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ALTo PAREIŠKIMAS KAIRIO REIKALU
. Su dideliu apgailestavimu no žudymus komunistinių diktatu 
rime atkreipti visuomenės dė- tu Kambodžoj. VietName. Lao 
męsį, kad didžiosiose komunika se, apie tebevykdomą jau 38 me 
ei jos priemonėse: televizijoje su- 
‘‘Holocaust1’ filmu ir Chicagos 
“Sun-Times7 • dienrašty smer-

- kiant L. Kairį, net -nelaukiant 
teismo sprendimo, yra' metami 
ntpagrįsti kaltinimai ir visai'

. mūsų tautai -- - ~ ~
Apsvarsčiusi šį reikalą . savo 

posėdyje, Amerikos Lietuvių Ta 
rvba griežtai-sųierkja-bet kokios 
diktatūrinės sistemos jungimą 
su lietuvių tauta. - Lietuvių Tau
ta yra laisvos demokratinės dva 
sios, musistačiusi prieš nacių, ko 
munistų, fašistų, ir kitu diktatu 
ras v paneigiančias . pagrindines^

. „ žmonių laisves ir primetančias 
dvasinę ir fizinę vergia.

v . Lietuvių /Tautą _ ^antrojo . pa
kulinio karo išdavoje išgyveno 
nacių ir kpmunistų nelegalias,

tai pilna tautinį genocidą Lie- j 
tuvoje, Latvijoje ir Ukrainoje 
ir t. t., apie nelegalią Pabaltijos | 
Valstybių okupa.ciją, apie per1 
vieną naktį 100(100 lietuvių išvež i 
tų į Sibirą tragediją, apie 17.000 
lenku karininkų nužudymą Ka- 
tynoje ir t. t ir t. t.

Bet jie lengvai daro sensacin
gus pareiškumus, nesilaikydami 
net demokratiškų principų, apie 
tai ką komunistinė spauda, jiems 
pristato.
“Sun-Times"’ straipsnis yra di
delis moralinis užgavimas netik 

... (paliesto asmens, jo šeimos, bet 
VXQOrir visų Amerikos lietuvių.

Mes protestuojame prieš to
kią taktiką ir organizuojame tei 
sinę ir moralinę pagalbą, kad 

v x t? . .būtu išryškintos teismo nepat-brutahas okupacijas. Komums- . \ ... . . . .. ... J . .. rV L“ • • virtmtu kaltinimų - klaidos irtme okupacija tebesitęsia irM , , . ... w .. . .
-į ,. m • j i • 1 kad butų pa o rėžta s lietuviu taušiandien, naikindama lietuviu^. • . . ?, .. .... x ’ _____ . " tos atsiribojimas nuo įsijungimutautuuus; kulturmius, religinius ..... ... HiV+a+,-m; +arn , 'į’ bet kokių diktatūrų tarnybą.

Amerikos Lietuvių Taryba

turėjo' vykdytinų įsakymus.
• ■/>; Griežtai - atmetame: -kaltinimus

— paremtus-tik is Sovietų Sąjun
gos įstaigų gautaisdaviniais. So. 
Vietų •S^unga<ir^šiandien yra di. 
džatoia-^'/brutali aitriavisų, 
teisių bei- susitarimų- laužytoja

- jų škėlbiami- kal^nimai yra 
• paremti-melu ir falsifikacijomis.

Komunistinės- - diktatūros, taip 
pat kaip ir nacių -diktatūros tiks 
las • yra sunaikinti- - visus jiems 
nepritarančjas ir tam atsiekti jie 

. rbudojaYvisokiausias<^priemo- 
nes. Jie deda visas pastangas su 
kompromituoti Rietuvių & kitų 
tautybių išeiviją, nes išeivija, 
geriausiai pažįsta jų žiaurius me 
todus naudoj amus atsiekti pa
saulio dominavimo ir- apie tai 
nuolatiniai skelbia Amerikai ir 
visam > laisvam pasauliui, 
darni apie komunistinius 
lūs.

Kuomet visas pasaulis 
taikos ir ramybės ’ komunistinė 
sistema ir šiandien 34 metai po 
antrojo pasaulinio karo pabai
gos tebetęsia karą su visa laisvo

. jo pasaulio demokratija norėda- eitą naktį gerai ginkluotas Liba 
ma ją sunaikinti. To pasėkoje no kariuomenės dalinys bandė 
ir vis pasitaiko kaltinimų įvai- pataisyti savo pozicijas prie vie
nų tautu asmenims ateinančių 
iš tų pačių Sovietų Sąjungos šal 
tinių iš kurių Amerikos žumalis 
tai bando padaryti klaidingai 
pristatomas sensacijas.

Kodėl tie patys žurnalistai ne
parašo apie šiandien vykdomus

. Dolerio vęrte 
Europoj šmunka j

DIUSELDORF, Vokietija. — 
Daugelis manė, kad; Amerikos
doleris pajėgs pasipriešinti smu 
kimui bet taip nerodo finansi
nės biržos. Visi yra įsitikinę, kad 
doleris pajėgs stabilizuoti savo 
vertę, bet praktiškame gyveni
me taip nėra. Prieš porą savai
čių už dolerį Vokietijoje galėjai 
gauti du doleriu dvi markes o 
vakar už vieną dolerį temokėjo 
tik $1.80 vokiškų markių. Vokie 
čių bankai nepaskelbia jokios 
priežasties kodėl tas doleris taip 
jau žemai smuko.

* Mondav, October 16, 1978 icago, I1L — Pirmadienis

Pamiškėje stovintieji ties ūkininko sukirsti tvartai

PAGRINDAM PAIMTAS AMERIKIEČIŲ
PARUOŠTAS PROJEKTAS

Sekretorius Vance mano, kad derybos gali 
būti baigtos dpr prieš lapkričio 19 dieną

WASHINGTON, D. C. — Sekretorius Cyrus R. Vance pareiškė, 
kad Iztaelio ir Egipto taikos derybos tuo tarpu eina gana sklan
džiai. Jis. pasakė, kad pasitarimų pagrindan yra padėtas Valsty- 

į bės Departamento paruoštas taikos derybų projektas. Amerikie
čiai atidžiai sekė David VoScrvietėje svarstytus klausimus ir pa 
gal tą dienotvarkę ir nutarimus, paruošė šių derybų projektą. • —

Sirgaoūre sprogo 
graikų tankas

SING AP f RAS, Britų koloni
ja. — Singapūro

įspė- 
tiks-

ieško

Sirija apšaudė 
vokiečių ambasadą

BEIRUTAS, Libanas. — Praei 
tą savaitę Sirijos artilerija ap
šaudė Amerikos ambasadą Bei
rute, išdaužydama langus ir iš
keldama į padanges ambasados 
darželyje esančiai gėlių ežes. 
Vakar ta pati Sirijos artilerija 
paleido kelis šūvius į vokiečių 
ambasados rūmus. Ankstų rytą 
į vokiečių ambasadą buvo pa
leisti trys artilerijos šūviai. Pra-

no tilto, bet vėliau Sirijos ka
riai juos atmušė.

111 KARDINOLU SUSIRINKO 
POPIEŽIAUS RINKTI

Federalinis teisėjas Lacey pripažino kaltais 
du sovietų šnipus, vogusius karo žinias

VATIKANAS, Italija — Praeitą šeštadienį į Sistinos koply
čią susirinko Iii kardinolų, atvukusių į Roma popiežiaus rinkti. 
Iš viso yra 128l;ardinorai. bet vienas — Lenlajos kardinolas Bo
les! aw Filipiak — mirė, kiti yra peršokę 80. metų, jie neturi tei- 
ses’ balsuoti. r

Popiežius turi gauti du trecdai"~—- r - . . ==s^==^-~r===^==f

liūs kardinolų balsų, plus vieną. r širdies fotografija 
šiuo atveju -kandidatas popie- _ - - •v. . . . _į ■ oerspeia nuo smūgioziaus pareigoms turi gauti 75 j 1 11 3
kardinolų balsus. Jeigu nei vie- j TOKIO. — žjrmus Amerikos 
nas kandidatas negauna tokio; kardiologas gardies ligų specia- 
balsų skaičiaus, tai tada rinki
mai

Jistas) Dr. Eliot Corday iš Ce j

Paštininkai susitarė
WASHINGTON. — Dvi stam

biausios Amerikos paštininkų 
unijos užgynė ir priėmė naują 
kontraktą proporcija kaip šeši 
už ir vienas prieš, tuo būdu bu
vo baigtas šešis mėnesius nusi- 
tęsęs ginčas, gresęs net visuoti
nu streiku.

Iš 280,,000 Amerikos Pašto 
Darbininkų Unijos uŽ kuh 
traktą J>aĮ^yą> 27^88, prieš bąl 
savo 21,206 nariai; iš IŽO.OOCTN^ 
cionalės Laiškanešių Sąjungos 
narių 97,294 balsavo uz kontrak
tą ir tik 45,874 prieš.

Suptarčjai pasiekti -arbitrayęs 
ta rp p i ninka^ James - Healy kon t 
traktą pravedė taip kad 500,000

uostan buvo 
atvilktas graikų tankeris alie
jui vilkti. Prie jo dirbo keli dar
bininkai, bet pietų metu į laivą 
prisirinkdavo didokas būrys dar 
bininkų užkandžiauti ir pasikal 
bėti. Staigiai tame laive įvyko 
didelis sprogimas. kurio metu 
būvo užmušti 57 darbininkai.

Iš Brinks mašinos 
pavogė $380,000

Sekretorius Vance džiaugiasi, 
kad pasitarimai eina gana sėk
mingai. Pradžioje jis pareiškė, 
kad derybos gali būti baigtos 
lapkričio 19 dieną, čia pat pri
dėjo, kad jos gali būti baigtos 
dar ir prieš minėtą dieną, šiuo 
atveju ta diena svarbi tuo, kad 
praeitu metų lapkričio 19 dieną 
Izraelyje nusileido Egipto lėktų 
vas. atvežęs prezidentą Sadatą, 
visos eilės diplomatų ir pata
rėjų lydimą. Izraelio pareigūnai 
šiltai sutiko Egipto prezidentą, 
drįsųsį atvykti į kraštą, su ku
riuo ėjo karas. Buvo pasirašy
tos paliaubos, bet prie taikos

pakartojami.

Sovietų šnipai 
pripažinti kaltais

NEWARK, N. J. Du sovie
tų šnipai, tarnaujantieji Jungti
nėms Tautoms, federalinio teisė 
jo Frederick B. Lacey pripažinti 
kaltais. Bausmės dydžio teisė
jas Lacey dar nepaskyrė. Teisė 
jas išklausė 39 metų amžiau Vai 
dik A. Engerio ir 43 metų am
žiaus Rudolf černiajevo bylas 
ir pripažino juos nusikaltus Ame 
rikes šnipinėjime įstatymams. 
Nuteistieji yra sovietų ambasa
doriaus Dobrynino žinioje. Jie 
galės būti jo žnioje iki pirma
dienio. Pirmadienį teisėjas nu
tars, ar leis jiems dar būti am
basadoriaus žinioje iki šių me- 
'tų spalio 30 dienos, kai teisėjas 
paskelbs nutarimą.

Gali kalėti iki

būti

KALENDORfiLIS

Spalio 16: Jadvyga, Galas, Do 
va, Dausa, Daudilė, Gudigirdas* 
širdvaldis.

Saulė teka 701, leidžias 6:11.

PREZ. CARTERIO ENERGI
JOS PLANAS IšLuAIKR 

KVOTIMUS
WASHINGTON. D.C.— Pre

zidento Carterio energijos pro 
granui, nors ir gerokai apipe
šiota, penktadienį išlaikė sun 
kius Atstovų Rūmų kvotimus 
ir esama vilties, kad bus pri
imtas viso Kongreso prieš išsi- 
skirstant Atstovų Rūmai vos 
vieno atstovo dauguma — 201 
prieš 206 sutiko kohrpromisi- 
nį energijos bilių apsvarstyti 
dar prieš Kongresui išsiskirs- 
tsnt

GARY, Ind. — Vagilių grupė tarp Izraelio ir Egipto niekas ne 
pavogė iš Brinks vežamos mą-. artėjo. Prez. Šadato žygis, buvo 
šinos 380,000 dulerių, Vagiliai: drąsus, nes priešas galėjo suim 
b^Y^tS^Vtflformųptijipįę^-p^^Mjjrięšo^yalstybės galvą ir visą 
Vežamris^lpingife, nes jie ėįo tie-pilę įtakingų /patarėjiįAr: 
šiai prie ^tikslo. Vagys, užsidėpę) Prezidentas. Sardatasu^pasikei- 
kojiniu . maskes.; įsivertė maišą-tęs ^pagrindinėmis mintimis apie 
su pinigais į savo mašiną ir nu. | taikos galimybes buvo^nuvesfas 

Tuojau atsirado policija/j Izraelio seimą irpa prašytas, 
i*/ Juos nustebino sunk- kad visiems Izraelio* seimo atsto
vežimio'šoferis.5 Nespėjo jie pa_ vams išdėstytų savo mintis apie 
klausti^ kelis klausinius, šoferis taikos galimybes. VisL džiaugėsi 
įšp^rakajtavo ir atsisėdo ant že-Į prezidento Sadato žingsniu, bet 
męs., Jis pasakė, kad galėjęs bū d izraelitams nepatiko jo reikalą 

Apalpįės, šofferis vimai. Jis parlamentui pabrėžė.
Zeriįftp pareiškė, • kad /ris pats pa: kad Izraelio karo jėgos privalo 
ša ūk ęš. policiją. Jis turėjo re vol trauktis iš visų karo metu už- 
vėn/^Eiet'neturėjęs jėgų gintis. Įimtų arabų žemių. Izraelio vy- 
* ” ■ f --------------:Į riausybė. buvo pasiruošusi derė-

■ ~ Policija įtaria automobilio j tis, bet ji buvo taip pasiryžusi 
vairuotoją Ziemba, pažinusi už4 pasilikti didoką dalį pagrobtų 
puolikus, nunešusius 350,000 do‘ žemių sau. Prezidentas Sadatas, 
leriųj Įkalbėdamas parlamentui, išblaš^-

kė tas mintis ne tik apie žemes, 
liečiančias Egiptą, bet ir apie 
Jordanijai ir Sirijai priklausau-

- čias teritorijas. Sirija ir pales- rumus.j............. ... .. . ., .,timeciai kohojo prezidentą Sa- 
~—r j datą, bet Izraelyje jis gynė vt- 

isų arabų teises. t
Prezidentas Sadatas labai pik 

itinosi premjero Begino elgesiu-, 
jNors Beginąs ir džiaugėsi Sada- 
j to atvykimu, bot jis visai nepri- 
; pažina Sadato išdėstytų princi- 
! pu. Tuo tarpu dabar Izraelio de- 
•legacija pasižadėjo atšaukti vi
sas savo karo jėgas ir kolonis- 

•tus iš Sinajaus pusiasalio, bet 
j nenori jų atšaukti iš kairiojo Jor 
[dano kran'? David vasarvietėje 
i prczi4( :as Sadatas išsiderėjo 
tcZL_> pačias teises Jordanijai ir 
Sirijai, bet jis jų nelauks ir dau 
giau už jų teises nekovos. Pridė 
jo, kad jie patys gali derėtis.

Atrodo, kad šį kartą izraelitai 
nori galimai greičiau baigti Wa 
shingtone pradėtas derybas, pa 
siryšti taikos sutartį ir važiuo 
t i namo. Izraelis labai susirūpi- 

• ] nęs Libano padėtimi. Ypatingai
i yra susirūpinęs gen. Dajanas ir 
• karo misisteris Weizmanas. Jie

Diktatorius Idi Amin skundžiasi, kad Tanzanijos kariai ^aro.v
. j palestiniečiai visai neisnaikintų 

keliais atvejais įsiveržė į Ugandos pasienio kaimus ir išsive-j L|^>ano krikščioniu 
dė vietos gyventojų galvijus.. Pa<s diktatorius ir pasienio’ 
sargai rengiasi ištirti reikalą ir aiškiau nužymėti sienas, kad 
kiekvienas jas matytų. I

dars-Sinai Medical Center. LosiP“10 da^ismk^,nebeturės.rei- 
naują ! kalo rūpintis irifliaciįa. nesijiems-Angeles pranešė apie 

elektroninį išradimą fotografuo 
ti žmonių širdis garso bangomis. 
Tai bus medicinai svarbus įran 
kis kovai su širdies ligomis.

Pavadinta, dvieju dimensijų 
echo kardiorafu” ta mašina pa 
naudoja garso bangas širdžiai 
nufotografuoti tuo pačių būdu 
kaip senarines (garso) mašinos 
yra naudojamos jūrų dugnui 
žvalgyti. Savo pranešime Aštun 
tame Pasauliniame Kardiologų 
Kongres Dr. Corday pasakė kad 
tas išradimas buvo ištobulintas 
per 18 mėnesių ir išbandytas su 
gyvuliais ir jau du mėnesiai 
kaip naudojamas širdžių pacien 
tų terapija:.

Išradimas ypač tuo svarbus, 
kad širdies foto nuotrauka atsi
muša ekrane ir gali būti kopi- 
uojama filmo juostelėje, kurio
je kardiologas gali tirti širdies 
negalavimus neskubėdamas.

Enger ir čemiajev gali 
nuteisti kalėti iki mirties. Jiedu 
stengėsi pazogti svarbius karo 
informacijos dokumentus. FBI 
abu sučiupo New Jersey uoste, 
kai jiedu sumokėjo stambią su
ma pinigų vienam Amerikos iš 
davikui o patys gavo iš jo pa
vogtus dokumentus. Sučiuptieji 
rusai negalėjo pabėgti, nes FBI 
agentai iš anksto pasirūpino ap
saugos priemonėmis. Sovietų 
dflpomatas, sekęs teismo eigą, 
suimtųjų priripnžinimtis ir ad
vokatu ginčus, pareiškė, kad ši 
byla nepadėsianH gerinti sovie-; 
tų ir Amerikos blogėjančių san 
tykių.

Idi Amin skundžiasi

NAIROBI. Kenija. — Ugan
dos prezidentas Idi Amin ant
radienį paskelbė, kad Tanzani
jos kariuomenės daliniai buvo 
įsiveržę į Ugandos teritoriją. Šne 
kus prezidentas protestuoja 
prieš įsiveržimą į Ugandą ir ren 
grasi imtis priemonių prieš savo 
kaimynus, jeigu jie nežino, kur 
pasibaigia jų žemė ir prasideda 
kaimyno. Tuo tarpu Tanzanijos 
vyriausybė paskelbė, kad Idi 
Aminas niekus kalba. Niedad 
Tanzanijos karo jėgos neįsiver
žė į Ugandą ir nesirengia ten žy 
giuoti. — Kai Aminas patenka 
į bėdą, tai jis visuomet stengia-

— Cesil Partee pareiškė, kad reigoms, bet jis rieks Chicagos si ją nuversti kitiems — pareiškė 
jis nekandidatuos kongreso pa- iždininko pareigų. | Tanzankx užsienio ministeris.

pragyvenimo^ pabrangimo >*prie
dąs automatiškai, kils ^ygia'gipy 
čiai su pragyvenimo b’rangėei- 
mu. - ■ • •'A ' ■ ' •

— Dr. Antanas > Jr Gusenas^iš 
kentęs sunkią vidurių operaciją, 
jau pradeda taisytis.- Jis jau gali 
kalbėtis su atvykusiais' giminė-, 
mis ir pažįstamais.

— Artistė 'Elizabeth Taylor,- be 
valgydama - viščiuką, kaulu -pas 
pringo. Ją reikėjo paskubomis 
vežti į ligoninę. - . —•'

— Senatas patvirtino planą’ 
praplėsti Indianos kopas. Dabar’ 
nutarimą sius i atstovu V *» V *•

— Pietų Afrikoje gydytojai 
mokslininkai surado bakterijas* 
kurių neveikią jokie nuodai.
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puse.
nutildyti jo balsą
junti komunizmo

TaKPUSAVw RIETENOS AR VIENINGAS GONTAS PRIEŠ LIETUVOS OKUPANTU? \ 
v 7 4 I

Akivaizdos faktai liudija, jog tik politiniu utopiniu ’svaisčio- 
komunistinės Rusijos diktato
riai turi patyrusius psichologus, 
kurie puikiai pažįsta emigranto 
psichologiją, moka kaip prie jo 

kaip jį nuginkluoti: 
prieštarau- 

įsigalėjimui
pasaulyje, šią tiesa liudija ir 
Rusijos emigrantų gyvenimas, 
jų likimas Paryžiuje, šiandieną 
j ii veik jau ir nesigirdi, o buvo 
metas, kada jie garsiai skelbė 
apie demonišką komunistų dik
tatūrą Rusijoje ir komunizmo 
grėsmę laisvajam pasauliui.

Mūsų išeivijos gyvenimo žen
• klai rodo, kad Rusijos emigran

tų likimas lengvai ir greitai ga
li ištikti mūsų išeiviją. Tarpu
savio pikti ginčai, nuožmi, nuo
latinė polemika spaudoje, vie
nu pries kitus užvesti organiza
ciniai teismai, pagaliau jau ir 
skaidymasis vykstąs veik visa 
išeivijos apimtimi. Tai aiškūs, 
ryškus mūąų spartaus naikini
mo ženklai. Jau artėja metas, 
kai lietuvis lietuvio matyti ne
norės. Na. ir jei nebus skubiai 
susiorientuota laike, aplinkoje 
ii imtasi gelbėjimosi priemo
nių, išeivijos likimas aiškus.

PIKTO ERZėLIO IR 
SKALDYMOSI PRIEŽASČIŲ 

YRA GANA DAUG

V*. Viena ir pati didžioji prieža
stis, tai kad mažosios politinės 
-partijos aktyvas ir akiratinin-

G-kai yra Įsikalę sau į galvą pųli-
• tlnį mitą, kad vakarai yra nu- 
--krikščionėje ir numoralėje, vi

sai supuvę. Pavergtoms tau
toms j^e nieko nepadėjo ir ne- 
padės. Į tautų “laisvinimosi” 
kovos lauką jie galį atsiųsti tik 
ambulansą . . . Tad esą ir reikia 
žvelgti į rytus, į komunistinę Ru

^siją. Juo labiau, kad Rusija tur
tinga žemės turtais, turi apsčiai

— industrinių žaliavų Lietuvai gy
vybiškai reikalingų. Aišku, kad 
- šitoks galvojimas neturi rinito, 
. realaus pagrindo, yra tik poli
cinis svaiščiojimas ir demago- 
įginis vakarų “demokratijos” 
t niekinimas. Nežiūrint realybės 
-faktų, šie politikieriai tašo savo 
? ir išsijuosę gina šiuos savo ūto- 

pinius politinius įsitikinimus.

Net sunku ir patikėti, kad šio 
politinio utopinio įsitikinimo 
žmonės iš tikrųjų jau ir būtų 
tokie politiniai bukagalviai? Vi- 
sų pirma, reikėtų pasitikėti 
daugiau demokratija, bet ne 
diktatūra. Vietoje purkštavus 
prieš demokratiją, jos vadovus, 
reikėtų pasistengti įžvelgti, per
prasti demokratinės pasaulinės 

. politikos toli siekiančius jėgų 
T’balanso ir taiko* planus. Na ir 

_ jeigu šiandieną Europa iriten- 
T šyviai jungiasi fvderaliniu pa- 
? grindų, lai netenka nė abejoti, 

kads šis giliapiasmis, vyksmas 
vyksta neoe tų pačių niekina- 

vakaių politikų palai- 
ir paiamoc... Kitas, ūki

as: Sibiras ir jo žemės
įklauso

mųjų 
mos 
nis r c.kai

^turtai
* nei Ri 
~ kiusia

kiiesic

jintų, Į
Betgi nežiūrint, kad šitokiam 

politiniam galvojimui >nėra jo
kio rimto, pateisinamo pagrin-' 
do. šio rytų politikai pasitelkę 
inžinerinę, kampiūtrinę išmintį 
ir okupanto suktą veiklos lakti-i 
ką, stato tiltus su okupantu. Na, 
:r priš daugumos valią įsitikini
mus. klasta, melu, apgaule va
rosi išeiviją rytą kryptimi . . . 
lai štai dėl ko vyksta nuolati
nis erzelis, skaldymas ir skady- 
masis. Tai štai kur yra pati di
džioji mūsų išeivijos' nelaimė.

•Šie aklo įsitikinimo rytu po
litikai ir jų pasekėjai yra taip 
užsiėmę, kad net negirdi, ar ne
kreipia dėmesio į dabartinės 
Rusijos disidentų įspėjiną,* kas 
yra per vienas tas Rusijos ko
munizmas gyvenimo praktiko
je. Dr. Štromas aiškiai liudija, 
ir sako, kad Rusijos komuniz
mas yra biaurus žiaurus ir gy
venimo praktikoje save nepatei
sinąs. šią tiesą skelbia ir kiti 
disidentai, ypač garsiai skelbia 
Solženyci’nas. Na, ir jeigu tai 
mūsų tilkliniukai nė vieno šių 
Įspėjimo negirdi, tenka jiems 
tiesiai į ausį šaukti.

Jūs rytų politikieriai, liauki
tės kasę duobę savo tautai! Liau 
Kites state Uitus su tautos oku
pantu kėlę erzelį, skaldę išeivi
ją !' Liau kitės niekinę demokra
tiją ir siekę diktaiurosrišeivijai 
ir tautai! ’Gana Yčngti koncer
tus; parodas ir vakaiįonęs oku
panto pašiaufiiiiams! ’-Liaukitės, 
organizavę išeivijos jaunimą ir 
siuntę jį d Vilnių, pas okupantą 
pasisemti marksistinės, lenini- 
stinės išminties, o nė lietuanis- 
tinių žibių kaip jus kad mela
gingai skelbiate. Sakykite, po-, 
nai tiltų statytojai, kuo geru jūs 
galite pateisinti, kad ir ‘tokį jū-» 
sų politinį išpuolį, kaip skėibij 
mą okuparito mėlo. 'Okupaiiths; 
melagingai skelbia,'-’kad R. Ka
lanta ’buvo ne Įlietu Vos laisvės 
kovotojas, bet tik psichinis li
gonis, jūs čia, išeivijoje tuojau 
lezonavote šį 'oktipabto melai 
skelbėte įrodihėįjo’te. ltą oktfpam 
čo melą, įrodinėjdte, ka/l K. Ka
lanta buvo tik naivus beriildkas, 
nieko bendra su politiniu reika
lu neturįs jaunuolis. Argi tai ne 
taūlinės duobkasyštės 
ir įrodymas, ’kad jūs 
prieš tautos interesą!?

Maskvos planas .yra 
žinomas:

ftmifa Kaunas, matoma Mnąli madinį AJakaototirtą^par'Namun<- Tai yra labai rata nuotraukoj

vėžės yr^f 'būtina ir galima, be p t M Ali TV &
militariniu įr be policinių prie- 1 AiTlVlH-* 21
meni u. aakaiika kultūrinių, :
reikia tik ir proto. -'Rugsėjo ‘25 ir spalio S

- r 5 dienračsio ©raugo pirmojo pus-} į
Na ir jeigu tai nebus skubiai lapįo skiltyse skaitėme apie 'Vii 

susigriebta, eliuminuoti iš orga- niaus miesto tarybinės valdžios : 
nizaciaės veiklos visi rytų po- atstovų atsilankymą Italijoje pas : 
litikos šalininkui ir jų pasekė- Pavijos miesto "savivaldybinin- 
j ui, kaip tautinio reikalo ken- kus, bendradarbiavimo ir ryšių 
kėjui ir nebus piktas tarpusavio užmezgimo tikslais. Kaip dien-. 
erzelis pakeistas kultūringu, -dia raščio korespondentas pažymi, 
log11’ principiniu reikalų aiški- prieš Vilniaus tarybminkų vieš- 
nimusi, tai Maskvos planas, skir nagę griežtai pasisakė visos .di- 
tas mūsų išeivijai, taps kūnu, džiosos italų partijos, išskyrus 
Išeivijos politinis balsas reika- komunistus. Socialistai net pas- 
laujantis Lictutuvai laisvė, kaip kelbė griežtą ^protestą, *kas pla

čiai- nuskambėjo Italijos '"spau
doje. ‘ <

Politinių jėgų atstovai Skelbė, 
jog yra netoleruotiną užmegzti 
ryšius su miestu, kuriame vos 
prieš į keletą mėnesių-į^yko gru
bus teismas prieš žmogaus tei->

darbas 
veikiate

aiškus* 
mūsų išeivijai \*rą 

skirta susinaikinti, ir kaip ma- 
ioine. mes ir nalkmamės . . . 
šią išeivijos naikinimosi politi
ką paliudijo ir pats Rusijos val
dovas — Kruščiovas lankymosi 
melu Amerikoje, pokalbyje su 
spaudos žnlonzmis. Tik žino
ma. jis nepasisekė, kad mūsą 
skaldymosi •dfrige’rir&i sėdi Mas4 
kvoje . . . iš ten diriguoja mūsų 
skaldymąsi.

Esama grėsminga 'pluMiisr Tr 
įtaigoja skaityti Mtftrsimą: tftir- 
pusavio "rietenos iki galutino

Komunisli- j s u si n ai kirtimo, tfr Vi'efn' ilrgMrš 
ir k/Jxviena pasitai-pronlis #riėš 'tautos ’dkuprttftą?I . -f

! Esamą mūsų išeivijos apgaR 
Į lėtiną padėlį atsiryti įnormailias

proga jie gali atitekti Ii-į 
ns jų šeimininkams...į 
Lietuva yra juros vai-; 

ji turi puikias sąlygas] 
- pai sigaiienti remiamų žaliavų i 
' iš betkurio pasaul o krašto. Tad 

ir statomas klausimas: kur yra 
patekinamasis | agrihdas 

-slalymo su kuo
-pateisinama mūsiškių rytų 
Tuliką? Tad ir tariama, kad 
LsSkiai n

|>O_i 
mu

ga r binto j 
n jų akli pasekėjai gyVenaį

ŠAUNUS LB POKYLIS
Pagaliau, tartum kokio šauk

lio ragininama, lietuviška Čika
gos visuomenė iš po vasaros atos 

(togų ima buriuotis posėdžiuose, 
I sueigose minėjimuose, na ir ba
liuose, banketuose, kurių skai* 
čiuje reikia įregistruoti Marque 
tte Parko Lietuvių Bendruome
nės (R) skyriaus labai šaunų, 
ir vykusiai praėjusį spalio 7 d. 
Šauliu Namuose pokylį, paįvai 
rintą, Vytauto Baleškos orkes
tro puikia šokių muzika ir, svar 
blausia dainininkų būrelio su
dainuotomis dar negirdėtomis 
patriotinio ir linksmos žanro dai
nomis.

se Namuose Čikagoje ir -dr. -Ka
zio Bobelio pagerbimo pobūvy
je. ’

d>. žrnės laisvę. Politinių sluogsnių 
įstikinimu, Vilniaus miesto dele 
gatai atstovauja ‘Maskvos reži
mą, o ne lietuviškąjį miestą. To 
kią nuomonę Krikščionių demo
kratų atstovas Pavijos miesto ta 
ryboje, pareiškiąs Vilniaus mies 
to svečiams į Paviją atvykus, 
kaip pažymi Draugo korespon
dentas.

mat bus nutildytas, išeivija, pa 
gal* planą laps tik Okupuotos* 
Lietuvos'’'kolonija. Vaikai bus 
-laisvai mokomi iš propagandi- 

t nių vadovėlių,! okupanto. paren
gtų. prisiųstų, vaikai, bus - veža
mi atostogų į pionierių stovyk
las Lietuvoje ir t. t. r‘ ; » ' .-r -siu gynėjus.' Netolerūotina prie-

Tai faktas, kad esama padėtis, • mimas ir pagerbimas "Vilniaus 
piktas politinis tarpusavis gin- miesto delegatų, atstovaujančių 
čas. nuožmi polemika spaudoje, režimą, slopinantį žnrlogaus są- 
ėrzėliui kelti ir jį palaikyti net 
ir mirusių prieš pušimtį metų 
kėlimas iš karsto liudyti, baigia i 

’isšerriti išeivijos jėgas, skirtas 
Rūtinei misijai vykdyti, Lietui 
vos laisvinimo akcijai vesti. Na, 
ir ši pastoviai ’vedama vidaus 
erzelio ’politika ne juokais ket-r ‘ 
'ta 'stiprų -Smūgį idėjiniam !pjaši-f 
'šveritimth, be kurio yra »nejtna-J 
rtofria jokia organrzacinė veik
la. Tad ir n ra -gyvas ’if nedeEšti- 
nas reikalas atstatyti išeivijos 
veiklą į tiorihdlifcš gyvenimo vė 
žes: jgaliriV ’išeiviją sutartinai,^ 
sėkmingai vykdyti jai ’likimo,; 
pastatyta tautinės misijos t’ždaJ J . .

■ driiomenės vadoVų ilgėsi kad: 
•Į ir -tokį veiksmą* "i

t y tut^ ^kaltinimą prieš pdIri<TOis' btoJ
ir 8eaa 'Oi&įfeš -Jahvės viltis į liūs, seses lietuviūž, ’’tiesiogiai1 

liudija prieš Reoi ganizacinę L. -Ben-' 
druomenę ir jos padavimą į vie*;

hiti. tos civilinį teismą?! šio teismo 
p vi it i tau- eiga vyksta jau antri metai iš 

tą, pareiga veikti, dirbti, bet ne ; gilės Esama situacija pančioja 
tarpusavyje peštis, savo ribotus veiklą, veikėjus, betiksliai iri 
išteklius ’haikrnt€7 naikinti. Čia benaudžiai alina savu psichkinę 
pat tenka pastebėti tiltininkų fizinę energiją eikvojai finan- 
škelbiamą politinį melą kad tau : nežinia kada bus šios tra
ta visai nereikalinga išeivijos į gikomedijos galas. Sutelktiniai,' 
laisvinimo paramos, ji pati sa-f organizacijos finansai eikvoja? 
vo pastangomis išsivaduosianti.! mi nc tik ap^nimui, bet ir 
rO kaip matome, Wta disedentų I puolirnui kaltinimui: nauda tik 
lūpinis kalrta ‘priešingai: išei-Į advokatams.. - *
vija yra laisvės viltis.
Kam yra rhuudir.ga kitokia tilti-

vinį.

• ®e To, suvergta tau

savo išeiviją, šią tiėsą J’ 
Lietuvos disiflenfai, kaip Dr. 
^Štromas, A. Venclova ir 
Tad nevalia mums

‘kai ir jų akii pasekėjai senai-jau 
: turėtų būti išeivijos .garbės teis 
mo nuteisti ir kaip tautos inte
reso kenkėjai eliunimiuo - ir — 
išskirti iš organizcacinės Veik-1 
•los: jų žmonės sėffi/orgąriizaci-1 
ijų vadovų kėdėse it 'diriguoja' 
išeivijos gyveninį?! "Tai 'tikra 
parodija’ Teririzubjajiems ne-‘ 
'pritariančiuosius jų vedamai ryt 
tų politikai. — nesutinkančius 

'eiti jų statomais tiltais į Yjftūk.? 
Tad. argi tai yra mė ■psfcbdbkJ 
šas! 'Pagaliau. *kdkiu ge-i 

! ru gali patekinti esdrnu *L. Ben5 
J 'drttomenės vadoVu ilgėsi kad 

sufabrikuotą1

Spalio 3 d. Draugo korespon. 
-dento pranešime skaitome, jog 
krikščionys demokratai ir libe
ralai susitikime su Vilniaus de
legacija visai nedalyvavo, ir kad 
Milano didžioji spauda iš kelių 
kartų komentavo viešnagę iškel 
dama, jog Vilniaus miestas pri
mena priespaudą ir tikinčiųjų 
persekiojimą sovietų valdomuo
se kraštuose. Vilniuje buvo in 
yra' kalinami šimtai kunigų ir ki* 
tų nekaltų lietuvių už religinę 
veiklą, žmogaus teisių gynimą,i 
už ištikimybę savo tautai. Tai 
iškeldamas 
II Giomale 
broliavimui 
maskviniais

Italų reakcija dėl benetradar-j 
IdiSvimo su pa'vėrgėj o delegatais 
yra 'gyvas akibrokštas mūsis- 
'•kiairfe. mezgantiems ryšius su! 
okupanto p&siuntiriiais, taipat ir 

’Vilniaus -Kapštiko ’Universiteto^ 
‘‘^Lituanistikos kursų” ’inHoktri- 
’rtuotiems kursantams, kuriems 
Vilrtitfe. kaip suprantame iš 3jų 
^pareiškimų “Gimtajam Krašte”, 
okupanto tautžudfškcfc veiklos ne 
primena.

Milano laikraštis”! 
Nuovo” nepritaria 
su Vilniaus miesto’ 

atstovais. 4 i

' ĮSIDĖMĖTINA

šiomis dienomis “Chicago 
Sun-Times” dienraštis padribę 
seriją straipsnių apie tariamus 
karo nusikaltėlius, gyvenančius 
JAV. Vieną iš tokių “nusikaltė
lių” pristato mūsų tautietį L. 
Kairį ir nepateisinamu šmeižtu 
užmetama kaltė visiems lietu
viams. Tuo reikalu mūsų spau
doje reiškiama griežtas pasipi
ktinimas ir protestas, kas labai 
teisingai daroma. Bet ^avo in
teresus giname tik tada, kai 
mus užkabina svetimieji. Tuo 
tarpu, kai T. Venclova “Akira
čiuose” paskelbė savo-straipsnį 
“Žydai ir Jiėtuviai^ ir ten ’pa^a- 
šė: — “Niekas pasaulyj'© -nepa
keis fakto, jog 1941 m. birželio 
pabaigoje lietuviai lietuvių mi
nios akivaizdoje 'naikino bejė
gius žmones... Todėl aš lietu
vis, esu įpareigotas, kalbėti 'apie 
lietuvių kaltę,;’’?<

Kiek ir kaip 4juvo 'dėlto mūsų 
spaudoje-*prieš pasisakyta? -Prie
šingai, "tų 'žodžių falirdriūš Vėliau 
buvo -^petgerblas -poetulaureato 
vainikui į ”1* j

ti. Į- H.hB
riu.s4iast- IfitįdĮįtįft.

' »sudaM5u/TK?_____ __

dainininkės-Elenos* tfeiĘihus -ir CenĮro
tėveliui ’mirus, ta.*

Dainininkų būrelį sudarė Fili 
na Braunienė, Antanas Marma, 
Julija Paškevičienė. Izabelė Po
cienė, Irena Pranskevičenė, Ste 
pas Rudokas, Elena Runimienė,. 
Teodora Serapinienė, Ignas Se
rapinas ir Kostas Venckus. Rei
kia pasidžiaugti, kad daininin
kų būrelis dainavimo technika 
ir gražiais, švariais balsais ža
vėjo gausiai susirinkusius sve
čius, kurie nesigailėjo jiems tik
rai nuoširdžių pagyrų ir katu-, 
čių- .J#

Pokylį atidarė? •‘•'energingi ir 
veiklūs Marquette Parko Lietu 
vių ir Bendruomenės (R) vado-' 
vai: pirmininkas Jonas Vaičių-' 
nas ir vicepirmininkas Juozas 
Bagdžius, kurie pokylio įvadi
niame žodyje trumpai paminėjo" 
LB (R) Marquette Parko nuvėV
ktus'darbus. O dainininkus sye-į ; 
čiams pristatė^Ignąs.. Setrapinas : 
su skausmu ^pranešdamas,-kadi’

•Svečių ‘tarpe tpokyl$je
vo veik vsa Lietuvių -BendruoJ 
menės (R) vadovybė ' ir -žymūs- 
visuomenės vekėjai, kaip pirmi
ninkas d r. Vytautas Dargis, *kan.5 
•kun. Zakarauskas, Juškevičiusj 
Z. Juškevičienė, dail. Tričys su? 
ponia, inž. Edmundas Jašiūnai 
su ponia, /Repšienė, “Laisvosios} 
-Lietuvos” buvęs leidėjas JonasĮ 
^Balčiūnas, “Naujienų” TedaktoJ 
rius M. -Gudelis, šaulių Sąjun-į 

Agos Vadovybė, -Spaudos Kliubo. 
butelis ir daug, daug kitų. . i 

Pokylį pradedant, invokacijąJ 
sukalbėjo LB (B) Adsepirminin-) 
kas kan. kun. Zakarauskas, osve» 
cius Vaišino skaniai pagamintais, 
patiekalais šeimininkė KlITaus-l 
kieiiė -delikatesų krautuvės sa-į 
vininkė ūr jos padėjėjos. j 

Atvirai tenka pripažinti, kad<
Būtų ’labai naudinga, kad pris (tokių darnių ir jaukių .pokyliui 

tigusieji savos Sveikos-nuovokos v Čikagoje retai pasitaiko. Poky- 
pasektų kitų geru pavyzdžiu —;

. pasimokytų iš italų, pasiprieši- 
jnusių Pavijos komunstų bičiu
lystei su Vilniaus miesto tary

bini nka is. ' \

Kaip matoma, BeiVfjOs alini- 
n i rrkųmelo politika Jai ški n ti jau!m^IS vyksta pilrfti ‘tėfhpu. Kas 
ndt>rA»7.. išeivijos vadovus ne-

Nezi&rint. kad šie rytų politi- j eisiant imtis visą galimų, tu
rimų priemonių, šį fautžudišką 
vyksmą sustabdyti sftstatyti iš
eivijos organizacinę Veiklą į nor 

‘malias vėž>,s. uzkirs
ti kelią okupanto pasiuntiniams

TAUTINIS SĄMONINGUMAS,SOLIDARUMAS IR TAUTINIS RYŽTAS :nras ‘i. išldhė. "BStinaf YRA LIETUVOS VALSTYBĖS IREGZISTENCIJOS LAIDAS! vygdyti jai likimo skirtą tauti
nį išdavinį, n^kTftrttofnai vesti

LS

ižio-mėnesį, 
•Tįsiose, iū-

M. B.

-R. -bB-»nės Centro vul4y- 
bos -spalio ‘mėnesio I posėdį e 

4 vykusiame© X. zil Ad. ‘D r. V£i- 
>maicio, usebiro valdybos vkep. 
ofise, yra tužsimbte, Įušplamio- 

surengti<kėįs Iptetesnro oia- 
sto kultūrinius -rengiikhjs. Vie- 
'Dam šių praiimtytii ‘rengimų 
yra nudarytas dr'konriMtes, ji 
sudar^ Kan. V. Zakarauskas 

‘Ig. Serapinas, <Z. -Juškeviuie- 
'nė.
/ .4 kultūrinį 5*engi-
nb /ivykstaDlį šokančių metų 
pavasarį pramatyta kviest. 
menines jėgas iŠ Kanados. 
šiuo reikalu jau yra užmegsti 
ryšiai su ’kanadiečiais scenos 
menininkais. '' 7

Šį; 1E>B. v.. THrngis užsakė 
penkis stebis -savo svecfttrns 
•Napjįeifų banketą, įvykstantį 
-š. m. spalio hiėn. -29'd. puošnia 
me Martinique resto^rhe. 250Q

hui įpusėjus, žodį tarė -dar ’LB; 
f(R) pirmininkas dr. V. Dargis,’ 
-kviesdamas visus pokylio "daly-; 
vius dalyvauti įvykstančiam© 
Amerikos Lietuvių Tarybos su
važiavime spalio 21 d. Tautiniuo W. 94 St, 'Evergreen Park, »-Tll

SauHUufis >
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SUNKVEŽIMIAI UŽĖMĖ PLENTUS■ž
▼

t mašinų plentai — Toli normaliai atvėsta. Kai 80,000 
j-if Freewqy-, šiandien pasidarė 
jPa'tojipgi daugeliu atvejų. Vie
na, k'ąd‘juose perdaug didžių
jų sunkvežimių, kurių svoris, .ijwuu □uiiftH-aimiĮ,
.Wprastaj yra K|t,(kM> svarų, 401 sudaro pavojų gyvyki keli- 

.Jie veža 3/4 prekių, t.y..
Įiaųgiąu negu

.jK<mę . vąžiayinip greitis vL-„^:'
^teituose .federacinės valdžioj. . .ramiylM 55 mj11M p„ va|a„J. 1"“ l’“™“1' taip 

jie. valmuj. srelėiau „<*„»“ nera “S*1“’ kai S™1
-60 Jnyliut dažnai pralenkdami 
lengvąsias mašinas ir važiuoja -.

f r*<, y..uose. Plentai dabar nėra sau- 
galežinkeliaijgųs ir kaskart darosi nesau- 

l visuose; gcšni.*ū

AMAZING!

svarų begemotai užgožė plen
tus, žymiai padaugėjo fatališ
kų nelaimių. Apie ketvirtis mi
lijono didžiųjų sunkvežimių,

When a demvee.col. dai2v 
Farmeq milked vos cow. 'tnf 
COW FAINTED, FELL CM HIM AMO 

J MELO HiM Dow»o WTW A PRACTuRED 
j Right SHouuoeR amo leg, until 
J SOMECWE PULLED TUE CCW OrFJ z

JJhTUiNG Wrfrl one’s 3HOES
IS &Z A CURtF

FOP OOgtiS in DEEP > 
■SOUTH Į . - T

UNJSDC L ^JST Foko

For Stotts ako 
PIGBDH3 CF l*«K.

C2UM0S ARE 
A; a 

MEMORJA*- ’tt p> vJEAcW 
NV*J VA© OA .y FED-RE 
BiRQi HE LNW....

Hasc’au kui, kuik visą pašau-su jais tenka susidurti, nes se- 
t lį, net Anlarktikų *’išgiandęs”, 
Į bet p’rma kartą važiuojan- i .. ’ ciam

n:eji keliai baigia žole apželti.
Naudojau, t’k kai kurias sta- 

i jau kas kita. Dabar Hstines žinias iš New York 
j nauja gadvnė, nauji keliai, inie_|Times ir iš persispausdinto iš 
įstai paikii nuošaliai. J Fiordai jo 1-ead^s D’gcsl lipeos. laidos 
^važiuojant 11 keliu, patekus į*‘'Raising Hell on the High- 
Atlantą. Ga. miesto trafiko mai-į ways”.)

j šą, užtrukdavai 
į kol išlįsdavai.
■ vakarų m esto 
praleki, miesto
mas. Nerė kia per Chatanoogos 
kalnus raitytis- taip pat.

Nėra klausimo, 
greičiau nuvažiuoti

gerą valandą. 
Dabar plačiu 
pusėje pienu 
nė ncmatvda-

M. Aiieikis

trokai nelaukia, kad tų įvažiuo
tum . . . Valdžios rekordai ro
do, kad 7.8 procentai plentuose 
mirtinų nelaimių buvo dėl' sun- 
kvežirtiių kaltės 1975 m., o 1976 
metais pašoko iki 8.9 proc., kai 
kitų mirtinų nelaimių buvo 2.1 
proc. 1976 m. vien sunkvežimiai 
sudaro 17.1 proc. fatališkų ne- 

. .-.t,- , , . , laimių. North Carolinoje sun-ufitpjunų, labai nuobo- , ... . , '■ . n—.. . . .. k-vezimiai sudarė 27zG nelaimių 
>, s-ovi xie prj^įsįis 14 0/0 (]au<rau? ne- 

gd, kituose keliuose.
t Trys milijonai sunkvežimių,

ivirtijiėmis vienas paskui kita, 
^ląn teko kartą važiuoti sunk- 
^įbįtihiiy prigrūstais plentais, 
^ąi.trękų padangos ir oro srovė 
’įkelia Jausis, -o lenkdami inąši- 
Tiąs:-smarkiai supurto. Be - to, 
ą.oJne plentai,- kur nėra sankry-

Sius, q > iaOcąs 'atrodo, ____ . _
Joje. iiltak'drėgnas oras lygu- 

-kjiiaj$ sudaro miražus
&WMarS"Sio“ ’ kurie allleki ilgK keliones, v.,L 

yuz,„„t. I>al.ra-ru,„ojii nuvJ1į.a s ,, ya| sė
fetais kehajs,. koi’ daugiau jva:- ... . .ji ..„f.,.. Įdedami pri© vairo, prisnūsta,jfmnp irųvairių vaizdų. 1 .
< įi'/' :"ū •z ^98° oro atsitinka nelai-

\5beitkeĮidt - paprastai “grio- mių. Dažniausia * nukenčia len-
zv’yje ^ nes jUos tiesiant buvo su- gvošios mašinos. Federalinis į-, 
įnlti lyginamos žemės pilymai statymas leidžia vairuoti 70 va- 
f&Hudše. kėBo. •

Niid 1960 metų keliuose pa- ’ įstatymas ’ 
£<ta^SčjQ\’dvigiibai mašinų, tuo’.Nuovargis i 
^ačijį ir nelaimių, daugumoje’ ruotojus kankina.

‘-nelaimių susidūrus tam tikras piliules 
Ijiįįaš&bfes j _____ ____ _ _____ r,
IpĮ^ptupse vakarais ir -ryta is bū-Ui numatytu laiku, l,_ ...__ _

yp^č rudenį, kol oras gal sutartį su kompanijom.

t

!L

76.

HEW1EST MEPįT-ĘfįTERS (M THE

WORLD /// . They consume v.
AN AVERAGE OF 250 
FOR EACH PERSON

NIOnSOLIA . f T \€> 
FOR TME BR'DeS 'FATHER TO PROVIDE 
TPE' <e.RCOiM WVTW A 5" y/?S. SoPPLV 
of Aer a reward for
IVARRZiMO HiS daughter m

f

• Problema plentuose, kaip da-iii žinoti sąvo kelionės tikslą į-j

| landų 8 dienas iš eik's. Bet šis 
> 40 metų senumo, 

ir monotonija vai- 
Jie vartoja 
nuo miego, 

šti sunkvežimiais, j Jie turi skubėti prekes pristaty- 
. nes dirba pa-

bar yra, darosi dar sunkesnė, kliuvus j tirštą trafiką. Plentai 
Dėl spartesnio produktų prista-Į sudaryti viena kryptimi. Vidu- 
tymo, norima leisti 120,000 rį kelio skiria “medianas”, per
svarų (60 tonų) sunkvežimius
bet tokie begehiotai plentus, ties plentą nėra. Išsisukti ga- 
greit sunaikintų. Vienas dabar Įima tiktai per ‘litus, kur susi- 
pats sunkiausias 80,000 svarų į eina sankryžos. Tada galima iš- 
trekas sugadina tiek plento, sisukti, nes įvažiavimai ir isva- 
kiek 10,000 automobilių. Didži- žiavimai greitkeliuose yra iš de- 
ųjų plentų (po 1 juosias) yra 
42,500 mylių ir vis nauji tie-

meuianas , per-
jį pervažiavimo į antros kryp-

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
MAUJMMta IG4UA'«a GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDY7Q. 

VlSUQMJBNtS VEJKt'JO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
— MINTYS IR DARBAI, 259 liečiančius 1905 

?fryHuA Jtblonskic ir Totoraičio jaunas dienas ir susl-
2

▼UieliaK .rūtoje $4.00 dabar tik 
tt Tilteliai*' tik - V ________ line

šinės pusės.
Baisi nelaimė.

kas mano, kad freeway: 
važiuoti yra lik malonu-

ži- 
ke- 
kai 
ke-

$ioe

pridedant 50c. pmluntim* lilii^oms.

CHICAGO, ILL. tt€08

T ~7 *VK|TA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS,
p? Jtarąpl įspūdžiai Dabar tik _ _

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

Sekmadieni, š. m. spalio 29 dienaIMAUJIENŲ 64 METU SUKAKČIAI PAMINĖTI

□rezidentą Sadatą

BEIRUTAS, Libanas. — Ara
bų radijo stotys kiekvieną dieną 

I kritikuoja Egipto prezidentų Sa 
datą už susitarimą su Izraeliu 

’ ir planuojamą pasirašyti taikos 
! sutartį. Tuo tarpu arabų valsty- 
i bes nesirengia skelbti karo Iz
raeliui, bet jie labai kolioja pre 

Neseniai išbandžiau du ke-j ridenta Sudalą. Palestiniečiai 
'ms 63 ir 55 mylių <Estancijoj. [nutarė jį nužudyti. Jeigū arabų 
Lš Chicagos į Michianą, Mich.,' valstybes galėtų, tai pirma pas 
vykome 12 keliu per Whiriny. j keibtų karą Egiptui negu Izrae 
East Chicago, Gary ir Michigan' liui. Be Egipto arabų valstybės 
City ir.sukorėme 55 mylias per* nepajėgs suduoti smarkesnio 
valandą ir 20 minučių. Grįžo- smūgio Izraeliui, nes jis turi ge- 

94 greitkeliu, padarv- resnius ginklus ir patyrusių ka 
" . rinių grupę, tuo tarpu nei Siri

jai ir 30 ja* nei Libija neturi karininkų, 
vietomis mokančių vaidyti didesnius ka-

kad galima! 
be sustoji-: 

mo šimtus mylių, bet toks va
žiavimus vargina ir nieko ypa-. 
t ingo neina lai, išskyrus kelią ir 
triukšmą, kuris laižai vargina. Į

Be blogųjų pusių, yra ir ge* 
rų.Kas būtų, jeigu nebūtų greit
kelių? Kur tada ?utomobiliai ir 
trokai dėtųsi? Nežiūrint to, kad

me t 
darni apie 63 mylias iki Chica- 
gos be sustojimo per 1 vai. ir ‘ 
minučių. Važiavome Virviniai—---------- -=
60 mylių per valandą. Išėjo bė-1 riuomenės dalinius.

šimtai tūkstančiu (gal milijo- vcik lygiomis. Bet l .S. 91 Free-
nai) geros žemės akrų iš ūkio' 
atimta plentams, ir to dar ne- 

[pakanka. JAV turi daugiau au
to mašinų, negu į daiktą sudė
jus keletą Europos valstybių. 
Los Angeles, turi viena krypti
mi daug plentų, New Yorkas 
taip pat, Massachusetts ir Vi
duriniai vakarai, įskaitant Chi- 
cagą. Federalinė valdžia turi į-

Michiga-
buvo di-

mašinųįdėjusi į plentus daugiau, kaip

way nusuka toli į pietus, o ke
lias 12, eina paliai ežerą per 
miestelius su dažnais sustoji
mais prie šviesų.

Mano partneris p. Pranas A- 
domaitis sako, kad jis daug ko 
naujo pamatė: Gary plieno 
dirbtuves, Sandūnuose naują
sias plieno dirbtuves ir pan. 
Sakau: ir manes greitkeliai ne- 
vylioja.

Baigiant noriu, kad ir kiti, 
kurie naudojasi greitkeliais, pa- 
ssakytų. šiądien neišvengiamai

Denture pain, toothache, 
cold sores, teething pain, 

» relieved for hours.
When minor mouth pam strikes 

use Anbesoi the pam ktiier 
Anbesol with three anesthetics 
sootnes irritated nerve endings, 
deadens pam Helps prevent m-

■ fect'on. too Use as directed tor 
hours of re!»et

Mums važiuojant iš 
no ekspresiniu plentu, 
delis sunkvežimių ir 
judėjimas. Jie paprastai važi-! šimtą bilijonų dolerių, kurie ne- 
uoja greičiau, negu lengvosios sugrįžta. Plentus reikia taisyti, 
mašinos. Jie net vienas kitą len- jie neša nuostolius, nes kaip 
kia antruoju nuo dešinės keliu, minėjau, sunkvežimiai greit ke- 

Hius sudėvi. Plentuose yra pa
vojingų plyšių ir duobių, kurios 
staiga atsiranda.

Nežinau, ką kiti motoristai 
galvoja apie “greituosius” plen
tus ir jais važiavimą, mano pa
tyrimu nėra saugu daugeliu at
vejų ir nėra didelis malonumas 
vairuotojui, nuolat reikia būti 
budriam ir saugoti kitus važi
uojant.

Ar griečiau nuvažiuoji?
Kas dažnai naudojasi \greit- 

dėjosi susidūrimų ir toliau nuojkeliais, tam gal’ir nėra didelė 
mūsų. Trokų stabdžiai žviegė 
ir girdėjosi didelis dundėjimas. 
Trafikas šiaip taip sustojo, o 
degančios mašinos dūmai virto 
iš pamiškės ant plento. Atrodė 
kaip koks pragaras, riksmas, 
sirenų kaukimą^.

Netrukus atskubėjo policija 
ir ambulansas. šiaip taip prasi
skverbė pro užgrūstą kelią šo
niniais pylimais. Jie skubiai j 
paliuosavo kelią, leido pravaži-Į 
uoti kairiąja puse. Mums leido 
išsisukti į vidurį kelio ir nuva
žiavome, o kas toliau buvo, — 
nežinome.

Kai pagalvoji, koks šiandien 
automobilių antplūdis, tai ben
zino ir alyvos jūros sunaudoja-1 
mos. Nestebėtina, kad Prez.l 
Carteris tuo reikalu susirūpi
nės. Kur nevažiuosi, visur ma
šinom užgrūsti keliai ir mie_

bet vienas'toks begemotas lenkė 
mašiną ir trailerio užpakalinis 
galas trenkė į mašinos užpaka
lio keirijį šoną. Mašina akimir
ksniu išlėkė iš kelio, atsidarė 
abejos durys ir iš jos iškrito lu 
žmonės. Masina atsirėmė ant pa-

siami.
Kai 

plentu 
mas. Taip nėra. Reikia pirma 
žinoti ir iš anksto nusistatyti, 
kur važiuoji, kiek tolumo ir kur 
rasi rampą išsukti. Svarbu 
noti vieną dalyką, tai kad 
lias paprastai yra 4 juostų, 
kur daug daugiau. Jeigu iš
tvirtosios juostos norėsi pasi
sukti į pirmąją dešinę juostą, 
tai tau kelias bus užtvertas per
važiuoti per tris juostas. O pra
važiavęs savo rampą, nesugrįš!. 
tuo pačiu keliu . . . Yra plentų,-kriaušės smėlio ir užsiliepsno- 
kur šakojasi, nežiūrint to, kadĮj°- Mes važiavome dešiniąja 
žalios iškabos rodo kryptį. To-‘juosla maždaug pusė bloko at- 
dėl iš anksto reikia orientuotis!1silike nuo avarijos. Staiga stab

dant mašiną, mums kita maši-j 
na vos netrenkė, j užpakalį. Gir-|

KNYGOS ANGLŲ KALBA
1. A KfSS IM THE DARK. Pikantišku ir

įpražymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai itiliua. gyva kaba. Sražiai ižleifta. 
150 psl. Kaina $250.

Dr. i. Končių., HISTORY OF ’-TTHUANIA. UetaVM 
nno'pat senimų amžių iki pokario metu. Vidutinio *

>sL, kainuoja $2.00.
r> Jų®™ b Končius VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy- 

tauto bruožai paliečiant to'laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu utoriji- 
UI psL Kuinu $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dautrams šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Ju ir 
kitas fe atsilankius i Naujienas arba atauntus čeki a

oiuiginę pcrteldi.

Martinique Restorane
2500W.91thSt.
*•1 ■*-*•? ‘ <* Ch r.

• DAINOS

• SVEIKINIMAI
• VAKARIENE
• IR ŠOKIAI

5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmenim 15.00 dol.

BANKETĄ RUOŠIA

t
Vietas prašome rezervuoti iš anksto

|7» M HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
arba telefonu HA 1 - 6100

Vffli LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

2731 Sonth Eabrtad Street, Ckiease, HL W 563

Evergreen Park, Illinois

problema, kaip pvz. Vladui

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St

Deal be a Bom Loeert

j — MAMJiwm. Chicago a, nx Monday, October 16, 1978

K3M

‘Hie

Buy t car no target or 
more powerful then you

TURINTI DIDELES ATSARGAS

T< 42145070

pas mus

ENERGY

UNIv

Z&i jetu tapomi jlsf it- į 
dideliai darbiu. Plrau, jta p®- . £ 
Junu partekti omeniikuii jūi^ 1 

uisimojimur. Antri, jie padedi M- % 
kurti geresnę apylinkė* bendruomenę 
(r parūpini fondus namams įsigyti. >

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prie! 10 mėne

sio dienę, neis nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie n<- 
4a iki '73/4% I 
palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelė! iškaltos 
leša

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

Įitelgta 1928 mwtili.
Įstitaroe pietuoti ktamo iirtornoMILtmi potitytL
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Disnra&io kainos;

Chicagoje ir prienhesčiuo&e: 
m P tarp g■  . 
pusei metų ;_________
trims mėnesiam* -• -y 
vienam mėnesiui 

Naujienos eina kasdien riant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1730 So. Halsted St, Chicago, 
UI 60608. Telet 421-8100,

pusei metų — 
hitt* zhėtt^i&ins 
vifr^BiT) jaspesiui .

-------$16.60
--------- > 8.00

------------ « A00

metams ________
pusei metų ____
vienam mė neatei .
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$33.00 
$18.00 
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. populerėjo tremtyje ir Amerikoje- Reer^anizuotos Bes 
druoinenės pirmininko Dr. Vytauto P. Dargio pagerbi
mo metu jis paskaitė invokaciją. Ta invokacija tapo to 
kia populiari, kad išpirko visus Naujienų numerius, ku
riame ji buvo atspausdinta. Naujienos, pataisiusios pa- 
sitaikiūsią korektūros klaidą, išpardavė visos tos dienos 
egzempliorius. Kad nereikėtų tos invokacijos siuntinėti, 
šiandien dar kartą ją spausdiname. Norime, kad kiek' 
vienas lietuvis pamatytų ir patikrintų kokia mintis, 
koks sakinys yra smerktinas ir lietuviams nepriimtinas. 
Taip darome todėį kad paskutiniame frontir inkųxŠurna- 
lo numeryje pasityčiojama iš taktą turinčio, teisingo ir 
lietuvių mylimo kanauninko. Prie jo kabinėjamasi be pa- 
grindo. įdėta kanauninko fotografija, o rašinėlis pava- 
dintas “Išniekinta malda”. Tai rontininkų žurnalo re" 
daktoriaus noras įgelti kanauninkui ir pakenkti augam 
Jiai lietuviškai organizacijai.

Kanauninko Zakarausko skaitytoji invokacija 
jučiomis tampa visų tremtinių malda, štai josios 
stas.

ne* 
tek*

s Kostas, chemijos — Ja

Išleidžiant penktąją kariūnų 
- aspirantų laidą, anuometinis 
Prasto apsaugos ministeris pik. 
L Giedraitis tarp kita ko, pa
liškė taip:

“Jūs, aspirantai, įšeteit į mūsų 
isuomenės dirvą. Jūs neniitrau 
it tų gražių ryšių su kariuome- 
e. ‘Visur jūs skleiskit tą mintį 
iad kariuomenė ir visuomenė 
ra bendra mūsų tautos šeima, 
ūs skleiskit kilniąją vienybės

V. Vytenietis

- KANADA

Kitose JA V vieta**:
metami _____ $30IX)

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 
8 vai ryto iki 5 ra! vikaro, šeštadieninis — Iki 12 vai.

Kanauninko V. Zakarausko invokacija
“Viešpatie, Tu žinai, kad mūsų širdis slegia liūdesys 

ir skausmas, dėl pavergtųjų brolių ir jų kančios- Tu ma-l 
tai mūsų brolių ir sesių skausmus ir ašaromis sumirku-Į 
šią Lietuvos žemę, girdi jų tylias aimanas Tu matai kaip 
mus dažnai, plačiame pasaulyje lydi nuolatiniai pasime-į 
tunai, kurie kaip tamsūs šešėliai pridengia ten paverg" 
tųjų viltis.

Viešpatie, Tu žinai ir mūsų dvasios negalias, kaip 
kartais mums sunku atsispirti, prieš tas mūsų pasišven- 
timu ir aukos veikla, gydyti kraujuojančias pavergto- _ PrinL-fnii l-awl 
sios tautos žaizdas, Plačiai praverk mūsų akis ir ausis,. TvIlKlOjl lalud. 
kad pamatytume mūsų broliu vergijos pančius ir išgir- 5 
stūmė jų žvangesį, kuri slopina pavergejo melo pro baigė-
1 _ ‘ J \ ■ 4'bos Xli-ji karininkų laidą. Taip

Suteik teisybę mūsų pavergtai tėvynęų kurios dalia i ’ '
— priespauda ir nelaisvė ir kurių gyvenimas vienas išti- išūnųz— agrastų V-ji laida, 
sas kryžiaus kelias. Kaip tamsoj Tu leidai sušvisti žibųjį1930 m. uKa-

v ----- - — * - j no 48 numenu, nonų parašyti
ir apie tos-laidos; išletistuves.

' kanūhų. — aspiran 
tų 'kursus bdigė; 248' ‘ asmenys. 
Tai jbūvb <y^eną.. g^ųšingiąni^ 
ikiTo iaiko buvusių laidų. Ji dar

Tremtinių malda
Lietuvių Fronto Bičiuliai, kelių dideles ambicijas 

turinčių ir lietuvių laisyėš kovty "yisai nesuprantančių, pa* 
slaptingų vadukų vedamį, pralžiinėja patį didžiausį mū
šį. Jie laimėjo mūšį prieš krikščionis Lietuvoje^ bet pra
laimėjo Lietuvą. Jie laimėjo mūšį Vokietijoje, bet pasi
darė labai atkaklius ir kietus priešus kitų lietuviškų po’ 
litinių srovių tarpe. Jie, maitinami netiksliomis- infor
macijomis, iš anksto, paruošė labai gudrius planus Ame’ 
rikos lietuviams valdyti, bet jiems ir šitas reikalas ne- 
išdėgė;

Frontininkai sugalvojo sutraukti visus Amerikos 
lietuvius į;vieną organizaciją, paskelbti joje demokrate 
nius principus, bet su. sąlyga, kad ta “demokratija” visą 
laiką laikytu -frontininkus pačioje aukščiausioje tos or
ganizacijos vadovybėje. Jeigu kas nors bandytų suabe’ 
joti šiuo pagrindiniu principu, tai imtis priemonių abe
jojantiems. pašalinti. Galima kaitalioti nuostatus, gab’ 
ina veikti be konstitucijos, galima klastoti rinkimus, bet 
negalima-leisti'-kitiems-asmenims- įkelti-koją į. erganiza’ 
cijos.vadavyhę.JKas.'MaJs;dėsniais suabejos; ar dris iškeb 
ti tuo rrikalu kbkiąs diskusijas, prašys paaiškinimo, tai 
nutarta*Wiį ša^ntiĮlš orgąpązacijų. 0 jeigi^.visąįapylin- 
kę jį U^togų, ta| ijfapylįįjikę varyti laukan.^

i Pasirodo, kad ir šitos priemonės reikalo nepataisė^ 
Išmestieji pradėjo ieškoti priežasčių, kodėl visus lietu
vius vienyti .siekianti organizacija, pradėjo lietuvius ša- 
liiiti iš savo tarpo? Išmestieji susijungė, persiorganiza; 
vo, priėmė nekaifaliojamus nuostatus ir organizuotai 
siekia tiį tikslų, kurių frontininkai nepajėgė pasiekti. 
Jie kiltį organizacijų neardo, jų veiklos nekliudo ii sten
giasi parodyti kitiems, kaip reikia lietuvius suorganr 
zdoti. į’rontiniflkai ir juos sekantieji Fronto Bičiuliai , _ . 
pradėjo niėkititi reorganizuotos Bendruomenės pareigu- Apaštalu pasakyti: 
nųs. YpU.tihgą.i jiems užkliuvo kanauninkas Vaclovas Za’ —-------------  ----- « • . -fc.
karaUskas, kuris lietuvių labai mėgiamas ir populiarus, mink ir visus tuos, kurie kovoja iškėlę tiesos kardą • • • 
Jis sakė inspiruojančius pamokslus Lietuvoje, kalbėjo Palaimink čia mus visus, kurie valgysime Viešpatie Ta s uozas.
nepriklausomos Lietuvos radijo stotyse, o dar labiau iš- vo dovanas... Per Kristų mūsų Viešpatį; Aineh. 

-

;L. VENGRUS

Artimoji Anglija

pagenda, J * vi
Suteik teisybę mūsų pavergtai tėvynei^ kurios dalia

rianis, taip leisk neteisybėje sušvisti Tavo teisingumui 
ir viltims. Ir kad mes sujungti atsakomybės ryšiu siinra- 
stume vieni kitų žodžius ir mintis ir turėtume jėgų ir 
drąsos ginti Tiesą, Tiesa pasaulyje yra labiausiai nekeir 
čiama; Ji persekiojama. Jos gynėjai yra lydimi panieka 
ir šmeižtais . ; . <

toto

1930 -m. spalių. 25 d. Karo- mo

pat tą dieną buvo išleista ir ka-

Adamonis Rapolas, Bliūdžius 
-Albinas, Černiauskas Mikas, čiu 
vinskas Feliksas, De Fatria E 
Kastro Vladas, Glemža Rudol
fas, Kindurys L. Lapenas Va
lerijonas, Makniekas Vytautas, 
Marcinkevičius Pranas, Paže- 
meckas Balys, Semaška Bronius, 
Simonaitis Kazys ir .Stankevi
čius Vladas.

Pionierių grupę-baigėį ; *1

<.-• Abraitis Jonas, Budrius Bro_

(Tęsinys)

Kuli. i. Steponaitis, pirttią kartą sužinojęs iš pa
matęs tokią didingą procesiją, nutarė išgarsinti lietu
vių vardą svetimšalių tarpe. Jis pasirūpino leidimą 
lietuviams dalyvauti kaip atskira grupė, nesijungiant 
su bet kokia Manchesterio parapija. 1950 ir 1951 me
tais jis sukvietė į šią procesiją visus tik pasiekiamus 
lietuvius iš plačių apylinkių. Dalyvavo ne tik Manche- 
sterio lietuviai, bet ir tautiečiai iš Salford, Eccles, Pa- 
tricroft, Oldham, ftochdale, Heywood, Prestwich, S* 
Helens ir Widnes. Atvežė' jis ir tuos lietuvius, kurie 
tuo metu tebegyveno šeimų hosteliuose, kaip Alsager 
ir kitur.

Procesija prasidėjo nuo miesto rotus -s JTown 
Hali), esančios Albert Square aikštėje. Lietuvių susi
rinko bent keli šimtai. Moterys ir jaunesni vyrai, pa
sipuošę tautiniais rūbais, Laikraščit) reporteriai, besi
suk n ėda ill i tarp įvairių parapijų kn rtbrs nabjo ieš
kodami, pamatę mus, tudjau apspito lyg bitės. Tai 
buvo pirmas kartas, kad Manchesterio angliškoji vi
suomenė malė lietuvius tautiniais rūbais paisipuo- 
štosius.

E senai pajudėjus ir mūsų eilei atėjus įsijungti, 
hcslrs u in kštas kun. Steponaitis nius iškilmingai ve- 
<fr pljfdbdlfs įidvėmis. Netoli Piccadilly paradą priė
mė Salfordo vys . rpas ir rtitesto aukšl eji pareigūnai. 
Mes nešmc šv. Kazimiero paveikslą su užrašu: “Li

JAV-BBS . v __ 
APSIKEIS KALINIAIS

CHICAGO. — KėtvirtadieilĮ į 
^hfcagą lėktuvu btivo atlai- 
:inti 22 kaliniai Amferikbs pi- 
iečiai, sėdėję Kanados fbdfcba 
iniuose kalėjimuose*, lai įjir 
įas transportas pagal naują 
utartį apsikeisti . kaliniais 
arp dviejų artimų kaimynų.
Kaliniai buvo nuteisti už nu 

įkaitimus Kanadoje. Jie “buvo 
prengti žaliomis KanAdos ka 
yinlų uniformomis ir iŠ lėk- 
ivo išlipo su priešakyje sura- 

-Intomis rankomis, ir atrodė 
patenkhti lipdami į autobusą, 
vežant į Metropolitan Correc
tional Center (į pataisos cen
trą). Kita amerikiečių 18 nn 
sikaltėliu grupė buvo laukia
ma sekančią dieną, ir tuo pa
čiu metu iš Amerikos* kalčji 
mų grąžinta 28 kanadiečių, nu 
sikaltusių Jungtinių Valshbif/ 
įstatymafns. r; .

Kanados federal. kpljėji|imQ- 
se iki šiol buvo 178 amerikie
čiai. * ;•

JAV MAŽINS- 
JUNGTINĖMS TAŲT0MS-r 

WASHfNGT-ONg.'dJ.Qiirpas- ...
kufhiėmi^pri^š 
dienomis kongresu prihntaT*^ 
amendments ^ate-btFtranili1/'' 
plačią^
šalpų sroyg' Jun^^į^^aii^, 
toms;
paf eikš ta . Vals tyb^s dep a rta- • 
mente. * * |

Išsigandę kokįpa \ 
darytų. Amedeos ?
sinansuoti pasaulinę organiza ? 
ciją ir jos kelias specialj'zypta^ 
įstaigas, diplomatei suju<fio jau 
vienuoliktą valandą pasukti ai 
gal tą Kongreso akciją; beL p ra 
ėjusio penktadtettffr vakare la 
bai riikžai vilčfiį Dvimatė, pa- 
suktį Upę atgali

Antanas, Ivanauskas Longinas, 
Liatukas Juozas, Losinskis Juo- 
zas, Metelicinas Aleksas, .Miles 
ka Albertas, Murza Vincas, Ma 

_i,. . ..... . .v..- .» . . ęinlskis Nikalojus, Naėbutas'Ka
gynei bai buri> pdiu0šti’184-, inžinerijos zys, Putys Tomas, Poderys Što

Jų vardas apdrabstomas melo ir šmeižto
purvais, jie apspiaud'oiiii. Juos lydi laukiniai keršto sauk^j.^ ai--36 vy
šniai: “Ant kryžiaus jū'os!” , . j rai pasiliko , ruoštis artilerijos

ta ' aviacijos ir inžinerijoS' atsar-

tas, apspiaudytąs ir pasmerktas, kai skelbei ir 
Tiesą. Tiesa laimėjo! Tu įkvėpei Apaštalą Paulių rašyti 
Wžiuš; kuriais jis- drąsintų savė bendradarbį: “Skelbk 
(evangeliją) Tiesą. Skelbk nesiliaudamas ir kai patogu 
ir kai ne, bark, įspėk, ragink, bet visuomet kahtriai ir 
mokydamas.- Ateis metas, kad žmonės ims svėikb ffiokš- 
lo nepakęsti . • . nusigręš nuo tiesos ir vaikyšis pasakas. 
Tačiau Tu būk visur kantrus, pakelk vargus, vykdyk..; 
darbus. Tim. 4, 1'8.

Mes meldžiame Tave Viešpatie j sustiprink dt;. Vy
tauto Dargio dvasią^ kad jis galėtų kartoti karto šū

_x : “Kovojai! gerai... Tėišušiš Tėišė- 
jas suteiks man teisingo atlyginimo vainiką” Pklki-

— 54; .aviacijos saaitarijos sys, Rimkus Kazys; Radvila VIa
if p___<3. Tame “feArifc” fiūšiė-
fyje yra- patalpinti tų kariūnų
— aspirantą sąrašai, kurie baigė 
specialių grupių .paruosimą. Tai 
artėjant, tos - laidos,sukakčiai, 
verta ir su jais susipažinti..

*Avriaciįos grupę baigėt

'Kumpis Stasys,; Keblinskas An 
tanas, Lešinskas Vincas* Marke 
vičius Petras, Petruškevičius Ka 
zys, Paliulionis Bronius* Rakzi- 
šauskas Juozas* Rinkevičius Juo 
zas, Srnolenškž&Kazys ifJStanči

das, Rimkevičius Andrius, šiur 
na Domas ir Tauras Vincas^ '

Rysiu grupę ^xiigėt " '. '

Andiiejauskas Jenas- Abraira 
kas Vladas, Bausys Julius^ Bag
donavičius Zigmas, Justus An
tanas, KanariavičiUS 'ViilčhS, TČri 
šciūnaš Vytautas,* Kudukis Pet
ras, Kietis Povilas, Matušaitis 
Kazysj Osantas VBicas, Sketeris 
Adomas, Stasiulionis Jodas/SVi

Ignas, Strockiš Anicetas, Ra
kauskas Juozas, Švėgžda ibn£š,

V Auto - grupę; baigė.

v — Pašto tamiutejū unija, pa-
Štėnčėlis Stasys, Žyzas'Vytau- variusi savo prezidentą, patvir-
tas Jx Abukauskas ^Petras.
' . H ' 'i

__________Žiūrovu Ihinid vilfid apylinkės lietuvį, kurio tik adresą žinojo. Aukų, 
isą kelią, kurion t k gatVėh paisrody- riiikitnas Užtfuko apie dvejis metus. Iš ŠŪHnirtą pini‘

thuanian Association of St. Casimir’*. 
|51bjo niūiliš vi 
daVome.

Tos dienos laikraščiai savo vakaririėsė laidose 
jau buvo įsidėję nuotraukas bei aprašyihūs apie lie-
tuviu dalyvavimą sekminių procesijoj.. Didieji span- į' jūbž? šiaurio,
dos namai. “Kemsley House” net per kelias savaites iš 
savo parodos langų vitrinų nepakeitė, bei laikė nuo
traukas lietuvaičių su tautiniais rūbais.

LIETUVIŲ PAMINKLAS MOSTONO KAPINĖSE

Artėjo 1951 melai. Lietuviškoji spauda prisiminė, 
kad jau praėjo 700 metų nuo Lietuvoje krikšlo.Tremty- 
je esantieji lietuviai rengėsi šią reikšmingą sukaktį 
atatinkamai paminėti. Nenorėjome atsilikti ir mes. 
Kun. Steponaitis pradėjo skleisti mintį, kad ta proga 
Manchcstero ir apylinkės lietuviai , vietos kataliku 
Upinėse, esančiose Mostono priemiestyje, pastatytų lie
tuvišką, paminklinį kryžių. Toks kryžius įamžintų 
Lietuvos krikšto 700 metų sukaktį ir parodytų ateities 
kartotus, kad čia, svetimoje žemėje, kadaise lietuviai 
gyveno. .

Pasiūlymas gavo gyvą pritarimą. Tačiau darbas 
didelis ir reikalingas didelių lėšų. Buvo sudarytas 
Paminklinio Kryžiaus Statymo Kontilblas, kuriš po 
kiek laiko kryžiaus statymą pavedė DHl-S Mancheste
rio skyriui. Jam tuo molu vadovavo energingas ir vei
klus vyras Vladas Kupstys. Pasiėmęs talkoh taiitihtais 
rūbais pasipuošusias lietuvaites žmonių širdims sn-
minkštyti” (anot Kupsčio), jis važiuodavo pas kibk- tariijdjlh

gų pfHiiiaUšiU kapinėse buvo nupirktas gražus skly
pas iiiilnišiėms arba įnirsiantiems lietuviams laidoti. 
Lygiagrečiai lliivo užsakytas paminklinfc kryžius.
Kryžiaus projektas-, štiliziibtų trėdhlfinb Stulpų piivr 

, dabar gyvenančio
MOtitrljšLiyje. Vikos paminklinio kryžiaus pastatymo
isteidoš siekė apie 500 svarų (sterlingų). Didžiaitsią
sumą paaukojo ponai Bakaičiai iš Ketteringo, paskiri 
daiHi po 50 svarų kryžiaus iškalimui ir tiek pat kry
žiaus pašventinimo išlaidoms padengti. Kaip rėmėjai 
mecenatai, Bakaičiai, kryžių šventinant, buvo pakvie
sti būti ^krikšto tėvais”.

Išflttiingos kryžiaus šventinimo apeigos įvyko 
1953 metais gegužės 3 d. Tam specialiai iš Romos at
vyko vyskupas Vincentas Padolskis. Dalyvavo veik 
visi D. Britanijoje gy veną kunigai; š\. Cecilijos thb- 
r<:s iš Škotijos ir didelė minia lietuviškos jnsuainenės. 
Iškilmės prasidėjo pamaldomis Notre Dame vienuo- 
iynd koplyčioje. Po šv, mišrų vyskupas Padolskis su
kike sutvirtinimo sakramentą lietuvių Vaikaitis ir ke- 
licrhs Butiugusims. Kryžių pašyerilinufe birvb iškilinhi- 
ga kpirferericija Mostono kapinėaė, o vakate Maiiche- 
sterh) lietuviai savo klubo patalpbšė aukštiesiėfhs sVe- 
čiaiiis surertgė puikų priėmimą. t • •*'

KLTt

NėtHikUs pb paminklinio kryžiaus pašventinimo 
baigėsi kun. Jtistino*Steponaičio dienos Didž. l?ri-

Vyskupui JPadolskiui tarpininkaujant, jam buvo, 
šbdatytdš sįjygbs'į^ykti į jAV-bes. Apleido jis savo 
anglikonus” T963 m. liepos 16 d. išplaukdamas grei

čiausiu pasaulyje laivu “United States”, prieš tai at
sisveikinęs su visais parapijiečiais, kurie jarti Surėhgė 
gražias išlfeiSttivteš. \ •

Tose išleistuvėste dalyvavo ir naujai mums pas* 
kirtasis kapelionas, kunigas Valentinės Kdriiiitis Įs
tojo jis kunigu seminarijon karui pasibaigus, Ėich- 
stadle, Bavarijoje,, bet .kunigo šventimus priėmė 
Maynooth, Airijoje, 1953 m. birželio 21 d. Iš karto ' 
buvo apgyvendihUs vienuolynė Patricroft, prie Ecc
les miesto, bet už kelių savaičių buvo priskirtas prie 
St. Chad’s parapijos, kurioje gyvena daug lietuvių. 
Ten jis ir dabat- tebėra. '

Kaip ir ahksčiau, lietuviams pamaldos laikomos 
lu kartu mėnesyje; pirmą, mėnesio sekmadienį Notrė 

Dame koplyčioje, trečiąjį mėnesio sekmadienį St. 
Mary’s bažnyčioje Eccles, Seselių koplyčioje maldi
ninkų visuomet subrinkdavo daugiau, be to ir daug 
seselių visuomet dalyvaudavo. J Eccles pamaldas ne 
Vtoitms buvo Ibngta atvykti, Itarint tnintyje, kad ma
la! kas ij tietaVių (Uo ttifefo hilėfo ahvo automobilius. 
VėžirtC-davtime aufobiisaiK

Kun. Kamaitfe, toliau nuo Manchesterio esančias 
dažnai aplankyti, nąs 

turėdavai tbėp'vHininko ldelwn»’.su«Un||*5 ka» 
nėvisųo.fiet uhkisekdai&.

r ' '(Bob daugiau)
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Oft k g. Batukas 
AKUMRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GlNEKOLOGHrt 'CHIRURGIJA 

< 644’ So- *vMtl 4M. (Crawford 
Mortcal Vot'L-U 5-6446

Priima Ipagal euritarimą.
Jei n«ktB&M|>ia, YkSBibMti '374 

Ur. C.K.KOBETJS 

«MKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGU A 

TdWt. N0549B3

DRa PAUL V. ©ARGI? 
BYb^TOJAS ?IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinlko* 
Medicinos direktorius

Prta -S. Hedbelm ltd., Westchester, H. 
V ALA'DOS: 3—8 darbo dienomis -ii

meto sąlygomis buvo nelengva' 
nebuvo tinkamų patalpų, stigo 
lėšų, patyrimo. Tačiau rengėjų 
ryžtas ir entuziazmas nugalėjo 
sunkumus. 1907 m. sausio 9 d. 
(senuoju stiliumi — 1906 m. 
gruodžio 27 d.) Vilniuje, Anta
kalnio gatvėje esančiuose P. Vi
leišio rūmuose (Lietuvių kalbos 
ir literatūros institutas) buvo 
iškilmingai \ atidaryta Pirmoji 
lietuvių dailės paroda. Atidary
me kalbėjo parodos komiteto pir 
mjninkas ldr. J. Basanavičius, 
lie uvių dailininkus sveikino įvaj 
riu įstaigų ir organižacių atsto-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Pa laiminti, kurie nematė ir Įtikėjo". — Jono 20:2$.
Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvieg ir 

savo spinduliais išgydys pasauli -ir .pašalins visas abejones, baimę ir nesu
sipratimus. Todėl dabar Viėšpdts -reikalauja tikėjimo fr lada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kurį Ynatome tik tikėjimo akimis. Mes esame ’paklusnūs T’am,“kuris kalba iš 
dangaus, kurio vbalsą dabar tik nedaugelis girdi. 'Bet Tie. kurie ’dabar yaa 
paklusnūs ir eina Jo pėdomis, gauna didesniu ir gausesniu palaimų, -o neto
limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus * garbę, šlovę ir - nemirtingumą, ir 
dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi ja karalystėje.

f V. KAITO TYRlWtTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, “N. Y. 10303

•ytL. — '8E 3-5393

PR. A. B. GI^ECKAS 
gydytojas m 'Chirurgas 
-SPECIALYBE AKIŲ ligos 

3907 WmT T03rd Strw » 
Valandos pagal suaitartnxa.

OR. FRANK PLECKAS 
OPTOMBTRISTAS 

kalba lietuviškai
, Uit W. 71 Si. TeL 737-51*5
; Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

"contact lenses’”
S^iL agsl šusitarimą. uždaryta treč 1

DR. LEON AS SEIBCTISi
. INKSTŲ. pOSLtS I“.

PROSTATOS <HIRURGUA 
2656 WEST S3rd STREET 
Val.?antrad. 1—4 pdpie4 
ketvirti 7 vai. »ak
Ofiao WWj 776-rSW 

R»zia«nči|o« N&fi: 44S- 5545

Kuršiu marios

DOC. JONAS UMBRASASPIRMOJI LIETUVIU DAILĖS PARODA

Paroda užėmė 6 kambarius 
(antrame rūmų aukšte), buvo 
eksponuota daugiau nei du šim 
tai dailės kūrinių ir arti pustre 
čio šimto liaudies meno pavyz
džių. Demonstruodami greta sa
vųjų darbų auksarankių kaimo 
meistrų kūrinius - audinius, 
juostas, prijuostes, medžio dro 
žinius ir kt., jauni lietuvių dai
lininkai pabrėžė savo kūrybos 
ryšį su liaudimi ir jos menine 
kul-ūra, parodė savo pastangas 
plėtoti tos kultūros tradicijas. 

] Deja, iki mūsų dienų išliko tik 
_ 1 nedidelė dalis parodoje buvusių

: ninku kūrybos parodą. “Kas ga- dailės darbų. Žinių apie ją su- 
lima — negalima, — rašė jis, — teikia tuometinės spaudos atsi- 

; bet visuomet būtų galima suren į liepimai, viena kita nuotrauka.
Pirmosios lietuvių dailės paro 

dos eksponatai — daugiausia 
nedideli, kuklūs pradedančių jau 
nų dailininkų darbai. Juose rys 
kėjo gražūs siekiai ir užmojai, 
bet dažnai stigo meistriškesnės 
formos, tikslesnės išraiškos. į

'(Bus daugiau) t

Mažeika S/Evans

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

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN A/E.

gti mums lietuviams dailinin- 
ir teplio-1 Prieš 70 mėtų Vilniuje buvo ati 1906 m. pradžioje skulptorius 'P.' kams, skulptoriams 

įdaryta Pirmoji lietuvių dailės Rimša paskelbė Vilniau s žinio ri31*15, Vilniuje, mūsų sostapily
l.paroda. šis įvykis buvo akstinas se’- straipsnį, kuriame išdėstė 3e> parodą... Tam mielai pritaria 
t lietuvių nacionalinės dailės plė- Krokuvoje besimokančio lietu- Vilniaus lietuviai, reikale pade- 

|vių jaunimo sumanymą įkurti užkviestame ir kaimo

j.'paroda. šis įvykis buvo akstinas se” straipsnį, kuriame išdėstė 

potei.
i

| vių jaunimo sumanymą įkurti
Parodos iniciatoriai ir rengė- ^lietuvių dailės mylėtojų draugi-į drožikus, kur galima užtikti ga 

jai buvo jauni, dar tebesimoką ją. Jauni menininkai tikėjosi, na' Originališkų darbų” 
[ arba pradedą savarankiškus me ‘kad naujoj organizacija suvienys žinios”, 1906 Nr. 63). 

“nines veiklos žingsnius lietuvių išsklidusius po įvairias Europos) Abierns- .pasiūlymams gyvai 
' dailininkai: P. Rimša, A. -Žmui- Šalis lietuvių dailininkus ir pa- 
'dzinavičius, M. K. Čiurlionis. A. kdės jiems užmegzti glaudesnius 
Jaroševičius ir kt. Dauguma jų kyšius ’“SU 'gimtuoju kraštu. Tuo

EUDEIKIS
DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8«ndra ip^r.^WTER? Hfle?
Ofisas 2652 WEST Srflf Fl R5ET 

^FdL PR w «

įimtai, trečiaa. /buvo valstiečių vaikai, gerai pa- Metu Metuvių dalininkų - le_ 
ir 'peikt. 2-4 ir 8-8 vii. vak. StJtadie- {’žinojo liaudies ..gyvennimą, jos ‘besimokančių ar baigusių bu 
niaia 2-4 Vai. 'popiet ’ir kitu laiko

' ■ W«l kūsitSriffiį. ■ '
■vargus ir rūpesčius. Nuo vaikys labai nedaug.'Gyvendami šve 
‘tės juos veikė kylančio lietuvių4tur. kai‘kurie jų 'nejučiomis pa: 
tautos nacionalinio išsivadavi- sidūodavo asimiliacijos -įtakai. ’G 
me nuotaikos. To judėjimo idė- įlekiant gimtąją -kultūrą ir Tne* 
jos, siekiai ir lūkesčiai tapo svarbą, buvo reikalinga kiekviena 

Ipajėga, kiekvienas didesnis Ar 
paskatino juos šlžirti visas Jėgas 'hnažesrfe talėntas. .I s' i1 

pcui bgihitojo krašto kultūros it mė-į *Bė to, oYganižūri&ami 'dailės
plėtotei. ■' ; •'- 'draugiją, 'j^ūlūdji^ilihiiikaT^

Yra žinoma, kad realios -saly ikėjdsi -sulatrkti iš -Višudmėhės ma 
gos viešai Rietuvių kultūrinei ftėrialmės paramos savb -studi-1

* •; /^MHW^ziS-PROTE^STAs!’j°$> siekiai ir lūkesčiai tapo svan> 
fįft j-biaūsia jų pasaulėžiūros dalimi, Įį

’ >^.jjC«r(A^uppofU> -Bvt. t r-’-p į.paskatino juos skirti visas jėgas’>

Yra žinoma, kad realios saly ikej<5si 'sulatrkti ;iš vrsudmėhės ma

■ -'MOVING
L«idim<i — "tin* «par«udt 

ŽEMA KAINA ;
' 3R. it’Rtwx’i

•mi. wA'Wwa :

liįjoms ir kūrybiniam darbui, šis

pritarė ne tik dailininkai, bet ir 
daugiau lietuvių
narių. Antai gydytojas D. Bu-j 
Gontas iš Zarasų, aukodamas! 
lietuvių dailės parodos organi
zavimo reikalams 100 rublių, 
rašė: “Reikia, parodyti visuome
nei mūsų taieritų vaisius, t. y. 
talentingų lietuvių darbus, idant 
;(...) visuomenė pamatytų ir 
atjaustų dailės grožybę, paste
bėtų m suprastų talento teikšmę. 
.dalyvaujant musų kultūros plė 
tfcjimerG šito .negalima -padary-/ 
ti be. lietuvių dailėj parodos, ku 
ri turiįbūti. surengtą. prieinamo Į 
Jė mūsų;. visuomenei. vietoj e,! 
kaip va Vilniuje^, (Vilniaus ži-Į 
rrios”, 1906, Nr. 226). Toks pri-Į

e Daugumas alfabeto raidžių 
visuomenės j amžių bėgyje yra pasikeitusios, 

išskyrus raidę “Op. Ji tokia pat 
buvo finikiečių alfabete 1300 
n. prieš Kristaus gimimą.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIBOHMG ĮSTAIGA 
<-■. *wrj>i»Įw4r iwnw>nr»r.^.’->ii'-iriLTnMRii*ri i-i"i.*iinjwr--->uasm.

TeL 927-1741 —1742 1
e Memokša kelia klausimus, 

į kuriuos mokyti vyrai atsakė 
prieš tūkstančius metų (Gou- 
the). ’

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 
’ę. - - 4. r' ‘i -

- - ■ ' • - -

MOVING
Apdrauctat parknHrttymM 

41 ^valriv-aMhmw.

WWNAS MJLMtAS '
TMI. 476-M82 wrtn 376-5996

veiklai atsirado tik po 1905 me
lų revoliucijos. 'Pradėta viešai Ištiksiąs taip’pat 'buvo aktualus/ 
leisti lietuvių laikraščius, kūrė- mes dauguma -to meto lietuvių' 
si įvairios visuomeninės ir kul- ^menininkų, ’-ypač besimokantie-jbarimas dailininkų sumanymui

I-tūrinės organizacijos, buvo stei l į i, -labai 'skurdo: . .
giamos mokyklos, rengiami mė-| -Numatydamas draugijos urga: 
gėjų spektakliai ir pan. Tuo mepnizavimo sunkumus, P. Rimša 
tu į viešą lietuvių kultūrinį.'gy’^eme pat straipsnyje pasiūlė-pin 
venimą 'įsijungė ir dailininkai. Rniausia surengti lietuvių daili-

4 skatino juos neatidėliojant imtis 
darbo.

Kaip tik tuo metu iš Paryžiaus ' 
į ietuvą sugrįžo tapytojas An- j 
-tanas Žmuidzinavičius, kuris! 
’tuoj pat entuziastingai pradėjo’ 
organizuoti pirmąją lietuvių dai: 
Uės parodą. Jo iniciatyva Vilniu-f

ENERGY 
WISE PETKŲ

TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 

liį 2533 W. 71st Street
J 1410 So. 50th Ave^ Cicero

ST Telef. 476-2345

SOPHIE BAITCŪS ' 
mito w^xflfcwwMfc ; 

Vtar rJfflOt 1? WtfP A,
’NWkfl. k H \ - 

Lhftirtty Holl*: kasdian duo pir- 
madiOnio -ilti penktadienio ‘3:00 
-3:30 -W. TRRjM. 'leitadieftliis 
ir seknndWala mio^aO iki ,0:30 
al pyto.

VaWf* Xntarta Tfcrukw

• '■-■TpM.i-HEmkxfc-44443 -r - 
■TfS9 So.

čMtcA&e, III. «wi I 
a*—--- - ... --- - —j

- jje 'buvo sudarytas ‘-Lietuviųį 
, 'dailės parodos komitetas , 
; ris rinko *iš visuomenės ‘parodos 
? įrengimui reikab’ngas lėšas, ra-j 

;gino lietuvių dailininkus ir liau 
’ fdies meistrus siųsti į parodą sa- 
* ’vo kūrinius.

Surengti dailės 'parodą ano

b‘ld£laūs)ėf Įc'ėllfy i 
pasirinkimo*

vteaiDtslj

tsftuhJfcs

Čtiange'the oil 'and 
>fllters*every S',000 to 
^.OOOmites tofcvoM •» 
wasting .gasoline.

Uon’tbe a Bom Lostfr! į

Maple Applesitrce Muffin's A
ku-i

Convenient! Breald#t-o“n4he*run is a dclicioūs hot muffin 
fnat tastes like maple syrup a nil-applesauce. Make a double 
bitch on t>e weekend for Sunday’s breakfast'and freeze the 
rest. Reheating muffins is fast ahd simple — it lakes about the 
same lime«s whipping up a side brder of bacon.

Economical? Bring one to wdrk and save’thc'$,35you may 
have to spend for a sweet roll during coffee break.

Nutritiotis! Maple Applesadce Muffins 4iave a natural 
sweetener of map’.e syrup for a quick nutritious start in the 
r arnin^. Enriched flour has the essential B-vi temins -pl us the 
t* hera!, iron. Another boh us is I the fruit. Add bacon Or'pork 
<.usag2.

Mtpte AppleUucc Muffins

J Tn today’s "do-te-yourselF’ World, the amateur decorater er 
*the protessiobal too, for that matter, te turning iaereMtatfly to 
*tumlncs"-*4Sr architectural spindles as they're known th <2h 
trade—to prendde MHovatJVe and imaginative toucha fa Ute 

‘’home.
Architectural spindles—yes, 

they’re the same products 
which used to be Known as 
balustrades fa staircases—now 
are available fa "a variety of

i. ..bf )JU >»*•¥«*. <es
»* . t - * 4^... i *

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI ,

CkkAco?
-LietuviTį 
Laidotuvių 
Dirtrtorią 
Asociacijos

turi** 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

J' AMBULANCI 
į PKTtfR*MVv 

MAS DIENĄ
I- JR’WBKYL

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

*0? So. LH'UANICA AVENUE. Pkon«: YAria 7-344.1

BUTKUS - VASARIS i
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: DLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 5-A&74

2
1

*<?Ups enriched flout* % cap Shortening
tablespoon brting U cup suffer
powtlrr cup maple syrup

tea4pooh«tt 2 effs
teaspoon -ground */4 cup applesauce
cinntmon

Stir togFUlFr JUtfr, Iteking Ipowder, salt and cinnamon. 
CrAim shortening and^gBr untH fluffy. Add maple syrup Stir 
fa <g>s and appicteucv. Mixture tends to curiHeTSGrTnTTour 

>mfatavr. Fill <rteteed1hu(Tin cups 2/3 full. Bake in.preheated 
375° F. oven 20 minutes.

* Spoon flmir into dry metstfring cup/level. fOr follow 
directions ow bag. __ _ _ _ _ ____ _ 

the deeomfY* uses to *Meb

j ^AYchitecte'fateriordcxirn^
i and fish I
. the spindles a vr~ ratile, stylish 
Mhd mricpeflėhri ’^y To add 
character to a hmoe or office, 
IMfldrt dYTHfa

Spindles MSfc *befnk <11
• eaodle bolder* or temp baoRL 
( W room dMderx, terms «nd 
« vakncn, or ee legs for ooCCm

Sawn m hnlf/lhev <te"betr< ( 
mounted on vails and doors 
as decorative elemente. Aeed 
a* pftwt bAidees er cub 
elemente.

K A. Nord Co, ^Everett, 
"WsAh.. the wacHsis larsrest 
manufacturer of architectural 
spindles. produce* these dec- 
ortter Item \u nine different 
style*, three different thick
nesses and in heights from V& 
inches to right feet.

The spindle* are made of 
setected wericra wrsoda, 
on hopper-fed lathe*, eaaded 

*to * smooth flfctth then shrink 
wrapped in elear. protesto 
ptartfc. A WteCnz^e on tpftMfla

UI? So. LITUANICA AVĖ. TeL: Y Ardu

STEPONAS C. LAUK IR SŪNCS

^U4 WEST GMh ^TREXT Mill
23H WEST 23rd PLAC1 Virink 7-6W1
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloo Hill% PL 174-4411

3354 So.RAl^STXD^TKEfiT Pbrne: t-JWi

MAVJflHO^ Chicago A IU-A Monday. October 16/1378 ~ 4



A. ABKAIT1S

«

BENDUOMENĖS VAGOS 
(Atkelta iš 2 psl )

(R) LB BRIGHTON PARKO 
APYLINKĖS PIKNIKAS

1973. 9. 3. O. Bruzgulienės minėjimas suruoštas šaulių Na- 
parke, (R) LB Brighton parko muose, 1977.9.18 kur prisirinko 
apylinkės piknikas labai gerai nilna salė svečių ir rėmėjų ir 
ir gražiai pavyko. Diena pasitai-Įjie savo gaurių apsilankymu ir 
kė labai graži, svečiai jau prade, aukomis aiškiai parėmė mūsų 
jo rinktis prieš 12 vai. Atvyko veiklą.
iš Chicago ir jos apylinkių, Ci- Visi atsilankiusieji buvo labai 
cero, E. Chicagos, Lombard ir patenkinti tai dienai pritaikin- 
kitų vietovių. Tas gausus rėmė ta programa. Tai parodė savo 
ju ir svečių atsilankymas į šį ru gausiais plojimais. Prieš ruo- 
dens pikniką, kuriems net stalų šiant šį minėjimą, atsirado tam 
ir užkandžių pritrūko, bet vistik ir priešų, kurie darbavosi kiek 
nesiskirstė ir troškulį gaivinant, tik galėdami atkalbinėdami žmo 
prie geros pono K. Venckaus nes prie bažnyčios, tavernose ir 
muzikos, šoko, dainavo kaip vie gatvėse begaudydami moterėles, 
na bendruomenės šeima iki vė_ senelius, kad tik neitų į Tautos 
lumos. Kadangi (R) LB Brigh-j 
ton parko apylinkės suruoštą ge ’ 
gužinę aplankė tiek daug sve-;
čių, rėmėjų ir bendradarbių, ku 
rie savo gausiu atsilankymu dar 
kartą -parėmė ir pritarė mūsų j 
vedamai kovai prieš okupantą ir j

— George J. Stungis iŠ Louis. 
ville.Ky., išvyko žiemos metui 
į St Petersburg, Fla. Jonas Pa- 
peliučka iš St Petersburg apsi
gyveno GuEport apylinkėje, S.' 
Dagys iš Beverly Shores žiemai 
grįžo į Gagę Parko apylinkę. P. 
Vans iš Chicagos .priemiesčio 
grįžo į Santa Monica, Call

t — J. Bitneris. LaSalle, Que. 
Canada, iš anksto be raginimo

T pratęsdamas prenumeratą, pa
rėmė Naujienų leidimą $10 au
ka. Dėkui. Taip pat dėkui Mon- 
trealio tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas vieneriems metams 
ir atsiuntusiam $2 auką, bet pa
vardės prašiusiam neskelbti.

— Augustinas Pocius, mūsų 
korespondenta$ Rockforde, spe-

REAL ESTATE.
Namai, Žemė r- Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavirmrf 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSIMOKĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

r PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentaa
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

šventės minėjimą, kurį rengia 
(B) LB Brighton parko apylin
kė ir kuriai vadovauja A. Ab
raitis. Tai šių kelių 'neprotaujan 
čių agentų darbai, kurie žemina 
lietuvio vardą ir neturi daugu
mos pritarimo ir pasitikėjimo.

jo visokius agentus, tiltų staty-1 Didelė padėka ir didelis ačiū 
tojus, bendradarbiautojus ir tau į visiems pikniko patarnautojams, 
tos išdavikus-slapukus-šmeiži- i kurie taip sąžiningai aptarnavo 
kus, kurie savo spaudoj šmeižia svečius visą dienelę be jokio po 
mūsų kovotojus dėl pavergtos j ilsio ir atlyginimo. Virtuvės pa- 
Lietuvos laisvės atgavimo. Tai; tarnautojams: L Pocienei, J. Pas 
vis okupanto nusigyvenusių agen I kevičienei, P. Eigeliui; baro: P. 
tėlių darbeliai; kad jie be šmeiž-' Beinorui, A. Kasperui, A. Mar- 
dami ir nesąmonių primelavę 
apie mūsų brolius ir seses, bijo
si net savo pavardę pasirašyti, 
šis gausus piknikas aiškiai įro
dė liet, visuomenės pritarimą 
(R) LB Brighton parko apylin
kės vedamai veiklai. Kitas dide
lis įrodymas, tai Tautos šventės jonienei, P. Venclovienei. Lai-J

mai, V. Pociui ir visiems kurie 
kuo nors pagelbėj'ot. Pončkos: 
E. Petkūnui, M. Karosienei, I. 
Pranskevičienei. .P. p. Blekiams 
už didelę paramą, dovanas; Už 
bilietų platinimą p. p. Bagdžiu-Į 
vienei, Čiurinskiener, P. Sebasti

cialiu laišku atsiuntė laimėjimų 
šakneles ir dar ridėjo $5 au- 

"*wi ką. Dėkui už nuolatinį bendra 
p a r i darbiavimą ir už nuolatinę pa- 

-------------- rantą.
Juozas Patlaba iš Baltimo-

— Mary irrPms Za\ni$ iš siau rės parėmė Naujienų leidimą 
j rinės Čikagos, kiekvienais me- paimdamas laimėjimų bilietė-

V. šilas savo žniose Nr. 18,. tais dalyvaudavo Naujienų nu lius ir dar atsiųsdamas $5 auką. 
1977 m. spalio mėn. rašo netiesą J tin i am e bankete, šiemet dėl su Dėkui. ‘ 
kad (R) LB bando bendruome
nės apylinkę. Ją suskaldė LB re 
gistruotos Connnecticut state 
vadai, laužydami LB įstatus ir 
norėdami primesti savo vienos 
politinės partijos valią visai lie 
tuvių išeivijai. Taip pat jis ra
šo netiesą, kad (R) LB veikia 
nelegaliai. Ji yra ragistruota 
Illinois ir kituose štatuose, už 
tat legali, kai tuo tarpu LB tėra 
registruota tik Connecticut state 
it jos veikla kaipo organizacijos 
llinois state yra nelegali.

mės dovanas įteikė V. Pocius, 
P. Padvaiskas, na o prminin- { 
kas A. Abraitis visur ir visiems 
pagelbėjo. Tat dar kartą visiems 
ačiū už viską.

Apylinkės valdyba.
o »

sidėjusių aplinkybių bei dėl.
sveikatos stovio jie negalės da- j Dėkui K. Gurskiui iš Gulf. 
-lyvauti, todėl prisiuntė penkias P°rt apylinkės, St. Petersburg, 
dešimt dolerių* auka, linkėdami Fla- už paramą Naujienoms pa- 
NaujienonĖ geros sėkmės o ban.^ant laimėjimų lapelius ir ta 
keto dalyviams linksmai praleis t>roga atsiuntusiam $10 auką.
ti sekmadienio pop i et į. Ta pro
ga jie pratęsė savo prenumera
tą ir atsiuntė penkinę už laimė
jimų bilietėlius. Dėkui. Banke
tas bus spalio 29 d. Martinick 
restorane. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti ir vietas gali
mai veikiau rezervuoti iš anks
to grupėmis ar pavieniai.

Taip pat dėkui Vytautui Vaito- 
niui iš Marquette Parko už ta 
proga pridiųstą $3 auką.

— Diana M. Bružaitė iš Chi~} 
cagos pietvakarių, baigusi John 
Marshall teisių mokyklą, priim
ta į advokatų sąjungą. Ji atida
rys savo kabinetą. Ji yra baigu
si McCauley aukšt. mokyklą ir

NAMAS — SVAJONE: 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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Pobiie 

lasurance. Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-787

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 metu mūro namas. 
Z butai ir profesionalui Euksus ofi- 
70 patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLVPAS tr garažas Mar 
«ette Parke.
NAUJAS 6 kamb - namas i vakarus, 

:<ur grynas oras ir arti Čikaga. Pigus, 
'53.500.

M. L. S.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

'vairi apdrauda —INSURANCE
ŠUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

KKAL ESTATE

£625 West 71 st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

/-»■■■■ i r i ■ i •.

ELECTROS ĮRENGIMAI. t 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose gmlt, ge* 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

Tel. 927-3559
r

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai’ 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei Jietuyiškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais; platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir 'ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis ~ jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei 
kalų renesanso.

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

Mvkolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 818-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu. TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė S50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Naujienoms reikalingas *

LINOTIPININKAS ?

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

HA 1-6100. T

was Wert S>ft Bt'CHiago, m ^62» Tel WA 5-2757 
rinktam tern riSitt braids 

MAISTAS Ii RUROPOS ŠANDSL1V.

ra

Visas ir visus kviečiame I didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų rkaitytojų reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

SIUNTINIAI J LIETUVA’
Cosmos Parcels Express Corp.

MAJQUim OIFT PAŠČIU IIXVICI
IM7 W. 69th ft., Ch)ca»e, Ilk 50629. — Tel WA 5-2717

DM Se. HalcHd ft. Chic**., HL 60603. — T.1, 1544393 _

J

NAUJTENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 6060t

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumerata, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede doL_____ ____» , - ---------- - ~
Pavardė ir vardas -----:--------------------------------------------------------------------

Adresas

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTI,

PROGRAMOS VEDĖJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vai.
Penktadieniai^ 9:30—10 vaj. vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629

Tekf. - 773-5374

vak.

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo .... 
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardas_________________ —__

kuris

Adresą? ——

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

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

Pavardė ir vardai .____________ ._________________________

Adresas

• Platinimo rajaur proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
Žinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

PivTLTdė ir vardas

/ /retas

PASSBOOK
SAVINGS...]
the best way to

— Ndncy Valentinaitė ir An
tanas Pulis iš Chicagos pietva
karių studijuoja Illinois univer
sitete, Carbondale, Ill., siekda
mi magistro laipsnių Pirmuo
sius metus ten studijuoja Petras 
Petraitis iš Willow Springs, III.

M

— Edvardas L. Bubnys iš Mar 
ųuętte Parko baigė ekonominius 
mokslus daktaro laipsniu Illi
nois universitete, Urbano j e. 
ft' ?'1 ' ■» ; ; . • ' t < ' ’

— žįburio lituc-nistinė mokyk 
ĮaDetroite yra įsteigusi lietuviš
kai nemokantiems klasę. Pamo
kos būna šeštadieniais nuo 8 ry 
to iki 1 vai. popiet. Dar galima 
registruotis pas ponią Eleonorą 
Grigaitienę tel. 1-453-8614, arbai 
pas Tėvų komiteto pirm. Anta-i 
na Grigarą, tel. 268-0585, gi} 
darbo arba dienos metu 497-0428. ’

Albertas Zakarka išrinktas. 
Lietuvos vyčių 112 kuopos Či
kagoje pirmininku Albertas Ba
gis — vicepirm., Alicija Ceka- 
nor — ižd., Sofija Nieminski ir 
Elizabeth Bozek — sekr., Estelle 
Rogers ir Dolores Vainauskaitė- 
kontrolei, Binkus ir Krivickas 
—tvarkdariais kan. Vaclovas Za 
karauskas-dvasios vadu.

— Los Angeles Balfo Labda
ros Balius įvyks lapkričio 4 d., 
šeštadienį, šv. Kazimiero sa
lėje, :.3O vai. vak. Programoje 
dalyvauja sol. Janina 
kienė ir Raimonda 
Bus duodama puiki 
su vynu. Gros geras 
Įėjimas auka $12.50,
kams ir moksleiviams $2. Pra
šom stalus užsisakyti iš anksto 
pas dr. B. Raulinaitienę 393-5833, 
A. Mitkevičių 662-6413 ir Pažiū- 
,*ą 714-533-4284

SUNNY HILLS, FLORIDĄ, 

aplankysime lapkričio 4,5 ir 6 d.
Infromacijas suteiks:

Vyt Beleckas, Sunny Hills 
904-773-3333

J. Zubavičius,.New Jersey 
201-381-3198

D. Bulaitis, Detroit 
313-549-6878

J. Mikonis, Cleveland 
216-631-2190

M. P. Kiela, Chicago 
312-737-1717

(Pr.)

Itsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

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

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi, ar- 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyk

<1—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $9t pusbačiui automobllta 

□ability apdraudimu panslnlnkamt 
Kreiptu '

S«. ASKLAND AVfcsztvn , ... 1

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.

LAIKRODŽIAI Įr MMI«KNYiAL

PirdavtaM Ir Taliymat
ZM4 WIST f™??]
T«M.r MwMte 7-WT

Siuntiniai į Lietuva.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, 111. 60632. TeL YA 7-5980

Čekanaus 
Apeikytė. 
vakarienė 
orkestras, 
pensinin-

Paid 
CoapenniW

OUR SAVINGS . 
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

see us for 
financing 

AT OUR LOW BATES

Mutual
22tt WEST CERMAK ROAD

Fxm Kuxxakkm,
BOVSSi Mon.TU«.Frl.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE IMS

WITH REPAYMENT 
TO FIT VOUR INCOMF

INSURED

CHICAGO, ILLINOIS 400*

Vlrgtala MW
Thur.9-8 Sat*

Tuo reikalu Jums gali daug 
>adėti teisininko Prano šulo pa
nešta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
myga —

Su legališkomis formomis 
Knyga su formomis gauna* 

na ‘Naujienų’ administracijoj. '• 
knygos kaina $3.. Su legališko- 
falsted St, Chicagr UI 60608. 
uis formomis — £3.50.

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

M. ŠIMKUI ; ;
Notary Public

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

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE

^11 Frank ZapolU

GA 44454

vtxn rata

1M1V1AIK

HELP WANTED MALI
Darbininky Reikta

Reikalingas prižiūrėtojas

— Filistenų Skautų Sąjungą 
kviečia visuomenę atvykti į tri- I 
jų veiklų pastatymą, ir kuris 
įvyks lapkričio 11 d., 7:30 vai. 
vak. šv. Kazimiero parapijos sa 
Įėję. Programą išpildys aktorius
Jonas Kelečius iš čieagos šioje Ši bendrovė ieško prižiūrėto- 
programoje taip pat dalyvaus jo, kuris prižiūrėtų mašinas 
aktorius Algis Žemaitis. 1 dirbtuvėje.

< Kreiptis į 9633 So. Cottage 
' 1 Grove tarp 9 vai. ryto ir 3 po

• Prez. McKinley pirmasis iš pietų, 
prezidentų važiavo automobiliu 
1899 metais. • RENTING IN GENERAL 

N u • m o s

e Texas valstijoje yra dau
giausiai AM radijo stočių, net 
287.

į

No. 107

J Brighton Parke išnuomoja- 
J mas 4 kambarių butas su ap* 
i šildymu, suaugusiems, be vai- 
I kų. 1-me aukšte. Susitarimu; 
• skambinti vakarais 3/6-6305.

NAUJIENOS, CHICAGO % IU, Monday, October 16, 1978




