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KUBOJE MIRĖ LEONO TROCKIO ŽUDIKAS RAMON MERCADER IZRAELIO VALDŽIA GALI ATŠAUKTI DAJANĄ IŠ WASHINGTONO
Apsimetęs Amerikos trockininku-Fr. Jacksonu, 
susidraugavo su Troekiu ir kapliu jį nužudė

MASKVA, Rusija. — Reuter agentūra praneša, kad Ramon 
Marcader, 1940 m. kapliu nužudęs Leoną Trockį, mirė nuo vėžio 
Havanoje. Žinią apie Mercadar mirtį gavęs jo brolis Louis Mer- 
cader, kuris iki šio meto tebegyvena Sovietų Sąjungoje. Trockis 
buvo raudonosios armijos organiztorius, pajėgęs įtikinti daugelį 
caro armijos generolų stoti į Raudonąją armiją ir atgauti visas 
caro prarastas žemes.

Pirmiausia jam pavyko- įtikin 
ti Michailą Tuchačevskį, gen. 
Briusovą ir daugelį kitų. Tuo pa 
čiu metu Stalinas tapo sovietų 
čekos organizatorium, kai mirė 
Dzeržinskis. Trockis buvo geras 
kalbėtojas ir polemistas, Tuo tar 
pu Stalinas kalbėjo labai jau gru 
zinišku akcentu ir nemokėjo ra 
šyti teoretiniais klausimais.

STALINAS SU TROCKIU 
SENIAI PYKOSI

Trockis buvo artimas Lenino 
draugas, politinio biuro narys, 

į turįs dedeHus įgaliojimus sovie-
arnujaijOrgaj^ų^įr^o tar-^Trockio žudiką kalėti 20 metų, 

pu. Stalinas buvo tikkii .pirmasis per tą laika pavyko nustatyti 
. Busi jos komunistų - porti jos., se*- kalinio asmenybę.. .Trockį nų^u- 

Izretorius. Oficialiai jiedu '^oh- . ispanas : Ęamon Mercader,
>./kiurė susigihciofd Mėl įstojęs sovietų čekos tarnybon 

ateinančio rudens jaxai-'korifis- pilietinio karo* metu. Kurį laiką 
kayiiūo^ Stalinas, ^tur^iamaš iš j jis -gyveno J?ranqūzijo.Jacques 
ąnksto/parųostį insfnikčijas ja-j Mor^ąF4;>yardm J Ji§’ pramoko 
vams r konfiškupti '“pirmiausia Į prancūziškai V ’ angliškai. Jis 
norėjo p^tįniąme . biuiy pave-Į gyv;eĮlo Meksikoje, kur gavoKf 
sti nutarimą, įgaliojantį čėkis-’lSakymą nušauti Trockį. Ji? pie
tūs. ir kariuomenės dalinius iš miausia prisigerino prie Troc- 
Rušijos ūkininkų' javams kon- kio šeimos, o vėliau kapliu 
fliskuoti. Trockis žinojo, kad žudė Trockį, 
kariuomenei duona reikalinga,- - 
bet jis nenorėjo, kad javai po-l 
licijos būtų atimami. Jis pasi-| 
priešino Stalino paruoštam pa
tvarkymui. Tada Stalinas įsakė WASHINGTON, D. C. — 
čekos viršininkui V. Menžin- restone Tire Co. pasižadėjo 
skiui suimti Leoną Trockį ir! šaukti visas vadinamas Radial 
traukiniu išvežti į Alma Atą, nes 
Trockis posėdžiuose jį “nervi
nęs ir apsunkinęs valstybės dar
bą dirbti.”

TROCKIS IR TOLIAU 
ERZINO STALINĄ

Manoma, kad Trockis būtųlP^ėjo gaminti Temetu lap. 
galėjęs panaudoti raudonąją ar
mija ir suimti Stalina, bet jis 
nenorėjęs eiti prieš 'sovietinę Pavojingos. Apskaičiuo.

jama, kad bendrovė turės apie 
šimtą milijonų dolerių nuostolio. 

I Apklausinėjimo metu Fires- 
Į tone bendrovės atstovai dar pra 
Į dėjo įrodinėti, kad padangos yra

Ministeris viešai susikirto su prezidentu, 
Carterio simpatijos linksta arabų pusėn

WASHNGTON D. C. — Izraelio užsienio reikalų ministeris 
gen. Moiše Dajanas viešai susikirto su prezidentu C art erių. Pre
zidentas suruošė vakarienę Egipto, Izraelio ir Amerikos delegaci
jos nariams, dalyvaujantiems Izraelio — Egipto taikos derybose. 
Vakarienė suruošta Blair rūmų salėje, kur eina pasitarimai kur 
yra apsigyvnę Izraelio ir Egipto atstovai.

ku Frank Jackson. Jis laisvai 
užeidavo į Trockio gerai apt 
vertus namus, jam padėdavo 
tvarkyti namą, padėti šeiminin
kai. Vieną dieną Jacksonas pri
artėjo prie rašančio Trockio ir 
kapliu kirto jam j galvą. Meksi
kos policijai pavyko žudyką su
imti. Jis pas i sake esąs prancū
zas Jacques Mc’rnand. Trockį 
nužudęs asmeniniais sumeti
mais.

Ą' POLICIJA NUSTATĖ 
ŽUDIKO ASMENYBĘ

Meksikos ’ teismas nuteisė.

kaiinioasmenybę..Trockį humu

Uždrausta vartoti
Radial padangas

nu-

Fi
at-

• 500 padangas, kai JAV vyriau- 
jsybė uždraudė jas vartoti. Ben 
[drove praeitais metais pagami
no ir išsiuntinėjo 9 milijonus 
vadinamų Radial padangų, ku- 

irios buvo pavojingos. Pirmąsias 
[šios rūšies padangas bendrovė

kričio T dieną. Patirtis parodė, 
kad greitam važinėjimui šios pa

“proletariato' diktatūrą.” Jis iš 
ALMA ATOS pradėjo rašinėtė 
laiškus buvusiems raudono- 

sios armijos vadams, tada Sta-J^e “““"j“ UdI
linas jį išsiuntė j Norvegiją, o iš dej° Podm^, kad padangos yxa 
. .. .. ... . . geros, bet kai liudininku skai-ten jis persikėle i Meksiką ir ap-- 
sigyveno sostinės priemiestyte 
Coyoacan. Su Trockio šeima su
sidraugavo Amerikos trdckinii/į

KALENDORĖLIS

I čius kasdien augo ir faktai buvo 
žinomi, tai bendrovė sutiko at
šaukti visas padangas. Visi lau
kia platesnio pranešimo, šiuo 
reikalu turėtų, pasisakyti bendro 
vė ir vyriausybės atstovai. Ge
riausiai apie viską yra informuo 
tas Bob Boaz, bet nieko nesako, 
kad valdžios ir bendrovės atsto
vai susitarė tas padangas at
šaukti.

— Kanados parlamentas |sa-
Spalio 21: Uršulė, Marijonas, jkf pai|o tarnautojams grįžti į 

r j darbą, bet ne visui paktause.Gilanda, Rikantas.
Spalio 22: Salome, Metanas,Mi 
nė, Sudimkntas, Narbutas.

Saule teka 7:08, leidžias 6:02.
šiltai oras.

— Petras šilas jau penktadie
nį buvo Chicagoje/kad galėtų 
dalyvauti Amerikos Lietuvių 
Tarybos? mefinėje konferencijo-

Dainininkų Būrelio dalyviai, ką lik baigę 
menine programą ir apdovanoti gėlių žiedais 

Iš kairės i dešinę: Ignas Serapinas, 
Braunienė, Teodora Serapinienė — būr 
kevičienė ir muz. Kristina Griniūtė —

Būrelis pakviestas atlikti meninę 
“Naujienų” ruošiamame

vad.
būrelio

programą
ivieniame

Gresia kalėjimas 
už apgavystes

FORTH Worth, Tex. — Billie 
... . r Ar .- Sol Estes, stambus Texas biznie-Į rlikti n LB Marquette Parko apylinkės baliuje rį 
ic 7 d. šaulių salėje, 
enckus, Antanas Marma, Stepas Rudokas, Filina 
ena Pranskevičiene, Izabelė Pocienė, Julija Paš- 
nieninė vadovė ir akonipaniatorė.
Martinique Restorane spalio 29 d., sekmadienį.

A. Pasker nuotraukaMASKVA BUVO PRIVERSTA NUSILEISTI i STRATEGINIŲ GINKLU SUTARTY JE ; ' )
su

u Galingos sovietų raketos turės tik dešimt
• šaviniųr vietoj galimų trisdešimties
WASHINGTON, D. C. Sekretorius Vance, besiderėdamas 
Gromyka, privertė Maskvą padaryti svarbią nuolaidą strate

ginių ginklų sutartyje. Sovietų maršalai sugebėjo pasigaminti 
galingą tominę raketą, kuri turės tiktai dešimt atominių galvų. 
Tarptautinėje specialistų kalboje ši raketa vainama SS — 18. ši 
sovietų raketa yra nepaprastai galinga.-Ji gali iškelti net 30 ato
mo šovinių, kuriuos gali paleisti įvairiose vietose, sekretorius 
Vance, besiderėdamas su ministeriu Gromyka išsiderėjo suma
žinti SS — 78 raketos šovinių skaičių. Vance reikalavo, kad ši 
raketa turėtų tiktai dešimt šovinių arba dešimt galvų. Maskva 
sutiko priimti šį reikalavimą. Komisijoje dirbantieji sovietų ats 
tovai nesutiko sumažinti šios raketos šovinių skaičiaus.

RUSAI IŠBANDĖ GALINGĄ 
SS 18 RAKETĄ

Sovietų karo’ vadai jau išban
dė šią galingą SS 18 raketą lai
svuose pasaulio vandenyse. A- 
merikieciai žinojo Pacifike ves
tus sovietų bandymus ir buvo 
informuoti apie šios raketos ga
lią. Apie sovietų valdžios sutik
tas padaryti nuolaidas pranešė 
Paul C. Warnkc, Amerikos de
legacijos pirmininkas. Ameri
kos karo’ vadovybė jau prieš 
penkeris metus turėjo kekines 
raketas. JAV narlaiviai turi to
kias pačias raketas, galinčias 
vienu šūvių paleisti visą kekę 
atomo šovinių.

! LENKUOS ŽYDAI
Į PATENKINTI POPIt-'”

• VARštVV Lenliijš/ - L< i>- 
Jkijos žydai labai pafenkin'* ^ar- 
idinolais už išrinkimą-nauju po
piežium Krokuvos arkivyskupo 
Karol Voityla. Jie pa lenki n Ii to" 
dėl, kad' karo metu, kai žydams 
grėsė didelis pavojus, dabarti
nis popiežius nevengė susitikti 
su žydais ir jiems padėti. Tokį 
pareiškimą padarė žydų rabinas 
Marc Tannenbaum. Naujas po
piežius į politiką nesikišdavo, 
bei jis visuomet buvo ir yra po
litinis realistas.

rius, prisipažino federaliniam 
*eisėjui kaltu, tikėdamas išveng 
ti didelės baudos ir kalėjimo. 
Estes siūlė biznieriams investuo 
ti pinigus į gaminamus trąšų tan 
kus. kurių jis neturėjo. Žmonės. 
sudėjo stambias sumas pinigų 
tankams gaminti, bet jis nieko 
nepradėjo ir gerokai nuskriaudė 
daugelį biznierių.. .Sol Estes pri 
si pažino kaltu. Teisėjas gali pas 
kirti jam penkis metus kalėjimo^ 
ir 10.000 baudą, arba abi^auš^ 
kartu. BaBusme jam gali būti 
dar didesnė,-nes j&vFprieš 15 me' 
tų jis padarė panašią' apgaulę. '

Paaiškėjo, kad Izraelis ruošia
si atitraukti savo karo jėgas iš 
Sinajaus pusiasalio, bet reikalau 
ja stambių sumų už paliekamus 
įvairius įrengimus. Pradžioje 
reikalauti milijoni, o delegaci
jos pirmininkas Dajanas šią su
mą iškėlė iki keturių bilijonų 
dolerių.

Spaudos atstovai

kaitas. Tas mėnesininkas Feodor 
LvoviČ Balin kaip Socialisti- 
českaja Industrija” jį pritato, 
“mažas, nutukęs, išpūtęs ir “de 
generuotas”, sirgęs “pasibiaurė 
tina pasija” (godumu), buvo ta r 
domas dėl didelio masto sukty
bių ir beaardomas gavo fatališką 
širdies ataką. Jis buvo ne iš Dėt 
roito arba Chicagos. Jis buvo 
vietinis milijonierius”, aiškina 
laikraštis.

Prezidentas Carteris buvo 
prižadėjęs parduoti Egiptui 50 
naujausių sprausminių Ižktuvų, 
bet paskutiniu metu šitas parda
vimas gerokai suvėluos. Saudi 
Arabijai labiau reikalingi nau
jausi ginklai. Egiptas tuojau 
gaus kinkius, kai jie bus paga
minti.

Japonai patvirtino 
sutartį su Kiniją

TOKIJO, /Japonija. — Japonų 
parlamentas patvirtino Nepuoli
mo sutartį su dabartinerPekino 
vyriausybe. Japonai, yra ..įsitiki
nę, kad sutartis su dabartine Ki 
niją bus naudinga abiem-pusėm, 
nes žymiai padidės prakybą. 
Ateinančią savaitę Kinijos vi
cepremjeras ir ministeriu tary
bos pirmininkas Teng Hsiapin- 
gas vyks visai savaitei į Japoni
ją, kad galėtų aptarti abiejų 
valstybių prekybos reikalus. Ja 
ponija atnaujino diplomatinius 
santykius su Kinija 1972 metais, 
bet bijojo Sovietų Sąjungos re- 
presių. Atrodo, kad aponams 
ta baimė jau praėjo Maskvos 
represijų jie daugiau nebebijo.

Kaip gyvena "tankinis 
milijonierius"

KIEVAS. — Laikraštis “Sočia 
lističeskaja Industrija” aprašė 
kaip gyvena ir miršta “sovie
tinis milijonierius”, susikaupęs 
454,000 kapitalą rubliais. Tas 
turtuolis buvo vienas iš mėsi
ninkų Kieve, kur per 20 metų 
pardavinėdamas mėsą “susitau
pė” apie pusę milijono rublių, 
kuriuos laikė paslėpęs skardinė 
se ir įvairiose slaptose vietose.

Kaip j:s “socialistinėje sant
varkoje” tokias sumas susitau
pė, klausia laikraštis ir pats at
sako, “apgaudinėdamas pirkėjus 
nuvogdamas mėsos svorį ir per 
20 metų falsifikuodamas atas-

Mėsininkas Feodoras Lvovi- 
čius turėjo rūmus (mension), 
du automobilius ir nuosavus šal 
dytuvuš. kurie buvo prikrauti 
“visų rūšų brangas produktais”, 
įskaitant dešras,^rūkytą žuvį ir 
maišą kavos pupelių”, skaičiuo
ja “Soc. Industrija. “Kuomet 
valdžia atvažiavo jį suimti, ra
do jį pilnais šukštais beryjantį 
kaviarą. Begalinnis pelno gau
dymas, pasirodo buvo perdaug 
jo širdžiai”, aiškina laikraštis, 
pats savo editoriale klausdamas, 
“Kuriam tikslui, mūsų santvar
koje gyvenant kaikas geidžia 
būti milijonierių?”

—Netoli Los Angeles iš March 
aerodromo’ turėjo pakilti B-52 
lėktuvas, bei jam nepavyko. Su
dužo ne tik lėktuvas, bet buVo už 
mušti 5 jame buvę žmonės, 
vienas sunkiai sužeistas.

o

Cook County šerifas Richard J. Elrod dalyvaus Naujienų 
bankete, kuris kitą sekmadienį vyks Martinique restorano puikio
je salėje. Viena didelė bendrovė ištisą savaitę dideliuose elektros 
šviesų garsiniuose sveikins Elrodą už gerai atliekamą darbą ir 
atvykimą į Naujienų koncertą.

Izraelio delegacijos pirminin
kas gen. Dajanas garsiai pareiš 
kė žurnalistams, kad derybų me 
tu įvyko labai rimtas susikirti
mas tarp dviejų delegacijų. Tuo 
jau paaiškėjo, kad Izraelis nori 
labai stambių sumų už pasitrau 
kūną. Egipto^ atstovai pinigų .mcL 
įęėtį j ųenori f ąnąs pareiškė, 

kad fkprifliktąs yra. svarbus* ir di 
dglis. Tuo > tarpu. pre^icįėRtas, 
užgirdęs apie Dajano ‘’paPė^ski- 
mą laikraštininkamš. fū6jaiizpri 
dėjo, kad jokio'konflinkti)’nėra, 
vedamos taikos derybos, tai 'su
prantama, kad gali būti* nuomo
nių skirtumo. Dajanas tuojau 
replikavo prezidentui, o šis ne
atsiliko. Prezidentas pareiškė. 
— Gerai, aš pakviesiu tamstą sa 
vo patarėju...

Dajanas, dėstydamas Izraelio 
reikalavimus ir juos kaitalioda: 
mas, prarado amerikiečių ir pa 
ties prezidento simpatijas Izrae 
liui. Prezidentui labai nepatiko 
Dajano sąmoningas Izraelio rei
kalavimų kaitaliojimas. Izraelis 
žino, kad Egiptas dabartiniu me 
tu jokių mokesčių mokėti nega
li. Izraelio delegacijos nariai nu 
jaučia, kad jie prarado preziden 
to simpatijas Izraeliui.

Nerimą kelia ir 
kitas klausimas

Egipto delegcija nori, kad ke 
Ii pagrindiniai dalykai, liečia 
karįjį Jordano krantą ir tvirti- 
tina kad Jordanijos yra že
mių reikalas bus aptariamas su 
Jordanijos atstovais. Egipto pre 
zidentas nori konstatuoti, kad jis 
derėjosi ne tik Egipto taikos rei 
kalu, bet nl ir kitų valstybių 
taikos -eikalus.

TELAVIVASč Izraelis. —. 
Sun-Times reporteris J. Bushin 
ky praneša, kad Izraelio vyriau 
sybė gali atšaukti Dajaną iš 
Washingtono. Jiems labai nepa
tinka Dajano kabinėjimasis dėl 
smulkmenų, kurios atšaldė pre
zidentą Carterį nuo Izraelio. Iz 
raelio televizija jau paskelbė, 
kad Dajanas turės informuoti 
kabinetą apie einančias derybas. 
Izraelis nori aiškiai nustatyti, ka 
da bus atnaujinti abiejų valsty
bių diplomaainiai santykiai, kaip 
ilgai pasirašytoji taikos sutartis 
galios. Izraelis nori pirkti iš Egip 
to žibalą, kuris šiandien ištrau
kiamas Sinajaus pusiasalyje^



DISIDENTAI i
as gražiausių me mus. reikalaujant Lietuvai lais-j

ių. ’ ax 1G41 lietuvių j vės, pie religinę ir ptriotinę pe 
/arinri baisiuoju. Su! grindžio spaudą, apie kunigus 
estais kasmet šį mė-j ir pasauliečius, bažnyčiose ir už 

ate masinių pabaltie-pu sienų skelbiančius Dievo žo- 
mų pradžios metines, j dį. Išgirdome tokius vardus, 
ibą ir neapsakomą pa! kaip Vytautas Simokaitis, Pra- 
a mūsų žmonėse su.; nas ir Algirds Bražinskai. Si- 

' - kaitusių be rnas Kudirka, kunigai šeškevi-
- ->25JsJ4i vyru ir (bus, Zdebskis ir Bubnys, Ro.

1941’mas Kalanta, Nijolė Sadūnaitė, 
suėmimas ir iš-l orof. Kazlausks, Balys Gajus 

D-u geliui tai; kas. Petras Paulaitis, Viktoras 
į ' |Pe‘kus, Antanas Terleckas, Ta-

. b rzcė.o 15 raudonų-į monis, Povilas Petronis, Petras 
: kerių masės įsiver- i Plūmpa, Ona Pranskūnaitė, Sa
vą. mūsų vyriausybė! rimas Žukauskas, Antanas Saka 
du r.^pasi priešinę, ti llauskas, V. Lapienis, Algirdas *114 • 1 • ' r-f -f-TF . • w .kėdamasį kad bekraujo pralie

jimo užėmę kraštą, sovietai bus 
sukalbamesni ir su gyventojais 
t .uris žmoniškai. Skaudžiai ap- 
r’Va. Lybiai po metų įsitikinta 

k-J bet koks žmoniškumas bei 
rivVams svetimas. Ir kai 1941

■ žalio 22 prasidėjo sovietų-vo 
k k h v karas, visa tauta, keršy
dama už patirtą apgavimą bei 
riekšiškumą. ir siekdama savo 
tėvynei laisvės, spontaniškai su

1944 vokiečiams pralaimint ir 
bolševikams grįžtant, lietuviai 
nebenorėjo sudėję rankas lauk
ti. kol komunistai vėl ims kar
toti beginklių žmonių naikinimą. 
Kilo žiaurios grumtynės, užsitę 
susios net 8-rius metus. Nesu
laukdami paramos iš Vakarų, 
lietuviai buvo 1952 priversti 
ginkluotą pasipriešinimą sustab 
dyti. Dabar priešinimasis tęsia
mas 
liai.

kitomis priemonėmis. Ty- 
bet ryžtingai atmetama vis 
kas komunistiška, sovietiš- 
rusiška. Vyksta vadinama 

vi rezistencija: gynimasis 
nuo Maskvos kėslų pakirsti tau 
tos šaknis. Laikui slenkant, pa
sipriešinimas įgavo dramatiškas 
formas. Čia mus iki ašarų jaudi
no žinios apie nepasisekusius ir 
pasisekusius bandymus pabėgti 
iš Lietuvos laivais, lėktuvais ir'

Zyprė Zyprys ir dešimtys šim 
tai kitų. Vieni jų mirė ugnies 
liepsnose, šaukdami Lietuvai 
laisvės, kiti, nebepakeldami per 
sekiojimų, nusižudė arba buvo 
klastingai nužudyti, trtei ii 
gus metus kankinami sovieti-< 
niuose gulaguose, dar kiti su
imti laukia teismo arba ir gy
vendami "'laisvėje”, nuolat sau
gumo agentų grąsinami, iš paša 
’ų užpuolami, sumušami ir api
plėšiami. Tekiomis priemonė
mis okupantas naikina kovojan 
čius už žmogaus ir lietuvio tei
ses. Nė vienas jų nėra krimina
linis nusikaltėlis. Priešindamiesi 
okupantams, jie nesiekia asme
ninės naudos, bet kovoja už sa
vo tautos išlikimą ir teises. Jie 
yra tapę kankiniais. Jų likimas 
todėl nebėra jų asmeninis, bet 
visų lietuvių, kur jie bebūtų, 
reikalas.

Sovietų teroras pirmiausia pa 
liečia tuos. į kuriuos jis tiesio
giai kreipiamas. Tačiau dažnai 
nemažiau skaudžiai nukenčia ir 
baudžiamų bei persekiojamų 
asmenų šeimos ir kiti artimieji, 
su kuriais jie yra surišę savo li
kimą, o dažnai net. draugai bei 
vienminčiai.

Sunku girdėti šias žinias ir 
jausti, kad nieko iš Čia negalime 
padėti. Ar tikrai nieko? Simas

G u siuvę Dore, 18 šimt. pranzūzŲ dail. GIMIMAS

bių lietuvių protestais, demons
tracijomis dr reikalavimais, kad 
vyriausybė, gėdingai jį išdavu
si, pasirūpintu o išlaisvinimu. 
Visuotinė' akcija pasisekė. So
vietai daug dėmesio kreipia į 
užsienio reakciją. Ir paveikus 
Vokietijos lietuvių si jungimas į 
gegužės 4 demonstraciją Bonzo
je turėjo tikslą atkreipti sovie
tų vyriausybės ir vokiečių visuo 
menės dėmesį į žmogaus teisių 
pažeidimus Lietuvoje- ir tų pa
žeidimų paliestus asmenis. Žmo 
gus teisių draugijos viešame 
laiške L. Brežnevui tarp keleto 
žymiųjų sovietų disidentų įra
šytos ir dviejų lietuvių pavardės 
—- Helsinkio tgrupės nario Vik-

lizSniAShAVĘ PROPAGANDISTAI
Kas mums- vadovauja ir ku-ar tuščios garbės postelį. 

riais keliais aę šunkeliais eina- Ar mes Jau viską padarėme, 
me? Ar jūs nematote ir nejau-kas privalu kiekvienam lietu- 
čiate, kad mūsų tarpe veikia neviui padaryti, pasitarnauti pa- 
susiklausymas ’ir neapykanta,vergtai tautai ir Tėvynei? Tai 
kuria, atnešė okupanto agentai atrodo, kad toli gražu mes atsi- 
ir pasėjo mūsų tarpe, kad mes likome tuo klausimu? Kodėl mes 
rietumies koliotumies per spau- neiname vieningai tautos ir tė- 
dą, o mūsų tautos, o tėvynės vynės Lietuvos naudingu keliu, 
Lietuvos laisvinimo darbai, būtų o ješkome šunkelių įr dairomės 

atgal, nuo ko bėgome be kvapo, 
palikę savo turtus, šeimas ir gi
mines.

ro nedavė ir neduos. Jų viso
kių mums patarimų ir projaktų 
neturime klausyti ir jų vykdyti, 
nes jų tikslas mums kenkti ir 
kliudyti visokiais būdais laisvi-i 
nimo darbą. Okupantas viso- 

: kiais būdais ir priemonėmis 
siunčia ir infitruoja į išeivijos 
tarpą savo agentus, priedanga 
siūs visokių mokslininkų-profe- 
sionalų. dainininkų, artistų, me 
nininkų ir kitokių iškasų, kurie 
sugeba čia atvykę išplauti kai 
kam smegenis ir juos pažaboti 
savo veiklos naudai. Vieni jų per 
ša mums, kad reikalinga bendra 
darbiauti su okupantu ir jo tar
nais, viešai nekelti reikalavimu

I nepriklausomybei atgauti ir taf
tai laisvės, nes toki reikalavi
mai tik erzina okupantą ir dau
giau nieko gero mums neduoda.

Kiti siūlo tiltus statyti iki pat 
Maskvos ir bendradarbiauti su 
ja prisitaikant jos pageidavi
mams. O treti, kviečia išeivijos 
jaunimą į Vilniaus, komunistų 
propagandinius kursus, o vai
kus į, pionierių stovyklas, kad 
išmoktų sugiedoti marseljėtę. 
Kiti “šviečia” mus paskaitomis,. 
kad jau sukurtas žemiškas “ro
jus” okupuotoj Lietuvoj. Gi Pa
kšto salėje, dainininkai atvykę 
iš okup. Lietuvos kviečia, šau- 

j kia, kad jums padainuosime: 
i “Širokaja straną mają”. O mūs 
i ponai ružuvieji, skuba, bėga su 
j silenkę, kad juos niekas nepa-. 
] žintų. tai tamsiom gatvelėm. Tik 
J tai vikriai, smūkim, pro užpaka 
lines į tamsoką Pakšto salę, nes 
čia slaptas parengimas.

Tik viena Danutė žinis-žilevi 
šiene, tykiai puošia Centro 
salę ir ten ruošia Vilniaus me
ne parodėlę, be reklamų, be 
skelbimų, tiktai laiškai su pak
vietimais. Kai atvyksit, pamaty 
šit: Vilniaus bokštus su muzie
jais ir prekybos sandėliais, o Da 
nutė, mielai rodo “čia Kazimie
ro bažnyčia, Katedra, taip gra
žiai nupaišytos. Tik tai pirkt, 
tiktai imkit, tai bus graži do
vana...

Tai vis okupanto agentai, jo 
talkininkai čia atvykią į mūsų 
tarpą, mus visokiais būdais 
“šviečia” ir patarinėja, ta kryp 
timi, kuri okupantui yra naudin 
ga, o mes, nesuvokiu jų apgau
lės, • blaškomies įvairiom krypti
mi, ir gaunasi toks vaizdas, kaip 
Krilovo paskėčiose pasakyta' 
“ščiuk, Lebed ir Rad”. Taip yra 
ir mūsų-tarpe, nes mūsų laisvi
nimo veikla eina įvairia krypti
mi, pagal vienos ar kitos grupės 
supratimą, o veikla stovi vietoje.

Tas mūsų amžinasis priešas, 
tėvynės okupantas ir tautų žu
dikas, gerai pažindamas mūsų 
būdą ir kitas silpnybes, viso
kiais būdais ir keliais. mums 
siunčia savo geradarius o mums 
“patarėjus skaldintojus”, kad jie 
veiktų mūsų organizacijų kenks 
minga ardantį darbą. Vienus 
trėmė, kitus laisvai išleidžia į 
užsienius d dar kiti, būk slaptai 
pabėga, dėl sunkaus ir vargingo 
gyvenimo Sovietų S-goje. Bet 
dauguma iš tokių atvykėlių turi 
įvairias pareigs.

Jonas Kreivėnas

keliais,/apie susidegini- Kudirka buvo išgelbėtas JAV- toro Petkaus ir už religįją^per- S. “ '"'v ;

palikta užmirštyje. Juk asmenis 
kos ambicijos ar koks organiza 
cijos aukštesnis postelis yra aukš 
čiau statomas už viską. Net že 
miau laikomi tautos ir tėvynės 
reikalai, už asmeninę ambicija

kėkiojamos Nijolės Sadūnaitės. 
Latvių ir lietuvių' iniciatyva į 

• laišką. įrašytas ir apsisprendi
mo teisės reikalavimas.’

V. B. Biuetenis

ENERGY

Limit use of diswasher 
to Once a day, after the 
evening meai, and cut 
excessive useof water 
and electricityfc-

Don’t be a Som Loserf

Because winter at Valley Forge meant snow, ice. . 
•nd freezing temperatures. Adi senous enemies to a 
eoateshifr army without proper clothing.

turned our.
Nowadays, people are still helping America. Mar 

ifroog and ^Insufficient. And they're helpii< there-

Komuniuon
It was an army long on courage, 

but short on hrm oy.

America with the Payroll Savings Plan. 
Buy United States Savings Bood^ 
They won’t leave you out in 

the cnkL

Some $27,vXX),CCC <.vn. the 
pockets of new Amer

Tbac’i how puop*< cook stock

E Borvii 6X VM id ronrtar
ef 5 (4*4% me Lrw year ; <Jr desrsoMi
Bflrv* ean be repUced t records m. WX*a
needed. Bonds cm be cashed at four bank, owere*

♦

DAKTARO KAZIO BOBELIO -
i PAGERBIMAS IR KONCERTAS

' i r'-.v; ■Ctti ' 
pilnutinėj to vakarti dvasioj su
ruošta’ dr .^Kėzib
bimą. Afėjo apie \266_.ashieiiU., 
Tai
kurios gausumu, gal votį, 
‘nėsit'ikero ?^rtvs šu
'aka^s ^Lkl£lSti^VuJ:arus

Kodėl pasidarėme tokiais sil
pnavaliais, neapdairiais, kad 
mažiausias “vėjo” pūstelėjimas 
palenkia savo kryptin ir eina
me su jo “srovės’ trauka, o kur 
einame, tai ir patys nežinome, 
kad ir į klampynę, iš kurios ne 
bus galima išlipti. Toks neapdai 
rūmas ir. lengvabūdiškumas, tai 
mūsų išeivijos didelė nelaimė. 
Jeigu tų ydų nenusikratysime, 
tai susilauksime skaudžių ir liū 
dnų pasekmių.
Išeivijoje turime skaičių nema- — x — - - -•
žą aistringų patriotų, su šviesiu Li€tuvių Tarybos Urmininkas,

ntamėvgyveniiiie? tehfcenwt
j Tikrai,• r^aįįjbuua tiek sukau 
Jftaį- lurHHągaę grista

Dr. Kazys Bobelis, Amerikos

ir sveiku protu, kurie tikrai ves
tų tiesiu tautos ir nepriklauso
mos Lietuvos keliu. Tik reikalin 
ga vieningai suglausti gretas, 
kad joki propagandos agentų 
'“vėjai” tų gretų neišblaškytų, 
o į jas sudužtų. Eikime tuo tau
tos keliu, kur įsivestų į nepri- ttW.,TVUW L -
klausomos Lietuvos atstatymą^“2 Fforf^o^ALTos St?P^tež- 
Nepasiduokime propagandai jo 'burgo skyriui davė

progos suruošti je sutikimą - 
pagerbimą su koncertu. ALTos 
skyriaus pirmininkas dail. An- 

’. tanas Rukšlelė pakvietė iš čika- 
i gos solistę Pparurimę Ragienę 
I praturtinti tą vakarą.
Į • Neišvengiamai reikia pagirti 
šio skyriaus valdybą už nepa
prastai kropšeiai, kultūringai ir

kusių agentų, kurie mūsų laisvi- 
nimo darbui kenktų. Tokius as- 
menis iš savo tarpo 
kaip tas piktžoles iš 
meskime į šiukšlyną.

Nepamirškime, kad
atsiųsti agentai ar propagandas 
tai, kokio rango jie bebūtų: pro 
fesoriai, daktarai ar poetai ir’ ki
tokį specielistai, mums nieko ge

raukime.
daržo ir

okupanto

importuoti kristalai^ porcelianiniai servizaį gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto žėuklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

P ATRIA CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

♦ •
Tel. 247-5081

J. Rinkaus dvi naujos knygos: 

“DU DVASINIU BŪTYBIŲ PASAULIAI”- 
vis ems lengvai .uprantanros jr kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
Kaina $8.50.

“KONNERSREUTHO TERESE”
(NEUMANNAITĖb

did^ėm raidėm, kaifia $5.00. Abi knygos yr< labai įdomios, 
▼ienas gerųjų ir kįtas blogųjų angelu ir Žmonių pasauliai, 444 pst 
su persiuntimu US $13.50, užsakant iš:

SŪDUVA. 809 RAMBLE ST.. KOT SPRINGS, AR 71901, USA

parsikėlė gyventi ir dirbti Flo
ridoje. Floridos ALTO skyrius 
jį nuoširdžiai pasveikino.

Dr. Kazio Bobelio persikėli
mas su šeima iš Čikagos pasto
viai apsigyventi St. Petersbur-

tanas Ęųkš t klausytoj aiu s
patiekė- -K&. apie
didelius vyrus ir didelius jų dir
bus 4 galinta valandomis kalbėti 
ar tomus apie juos prirašyti* ir 
vistiek nebus viskas išsakyk 
Po kokių keturių minučių pri
statymo, pasisakė, kad vietoj ir 
gos kalbos jis pasirinko trunv 
piausį kelią apibūdinti dr. Kazį 
Bobelį. 0 tas kelias — trijų pos
mų eilėraštis, kurį jis, kaip au
torius, paskyrė dr. Kaziui Bę- 
beliuį^ Audra plojimų, nes ji 
eilėraštis ne tik .giliu turiniu į#* 
dvasinga išraiška, sužavėję 
ditbriją. Palies autoriaus, kaip 
visiems žinomo dailininko, o 
kartu ir Į»oeto paswodyowts da,ug 
kam buvo netikėta luakuii stai
gmena. / -

Po to šeimininkas perskaitė
(Nukelta j B pšl.) ~ / *

AM BTTMW
THS AMS OF f 
WtRt KlLKD BY MOTOI 
WMKX1S Ai ths Ulf 
CMARLM M. KAVK% 

or tw ewct^
Mcroą CUJA a»*«£ 
TO M r>PT<UMJLV,AUSST 
^QR CM«LD®>-N C** TW 
«CHOOt IS X XSS4CN

. - naujienos, CHICAGO •< ILU Saturday October 21, 1074 ?
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klauseikis

Vokiečiu komendantu įsakymai ir
TEISINGUMO MINISTERIO “TIKROVĖ”

IT’S AMAZING!

(Tęsinys) Pagal kalendorių ir M. M. raš~
. Civilinė valdžia turi areštuo. tą’ esą “ “Veikė apylin'

kės teismų ir prie jų apylinkės 
tardytojai, kurių tarpe ir J. Klau 
seikis”..

Jei tikraj taip kalendoriuje

,ti žmones, pavojingus viešajai 
tvarkai bei užtiktus nusikalsta
mąjį darbą darant, taip pat tuos. 

:kurie nepaiso vokiečių įsakymų..
Kitais atvejais nežydą areštuoti apie teismus ir tardyto j ils rašy- 
•tebūsią galima tik su vokiečių tad kalendoriaus sudarytojai 
valdžios leidimu.

Komendantas Ditfurth karto- dorių leidėją Jakavičių pralenk 
•ja, jog apyvartoe yra markė ir ti norėdami. Prie apylinkės teis- 
.rublis Niekas negali atsisakyti mU tardytojų nebuvo. Tardyto- 
tuos pinigus priimti. jų darbą prižiūrėjo apygardos

Įsakymo nevykdymas būsiąs teismo prokuroras," o adminis. 
griežtai baudžiamas. Skiriamos traciniu požiūriu tarlytojai prį- 
ir mirties bausmės. į klausė apygardos teismo pirmi-
' Anksčiau rašiau, jog ne Laik. Į ninkui. Pavyzdžiui, Kybartuose 
-vyriausybė lietuviškuosius teis. buvo apylinkės teismas, bet ten 
mus tvarkė, bet- vokiečių armi 1 tardytojo nebuvo Sedoe buvo 

Tjos generolo *Von Schencken- i apylinkės teismas, bet ten tar- 
jdorff įsakymu buvo nustatyta,1 dy to j o nebuvo. Kudirkos Nau- 
įkokias bylas lietuviškieji teis- ’ miestyje kurį laiką buvo apylin

-brėžta^ jog vokiečių armija irĮ^0]^ bet tai atskiros įstaigos. 
Tiaugumo įstaigos SP ir SD yra,Kai vokiečių įsakymu buvo ma- 
.lietuviškųjų teismų viršininkai, pinamos teisjngumo vadybai lė-

' /šos, tardytojo įstaiga K. Nau-
: Teismo įstaigos kalendoriuje 1^^^ panaikinta. apylinkės 

? Nuklydęs nuo temos, kokias.teismas veikė ir toliau.
*ylas letuvi^ieji teismai galėjoj prieš asmenį ir
■spręsi, M; Mackevičius ima au-i ' negyvėlė .egzaminų komisija 
paritetu teisininkų kalendorių, Į Polemikoje apie teisės daly- 
jten esančios surašytos, kokios {kus Mečys Mackevičius ne kartą 
teismo įstaigos veikė, kiek teisi- į pademonstravo savo, kaip teisi
ninkų dirbo. Lyg tai aš būčiau į ninko, atžangą išpuoliais prieš 
ųeigęs^ kad okupacijoje veikė’mane, kaip asmenį, štai jr rug 
lietuviškosios teismo įstaigos, sėjo 12 dienos Naujienų nume-

juokus krėtė, gal juokų kąlen-

.6)

\¥4 ĄMCIENT 
CRRTHAGE*.

IDAHO FAPMEt? XXTCiCED 
-ftvJr HtS COWS EAT1I4G 

30AC05 or ........

-fine pier lac<ev paosphoOjg 
WHICH THF WOOD SUPPLY'.

tN BELUCHISAbN, 
WHEN ft BARGfitM 
IS MADE, BOTH 
MEN EX2HQMGE
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Past 2000 
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TAE 
BARGAIN 1 į

L. Valodka gimė 1882 m.

Inai.' gali spręsti, ir įsakmiai pa- * kės teismas ir apylinkės tardy- j . ,
‘ ■ • - - - - į ryje jls ršoT jog vokiečių okupa-. kriaustiesiems ir pirmoje eilėje

cijoj veikusi ir “Teisėjų Egza-įjis, ministers Tamošaitis, teismo 
minams, laikyti komisija, kurjų Į kandidatais skiriąs teisininkus 
egzaminų, berods, J. Klauseikis j iš tautininkų opozicijos.
— dėl susidariusių aplinkybių, I 
išvengė”.

M. Mackevičius rašo apie “su 
sidariusias aplinkybes bet jas 
nutyli. Taip nepagrįstai man da 
romas priekaištas. Aš egzami
nų nevengiau ir man nereikėjo 
jų išvengti. Teisių fakulteto bai 
gimo diplomą gavau dar nepri
klausomos Lietuvos laikais. Į 
prašymą teismo kandidato vie- 

j tai gauti Teisingumo ministeri
ja atsakė, jog tuo tarpu laisvų 
vietų nėra, turiu laukti. Kaj bu 
vo sudaryta vadinamoji vienin
go darbo vyriausybė su teisingu 
mo ministeriu varpininku A. 
Tamošaičiu, tejravausi minister! 
joje, kiek dar ilga mano lauki
mo eilė. Ministeris Tamošaitis 
neišdidus, pasikvietė į kabinetą 
ir šjtaip aiškino. Esą, visiems ži 
noma, jog tautninkui teisingu
mo ministeriją valdant pirmiau 
šiai teismo kandidatais buvo ski 
riami iš neolituanų' bei iš kitų, 
turinčių žymių žmonių protek
ciją. Dabar atėjusi eilė nūs-

: ■ ųą, ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
©AUTI nepaprastai įdomius cyo*to- 

VEtKE'JO IR RAŠYTOJO ATSIMlwIMUS
mintys IR DARBAI. 259 psd., liejančius 1905 

r 'n'' niollĮ taškius. Jablonskic Ir loteraičio jaunas dienas ir sudl- 
i ? :______________ ________________ ;_____M0C

L: 6u««n — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir gretir
. Tfrželi*!*, vietoje $4.00 dabar tik__________$3.00

' MiniSuis vlriellati tik / "____________ ; $v>e
L -į AUKifĄ KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONRS.

pč Kuropą įspūdžiu Dabar tik $200
. Ml> vžalaakyH p«fh>, atalvntva č^c| arba money pri»

kabm pridedant 50c. paralontima Blatewn*.

į : HALSTED Sl\ CHICAGO, ILL. I0G08

NAUJIENŲ 64 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI
Sekmadieni, š. m. spalio 29 diena
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CF MPDAGASCAQ IS V-cfce
OF MUK AMO OSTR
But only -iwe
CAM AFFOQO IT 1

A cows Tail,puked 
OM A PATIENT'S CHEST, I 
WAS CONSIDER A GOOD 
CURE FOR 
IHOKjESTIOM a

įpiūčio 17 d. siaubu vis. ir aps. 
; Mokėsi Šiaulių gimnazijoj ir 
. Rusijoj baigė Aukštuosius ma
tematikos mokslus. RMI7 m. grį-

■ žo į Lietuvą ir Šiaulių gimnazi
joj dėstė matematiką. Prasidė- 

: jus pirmajam karui su ta,gim
nazija evakavosi į Rusiją. 1920 

j m. pradžioj grižo jau į nepri- 
; klausomą IJetuvą ir dirbo švie
timo ministerijoje. Buvo' mok-' 
slo departamento direktoriam 
ir vėliau aukštesniojo mokslo ■ 
tarėju. Nuo 1926 m. perėjo 
dirbti į I/etuvos banko žinybą. 
Buvo Biižų. o vėliau Tauragės 
skyriaus direktorium. 1910 m. 
rusiškųjų okupantų buvo šilim
as ir tardomas. Pagaliau pa

leistas ir atleistas iš milicijos 
priežiūros išvyko į Rokiškį. Ten 
inokytojavir vienoje vidurinėje

g ė rūpesčiai ir 1 
liet stengėsi visk 
kentėti ir n’ekam

Liudas Vidodkr. 
spalių 18 d. Pa! 
siuto kapinėje. h 
sų tėvynės sūnų, 
gą. gultūrininka ir matematikos 
vadovėlių autorių priglaudė šal
tieji Bavarijos kapai................

V» Vvtenietis.

kankino ligos, 
kantriai iš-

1 nesiskųsti.
. nūiė 1r IX m. 
laidotas Land- 
r ištikimą ’nur 
žymų pedagc-

Man ministeris Tamošaitis pa 
' siūlė teismo kandidato vietą Pa 
nevėžyje, apygardos teisme. Ta
čiau tai neetatinė, t. y. be algos 
ir be pašalpos tarnyba. Be atly
ginimo ’dirbti- atsisakjau. Taip 
tad aš išvengiau teisėjo egzami 
nu, nes kol Lietuva buvo nepri
klausoma, teismo įstaigose 
dirbau. - . ;

ne-

Bendra Nobelio premija 
2 amerikiečiam, 1 rusui
STOCKHOLM. Švedija. — Du 

amerikiečiai mokslininkai, kurie 
išvystė “didžiojo trenksmo’' te
oriją kaip prasidėjo Visatos pra
džia prieš 15 bilijonų metų ir 
vienas sovietų mokslininkas ru
sas, kuris kovojo su Stalinu ir 

i išliko gyvas gavo bendrą Nobe-
inokykloje. Vokiečių okupacijos , premiją iš fizikos ir bendrą 
metu buvo Tauragės.gimnazijos $165 jjoO prįzą Amerikiečiai Dr. 
direktorium. Darbą teko dirbti Arno R. Penzias ir Robert Wil- 
kilnojantis iš vienos patalpos Į’son! iš .Bell laboratorijų New 
kitą ir dirbti trimis pamaino-,1 Jersey atrado ir identifikavo 
mis per visą dieną. | kosminių mikrobangų radiaciją,

Tremties gyvenimą pradėjo-prasidėjusią nuo “didžiojo tren- 
Bavarijoj. netoli Landshuto.Įtinio” “Big” taip kaip drauge. 
Kartu su žmc'na dirbo paprastus ’ lis mokslininkų aiškina Visatos 
darbus vokiečių ūkyje Pasibai
gus karui įsikūręs Landshuto 
tremtiniu stovykloj, čia moki' 
no lietuvių tremtinių vaikus, li
gi pat savo mirties. Visuomet {

šio Kauno komendanto nepri
klausomybės pradžioje griežtą 
veiklą. Tai vis tartum žudynių 
karo metu pateisinimui. Taip, 
nepriklausomybės pradžioje Kau 
no komendantas Mikuckis ir 
ginklą ir bizūną vartojo prieš 
tuos, kurie priešinosi Lietuvos 
įstatymams, kurie norėjo su
griauti valstybę, bet šio karo me 
tu žydai buvo naikinami vien tik 
dėl to, kad jie žydai.

Negalėdamas paneigti to, kad 
karui prasidėjus Lietuvą vokie 
čiai valdė, o ne Laik. vyriausy
bė, Mečys Mackevičius kalba ir

Karo metu lietuviškosios 
mo įstaigos vadovavosi tik 
nepriklausomos Lietuvos įstaty-1 apie sovietinę propagandą, esą, 
mais, kuriais vadovautis leido j jis nedaleidžiąs, kad jaį sąmo. 
vokiškasis okupantas. Jei teisė-' ningai talkininkauju. Tai leng- 
jo egzaminų komisija veikė, viausias su oponentu “susitvar- 
kaip dabar Mackevičius rašo, tai kymas”. Gali būti • ir didelis tar- 
tik teisininkų kalendorjuje, bet ptautinės teisės žinovas M. M., 
ne praktikoje. Niekas man ne- bet jis nenori suprasti, kad Laik. 
liepė egzaminuotis, tad ir šiuo at 
veju nereikėjo egzaminų išveng 
tL.

M. Mackevičiui turėtų būti ži 
«noma, jog vokiečių okupacijos 
[metais teisininkai į teisės dar- 
bus buvo skiriami ne pagal ne
priklausomos Lietuvos teismų 
santvarkos įstatymą. Buvo atve
jų, kad į kai kurias teisinio dar 
bo pozicijas paskirti lietuvį tei-1 
sininką tebuvo galima tik su vo 
kiečių valdžios leidimu, pvz., įr 
pats Mečys Mackevičius genera
liniu teisingumo tarėju tapo ne 
pagal .Lietuvos teismų santvar
kos įstatymą, o tik iš vokiško
sios valdžios malonės, žinoma, 
daug geriau lietuviams, kad, ta
rėju buvo M. Mackevičius, o ne 
koks vokietis nacis. Bet apgai
lėtinas faktas, kad Mečys Mac
kevičius vėliau vokiečių buvo 
suimtas ir laikytas koncentraci
jos lageryje. Tai taip pat padary 
ta ne pagal kurį nors Laik. vy
riausybės “gyveniman sugrąžin
tą” Lietuvos įstatymą.

Komendantas Mikuckis ir
žydų naikinimas

Nuo vokiečių okupacijo temos 
Mečys Mackevičius nuslydo į 
pasakas apie steigiamojo seimo 
laikus, apie kriminalistiką kito 
se valstybėse ir primena buvu-

teis 
tais

toliau, jei tik užtiksiu melagin
gas pasakas, visada atsiliepsiu.

(Pabaiga)

(Universo) pradžią, o rusas 
Piotr Leontavič Kapica, pasitei
sindamas moraliniais argumen
tais, atsisekė Stalinui gaminti 
atominę bombą ir buvo nubaus 
tas tik naminiu areštu.

ftNAUJlF^0S’ KIEKVIENO 
. DRAUGAo 1R dTCI’Iblb

SKAMBINKITE DABAR

vyriausybės pasiskelbimas bu
vo tik lietuvių noras patiems vai 
dytis, tik noras ir pastangos oku 
pantu nusikratyti, bet ne fakti- 
nas valdymas.

Tikrai gaila M. Mackevičiaus 
laiko ir sugadinto popieriaus, 
kai jis vokiečių atneštos teisės 
žiaurumus nori priskirti Lietu
vos teisei. Išdidžiai baigia M. M., 
jog į mano rašinius nebereaguo 
siąs. Aš nė neprašiau, kad rea- 

1 guotų, bet kaip iki šiol, taip ir 
i
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palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoa 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės apskaito*
^eša _ _

Taupykite dabar.
Bantaupoi, padėtoi pilei 10 mėnu

lio dien^, neit nuoiim&ui nuo mė
nesio pirmos dienos.

įduodami Certifikatel, kurie ne*

Martinique Restorane
2500 W. 94th St

5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 doL -

' - Vietas prašome rezervuoti iš anksto
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MIC
I pasėmus

žAt jzxs saulini Jlij at
lieka dldaliM darbiu. Pirma, ji« ps- 
dvU Jumi pasiekti asmeniikua Jūrj 
nisimojimu*. Antra, jie padeda va- 
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Ir parūpina fondus namams įsigyti.
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tfūftipą feiką daug laksčiau, rašiau ir ašokėjus iš kitur ir jiems apmokėti kėiionės bei fta-
ti, jeigu vėl užvažiuosiu-j Jūsų kraštus — nešapler-

Sekaftčibs dienos, sekmadienio popiete, Klubo

pfevtčiūtės priėmimas ir su ja atsisveikinimas.ninku M. Bajorinu ir su Ona Kairiūkštienė- Jiems

;is dfeftivtir

Po trijų Savaičių iš Zuėrich’e gavau smuiki*

senovei kūnigimą-nekuniginią 
katilas “virė, spragėjo, kunku
liavo”. Politiniu tikslu kun; P. 
Sairrusaicio suorganizuotoji šv. 
Pranciškaus Draugija buvo pri-

pasirašyti jo sustatytą 
sprendj, kuriame sakė: ■

(Nukelta i » pri

nariams' 
nud-

litai nuėjai ir su džiaugsmu prisimenu

i ’

litiką, kurios nepažįsta ir nėsūpran'ta, pats buvo 'Sšrfres- 
tas iš aukščiausios vadovybės. Jis važinėjo po Pietų Ame 
tikos kolonijas rankiodamas atvykstančių apstatytų bal
sas, tuo tarpu Lemonto ir Cleveland© bičiukai daugiau šit.

šventę, jos begalėdavo samdyti, kviesti čbdrištife,. Vfeta, tėti BajOfino paprašiau atsiųs#. Hėr • tą ........
šokėjūs iš kitur ir jiems apmokėti kėiionės bei na- trtrthpą laiką daug lakščiau, rašiau ir skubėjau. viešėjimą Manchesteryje, ir būkite užtikrih- 
kvynės išlaidas. Mažų Organizacijų Šdartš taUti-j -fasti pianistą. Tas pats kitavo ^^ILh^bk^oitijos, kfcritaįT dSh’ '

Londone. Jam apmokėjome Kefibrtę, viešbutyję stiš^cai vertiha mafto nuoširdžias pastangas. dUo-

į
— Valstybės ižėteš tėido kra- > 

što gyventojams patterns rau- _ 
ginti afiius. Iki šiO teteto reikėjo ? 
turėti iždo leidimą, o dabar šie 
leidimai panaikinti. Leidimai 
reikalingi vynui Ėšmie gaminti. į

As of December 1, 1977 
Subscription Matwc

In Chicago $33.00 per year, $13.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
Other USA localities $30.00 per year, 
116.00 per ax months- $9.00 per 
three months. Canada $83.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pusei metų __ ___________  $18.00
trum mėnesiams ___ $ 3,00
vienam menesiui x < £q0

Kanadoje: 
metams ________ _ _ $33.00
pusei metu ----------- 7 >18.00
vienam mėnesiui ______ __ $ 3J»

20 cents per copy- Užsieniuose;
metams___________ _ $34.00
pusei metų____________  $18.00
vienam mėnesiui - $ 4.00

Muo gruodžio pirmos d. 
Ditnraibo Kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose;
metams--------------------------- $33.06
pusei metu _______ . $13.00
trims mėneaiamą ________ $10.00
vienam menesiui ________ $ 3.50

Naujienos eina kasdien, ifetiririant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL. Chicago, 
UI. 60608. Telef. 421-6100.

Pinigui reikia siųsti pažto Money 
Orderiu kartQ /u užsakymu.

Šatėse JAV neCoat: 
metami____________ $30.00

ALTAS atliko didžiuosius darbus
Niekam fte paslaptis, kad Amerikos Lietuvių Taryba 

atliko pačius didžiuosius darbus pavergtos Lietuvos tei
sėms ginti ir iš bėgusiems iš gimtinio krašto to tremti
niams padėti Jeigu ne ALTAS, jeigu Dr. Pijus Grigai
tis; Povilas P.Dargis ir Leonardas šimutis nebūtų nu
vykę pas prezidentą Trumaną, jam neišaiškinę Vokieti
jon patekusių tremtinių padėties, tai šiandien Ameri
koje ftetūfetume tokio didelio tremtinių skaičiaus-

Dr. Grigaičiui išdėsčius pradėtų. gaudyti ti’emtinių" 
nuotaikas ir padėtį, ir nurodžius prezidentui Trumanui, 
kad . Vokietijon patekę lietuviai nebuvo ir nėra sovietų 
piliečiai, bet Lietuvos piliečiai, tai Amerikos kariai ne
privalo jų gaudyti ir atiduoti Vakaruose atsiradusiems 
sovietų medžiotojams. Prezidentas žinojo; kad rusai bu
ri) varomi į stovyklas}-iš kurių-jiems buvo liepta važiuo 
tiįį Rusiją. Jis taip pat girdėjo, , kad ukrainiečiai veža- 
nįi į st^yfekla^',‘ fš kurių'jie būs Vėtanti į'fttisiją ir Uk
rainą? ’Jam- bu v tr -žinoma,‘Amerikos- kariai ’ jau: pra-

mui. Amerikoje yra lietuviai, kelį kurie buvo suimti ir

| Prezidentas Trumanas suprato skirtingą ■ lietuvių 
teisinę padėtį ir -žinojo, 'kad amerikiečiai nepasižadėjo 
atiduoti rusams.-lietuvių, kurie bėgo galimai. toliau nuo 
raudonosios armijos. Prezidentas Trumanas, atidžiai 
išklausęs prezidentūron nuvykusių ALTO pareigūnų, 
tuojau, jiems pasakė, kad dar tą pačią dieną Įsakysiąs 
gen. Eisenbh'oweriui negaudyti vakarus pasiekusių lietų 
vių ir neverti jų grįžti rusų okupuota Lietuvą. Amerika 
nepripažįsta Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą ir nes 
kaito lietuvių sovietų piliečiais. Tas ALTO pareigūnų 
prašymas išgelbėjo daugelį lietuvių, pasiekusių vakarus.

Amerikos Lietuvių Taryba suorganizavo Bendrą 
Amerikos Lietuviij Fondą tremtiniams padėti. Vokieti
jon patekusiems lietuviams BALFAS teikė paramą ir

. ir padėjo jiems gauti reikalingas garantijas Šiam kraštui 
pasiekti-

ALTAS buvo įsteigęs Informacijos Centrą, kuris in 
formavo didžiąją Amerikos spaudą ir radijo stotis apie 
teisinę Lietuvos padėtį, Sovietų karo jėgų primestą prie 
vartą ir baisų išnaudojimą. Tos informacijos teigiamai 
nuteikė Amerikos visuomenę pavergtų lietuvių ir trem
tinių atdžvilgiais.

ALTAS visą laiką palaikė glaudžius ryšius su atsa
kingais Valstybės Departamento ir kongreso komite
tais, kad žinotų, kas ruošiama tarptautinėje arenoje. Kai 
Amerika įsitikino, kad su sovietų vyriausybe nebus gali 
ma susitarti Europos taikos reikalu, tai sutiko sudary
ti Europos saugumo ir bendradarbiavimo komitetą saugu 
mui stiprinti ir patenkinti nepaprastai didelį sovietų 
valdžios norą bendradarbiauti prekybinėje srityje. AL
TA buvo informuotas apie Vienoje vykusias derybas 
Helsinkio aktams ruošti. ALTO pareigūnai informavo 
visą lietuvių visuomenę apie Helsinkio aktus, žinias tel
kė ir Dtaugui bet marijonų samdyti redaktoriai nepasi
naudojo ALTO teikiamomis informacijomis ir ner 
formavo savo skaitytojų apie besikeičiančią tarptauti
nę padėti. Vietoje tikslių žinių, samdyti rašto specialis
tai skleidė brežnevinę propagandą lietuvių tremtinių 
tarpe. ATO ir SLA pirmininkai siuntė į pavergtą Lietu
vą žinias apie pagrindines žmogaus teises ir laisvę gauti 
informacijas, o brežneviniai propagandistai Amerikos 
lietuvių tarpe tvirtino, kad Amerikos ir kitų valstybių 
atstovai pardavė Lietuvą ir patvirtino • gimtinio krašto 
prijungimą prie Sovietų Sąjungos.

Amerikos Lietuvių Tarybos nariai dar šiandien-pasi 
naudoja galingomis radijo stotimis, kad galėtų praneš
ti tautiečiams apie tikrą padėtį. Visa eilė Amerikos etni
nių grupių teikė Europos saugumo komitetui žinias apie 
sovietų valdžios nusižengimus prieš pagrindines žmo
gaus teises, bet nei viena tautinė grupė neparuošė tokių 
tikslių ir patikėtinių žinių, kokias paruošė ALTAS.

; ALTO pirmininkas informavo ne tik komiteto na
rius, bet jis davė labai tikslių žinių Amerikos delegaci
jos pirinininkui, vykstančiam į Belgrado konferenciją. 
ALTO pirmininkas pats nuvyko į Belgradą, kad vietoje 
galėtų informuoti ne tik sen. Dole, bet ir kitus Amerikos, 
delegacijos narius. ALT A dar ir šiandien atidžiai seka 
Helsinkio aktų vykdymą ir ruošiasi Madrido konferenci 
jai. ALTO vadovybė Įtikinėja kbhgrešo atstovus ir adūii 

zftistračijos pareigūnus apie lietuviams padarytą skriau
dą Ir prašo padėti lietuviams atgauti laisvę-

Kuo gali pasigirti ALTO griovėjai?'Ar jie padarė 
bent vieną vertingesnį žingsnį- Lietuvos teisėhis ginti? 
■Jie buVo pakviėsti Į Baltuosius Rmtiūs, kai ptažideitias 
buvo išvažiavęs atostogų. ir meškeriojo Misouri valstijo
je.

Jie buvo pasiryžę ALTĄ išgriauti ir atstoVauti lie- 
tuViūs Washington©, Jungtinėse Tautose ir Buenos Ai
res dienose, bet iki šio meto nepadarė nei vieno paverg
tai Lietuvai naudingo akto. Jie pajėgė susitikti šū amba
sadorium Andrew Youngu, kai kongrese būVo ketiatnas 
baldas prieš šio Dr. Luther Kingo draugo neapgalvotus 
išsišokimus. Youngas atstovų išklausė, bet ką jis jiems 
pasakė, tai lietuviai dar ir šiandien nebežino.

VYTAUTAS SIRVYDAS

SUSIVIENIJIMAS SKYLA
(Tęsinys) posėdis jau įvyko dieną prieš _____

, Jo nutarimus, sako, pain*- imta į Susivienijimą ir, kažko- 
; siąs iš kun. A. Kaupo ir kun. A. dėl, jai suteikta 904os kuopos 
Į Miluko (iždo globėjo). Svarbi-'} ‘ ‘ — -
’ausi buvo: 1) raštus Tėvynei 
parūpinsią kun. A. Kaupas ir 
kun. A. Milukas (reiškia, orga
ną jie redaguosią) ; ir 2) As- 
tfalnskas Seimo buvo išrinktas 
tik Centro sekretorių, ne orga
no redaktorių.

y Abu kunigai pareikalavo, kad

ši cenzūra buvo oficialiai pa
skelbta 1901 m. sausio 5 Phila- 
delphion perkeltoje Tėvynėje.
Astramskas pasakoja: “Susi
vienijimo prezidentas pirmame 
puslapyje paskelbė, kad visos 
korespondencijos ir atsišauki
mai būtų siunčiami ne Centro 
sekretoriaus, kaip iktol, bet pre
zidento, kim. A. Kaupo vardu, 
čia buvo aiškus nebojimas Pen
kioliktame Seime išrinkimo oi“ Centro sekretorius šiuos Cen- 
ganm redaktofiaūs”. tro valdybos posėdžio nutari-

Jan prfeš tai prezidentas A. I mus pasirašytų, bet šis atsisa- 
Kaupaš, kinds “bedievių” privi-i kė, pasiteisindamas posėdyje* 

sinią Susivienijime pnJėšo Ceif-; nedalyvavęs. Todėl šid posėdžio 
trė "fcėkrėtorii&i Asframškui, iiė- Įprotokolaą organe fr .nebuvo 
gateįd pateikti Įrbdymų, pabati- .paskelbtas. Astramskas pasako- 
dė potitinhi iWaneVrii apeiti 
Cenū'o sėkreforią. Jfe sukvietė 
Centro Valdybės pbsėšėį 190Oift.
llpkrteib 7 f - bet Varžytas,, leido kunigam ir jų
Astramskui laišku
pbftedis sanktabtas tepkri^b 8- 
Ša dfen-ą g Blyitfbūtlte atvykęs' 
CėMrb- šekiVtorrtis, is iždrhitfk 
Kižte- ftadzevičitrtrs pafyite, kad

numeris. Konstitucija draudė 
vienoje kolonijoj turėti dvi kuo
pas, bet nedraudė turėti pašal- 
pinę draugiją ir kuopą. Water- 
burio 11-tos kuopos veikėjai, 
kaip kun. P. Saurusaitis laiške 
prezidentui kun. A. Kaupui ra
šė, ‘bepaliauja išmėtinėti, kad 
neturime teisės užlaikyti . dvi 
kuopas viename mieste. Jei jau 
taip yra, tai kam jūs davėte Tė- 
vynėje. mus pagarsinti kaip. 90- -.. 
tą kuopą?’’ s

■ šis Susivienijimo prezidentui 
!net' rašei “Ja jus^saltaf apsiei
site .rii.ramybėi.išardyto jais 
(Waterburrjūe)ska£<i^Sioi, tai.

laimėsite būsinešam#

ja: “Po prezidento., cenzūra pa
tekęs Centro sekretorius-rędak- 
troins, iškraipyto protokolo su-

galininkams organe elgtis, kaip 
‘patinka”. Tai pastebėję, tai ku-j
Tfie nariai, sakoma, jam prikišę rėkia nubausti
‘‘’į pasidavimą kunigams’*/' teis kuopoš (terlni^ Darni- | 
> Tuo tarpu . Waterburyje po jdhaiU ir Joną. Tėreilą”r^odėl. { 
~~ ~ " == : = - = = = 1901 m. saušio-1 Sti^vienįjimo s

už jį surinko ir savo inžinierių išrinko pirmininko parei kn'^'J^untyiei0 ;
kitiem Centro valdybos-nariams

gėms. , ( i
i ALTO jie nesugriovė, nes didelė Amerikos lietuvių 

dauguma pritaria ALTo vedamam darbui. Nępritarian- 
tifeji atsiskyrė nuo Vėjukų vadovaujamos. Bendruose 
nės, paniošė teisėtą statutą ir užsiregistravo savo Ben* 
tiromenę, kuri pasiryžusi neleisti ardyti Lietuvai naudin
go ALTO darbo. šiandie ALTAS Stipriau stovi, nes jį 
fėmia platešhi Amerikos lietuvių riuokshfai. šiandieft 
kiekvienam aišku,, kad jo neišardys atkakliausieji jo prie

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys) vo neįmanoma. Tai galėdavo daryti tik klubo vbl-

Atrodo, kad tas padėjo. Paskaita neįvyko. Ta pyba. j . .
pačią popietę prof. Žyminiu: esant Klube, buvo 
įteiktas mano, kaip Klubo pirmininko, laiškas. 
Nušviečiau jam esamą Manchesteryje padėtį ir 
paminėjau apie vietos “rezistentų” nuolatinį, įky
rų bandymą dominuoti visuose Manchesterio lie
tuvių organiacijose, kąs sukelia nesugyvenimą 
tarp klubo narių ir vietos lietuvių.

Netrukus po to gavau iš LRS Eu' opos Reika
lams Sekreloriato, su Fabijono Neveravičiaus pa
rašu, atsakymą. Tame rašte jis mano, prof. Žy
mantui paminėtus išvedžiojimus, aišku, atmetė Ir 
paneigė, bet sykiu pranešė, kad Manchesterio 
LRS skyriaus nariai buvo perspėti “laikytis Vy
riausiojo Komiteto Nusistatymo.”

Po to Manchesterio “rezistentai” atsiėmė Klu
bo Valdybai rašytus protestus ir juos sunaikino. 
Susitaikėme. Nariams nutrupėjus skyrius suny
ko- Po kelių metų jų Veikla visai pasibaigė ir apie 
LRS liko tik nemalonūs prisiminimai.
U ELENOS KUPREVIČIUTĖS KONCERTAS.

Lietuvių klubas, kaip stoginis ir tvirčiausias 
lietusiu organizacinis vienetas Manchesteryje, bu
vo ir materialiu u atžvilgiu pajėgiausias. Jeigu 
vietinės organizacijos rengdavo kokį minėjimą ar

Elena Kuprevičiutė, gimusi Kaune, pasaulihio 
garso smuikininkė, studijavusi Pragojė if Muem 
chene, 1949 metais išvyko ir studijavo Argentino
je. Iš ten 1952 metais su koncertais lankėsi Eu
ropoje. Jos koncertai turėjo didelį pasisekimą 
Amsterdame, Paryžiuje, Romoje ir kitur, todėl jos 
viešnagė užsitęsė iki 1953 metų. Pasinaudojant 
Kuprevičiutės buvimo Europoje, Didžiosios feri- 
tanijos Lietuvių Sąjungos Centro Valdyba pak
vietė ją ir į Londoną. Ten jos koncertas įvyko 
1953 m. kovo 22. d. Wigmore Hall, Lohtiort.

Kaip tik apie tai sužinojau, pradėjau galvoti 
kaip suteikti ir Manchesterio lietuviams aukštes
nio lygio koncertą. Juk mūsų anuometinėse są
lygose tai buvo retenybė. Savo sumanymą patie
kiau klubo valdybai. Gavau prita'imą ir įgaliavi 
mą kaip Ųtibo pirmininkas, rūpintis Kuprevičių

kambarį ir TO honoraro, Kūpfevičhrtė Iš blusų ho
noraro neėmė, kiinavo tik kelionė ir išlaikymas 
viešbutyje. Iš pradžių buvo manyta, kad ji po 
Manchesterio vyks į Škotiją; bet ji grįžo atgal į 
Londoną. Iš Londono Į Manchester! ir atgal ją pa 
lydėjo Kairiūkštienė, kuri apsistojo pas Navic
kus, ta<l jai išlaidos buvo tik už kelionę.

Koncerto Vakare lijo lietus, kas Manchestery- 
je ne naujiena. Nors iš “rezistentų” pusės dar 
prieš koncertą buVo įvairių priešingų pasisakymų 
del koncerto Vengimo, lankytojų susilaukėme net 
iš kitų, kaimyninių kolonijų. Atsilankiusieji buvo 
dėkingi ne tik Elenai Kuprevičiutei, bet ir Klubo 
valdybai už iii, kad jiems buvo surengtas, aukšto 
medinio lygio kohcertas už neaukštas bilietų kai-

tės pakvietimu. Tuojau susirišau su DBLS pirmi patalpose sdrėngėme kuklias vaišes. Tttbaro Su
ninku M. Bajorinu ir su Ona Kairiūkštienė- Jiėms prevtčiūtės priėmimas ir su ja atsisveikinimas, 
tarpininkaujant pakviečiau Kuprevieiutę atvykti sUgrįfusi į Lendohą, iš ten išvyko atgal į Eu'opą. 
į Manchester}. Sutiko. Data: Kovo 28. d. » - Rwo kviečiama dttati konce;

Pasiruošimui laiko buvo tik dvi savaitės. Lak koticertč pelnas
mei, Blackley Instituto salė nebūto Užimta. DDLS vaikų mokykloms Vokietijoje paremti.
turėjo atspausdinusi Kuprevičiutės koncertui pro
gramas. Mums beliko užklijuoti skirtinga data Mninkės laišką, kuriame ji tarp kitfto •

ti ką turiu visiems, kas moka paimti.
Beja, tikiuosi, jog jau būsite gavę ntanb di

delę fotografiją Manchester!© Lietuvių- Chtbui 
dedikuotą, kurią palikau pas “Britanijos Lietu
vius” Londone su prašymu jums ją persiųsti Pfa- S 
šau perduoti mano linkėjimus visiems tautiečiams, 
kurie mane prisimena, ypatingus sveikinimus ku
nigui Steponaičiui (rodos tokia jo pavardė?), o*; 
Jums gi stipriai if širdingai spaudžiu dešinę. Jū
sų Ehena Kuprevičutė.” 7 j•

Klubas, kap jau minėjau, buvo Manchesterio 
lietuvių pajėgiausias vienetas ir todėl, niekam 
skriaudos nedarydamas, galėjo retkarčiais pasi- 
taikusias išlaidas padengti. Mano įsitikinimu, 
.klubų ir draugijų pelnas, neturi likti tik kasoje 
kaip santaupos, kurias likusieji nartai, klubui su- 
silikvidavi®, galėtų pasidalinti ir po to ginčytis. 
Dabar ’arimas pelnas turi būti naudojamas lietu 
vių tautiškumui ugdyti, kultūrinei veiklai, lietu- 
Viško jaunimo švietimui remti ir lietuviškai lab
darai. Dažniausiai taip-ir -daroma. Kuprevičnn 
tžs koncertas k'ubul pėhio hdčkve. Tai žinojome 
j| rengdami. \ -

f ; j (Btts daugiau)



OK. K. G. BnUTKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

4M9 So. rvkilH Rd. (Crawford
BuUdtag\ TeL LU 1-6446 

Priima ligony pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-W4.

l>K C. K. RORELIS 
INKSTU IR ŠLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA
« Teist 6^5-0533

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W»stchett«r Community IcUfUko* 
. Medicinoi direktorių*

938 S. Hanhehn Rd., Westchester, fL.
7AJLĄ DOS: 3—■£ darbo dienomis ir*' 

ter antra Seštadieąi B— a va) 
Tel • 54: ^727 arbe 562 ?’28

M. ŠILEIKIS

,6L. — BE 3-5893 1

DR. A. B GLĘVECKAS* 
CYDYTOJAS ir CHIRURGAS i 
SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 

3907 Wort !03rd StrM • 
Valandos pagal suatanraa.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMRTRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
i 2618 W. 71 St. Tai. 737-51*4 
į Tikrina akis Pritaiko akiniu, ir 

‘'contact lenses’”
V»L asai susitariau. ■ uidr-yta treč; 
——-------- ------- ------ ------ ----------- Į

bR.LEONAS SEIBtITIS:“"“’.1’ikų totui'^lai buv 
*—ax— . tikima ir i zmonaus amzmunu 

y INKSTU, POŠLtSf. 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST €3rd STREET 
VaL antrad. 1--4 popiet 
ketvirti —7 vai rak 
Ofric 775-P830 - 

Razidtncijos tefaL: 44&554S

GRAŽUS MIRTIES PAMINĖJIMAS
Tvirtinama, kad gamtoje nie- mo meile bei gerų darbų rėmi- 

kas nedingsta, tai Visatos mumsJ mu. Nestebėtina, kad gyvenant 
; nežinoma protinga paslaptis Vokietijoje, Seligenstadto lietu- 
j Todėl nenuostabu, kad nuo se- vių stovykloje, kitos apie vėlio

jo nę sakydavo —' pavyzdingai 
įtikima ir į žmogaus amžinumą, šventa moteris, tai retai girdi- 
1 kuris po mirties tęsia amžiną mas epitetas iš moterų pusės, 

gyvenimą, kurį mūsų ribotas . Ir šiandien, nežiūrint gerokai 
protas neįstengia suprasti bei' prabėgusio

-permatyti. Mes tik jaučiame,, 
kad per maldą mistiniu keliu 
bendraujame su mirusiais.

Spalio 15 dieną, už a.a. dantų 
gyd Rožę Tijunienę, kuri išsi
korė iš gyvųjų tarpo 1975 m

nių pasimelsti ir prisiminti mi- 
rusiąją. ’

Po pamaldų dalyviai buvo 
pakviesti pietų į ‘‘Ramunės” 
svetaine, kur susirinko virš 40 
asmenų, čia gražioje šeimyni
škoje nuotaikoje prisiminta ir 
pakalbėta ne tik apie a.a. Ro
žės prasimingai praleistą gyve
nimą, bet ir kitus pažįstamus 
;iškeliavusius amžinybėn. Tai ir
gi, galima sakyti, savotiškai gra
žus. bendrayimas su mirusiais. 

, Nevienam užklydo mintis, kad 
ir-, mums iškeliavus į anapus, 
būįų. gera nors jetkarčiąis pa
našiai pąlendrautl su gyvaisiais, 

r' Pabaigoje ^^Fijūnas nppšir- 
d^ąLpaciėkpjo , A^koįjįnuį 

'ūž, MXiy; ąųką,,;solistei Aj, :Ma- 
žeikjenei už grąžų ir širdį veri-: 
ančias giesmes, O. Gedvilienei 
už. gėles ir visiems atsilankiu
siems.. už maldas bei suteiktą 
paguc’dą.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CMIRURUAS ..............

Bendri praktika, $pe-:5 AAOTĖR^ Ilges J spalio 18 dieną, ’ ivVktf trejų me-1 
oa“b “r,ies p-“1- 

omo VAI.: Pirm.. anU^L. j Tė^ ,JėZl”lį ■
ir penkt 2-4 ir S-8 vaL vak. SLštadle- į -'^Is-a2 atnašavo kun. J. Vaisnys, 
aiaia 2-4 vai. popiet ir kita laiku! godojo sofiste G. Mažeikienė, 

vargonais akc'niponavo M. Mo- 
- tėkaitis,'‘ kas pridavė ^pamal- 

F.ŠILEIKIS. O.E. 1 doins iškilmingumo ir dalyvi-’ 
^RTHOPEDao^RaraizlSTAS A’*? Hvasiaifi jausmu pakiliittą.. 
Aparatai - Protezai ban-! Prie aHoriaūs ’ būVo ’pSsthtylas 

W S Varno ' i^taį^š; kožfės'

pagal susitarimą. -

pęrkraustymai --y i< .

■^MOVING -
Leidimai — Pilna apcrauda 

ŽEMA KAINA .
R. iERANAS

. TeL WA 5-Wa

■ . “— ; * *' ------- --- .

MOVING
Apdrausta* p*rkrtu*ty*ias 
/ ii ivakiv »Wwnv.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1Ė82 arba 47*5996

žus ir prasiiiin^as nialdos'^mę2 
tu priSinuhiiuas ^ir tttbL‘ 'įačitr -4/7 r-;U ir,l .'s/ 'iL rpagerbimas.

Laikas greitai bėga' rodosi 
taip neseniai buvo mūšį tarpe; 
o štai jau treji metai kai iškelia
vo amžinybėn, kur susiliko sū
nų Vytautą ir kitus savo arti
muosius. Mes likusieji su liū
desiu prisimename įnirusiąja, 
kaip gerais darbais, švelnaus ir 
malonaus būdo motelį, kuri 
pasižymėjo krikščioniška arti-

Dalyvis

RAOUC IIIMOS VALANDOS 

VitM prupramos H W0PA,

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 830 iki 9:30

Vedits Aldoną Dsutet
Tvfvf.: KEmtek 44413

715? So. MAPLEWOd^ AVl/ 
CHICAGO, ILL. 40m

——— i . r w i — r ii >

bidžfoudaa koillų 
jautrinkime & -Yvįsį

ĮįUt tUnited MCKy 
tterart tetenka

tl85.

(jaulroOfr 
S77-B4W

*

%
1

Į i 
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H adresu L Mes

le»\iUwU aW V* korle 
galėti) uJ

jieim Rhinow N«ųjteA»» dvi «•- 
vaito nemokamai.

cups diced. Cooked 
ButterbaU SwiflY 
Premium Turkey 

Mick (1/4 cup) buUer 
or margarine * i 

cup chopped onion ‘ 
cup flour -
teaspoon salt 
teaspoon ground 

ginger

Melt tetter hi tcueepea. Add ontei and .saute abovt A 
rtevtec Bted us Hour and eemonings. Remove frofrn heal. 
Gradually add mik. Stirring constantly, nook uatil mixUirv 
1. < Add turkey, celery and apple. Cook about 5 mimrtea. 
r-tJL v *- nee wMA toasted almonds, coconut and barrel

Chicagos upė (Aliejus)

tetui dokumentus, išrodančius, 
jog du sąnariai kucpcs nr. 11 
(Waterbury, Conn.) yra stoję j 
aiškią kovą prieš krikščionišką j 
tikėjimą. Kadangi nuo tokių są
narių darosi daugiausia ergelių 
Susivienijimė, užtai, mano nuo
monė yra, virš minėtus du są
nariu kuopos 11-J. Tareilą ir 
M. J. Damijonaitį — kaipo ei

siančiuosius prieš Susivieniji-
laiko, pamaldose mo konstituciją, visiškai išbrau- 

dalyvavd gražus skaičius žino- į* tarpo--sąnarių Susivieniji-
mo Lietuvių Amerikoje. (Pasi
rašo) kun. A. Kaupas, preziden
tas”." ‘ ~ <

pasirašė, jo nepasirašymas ga
lįs užtraukti jam kunigų nema
lonę, kurios tada nenorėjęs ma- 

I lyti. Todėl apsiskaitę, kad bū
dą geriau nusileisti ir pasira
šė”.

Susivienijimo prezidentas 
kalė kol geležis buvo karšta ir 
visos Centro vaidybos parašais 
patvirtintą savo nuosprendį pa- i 
skelbė Tėvynėjo 1901 m. vasa- 1 
ri > 16. S LA Istorijoj skelbia- ‘ 

^nas kun. A. Miluko laiškas, ra
šytas kun. A. Kaupui 1901 m. 
I sausis 2, kuriame šis nuospren- 
;dis vadinamas “dekretu ant šli- 
upijonų” ir Susivienijimo prezi- 
(lenlas raginamas “brauk juos i 

uvon” ir Įsakomas: “žiūrėk, kad I 
greičiau attiktum išbraukimą”.

1Č97 m. ’ Susisienijinio kon
stitucija posmu (d) Bausmių 
skyriuje sakė: “Sąnarys, stojęs 
į a’škią kovą prieš krikščioniš- 

i ką tikėjimą . . . darodžius kal
tę, Susivienijimo Seimo, arba 
viso Centrališko komiteto suta- 

i rimu, gali būti išbrauktas iš Su
si vieni j im

Savo nuosprendyje kun. A. 
Kaupas rašė:

“Pereitų metų gruodyje ir šių . 
metų sausyje gavome keletą 
‘affidavitų4 iš Waterbury’, Conn., 
kurie rodė: (1) SLA 11-tos kuo
pos narys M: J. Damijonaitis 
raštu pareiškė, kad nėra pra
garo, tuo įrodydamas priešin
gumą vienam pagrindinių krik
ščioniško tikėjimo dogniatų; 
(2) M. J. Damijonaitis, prie 
daugelio žmonių išsitarė: ‘Visi 
kunigai ir vyskupai yra apgau
dinėtojai; tikėjimas yra išrastas 

Nu sprendžiu? pritarė, ir pa- kunigų dėl lengvesnio apkraus- 
sirašė, viceprezdenlas A. Dani-įįyni0 žmonių kišenių’, tuo vie- 
sevičius, iždininkąKazys Ra. $aį pasirodvdamas krikščioniš- 
dzevičius; iždo-globėjai kun. A.Įko tikėjimo priešu; (3) tos pa- 
Milukas ir Stanislavas Pranis. ^jos kuopos nans Jonas Tarei-Milukas ir Stanislavas Pranis. ^jos kuopos nans Jonas Tarei- 
PaskutiniSz krivulę-gavo Centro ja prįe daugelio žmonių išsita- 
sckretorkis Tamas Astramskas, 
kuris, sakosi, stengės preziden
tą pc kalbėti, nurodydamas, 
kad baudžiamiejL nebuvo ap
klausinėti ir neduota progos 
jiemš' pasiaiškini^- Susivieniji- 
mo prezidentosekretoriaus 
koiifcmięija šiuik klausimu- vy
ko naujoj^ Tėvynės spaustuvės 
būstinėje,A rPI^iIadelphijojc, dėl 
kurios vietinė KUoji kuopa iš

skėlė protestą. Šake, ji vietos 
lietuviams nepatogi, šią kuopą 
1896 m. suorganizavo čia tada 
gyvenęs Vincas Ambrazevičius.

Kun. A. Kaupas *parodė As- 
tramskui, iki tol niekam nero
dytų (ir net nuosprendyje neci
tuotų) kelių pas -ridtarą prisai
kdintų Hudininkų pareiškimų ir 
pareiškė, kad fonnahimų, girdi, j 
jau užtenka. Astramskas paša-! 
koja: y Į

“Centro sekretorius, matyda
mas, kad prezidentas nesiduos 
peršnekamas, nors galvojo jz g 
pasirašyti be tam tikro tyrinė
jimo nėra geru dalyku, bet ka
dangi penki valdybos nariai jau?

rė: ‘Bažnyčia ir kunigai yra tik 
būdas apmuilinimo žmonių’, tuo 
pasirodydamas priešu visokiai 
Bažnyčiai ir visokiam tikėji
mui’.”

Susivienijimas skyla.

(Atkelta iš 4 psl.}
“Siunčiu Centrališkam komi-

-ApkaHįninis aklas neįvardi- 
<1)0- nųsikąltinio vietos, datos ar 
liudininkų, šalia to, nebuvo įtei- I 
k tas kaltininkams nisi teisinti.1- —s kaltininkams pasiteisinti. 
Nestebėtina, jei tapo staigiai,' | 
tartum iš dangaus iškritęs, “nu
stebino” 11-tos kuopos pirmi
ninką Joną Tareilą ir jo draugą 
M. J. Damijonaitį, nes viskas 
atlikta “be jų žinios’’. Supran- i 
lama, jie pakėlė protestą, prie , 
kurio netrukus prisidėjo kiti su ( 
protestais. Astramskas sako, 
būtų buvę galima protestų 
maišus prikrauti”.

(Bus daugiau)

Turkey Tomorrow
■     -by Martha Lo^au—

Forging Fuel Economy ’

FIGH-T HEART OISEASt .

' GIVE HEART FŪND

2

2 
U

Turkey is traditional at holiday time, and the dishes that 
are made with what’s left of the roasted turkey are often as 
enjoyable as the turkey itself. Turkey Curry On Rice, for 
example, is perfect for a special family meal or a small dinner 
party.

Diced cooked turkey is added to a white sauce seasoned 
with ground ginger and curry powder. Chopped celery and 
unpared apple are added for flavor, texture and cote. The 
creamed turkey curry is served on hot fluffy rice with a variety 
of toppings to choose from such as slivered toasted almonds, 
toasted coconut, crisp crumbled bacon and chutoey.

Turkey Curry On Rice 
Yield; 6 servings 

1

< u

tablecpooa emy 
powder 

cups mflk 
cup chopped celer>’ 
cup chopped vnparcd 

apple
Hot cooked rice 
cup each tested 
slivered almonds, 
toasted coconut and 
crisp crumbled bacon

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
is getting from ear parts before they even go into the auto- 
mobile. The ftiel gm to being saved at Chevrolet’s Detroit 
Gear ti Axle plant In a simple metal testing procedure being * 
perfbrrneri tea by Hazefin Fuqua. The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be heat treated 
before they ean be machined. Formerly all pinion gear forg* 
Ings were p«t through the beat tneitmg furnace. By selecting 
only the ones which need the heat treatment, some, three 
minion cubic feet of gtt per monUL^or 36 million cubic 
jte i YWwWB Uve4 Y—: r ■ g - ,

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Vikare ir ryte Ir vidudieny ai dejuotu Ir Uvkliį e jig llgirdc me
no balsą". — Psahnė 55:17.
Nėra abejonės, kad geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyję yra tie. 

kurie reguUariškai meldžias kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Daniells. (Dan. &10). Taip sunaudotasis laikas sutelkia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susięina. Negalima gyventi pasišventysio žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėją arba Gynėją pas Tęvą, 
Jėzų Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis L 
dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.

IV. <A|T0 TYRINtTOJAt
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten. Island, N. Y. 10303

Mažeika S/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
. , ; Telefonai 523-G440. f, . p

■ . ' . j>, ■ .> •:<; ?:<• Ji ii
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS.. j ( į I ■ L- ■Ar'. .r!" «1Z 1

’tUr .. mW E’!V JlUzKl

V H K

• TĖVAS IR SŪNUS, . ;
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

F Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PAST AITU

NARIAI;
Chka^oc
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių
A asociacijos.

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

; ambulance
PATARNAVO
MAS DIENA 

% IR MAXTL

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
307 DTUAN1CA AVENUE. Pkon«: YArii 7^J4fel

144$ So. 50th Ave„ Cicero, 01. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayMU M571

GEORGE F. RUDMINAS
sn? So. LITUANICA AVĖ. T»L: Y Ari* 741M-11«

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
- -- ' ’ (LACKAWICF ----

2424 WES1 £Mfi STRKFT 
W1 < WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pnl<x Hllk, W. 174-4418

KPpaNie 7-11W
Vlitinh 7-M71

M54 So. HALdTED STREET . PWomi TArde.M*!)
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DABAR, NE RYTOJ!

REAL ESTATE

Tel. 737-7200 arba 737-8534

Marija Krauchūnlenė buvo

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.
5 doleriai.

Naujienoms reikalingas

Adresą?
B35G.

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardai

Adresas

Fiv’irdė ir vardas

NAUJIENOS, CHICAGO *, IU, Saturday, October 21, 1978

Bridgeport^ išnuomojamas 4 kam
bariu butas priešakyje. Telefonuoti 
savininkui F R 6-6581.

- lasurance, Income Tax
951 W. 63rd St Tel. 436-787b

tą $5 auką. Taip pat dėkui Ba
lui Šimėnui už ankstybą be ra
ginimo prenumertos pratęsimą 
>r $2 auka .

• Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ d
Pavardė ir vardas__________________ _

Sall Frank Zapolls 
J20TA W.T5fh St

GA 4-1654

— Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio Seniūnų Tarybos- suvažiavi 
mas bus lapkričio 4 ir 5 ČL Kle- 
velande.

Arthritis Sufferers:

WAKE UP WITHOUT 
ALL THAT STIFFNESS!

New formula for arthritis 
minor pain is so strong you 
can take it less often and still 
wake up in the morning with
out all the pain’s stiffness. 
Yet so gentle you can take 
this tablet on an empty stom
ach. It’s called Arthritis Pain 
Formula. Get hours of re
lief. Ask for Arthritis Pain 
Formula, by the makers of 
Anacin9 analgesic tablets.

UAlWOOilAl Ir WAitQfNTBtt^
Parėjimi* It Tdifniaf |

wirr 6Wi rrmrt I
1" ' T&Ū MOuMte W* T

RENTING IN GENERAL 
N u « moi

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

pagerbta specialioje sueigoje 
minint Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejaus Moterų vieneto 
veiklos dešimtmetį. Jai buvo

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer AW 
Chicago, III. 60632. T*I. YA 7-59 M

Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimą skaitytoją reiki lamu 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

— Australijos Lietuvių Fon
das paskyrė dvi premijas po 500 
dolerių — už studiją lituanisti
ne tema ir už grožinės literatū
ros kūrinu

Namai, tema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

• Platinimo vajaus proga, ©rašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa
žinimui nemokamai be jokią įsipareigojimą.

Namai, tema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipias? i visus skal' 
tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūną 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. iromis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rel 
kalą renesanso. '

® Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede _______  dol.f - — U ---- ----------------- --- ■--- 7=--
Pavardė ir vardas ---------- ;________________________ ________________

REIKALINGA 
NAMŲ ŠEIMININKĖ

Dvi dienas savaitėje Belmont Har 
bor apylinkė. Tik suaugę Reikia su
prasti angliškai. Pasimatymui skam
binti Mr. Michael.

Dienomis 332-0189 ' 
vakarais 525*0164

....—Dėkui H. E. Gelžiniu i iš 
Farmingdale, N. Y., už paramą 
Naujienoms paimant laimėjimų 
bilietėlius ir už ta proga prisius

and PLEAS® 
snake people 
more careful

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

dr: K. B< 
Toj/jn 
ne 
skyriaus vardu, Antaną Mačio- 
hį — Amerikos Lietuvių Social
demokratų Sąjungos vardu, Kl. 
Jurgėlą — Floridos Amerikos: 
Lietuvių klubo pirmininką ir; 
J.': Babrys 7— Romo Kalantos 
šaulių kuopas vardu.

Po* skaitytų sveikinimų, sk. 
pirmininkas pakvietę dr. K. Bo
belį tarti žodį. Nežiūrint, kad jo

EAST CHICAGO
IR GARY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto Isldhrą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tel. 927-3559

Savininkas parduoda 5 kambariu 
apie 25 metu senumo rezidencini na
rna ir garažą ant plataus sklypo prie 
Marquette parko ir Kedzie. Naujas 
apšildymas ir centralinis apšaldy- 
mas. Tuoj galima užimti. Skambinti 
nuo 5 vai. vak., savaitgaliais visą 
diena.
V Tel. 776-4752 -

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd Št, Chicago 

Tel. 767-0600.

M. ŠIMKUI
Notary Public 's į.

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai ©stota 
iškvietimai. Pu^mi piheWs J“* 

šymai ir kitokį b]ankaL__2—1

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

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

— Illinois valstijos loterijoj 
spalio 19 d. Big Pay Day lošime 
laimėjo 644,56,0, ir 7394. Tou
chdown lošime laimėjo Sn Fran 
cisco 28, 42x 24 ir 12.

NAMAS — SVAJONE: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi
liu garažas,' du balkonaL 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 svečią salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

D a A ■ s I o 
a—M M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai m pv*m«čiu! •utomobille 
UaMIlty apdnudimai p*n*Inlnkum 

Kreiptis < ‘
A. LAURAITIS , 

4445 ASHLAND AYR.
3SM773

HELF WANTED — FEMALE 
. Darbininkių Reikia

LOMBARD BY OWNER 3 bedroom 
bi-Ievel, 1% A baths, cent, air cond. 
2% car garage? Walk'-to school & 
CNW train. - $76,900.

5 u; v ^62*2299. . T;

Ltsiminimų Skirsneliai
4 atspausdinti

r Graži, lengvai skaitoma ir 
Įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos Ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi, at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyk 
paštu.

Knygos kaina — !
Autoriaus adresas

7114 S. Campbell Are,

f — —------------ • UKWJKM-VlMej

• Platinimo jajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujieną 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_______ dol.f A -i. ~ ..z _ in«
Pavardė ir vardu _________ _________________________________ SIUNTINIAI 1 LIETUVA 

Cosmos Parcels Express Corp. 
MAROUrrri GIFT PARCILS SRRV1CR 

1M1 W. »Pth *4^ Chkaw. 1|L NMM. — T«l. Wa J-m> 
X333 Sa. Mahtarf St. Clllcwa. HL SMM. — T< ISMtM 

V. VALANTIMAf

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖIJUS. 
Daug įvairiu puošmenų. Moka
me §4 už sidabrini dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MAEDA NOREIKIEN1

UOS Wert SL, Chicago, DO. S0«2t • TeL WA S-Tltl 
OWblli Msirhikfwwt ftm rMWf įvairiv 

MAISTAI Iš tVROPOS SAN»MLIU.

— Pranas Teisinsimas. Milwau 
kee, Wis., pratęsė iš anksto be 
raginimo prenumeratą prisiuntė 
$15 auką ir penkinę už bilietė
lių šakneles su linkėjimu, “kad 
Naujienų šaknys vis stiprėtų ir 
jos gyvuotų’’. Dėkui už anksty
bą prenumeratos pratęsimą, ge
rus linkėjimus ir už aukas.

— Kaminskas iš Portland, Ore 
gon. sveikindamas Naujienas 64 
m. sukakties proga ir linkėda- i 
mas jų banketo dalyviams gero 
sekmadienio popiečio, atsiuntė 
$5 auka. Dėkui/

SALESLADIES

Full or part time in women’s cloth- 
ng store. Experienced preferred

Good transportation, near express
way. Apply to Mr. Turner:
TURNER &MAGIT CLOTHING CO.

555 W. Roosevelt Rd., Chicago
738-1656

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 5

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatą, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems'skaitytojams. .. . .

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

Mūsą bendradarbė Ir savaitinės skilties “Aplink mus ir nfusą namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurią vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujieną piknike.

DESIGN DRAFTSMAN-ENGINEER

Suburban based engineering group 
of a major corporation seeks persons 
with mechanical drafting 
with good math background to design 
tools, dies and molds for the plastic 
cintainer division. Must have knowl
edge of too shop machining practices, 
meat drafting anh speak english.
Scellent wages — outstanding bene
fits including dental care.

Apply in person tor
CONTINENTAL PLASTIC

{ CONTAINERS

2425 Touhy Av«.Z*
Elk Grove Village, III. 60007

“An Equal Opportunity Employer

ZM. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Lake apskrities A.L. T-os vie
tiniam skyriui pirmininkauja 
A. Vinikas, jo iniciatyva, V. PetJ 
kalis ir kitų gelbėjimu, parašų] 
surinkta ir atatinkamiems pa
reigūnams išsiųsta 2568 laiškai.

Daugiausia parašų surinko 
A. L. aT-os Skyriaus valdyba,] 
Parašų rinkime talkino ir vie
tinės organizacijos.

B “LIETUVOS AIDAI”
S, KAZE BRAZDZ10NYTE, 

PROGRAMOS VEDtJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:(XV-9:30 viL vak 
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.

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

TolH. - 778-5374

4612 & Paulina SL

Dažo namus IŠ Ia»rko It Iš vidaus 
Darbai sarantucrfav

S^imbinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS 
T'W— 1 ---- ' ■*

— Kun. V. šarka, Hamburgo 
lietuvių 'klebonas Vak. Vokieti
joje, ilgą laiką kovojo su sovie
tinėmis įstaigomis dėl lietuvių 

Į teisės lankyti savo gimtąjį kraš 
j ta ir gimines gyvenvietėse. Jo 
raštai pasiekė Maskvą. Pagaliau 
sovietų valdžia pakvietė kim. V-1 
šarką 3 mėn. lankyti Lietuvą.! 
Jis atsisakė važiuoti ir naudo- 

Įtis specialia privilegija, kol vi
siems lietuviams tokios teisės ne 
bus duotos.

I — L'lė Milukienė, Plainview, 
N. Y., Lietuvių Skautų Sąjun
gos Tarybos pirmininkė, atsiun 

štė tokį laišką: “Lietuvių Skau
tų Sąjunga 60-mečio veiklos pro 
ga sveikina Jūs ir dėkoja už skau 
čių ir skautų veiklos rėmimą 
bei informaciją. Malonėkite pri 
imti mūsų kuklią auką Naujie
noms”. Dėkui už sveikinimą ir 
už $25 auką.

— Vladas Gr galiūnas iš Mar 
ųuette Parko be raginimo pratę 
sė savo prenumeratą ir parėmė 
Naujienų leidimą, paimdamas: 
laimėjimų tiketėlius taip pat pri i 
siųsdamas $5 auką. Tos pylinkės ’ 
tautietis užsisakė Naujienas 3 J 
mėn. tinkamesniam susipažini-1 
mui. Dėkui už auka ir už dėme

adėb teisininko Prano SuIg pa
nešta, teisėjo Alphonse Well? 
apžiūrėta, ^‘‘Sūauvoe*’ išleisto 
ayga —
Sn legališkomis formomis
Knyga, su formomis gauna 

na ‘Naujienų’ administracijoj 
Cnygos kaina S3.. Su legaliiko 
falsted SL, Chicaar UJ 60608 
ais formomis

Užsakymus *u Money orde
riu siusti: “Naujienos”. 1739 S

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 Lukšus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
juette Parke.

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

V A L DIS

DAKTARO ĘAZIO BOBELIO 
PAGERBIMAS IR KONCERTAS

^Atkelta iš 2 psl.)
M '- K . -<c
ęlio sveikintojus; ^AL-
'auską ii O. Galvydie-

BALFO St. Petersburgoj

ASTRALOGIJA ARBA KOR
TŲ SKAITYMAS LIETUVIŠ
KAI kiekvieną .šešta dieni nuo 11 
ryto iki 5 vaK; popiet. Apoint- kalba truki) vos 8-9 minutes, sa

REPAlftG ON HOMES & FLATS 
AND APT. BLDGS.

ROOFING • SIDING • DOWN 
SPOUTS • CEMENT WORK 
OF ALL KINDS ♦ PORCHES • 
KITCHENS • REC. ROOMS • 
DORMERS PAINTING • INTER. 
IOR & EXTERIOR WORK.

FREE ESTIMATES 
BY OWNER NO SALESMAN

CALL ANYTIME ~ 
878-5682 or 769-0514

— /Rašytojas Jurgis Gliaudą
iš Kalifornijos gavo Dzūkų drau įteiktas dail. Janinos Marks kū
gi jos konkursinę $1,500 premiją rybos paveikslas.
už romaną “Perlojos respubli
ka”. Vertintojų komisiją sudarė 
kun.. dr. Ignas Urbonas, Dalia 
Kučėnienė ir Česlovas Grincevi 
čius. Mecenatus komisijoje ats 
tovavo kun. Jonas Borevičius,

— Jonas Virbalas iš Omro, 
Wis.,parėmė Naujienų leidimą 
paimdamas laimėjimų lapelius 
ir ta proga prisiųsdamas dešimt 
dolerių auką. Dėkui už nuolati
nę paramą.

HELP WANTED — MALI 
Da rbt n i nky Reikia

BENDROS APŽIŪROS UŽVAIZDĄ

(Maintenance Man)
Ši bendrovė nori susirasti asmenį, 
galinti prižiūrėti dirbtuvės įrankius. 
Kreiptis: _

9633 Sc. Cottage Grove 
tarp 9 ryto ri 3 vai. popiet

-\į|^ vq turiniu ir jo vaizdingumu bu-
•-ž vo nepaprastai įdomi iš išklau- 

su dėmesiu. Pa-
*11? liesdamas mūsų šių dienų |ja-

t žiūrų dabnimąsį, pabrėžė reika-
dirbti vieningoje dvasioje, 

V vienos aukščiausios idėjos ve-
yjįfL dinienis ir'vieno*, tik vieno lik-

įkvėptiems — kovoti už Lie- 
tu vos išlaisvinimą. Girdi, mes 

--*2^ galini turėti skirtingas pažiū-
ras’ skir^n^as religijas, skirtin- 
gą/išsilavinimą, bet tikslas turi 
būti vienas. Sąlytis su mūsų

- SMpP tauta bei jos kamienu neturi už- 
negalim "sau pavelyti 

* asmeniškumui ar asmeniškam
išs^aičiavbnui atiduoti pirmu- 

, mą prieš tautą ir jos laisvę.
ALTos skyriaus sekretorė 

KaiSžB- Ona Galvydienė pristatė solistę
Praurimę Ragienę, trumpai mr 

! JsHHBk šviesdama jos augimą muzika-
šeimoje, jos išeitus 

I mokslus, begales suruoštų kon-
* certų, rečitalių lietuviams, ame-

rikiečiams ir Vakarų Vokieti- 
j^j £jo vakaro rečitalyje visa 

mentų nereikia. Elinora Jakš- į programa, buvo nauja, niekad 
tas, 17 No. Stale St. kambarys; negirdėta.
1717. Tel- 782-3777 arba 925-Į Reikia pasakyti, kad nuo pat 
8392. (Pr.). i vakaro pradžios — skyriaus pir

mininko kalbos iki rečitalio už
baigimo, auditorija sėdėjo taip 
tyliai ir su tokiu atsidėjimu 
klausėsi, kad galėjai galvoti sa
lė yra tuščia.

Graži staigmena buvo po kon
certo — puikiai paruoštos vai
šės visiems to vakaro dalyviams 
su kavute ir pyragais, tortais, 
įvairiais kepsniais ir be bonkų 
ant stalų.- Visi vakaro dalyviai 
buvo aptarnaujami ALTos ir 
bičiulių ponių talka. Tikrai bu
vo puikus, gražus dr. Kazio Bo
belio pagerbimo vakaras. Ačiū 
ALTos St. Petersburg© skyriui, j 
o ypač dail. A. Rūgštelei jjž pui
kų vadc’vavimą.

SUNNY HILLS, FLORIDĄ, 
aplankysime lapkričio 4,5 ir 6 d.

Inf romąci jas. ^suteiks: v.
Vyt. Beleckas^ Sttjiny Hills

904-773-3333' : r.
J. Zubayičius, New Jersey

; 201-381-3198 v -
D. Dulaitis, Detroit 

313-549-6878
J. Mikonis, Cleveland 

216-631-2190
M. P. Kiela, Chicago 

312-737-1717- j
. HPr.)

— Sen. Frank D. Savickas. 
Illinois legislatures svarbių ko
mitetų pirmininkas ir 15 tos Apy 
linkės demokratu organizacijos 
pirmininkas, su savo artimiau
siais bendradarbiais bei asmenis 
kais draugai dalyvaus Naujienų 
bankete ir jau rezervavo 10 as
menų stalą sumažindamas anks 
t y va rezervacija rengėjų rūpes
čius. Dėkui. Visi kviečiami ban
kete dalyvauti ir vietas grupė
mis ar pavieniai galimai anks 
čiau rezervuoti Naujienų admi- 
nistracioje arba skambinant Kris 
tinai Austin, tel. 421-6100.

REST THINGS IN LIFE

Mimai

HGnnHEART DISEASE

State Farm Lite Insurance Company




