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‘ ĮTARIA PAŠTO ŽENKLŲ IR KNYGŲ
KOLEKTORIŲ LIŪDA KAIRI

». 4-

, - Ch. Sun Times tvirtina, had Kairys buvęs
i Trebiankos sargas, Tribūne paneigia
‘ CHICAGO, I1L —Chicago Sun* vienas nacių mobilizuotas jau_ 
Times sekmadienio laidoje du nuolis, bet jis nebuvęs stovyklų 
žurnalistai, dirbantieji šiam sargu.
dienraščiui ir S. Wiesanthalis 
vadovaujamai žydų organiza_į-

Tai yra juokingas dalykas,- 
reporteriams tarė Kairys. — 

cijai, paskelbė apie paskutiniu! Kaltinimai yra juokingi, nes jie 
dtšĮmtmečiu.Chicagdįegyyenan- neteisingi, — Kairio žodžius už- 
tį'Liudą žiaurų kaltimhią. Tu- rašė reporteriai.
rime galvoje j£u nustojusio eiti i T ,. . . ......
Chicago Daily NMs dienraščio , *
reporterius Charlea Nicodemusj sie u rePor erlai
: iir-n; /-i l • - .’ j rado reikalo pasiteirauti ir pasjr William Clements, jau ussi- 1 1
dariusiame .dienraštyje parašiu
sius kelis streipsnius apie lie
tuvius tremtinius ir praeitą sek--

- madienį ' parašiusius .stiprius
kaltinimus apie Kairį’/-/“:
« - — -— - < .* * v . < t

Minėti/žurnalistai vadovavosi
rusų okupuotoje Lietuvoje pas-:

_ kelbta medžiaga. .Praeitais me.- 
tais Vilniuje komunistų. centro

Vilnies redaktorių S. Jokubka 
apie Kairį. Jokubka pasakęs, 
kad jis matęs Tiesoje paskelb
tus dokumentus ir praeitais me
tais jis apie tuos kaltinimus pa
minėjęs Vilnyje. Bet juokingių 
juolingiausis dalykas yra tas, 
kad praeitais metais tas pats 
Kairys padėjo kitiems bendra- 

_ _______ _____ l darbiau tojams organizuoti iš pa- 
komiteto: leidžiama. Tiesą pas-Į vergtos Lietuvos atvykusiems 
kelbe dokumentus* liečiančius< menininkams įkoncertus. Tri- 

. .Liudą Kairį, o dabar k jie SunĮbune skeU^aįįiįjd Kairio pareis- 
eTiin^.pirniamem^-VidtfFtmuose kūnais susidomėjo Amerikos L - f

be tuoiTpąčids ddkūmentiK.- *
jSfeį vienas žurnalistas ^eluvi-

jskai riėmoKą/ląi jiems" padėjo j - - • į
Julius Liiitakas,. kuris* pravėdė dabartinėje Kmųbje 
■nncilr-O iVioi i m o du ITrtrėiii C11- J ■ ‘ •■•'.' t 1

; n -i /1 1 ĘOJJGKONGAS, britų- kolo- -•teike jiems pasikalbėjimo tek-1 --o -- m ,. „ . .. : x • inija. — Chicagos.Tnbune kore3lstą.-Bet-siezurnalistartun sa-f - . • • , - . 41'■ J • Ispondentas Howard A. Tvnervouską ^metodą kaltimmamst v

Didelės pakaitos!</

pasikalbėjimą su Kairiu ir su-!

paskelbtL^Pirmiausia jie pavai
zduoja nacių vedam s žudynes 
vokiečių karo jėgų okupuotuose 
kraštuose, aprašo Travniki jau
nų nacių mokyglą specialiems 
žydų pervežimo, suėmimo ir 
saugojimo tikslams, o vėliau 
tvirtina, kad tos žiaurios moky
klos mokiniai buvo paskirti

praneša, kad po Mao Cetungo 
mirties visoje Knijoje vyksta la
bai didelės politinės pakaitos L- 
Komunistų partijos pirminin
kas Hau Kuofengas ir minister 

irių tarybos pirmininkas Ting 
Hsiapingas nutarė vesti atvires
nę politiką su vakarais. Iki šio 
meto politikos klausimai buvo 
prendžiami paslapčiomis, už

dirbti

..skėrių p Avon s 
AFRIKOJE

Klimatas ir karas yra svar
biausios priežastys skėrių (są
rančių) epidemijai Rytų Afri
koje.
Pirmą kartą po daugelio me

lų praėjusį sausio mėnesį Rau 
donosios jūros pakraščiais bu 
vb pastebėtas nepaprastas ski
riu padaugėiimas. Ypatingi lie 
tingi melai buvo labai palan
kūs skėriu kiaušinėlių padau
gėjimui. Dėl Etiopijos ir So
mali jos karo- buvo pamirštas 
būtinai reikalingas skiriu po- 
»ų naikinimas. Dabar perdaug 

■pavėluota, kai bi’ijonai-tnlijo 
nai jaunų alkanų vabzdžių pri 
augo ir belaukia palankių vė- 
;ų didžiuliais debesimis pakil
ti skristi . žaliuojančius kraš
tus, k u p visą augmeniją nuė- 
da.

Kiekvienas užaugęs 
kasdien surija penkis 
už save sunkėsi maisto 
dėlto vidurinio didumo
rių debesys kasdien suryja nuo 
3,000 iki 10,000 tonu auga’inio 
pašaro. Milžiniški-jų skaičiai 
per dieną nusikelia po 30 iki 
50 mylių ir-kova jaus tuo
met belieka .įmanoma tik. tarp, 
tautinėmis priemonėmis.

Tie patys vėją,, kurk skėrių 
debesis sukelia skristi- i derli n

■ - • # ' ' ■ A . 4
kus Afrikos rytus iri Aziją, ai-j 
šisukę padeda daug jų sunai
kinti, nublokšdami jų debesis 
į jūras arba Saharą.

skėris 
sykius 
svori.

skė

kokis .prasiveržusių žibalo versmių 
Vldbftfrbliuoti besiveržiantį žemės-auksą.

POPIEŽIŲ JONĄ PAULIŲ LAIDOS 
' TREČIADIENIO POPETE

saugoti žydus, laikomus Treb-l , . . . .vi a 11 • -r- > « < darnose susirinkimuose. HuaImkos stovykloje Jie paskelbia] .. ................................. .....Kuofengo kelionė į Artimuosius 
Rytus sukėlė labai plačių kalbų, 
kai jis informavo mirtisterius 
apie vestus pasikalbėjimus, su 

i Jugoslavijos, Rumunijos ir Ira-

dokumentus, kurie buvo pas
kelbti Vilniaus Tiesoje ir kurie 
tvirtina, kad Kairys buvęs Tre- 
blinkos stovyklos sargas.

.Visai kitaip pasielgė Chica-] no valstybių vadais.
n go Tribune, vienas seniausių ir!  

-plačiausiai skaitomų anglų kai- . ........ ~
ba vidurio vakaruose leidžiamų sutiko padėti Izraeliui ir Egiptui 
dienraščių. Jis pasiuntė du re- baigti taikos susitarimus.

— Valstybės Departamentas

VATIKANS, Italija. — Praei-iris išėjo iš bazilikos. Manoma, 
tą sekmadienį buvo blogas o-Jkad popiežių Joną Paulių atsi
ras, lynojo, bet mirusiam popie-j sveikins iki 300,000 žmonių, 
žiui pagerbti į baziliką atėjojAtėjo žinia, kad prezidentas 
daugiau negu 100,000 žmonių.; Carteris paskyrė savo motiną 
Popiečiaus karstas buvo padė
tas šalia didžiojo altoriaus. Mi
nios žmonių; išrikiuotos į šešių 
asmenų gretas, visą dieną ėjo į 
baziliką, sekundei sustojo ties 
mirusiojo karstu ir pro kitas du.

atstovauti jį popiežiaus laidotu
vėse. Viceprezidentas Mondale 
atstovavo prezidentą popiežiaus 
Pauliaus VI laidotuvėse. Popie
žius Jonas Paulius bus laidoja
mas trečiadienį, 4 vai. po pietų.

PREZ. CARffeRiŠ TVIRTINA, KAD.j 

SATELITAI MATO SOVIETŲ GINKLUS
JAV mato kiekvieną sovietų paleistą šūvį. 

seka rusų kariuomenės judėjimą

porterius — John McCaron iri _________
James Coartes pas Liudą Kairįjį — Prezidentas Carteris įsa- 
namus, kad kalėtų apklausinėti,j kė geležinkelių darbininkams 
ar kitame dinraštyje paskelbtai kviesdamas čikagiečius per- 
žinia esanti tikra. Kairys šiems! baigti streiką ir 80 dienų ne- 
korespondentams prisipažinęs,] streikuoti. Prezidentas turi tei 
kad jis buvęs nacių tarnyboje'sę tokį įsakymą paskelbti, 
bat jis niekad nebuvęs žydų kon. , _
centracijos stovyklų sargu. Jis; ~
airbęs įvairius ,karo meto sunk-■ g g g 
ius darbus, kuriuos dirbo kiek.' 31i S f

1 W W

— Prezidentas Carteris įsa-
IZRAELIO IR EGIPTO DERYBOS 
BUS VEDAMOS WASHINGTONE

Kardinolus infor
muos apie rinkimus

Popiežiui Pauliui šeštajam 
mirus, kardinolai specialistų 
buvo informuoti apie dabartinį 
Romos katalikų Bažnyčios sto
vį įvairiose šalyse. Panašiai bus 
padaryta ir šį kartą, tiktai da
bar tos informacijos bus žymiai 
trumpesnės, nes patys kardino
lai turėtų prisiminti anksčiau 
sakytas kalbas ir teikiamas in
formacijas. Instrukcijos bus 
trumpesnės, nes per 33 dienas 
neįvyko esminių pakaitų. Po
piežių Joną Paulių išrinko ket
virtu balsavimu. Specialistai ap
skaičiuoja. kad š; karta kardi
nolams toks kelis kartus balsuo
ti.

Jcr.j Pauliaus 1 irJrtis

KALENDORĖLIS
Spalio 3:Marija Juzefą, Evai-; 

das, Elanta, Milgintas.

Saulė teka — 6:48, leidžiasi

Vėsesnis. Uudas Kairys-

Izraelitai sučiupo 7 arabus, plakavusius 
, išsprogdinti Eilato uostą

KAIRAS, Egiptas. — Egipto na jaus 
dienraštis EI Aram skelbia 
kad’ taikos derybos tarp Izrae
lio ir Egipto bus vedamos Wa
shingtone. Abi pusės yra įsiti
kinusios, kad geriausia jas veisės pasirinko šių metų 
stj Washingtone, nes ten galčs^ 12 dieną Washingtono 
gauti reikalingą paramą. Jau 
pradėti vesti praktiški pasita
rimai, kurių metu atsirado ga 
na stambių sunkumų. Izraelio 
premjeras paskelbė, kad tai
kos sutartį su Egiptu galės pa
sirašyti dviejų savaičių bėgy
je, liet aiškėja, Izraelis reika
lauja atlyginimo už izraelitų atsvežė į Sinajaus pusiasalį 
paliekamus įrengimus, tuo tar tuo tarpu Izraelis mato, kad

pusiasalyje įrengtus 
aerodromus.

Abu pasirinko spalio 12 dleną

Laikraštis sako, kad abi pu- 
spalio 
deny

boms vesti. Izraelis pasiuntė į 
Kairą visą eilę specialistų, ku
rie tuojau pradėjo pasitari 
mus su Egiptu užsienio reika
lų ir karo ministerijų 
vais.
Egiptiečiai mano, kad 

tai gali išsivežti viską.

atsto-

i zra eti
ka jie

.? paliekamus įrengimus, tuo tar
pu egiptiečiai pataria jiems vi visko išvežti jis nepajėgs. Iz 

į ską pasiimti. Atrodo, kad Iz- raefr’to vyriausybė pasižadėjo 
I raejis paliks Egiptui du Si- išvežti visus kolonistus, kurie

D ėl p raė j usį k e t virt ad i en 
mirusio popiežiaus - Jono Pau 
liaus I mirties Dr. Pier Luigi 
Prati. širdžių ligų specialis
tas Romoje, pasakė, kad jis 
mirė moderniška ekzekutyvų 
liga — širdies smūgiu, bet ga
lėjo būti ir kraujo smegenyse 
išsl įėjimas (cerebral hemo 
rage), bet be autopsijos nega
lima nustatyti. <
— Quebeko provincijos išva

žiavus visai eilei britų biznie
rių ir jų valdomų įstaigų, gu
bernatorius atvyko į Chicagą 
kelti savo biznį j Quebeką.

taip lengvai ir greitai nenori 
išvažiuoti. Galimas daiktas, 
dins visus izraelitus ir jų šei- 
kad Izraelio 
mas ir išsiveš, 
tiečiams visus

kariai ssusiso* 
palikdami egip
ūkius.

ORLANIX). Fla. Prezidentas 
Carteris. atvykęs paminėti Ą; 
menkos erdvių adminislracijos 
dviedešiamt metų sukaktį pa
sakė svarbią užsienio, ir laikos 
politiką liečiančią kalbą. Pačio
je kalbos pradžioje prezidentas 
pabrėžė, kad Erdvių administra
cija, palyginus per trumpą lai
ką padarė labai didelę pažangą. 
J A V pasirašiinėja tarptauti
nes sutartis ginklavimui, bet 
neturi priemonių sutarčių pil
dymui sekti. Prezidentas jirane- 
šė, kad Amerikos satelitai visą 
laiką seka sovietų kontroliuoja
mas teritorijas ir gali pastebė
ti kiekvieną rusų iššautą šovinį.

Prezidento spaudos sekreto
rius Powell vėliau paaiškino ląi-. 
kraštininkams, kad JAV turi to
kius satelitus, kurie žvalgybos 
darbą atlieka fotografiniu Lū- 
du. Sekretorius nėję, į ^smulk
menas, bet, tik pastebėj6T~k&d 
Amerikon siunčiamos satelitų 
fotografijos parodo kiekvieną 
sovietų karo jėgų judėjimą—ir 
kiekvieną; Jššautą - koridų-

t Manoma, kad prezidentas 
Carteris kalbėdamas atvirai 
apie tokias žvalgybos prie
mones, nori paruošti krašto gyi 
ventojus naujai strateginių gin
klų kontrolės sutarčiai. Dabar
tiniu metu sekretorius Vance 
vedė gana intensyvius pasitari-' 
mus su New Yorke esančiu so-, 
vietų užsienio m misteriu An
drei Gromika. Atrodo, kad jiedu 
išlygino visą eilę nesutarimų^ 
kurių negalėjo išspręsti komisi
jos nariai. Gromyka paėmė dė
mesin visas sekretoriaus Vance 
padarytas pastabas ir pareiški
mus, paprašė duoti jam dar bent 
tris savaites atsiklausti savo vy
riausybės.

Prezidentas Carteris apdali
no medaliais visą eilę astronau
tų, anksčiau skraidžiusių erdvė
je, tarė:

Amerikos erdvių admini- 
stracjia pastačiusi satelitus ir 
pasiuntusi į erdvę astronautus, 
gerokai sustiprino JAV krašto 
apsaugą.

Daugelis manė, kad JAV, si
ųsdamos astronautus į tolintis 
erdves, visai bereikalingai mėto 
pinigus. Dabar aiškėja, kad vi
sa eilė dalykų, kurie buvo rei
kalingi susisiekimui ir praneši
mams, yra laikomi kraiU ap
saugos reikalams. Skrieti erdvė
je buvo reikalingi kiloki iasTru- 
mentai ir riša i kitokios prane
šimo priemonės. Iki šio meto 
niekas,tiksliai nežinojo, kaip as
tronautai pranešdavo į centrus 
pastebėtus dalykus, tuo tarpu 
dabar aiškėja, kad buvo pritai
kyti elektro magnetiniai foto
grafavimo būdai ir naudojamos 
lašeno susiscikimo priemonės. 
Rusai gyrėsi savo pažanga, l>el 
jie ris dėlto bedrįso pasiųsti 
kosmonautų į Mėnulį. Sovietų 
kosmonautai susitiko kelių šim
tų kilometrų aukštumoje, bet

PASEMSI VATIKANO 
SVEIKATOS GLOEA

VATIKANAS. Dviejų popie
žių mirtis dviejų mėnesių bė
gyje sukėlė visapasauliniuš 
debatus dėl medicinos sąlygų ' 
ir sveikatos globos Vatikane 
Garsusis širdžių gydyiojas Pie 
tu Afrikoje Dr. Christian Bar
nard pasakė Italijos medicinos 
žurnalui Salve, kad popiežius 
Paulius VI, kuris rugpjūčio 6 
d., būdamas 80 metų amžiaus, 
mirė nuo širdies atakos, jei 
būtų ’aiku gavęs intensyvią 
širdies terapiją, gal būtų išgul 
betas, bet to nepadarius, jo 
d a k t a ro poelgis n e p ri i m t i
nas.

Dr. Mario Fontana, popie
žiaus Pauliaus gydytojas ir 
Vatikano Sveikatos Tarnybos 
yiiSininkas, ^atsisakė į tą klau 
sirpą ątsiįįęptk - -

L- Dr. Fontana jau 15 melų 
yra popiežių- gydytojas^: pats 

riau 70 melu amžiaus, ir 15 Va- 
tikano sveikatos tarnvbos ne-

■ ** tj : .‘.'(’u,’ jf!norėjo (diskutuoti tokių '.meto
dų. kaip širdies operacijos pa
vartojimo. Vienas iš jų, papra 
šęs neskelbti jo pavardės, nu
rodė, kad popiežiaus Pauliaus 
VI apaštališkoji konstitucija 
autopcijų daryli neleidžia. 
Fontano pavaduotojas Renaic 
Buzzonelti buvo pirmas dakta
ras, pašauktas prie mirštan
čio Pauliaus, bet modernių li
goninių įrengimų Vatikanas 
neturi.

KULTŪROS AUTOBUSU 
l BALZEKO MUZIEJŲ

Jau kurs laikas kaip šventa 
dieniais kas valandą nuo A^t 
Insituto du autobusai, su iška 
ba “Cultur Bus” vežioja pub
liką parofdyti miesto kultūrr 
nes vertybes. Dabar priskirtas 
trečias autobusas, kuris publi
ką vežioja po etninius kultū
ros centrus, kaip tai į Ameri
kos Lenkų Muziejų. 981 Mil
waukee avenue; Ukrainiečių 
Tautinis National ir Balzekc 
muziejus.

jie negalėjo būti pa ruošti toli
mesniems skriejimams, nes so
vietų valdžia nepajėgia paga
minti reikalingų priemonių.



Ar tie patys savanoriai kūrėjai?
Atsistatyt nepriklausomai kurių gyvam išeit vilties nebe- 

Lietuvai neužteka Vasario 16- 
tos akto, jų reikėjo Savu jėga ap
gint. Reikėjo' atsilaikyt prieš 
šimteriopai gausesnius iš visų 
pusių besi veržiančių ir IT^tuva 
priešus ir jau esamus į jų įsi
veržusius išvary ti lauk. Tų sun
kų ir kiekvienam kariui mirti
mi grėsusi darbi

alshv iTiu 
Lard ju <

atliko kariai 
jiems buvo 

(aprūpi- 
moraliai 

..Lė .Aentės pro- 
pagerbiami. Ta už- 
rba tęsiama ir išei-

\joj.

buvo Toėl pagerbiant pirmuo
sius neturėtų užmiršti ir antrie
ji. Kažkodėl bent išeivijoj tu nė
ra, o atvirkščiai, ant pastarųjų 
Derėtai paEejaina net kibirais 
pa plovų. Bet laikinai šį nema
lonumą atidėkim į šalį ir pažiū
rėkim į <tabartines savanorių 
kūrėjų mintis.

Vykstant Lietuvių Dienoms 
Toronte, Kanadoje L. K. Kūrėjų 
Savanorių Kar. Juozapavičiaus 
skyrius iorunte platino į viso 
pasaulio lietuviškąjį jaunimą 
lietuvių ir anglų kalbomis atsi
šaukimą, kuriuo jaunimas kvie-

Jiems reikėjo tdreuiti iš rytui čiamas perimti Lietuvos laisvės 
kovų. Tas pats atsišaukimas at
spausdintas Kanados savaitra- 
štyj “Nepriklausoma Lietuva” 
N r. »>3. Lietuva, bet kokia kaina 
turinti būt iš varduota, kad atei
nančios kartos gyventų laisvė
je. Tame atsišaukime yra ir to
kia pastraipa:

— Likimas lėmė mūsų bo
čiaus apsigyventi žemės kampe
lyje, kuris yra tarp rytų ir va
karų. Puolė juos mongolai, hu
nai, vokiečiai, rusai, b^t sunkio
je ir žūtbūtinėje kovoje jie ap
gynė laisvę ...

Ši pastraipa verči arimtai pa
galvot apie čia išvardintų Lietu
vos puolėjų sąrašų. Ar kada bu
vo į Lietuvą atėję hunai, tų rei
kalų aiškint reiktų palikt istori
kams. Bet jeigu jie ir buvo, tai 
daugiau nebeateis, nes jų ne-J 
bėr. Tačiau kodėl iš Lietuvos} 
puolėjų išbraukti lenkai?

besiveržiančius raudonus rusus, 
vakarinis kaimynas vokiečiai 
puoselėjo palikti savo armijas 
Lietuvoje, kad jų pagalba visų 
Lietuva prijungtų prie Vokieti
jos ir pavojingiausias, nes kla
stingiausias pietinis kaimynas 
lunkas ir prieš jį Lietuvos sava
noriai ir suklupo — jie net treč
dalį Lietuvos teritorijos pasi
grobė. Tuo nebūt pasitenkinę — 
kėsinosi okupuot visa Lietuva, 
tik prie Širvintų ir Giedraičių 
gavę smūgį sustojo. Bet tai ne
reiškia, kad jie savo į Lietuvą 
kėslų atsisakė.

Jie net ir išeivijoje būdami 
pasaulį informuoja, kad Lietu
va yra tik Lenkijos provincija, 
taigi ruošia dirva ateičiai, kad 
pavykus atsikratyt rusų pries
paudos iš naujo galėtų kėsintis 
į Lietuvos gyvybę.

Kad Lietuvos kariai nepajėgė 
iš visos Lietuvos išvaryt lenkų 
jų nieks nekaltino. Jų darbų tę
sė likę lenkų okupacijoj lietu
viai. Pastarųjų darbas nebuvo 
lengvesnis.

Lietuvos kariai fronte mirties 
baimę kentėjo 2 ai- 3 metus; len
kų okupuoti lietuviai tų baime 
iškentėjo apie 20 metų, uqs nė 
vienas nežinojo, kuria naktį pa
sibels į jo duris ir surakintu 
veš ar Į Lukiškes, ar į . . .’ ar 
Švento Kryžiaus kalėjimus, iš

NIAGARA LAUKIA TURISTŲ

| SLA NAUJIEMS NARIAMS 
DUODA PRIViLECUAS

Kadaaise vienas Čikagos sėk* 
mingsa biznierius, garsindamas 
savo krautuvę įr parduodamas 
prekes sakydavo: “Pirkdami 
pas mane, jus nė kiek brangiau 
nemokėsite, negu kitur”. Lie
tuviai jį palaikė dėl jo nuošir
dumo.

Su nemažesniu rimtumu Jr 
nuoširdumu kreipiasi SLA va-

12 numery-

kūrėjai tų patvirtino ir kitu pun
ktu: Vienoj kolonijoj paskuti
nis 16-to Vasario minėjimas.
Toj kolonijoj šio garbingo m i- krintantys pageltę lapai, trum- 
nėjimo proga Vilniaus krašto 
lietuviai, iš jų vienas daug nuo 
lenkų kentėjęs, per viena Kana
dos savaitraštį apšaukti komu- 

jiiistais ir beveik \agiais, o į 16- 
1 tosios minėjimo iškilmes garbės 

Tei- svečiu pakviestas l^nkų atsto- 
singai saokma, kad nuo kilų vas ir šalia jo sėdėjo net du ar 
puolėjų lietuviai atsigynė, bet* trys savanoriai kūrėjai. Tai kas 
kaip žinom, nuo lenkų nepajė-jgi čia? Tai niekas daugiau, kaip 
gė. Jau minėjau, kad jie ir atei-,savo kovos draugų suniekini- 
čiai ruošiasi Lietuva okupuot, 
todėl ir skelbia pasauliui, kad 
Lietuva yra integralinė Lenki
jos dalis arba visai nutylima. 
Taip elgdamiesi aiškiai pasako, 
kad nori iš Lietuvos išvaryt ru
sus tik tam, kad ja okupuotų 
lenkai. \ -

Kanadoje esantys savanoriai

draugų suniekini-: 
mas, kurie jų pradėtų kova tę
sė net apie 20 metų. Suniekin
dami kovos draugus, sykiu su
niekina ir patys save.

Taip yra Kanadoj. Nežinia, 
ar ir visa šių garbingų žmonių 
sąjunga tuo prolenkiškų keliu 
nueitų? () būt labai gąila. Tokiu- 
keliu einant pasidaro tušti, kad

reat
mencan 
Dream 
lachine

tus, paklausė kur yra lietuvis 
kunigas, tai gavo atsakymų, ‘ 
kad važiuotu į Kauną, ten ras 
lietuvius Vilniuje lietuvių nėra. 
Panašiai kitosė bažnyčiose. Į 
lietuviškų klausima atsakymas 
fc4nieroz ūmiem” (nesuprantu). 
Raskite bent vieną lietuvi, Len
kijoje gyvenantį, kuris lenkiš
kai nesuprastų?’. ,

Plačiai kalbama, rašoma ir 
raginama rūpintis Lietuvos at
statymu, bet kad po rusiškos o- 
kupacijos lenkai tykoja Lietuva 
okupuot, tai tylima ir pykstama, 
jei kas bando tai priminti. Išei
vijos lenkai pasauli informuoja, 
kad Lietuva esanti ne valstybė, 
o tik Lenkijos provincija. O į 
lietuvių tarpų infiltruoti lenkų 
agentai veda propagandų, kad 

•lenkai jau pasikeitę ir ne tik 
į visų Lietuvą, bet ir į Vilnių ne- 

I bepretenduoja. Uolieji propa- 
’ gandislai net aukso kryžiais ap- 
; dovanoti. Tai lygu rusų propa
gandai, kad komunizmas jau 
pasikeitęs ir visai sugyvenamas. 
Dar liūdiniau, kad lenkiški pro
pagandistai lietuviškoje perio
dikoje turi didesnes teises už 

; lietuvius, ypač Vilniaus krašto 
lietuvius. Mat Vilniaus krašto 
lietuviai lenkams skaudžiausia 
rakštis, nes trukdo jų skleisti 
melams, kad Vilniaus krašte 
lietuvių nebuvo ir nėra. O kai 
jie yra, tai tie propagandistai 
juos inkriminuoja nebūtais nu
sikaltimais, kad prieš juos nu
statyt kitus lietuvius ir lietuvių 
tarpe sukelt intrygas. Argi ne
keista, kad tie patys žmonės ka
daise giedoję ’’ten broliai ver
gauja erelio suspausti”, šiandien 

draugai savų norų lietuvius su- panašius himnus jau gieda tų 
naikinti, but atsisakė. Kur nega- ere4 garbindami??! -
Ii pritaikyt fizinės jėgos, jie nau- Spalio devintosios žaizda neu- 
doja klastų — lietuvių dvasinį! dar daugiau plečiasi,
pavergimų. Tas labai jaučiama Užtad Spalio 9-toji nereiktų 
išeivijos lietuviuose. Užtenka Sunite užmarštin, bet ją akly-;

pa- v*au prisiminti. Aišku, ši .’žaizda 
daug suiriažėtų;^:į‘eį‘ lidfuvfai pį- 

dalykas arba dar daugiau, kad'3^^ pabusti irąšęįt jš'dyariuėst?
j vergijos. * Išeivijoj' 'lietuviai^'

- - "I Kudirkų^ kurį^jnuolat kartotų* cxi -" j

SPALIO DEVINTOJI
Spalis — rudeninis mėnuo, yra tautybė. Ta liudijo pirmieji

pėianti diena, merdinti visa 
gamta padaru melancholiškų 
nuotaikų. Bet lai laikina nuo
taika, nes žinoma, kad po kelių 
mėnesių gamta vėl atgims, o su 
ja ir žmonių nuolaika atjaunės. 
Tačiau lietuvių tautai spalis — 
jo 9-toj i diena atnešė liūdesį, 
Kurio pabaigos ir iki šiol nesi
mato.

ateiviai Amerikon: klausiami 
tautybės, atsakydavo katalikai 
esą. Kitos tautos lietuvius laikė 
jau mirusia tauta.

Deja, įvyko stclbuklas ir kai
mynų apstulbimas — saujelė 
aušrininkų ir varpininkų dar li
kusius lietuvius atgaivino. Bet 
tai nereiškia, kad lietuvių ne-

Peri20 nepriklausomybės me
tų šių dieną Lietuvos trispalvės 
pakildavo, kaip liūdesio ženklas, 
perrištos juodu kaspinu. Liūde
sio ženklas, nes pietinis Lietu
vos kaimynas dar kartų pakar
tojo klastų pagrobdamas Lietu
vos sostinę ‘su trečdaliu jos te
ritorijos. Okupuoti lietuviai ži
auriai persekiojami: nusileidži
antieji sulenkfriimui kalinami 
ir žiid'omi. Tikslas vienas, bet. 
kokiu budu lietuvius * sunaikin
ti,, .tai būt pasiteisinimas, kad ta 
kraštų užėmė teisėtai, nes ten 
lietuvių nėra. Tai kelių šimtme
čių lenkų išbandyta poetika už'i 
grobiuos kraštuos lietuvius su
naikinti ir tykot kito kąsnio.

Fizinis pavergimas, kad ir 
sunkiai pakeliamas, nėra toks 
tragiškas, kaip dvasinis. Iš fizi
nio pavergimo yra viltis kada

lietuvius ■ ik aibinė j ančių “apa
štalų'’, kad lietuvybė neesminis

lietuvių galima būt ir nemokanti 
lietuvių •kalbos. Arba dar, ri 
minėkite Vilniaus ir tuo nepy: 
kinkite lenkų”.
bus geriau, jei lenkas lietuvį pa
kars nesupykęs. Bene didesnė 
dalis lietuvių tam tiki ii' tuo ke
liu nueina. Tai ir yr advasinė 
vergystė-

. . ■ V

Lenkai tokius receptus peria 
tik lietuviams, bet patys jų ne
naudoja. Jie atvirkščiai, savoj 
tautybės ne tik patys neatsisa-’ 
ko, bet įkyriai ja bruka lietu
viams. šiai Vilnius neva Tary
binės Lietuvos sotinė, bet. ten,

Spalio devintosios žaizda neu-

dovybė “Tėvynės* 
je:

' "Susivienijimas
merikoje kviečia

UgtĮjyjų A- 
visus geros 

valios lietuvius ir jų draugus į- 
sijungti į SLA narių šeimą ir 
pasinaudoti SLA 1978 metų 
VAJAUS lengvatomis ir privi
legijomis.

Atkreiptam ir esamųjų Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
narių dėmesį, kad ir ji£ gali 
šiuo vajumi pasinaudoti, nepraw 
leisti šios geriausios progos ap
sidrausti dar ir pridėtinėmis ap- 
draudomis.

• Dabartinio Vajaus metu 
duodama didelė, net 50% NUO
LAIDA nuo pirmųįų,metų-mefr 
nių mokesčių. : c'ų

• Apsidraustigalima-iki'70 
metų amžiaus,; netikrinant:svei
katos.

• Aplikantai nuo,Į iki 60 me
tų gali apsidrausti-nuo-$1,000 
iki $5,000.

• Aplikantai nua .iki 70 
metų gali apsidrausti$l,000 ar» 
ba $2,000 sumomis.

Per šį Vajų galima .pasi
rinkti sekančius, apdraudų-pla
nus: . " • A

Viso7 Amžiais l^fokamą ap
draudę (Wholp Liįe^¥-1-X

per 20 metų/ T?aymėnŪ Life 
;; . į J.

,u-

u-

Tai išeina, kad.'-KelkĮle.jfieUcUei-Sa*
•ii mos

I V U A P^jĄdta.į 3 psl.)
)£ C..

"u

ij

džiai yygdė ir tąš jieips gerai 
sekės. Lietuviai, nor$ tebekal
bėjo lietuviškai, nežinojo jog 
jie lietuviai. Nebežinojo net kas

Sandwiches are an American tradition once reserved Tor - 
lunchtime, but now an important part of nn-the-gp 
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwTches^that TĮįt ' ■ 
the bill for anytime eating. They’xe quick irifix,savory-<nd * - 
substantial. Hard-cooked eggs, ham and Swiss cheese 
base of the filling. Pickle relish,'a dab of mayo and?a Tittfr 
onion add the zip. And you can keep the'filling ori band m j 
the fridge for spur of the moment spreading oo ry hrwwj , V 
and grilling. 4 Į

Why not hard cook a dozen eggs right now, so ytni cast 
stir up Golden Grills, and still have some on hand fnr gn wHiw 
or devilling. .' 2 ’ .v

M* vi

jd.

6

1/2 
12

1/2

1/3

klausomybei atstatyt. O ir jų 
įžūlumas. Vienas Kanados lie
tuvis, lankydamas Aušros Var-

teaspoon salt 
slices rye bread 
^Butter

MCTOR CLUB, 
to M r specially alert 
*OR OULDQEN MOW THAT
SCHOOL IS W SESSION

cup shredded SwBt > * 4 
cheese ’ ’ .

tablespoons sweet fiocklt 
relish •

Golden Grills 
6 sandwiches

•

2

2

z ta. ypač inteligentija. Kiek ten 
jų knygų ir laikraščių leidykųj 
kiek lenkiškų mokyklų. Tik ką! 
gautas iš Vilniaus laiškas taip 
sako: “Lenkiškas elementas da
bai* labai sustiprėjo, daug sti-

'ražūs. Į jaunąją kaitą alsi- presnis negu 45-50 metais”.’ 
šaukimai, yjialingai klastojant Nejaugi kas dar galvotų, kad 
savąją istoriją. Todėl ir kyla1 lenkiško elemento Lietuvoj sti-| 
klausimas, ar rie patys sayano-' priminąs yra Lietuvos nepri-! 
rial kūrėjai?

Now Boodfl mature in less than six yecux

i;

LAST YtAR IfitO SCMOOU 
A« CMILDOBN BCTWtfM 
TH® OP f ANO UA •
WER1 KILL1D BY MOTO* 
WHKXXt Ai TMM IX Su 
CMARLIS ML MAYTS.

aznenca 13 the place that is made 
out of dreams. And, U.S. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
ScvinĮsPlan T^ere ynu work, or the 
^cnd-a-Month plan where you bank.

Before you kr nw it, your American
3 r will be a reality

Now E Banda pay 5’*% Irrfwat when held to 
maturity •€ 6 year*. 10 month* (4*1 the 4r*t 
year). Bond* are mpLaard if k»L *foi*n. a 
deatroyad. When n**dhd they can b* cMhad 
at your tenk. Interact » not aubwcf to atata 
<r local i'TCorn* and fiadarai tex wr

hard-cooked eggs*, 
chopped

cup chopped cooked 
. ham 
cup finely chopped 

onion OR 11/2 
tablespoons instant 
minced onion

Thoroughly combine all ingredients except bread and butter. > 
Butter 1 side of each bread slice. Place 6 slices on griddle. I 
baking sheet or in skillet buttered side down; spread each with ] 
approx. 1/2 cup filling. Top with remaining bread slices buttered / 
side up. Griū on griddle or in skillet until toasted on both sides 
2K bake in preheated 400°F. oven about 6 to 3 minutes or '. 
until golden brown. Turn; bake an additional 5 to £ minutes

*Hard-Cooked Eggs ” j
Cover EGGS in pan with enough WATER to come at least 1 J 

inch above eggs. Cover, bring rapidly Just io boiling. Znmoff > 
heat; if necessary remove pan from heated unit to prevent 
further boiling. Let stand covered in hot water 15 minutei for 
large eggs — adjust time up or down by about approx^ 3 'J 
minutes for each size larger or smailu. Coo| egfcs 
and thoroughly in cold water — shells are easier to remove and / ' 
it is less likely you will have a dark surface on >
remove shell: Crackle it by tapping gently all over. RoH egg ; 
between hands to loosen shell; then peel, starting at large entL * - 
Hold egg under running cold wafer or dip in bowl of water toZ 
help ease off shelL
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Detroito naujienos IT’S AMAZING! - valdymo metodai. Del to- reigos yra ne tik labai įdomios

ę Juozo Leščinsko pagerbimai* būdo, nors neskuba, bet visur 
Rugsėjo dL Ant Jo-! suspėja; mažai kalba, bet ne-

i ųypienės namuose suruoštas^ vengia pasakyti savo nouino- 
Up. J ii ozu i Leščinskui 75-tojc nę.

7 gin^adjenio proga pagerbi-j 
^pias. Pokylį organizavo .____
bS’gps skyriaus pirmininkas J. 
s|voba, o vaišių stalus apkro
vė gausybėmis ponios A. Jo-

^nynienė ,St. šįmo’.iūnienė ir J.
/Švobieriė. Suširinkp pusė ka- \ 
^pos Juo^b artintųjų ir draugų.
^Jaukioje aplinkoje praleistas 
U vakaras., Juozą sveikino J

Švoba“, M- ŠnapŠvs, St. Garliau .v , .....r z.'* i-J is išvaizdos (neziun damasjskas, St. šiTpoJmnas, V. Tamo< 1

VLtI Sve*kinimo kalbose buvo pa 
reikšta — ne metus, bet dar
bus gerbiame. O vienok būda
mas Juozo vietoje, neleisčiau 
skardinti 75‘tieji, 75 iiKdai 
Mat, tokio skaičiaus sulaukti 
sius šiais, laikais jaunesnieji 
mandruočiai (skaičiau Kere- 
vyje, Drauge), vadina kopus 
to galvomis.'O kas pažįsta Juo

i įrišti 
kių iiele stinų fiz:n:ų jėgų rau- 

{dujamų tardymų, daug kam te- 
k? ir 
nuke.iteli, ypa 
cic mėx mirusiam a.a. A 
ibiui Va’uckui.

Todėl mano mekadi 
mirštama užuojauta a.£. 
dytųjų žmonoms, vaikams, 

, vaika'šiumis, ir visiems kilk 
jų g miiiaiciams, ir kartu pa-| j^Milt; L 
tarimas jaunajai kartai, kuri to į 
nėra mačiusi ir pergyvenusi, o 
išaugusi šiame laisvas krašte,] 
niekados nesižavėti diktatūrinės 
mis valdymcsi formom s ir jų 
pasekėjais, o daugiau tobilintis! 
tolernacijes gražioje demekra-j 
tinėje santvarkoje, kurioje ga-Į 
Įima džiaugtis visomis žmogui; 
naudingomis ir kult ringomis, 
laisvėmis.

Ljudžius Jonas

ir garbingos, 1x4 ir organizato- 
t?- riui naudingos. Į ŠIA įrašęs 25 

iš mūsų gerai pažįstamų ar daugiau narių, organizatorius 
lV76m. iapkri- gaus Fąją remiją — >‘250. o į- 

r.An-į rašęs 15 ar duag au narių, gaus
Į11 pre.nLą slLU. t / lU-IIl 

r.epaJprvl"'k‘

Viena iš č’kagoje esančių or- 
ganizatm aj

UF FAYOQTE

OF MADAGASCAR is MADE*
OF MJIX AND OSTRICH EGGS'
9ut owe/ x^AuW
CAM PFP&& ™ _

THE 
BARGAIN ». •

IDAHO «
THAT HIS COWS OTT1»SG

9OA5JOS OPIAIS ........
IMVeSTlGATiOU OSCtOSEOTnAAT
CO^S O'SY PhOgMOCUG

TWS VJOCO SUPPLf£t>*.
113’

f £HoT DOGS)
Į
IkNOWU «ND
IČNJOMčD 8V
‘MON For YMf
PRS-T 2000 VFfiRS1
-Iflč PNCI5NTT CHIN^l
First mrof thFmi

Xu BEIUCHISW1 
a VIHEM ft WGRIN 

IS MADE, 8oTN 
MEN GXHAMGE F)

A .PtfKEP
ON A P^'riEHT'5 CHEST, I 
WAS CONSIDERED A GOOD 
CURE FOR 
indigestion 
\N ANCIENT 

'CARTHAGE*.

u Austin 
t erė. tci

K. Petrokaitis

Popiežius buvęs sveikas

ROMA, — Popiežius Jonas 
Paulius I prieš 15 dienų dak
tarai nustatė, kad bu v. 
sius sveikatos, pasakė 
žirnis jaunesnis brolis
do Luciani praeitą šeštadienį. 
“Naujienos apie mano bro’io 
mirtį mane baugina”, paleis
ki jis Italijos žinių agentūrai

metrikų) neskaičiuotų jam 
daugiau, kaip 69. Sakytų vy
ras pačiame pajėgume, ką ro
do ir jo darbai. Taip, kad ko
pūsto galvų yra ir 30—10 me
tų vyrų. Tai ne nuo metų pa
reina. Visi Juozui linki jo per 
traukti ketvirtąjį 25-metį, kas

£šiuriai, Kr. Daugvydienė, J 
^Gaižutis irkt Jani įteikė do; 
.■vengia pasakyti savo nuomo
tų ir kitas jp mėgiamas dal
inas, kaįp “Po aukštus kalnus 
įvaješčipjajj”-

: Jpo^as Leščinskas dėtroiti ?
^čiąms žinomas kaip iadio.va- atrodo, nesunkiai jam pavys 
jJandėlės ‘-Lietuviškas balsas’ Juozas dar stangrus

- pranešėjas/ to klubo organi lūs, dailiai nuaugęs ir iki šio- 
-zatoriūs, buvęs S4. Butkaus Fei nekrypsta nei iš formos, ne 
Rauliu kuopos pirmininkas, A. is sveikatos.

.. :L. T.- Srgos skyriaus iigametisj
.yaldydjos narys, Organizacijų' SUomeninės

ir įnik-

TIESA ŠVIESOS NEBIJO

popie 
Edoar-

.Centro valdybos narys ir be 
-abejo, visos eilės vietos orga- 

. -nizacijų, kaip BALFo; Lietu- 
namų, Dariaus - Girėno 

-k!ubo, Kultūros klubo, Liet 
bendruonienės ir kitų susivie- 

vįnjĮmų narys; Savo pastangų 
finįS, parama ir sumanumais 
-daugeliui vietos parengimų 
- teikė pagalbą. Būdamas lėte

1976 metų rugpiūčio mėn. 24»ine Kauno šeštame forte jų su- 
d. Kaleivyje Nr. 34 “Nepaminė- šaudymą, 
ta Sukaktis” paliečia 1935-1936' ■
metų Suvalkyjos ūkininkų strei
ką, keletos ūkininkų žiaurų li
kimą. Tai karo lauko teismo 
sprendimas, kuriam pirminin
kavo pulk. Braziulevicius, ty. 
a.a. A. Narkevičiaus, P. Barkau
sko, B’. Petrausko, ir M. Proto- 
seviciaus gegužės men. 22 d.

Juozas nežada trauktis iš vi 
veiklos, kas šiuc 

metu Detroite svarbu :čia vieni 
iigų pakirsti, kiti išlydimi ne
grįžtamai, treti būriais emig 
ruoja į dausas—Arkansą, Flo 
ridą. Jeunesniųjų priskaito- 
ma tik ant rankų pirštų..

Kalbant apie Juozo Leščins
ko asmenišką gyvenimą, rei
kia paminėti, kad jo keliai ir prieš ryto aušrą pagarsėjusia- 
keleliai nebuvo rožėmis kloti ■ - — - - _— -z. ■

y

v

r*“—■ : ’ ' ‘ . — - - —

Oą, ANTANO J.GUSENO RAŠTAI
GALtA^-GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYO*TO 

.' ^^ l^R^OMSNRS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMIkIMUS
LR CAR3A«. 259 pssL, liečiančius 1906

- metą {vykias. Jablonskic te Zutoraičio jaunas dienas ir susi- 
ropinimą. —---------- ---------.—2____________ StOO

A DANTYS, Jų priežiūra, sveiiaia ir grečb
Iii b netoje 0.QO dabar tik__________
v ' į .: ' ’ UinkHali virieMaii tik _ _____________ ___________

AUKifA KULTŪRA - tlAURŪS ŽMONtS.
po Ktaopą ispfidžięL Dabar tik  $j.oe

f! atalvntv* Šakį arba money orderį pria

$3.00 
$xno

1 “Kiek aš žinau, mano brolis 
neturėjo jokių sveikatos prob
lemų. Prieš 15 melų jis turėjo 
kiek negerumų su kepenimis 
kurios kiek nusilpnino jo šir
dį. bet prieš 15 dienų daktarai 
rado jį puikiausiai sveiką”. 
Ašarodamas jaunasis Lucianc 
pasakė, kad jo supratimu, po
piežiaus pareigų įtampa gaiė 
jo būti fatališka jo broliui.

I kas, prašė, kad tokioje vietoje 
yra padėti atsišaukimai į ūki
ninkus (“streikuojančių litera
tūra”-, kad ją aš nuėjęs paim
čiau ir perneščiau į kitą jo nuro
dytą vietą, kuri ’bus reikalinga 
toliau persiųsti. Aš ją paėmęs 
keliavau ir pasijutau, kad jau 
policija mane seka ir tuojau 
saugumo valdininkų buvau a- 
reštuotas. Matomai ta pati po
licija tuos atsišaukimus atspau
sdino ir ten padėjo, žinodami 
mano nusistatymą ir streikui 
pritarimą patį įvykį išprovoka
vo ir areštavo.

bur-

SLA NAUJIEMS NARIAMS 
DUODA. PRIVILEGIJAS

(Atkelta iš 2 psl.)
apdraudų vertybės (Cash 
render ir Paid-UP Value)

Smulkesnių informacij ų dr ‘ 
specialiai šiam VAJUI pritaiky
tų Non-Medical apsikacijų gali
ma gauti pas vietinį SLA Orga
nizatorių ar Finansų Sekretorių. 
Taip pat galima kreiptis ir į Su
sivienijimo Centrą. 307 M. 30th

Tautos “Vadui” jų pasigailė
jimo prašymus atmetus — jie 
visi keturi liko pasmerkti žiau
riai mirčiai — sušaudant. Dalis 
jų bylos dalyvių gavo kalėjimo 
bausmes po penkiolika metų, 
dalis iki gyvos galvos. Iš likusių 
gyvųjų kiek žinau, vienas gy
vena Kanadoje, apie visų kitų 
gyvųjų likimą, kurie po Klaipė
dos netekimo buvo amnestuoti 
ir išėjo iš kalėjimo, neteko dau
giau girdėti.
.Po karo lauko teismo spren-j 

dimo ir prašymų atmetimo,/ 
prieš įvykdant mirties sprendi
mą, nebuvo ne tik kad neleista 
žmonoms ir vaikams paskutinį 
karta pasimatyti ir atsisveikin
ti, nebuvo net pranešta, kad jie 
mirčiai nuteisti. Tik sprendimą, 
įvykdžius buvo pranešta, kad 
atsiimtų iš Kalino sunkiųjų dar

ybų kalėjimo jų likusius daiktus 
Baigsiu žodžiais, kuriais bu hr rūbus.

vo pradėtos vaišės: tau, Juo-1 
zai, laimingu metų linkime!

Ant. Vaitėnas

Vienas pasakymas, Juozas d'i 
pūkas, Amerikon atvyko prieš 
36 metų, rodo vingiuotą ir 
kampuotą kelią .Jani teko be
veik geldoje perplaukti Balti
jos jūrą ir įsikabinti į uolėtą 
Švedijos krantą. Iš ten po ne
tikro švedų vaišingumo, lai 
minhgai paspruko Amerikon 
Be to, prieš dešimtį metų ne
teko savo mylimos žmonos Al
donos.

Prašydami aplikacijų, pažy
mėkite savo gimimo datą (mė
nesi, dieną ir metus), tada siun
čiant aplikacijas Jums bus pra
nešti apdraudų mokesčiai.

SLA organizatoriai žinokite,

—San Diego bokštelius pri
žiūrintieji specialistai prieina 
įsitikinimo, kad nauja sistema 
lėktuvus padangėse sekti yr; 
klaidinga ,todėl ir įvyko nei.ii 
mė.

' Diktatūriškai valdomuose
I kraštuose, nežiūrint kokia ta f kad Susivienijimo Lietu vių A- 
būtų diktatūra, staliniška, hitle- 

musoliniška, 
žmogaus 

po padu, 
ar teisin- 
reikia pa

J

^fiAUSTED ST^ CHICAGO, ILL. <0608

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

Sekmadienį š. m. spalio 29 diena

IXNAUJIENŲ 64 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Martinique Restorane
• 2500 W. 91 th St.
\ ~i ? i i *• • Evergreen Park, Illinois

Tik tą nelaimingą rytą prieš 
aušrą aisas Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimas nemiegojo. 
Girdėdami kalėjimo kieme iš
vežamųjų mirčiai,graudų šauk
smą, riksmą ir raudojimą. Pa
čiame kalėjime vieni kaliniai 
meldėsi, kiti koliojo budelišką 
nekaltų aukų nuteisimą ir pri
siekdinėjo niekuomet to baisaus 
įvykio nepamiršti, nes nekaltas 
kraujas šaukiasi ir dangaus ker- 
što.

Noriu aprie “Nepamirštamos 
Sukakties” pridėti kalėtą ir sa
vo žodžių, bei paaiškinimų, kad 
musų jaunajai kartai būtų ai
škiau, už kokį nusikaltimą ta 
žiauri bausmė buvo įvykdyta. 
Tuo laiku ir man, kaip įtaria
mam asmeniui, kaip streikui 
prijaučiam teko sėdėti Vilkavi
škio kalėjime ir dar vienoje ka
meroje su B. Protosevičiuin, 
kuris man del jojo areštavimo 
sekančiai papasakojo: “Mato
mai saugumo policijos užver
buotas agentėlis atėjo pas ma
ne prisimetės kaip straikinin-

riška, frankiška, 
ar smetoniška, visos/ 

{teisės vra sumintos
Apie bent kokią teisę 
gumą toje sistemoje 
miršti, nes tą mes senesnieji vi
si esame ant savo nugaros pa
kankamai patyrę, ir gana dau
gelį dalykų sunkiai pergyvenel 
Ant kiek prisimenu, kad Hitle
ris, paėmęs valdžią, leido savo 
keletą gestapininkų pasimokin
ti pas Staliną, o mūsų “Vadas’’ 
leido savo saugumiečius, berods, 
ir p. Povilaitį pasimokinti pas 
Hitlerį, kad būtų naudojami pa- 

i

menkoje Organizatoriaus pa-

— Vatikane vėl prasidėję 
spėliojimai, kas gali būti nau
ju popiežiumi.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantišką ir atvedu 

įprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleiata. 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozas S. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos 1^°; 
santrauka nuo pat senųjų imžiu pokario metu. Vidutinio formato.
>sL. kainuoja $2.00. ■ f -

Dr. Juozai B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai. paliepiant to laiko Lietuvos valstybė ir jos kaimynų istorija. 
211 psL Kaliui $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomi* Jm te 
kitas ’^gas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perltidv

2731 Sonth Existed Street, Chlrx-*c, HL &3S38

• DAINOS

BANKETĄ RUOŠIA

• SVEIKINIMAI
• VAKARIENE

> IR ŠOKIAI
IWi

5 valandą po pietų

Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol.

NAUJIENOS
Vietas prašome rezervuoti iš anksto

Į73$ gO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
"■**' arba telefonu HA 1 - 6100

yjSĮ UĘfUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

pas mus

S

UNIVERSAL
Chicago, III. 606081800 So. Halitxi St,

Buyioarnohrooror

imu

RMdl

Don’t be 8 Botu LomK
Į—1 W

2 M cmfcaoo t. iu7 Tuesday, October 3, 1978

ENERGY 
WISE

ru mu tesjroml lt-
iter* didelius dirbti*. Firma, jh pa- 
<W* Jums paniekti įsmezilktu Jūrą 
atetmojimu*. Antri, Jie padedi n- 
kurti geresnf apylinkes bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupom, padėtos prie! 10 mėna- 

No dieną, neis nuoiimčius nuo mė
nesio pirmos dieno*.

Išduodami Certifikatei, kurie ne-

l 
palūkanų, priklausomai nuo Jdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

TIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

1 įsteigta 1928 matei*. T«L 421-8070
J Į*t*Ijo« pleteoa* ktemaa avtomobUtema p^rtetytl.
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Ln Chicago $33.00 per >I8D0 per 
lix mouths,->10.00 per 3 months. In 
other USA localities >30.00 per year, 
$16.00-per-ais—Donihs. $9.00 per 
three months. Canada >3Xfi£ per year; 
other countries $34.00 per year.

20 čenU per copy.

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraičio kainos:

* .f ** ■*- - t
Jhicagoje ir priemiesčiuose: 

metams _ 7
pusei metų. .  
trims mėnesiama  
vienam mėnesiui __

kitesę JAV vietpae:.
metams $30.00

pusei metu -------
trinu mėaeaiama 
vienam meneaiui

>16.00
> 0.00
1 X00

Kanadoje:
metams ---------
pusei metu r 

mėnesiui

Uząięąiuose:
metama _________ ~ $34.00
pusei metu________ ~ >18.00
▼lenam mėnesiui > 4.00

>18.00 
> 3 JO

>33.00
>18.00
>10J» 
> 3 JO

^Naujienos eina kasdien, Jiakiriant 
sekmadienius. laidžia Naujienų Ben
drovė 1739. So-Halated St, Chicago, 
HL 60608. Tele! 421-6100,
_ Pinigui reikti, kulti pažto Money 
Orderiu kartu /u dbąkymm

NAUJIENŲ^raštinė- atdara j
— J. L* * f
sekmadieniui, nuo

AftfeFikBš Liėtiivių Tarybos suvažiavimas
.. .. tJž poros savaičių,, šėšladiėttį, šįialio 21 dieną, lybiai 
9 valandą ryto Lietuvių bititSii^bie nąmudše prasidės 
Amerikos Lietuvių Taryfeoe :Š£Mis •ativ^žiąvlinaš. • keikia 
manyti, kad .atvyks ^tTpr atetbvąi; iš ■'kiekvienos ,,• clides- 
iieš lietuvių kolonijos.' 'Amerikos LietUviiį Tarybą suda
ro pačjos didziąusiqs...ĄmeHk ’oš' liėttįvių politikės grupės, 
Amerikoje. veikianč|q^/frąf^fisrj|»eš Wganiz^cijos,, kul
tūrinės draugijos, kiūbąi irąyairfts;sa»ibūmn-kurie pri- 
tanĄ p'a^i’iiidiniėr^s.'. Amerikos 'Lietuvių Tarybos tik- 
kliifes 
f,' ; Nė visos.

| nių kontroliuojamos organizacijos. Vėliau, kai Afri
kos Lietuvių Taryba padėjo atvykūsiems frontininkams 
Amerikoje Įsikurti, tai jie taip pat pradėjo knistis po 
ALTo pagrindais. Jie kenkė ALTui, kliudydami veda
mam darbui ir niekindami ALTo vadovybėje .ešahčiUs 
asmenis, bet ALTo išardyti jie nepajėgė. Didele, Ameri
kos, lietuvių dauguma,rėmė ALTą nuo sovietų karo .jė
gų Įsiveržimo Į nepriklausomą Lietuvą, jie rems tol; .kol 
sovietų karo jėgos bus išprašytos iš gimtinio biušų 
krašto.

Amerikos lietuviai suprato vieningos lietuvių vado- 
vyyęs ..reikšmę todėl greitai rado bendrą, kalbą ir nuošir- ■ 
džiai dirbo lietuviams naudingą darbą. Lietuvių tarpe 
buto Įvairių nuomonių kiekvienu svarbesniu klausinius, 
bet lietuviai pajėgė susitarti, nuomonių skirtumus išsi
aiškinti ir kartu dirbti. Amerikos lietuviai išmoko gerb
ti savo tautiečių nuomones, išklaūšyti; jų pasiūlymus 
išsiaiškini geras ir silpnas pasiūlymo puses. -. *

Senieji Amerikos, lietuviai, pagyvenę dėinokratišy 
kaį besitvarkančiame krašte, pasimokę iš jų tolerancijos 
ir kantrybes. Jie išmoko toleruoti kitokius ĮsitikiniiįiUŠ 
turinčius žmones ir išklausyti jų nuomonę. Amerikos 
lietuviai galėjo sudaryti tokią stiprią organizaciją tik 
todėl, kad josios pagrindan padėjo demokratinius prin
cipus. štai, kaip skamba ALTo Įstatų paragrafas: .

“Amerikos Lietuvių Tarybh, siekia, jungti vi.
■į sas. Amerikos lietuvių demokratines jėgas bendram 

darbui remti, palaikyti ir skleisti • pagrindinius de* 
mokratybės dėsnius lietuvių tarpe; ginti ir saugoti 
Jungtinių Amerikos Valstybių ' nepriklausomybę, 
garbę ir demokratihę santvarką;; ramti ir palaikyti 
visų tautų — didelių ir mažų — lygias teises Į laisvę 
ir nepriklausomą gyvenimą; kovoti už pagrindines 
žmogaus asmens teises. ... .’*■*£.. k- j5-. /

Skatinti Amerikos lietuvius rem:: J. A. V-. , pas
tangas, siekiant pastbyioš taikbš; pagristos .teisim. 
gurno, demokratybęs.&Taišvėš'jpagnridais.

, Kovoti dėl Lietuvos nepriklaūspir.ybės atstaty
mo jos istoriškai etnografinėse sienose su ręikalin’ 

gaiš geografiniais ir Etnografiniais korektyi’aisj-dė
ti visas pastangas, kad būtų sustabdytas . lietuvių 
tautos naikinim^, trėmimai, rusifikacija; .. siekti, 
kad būtų grąžinti iš .visų vergų stoi^’kllos ištremtie
ji ir kalinamieji.” (ALTo Įstatai/. .'

. Ar gali atsirasti bent vienas Jietūvjš, kuris begalėtų- 
jpntarti Šiems pažintiniems .ALTo dėsniams? .. Galima 
vieną kitą sakinį skiąniiziau suredaguoti, gali pagerinti’ 
karną', kad ji platešhiems 'sluoksniams būttį kuprahtatne- 
shėj.bet nieko negali pridėti ^riė ALTo "'orgabizžferių 
svarbiausių minčių: Jie pagrindinius savo reikalavimus 
išdėstė raip, kaip mokėjo. '

ALTo. organizatoriai sujorgto, kad tGįags organiza
cijos, pagrindai turi būti demokratiški. Kiekyie.narp. bu
vo aišku, kad lietuviai gali būti respublikonai ir deiĮio" 
kratai, bet jie principe privalo pripažinti demokratinius 
principus savo tvarkai palaikyti.‘Jiems butfc aišku; kad 
joki kiti principai negales , sudaryti ^stiprioš organfeati- 
jos, galinčios vieningai siekli giintinio

Keli apdairūs politikai po.karo atvežė. Amęr|kon ^- 
do principą. Jie viską bandė ir . dar. šiandien tebeliapclo 

ie nekreipia dėmesio į tai; kld

Poilsis (Tapyba)

IMPORTUOTAS MELAS iš OKUK. HETUVOS
Apsflafekiūs Ir šmūfkUi įasiž ir pavieniams asmenms.

valausJ. Centre surubšteje me;^į k-eI^ kitu bį^yčiu raĮ . . r-
no parodoje, atvežtoj is okupuo-?'pakištos prekių sėnaAŪŠis. Jai' virsuaniatąj. pasizi?ąguž ' po 
tos Lietuvos, sukurtų - Kfetuvių parodos eksponatuose niekur nė e^sonatus, nieko priėšingo mū- 
dailininku okupuotoje Lietuvo- bažnyčfesdvarai rh^ima'f6. Bėt kiek,
je Minėta parodą-suruošė Da- Dievui, b idk' smulkinu panagrinėjus ęfcspo-
nų|e žilis, pasivadinūsi-progrii- bkųį&nto propagandai Tą nų^i ^^y P^natysiihe, kad daugu
moje žūeviciene .gyvenanti ChiJ į rengėja ziliš-žile- ma te kaip žydas slepia okupan

'Pagoda suruošta vienoje .eiiį
- * • • - - v* T ULi

?, viešai,neegsistuoj.a ir net 
baudžiama didelėmis bausmė
mis?

cagoje Jdarquete parko rajone. i
v J ▼iC-xvzXBK.

^AmėHjčds- Įie^vi^^frologįiĮėš gjupšs Vra 
Iiekvi^K^.'gtiipfe^Veiklą .‘yra jjenojlą, .įet 

j^LTo orgbhizaUomlj.rhjš^t^'is&MVĖo . vadovybėj pri
valo būti atetbva^atoal ^^vię^^r’ rĄmėidkos: lietuvių 
čSitraližuota grtipzė,;XkffiriUi rupiLietuvos- laisvė ir; iiė- 
priklausomybė. ALTo suvąžiąvimąs jsklauso esamos ^įi- 

dovybės atliktą darbą, vertina pareigūnų pranešimus ir 
išrenka vadovybę a^iūantiėms metanas visiems ALTo 
reikalams tvarI^:ti."Brądžrdjė kiėknėnž.'TdeūTbgiirė*'^ru* 
pė skirdavo ■ęuūTis“ atstovus,-dabar  ^veikimui -pądęlė- 
jusr kiekvieniudesloginė grupė siunčia po,atstovus i. 
^Lrp.v^oyjbi. P^fris ąt^^us irALTo‘%adęvybę si|ih7 
čia priimįoę^entraii^otos. Iietuvj^, Jęultūros |Įr labBaVoš. 
organizacijos. Į ŠĮ skaičių įeina Susivienijimas Lietuyių 
Amerikos ir Romos ^Katalikų susivienijimo atstovai, k u-, 
rie ALTo darbą noriai veda nuo šios organizacijos |si- 
steigimo. Kaikurios organizacijos dažnai atsiunčia jau 
buvusius ALTo vadovybėje "buvusius atstovus, o kitos 
dažnai savo atstovus keičia. Visus ALTo reikalus išti
sus metus tvarko 12 žmonių AĮiTo vadovybė, kuri išren
ka savo pirmininką, vicepirmininką, iždininką ir sekre
torių. Visus ALTo reikalus veda valdyta, o metiį gale 
dubdk atskaitomybę suvažiavimui.

Ąmenkbš Lietuvių Tarybos darbą remia didelė A- pagristi vado principu. Jie nekreipia dėmesio j tai; kad 
menkos Lietuvių dauguma. Ilgus metus Amerikos Tary- pačioje Lietuvoje vadizmaš hedavė lauktų ražultatiį. P^.- 

bą rėmė visos lietuvių organizacijos, išskyrus komunis- vojaus metu vadai kaip kaibparSj išgaravS, kraš
tus ir Įvairiais suktais vardais prisidengusios riiiskvi- tą paliko vergijoje. Jie bando vl'do ]afinči$į Į&ffifešti Ir

to darbelius ir propaganda; nes 
- i ** .. ūž 5° slepiasi pliti ir gili pro~

yk>fg‘4vie§ioje ir gražyje J.Tol ’̂^įeka. paveikią merija: .paganda, okupantui naūdinga. 
7,..  ̂ . . - - - - tautos- mylimų, rūpinto - i.

<j«lių .iiįf ryžių , su koplytėlėm, 
kuriuos ‘Eėtuviai mėgo statyti pa 
kelėmis ar prie žymesnių vieto
vių. Bet jų šendien jau nerasi
me niekur nei vieno, nes oku
panto tarnai juos jau senai išro. 
vė su šaknimis ir sunaikino.. . 
-, Trečioji ekspanatų grupė susi 
,deda iš lietuviškų meno audinių 
ir rankdarbių, kai kuriuose yra 
įausta ar. išsiuvinėta • tautos Him
nas ir “Tėvyne^ brangi mūsų?’,-te 
kįtoki patriotiniai zodžiaĮ Tik 
nįefair. parodoje 
kad būtų parašyta ąr^asak;
kėlu. LVM a u r *• -niais lozunferašŽU' gdtajl?

’ Gaila ir sakudu, k^d mes. lietu 
viai išeivijoj e,4 ;tiek daug esame 
muskriausti okup.' irlto-brutalu
mu,. netekome Mvd Tėvynes, to 
pasėkoje priversti gyventu po 
svetimu dangumi- ir svetimoje 
žemėje, -neturint teisių net tė
vų kapus aplankyti, nes eskme 
persekiojami.^okiipanto agentų, 
skaldomi ir .šmeižiami nepagrįs 
tais faktais daviniais.

KZpdėl mėčioki naivūs, štoko 
įame ^apdaimmo^kad mus oku
pantas, ant kiekvieno žingsnio 
apgaudinėja ir išnaudoja? Rei
kia pripažinti kad ir mes patys 

(Nukelta į 5 psl.)

sienas- jų, paskirtį. Pąveiks 
‘aę ^aupunoie susideda iš Vii- 
niaus miesto Įžymesnių ir^dides 
nę reiksmę juraičių pastatų — 
; ^artetdros. šv. Kaamiėrb^ šv. Jo 
no; svb e Povilo šv. Onos 
Ir kifų barnymų. portikų. ’

Visos • bažnyčios parodjrtoSf 
kaip laisvai veikiančios, visur pa 
čioįę portreto ^parašytalbažny- 
čia, bažnyčia .ir kita. ;O; kad \ Ka
tedra šenai paversta į P£vąiĮqsJų 
galeriją ir koncertų 'šalę', kad 
Ka±mdero bažnyčia ęaversta ate 
ist'ųibędieyyfieš mųzi^umį ‘ kad 
Jono bažnyčia paversta mitingų 
įr šokių safe, kad Onos, Petro n. 
Povilo bažnyčios paverstos atvi

kad toki eksponatai su patriot^ 
j

viešai rodyti ir iškabinti okupuo
toje Lietuvoje? Tai kam rodyti'

Amerikos lietuvidi^s; Keį jiems nfesiSeka.’.-.VMai kalba 
apie demokratiją, apie rinkimus, feet praktiškai jie ne
gali laimėti nė vienų rinkimų be klastos ir apgaulės. Jie 
negalės primesti ęavp valios, ir lietuviams, organizuotai 

J -epriltlausomyfe’ėS savo kraštui,
dizi^o. principais; bet jiemspa- 

inėti. Jie jsakinės, kol bus norinčių jtį kSusy-

Parodą turi platų irigūų užmo
jį tikslu paneigti -ir Jnet sukom 
promįtuoti faktus, kuriuos ra 
soma Lietuvos Kronikose ir sau 
kiamasi lietuvių paramos gel
bėti okup.-Lietuvojer persekio
jamą tikybą išgriaunamas baž 
nyčiasj O pąnoda.savo ekspona 
tuose rodoę kadi tenai gerbia
mos bažnycios;ir:toleruojama 
tikyba, kad heįipaisomos baž
nyčios grąžiomis- spalvinis ir 

ir 
-parodos,

/ * * * siekiantiems laisvi
Jie jau 
tinka Įs 
ti. Bet , 
vadizrtias pasibaigs, Tada visi Amerikos lietuviai ir vėl 
rems ALTĮ-, kiijj rein? Karo frrldžidjė.’ • ~ ‘

nebe

į \ i* • ' ■*' •«?<

L. VENCKUS
U įbtip.Ar unitui Anglija

(Tęsinys)

I. R. .0.
Praėjo gal dešimts minučių po sprogdinimo. 

Nuo tunelio angos atmatuoja vikšrinė pabaisa, į lan- 
ką.panaši. Tai pusiau tankas, pusiau žemsemis. Buvu
sios sienos vietoje dabar guli didžiausia krūva su
sprogdintos uolos gabalų, mažų ir didelių. Tankas 
prirėpliojęs savo milžiniška šiūpėle pradeda semti 
uolos gabalus ir per save sumeta juos j užpakalyje 
stovinčias vagonelkas.

Mūsų Vincas ir čia pasirodo kaip jau patyręs spe- 
' cialtslas. Jis karts nuo karto pakeičia tos pabaisos 

vairuotojų. Tai pirmyn, tai atgal, tai į šonus pasuka 
tų i'gakaklę pabjais^ Mažesniais gabalais ta maši
na nesirūpina. Valiek, vyrai su rankomis ir lape
lėmis sumeta juos į vagonėlius. Bijau keti prilįsti, 
gali užmušti. Matau, kaip karts nuo karto, nuo ma
šinos judu " 
Kaip vėliau 
Šimai šiame 
pagalvojau, 
kęs esu.
\ Nežinau tict ilgai jau dirbohtc. nes laikrodžio 

ant \ rankų ftia niekak neturėjo. Vincas spėja, kad 
greit ^us vakarienės laikas, nes jis jau alkanas. Tei- 

;rspėjo..:Netrukus du vyrpi atstuniia vago
nėlį. fckpi \du didcius bitonus, tokius, kokiais Lie
tuvoje 3kinii.\i pieirą veždavo į pieninę. Bitonuose 
balinta ir sa'dii. įrbfcla. Taip pat atvežė kelis krep
šius sumuštinių sandwiches), atskirais pakietukais 
suvyniotu. Kickivcaam vyrui duoda po vienų pakc-

e'.tos šiūpėlės krinta centneriniai gabalai, 
au šužiflojati, sunkūs sužeidimai ir užinu-

”'Vje ne naujiena. Tų. pirmų vakarą
>er Vincą dar gyvas peklon pate-

't' rt- > J
tą. Sumuštiniai geri, apdėti sūnų, jąųtięną (corned i 
beef), dešra ir paniidorais. Arbata •vilioji’ 
pu. tik nėra su, kuo įsipilti. Man_ ųesiz

tą. Sumuštiniai geri, apdėti sūrių.
;a savo kva- 

esJžvabžanl vy
rai vienas po kito paėmę savo skaidinius pųooųkus. 
Prieina prie bitonų — murkt puoaŪKą į arbatą ir 
pasisemia.

Va.’gonie sustoję, stati. Nėra nei kur sėstis, 
kur luptis. Pavalgę vyrai užsirūko.
garetę kišenėje, puodukus pasistato čia pat, ant /.e-: 
mės. Kas nori daugiau arbatos, nieko nelaukdamas 
vėl apsitarnauja. Su tuo pačiu purvinu puoduku vė.\ 
niurkteli į bidoną ir pasisemia arbatos. Dėl to nie
kas čia nesijaudina. Vincas, pastebėjęs mano nuste
busį žvilgsnį, nesusi?aiko nenusijuokęs.

Popietinė pamaina grįžusi iš tunelio vakarienės 
nebegauna. Ji ununs buvo atnešta bedirbant. Valgyk^ 
lojo duodami, tiic pusn čia i ir pietūs. Jcigiu dar kas 
a’kanas po darbo,.gali maisto nusipirkti, prisidurti. 
Prekiautojai a t vykę Va stovyklon su dešromis, sūriais,, 
duona ir vaisiais berods, du kartus per savaitę.

Parėjus iš tunelio į baraką, Vincas man parodoj 
prausvtlą. Apvalius n up .purvo ir persirengus pa-- 
sidaro geriau. Atsigulu ant lovos ir stebiu aplfnką.

Kiekvienoje barako pusėje stovi >o 12 geležini m 
lovų, reiškia gyvena 21 vyrai. Viduty ę lako iš abie-{ 
jų galy po vieną, stovi mediniai, pikai k tijM\ stalai^ 
Pačiame barako centre stovi ge’ežinis pečiūkas, už-i 
kurtas anglimis.

Lubose spinksi kelios plikos elektros ’emputrs, 
nuo kurių akims nėra kur pasiš|cpti. Jos spindi pop 
visą naktį. O spinksėjo lodė’, kad yos^ tik jŠ tunelio 
sugūžėjus barakam vyrai kiti net, nenusiprausę, apsė
do stalus ir pradėjo kortuoti, rūkyti, spiaudyds ir

’keiktis. kad ir aš jail buvlii priimi

* t į .,Lz .pusvalandžio barake oras nasidar t S» ’ r LR• i’ ’ *11” Jkad “nors kirvį kabink”. Prie fįūnTtį 
Uąpių, kojinių ir neplautų marškinių kvapas, ku

rie sukabinti ant skersai barako išvedžiotų vielų., i
Kortbžnikaį. keikiasi visokiomis ta-

f.-sj ^••gįausi^mrbaJ)uy| ^lentil generolo 
kariai. Tačiau taip pat nemažai 

____ _ j, iuęos.’ąvų, ^nemažai airių ir keli 
lietūriai. Nei vieno juodžio. Papuoliau'Ss-kbfp rei
kiant.

Prieina Vincas, klausia kaip man patinka. Pa
purtau galv|’

— Nieko baisaus, apsiprasiu.
Bet neapsipratau. Nors uždirbau dvigubai dau- 

giay, kaip fabrike, bet tokio darbo ir gyvenimo są- 
Jygų negalėjau pernešti. Pabuvau tris ir pusę savai
tės, trūko kantrybė . Susikirtau su bosu, mečiau dar
bą ir grįžau prie žmonos ir vaikų į Manchester^ sa
vaitės galo ’nesulaukęs.

Po& trijq diem pradėjau kitą darbą. Tokiu būdu 
bedarbiu Anglijoje per 15 gyvenimo metų buvau tik 
j dienas, ir tai tik mano paties pasirinkimu.

ŽMONOS DAR^ TACltl

Tpo pačiu laiku kai aš.^^eresruo ir dįdesj 
pin dždarbio ieškodamas kcičįau dąrbovifclcš. mąn£ 
iinona nesėdėjo natnuose rankas sudėjusi. Ji, dirba 
dar daugiau .už niatttf. Negana to, ji išdirbdavo^ dar 
aŠtuonms v^andas: prie triukšmingų audmiiį 'staklių 
_Ho dari h), grįžusi į. namus, jos laukė - -namų ruošos

siridb. kad čia dau; 
nei AnderSonp armijos 

Kol surandi ei-; čia yra ukrainiečių

Reikėjo vaikus apžiūrėti, maistą supirkti ir 
£ąjpįn6, nanus iivalytj. Jeigu f,an^ąUl Danėjau. 
. . praniOKęL pasigaminti rrtahną bč

zmonosma^albos;, Jai tas bereiškia, kad aš ir dides- 
-liiūi j>aTiekalus.' taip virėjas, būčiau sugebėjęs pa
gaminti.. Mano sugebėjimai tuo atžvilgiu buvo ir te
bėra labai riboti, palyginus su žmonos kulinariniu 
menų. Mūsiįj nariuose Markland gatvėje mano sava- 
nonste IxKpwsUw®-
majame kambaryje ugniavietę, išnešti pelenus, at
nešti iš skiepo anglių ir iš naujo užkurti, ugnį.

Mūsų nuomininkai vyrai, Joyp&s .VakToCigir pa- 
talvnės neturčųQ>.Tąd, sfcąlbinių.^žnionai .kas. savaitę 
susidarydavo didelės krūvos, šalia to vyrai maitino
si žmonos gaminamu maistu. Buvo didžiausia prob
lema v:ijaa^ą)ataĮkyti.ir4sulpėti. Vieni iš darbo grįž
davo anksčiau, Liti^ vėliau. Vieni dirbo dienomis, ki
ti pamautomis- Žmona.visur skubėjo, plušo, prakai
tavo. Jeigu ^i.iš ly to. išęylav^ į fabriką, lai jau iš va
karo paruošdavo vyrams maistą sekančiai (dienai. 
Sugrįžusi įš savo pamainos skubėdavo pietus virti. 
Toks darbo skubėjimas, Įtempimas Juzefą vargino, 
silpnino. Pagaliau tiesiog susirgo.

Mūsų šeimos gydytoja buvo Dr. Margarete 
mueUJJį^ yojĮeUJi ' ‘ ' 
si. Paskui išvyko Amerikop. Pabuvus kelis melus 
New Yorke, nusivylusi Amerikoje nuolat vykstįin-

neranuimauą (j£|rtž>&prj4 baltuosius, Ku Kux
7 Vrie| Jcat^itre ir. jiKMl^ųL ir t.t ), ji grįžo Eu- 

rirpon ir Waliau. į^sioįo^Ai^ijoje. Kuomet Juze- 
JJlLpae, 3ai^o .nušiĄiiisį^ nuėjo .pas gydytoją pasitik
rinti,- ta uždraudė Juzefai toliau dirbti, nustatė Ser
gančią ir prirašė jjr <Įvį^§yrftes poilsio.

(Bus daumau

I 
Sa- 

(V'to ten mokslus iščįu-
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Ilan

1
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W K G. Ba.AJKaS 
akušerija ir moterų ligos 
GINBKOLOGJNi CHIRURGIJA 

t44’ 99-
»"Wri. T*L LŲ 5-6446 

Priima ausuarimą.

Il

0R. PAUL K DARGIS 
IR CHIRURGAS 

Wąstch«st*r Community klinikos
2 Medicinos dirskton m

S. Jdapūim Rd., Wastchostor, IL.

Y ALĄ 3 -3 darbo dienomis ir

T»l-. art* 561-2’28

\ EROMKA ŠVĄBIKNĖ Jūratė ir Kastytis

IMPORTUOTAS MELAS....
Wa 71 St. T«L 737^145

Atkelta iš 4 psl.

J. Kreivėnas

contact lenses’”
V&L a&L susitarimą. uMsryta treč

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ SUTINI KRIK$C1ONJUI

* JMaiW takų 
N-. SWKUjgija

gydytojas jr chirurgas 
AKIU Į.IGOS 

Mirt

' y^tados pasai suturimą.

D R. FRANK PLECKAS

Dr. Antanas J. Gusenas sunkiai serga Loreto 
ligoninėje

drėgnas SEIBGTIS' 
INKSTŲ, Pūkis 

PROSTATOS CHIRURGU A 
2654 WEST Mrd STREfiT 
■VaL *ntr*u. 1—4 popiet

.erzina visuomenę. Kyla klausi- \ 
mąs, kas tas bažnyčias pavertė’, 
muziejais, ar ne toki asmenys, i 

į turime prisiimti kai kurių klai kurie šendien kabina tų muzie! 
Į dų, kad ir Jaunimo Centro klau !■ ju portretus savo namuose ir J 
simu, ar mes teisus? Dirbdami 1 juos proteguoja tiiknčiųjų tarpe. 1 
čia Amerikoje sunkius darbus ir

! uždirbtus isavo centus nešėme 
ir be jokių garantijų atidavėme 

, įėzutų vienuoliiur kad jie pas 
i tatytų Jaunimo Centrą, kaip , 
1 lietuvybės išeivijos lizdą dėl sa

MARIJAI ABRAMAVIČIENEI 
MOZURAITYTEI

> Rm'dtnciįos 44£ 5545

PALESTINIEČIAI
KENKIA IZRAELITAMS

• nįirus, Jos vyrą Stasį, dukterį, sūnus ir kitus gimines ir • 
artimuosius liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir ■kartu liūdime.

jėzuitai pasisavino mūsų krūvi 
nais centais- pastatytus namus, 

.Lbet -jie tuose namuose be sutiki- 
’ mo .aukotojų, pridengia savo to- 

, . gomis kino filinų ir meno iparo-
ir pngląudžfa komu-- 

ir penkt;;2-4 sal vat SUUdie-.f11^ propagandą, kuri nįįęų;
tautai aųižinai -pavojinga* ir’ ža-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS TR ^MMiURGAS '

Rafa'S p-sknka, sp^. MOTER; lis^.
■ 2652 WEST Syth SI ROET

a . • t«i. . pr tiįai

u* penktj2-4 ir 6-8 vai vak. S^Udie-J 
riaU 4-4 v vaLjpopietir 'kitu laiku

TELA VIVAS, Izraelis, Izraę- 
yo atsčiai, lietuvybės išlaiky-‘lio karo laivas, saugojąs Izrae- 
mui. O šendien musų patikėti lio vandanis, sekmadienį sulai

kė palestiniečių laita, kuriis ve
žės tris tonas sprogstamos me-j 
džiagos, Aiškiai matyti, kad pa
lestiniečiai skubėjo į Elatho uo-) 
stą, bet nepajėgė jo pasiekti. 
Izraelio sargybinis laivas įsakė 
palestiniečių laivui sustoti, bet 
pastarasis nesustojo. Jis pasuko
kita' kryptimi ir1 bandė pabėgti.: 
Izi-aėlitai tuojau • paleido kelis* 
šūvius į bėgantį*laivą-’ir jį su~L 
staldė: Sužalotas laivas? pradėjoį 
skcstr?;Trvs arabairbuvo sužei-v 
stil Du palestiniečiai abuve u^f 
mušti, tiį'K suzęisfi,3 p ^keturi lį- f 
jCę^sye^/^p^sl^jį Hr 
pratęk^\nel^ / '

)RTHUP£DAa-?RO'rE

kasdien nuo pir- 
rnwffTHp jfci penktoji^nin 8:00 

YStar Šeštadieniais
r sekmadieniais nuo 830 iki 8:30 

‘' ,t 

JJąuku,

"Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mane Teves ji myjie, nap M* 
jį ateisime Ir apsigyvensime". — Jono 14:23.

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: "štai aš stoviu prie 4urų ir 
beldžiu, jei kas išgirs mano halsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va
karieniausiu su juo”. (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam jjivp šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak
tį, bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai. "Todėl kaip dieną 
elgkimės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 

tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos Šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

sv. kaito tyjmnitojai
J. Muzikant, 1S5 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

Stasys ir Julė Grigaravičius.

Mažeika S' Evans
Ląidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

Tel. 737-8601

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIĄUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

- ’ ayjiiWi

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeJ. 927-1741 —1742 *•' " ’ ‘ ■

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

4 r Y 4 t • J *

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i

•' '*** # JAr’OPĄ,

-3JP VIN6

Apdtgucfa fiujarwtymts 
M#**WW?* 

; ■ AffTAMM VU.IMAS
J»L. JW4882 arta 37WW6

L 6—8. ^Otdieiiiais 9—i.;
-2150 We^ 53rd # L

Nuliūdę lieka: 
Sesuo, broliai, giminės.

Laidotuvių Direktorius Jurgis F. Rudminas. - T,el. 927J139.

WAVING

Laidimti — ®iln* aparaudi 
" ŽEMA KAINA

■ -' S a t N A 5
. -. ' Tri- 5-W63 į

e

TURIMI 
KOPLYČIAI 

Af+SQCE MMrSTL 
PALYSK

- .1 . 7..Vieton mūsų statomo lietuvis 
ko lizdo dėkaą^yiėnd1 kito- par
sidavėlio^ sendieh mūsų švento - 

Įvefe, mūsų išeivijos at^ties 
- ^yje. 'sekriiihgai

yystoši' komunistų tpRjpagandai 
iVilJ

niaus Katedri’ nerį' maldos • ?i4; •
' maj‘ ‘ iįr jįie^n^mo/ rad 'Kįzirriiė ______ ______
rix> ■ bažnyčia ^gfu tf£rnauja , v€^-J h - s.

pijui, o ne Dievui, nes tenai įjren^;1 fttnuėnų rkaręrtuii 
:as atejistų mūziėj.Us? O tie niu- 
ziejai šendien pagarbiai iškabin 
ti Jaunimo Centro patalpose ir f bei virimo. -įrankius.

l nesioT 
d&vov prisiriš e Tuprie ietės • savo 
'asmeniškos -daiktusir -valgy ui o

LILLIAN MIRONAS
Pagal tėvus Sarkąn

Gyp. 3360 So. Lowe Ave.
Alirė 1978 m. spalio 2 d., sulaukusi 60 metų amžinus. Gimusi Penu- 

sylvamjoje.
Paliko nuliūdę: sesuo Helen Renner, švogeris Peter if jų šeima, 

3 broliai- — Edward Sarkas, jo žmoųa Jane ir jų gyv. .Colorado 
valstijoj Al]>toDBse Sarkan su žmona Rose ir j ii šeima, ir Harry Barkan 
bei ritj.ginjmės, draugai ir pažįstami. » ‘jo *r /

pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 So. Lituanica i

< .. spalio 5 dieną 9:00 vai. ryto bus’ lydima iš koply
čios r sv. Jurgio parąpijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laido- j 

1 jaraa įsv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. • • ': ; -
.Visi. a«. a. Lillian Mironieriės giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvės ir suteikti jai paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

• g ' --------------

CYO.E TIPS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOJ KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

& MAFLf WOOn AVI 
XWCAWf «X- 46fi»

*■ ■— ■ *Xt
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IR£Mf^MU5 OlfUS
THE SNEER THAT -ELECTED 

A PRESIDENT.'

Many Presidents have been 
elected with the help of • slogai
that' caught The popular fancy. 
There was “Tippecanoe, and-Tyler, 
too”; Harding’s -Back' to -Nor
malcy": Roosevelt’s “New Deal" 
Eut it was > slogan coined from an 
insult that rolled William Henry 
HarriWj into the -White House.

rhb .» the <tory: Martin Van 
Buren was running for re-člectioD 
in 1840. backed bv « Democratic 
Party <o powerful and well-organ
ized that it wa> generally conceded 
that his Whig opponent William 
Henry Harrison, ctood oo chance. 
/V smaP Democratic newspaper in 
Baltimore wrote ieeringly. “If Gen
era) Harrison was given a pension 
of $2,000 hr would be content to 
spend the rest of his days in a log 
rah™ drinking hard cider."

The Whigs seized upon this ob- 
fcure little jjaragraph and turned, 
it into « mighty tribute. Harrison 
became the “log-cabin, bard-cider 

- candidate.“ his military exploits 
were acclaimed and the enthusiasm 
of the 4>Qpple rallied to the picture 
of the'rugged frontier hero

' Acrualjv, Harrison had an in
come of*12,000 • year and never 
lived Jog cabin, but these facts 
did not change Jfae country’s con
ception^ him. The Whig election 
was a hear^^xto. tfid the log-cabin 
and hard-odgr bęcame symbols of 
their candidate. Cfaxone occasion, 
when Darnel Webster XF» speak
ing at ■ rally to Harriso^V behalf, 
be became «0 excited that he acta-

The Right Fuel Does A Better Job For Your Engine
Getting the most out of 

your motorcycle requires 
Abe .use .of .tfce right fuel for 
your particular engine. 
.While most owners’ manuals 
will give the technical infor
mation about using regular, 
ethyl or unleaded gasoline, 
they rarely go on to explain 
how one differs from an
other. Also they don’t ex
plain exactly what happens 
in the combustion chamber 
of your engine.

<The experts at Kawasaki 
Motors Corp., U.S.A., from 
their Santa Ana, Calif., head
quarters, want you to know 
what happens when the 
engine runs, so you have a 
-better working knowledge 
of your bike. This in turn 
will help you diagnose pro- 
Jbiems and help you keep 
your motorcycle running 
smoothly for many years to 
come.

In < four-stroke engine 
the fuel is drawn into the 
cylinder Irom the carbure
tor by the down-stroke of 
the piston. The piston’s 
upstroke then compresses 
lhe fuel which is ignited by 
the spark plug, causing the 
compressed fuel mixture to 
ignite and force fche piston 
dojmward, creating the 
power of the engipe.
* Problems occur in this 
cyde when the wrong type 
Of fuel is used. The "octane 
rating” of the fuel indicates 
the relative quality of the 
various blends of gasoline. 
This octane rating simply 
measures the anti-knock 
qualities of a specific gaso
line. The proper fuel is 
determined by the amount 
of compression in the com
bustion chamber, and just 
as motorcycle* differ inrize KZ650 and on the pump is posted 89, the "octane rating.

) XMBULANCI

MAS 4
J? ^AKTl

NARIAI:
Chicago*
Lktnviq
Laidotuvių
Wrertorii
AMOciacijos

burning process and also' 
increases the heat which the 
cooling system must dissi
pate. Both these effects 
cause damage to the engine.

You’ll know when your 
engine starts knocking. As 
you accelerate, especially 
through the low gears, an off
beat and repeated pinging 
will occur. This is your en
gine knocking and should be 
avoided. Check your owners’ 
manual again for the proper 
fuel recommendation.

The experts at Kawasaki 
want your motorcycle to 
run smoothly and trouble 
free for many, many years.
Using the right fuel for 
your bike is one way to in
sure against difficulties.

(Editors Note: This is the 
first in a series presented by 
Kawasaki dealing with the 
fact that safe, smooth motor
cycle operation is more than 
just turning the key). •

and power, these varying 
compression ratios deter
mine the type of fuel for 
your motorcycle.

Unleaded or premium 
gasoline is recommended for 
most motorcycles and the 
“octane rating” should be 
at least 89, with 91 the pre
ferred rating.

Using the wrong type of 
fuel will result not only in 
poor performance but can 
cause a condition called 
“knocking” which can even
tually damage your engine. 
This situation will occur 
when a rider uses a fuel with 
too low an octane rating. As 
the engine fights for power 
from this under-rated gaso
line, the temperature rises 
in the combustion chamber 
causing extra pressure and 
self ignition of the fuel in 
the combustion chamber. 
This of course works against 
the 2^0per timing of the fuel

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

A02 So. LITUANICA AVENUE. Pkone: Y Arti 7-2401

14^6 So. 50th Av£„ Cicero, HL Phone: OLympk -J-44W3

MOtMANA
EINA

luRK jy a4oe?us. . if-

The Hog-cabin, hard-ader' cam
paign became so pcpuhr Xfcat Ear- 
rison was ewept toto office. Ths 
sneer of the Democratic editor bad 
acted «s • boomerang and had 
iehie*ed the oppoaita'of to inters 
don.

Ln more recent yean, ooe of cks 
viyPjrIwhmn 
a “ogar-smoking. wufateyxlrtoking, 
•vO old man"—• phraae which won 
him namy friends but not enaugb 
to fosure h» re-elodSon. 'But, in 
1840. a few drops of printer’s tok, 
BflissendouaJly. provided a slogan 

xthai turned ffia Ūdą of a pnaidew- 
Sjtortifin

u

Unleaded or premium gasoline is recommended for 
most motorcycles. Here the rider fills up with unleaded fuel, 
which is suggested in the owner’s Manual for his Kawasaki ,

PETRAS BIELIŪNAI
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3573

GEORGE R RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AYR Tri.: YAnU T-l^llSJ

STEPONAS C LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICS)

2424 WEST 6Ma STRJXT. RKjjgNU J4W
2314 WEST 23rd PLACT Vh ttah
410*8 SOUTH WEST HIGHWAY. p*lo« Hill*, UL 174-4411 '

P. J. RIDIKAS
km • - * — ——' . rX •

M54 So. HAL8TKD STREET PhtM: TAM*
rmniai t i m 
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Raimondo Viktės laiškas redakcijai
Gerb. Redaktoriau.
“Gimtasis Kraštas”, 1978 m 

ruepiucio 3 <L, ur. 31. išspaus- 
tariamą mano pasika’ 

Ltjimą su Vladu Braze nu. į
Okupuoto] ietavoje lankia 1 

^i su ekskursija, suorganizm - 
ta iš Vasario 16 gimnazijos 
mokinių ir lietuviukų, g\\c- 
oančiii Vakarų Vokicojop*.

I/' kursiij aplankė Vilniuj 
Lūzdynųs. Druskininkus, Tra
kus, Palangą. Klaipėdą. Kati ‘ 
ną ir Elektr< nūs. IL’ydovai 
rodydami id unesnes vietas, 
kaip Elektrėnus, Lazdynus ii 
kilus, vis pabrėždavo, kad vis
kam rusai padėjo. Nuvedė 4 
Lenino aikšię, Vilniuje, aiš

kino. Lenino nuopelnus, bet 
neužsiniinė.kad už Lenino aik 
ši ės kaip vietiniai pasakojo, 
v ra kalėjimas, kur kankinami

Ir man labai nemalonu, ir 
kandu, kada “Naujienos” 
IX tvirtina, kad man iš- 

smegenys. “G imtąją»p 
neaglima tikėti. Esi 

labai

net 
nr. 
plautos 
Kraštui'
sąmoningas lietuvis, ii 
gerai žianu, kad Lietuva 
pavergta, raunama ir. nuo ko
munistų kenčia.

Su pagarba,
Kuimnundas Vtfcta

17 m. lietuvis 
S. Labai prašau išspaus- 
maon faišką Jūsų reda-<ii n hg i m j a n i; t m e d ien ra šty j e.
TRUMPAI

f ’
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS

Namai, žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, IU. Virginia 7-7747

lietuviai.
Visa tai. kas yra parašyta 

“Gimtajame Krašte” mano 
vardu, yra gryna netiesa, me- 
■as. Per pasikalbėjimą liek pa 
sakiau, kad Lietuvą painatyli 
man buvo Įdomu ir miela. Tė
viškės draugijos atstovas mus 
kelis kartus vaišino valgia’? 
:r degtine. Prieš išvykstant, už 
kalbintas, tik pasakiau, “Už 
viską ačiū”. Tai vienintelė tei 
sybė, iš viso pasikalbciimo su 
“(įimtuoju Kraštu”.

Iš susitikimų su Lietuvos 
jaunimu patyriau, kad jie ru
sų nekenčia ir nori laisvės. 
Apie tai, kaip rašo lietuvių 
laikraščiai Amerikoje ar Vo
kietijoje apie Lietuvą, nebu 
vau pareiškęs jokios savo nuo 
inonės, nes to ir Vladas Bražė
nas manęs neklausė.

— Sandaros gegužinė bus a- 
teinantį, sekmadienį, rugsėjo 8 
d., Vyčių sodelyje ir salėje. Visi 
kviečiami. į

— Pranas Račiūnas, Lemont,1 
Ill., tapo Naujienų prenumera
torium ir rėmėju, užsisakyda
mas jas iki 1979 m. pabaigos ir 
parodamas jų leidimą $6 auka. 
P Račiūnas anksčiau gyveno Či
kagoje, bet keičiantis apylinkei, 
išvyko pas dukros ir žento šei
mą, kur aplinka ir oras yra be 
priekaištų. Dėkojant už prenu- 
lerata ir už auka, nėra žinia ma- 
lonu skelbti visiems skaityto-; 
jams. *

— Ponia Marta Masiulis iš 
Evergreen Parko atsiuntė pini- į 
gus už laimėjimų tiketėlius iri 
ta proga parėmė Naujienų lei
dimą ?5 auka. Dėkui. Dar kar
tą ta proga primenama, kad kaiNAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi < visus skai* 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su Juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos ’Išeivijos 
taip^ pat pavergtos Lietuvos ?r Jos žmonių gerovei, bendromis Jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku Tei 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI < ^ 3.
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie. Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojaro

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų jdienų atostogas dviems, asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimui, 
žaidimu kambariu. TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties "Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

VIsrs ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu skaitytojų reikalam* 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

kurių šiemtinių kalendorių lap
kritis išėjo su netiksliomis die
nomis. Prašome patikrinti ir pa
keisti įdedant išsiųstą kiekvie
nam skaitytojui tikslų lapkričio 
mėn. tokio pat formato lapą.

—Albinas Karaliūnas iš Cice
ro apylinkės tarp kita taip ra
šo: “Prie prenumeratos pride
du $5 auką Naujienų palaiky
mui, nes be šio dienraščio būtų 
neįmanoma žinoti, kas čia ti
krumoje darosi. Būtų daug ma
žiau nesusipratimų, jei vado-

■ vaują LB asmenys skaitytų Nau
jienas, kuriose yra žinios be 

f propagandos ir b@ svetimų įta- 
, kų’’. Dėkui už laišką ir už auką.

— Vincas Ausevičius iš Mar- 
1 quette Parko be raginimo pra_ 
. tęsė prenumeratą, o savo gerus 
linkėjimus atlydėjo $7* auka. 
Dėkui. Taip pat dėkui tos apy
linkės tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas vieneriems metams 
ir atsiuntusiam 52 auką, bet pa
vardės prašiusiam . neskelbti. 
Visi skaitytojai prašomi r^mti 
Naujienas ir jas platinti. Visi 
lietuviai kviečiami su jęmis ge
rai susipažinti ir pareikšti savo 
asmenišką nuomonę jas užsisa
kant. Naujienos ■ siunčiamos su
sipažinimui 2 savaites nemoka
mai.: < :

— Dėkui tauiiūi ttnaiiciunui 
iš Cicero apylinkės, atsiuntu
siam $5; už tiketėlius rr pridėju
siam kitą -penkine' Naujfėnų pa
ramai. j • <■ <■-

— J. Bubnys iš Marquette 
Parko- kilimų ir baldų yaiyiĄO 
specialistas, kiekvienais metais 
paremia Naujienų leidimą. Dė
kui už $7 auką, atsiųstą-prenu- 
ineratos pratęsimo proga. Taip 
pat dėkui Antanui Norgėlai iš 
Hot Springs, Ark., už atsiųstus 
du dolerius.

— Chicagos miesto gaisrinin
kai skelbia priešgaisrinę savaitę 
spalio 8-14 d. Ta proga ruošia
mos paskaitos; parodos ir po- 
radai, o gyventojai prašomi sa4 
vo namuose irAaplinkoje panai
kinti gaisro židinius.

— Daley kolegijos studentų 
komitetas rodys nemokamai 
filmus apylinkės gyventojams 
spalio 6, 13 ir lapkričio 3 d 7:30. 
vai. vak., 7500 S. Pulaski Rd., I romą. 
700 pastate, gi spalio 27 d. 12:15i 
popiet.

CTA Kultūrinis autobusas 
sekmadieniais įvedė naują lini
ją nuo Michigan Ave. ir Adams 
St. 11-4 vai. Jis sustos prie len.Į 
kų, ukrainiečių ir Balzeko Lie
tuvių Kultūros muziejaus, taip 
pat kiniečių muziejaus.

— Jonas Jasaitis, 7217 S. 
Francisco Ave., Chicago, II. 
60629, buvęs JAV LB pirminin
kas ir visuomenės veikėjas, pa
kviestas “švietimo Gairės” žur
nalo redaktorium-

— Rašyt. Anatolijaus Kairio 
romanas “Po Damoklo kardu” 
verčiamas anglų kalbon. Romar 
nas yTa laimėjęs Draugo premi
ją.

— Spalio 7 dieną, 7 vai. vak. 
visus kviečiame į RUDENINĮ 
POBŪVĮ — BALIŲ šaulių na
muose. Pritaikytos dainos, at
liekamos daininikų ratelio, or
ganizuoto T. Serapinienės. A- 
komponuoja K. Griniūtė, šilta 
gera vakarienė. Baleškos orke
stras šekiams. Kvietimai gau
nami pas valdybos narius: Vai
čiūną, Bagdžių, Mališauską, Ab-

Paremkite LB veiklą ir jos 
darbūs ir .parodykite solidaru
mą. (Pu).

Jūsų LB Marquette Parko 
Apylinkės Valdyba (r)

— Darbų pasiūlos ir paklau
sos tarnyba jaunuoliams ir silp
nai angliškai kalbantiems vy 
resnio amžiaus lietuviams ii 
lietuvėms pradėjo veikti Lietu 
vos Dukterų draugijos namuo
se,2735 W.71 St. Čia kviečiam 
registruotis darbo ieškantiej 
ir darbų turintieji. Registraci 
ja veikia kasdien nuo 9:30 v 
ryto 
tad.
t erų

iki 4:30 v. v., išskyrus šeš- 
ir sekmad. Lietuvos Duk- 
draugijos telefonas:

925:3211. (Pr.)

VADOVAI NORI

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60601

•* Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
raažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede  dol.

Pavardė ir vardas ----------------------------------- -........ _

Adresas

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo______________________ _ kuris
yra naujas skaitytojas. Priede  dol

Pavardė ir vardas .__________________ _________________ _______

Adresas._____________________
t ~

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų
pastangas, prašau Jas siuntinėti už pridedamus _ doL________________

Pavardė ir vardas -_______________________________________ _ 

Adresas ---------------------------------- __--- -> ____________________ _
~‘ - -■ i K .m a

• Platinimo vajaus proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
žinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas ------------------------------------ - ---------------- .

Adresas-------------------------------------------------- -  - 

Pavardė ir vardas----------------------------------------- ------------ ------------------

Adresas _____________________________ _______ _____ _________ __

Pavardė ir vardas __________________________ _______ - _________

i fresai — —------- ------- ■ ___________

NAMAS — SVAJONĖ: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi
lių garažas, du balkonai, patio. Mar
quette Parko centre.
MŪRINIS BUNGALOW, 3 miegami, 

gražiai užlaikytas, $34,000.
NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI

NĖS biznis. $80,000.
MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna, 

apie 200 svečiu salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

lasurance, Income Tax
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd SL, Chicago 

Tel. 767-0600.

DABAR, NE RYTOJ!
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
ei uette Parke.

NAUJAS 6 kamb. namas i vakarus, 
kur grynas oras ir arti Čikaga. Pigus, 
$53,500.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

Cl ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcigot miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose grnft, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė, 

Tol. 927-3559

MARQUETTE PARKE savininkas 
parduoda gerai užlaikytą mūr. namą 
apie 28 m. senumo prie 70-tos ir I 
Campbell. 2 butai-5 ir 4 kamb., 2 ma
sinu garažas. Skambinti po 5 v. v., 
savaitgaliais visą dieną.

Tei. 778-8039

42-48 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $9S pusmečiui automobilis 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

*HJ Sa. ASHLAND AVB. 
. S2M77S

FORKLIFT MECHANIC
Must have electric, gas L.P. experi
ence. FuU co. ben. Paid vac., o.t

,, f VADOVAI NORI
- Lietuvos “Vyčiu organiždei- , MODERNIZUOTI KINIJĄ 

;:;u ;• *’ (i rt. _ ___
Vyraują įsitikinĮpiąs; kacĮ available. Specialized factory'training.

1 moterys Čikagoj e organižti- 
Lojd juoštiį atidirtib ktirsdš. Šfi- 
intere^uotos prastinos registrui 
otis“ pas Aldoną' ‘Pal^kaitienę, 
tei. 471-0811.

— šv. Jono —'Lietuvos Kan
kinių parapijos 50 m. ir kun. Pe
tro1'Ažubalio klebonavimo 30 m. 
sukaktys bus minimos" spalio 14 
ir .15. d. Anapilyje.

—“Astrologija ir'kortų skai
tymas, Elinor Jakšto, kamba
rys 1717 Stevens Bldg., 17 No, 
State St., tel. 782-3777. Mes kal
bame lietuviškai. (Prė)

Naujienoms reikalingas

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

HA 1-6100.
. i

HARD A N0REIKIEN1 >
tMS We«t »T1J» SU Chloro, m W62» • TeL WA 5-ZW

D!4*n» aaslr!nklmat |v»Mv
MAISTAS U EUROPOS SANOtLIŲ.

MMĮMi

Cosmos Parcels Express ijorp. 
marouwtti oirr parcru sirvici 

1M1 W. *9* *»„ Chkav., III. 90629. — T*l_ WA M7Tr 
XtU Sa. HahHd H, Chicle. IIL — T»L XS44»*

“LIETUVOS AIDAI”
KAZĮ BRAZDZ10NYTE,

PROGRAMOS VEDtJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 V1L vak 
Penktadieniais 9:30—10 va], vak.

Visos laidos iš WOPA stoties, banga 1490 AM.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

496-0400
Ask for GENEMao Cetungas buvęs didelis šo

vinistas, tuo tarpu :nauji!Vado
vai nori nrodenuzuo^visą Ki
niją. Naujoji -vyriausybė užsa
kė daug-naujų mašinų Vokieti
joje ir kitose valstybėse. Jie r na. Nuolatinis darbas viršlaikis, visi

AUTOMATINĖS VARŽTŲ. 
MAŠINOS OPERATORIAI*

Reikalingi patyrę vyrai nusistatyti 
ir operuoti B & S automatišką maši-

j i -.i *. • ~ J priedai. Reikia susikalbėti angliškai,priėjo is vados, kad kraštui Teirautis angliškai.
dernizuoti reikės bent 20 metų.} auoite qcppw chpp 

Tuo tarpu kiniečiai tikisi išau
ginti naują kartą, kuri turės pa
dėti dar stipresnius pagrindus. 
Ministerių tarybos pirmininkas 
Teng ir karo vadai nori taikos 
ir nuolatinio darbo krašto dir
btuvėse. Vyriausybė yra įsitiki
nusi, kad Sovietų Sąjunga yra 
pats didžiausias Kinijos prie
šas, todėl vyriausybė nutarė tai-! 
kytis su vakarais.

DURITE SCREW CORP.
1317 N. Long. - 622-3410

Reikalinga užvaizdą (Mainte
nance Man). Bendrovei reika
lingas asmuo prižiūrėti dirbtu
vės įrankius. Kreiptis asmeniš
kai. 9633 So. Cottage Grove. 
Tarp 9 ryto iri 3 vai. popiet.

SUSIRINKIMŲ

Lietuvi y Brighton Parko Motery 
klubo poatostoginis nariu susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, spalio 5 d., 
2 vai. popiet Anelės salėje. 4500 So. 
Talman. Narės prašomos atsilankyti, 
nes yra daug svarbiu reikalu aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

E. Strungys, rast.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jum* gali daug 
padėti teisininko Prano ŠnlG pa
puošta, teisėjo Alphonse Wells 
oeržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

Su legališkomis fonnomla
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina 83.. Su legališko- 
rialsted SL, Chicaflr IU 60608. 
mis formomis — 83.50.

Užsakymus <u Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S

ENERGY 
WISE «*
f

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Loseri

LAIKRODŽIAI Ir >RANQ1NY>O

yirdAvimai Ir Tiliynui f 
WEST CM STREET

, . - . . —---------ą —y

T»M4 UiMblic &

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Ardxr AV< 
Chicago, III. 60632. T»T. YA 7-5980

M. ŠIMKUS 
Notary Public ’ r 

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

šymai ir kitokį blankai.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

Experienced sewing-machine operator 
needed. Good salary and steady job. 
No English required on jobs. Vicinity 
— Lake View area.

Phone 477.8780 in English.

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

I
Graži, lengvai skaitoma iri 

idnmi 250 puslapių knyga su-j 
Krauta autoriaus troboje. į

Čikagos ir apylinkių lietuviai, J 
skirsnelių mėgėjai, prašomi a T-1 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi- užsisakyk j 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė j

Hemorrhoidal
Tissues i

. ’ t

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H9. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed. ’

RENTING IN GENERAL I FIGHT HEART DISEASE

IŠNUOMOJAMAS 4 kambariu bu
tas Bridgeporto apylinkėje. Teirau
tis po 4 vai. popiet
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