaliai gimęs 
Elzbietai de Roi.

machine tooling experience prefered

time possible. Apply in person or 
eall 476-7600

JOHN AMANN SONS CO., INC.

sveikatą ligoninėje, bet jokių ki
tų pasitarimų ar susitarimų su 
šachu niekas nevedė ir neveda, 
— aiškino Brzezinskis.

i“




