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IRANO MULA ĮSAKĖ IŠLEISTI JAV MOTERĮ
ERITRĖJOJE NUŠOVĖ BU 

SOVIETU GENEROLUS

ADIS ABABA, Etiopija.— Du 
Sovietų generolai ir visa eilė 
štabo narių buvo nušauti Erit
rėjoje, sako oficialus praneši
ąs. Grupė aukštų Sovietų ir Ku
bos karininkų buvo nuvykę j 
Eritrėją apžiūrėti užimtų sričių 
ir aptarti ateities planus, bet 
netikėtai buvo Eritrėjos laisvi
nimo partizanų užpulti ir su
naikinti.

Oficialiai buvo pranešta, kad 
Kubos tankai buvo pasiekę 
aukštas Eritrėjos kalnų pozici
jas, nuginkluoti kariai ir išvesti' 
prievartos darbams. Tūkstančiai į . " i slaisvės kovotojų buvo .pasiryžę I C1.
atgauti nepriklausomybę, bet 
prarado kelis mūšius, buvo nu-1 
ginkluoti ir paimti nelaisvėn, i 
Belaisviai išvežti į Abisinijos 
uostus sunkiems darbams dirbti.

NE VISUS KOVOTOJUS 
. NUGINKLAVO' v

y ’ Kubos karo vadą! paskelbė,' 
kad jiems pavyko nuginkluoti 
visus Eritrėjos kovotojus, bet 
dabar aiškėja, kad taip nebuvo. 
Kalnų urvuose pasiliko didokas 
būrys išvargusių partizanų. Jie 
kurį laikąjjtylėjd, nesirodė,, bet 
kai kubiečiai nuvedė rusų tan
kus Į. slėnį, kur saugesni keliai, 
tai partizanai ir vėl išlindo iš 
kalnų landynių ir pradėjo persi
organizuoti. Jiė susirinko kal
nuose paliktus ginklus ir su- 
slapstytą amuniciją. Pasirinkę 
kelias strategines vietas, jie 
pradėjo apšaudyti pavienius 
priešus ir- mažas jų grupeles. 
Atrodo, kąd jiems pavyko už
pulti grupę aukštų tusų kari
ninkų, atvykusių apžiūrėti bu
vusias kalnų pozicijas ir pasi
žiūrėti į sritis, sunkiai moder
niems kariams prieinamas. Ge
rų Eritrėjos šaulių užklupti ge
nerolai neturėjo progos gintis.

Dauguma pritarė 
pinigy įšaldymui

WASHINGTON, D.C.— Kraš
to gyventojų dauguma pritarė 
prezidento Carterio nutarimui 
Įšaldyti visus Irano pinigus. lai
komus Amerikos bankuose. Net 
ir politiniai- priešąt-Į-pripažįsta, 
kad nutarimas įšaldyti Ameri
koje laikomas pinigines atsar
gas buvo labai protingas žings
nis. Prez. Carterio nutarimas 

j- tuojau privertė - Islamo tarybą 
. pareikšti, kad jie be jokio naujo 
■ spaudimą -sutiko išleisti iš Ira- 
i no ten pasilikusias' 7 Amerikos 
. moteris. Jie tvirtina, kad išleis 
ir visus amerikiečius, nes jiems 
nėra prasmės juos ten laikyti.

Reikia -neužmiršti, kad prezi
dentas .Carteris . ir • Amerikos 
diplomatai kelis ' kartūs • prašė 
sųtyąrkyti šachopaliktas ...gko.-. 
Tas Amen^li. 'Irąr^s Ą .ppyalęr 
mokėti už lėktūvus, ginklus iri 
amuniciją, bet niekas nemoka 
ir net kalbėti, nebenori. Norėda
mi atsiimti pinigus, turės atsi
sėsti ir tartis apie skolas.

Nepanaikino sankcijų 
Zimbabvei-Rodezijai

Susirgo JAV ambasa
dorius Maskvoje.

MASKVA • (UPI). — Naujasis 
JAV ambasadorius ; Maskvoje 
Thomas J. Watson Jr. staiga su
sirgo tulžies ligomis ir atskrido 
į Mayo ’ klinikas, . Rochester, 
Minn., galimai operacijai ar tik 
gydymuisi. . 7 ’ .

Buvęs IBM direktorių Tarybos 
pirmininku T. J. Watson atvyko 
Į Maskvą JAV ambasadoriaus 
pareigoms spalio 17 d., o spalio 
29 d. Įteikė Kremliuje kreden
cialus. Jis 65 metų amžiaus, 1970 
metais turėjęs širdies ataką. Jo 
pareigas dabar atlieka Mark 
Garrison, charge d’affaires ti
tulu.

Boikotuoti Maskvoje 
ruošiamą olimpiadą

BRIUSELIS, Belgija. — Žino
mas sow‘etų disidentas Bukov- 
skis, kuris 1976 metais buvo iš
vaduotas iš Sovietų nagų mai
nais už paleidimą Čilės komu
nistų vade vos Luis Corvalan. 1 
savo straipsnyje Belgijos laik
raštyje “Le Coir” parašė palygi
nimą tarp Maskvoje ruošiamos 
olimpiados ateinančiais metais ; 
ir buvusios Berlyno olimpiados 
1936 metais, kuri, Bukovskio 
įsitikinimu, labai daug padėjo 
Hitleriui Įsigalėti.

Bukovskis toliau savo straips
nyje perspėja dėl visos eilės So
vietų prasižengimų Tarptauti
niams Olimpiados komiteto nuo
statams, kaip tai — diskrimina-. 
cija rasistiniais, tautiniais, reli-! 
giniais ir politiniais pagrindais. 
Negana to, jis apkaltino Sovietų 
Sąjungą neteisėtu užgrobimu 
daugelio kraštų ir tautų, kaip 
Pabaltijis. Ukraina, Moldavijos 
sritis, Rytinė Lenkijos dalis, da
lis Vokietijos ir daugelis Japo
nijos salų. Bukovskis dar pri- 
ątninė, kad olimpinių žaidynių

niais ’ apribojimais. S. Sąjungos 
gyventojams bus draudžiama 
laisvai susitikti ir pasikalbėti 
su svečiais iš kitu kraštu.

Jau anksčiau buvo girdėti bal
sų, perspėjančių neiti su velniu 
riešutauti, bet tų perspėjimų 
dar nepakako..

Prez. Cartenui uždraudus įvežti Irano gazoliną, turės 
-ieškoti gazolino versmių Amerikoje.

IRANAS RENGIASI IŠLEISTI VISUS 
AMERIKOS PILIEČIUS

Peru sulaikė aštuonis JAV 
laivus ir 125 žvejus

SAN DIEGO (AP). — Peru 
Respublikos pakrančių sargybos 
laivai sulaikė aštuonis JAV lai
vus su 125 žvejais ir juos nu-

NEPATENKINTI PREZIDENTO CARTERIO ĮSAKYMU 
ĮŠALDYTI IRANO PINIGUS

TEHERANAS. Iranas. — Mu-,..-------=————
la Chomeini įsakė Irano vyriau
sybei išleisti Amerikos ambasa
doje laikomas 7 Amerikos mo
teris. Buvo manyta, kad jos tuo
jau galės išvažiuoti, bet dabar 
aiškėja, kad užtruks kelias d’e- 
nas. kol valdžia galės išpildyti
Chomeinio įsakymą. Jis pareis- Į lydėjo į Talara uostą. Laivai 
kė, kad Amerikos ambasados: priklauso American Tunaboat 
užėmimas ir jos piliečių areštas 
palieka labai blogą Įspūdį. Tos 
septynios moterys turi turėti 
progos savo daiktus susirasti ir 
susitvarkyti kelionėn. Manoma, 
kad už kėlių dienų jos galės iš
važiuoti.

bendrovei. Sulaikant jie buvo 
75-100 mylių nuo Peruvijos 
krantų. Ji laiko teritoriniais 
vandenimis 200 mylių nuo pa
krančių. Tokius pat vandens 
plotus laiko savo teritoriniais 
vandenimis Čilė ir Ekvadoras. 
Juose yra daug tuna žuvelių.

i Sulaikyti taip pat du Ekvadoro 
žvejų laivai.

Nors JAV nepripažįsta tokių 
dideliu teritoriniu vandenų, ta
čiau žvejybos bendrovėms pata
ria iš, tų valstybių pirkti žvejo
jimui Aidimus, kurie kainuoja 

- $50,000 ir galioja 60 dienų.

American Tunaboat bendro
vės pareigūnas pareiškė, kad 

i gresia pabauda nuo $200.000 iki 
į S250.000 už kiekvieną laivą arba 

po S360 už kiekvieną toną tuna 
žuvies, rastos laive. JAV amba
sada Limoje atsiuntė į Talarą 
savo konsularinį atstovą.

Islamo taryba taip pat svars
tė Amerikos piliečių išleidimą iš 
Irano. Tikrumoje Amerikos pi
liečiai nieko nenusikalto. Nėra 
jokio pagrindo atiduoti juos 
teismui. Irano vyriausybė yra 
pasiryžusi paruošti juos kelio- 

.ųėn j, Ameriką. Irano vyriausy
bė pasiliks tiktaridu ’AfherikoŠ 
piliečius, kuriuos rengiasi ati
duoti musulmonų teismui. Už ką 
jie būtų teisiami, tuo tarpu dar j 
neaišku. Nuotaika prieš ameri- ! 
kiečius truputį atlyžo, kai pre- f 
zidentas Carteris įsakė įšaldyti] 
visus Irano pinigus, v laikomus 
Amerikos bankuose ir didelėse 
bendrovėse. Irano vyriausybė 
buvo įsitikinusi, kad jie gaus 
dvylika bilijonų dolerių, kurie 
paskutiniais metais iš Irano 
bankų buvo pervesti į Amerikos 
bankus. Tie pinigai priklauso 
privatiems Irano piliečiams, bet 
ne valstybei ir ne vyriausybei. 
Jie bus atiduoti tiktai pinigus 
oadėjusiems savininkams. Be 
to, tie pinigai padėti terminuo
tam laikotarpiui. Atidavus juos 
anksčiau, jie negaus tokio dide
lio nuošimčio, kokio Irano v T- į 
džia tikėjosi. į

I

Labai smarkiai paveikė JAV į 
vyriausybės Įsakymas 30 tūkst. 
Irano studentų registruoti ir 
ruoštis kelionėn namo. Irano 
valdžia yra suėmusi visus Ame 
ikos piliečius, tuo tarpu iranie 

čiai laisvai gyvena, važinėja ir 
kišasi i Amerikos vidaus reika- * • 
lūs. Jeigu- JAV vyriausybė iš- ■ 
siųs visus Irano piliečius namo.

'kaip tai daro Irano vyriausybė, 
tai Irano piliečiai labiausiai nu
kentėtų. Žinia, kad šachas ren
giasi grįžti į Meksiką, taip pat 
apramino Islamo tarybą. Jie 
buvo įsitikinę, kad šachas kartu 
su organizuotais amerikiečiais 
bandys vėl grįžti į Teherano 
sostą. Bet dabar suprato, kad 
amerikiečiai neturi jokių tikslų 
prieš Irano vyriausybę.

Islamo vyriausybės narius la
bai sunkiai paveikė didelis že- 
•mės drebėjimas Afganistano pa
sienyje. Pirmieji pranešimai sa
kė, kad drebėjimo metu žuvo 
apie 20 žmonių, bet tikrovė vi
sai kitokia. Dabar nustatyta, 
kad drebėjimo metu gyvybių 
neteko 500 iraniečiu, o gal ir 
daugiau. į-

Babachdad apskrityje 14 kai- 
' r mėlių dingo dideliame žemės

Susiaurintos imigracijos 
taisyklės D. Britanijoje

. _ LONDONAS. — Britų valdžia 
susiaurino imigracijos taisykles. 
Visų pirma nebus leidžiama Įva
žiuoti sužadėtiniams ir sužadė
tinėms bei išnaudoti vedybas 
tik Įvažiavimui. Vien 1975 me
tais tokių sužadėtinių įvažiavo 
Anglijon apie 1.000 asmenų, o 
trejų metų laikotarpyje jų pa
trigubėjo.

Apribojamas laikinas Įvažia
vimas studijoms iš Pakistano, 
Indijos ir Afrikos. Tokių įvažia
vo apie 2 milijonai. Ateityje tu
rės teisę studijoms Įvažiuoti tik 
jaunimas nuo 17 iki 25 metų iš 
Europos valstybių.

Opozicija pakaltino valdžią 
rasizmu ir seksizmu.

ORGANIZUOTI DARBININKAI ATSISAKĖ 
REMTI SENATORIŲ E. KENNEDY

Iraniečius atidžiai 
klausinėja

WASHINGTON. D.C.— Ame
rikoje yra daug iraniečių. Žy
mią jų dalį sudaro studentai (jų 
yra virš 30.000), bet didelę dali 
sudaro turtingi pirkliai ir pen
sijon išėję žmonės. Jie laisvai 
įvažiuoja ir išvažiuoja iš Ame- 
r.kos. Įsakymas registruoti stu
dentus sukėlė didelio nerimo 
iraniečių tarpe. Jie bijo, kad 
Įsakymas t r i u k šmaujantiemš 
studentams važiuoti namo ne
pakęstų visų iraniečių. Jų daūį 
guma yra priešinga dabartinei 
vyriausybei. Kita dalis neprita
rė šachui, o didžiausioji iranie
čių dalis yra linkusi prie de
mokratinės santvarkos, bet jie 
neturi drąsos ginti demokrati
jos Irane.

Imigracijos komisionieriai tu
ri paklausti įvažiuojantį iranie
ti. ar jis anksčiau buvo Ameri- 

’ monstrąvo prieš 
bt..o nepatenkin
tai tada toliau ji

GEORGE MEANY PASIŽADĖJO REMTI 
PREZ. CARTER! RINKIMŲ METU

WASHINGTON. D.C. — Se
natorius Edward Kennedy ke
liais atvejais stengėsi patraukti 
organizuotus darbininkus savo 
pusėn, bet jam nesisekė. Vieną 
kitą darbininkų pareigūną jis iš- 
siveždavo pietų, apie tai primin
davo spaudos pranešimuose, bet 
rimtesnės kampanijos nepajėg
davo sudaryti.

Dabar skaudžiausią smūgį 
jam kirto George Meany, Arne-, 
rikos organizuotų darbininkų 
įtakingiausias vadas. Meany ap
skaičiavo. kad darbininkai ver
čiau remtų Carteri negu naują 
vyrą. George’ Meany išeina at
sargom jo pareigas užims Lane 
Kirkland, kuris laabi gerai pa
žįsta organizuotų darbininkų ju
dėjimą.

- ’ CARTERIUI PRITARIA 
. PIETŲ VALSTIJOS

< George Meany yra įsitikinęs, 
kad prezidentas Carteris laimės 
ne tik pirminius rinkimus, bet 
jatn atrodo, kad prez. Carteris 
laimės ir prezidentinius rinki- 
•mus. Prez. Carteris labai anksti 
pradėjo • rinkiminę kampaniją. 
Jis aplanjkė visas pietų valsti
jas ir gavo partijos vadų prita
rimą. Jis bijojo, kad John Con
nally nepatrauktų demokratų 
vadų savo pusėn. Jis žinojo, kad 
jConnalfer yra?. buvęs įtakingas 

f <■? :d&rtre»kridir gabus politikas.

Bet prez. Carteris pasiskubino 
ir Texas demokratų vadus pir
ma aplankė ir su jais susitaikė. 
Carteris laiku apvažiavo ir Vi
durio Vakarų valstijas. Jis pra
rado Jane Byrne, bet jis nepra
rado vilčių dar gauti čikagiečių 
demokratų vadus, su kuriais jis 
dar turės progos aptarti rinki
minę kampaniją.— Apskaičiuojama, kad Irano 

šacho turtas siekia net iki 17 
bilijonų dolerių.

WASHINGTON, D.C. — Pre-Į 
zidentas Carteris pripažino, kad 
dabartinės Zimbabvės (buv. Ro- 
dezijos) vyriausybė yra pada
riusi kelis žingsnius pirmyn, bet 
to nepakanka. Prezidentas at- 

. sisakė panaikinti ekonomines 
sankcijas ir dėl to, kad jo nu
tarimas galėtų blogai atsiliepti 
į, vedamas derybas su Anglijos 
vyriausybe ir partizanais.

“T“
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Amerikos. Darbo Federacijos. (AFL-CIO) 
i •- r.įį prezidentas George MeanyfĮ.g;£_

— Prez. Carteris raginamas 
sustabdyti kviečių ir ryžių eks
portą Iranan.

Ragina ats’statvdinti Ka
rėj" kabinetą

KALENDOĖĖLIS

Lapkričič 16: Gertrūda, Ed
mundas, Tyla, Aiškutis, Jasbu- 
tis Zadvainis. .

Saulė teka-6:29,-leidžiasi 4:30

‘u

SEULAS. P. Korėja. — Laiki
nai einantis prezidento pareigas 
Choi Kyu Hah pareiškė parla
mentui, kad dabartinis Pietų 
Korėjos ministerių kabinetas 
turėtų imti atsakomybę dėl 
atentato prieš prez. Park Chung 
Hee. Jį nužudė Korėjos ČIA vir
šininkas Kim Jae Kyu.

Korėjoje dabar įvestas karo 
stovis. Pagal to stovio komandą 
policija suėmė tris žurnalistus, 
kovojančius už demokratines 
teises Korėjoje, dalyvavusius 
pasikalbėjimuose bei spaudos 
konferencijoje su buvusiu de
mokratiniu prezidentu Yun Po 
Sun. Jis laikomas demokratinio 
sąjūdžio vadovu.

— Turkai nesupranta, ku
riems tikslams mula Chomeini 
leido Irano studentams užimti 
JAV ambasadą.

e ika 
kiauoinėja.

— Vie įam amerikiečiui iš Ira
no pavyko pabėgti į Turkiją. 
Jam padėjo patys iraniečiai.

plyšyje. Apie žmonių gelbėjirną 
negali būti jokios kalbos, nes 
gyventojai, namai ir gyvuliai 
buvo užversti. Drebėjimas buvo 
labai stiprus. Richterio skalėje 
jis buvo žymimas 6.7 laipsnio. 
Blogiausia, kad į gyli nusmuko 
ir derlingoji kalnų žemė, kurio
je iraniečiai augindavo vynuo
ges ,ir .daržoves? Valdžios žmo
nės tvirtina, kad, tas buvęs la
bai blogas ž^rtkfas'vftfertts.
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Reorganizuotos Bendruomenės prezidiumo stalas. 
Dr. V. Plioplys ne tik parašo bet ir pakalba logiškai.

Nejaugi tik šauksmas tyruose?

LEIDEJAS-J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO VALDYBA

Redakcinė komisija: ST. JUŠKĖNAS, A. PLEŠKYS, A. REPŠIENĖ, J. VAIČIŪNAS
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my bes.
PalyGinKim siu dvieju šuva-? 

žiavimų aprašymus musų laik- 
i arčiuose ir tuoj pamatysim kas 

JAV Reorganizacinė Liet. Bendruomenė 
švenčia sėkmingos veiklos sukaktį
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Šįmet sueina jau penkeri me- stovėjo: J. Gaila, Br. Nainys, A. 
tai, kai Recrgan zacinė Lietuvių Gečys ir kiti jų talkininkai.
^undruomene sėkmingai veikia. Pirmiausia iš L. Bendruome- 

Jau penkeri metai, kai fronti ( nės pašai.no visus partijai nepa- 
ninkv ak-yv^s -okupavo Liet I Klusnius ir nepatikimus paski- 
Bendruorrenę ir ją. partiniu,!
politiniu pagrindu suskaldė. Pir j
mose eilėse ijB-r.y gxiaunanti niam

į šiuos svarbius suvažiavimus 
žiurėjo su mene ir pasiaiaziavi- 
rnu, o kas tenoencingas iniOi- 
macijas talpino vietinių z±mų 
skyriuje, kur spausdinama lik 
smulkmenos.

NeauejOnnai “Naujienos” sa
vo teisinga ir gausia intoimaci- 
ja užsitarnavo pripažinimo u 
paramos. Geloekim "iNaujie- 
nas", kurios besąlyginiai remia 
mūsų politinių organizacijų 
veiklą.

biuiau šį planą.
“Naujienų 
pasiunčia 
ziausia 10 dol. (pageidaujama 
uaugiau) auką.-

Parouykim spaudos įvertini
mą, paroayk.m susiklausymą, 
parodykim tikslo supratimą. 
Del lu dol. nė vienas nesuvargs, 
o nepasiųntęs — nepraturtės, 
iveatiaeiiokime.

Kiekvienas Į 
skaitytojas tuojau 
Naujienoms” ma-

“Naujienos” šaukiasi pagal
bos dabar. Pasiųskim mažiau
sia po 10 dol. daoar, dar sran-

jvy- oien. “Tas daug auoda, kas greL 
auoda“, sako lotynų patarle, n 
tai tikra Lesa.

Atidėliojimas visai 
namas. Atidėliojimas 
mo reiškinys.

Tegul “Naujienų” 
šauksmas nelieka t,k 
įuose.

nepateksi'
tai ištiži-

pagalbos 
balsu ty- 

Dr. Vai. Plioplys

Vienu metu skandalingai atplė
šė net dvi pačias gausiausias ir 
veikliausias apylinkes, tai Cice
ro ir Marquette Parko. Pačią L. 
Bendruomenės veiklą pasuko 
bendradarbiavimo su 
okupantu l’rkme.

L. Bendruomenės Reorganiza- 
toriai, mielos sesės, broliai, jūs 
esate tie k finų ereliai, kurie 
pirm’eji pastebėjote, jog dalis 
išeivijos, fronto b čiuliai ir jų" 
pasekėjai jau atsisakė besąlygi
nės kovos už Lietuvos laisvę ir 
oa*i:ko bendradarbiavimo kryp
timi. .. Mes. reorganizatoriai. 
pirm’eii šokome ginti išeivijos 
taukinės mis'jos, taukinės ištiki
mybės reikalą.

L. B. reorganizatoriai PASI
SAKO Už: patriotinę, demokra
tinę L. Bendruomenę, už veiks
nių darbo padalą ir jų darnią 
tarpusavio veiklą, už ALTą, 
VLIKą. BALFą ir sujungtą, vie
ną L. Bendruomenę.

PASISAKO PRIEŠ: L. Bend
ruomenės nukrypimą nuo tie
sioginio jos veiklos uždavinio, 
švietimo - kultūros darbo; prieš 
L.B. VII tarybos rinkimų klas
tojimą. L.B. įstatų nuolatinį 
kaitaliojimą, partinę manipulia
ciją; prieš ALTai priklausančių, 
ir Lietuvos laisvinimo reikalui 
skirtų, auku grobimą; prieš pra- 
dž’os mokyklų mokinių vežimą 
į okupuotos Lietuvos pionierių 
stovyklą: prieš išeivijos jauni
mo organizavimą ir jo siuntimą 
į Vilniaus Kapsuko universitetą 
studijuoti kofnunistihės doktri
nos, išmokti komunistinės, pro
pagandos.

Tad ir sakoiba. kad L. Bend
ruomenę suskaldė ne kokios tai 
asmeninės ambicijos, bet skir
tinga pol tinė ideologija. Liet. 
B-nės Reorganizatorių kelias 
yra demck"at:-nis. tautinis: be- 
kompromis'nis Lietuvos laisvės 
siekio kelias.

JAV Reorganizacinė Bendruo
menė ir kliudoma dirba tie

sioginį L. E-nės darbą

JAV R. L. Eerdiurmenė turi 
keletą gous'u ir s‘ip- iai veikian
čių apylinkių, jas sudaro stip
raus taukin o niri'e k;rro žmo
nių gretos. Kiekviena apylinkė 
turi narių są-ašus ir veikia įsta- 
'■ų ribose,
supa, remia skaitl nga 
v:subit!bnė. mintimi ir Širdimi 
Pritarianti L B-nės teo’'ganizaci- 
jai. Apylinkes apjungia Chica- 
gos apv?arda. Pco^ran’žacija 
rengia: kultūriniu sukakčių mi
nėjimus. organizuoja, praveda i 
iaun;mo talentų pasirodymus, j 
skatina jaunimą domėtis kultu-1 
ros apraiškom s; kar’oja tauti-Į 
nes 
mus

tines, tradicines šventes. R. L‘et. 
B-nės taryba ir centro vaidyba 
reguliariai šaukia suvažiavimus 
ir 1.1. Reorganizacinė L. B-nė 
yra įsiregistravusi eilėje valsti
jų, kur t’k veikia kiek didesnė 
lietuviu kolonija, ir legaliai vei
kia. Tik tenka pripažinti, jog 
yra veikdama gana sunkiose są
lygose: yra jaučiamas L. Bend
ruomenės žmonių didelis truk
dymas iš šalies. Kaip žinoma, 
L. B-nės vadovybė yra Reorga- 
n zacinę L. Bendruomenę pada
vusi net į vietos civilinį teismą 
>r š’ą iįkaštingą. alinančią bylą 
jau veda keli metai iš eilės.

Klausimas - atsakymas^ Kodėl 
Reorganizacinė L. Bendruomenė 
yra puolama, jos veikla trukdo
ma? Pirmiausia dėl to, kad Re
organizatoriai, gindami tautinės 
’štikimybės reikalą, demaskuo
ja, į dienos šviesą, į spaudą iš
neša visa tai, kas yra nesuderi
nama su išeivijos tautine misi
ja. Stipriai pasisako prieš bend- 
radarbiautojų išdaigas. Demas
kuoja okupanto užmačias, at
kreiptas prie išeiviją, prieš Lie
tuvos laisvės interesą.

L. Bendruomenės vadovai sie
kia sugriauti ALTą, niekina 
VLIKą, o Reorganizacinė Liet. 
Bendruomenė pasisako už ALTą 
ir jį visapusiškai remia, rems ir 
gina VLIKo autoritetą.

Džiaugsmu širdyje galima pa
sakyti, jog L.B. Reorganizacija 
vis dėlto turi daugiau simpatikų 
ir pritarėjų nei jos puolėjų, jos 
niekintojų ir jos veiklos truk
dytojų. Tai yra didelė parama 
ir paskata veikti: Mes ir veiksi
me. nepavargsimė ir, Gerasis 
Dieve, mums padėk! ■ ■-
Frontininkų siekis diktuoti 

tik išeivijos nelaimė
yra

už- 
su- 
ap-

Frontininkų aktyvo siekis 
valdyti L. Bendruomenę, 
griauti ALTą: melu, klasta, 
gaule pasigrobti išeivijos orga
nizacinį vairą į savo partijos 
kontrolę, pasisavinti teisę visos 
išeivijos vardu kalbėti it veikti 
kelia bei palaiko nuolatinį ir 
nuožmų tarpusavio erzelį. Šis 
erzelis yra neapsakomai kenks
mingas tautiniam solidarumui, 
o ypač Lietuvos laisvinimo rei
kalui; Joks sąmoningas lietuvis

K:ekvieną apylinkę negali pakęsti, toleruoti .šitokios 
vietos išeivijai kenksmingos situacijos: 

mažos partinės grupelės žmonių 
neatsakingo politinio siautėjimo.

Pasirodo, jog esami L. B-nės 
vadovai nesitenkiha, nesiriboja 
vien L, B-nės suskaldymu Ir 
ALTos griovimu, jie jau siekia 
ir VLIKo, Tautos atstovybės 
veiklą dubhkuoti! Šiuo reikalu 
L. Bendruomenės apimtyje jie

tradicijas, rengia vaidini-1 jau įsisteigė ir .Visuomeninių 
organizuotai švenčia tau-' reikalų tarybą, o faktinai politi-

Vaizdas iš Amerikos Lietuvių kongreso, Įvykusio š. m. spalio mėn. 14 dieną Clevelande. 
(R) L. B-nės atstovai, dr. V. Dargis, centro valdybos pirm., ir A. Repšienė — tarybos 
sekretorė įteikia dovaną, tautinę juostą R. Giedrai, laisvės kovotojui,- bėgliui iš okupuo
tos Lietuvos. Nuotraukoje matome sėdintį p. Kleivą, Krikščionių Demokratų veikėją.

(C. Genučio nuotrauka)

nę instituciją. Šitai patvirtino 
ir pats PLB pirmininkas V. Ka- 
mantas pokalbyje su dr. Bobe
liu Margučio radijo bangomis. 
Tai yra tikras politinis siautė
jimas — išeivijos organizacinės 
veiklos neatsakingas, akiplėšiš
kas griovimas!

Gyvename d e m ©kratiniame 
krašte, suprantame demokrati
nius principus ir privalome jais 
tvarkyti organizacinį gyvenimą 
— pripažinti kompromisą, pa- 
.klusti daugumos balsui. Kol šie 
principai nebus pripažinti — ne
bus nei ramybės, nei taikos.

Į Vakarus bėgorne nuo raudo
nosios, komunistinės diktatūros, 
patyrėme daug skausmo, nelai
mių. išgyvenome mirties pavo
jus. Žinome, ką reiškia laisvė. 
Jokia kaina jos neišsižadėsime, 
jokiai diktatūrai nepasiduosim!

Ar tai galima būtų daleisti ir 
atleisti, kad apsukrūs Maskvos 
agentai, diktatūriniai nusiteiku
sių bendradarbiautųjų grupelės 
žmonių talkinami, kontroliuotų 
išeivijos politinę veiklą, švieti
mą, lituanistinių mokyklų vado
vėlius terštų prokomunistine 
propaganda ir pačią išeiviją pa
verstų tik klusnia okupuotos 
Lietuvos kolonija?! Tyla reikš
tų pritarimą, o pritarti negali
ma, tai būtu tik tautinės misi
jos išdavystė ir tautos rūstybės 
užsitraukimas!

Jei pavergta, kenčianti tauta, 
net Sibiro lagerių ir mirties pa
vijų nebodama kovoja prieš 
okupantą, jo užmačias prieš tau
tą, kaip doras, sąmoningas lie
tuvis gali sau leistis su tuo oku
pantu sandėriauti, jam patai-

JAV R. L. Bendruomenės taryba ir Centro 
valdyba šaukia suvažiavima

Suvažiavimas įvyks š.m. gruo
džio mėn. 8 d. šaulių namuose, 
2417 W. 43rd St,, Chicago, Ill.

Darbotvarkė:

1)

2)

’■B)

4)

6)

8 vai. Pamaldos savose pa
rapijose.
S—10 v?.1. Atstovų ir svečių 
reg:stracija. .
10.vai. Suvažiavimo atida
rymas — A. Juškevičius... 
Amerikos himnas.
Invokacija — kun. kan. V. 
Zakarauskas.
Mirusių narių pagerbimas 
— A. Juškevičius.
Darbo Prezidiumo, sekreto
riato ir komisijų sudarymas. 
Komisijos:
a) Registraciojs ir mandatų.'
b) Balsų skaičiavimo.

kauti? Tai ir yra- priežastys, ku
rios iššaukė j gyvenimą Lietuvių 
Bendruomenės reorganizatorius. 
•Jau penkeri metai kaip jie neša 
aukštai škeltą tautinės ištikimy
bės vėliavą ir yra pasirengę to
kiu pat ryžtu ir į ateitį žengti. 
Yra kviečiami ir visi kiti są
moningi lietuviai, turintieji pa
kankamai drąsos, ryžto veikti 
po Reorganizacinės L. Bendruo
menės vėliava.

Andrius Jūškevičius, 
JAV RLB Tarybos Pre
zidiumo Pirmininkas

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to ularty!

7)
8)

c) Rezbliucijų.
d) Spaudos.
e) Banketo.
Sveikinamai.
JAV (R) LB Tarybos pra
eito suvagiavimo ©rotckolo 
skaitymas — A. Repš’ėnė.

9)1 Paskaita aktualia politue 
tema.- ■: ” ■ 1 • ' '

10) Praneš’ mai: ' '
a) Tarybos Ptėzidiumo.
b) Centro valdybos — pir

mininko ir nar u.
c) Kontrolės komisijos.

H)
12)

h l

13)
14)
15)

Diskusijos (dėl pranešimų). 
Rinkimai:
a) Tarybos Prezidiumo.-
b) Centro valdybos;
c) Kontrolės komisijos, 
Rezoliucijų priėm:mės: 
Klausimai ir sumanymai; 
Suvažiavimo uždarymas:

16) Lietuvos himnas-.

P.S. Registrae’jos mokestis 'r : 
priešpiečiai. $5. Tradicinė Kū
čių vakarienė 7 val: vak. šauTu ■ 
namuose.

A.
JA.V RLB .Taryt os 
Prezidiumo p.riti.

A. Repšienė, ,
JAV RLB Tarybos - * •
prežidiūm© sekrėfmė -' Lr- '?

(Ntikėt ta į šėjS*k'

see ue for 
financirt9

AT OUR LOW RATES

iuvaziavirpo prezidiumas ir spaudo* žmonės

Federal 
and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, XLLXNOB (MB

Pnu Kaianacmus, PhoT>el Virgin!* 7.7747

HOURSi Mon.Tue.Frl.9-4 Thur.9-8 Sat, 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 190S

pa%25c5%25a1ai.no
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SMUIKAI:
Povilas Matiukas — koncertmeisteris.
Peter Kapsalis, Mark Madsen, Rūta 
Pakštaitė, Leonidas Ragas, Juozas Remys, 
Emilija Sakadolskienė, Thomas Zeman.

VIOLOS: . .
Ronald Baumgardner, Dana Brazdžiū
naitė, Balys Pakštas.

VIOLONČELĖS:
Susan Aumiller, Deborah Brown. 

KONTRABASAS: Petras Zaluba. 
PIANINAS: Arūnas Kaminskas. 
VARGONAI: Prof. dr. Leonardas šimutis. 
MUŠAMIEJI: John Staunton.

g

BILIETAI: $6.00;
studentams ir pensininkams — $4.00.

i
&

ROMO GIEDROS PASKAITA AME
RIKOS LIETUVIŲ KONGRESE

be

Sekmadieni, lapkričio 18 dieną
3 valanda popiet Jaunimo Centre

ČIKAGOS LIETUVIU STYGINIO 
ANSAMBLIO KONCERTAS

DIRIGENTAI:

Faustas Strolia (vadovas) ir Arūnas Kaminskas

SOLISTAI:

Sol. Roma Mastiene — mezzosoprano

Smuik. Povilas Matiukas ir dr. Leonidas Ragas

REIKALŲ VEDĖJAS: LEONAS NARSUTIS

S

&

Muzikas prof. dr. LEONAR
DAS ŠIMUTIS talkins Chica- 
gos Lietuvių Styginiam an
sambliui atliekant Schuberto 
“Nebaigtąją simfoniją".

O

Eiiietai gaunami Gifts Inter
national — Vaznelių prekyboje, 
2501 W. 71st St., Chicago, Ill.

s

Orkestracija:
F. Strolios ir L. Rago

Skaitė šių metų spalio 14 d. Hollenden salėje, Clevelande.
(Tęsinvs)

Bet aš nesėdėjau ir nieko’ ne- galiu drąsiai tvirtinti, kad 
laukiau. Grįžęs iš Maskvos, tru- šių žinohių pagalbos nebūčiau
pūtį pailsėjęs, išvykau į Vilnių, į išvykęs arba, kad mano išvyki- 
ir Vidaus reikalų ministerijoje , mas būtų nukeltas į tolimą ate- 
pratęsiau vizą mėnesio laikotar-j tį. Totiėl esu tiems žmonėms 
pini. Prasitęsęs grįžau į Maskvą! vienodai dėkingas ir skolingas, 
ir Amerikos pašiuntinybės kon-Į Mano kalboje minimos išva- 
sūlifiiame skyriuje bandžiau’dos ir tezės gali ne visiems būti 
viską išsiaiškinti su amerikie-Į priimtinos visu 100%, nes tai 
čių rice-konsuln. Pasiklausęs .’ yra visų pirma tik asmeninė 
manęs nuėjo pas sekretores, o nuomonė, bet aš noriu tikėti, 
gtįžęs atsisakė su manim kalbė- kad nors dalis jų ras atgarsį, 
ti. Tada aš pateikiau tokį alter-1 Priešingu atveju, kam aš atva- 
haty’vą. Patekęs Į panašią padė-lžiavau Į Ameriką? Arba dar 
tį nebeturiu ko prarasti, todėl' konkrečiau. Kam aš atvykau į 
nemanau kapituliuoti. Jeigu ne-'Amerikos lietuvių kongresą?

Pats aš dar v;sai neseniai iš
vykau iš Lietuvos, kurioje pra
leidau pusę man skirto am
žiaus. Manyje dar neišdilo nei 
grėsmingi faktai, kurie lyg var
pei dūžiai muša mūsų tautos li-j 
kimą, nei nauji ir viltingi Pra-; 
giedruliai. Į

“ . 1------ ------------ -------------------- - — •—, —-------

Mętąi, kuriuos praleidau la-Į sotinių koncepsiju ir religiniu 
gėryje-.ir kur susiformavo ma-|dogmu trintiS) bet'gėrio kova su 
no charakteris, buvo sunkūs irįblOgim Idealizmo kova 
alkani, tačiau ten suradau tik-Įmu Teisybės kova su melu. Da
rus draugus ir ėmiau suvokti < kartinė sovietinė sistema išei- 
paslėptą reiškinių esmę. Galiuj^vojo sav0 moralinius rezervus, 
drąsiai tvirtinti, kad nuo to lai-!nes teorijos ir praktikos nesu
ko, prasidėjo gyvenimas, kuria- tapimas, totalinė kontrolė, ir an- 
meme. nebeliko vietos tuštiems tinacionalinė politika įvedė ją į

,A. Pleškys

VLIKo pirmininko dr. Kazio Bobelio 
pasikalbėjimas “Margutyje” 1979.10.30

gausiu iš jūsų tranzitinę vizą 
per Italiją, 'tai laike šio mėnesio 
pasilieku pasiuntinybės patalpo
se ir paskelbiu bado streiką, a 
jei jūsų marinai išmes mane Į 
gatvę, tai’jirie ambasadas var
tų apsipiląjp benzinu dr suside
ginsiu. 'JerfP visas pasaulisjžino, 
kas ymAA^eiąką ir ko ji.veęta. 
į- Aš jupjs nieko negaliu padė
ti, £— ąt^jkėį-.viėe-kbnsuląs su 
į&tekingd^V^aįniės išraišką,. vei
de. J
ž - ‘i <į*’ ■

kiškas užsibaigė gana 
sėkmingai. Vienas Įmano drau
gas, ruį^ nąc:on alistas; kuris 
asmeni&ąi pažinojo' Amerikos

nuogybėje. Gal todėl dabar Lie- kia iš didelio noro, kad viskas 
tuvoje saugumas bergždžiai ieš
ko “Lietuvių katalikų bažnyčios 
kroniką” ar “Aušrą” ar kitą po
grindinę spauda rausdamasis 
lovose ir išvietėse, plėšdamas ir 
ardydamas kas jiems atrodo’ 
įtartina. Tačiau jau nebegali iš
ardyti ir sudaskvti to, kas buvo 
tokiuose varguose sucementuo
ta. Neapykanta režimo prave
damam melui ir terorui virto į 

j kovą, kuri turi didelį moralinį 
Į pranašumą, nes tai gėrio kova 
į su blogiu. Tai ne ideologijų ir 
I socialinių sistemų kdva, ne filo-

niams reikalams, painformavo 
pastarąjį apie;mano nesėkmes. 
Sekretorius , pąvedė mano bylą 
konsului Pringli, kuris labai pui
kus žmogus ir gerai supranta 
sovietų sąjungos vidaus padėtį. 
Po to be kliūčių gavau vizą ir 1 
balandžio 1979 metais kartu su 
žmona Lidija išskirčiau j Romą.

Gavęs tokią pamoką supra
tau, kad Amerikos politikoje 
nėra visada idealu, jei jos teri
torijoje .(ambasadoje) sovietų 
saugumiečiai susisuko lizdą. 
Blogiausia ir, tur būt baisiausia, 
kad amerikiečiai Ui žino, Ųet 
nieko nekeičia.

Susumuodamas visas man 
padėjusių žmonių. pastangas, 
mano tėvo, Gražinos Kulikaus- 
kaitės — Poegles, Onos Lanie- 
nės, Antano Adomėno ir kitų,

žodžiams.
Lagerinis gyvenimas palieka 

didėlį antspaudą ne tik pase, bet 
ir psichikoje, nes iš dalies, o 
kartais ir pilnutinai žmoguje 
įvyksta vertybių perkainarimas- būtų labai neobjektyvu. Spau- 
ir laikinė atskyrimo nuo amži- d°je laikas nuo laiko pasirodo 
no. Nes nebegali būti kalbų apie nevisai emocionaliai išbalansuo- 
materialinių gėrybių išliekamą ti pareiškimai, o nudmonės vie- 
vertę, jeigu greta tavęs nuskus-Įnu ar kitu svarbiu klausimu la- 
tagalvio ir sulysusio stovi toks] Kai svyruoja. Tokiu atvejų ge- 
pat nuskustas ir sulysęs. Kas,Iriausi vaistai yra savikritika, 
kad jis buvo generolas. Nesvar- žvilgsnis iš šalies. Jeigu pradeda 
bu, kad dar neseniai ji vadino rodytis, kad tik tu vienas teisus, 
profesoriumi ar rašytoju. Svar- o visi kiti klysta, reiškia pats 
bu, kas jis šiandien. Ar galima laikas prablaivėti. Lietuvių isei- 
jam patikėti paslaptį? Ar nenu- rija turi suprasti, kad į ją nu
bėgs ir neišduis už cigarečių {kreiptos mūsų tautos akys, nes 
pokelį?

melo aklavietę.

Lietuvių išeivijos problemos 
man dar nėra visai aiškios, nes 
apie jas spręsti tik iš spaudos

pokelį? j pagal išeivi jos veiklą yra spren-
iPaskui, jau metams slenkant džiama apie tautos potencijas 

išsidirba pas kalinius 7 jaus- laisvose sąlygose. Nemalonu 
mas, kuris padeda iš karto pa-'kalbėti, bet būnant Lietuvoje, 
žinti žmogų jo pirmapradėje ] teko išklausyti nemažai piktų 
- — ■ .atsiliepimų apie išeivijos vei-

•' BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausiai auįomobilių pardavėjas lietuvi*

Žinoma tie kaltinimai išplau-

būtų geriau, organizuočiau, ope
ratyviau ir veiksmingiau. Kad 
nustotų lietuviai užgaulioti lie
tuvius, ir kiekviena proga, kai 
nuomonės skiriasi, vadinti vie
ni kitus Maskvos agentais. Iš to 
niekas nelaimi nei Petras, nei 
Jobas, o tie, kurie sodina į ka
lėjimus mūsų brolius ir seseris, 
tie, kurie pamynė mūsų tautos 
suverenitetą ir orumą. *- v

Bet yra punktų, kuriuos išei
vijos kritikai Lietuvoje nesąmo
ningai pamišta. Amerikoje, kur 
valstybė nesikiša į savo politi
nę ir religinę veiklą, teoriškai 
yra. labai plačios veiklos gali
mybės. Tačiau ji ne tik nesikiša, 
bet visiškai nepadeda, palikda
ma viską pačių žmonių valiai. 
Todėl dažniausiai atsitinka, kad 
viskas priklauso lik nuo mėgė
jiškas veiklos, nes žmonės visų 
pirma privalo aprūpinti save ir 
savo šeimas. Prioritetai dažniau
siai atitenka ne organizacinei — 
visuomeninei veiklai, bet kovai 
už būvį. Todėl nenuostabu, ko
dėl taip dažnai svarbios rezoliu
cijos lieka popieriuje.

Tai nevisai supranta Lietuvo
je, nes man dažnai tekdavo iš
girsti nuomones kurios diame
traliai skirdavdsi.

Pirmoji — Viskas turi būti 
labai gerai ir nėra jokių proble
mų, nes laisvė riša negalima 
automatiškai padaro galimu.

Antra — nematyti jokių re
zultatų, nes išeivija prarado re
alybės jausmą.

Abu neteisūs. Man atrodo, 
kad, nežiūrint visų trūkumų, 
išeivija daug daro ir 
padaro ir kad reikiamu 
tu ji sugeba veikti dar 
riau ir efektyviau.

(Bus daugiau)
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JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, I1L

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

Atdara šiokiadieniais nuo
Volare Ptlmier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo Ir priežiūros departamente

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

Tel. 476-2206

(Tęsinys)

Margutis”: -- Daktare, va. 
anos savaitės pasikalbėjime. 
Vyt. Kamantas PLB pirm, tei
gia, jog PLB pageidautų tiesio
ginio ryšio, kad valdyba su val
dyba bendrautų. Gal. sakyčiau, 
reikėtų imtis žygių tokiam tarp 
vaidybiniam pasitarimui, o ne 
asmeniškų, privačių ryšių pa
laikymu.

Dr. Bobelis: — Teisingai, mes 
valdyboje tą klausimą diskuta
vome su valdybos nariais, tą p. 
Gureckas būdamas posėdyje 
girdėjo. Ir buvome nutarę, kad 
VLIKo valdyba kreipsis į PLB 
valdybos bendrą atstovų posėdį, 
bet mes sutarėme, prieš tai pir- 
leiskim, su p. Kamantų ar su 
p. Gėčių, su p. Simonavičiuni ir 
asmeniškai pasikalbėsime, pasi
tarsime, o vėliau padarysime 
oficialų posėdį. Tas yra visai 
natūralu. Žiūrėkite, kiek sykių 
susitiko prez. Carter su Beginu, 
su Sadatu, kol pagaliau jie vi
si trys suėjo. Tas natūralu ir 
čia nieko blogo ir

mielu noru susitiksime su val
dybos atstovais ar pilnomis val
dybomis pasitarti Mūsų tikslas.1 
vLIKo tikslas vra visu lietuviu 
vienybė. VLIKas įkūrė pasaulio 
lietuvių Chartą, VLIKas yra at- 
sakomingas už tos Chartos vyk
dymą ir VLIKas dės visas pa- 
tangas, kad būtu vieninga lietu
viška visuomenė, vieninga lie
tuviška bendruomenė ir. kad 
visi galėtume bendrai dirbti ir' 
mūsų darbo rezultatai bus vi
sai kiti.

“Margutis”: — Malonu girdė
ti ir tegu, kai liaudyje sakoma, 
iš Jūsų lūpų, tiesiai į Dievo au
sį.

Dr. Bobelis: — Padėk Dieve, 
kad taip įvyktų — tikrai džiaug
čiausi.

“Margutis”: — Ačiū daktare, 
už taip nuoširdi! pasikalbėjimą. 
Aš “Margučio” ruožtu, Jums 
asmeniškai ir VLIKo valdybai 
linkime geriau:- e,s sėkmės.

Dr. Bobelis: — 0 aš labai dė- 
čia mes su kojų Jums ir visiems “Margu-

i;

ėio” klausytojams, kurie išklau
sė šį mums taip aktualų pasi
kalbėjimą. Dar kartą pons Pe
truli, aš sveikinu visus “Mar
gučio’’ radio klausytojus. Labai 
malonu būti jūsų tarpe.

“Margutis”: — Ačiū ir viso 
geriausio. Gerbiamieji “Margu
čio” klausytojai, girdėjote pasi
kalbėjimą su Vyriausio Lietu-
vos ' Išlaivinimo Komitete-VLI
Ko pirmininku Dr. Kaziu Bobe- 

St. Petersburg, Florida.
(Pabaiga)

iš

Pašovė Izraelio 
ambasadorių v.

LISABONA, Portugalija. — 
Neišaiškinti asmenys Portugali
jos sostinėje pašovė Izraelio am
basadorių Efraimą Eidarą. o jo 
sargą visai nušovė. Palestinie
čiai tvirtina, kad ne jų žmonės 
kėsinosi prieš 55 metų ambasa
dorių.

Ambasadorius gyvybę išgel
bėjo, nelipdamas iš automobilio. 
Jeigu būtų išlipęs, tai jis būtų 
buvęs nušautas vietoje. Viena 
kulka pataikė Į rankos viršuti
nę dali. -Antroji kulka pataikė 
į šlaunį, o kūnas buvo sužalotas 
įvairiomis stiklu skeveldromis, v

Turime po kelias

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

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

Minkšti viršeliai $10.00

3. A. Ambroses CHTCAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai_________________ $15.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį palto Jllaidoma.

* “J tf-.ATUr/'nw ■—□rxv’%
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$10.00
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I* Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
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116.00 per six months. $9.00 per 
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pusei metu ____
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metama ____
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Čia vis dar kaltas Bobelis
Visi Amerikos lietuviai žino, kad lapkričio 13 dieną 

J. A- Valstybių Atstovų Rūmų priimta rezoliucija No. 
200, yra svarbus žingsnis Lietuvos laisvės problemai. 
Vienbalsiu rezoliucijos priėmimu džiaugiasi amerikie
čiai, kurie tiki tautų laisve ir žino, kad tai yra vienin
telis tikras kelias į pasaulio taiką ir gerbūvį. Džiaugia
si ir Kongreso, atstovai, vieningai susitarę raginti pre
zidentą ateinančių metų Europos taikos klausimus ri
šančioje konferencijoje kelti Lietuvos ir kitų dviejų 
pavergtų Pabaltijo valstybių klausimus Madrido kon
ferencijoje.

Visi žino, kad tautų laisvės klausimais tartis su ru
dais komunistais yra sunkiau, negu su mulų sufantizuo- 
tais iraniečiai.. Visi žino, kad Madrido konferen
cijoje rusai bandys. įrodinėti, kad ne Sovietų karo jėgos 
ir komunistų partija prievarta prijungė Lietuvą prie 
Sovietų Sąjungos, bet aiškins, suvažiavusiems atsto
vams/ kad lietuviai patys prašė Staliną užmauti jiems 
kilpą ant kaklo.

Vakar buvome kitą didžiulę žinią parašę pir
mame Naujienų puslapy: /‘Prezidentas Carteris įšaldė 
Irano pinigus Amerikoje”, per visą puslapį sekė svarbi 
žinia- Ji rodė, kad net ir prezidentas* iki šio. meto da
ręs nuolaidas naujai Irano vyriausybei, ryžosi pastoti 
kelią mulos šantažui. Tą svarbią žinią parėmėme kita, 
kuri sakė: “Atstovų Rūmai priėmė rezoliuciją No- 200”. 
Žinią telefonu pranešė pats Dr. Kazys Bobelis, VLIKo 
pirmininkas- Mums atrodė, kad lietuviams ši rezoliuci
ja yra daug svarbesnė, negu ginčas su fanatiku Ira
no mula-

Nei Jungtinės Tautos, nei Saugumo Taryba Lietu
vos klausimą negalėjo spręsti. Sovietų Sąjunga turi už
ėmusi svarbias pozicijas Jungtinėse Tautose, todėl ten 
ji galėsianti uždėti savo veto, jei kuri valstybė drįsta < 
kelti Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių laisvės klau
simą. Jeigu klausimas būtų iškeliamas kurioje Jungti
nių Tautų komisijoje, tai rusai galėtų sudaryti daugu
mą ir Lietuovs laisvės klausimą ilgiems dešimtmečiams 
galėtų palaidoti. Europos taikos konferensija turės

svarstyti Lietuvos laisvės klausimą, nes karo pradžioje 
lietuviams, laitviams ir estams buvo atimta nepriklau
somybė- Sovietų karo jėgos prijungė tris Pabaltijo val
stybes prie Sovietų Sąjungos ir išnaudoja visus minėtų 
kraštų gyventojus.

Helsinkio aktai privalo paruošti dirvą Europos tai
kos konferencijai. Helsinkio aktą paruošusios valsty
bės privalo galutinai aptarti pavergtų tautųriįlžmą, o 
rusai turės būti priversti grąžinti pavergtiesiems lais
vę ir apmokėti okupacijos metu padarytus toms tau
toms nuostolius.

Dr- K. Bobelis aišiai suprato Helsinkio aktų svar
bą ir ryžosi Pabaltijo kraštų laisvės klausimą kelti Bel
grado konferencijoje. Tada Amerikos, delegacijos pir
mininkas A. Goldbergas, Dr- Bobelio patariamas, pasa
kė Maskvos delegacijai ,kad JAV nepripažįsta karo me- ' 
tu padaryto Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių įjungi
mo į Sovietų Sąjungą, ir yra pasiryžusios šį klausimą 
svarstyti konferencijos posėdyje Tai buvo pirmas smū
gis sukrečiąs sovietų atstovus-

Dabar reikalas yra daug rimtesnis. Dabar Atsto
vų Rūmai primena JAV prezidentui reikalą Madrido 
konferencijos dienotvarkėn įrašyti Lietuvos Latvijos ir 
Estijos laisvės klausimą-

Dr. Bobelis, būdamas ALTo pirmininkas, mokėjo 
taip tuos reikalus tvarkyti, kad iš pavergtų tautų buvo 
vienintelis, kuris pateko į Belgrado konferenciją, tarė
si su JAV delegacijos nariais ir padėjo paruošti rezo
liuciją nutarimams pravesti, šiandien tas pats Dr. K.
Bobelis, vadovaudamas VLIKui veda paruošiamuosius 

darbus Madrido konferencijai. Kam teko klausytis jo 
Pranešimus Amerikos Lietuvių Kongrese, tas žino., 
jo padarytus žingsnius ne tik Amerikoje, bet ir kitose 
valstybėse- Dr. Bobelio vadovaujamas VLIKas sten
giasi turėti daugiau atstovų, kurie gins pavergtos Lie
tuvos teises- Atstovų Rūmų priimta rezoliucija yra vie
nas iš konferencijos paruošiamųjų darbų* Tokią pačią 
rezoliuciją paruoš ir Senatas. Lietuviams teks gerokai 
padirbėti, kad senatorius įtikintų priimti panašią re
zoliuciją.

Mes žinome, kad Amerikos užsienio politikai vado
vauja prezidentas- Bet prezidentas negal iignoruoti 
abiejų Kongreso Rūmų priimtos rezoliucijos. Dr. Bobe
lio kalbos, nuoširdus įtikinimas paraginos visus lietu
vius rašyti laiškus Kongreso atstovams, kuriuose būtų į ’ 
raginami įstatymų leidėjai vienbalsiai nutarti priimti L . . .
nutarimus, įpareigojančius prezidentą kelti pavergtos santykius jis ra5o netiesą Girds 
Lietuvos, ir kitų tautų laisvės klausimą. reorgai yra pasiryžę pasisavinti

Kadangi Dr. Bobelis,, susirūpinęs Atstovų Rūmų?JAV LB-nę. Tekį sapaliojimą 
rezoliucija, dienomis ir vakarais telefonavo Kongreso f skabia ir St Barzdotas frontu 

besii-ūpinantiems laiš- 19/9 m. rugsejd men. p. a3).
^.Šitokią bendrybė leptelti, be jor 

vių grupelė, kuri stengėsi Dr Bobeliui pakenkti, jo ve-: kių įrodančių davinių yra tūž
dama darbą nuvertinti ir jam pakenktu Nesupratę čiažodžiavimas ir be to, rodo, 
VLIKo vedamo darbo svarbumo, jie pradėjo ieškoti Pa-- rašėjas iš viso nežino, ką 
šaulio Lietuvių Bendruomenei garbingos vietos lietu- ras0‘ to’ rimtam zurna- 
vių vedamoje kovoje-

Paskutinėms dviem savaitėm šimtai lietuvių, Dr. 
Bobelio raginami, buvo įsikinkę į darbą rezoliucijoms, 
pravesti. Tuo tarpu inž. Kamantas ruošė rezoliuciją 
Dr- Bobeliui kritikuoti. Be kitų dalykų, inžA Vytautas 
Kamantas negalįs dovanoti Dr- Bobeliui, kad šis išpra
šęs iš posėdžio Gurecką, įžeidusį netik visą VLIKą, bet. bar, kai atstovai nutarė Madride kelti Lietuvos laisvės 
ir asmeniškai VLIKo pirmininką^ Kamantas dar pa- klausimą* negu kad inž. Kamanto ir Gurecko parėiš- 
reiškęs, kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenė labai nor kimuose. • . a .

nariams ir musų tautiečiams, 
kais ir patarimais, Amerikoje buvo pasimetusių lietu

Kristijono Donelaičio 
dienos minėjimui suruoštą programą.

lituanistinės mokyklos mokiniai atidžiai seka šių metų Vasario 16 
(V. Noreikos nuotrauka)

K. Strėva

ANTANAS GAEIUŠIS KLAIDŽIOJA 
“AIDŲ” ŽURNALE

“Aidų’’ žurnale, rugsėjo mė- listui nedera koliotis pravar- 
nesio laidoje, Antanas Gailiušis 
atspausdino ilgą rašinį apie LB 
-nę. Gerai, kad jis ėmėsi iš. esmės 
rašyti apie Bendruomenės orga
nizaciją. Būtų buvę gražų, kad 
palietęs JAV LB-nės. santykius 
su RLB-ne, savo rašinį, kąip dė- 
.ra rimtam žurnalistui, ir dar jį 
spausdinant kultūros žurnale, 
būtų jį parėmęs faktais, o> ne 
tuščiais, plepalais. Jis prirašė 
užuominų, įtarinėjĖmų, net ali
armuojančių įspėjimų ir visa 
tai, tik jo fantazija, viskas iš
laužta iš piršto. Todėl jo raši
nys nerodo, kad Antanas Gailiu
šis turėjo norą paliesti dalyką 
iš esmės, pasiremiant objekty
viais. faktais/

Jau šio rašinio pradžioje pa-
Bendruomenių

džiuoti, nes tai liudija tik asme
nybės menkystę. Tokiais pra
vardžiavimais yra pagarsėjęs 
St. Barzdukas, kuriais jis pra
tęs niekinti RLB-nės veikėjus. 
O Antanas Gailiušis, pasisavinęs 
iš jo niekinančius pravardžiavi
mus, juos kartoja ir niekina 
RLB-nės veikėjus. Bet tai rodo' 
stoką rimtumo ir kultūrinid su
brendimo.

Antanas Gailiušis rašo, kad 
reorgai puola LB-nę. Bet tai yra 
gryna netiesą. RLB-nės veikė
jai niekad nepuolė ir niekad ne
puls LB-nės, kaip tokios. Dėl to, 
jis gaji, būti ramus, ramiai mie
goti ir saldžius sapnus sapnuo
ti. Matyt, jam Bendruomenės 
vadai yra tas pats, kas ir pati 
Bendruomenė. Visi žino, kad 
B-nės vadai, tai dar nėra B-nė. 
Man rodds, kad Antanas Gailiu
šis turėtą atskirti Bendruomenę 
nuo. jos vadų. B-nės nepuola, 
bėtjpę vadams daromi priekaiš- 
itai, kodėl jie savo nuokrypomis 
mųtolo. nuo jos tikslų ir skaldo 
visuomenę. . . ’:

Ar gi Antanas Gailiušis neži
no, kad JAV LB-rės vadai, užuot 
veikę lietuvybės išlaikymo ir

Tinti bendradarbiauti su VLJKu, bet paskyrusi toRį 
ryšininką, su kuriuo visas VLIKas negali susikalbėti, 
nes jis ne tik pareiškime neskaitė* bet VLIKo narius ir 
jų pirmininką, iškovojo. Kažin ar VĮIųiuję rųsų . leidžia
moje spaudoje rasime daugiau spyglių Dr- Bobeliui da-

lietuviškos kultūros puoselėjimą, 
jie ją padarė politine partija, 
kuri ryžosi griauti mūsų lais
vinimo institucijas, grobstyti 
laisvinimo reikalams renkamas 
aukas, astovauti valdžios įstai
gose visus lietuvius.

Antanas Gailiušis baimingas 
ta prasme, kad jis mano, jog 
LB-nė nėra suskilusi. Deja, ne 
visi tokie laimingi, kaip jis. Jie 
mato labai liūdną faktą, kad 
JAV LB-nė yra suskilusi ir ją 
skaldo vis toliau. Ir tai kas, o 
gi frontininkai, kurie ją užgožė 
laiko.

Dar iki šiol niekas nedrįso to
kios netiesos skelbti, kokią A. 
Gailiušis paskelbė Aidų žurnale, 
Girdi, RLB-nę dirbtinai pagim
dė tos grupės, kurios priešingos 
LB-nės laisvinimo, veiklai. Tai 
demagogiškas jtaigojimas, ku
ris niekuo nepagrįstas. Jokią, 
lietuviškos visuomenės grupė, 
jokia partija, išskyrus tik ko- į 
munistus, niekad nėra p.asisakę 
prieš, dėl-LB-nės laįsvininio vei
klos.

Tik pasisakoma ir kritikuoja
ma, kad tokia veikla būtų sude
rinta su laisvinimo veiksniais, 
kad tokiu būdu ši veikla nebū
tų dvigubinama, nes tai gali bū
ti ne tik nenaudinga, bet ir 
kenksminga. Priekaištaujama 
B-nės vadams, kad jie ją JAV 
nukreipė grynai Į politinę vei
klą, o susilpnino lietuvybės iš
laikymo puoselėjimą. Jie igno
ruoja ir JAV seną sėkmingai 
veiliiančią laisvinimo instituci
ją Ąltą o taip pat mūsų TaųĮos 
atstovybę Vilką, Juk visiems 
yra žinoma tas neleiutąs f ak-, 
tas:: Vasario Ifisios proga, LR- 
nė grobsto laisvinimo reikalam^ 
.renkamas aukas-sau,

(Bus daugiau)

K. Donelaičio mokyklos 
mokinių darbai

KAIP LIETUVIAI SENOVĖJE GYNĖSI 
NUO PRIEŠŲ

Pagal Vinco Krėvės “Milžinkapį” lietuviai 
senovėje narsiai gynė savo tėviškę nuo priešų: 
nuo gudų, lenkų ir nuo piktų kraugerių kry
žiuočių.

Lietuviai žinojo, kur ir kaip statyti savo pi
lis, kad būtų lengviau gintis nuo priešų. Suras
davo vietą, apsuptą arba arti vandens, kad būtų 
sunkiau priešams užpulti, arba statydavo pilis 
ant aukštų kalnų- Jeigu nebuvo tinkamo kalno, 
tai sunešdavo akmenis, suveždavo žemes ir su
pildavo piliakalnį-

Pilių kuoruose dieną ir naktį stovėdavo sar
gai, kurie uždengdavo laužus, jei priešai pasiro
dydavo, tai perspėdavo žmones, toliau nuo pilies 
gyvenamus- kad artinasi pavojus. Visi skubėda
vo kraustytis į pilį. Turėdavo net slaptus takus 
per girias ir pelkes, vedančius į saugumą-

Kai visi susirinkdavo, užkeldavo pilies var
tus. Priešams pradėjus lipti į kalną, šaudavo 
strėlės,. pildavurkarstą dervą ir vandenį jiems ant 
galvų. Kai priešą’ traukdavosi,lietuviai juos vyda
vos!. kol su mušdavo.

Vincas Krėvė Mickevičius savo padavime 
pasakoja, kad lietuviai geriau pasiryžę žūti, gin- 
lingų atominių bombų ir kitokių baisių modernių 
nelaisvę.

Erikas Vasiliauskas, VII B kl.
*

Senovėje nebuvo automatinių šautuvų, ga
lingų atominių bombų i ritokių baisių modernių 
ginkų- kurie vienas su kitu lenktyniauja savo 
naikinančia jėga. Žmonės kovodavo strėlėmis, 
ietimis, kalavijais. Priešui lipant į kalną, Į pilį,

niai būtų išnykusi. Tą neapsakomą, nenumaldo
mą lietuvių laisvės, troškimą niekas nenumalšins 
—nei kančios* nei šiandieniniai, baisūs binklan

. Alvyde Eitutytė, VII B kl- 
Kr- Donelaičio mokykla

APIE ŽIAURŲ BAJORĄ ČIČINSKĄ
Maironis sukūrė baladę “Čičinskas” pagal 

liaudies, padavimą apie bąisų bajorą. Čičinskas 
buvęs toks blogas, kad net jo kūno, žemė nenorėjįo

ant galvų pasipildavo rąstai, akmenys, juoda, priimti: 
verdanti smala ir karštas vandelėlis- Iš toli nu- !
žudyti priešą kalaviju nebuvo galima. Reikėjo 
prie jo arti prieti- Strėlėmis buvo galima ir iš 
toliau pasiekti, bet tam reikėjo stiprių rankų, 
kad galėtų įtemti lankus. Be to strėlės gerai šar
vuotiems kariams nebuvo jau taip labai pa
vojingos.

Mirtis senovėje buvo taip pat baisi. Mirdavo 
laisvės kovotojai ir priešai, perverti, žirgų su
mindžioti, svilinančia derva apipilti- Teisybė, 
mirtis ir šiais laikais yra baisi, bet ji greičiau 
ateina staiga, kaip seniau.

Lietuviai buvo narsūs žmonės, mylintys sa
vo laisvę. Už tą laisvę nebijojo savo kraują pra
lieti, už tėvynę mirti. Jiems buvo svarbu, kad tė
vynė būtų laisva. Lietuviai ir dabar tokie yra- 
Jeigu nebūtų, tai tokia nedidelė lietuvių tauta se-

(Bus daugiau)

VYSK. ANTANAS BARANAUSKAS
PO DAUGELIO DEŠIMTMEČIŲ 

(Tąsa)
Turtų A- Baranauskas nekrovė. Skolinda

vęs piniguos neturtingiems, dažnai juos šelpda
vęs. Kai poetas mirė, kasoje rado tik šimtą rub
lių. Anupras, grįždamas iš laidotuvių, parsivežė 
lagaminą smulkmenų , dalį knygų, smuiką- Kaž
koks muzikas profesorius iš Petrapilio, sužino
jęs apie poeto smuiką, parašė laišką Anuprui, 
prašydamas atvežti smuiką j Petrapilį, žądėda-

mas. sumokėti tūkstantį rublių auksiniais, Anup
ras. Baranauskas, nuvežė smuiką profesoriui ir 
grįžo labai patenkintas:
u Kas ti do skripka, kad prof esorius labai 
apsidžiaugė ir nepagailėjo šitokios sumos — ste
bėjosi Anupras

Brolis po Antano mirties parsivežė jo vys
kupišką žiedą. Dar ilgai pas Anuprą buvo Poeto 
"Kelionės^ Pėtersburgan” ir kitų dainų ir eilių 
rankraščiai, laiškai, knygos su autografais. ĮI 
Pasaulinio karo audrų metu viskas žuvo.. Išliko 
vos keletas stambesnių daiktų. Mano apsilanky
mo metu tebebuvo sieninis laikrodis, kuris Sei
nuose kabėjęs vyskupo valgomajame, aliejiniais 
dažais tapytas paveikslas- — —

Ar nebūtų tikslinga šiuos eksponatus par. 
vežti į Anykščius ir padėti Baranausko klė
telėje I

Gal būt kai kam atrodys, kad nevertėjo kal
bėti apie poeto vaikystės išdaigas-' Gal tegu jis 
liktų mūsų atmintyje savo jaunystėje lyrikas, 
vėliau — dogmatikas, q senatvėje -r asketas! O 
vis tiktai -
eities būna ta maža plytele, paryškinančia poeto 
asmenybės paveikslą- : • »

tegu šios nuotrupėlės iš tolimos -pra-

O. Sfa’ęlstytę-.Aj
(Paimta iš Aušros) 

(Pabaiga)
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRlKSClOMUl

1 - • * ’
TIESA APIE PRAGARĄ

Norėdami surasti tiesą, ieškokime Biblijoje, Dievo žodyje. 
Savo maldoje į dangiškąją Tėvą Jėzus pasakė: “Pašventik juos 
tiesoje, Tavo žodis yra tiesa” (Jono 17:17). Žodis pragaras yra 
išverstas iš ebrajų žodžio šeol, ir iš graikų žodžio hades. Tikroji 
to žodžio prasmė yra mirties stovis arba mirusių buveinė; vieta 
atilsies, tamsos ir tylos, kapas arba grabas. Į tą patį šeolį arba 
hades nuėjo Jėzūs po mirties, kaip parašyta Psal 16:10 ir Ap. 
Darb. 2:31, 32: “Tu nepaliksi mano dūšią pekloje” (Senose Bibli- 
jose). Naujesniuose vertimuose: “nepaliksi mirusiųjų buveinėje”, 
šeolyje. Dievas nepaliko Jėzų kape arba grabe, bet trečioje die
noje prikėlė jį iš numirusių. Duodamas šv. Jonui Apreiškimą 
(1:18) Jėzus kalba, sakydamas: “Nebijok, as pirmasis ir pasku
tinis ir gyvasis; aš buvau numiręs ir štai esu gyvas per amžių 
amžius ir turiu mirties ir pragaro raktus”, t.y. galią uždaryti arba 
atidaryti grabą, kapus.

8V. RASTO TYRINĖTOJAI
j. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island. N. Y. 10303

*■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■««■■■■■■■■ I

Mažeika y Evans

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE

DA. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6*49 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Buildins) Tel. LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitari 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

Stepono Kairio atsiminimai
(Tęsinys)

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Was*<: heater Community klinikos 
Medicinos direktoriui 

1938 S. Manheim Rd., Westchester, IL 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni 8—3 vai 
Tolu 562-2727 arba 562-2723

TEL — BE 3-5898

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal auaitgrima.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W- 71 Sf. Tol. 737-5149 

tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”1

VaL aau wwtarimq. Uždaryta treč « ■ J - - -■ *

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET " 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirta. 5—7 vat vak.
Oft» telef.: 776^880 

Rezidenciloš telefu 448-5545

DR VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ lipe? 
Ofisas 26*8 WEST SWe FlROIT 

Tel. PR Ė-1223
OFISO VAL.: pina., antrad, trečiaa 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. fiUtadie 
ainis 2-4 Vii. popiet Ir kita laiku 

oagfl MitiUrtaa.
■ N— ii" "" i t- - nv»-n»r t mi mm

P ŠILEIKIS, O. P.
V OBTHOPKDA^-PROTEZJSTA' 
A, Aparatai - Protezai. Med. ban 
ęy data. SMcMK Maita teJ|om« 

'.Arch Supports) ir t t
viu.i- 8—4 ir 4—4. SLHadleniair fc—'• 
2830 West 68rd BL CMea»*. K L 6062* 

Telef.J PREtptct 8-5084
,, . 1 .WTM ..Ii,... . „o

. FLORIDA

VAŽIUOJU PALANGON

Visas pasaulis susiaurėjo iki 
žibalo statinės, kurią buvau už
gulęs, ir buvau pasiruošęs mir
ti. Protarpiais skaudino jaus
mas, kad nėra kas tavęs pasi
gaili: laivo įgula, šen ir ten zui- 
dama, iš mūsų tik šaipėsi. Bet, 
nors vargau didelį vargą, nega
lėjau nepastebėti nepaprasto' 
reiškinio. Kai jau visi, be laivo 
kapitono, buvo' pribaigti, ties j 
laivo stiebu pastebėjau padorios i 
vaizdos vyrą, kuris stovėjo vie
toje, vis pasižiūrėdamas į dan-' 
gų. Vyras nesirgo jūros liga ir 
tik sau sunkiais momentais iš
sitraukdavo ir kišenės bonką ir 
pabučiuodavo jos gurklį. Nemo
kėjau tuo'met sau išsiaiškinti, 
kodėl tas vyras buvo atsparus ir 
jį puolusiai jūrai. Tik daug me
tų pagyveiięs, supratau, kad, 
einant ir per labai audringą gy
venimą, galima išvengti jūros 
ligos, jei tik tolumoje turi pas
tovų šviesų tašką ir jo nepalei
di iš akių. Tuomet nebūtina ir 
bonka kišenėjė.

Visam kam yra galas. Kaikas 
laive šuktelėjo: ‘Palangos til
tas i’, ir kas turėjo geras akis, 
galėjo tikrai įžiūrėti ūkana pa
trauktame ore tamsią j jūrą bė
gusią juostą. Tai buvo Palangds 
tiltas ir kartu mūsų kančių ga
las. Atsigavo ir labiausiai nuka
muotieji. Nudžiugęs subaudė ir 
pals ‘Phoenix’, ir jau ilgai ne
truko, kad laivas atsargiai pri

sišlietų prie tilto ir abiem ga
lais būtų prie jo pririštas-. Kai 
išlipęs iš grafo laivo tvirta koja 
atsistojau ant grafo tilto, liga 
dingo kaip nebuvusi. Vėl grįžo 
noras gyventi. Pagaliau ir sau
lutė prasimušė pro debesis, ir 
šviesos banga nubraukė per pu
tojančią jūrą. Pirmą kartą ma
čiau, kaip beribė Baltija^ kad 
ir nenoromis, nusišypsojo.

PALANGA

Mano ‘studentavimo’ metais 
(1889-1894) gražutė, kaimiškai 
puošni Palanga, miške pušiai: 
pasislėpusi, išskyrus vasaros 
mėnesius, gyveno ramą, gal 
kiek vienuoliška gj'vėiiimą. Pa
langa turėjo’ savo prekybą, sa
vo amatus ir nei nedidelę savo 
pramonę, žydų gyvenamojoje 
Palangos dalyje buvo išvėtytos 
smulkios dirbtuvėlės gintarui 
apdirbti, o grafas Tiškevičius 
pasista+ė už miestelio plytinę. 
Ir kai Palanga nemokėjo sunau
doti visų grafo piytų, jos pradė
ta eksportuoti Į Liepdją, kur 
buvo statomas karo uostas. Pa
langos prekyba, aptarnaudama 
porą tūkstančių miestelio gy
ventojų ir apilinkinius kaimus, 
gabenosi prekes iš Liepojos, iš 
dalies iš Kretingos, bet ir arti
mi Prūsai turėjo joje savąją da
lį. Tik kaikas it Klaipėdos gau
namų prekių ėjo per muitinę: 
daug:ausia jų pasiekdadavo Pa
langos kontrabandos keliu ne
žiūrint kad siena buvo stropiai

New Quiche Made With
North Carolina Apples

DR. C. K./BOBELIS
Prostatos, inkštų Ir šlaoumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (613) 321-4200

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. SERENAS
Tel. WA 5-8083

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

North Carolina apples will serve you well in a fabulous 
Apple and Sausage Quiche. The flavor Combination is over
whelmingly good, savory yet lightened by the fresh apples 
the dish. Try this for a change-of-pace main dish at your Lri>.^

saugoma Palanga turėjo nepa
gaunamų kontrebandininku ■— 
jų tarpe Lukaitį ir Mikulskį.

Du veiksniai darė ir tuomet, 
Palangą garsią visoje Lietuvo
je: jos progimnazija ir, žemai
tiškai tariant, ‘kumpelninkai’ — 
vasaros mėnesiais čia atvykstą 
vasarotojai pasimaudyti Balti
jos jūroje. Iš jų Palanga iš da
lies mito' jų buvo ugdoma, ii 
tuodu veiksniai įbrėžė jos veide 
ryškių Palangai žymių. Man ne
teko patirti Palangos kurorto 
istorijos; bet iei kuris mūsų 
apylinkės klebonas važiuodavo 
vasaros mėnesiais ’ant šiitų 
vandenų’, tai reiškė, kad jis va
žiuoja Palangon. Maldni mūsų 
saulutė per vasarą nesuspėdavo 
sušildyti Baltijos vandens; už
tai jai padėdavo grafas Tiškevi
čius. Jo rūpesčiu Palangoje bu
vo pastatyti šiltų vonių namai, 
buvo iš jūrosnutiestas vamzdis, 
ir Tiškevičiaus žemaitukas, suk
damas ratą, varė jūros vandenį 
kur reikia; pašildytas jis ėjo į 
vonias. Turbūt,, dėl tų vonių ir 
ėjo garsas’per Lietuvą apie šil
tus Palangos vandenis. Bet dau
gumas vasarotojų maudydavosi 
pačioje jūroje, ir tai buvo daug 
maloniau. 1891mietais Bitė (G. 
Petkevičaitė) ‘Varpo’ 9 nr. ra
šė apie Palangą:

i
“Didesnė žmonių dalis, ser

gančių ant dirksnių ligų, mėgsta 
švelną, nors ir smarkų vėją nuo 
marios. Girdėjau dažnai sakant- 
kad per ilgas valandas gali sė
dėti ir nepajudėti, įsistebėję aki
mis į neišmatuojama didumą 
banguojančios jūrės ir klausyti 
užimą vilnių, plakančių su bai
siu smarkumu lėkštą, smiltini 
krantą. Kaip vilnys ant marės, 
taip pat tada galvoje mislys ve
ja vieną kitą, ir žmogus, suly
gindamas save su platumu prieš 
jo akis tvikstančios jūrės, su 
tviksėjimu be atvangos milži
niškos jos spėkos, — pajunta 
save tokiu menku dalykėliu, 
apie kurį ir myslyti daug nėra 
verta.’’

Iš to poetiško Baltijos pavaiz
davimo tenka daryti išvadą, 
kad maudymasis jūroje teigia
mai veikė ne tik žmogaus kūną 
su jo dirgsniais, bet ir dūšią.

Palangos kuroi tas turėjo pa
čiam miesteliui ir jį lankiu-; 
siems vasarotojams didesnės 
reikšmės, kaip ką tik Bitės pa
minėtoji. Mūsų dvarininkiai Pa
langos kurortas buvo savo’ ma
ža Nicca, kur būdavo ne tik 
maudomasi, bet ir keliami puo
šnūs baliai, šokama kurhauzo 
salėje- mezgiama naujos pažiir, 
tys, Dievuliui laiminant, ir tuo
kiamasi. Be vyresnio amžiaus 
dvasininkų, čia suvažiuodavo 
artimosios Žemaitijos rinktinė 
bajorija karietomis ketvertą ir 
net šešetą arklių. Kaikas atsi
lankydavo' iš Vilniaus, Varšuvos 
ir net Peterburgo. Ta visa poni
ja dar sutilpdavo senosios Pa
langos poniškoje dalyje, dabar
tinėje. Vytauto gatvėje, prade
dant nuo pogimnazijos rūmų ir 
baigiant p. Nagevičienės na
mais, už kurių Čia pat buvo var
nų nutūptos žydų kapinės ir to
liau ėjo gražus Tiškevičiaus ši
las, kirvio ir civilizacijos dar Į 
nepaliestas — iki pat Prūsų sie- 
nc's. Pačiame Palangos pliaže ne
buvo nieko panašaus į tą Sodo
ma ir Gornofa, kuo dabar virto 
jūros kurortai. Vyrams ir mo
terims buvo paskirto atskiros 
maudymosi valandos. Maudymo^ 
silaiką rodė augsi anie stiebe iš
keliama vėliava, ir, kai maudė
si moterys, vyrams buvo drau
džiama ne tik jūros krantu val
kiotis, bet ir iš tolo žiūrėti, be
gėdiškai kopose pasislėpus.

i (nerSnep sng-)

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Birženu klubo metinis narių su
sirinkimas Įvyks lapkričio 18 d., sek
madieni, 1 vai. pop et Liet. Ev. Re- 
LOrmatų parapijos salėje, 5230 S. Ar
tesian. Po susirinkimo pašnekesiai 
prie kavutės. Valdyba kviečia visus 
birzenus su šeimomis gausiai daly
vauti.

UTENOS Draugiško klubo susirin
kimas ivyks antradieni, lapkričio 20 
d. 7:00 v. v., Joanos salėj. 4258 S. 
Maplewood. Nariai kviečiami gausiai 
dalyvauti. Po susir nkimo. bus vai
šės.

Antanas Brckevičius

Nuo

W pound bulk sausage
E H cup chopped fresh z- 
u onion
' U teaspoon dried leaf 

thyme
2 Red Delicious apples, 

pared, cored and cut 
into 1/2-inch cubes

Fresh Carolina Apple Quiche
1 tablespoon fresh lemon 

juice
1 tablespoon sugar

V4 cup (2 ounces)shredded 
Cheddar cheese

4 eggs, beaten
2 cups light cream ot milk 

Pastry for single-crust

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti jums naudingi n 
ateityje.

Sąskaitą apdraustoj 
>ki $40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400
S929 SO. HARLEM AVEa 

Bridgeview, IL 60455
Tel. 598-9400

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

(11/2 cups) 9-Mch pie
In large skillet cook sausage, onion and thyme until sausage 

k browned and onion is tender, about 10 minutes. Remove 
from heat; drain off excess fat. In bowl loss apples with lemon 
juice and sugar. Add prepared sausage mixture, Cheddar cheese, 
eggs and cream; mix well. Line a 9-irtch quiche dish or pie 
plate with pastry. Turn apple mixture into dish. Bake in 35b°F, 
oven 40 to 45 minutes, or until custard is set. Let slsnd 10 
minutes before cutting to serve.
Makes : 6 servings.

Passbook Savings.
m \ Savings 

(Minimum $500) 
OTtifičatt

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4fi05-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos

Lietuviu

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. Tel: Y Ards 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, HI. TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. Tel.: YArds 7-1138-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVVICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE------------------ Virginia 7-6672
11023 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-44H;

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tek YArds 7-1911

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS
Vlaaq Il WOPA.

T498 kll. A. M.
Liatuviv kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 530 
6:00 vai. t vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
'•L ryto.

Vedėja Aldona D*ukus
Tblott HfrrHetk 4-14 U

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

A “Lietuvos Aidai’
KAZt BRAZDilONYT*

Proęram^a v*di|a

Kasdien nuo pirmadienio ūd 
penktadienio 9 vaL rak.

Viaoe laidos ii WOPA rtotim, 
banga 1490 AJL

St Petersburg. Fla., 5:30 vai. p.p 
iš ttTIS stoties 1110—AM banga. ’

2646 W. Hat Street
Chicago, lUinoig 60621 

Telef. 778-5374
~~ wti ji !■ inirn i r r ~ Ifij liĮjlF
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, sąrašuose tu-

.pvi. valdybos 
Eringiui ir pa-

scenos vienetą pasi-

eiti ir išjuokti vyresnio amžiaus 
asmenis. Jo pasekėjais tapo An
tro Kaimo kūrėjai ir artistai.

Buvęs LB JAV pirm. A. Gai
la, savo korespondencijoje iš 

hialliniorės Darbininko savai
traštyje, gyrė visokiariopą LB 
skyriaus veiklą, o pabaigoje 
prisipažino, kad Baltimoreje 
nėra lituanistinės mokyklos.

K. Petrokaitis

įį kainąs. PATRĮA, ,4207 Sq. Sac 
ramento - prie- Archer. - -

Tel. 247-5081 (Pr.) -
Baltimorts Bendruomenė 
jau antram? horizonte

Draugo 251 nr. VI. R. savo 
skiltyje “Dvicjr:ose horizontuo
se” tarp kita tai;; rašo:

’Vieną vakar?, paskambinau 
LB Baltimorės 
pirmininkui Vyt
klausiau, kodėl ši, palyginus 
nedidelė apylinkė 
rinti tik apie 129 šeimų, ryžosi 
linksma V
kvieslį net iš (‘.hicago's, jiems 
apmokant kelionę lėktuvu?

Pirmininkas atsakė- kad jie 
jau seniai norėję “Antrą kaimą” 
pasikviesti, bet vis buvę per 
brangu. Dabar, ar tai dolerio ver
tei kirtus ar žmonėms praturtė
jus, jie jau rinitai pasiryžo tuos 
norus įgyvendinti. O ši apylinkė 
kasmet drįsta surengti kokį nors 
neeilinį renginį. Buvo atsikvie
tė “Grandį” iš Chicagos, “Gran
dinėlę” iš Cleveland©, Gintarą” 
iš Toronto, vyrų chorą “Perkū
ną” iš New Yorko, Ramovėnų 
chorą Clevelar.do. Pirmininko 
Vyt. Eringio žodžiais, dainų jau 
prisiklausėm ir tautinių šokių 
prisižiūrėjom. Tad šį kartą jau 
kviečiamas ir teatrinis vienetas 
iš pasaulio lietuvių sostinės, su
darytas daugiausia iš jaunų 
žmonių. Scenoje šis vienetas ne- 
deklamuoja graudžių eilų, ne
miršta už tėvynę, bet viską, 
braukia prieš piauką ...”

Viską prieš plauką braukė ir 
Greenwich miestelio, New Yor
ko valstijoj, hipiai, sukūrę See- Ark., be raginimo pratęsė savo

Serendipity kvietimas
National Players, amerikiečių 

profesionalų važinėjanti teatro 
grupė, atvyks į Marijos aukštes
niąją mokyklą gruodžio 6 ir 7 
dienomis. Ketvirtadienį suvai
dins Shakespearo tragediją Mac
beth; penktadienį suvaidins W. 
Shakespearo komediją Dvylik-

1 toji Naktis.
Abudu spektakliai prasideda

N<im«i, Žem« — Psrdsvtmul 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žwn4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

I narni per Marijos aukštesniąją 
’ mokyklą, tel. 925-8686. (Pr.)

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-7747

ė Naujienų lehliiną $8 auka, jungos pirmininko pareigų.
W. Giedraitis iš Winnipe- Dėkui. Savo leiške jis pageidau- Naujuoju pirmininku išrinktas 

go, Manitobos provincijoje, tapo'- ja, kad lietuvių tarpe būtų baig-į Juozas Giedraitis iš East North- 
Naujienų skaitytoju. Jo pusės tos nesantaikos ir veikla dėl pa- port, N.Y. 
metu prenumeratą, atsiuntė se- sigvrimo ar savosios grupės pro-i T • < • o. j i o • 

-. . ,. t , - v | ’ - ... ... . . . — Lietuviu Studentu Sajun-nas naujiemetis Kazys Beniusis,Į paganiiimo įskciinio, o vienin- ,v.■ r ’ gos suvažiavimas įvyks lapkričio
22-25 d. Los Angeles, Cal.

— Irenos ir dr. Leono Kriau- 
čeliūnų šeima šiemet vėl pasky
rė pasižymėjusūmi lietuviškoje 
veikloje jaunuoliui $1,000 pre
miją mirusio sūnaus ir brolio 
Eugenijaus Kriaučeliūno vardu.j

— Marquette Parko Namų 
savininkų draugijos narių mė
nesinis susirinkimas įvyks šian
dien, lapkričio 16 d., Marquette 
parapijos salėje, 6820 S. Wash
tenaw, 7:30 vai. vak. Visi namų 
savininkai kviečiami atsilan-} 
kyti.

Chicagos Anglijos-Britanijos
Ktabo Tradicinė KRINTANČIŲ j ~^“^2du“

os grupės pro-j 
, o vienin-1 

gai būtų dirbam? Lietuvos lai
svę atgauti.

— George J. Stungis iš Ken
tucky valstijos, žiemos metui 
išvykęs į St. Petersburg, Fla., 
nelaukdamas raginimo, tuo su
taupydamas susirašinėjimo iš-

Bendruomenes vagos
(Atkelta iš 2 psl.)

Kronikos žinios

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

2 ro 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47,000.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

mūsų atstovas ir koresponden
tas taip pat vietinio Lietuvių 
klubo veikėjas. Dėkojant jiems 
už Naujienų ir jų platinimo va
jaus palaikymą, gerą žinią ma
lonu skelbti visiems skaityto
jams.

— Petronėlė ir Charles Bra- laidas, pratęsė prenumeratą ir 
zaitis iš Marquette Parko yra atsiuntė $12 auką. Dėkui. Taip 
nuoširdūs lietuviškos spaudos' pat dėkui tos apylinkės tautie- 
rėmėjai, remia ją ne tik savo čiui, palaikiusiam platinimo va- 
prenumeratomis. bet ir auko-jų ir užsisakiusiam .Naujienas 4 
mis. Dėkui už ankstybą prenu- mėn. Jis nori per tą laiką susi- 
meratos pratęsimą ir už $17 au-j pažinti su Naujienomis, todėl 
ką. Taip pat dėkui už gerus lin-j pavardės prašė neskelbti, 
kėjimus, kuriuos perduodame 
visiems skaityte jams.

— Steve Everim, Hot Springs, 161-mas metines lapkričio'
popiet Lietuvių Namų LAPŲ Balius įvyks 1979 m. lap-

RLB Marquette Park apy
linkė atžymės rašytojo P. 
Vaičiūno mirties sukaktį

Rašytojas Petras Vaičiūnas 
sugebėjo įžvelgti į mūsų tautos 
kančias ir savo raštais uždegti 
ne vienam jau išblėsusią tėvy
nės meilę. Jis džiaugėsi savo 
tautos atgimimu, jos nepriklau
somo gyvenimo žydėjimu.

RLB Marquette Parko apylin
kė šio tauraus rašytojo mirties 
dvidešimtmečio sukakčiai atžy-

Valdyba mėti ir stato jo, Petro Vaičiūno, 
parašytą komediją “Tuščios pa
stangos’’. šiame scenos veikale.

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

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

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

— Toronto lietuviai minės 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 

5 d.
4 \al.

Gausus namų pasirlū kūnas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTI
Įvairi audrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69fh Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632. Tel. Y A 7-598C

Lietuvos gyvenimo iškarpa.
Vaidintojus parengė nepri-ond Village teatrą niekinti pra- prenumeratą ir ta proga parė- Mingaugo menėje. Programoje kričio 17 dieną, šeštadienį, Jau-

Vyrų choras ir nimo Centro Didžiojoje Salėje. klausomos Lietuvos teatro akto- 
Ruošia KLB Bus nuotaikinga speciali pro- 

| grama, šalta ir šilta vakarienė 
ir turtingas dovanų paskirsty
mas. Gros BICHNEVIČIAUS 
orkestras. Dėl bilietu skambinti 
523-3506.

dalvvaus LN
, Gintaro ansambli
•‘Toronto akvrius.
AIlgametis patyrimas — sąžiningas darbas

Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:
American Travel Service Bureau

9727 S.. Western Ave^ Chicago, UI- 60643
Telef. 312 238-9787

v Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio- ... ,
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- ais raudonoji armija okupavo 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k.-aštus;} Lietuva. Knygutė iliustruota, 70 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- * , n
macijas visais kelionių reikalais. _ -J pusi. Kama 2 dol. Gaunama

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45 - 60. dienų.

J — Gyvenimo Kelias, tai Stepo 
Paulausko parašyti prisimini
mai, kuriuose jis aprašo, kaip 
rusai tvarkė Lietuvos policiją

• ir lietuvių areštus, kai 1940 me-

Naujienoje.

— Prof. Balys Vitkus pasi
traukė iš Lietuvos Ūkininkų Są-‘kolekcijas.

• SPECIALI 20% NUOLAI 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklų 

Mokame aukšta

i

rė Teodora Serapinienė, kuri ir 
pati vaidins motinos rolę, vaid
menį. Kiti vaidintojai yra: Fili
na Braunienė, Juozas Bagdžius, 
Stepas Rudokas ir A. Marma.

Vaidinimas “Tuščios pastan- į 
gos” Įvyks š.m. lapkričio mėn. j 
25 d. 3 vai. popiet Marquette j 
Parko lietuvių bažnyčios salėje. I 
Rengėjai kviečia visus lietuvius 
gausiai atsilankyti, pamatyti 
vaidinimą, pasidžiaugti savo 
kultūros lobiais ir dvasiniai at
sigaivinti. Koresp.

WAREHOUSE MAN
Shipping, 

Receiving & Packing, 
op pay - Full benefits 

English speaking
INTERNATIONAL

BOTIQUE
231 S. Green Street

- 4th Floor 
Interviews

from 9 to 11:30 A.M.
836-4496

M. ŠIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
KVIETIMAS

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

OWNER-OPERATORS
D.O.T. qualified with tandem axle tractor for piggy back 
operation. Pick up and delivery within a 400 mile radius. -

Chicago-based, excellent pay package.
(312)226-7828

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NORETKIENS

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629 • Tek WA 5-2787

MAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th Si., Chicago, IB. 60629. — TeL W A 5-2737

Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda- *
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol
Pavardė ir vardas ___ _____________________ ________ _____
Adresas ____________________________ ___________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo . 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol
Pavardė ir vardas ____________________
Adresas ---------------------------------------------

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

kuris
$

s
SAV- ZITA IR RIČARDAS

SHLAUSTAS

DIAMOND HEAD 
RESTORANAS

i

$

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

dresas i.. i - - 1 ■ ■———------ ~ --------—~.— ......, .........

i

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas---------- —----------------------------------------—
Adresas----------------------------------------------------------—-----------

$

Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.

Skambinkite Zitai arba Ričardui.
Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.

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

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

3321 W. Columbus Drive, Chicago, Ill. |
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie) $

Tel. 925-1678 I

R. Liet. Bendruomenės Tary-į 
ba ir Centro valdyba maloniai, 
kviečia Jus ir Jūsų artimuosius 
dalyvauti tradicinėje

KŪČIŲ VAKARIENĖJE 
š.m. gruodžio 8 d. 7 vai. va. .

ŠAULIŲ NAMUOSE !
2417 W. 43rd St., Chicago, Ill. , 
Tradicinių valgių vakarienė. 1 
Kūčių nuotaikos programa.
Kūčių vakarienė — auka $8 

asmeniui.
Rengėjai

$230.00 a Week, 
$242.00 after 5 mos.

Man to work on ladders to 
clean light fixtures.

Experience in minor elec
trical repair leads to 

quick promotion.
Drivers license required.

Call 227-1200 
Mr. Olf

juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma h 
su.

Pavykęs rudeninis 
renginys Ciceroje

JAV R LB Cicero apylinkė 
jau keleri metai iš eilės rengi?
rudeninį renginį — balių, krin- įdomi 250 puslapių knyga 
tančių lapų ir rudens gėrybių srauta autoriaus troboje, 
ženkle, sis renginys jau tape j Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
tradicija, šįmet balius įvyke į skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
lapkričio mėn. 3 d., kaip papras-; vvkti ir knygą pasiimti. Kitu 
tai, šv. Antano parapijos salėje I gyvenantieji prašomi užsise

Buvo trumpa vokalinė pro- - 
grama, atliko solistė Petrauskie
nė. Publika ją apdovanojo ilgu 
plojimu ir gyvų gėlių žiedais. 
Gėles įteikė Danutė Pranckevi- 
čiūtė.

Buvo patiekta šalta-šilta va 
karienė, išskirtinai gero skonio 
tai padėka šeimininkėms. Veikė 
baras ir turtingų fantų loterija, 
kurią tvarkė L. Dubauskienė. 
D. Liepienė ir St. Pranckevi- 
čius. šokiams grojo K. Venckaus 
orkestras.

Dalyvavo arti dviejų šimtų 
žmonių. Dalyvavo: abu parapi
jos kunigai, klebonas kun. Stan 
kevičius ir kun. Rutkauskas 
RLB Centro valdybos pirm, dr 
V. Dargis, ALTos Cicero sky 
riaus pirm. dr. Atkočiūnas, Nau 
jienų red. Gudelis, Sandaros ir 
Sėjos red. inž. Lazauskas, Ra

kyti paštu.
Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

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

nW

BiCOZENE

F. Zapolis, Agent x 
3208 Vi W. 95th St. 
Everg. Park, Ill.
60642, - 424-8654 V

lYATt r&aa

State Farm Fwe .and Casualty Company

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčial — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

z

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Tel. 776-5162 arba 776-5163

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

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

2649 West 63rd Street 
Chicago, HL 60629

v———/
RENTING IN GENERAL 

Nuomos

BRIDGEPORTE išnuomojamas suau
gusiems 5 kambariu naujai dekoruo
tas butas, apšildomas radijatoriais.

MARQUETTE PARKE prie Kedzie 
išnuomojamas 4 kamb. gražus butas, 
apšildomas radijatoriais, suaugu
siems. Yra garažas.

Tel. 778-4690.

KAIP SUDAROMI 
i TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomij 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

SKAITYK PATS IR PARAGINĘ
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”
movėnų pirm. kpt. Juškevičius 1 veikėjais, LAS Smilgys, Balčiū- 
East Chicagos ir Rockfordo RLB nas, Kačinskas ir kiti. Koresp. 
apylinkių pirmininkai su kitais ---------

G —. Naujienos, Chicago, Hl. — Friday, November 16, 1979

I i




