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STIPRINIMĄ
NAUJA AMERIKOS LIETUVIŲ 

T TARYBOS VADOVYBĖ
| Altos vadovybę išrinkti:

Iš Katfikų Federacijos: S. 
Kuprys, V. “Naudžius, Jį Pabe
dinskas, E: Paurazienė, J. Stu- 
kas; į valdybą: kun. A. Stasys 
ir adv. P. žumbakis, iždo g?obė 
jas prel.. J. Baltūsevičius;

Jaunai vokietaitei 
gręsia kalėjimas

BURINGTON, Vt. — Dvide
šimt astuonių metų vokietaitė

Amerikos -Lietuvių /Tautinės 
Sgos: inž. E. Bartkus, O. Bie- 
žienė, Pr. Kasiuba, A. Laikūnas; 
į valdybą T. Blinstrubas ir P. 
Bučas, iždo globėjas V. Abrai- 
tis;

Amer. Liet. Socialdemokratų 
S-gos: M.. Gudelis, M. Pranevi
čius, A. Pužauskas,. Br. Spudie- 
nė; į valdybą J. .Skorubskas ir 
dr. J. Valaitis, iždo globėjas A. 
Bukauskas./

Amer. Liet. Tautinės Sanda
ros: A. Andriulionis, A. Deve
nienė, dr. V. Dangis. T. Kuzie- 
nė, J< Kuzas, Jr,; į vadybą inž. 
Gr. Lazauskas ir dr. K. Šidlaus 
kas, įždo globėjas A. Chaplikas:

■ Susiv. Liet. Amerikoje1 A. 
Chaplikas ir E. Miku&utž* i

Amer. Liet. Kat. Susfv. Ame 
ržkoe# prel. J. BaJtnsevrčius lr 
Vyti Yūęiu%į valdybą V.t 
Šimaitis;-: - ' s '•/ ; ./t įl ; J ‘ , J 

. Vyčių: L Šankus, Ann M. Kas 
set;'4 valdybą dr. L. Kriaučeliū- 

t s nasp.- 'h*. n -y' n * i 
•i Šjaures-'Amer. Liet; Studentų. 
Sąjungos- | vaidybą O. Barškė-' 

-’A - "Ą 
s? Sąjūdžio:
V. Jokūbaitis, -K;‘Ozęjįs/t valdy 
bŠT-K Dirkis; ■ ,
^yUniaus Krašto Liietuvių Są- 
jūlfcos: iL Lekas. A- Stankus, į 
^y^^Paka^ka^—

Amer. Liet Kat. ' Moterų Są- 
imgos: J. Rbtsko. Mi Srupsienė, 
į valdybą E? Vilimaite:

Respublikonų: K. Oksas, dr. 
J. Genys; į valdybą J. Talandis.

Demokratų: J. Nasvytis ir J. 
Mulokas, į valdybą St. Bstlze. 
kas, jr. - ALTo Informacija

RASTAS AUSTRALIJOJ 
DINGAS LAKŪNAS

MELBOURNE, Australija. — 
Australijos aviacijai pavyko su
rasti lakūną Frederick Valenič, 
plūduriuojantį Bass sąsiaurio 
vandenyse. Išdaigininkai paskel
bė žinią, kad prie lakūno pri
artėji UFO padaras ir pagrobė 
gerą karo aviacijos lakūną. La
kūnas pranešė, kad sudegus jo 
lėktuvui, jis priverstas leistis į 
Bass sąsiaurio vandenis. Aviaci
jos vadovybė turėjo šią jo žinią, 
lakūną surado ir išgelbėjo. La
kūno p r a nešimą girdėjusieji 
australiečiai pranešė laikraš-
^-«=s======x=^=^========

KALENDOMLIS
Spalio 30: Zenobija, Alfon

sas, Vabdė, Mm vainis.

Kristina ir Berster pripažinta 
nusikaltusi ir Amerikos įstaty
mams, kai ji, iš Kanados nele
galiai įvažiavusi į JAV, sienos 
pareigūnams melavo apie teisę 
įžengti į Ameriką. Komisijonie- 
riui ji aiškino, -kad ji esanti po
litinė bėglė ir prašo leisti jai ap 
sigyventi Amerikoje ir baigti 
mokslus. Ji prisipažino, kad ji 
priklausiusi Heidelbergo univer 
siteto veikusiai Socialistų Par

tijos Kolektyvui, buvo susižavė 
jusi tos partijos skelbiamomis 
idėjomis, o dabar esanti pačių 
vokiečių persekiojama.

- . i ■ -

Tuo tarpu demokratinė Vokie 
tijos vyriausybė .prašo teisingu 
mo departamentą ją atiduoti vo 
kiečių teismo organams, nes ji 
glaudžiai dirbusi su Vokietijos 
teroristais, priklausiusiais Baa- 
def 'grūpei. UzTrnėtą valdžios pa 
reigūnams jai gręsia penkęrių 
metų bausmė, o vėliau ji gali bū 
ti išsiųsta Vakarų Vokietijon; 
kur ji galėtų būti teisiama su ki 
tais vokiečiais teroristais. Kartu 
su ja buvo suimtas 33 metų Ray 
Raimuir. Pradžioje norėta ir jį 
patraukti teisman už Kristinai 
-suteiktą pagalbą, bet vėtiau jis 

1 išjungtas iš bylos.

Gali iširti taikos 
konferencija

WASHINGTON, D. C. Egip 
to prezidentas Sadatas, pasipik 
tinęs Izraelio nutarimu susti
printi Samarijoje esančias Egip 
to kolonijas, labai pasipiktino 
šiuo izraeėitų žingsniu, pranešė, 
kad jis atšaukiąs Egipto delega
ciją iš Washington©. Antras pra 
nešimas sakė, kad jis įsakęs svar 
blausiems delegatams parskris
ti į Kairą ir pranešti apie einan 
čią derybų eigą. Sadatas labai 
pasipiktinęs kolonijų stiprinimu, 
nes premjeras Begin buvo pa
sižadėjęs kolonistus ir karo jė
gas atšaukti. Į Kairo pasitari
mus atvykusieji Izraelio kariai 
pareiškė, kad bus atšaukti kolo 
nistai ne tik iš Sinajaus, bet ir 
iš Samarijos. Dabar aiškėja, kad 
tie kdf.onistai yra stiprinami. 
Bet šeštadienį paaiškėjo, kad 
Egipto delegacijos nariai dar ne 
buvo tšskridę.

— Kubos kariai padėjo Etoipi 
jos diktatoriui sumušti maištau
jančius somaliečius, bet jie ne
pajėgia įveikti kalnuose veikian 
čių Ertrėjos partizanų. Be to, 
Kubos kareiviai nenori kovoti 
prieš Eritrėjos maištininkus. 
Jie reikalauja leisti jiems grįžti 
į Kubą.

RicbardJJ. Burbin, beturiu kilmės politikas, dalyvavą 
rudemniame Naujienų'bankete Martinique restorane.

RAKETAS I ZAMBIJA

TRUMPAI IS VISUR SADATAS IR BEGINĄS GAVO SIU METU 
NOBELIO TAIKOS PREVnJA

Saulė teka 7:17, leidžiasi 5:51.
Otm debemotaa. • 4 **

čiams apie UFO pasikėsinimą 
erdvėje pagrobti lakūną, o šie 
paskelbė netikslias žinias. Da-

j BEH’UTAS. D.š’niųjų krikš- 
įcicn’ų Libare v .dovaujantis po- 
ilitikicr’us Amin Gemayel, Fa
langist ų boso Pierre Gamayel 
vyr. sūnus. pas’kMbėiime su An 
Nahar krk’aš i pasakė, kad 

i arabai v’sad i buvo Libano na. 
j.turaiūs sard r e ‘ai ir kad jų 
į tarpusavio m š v-tis yra naudin
gos tik Izraeliui Jo tėvas Pasi
sekė neseniai s sitikęs palesti- 
ireuių partizarų lyderius “dėl 
to. kad mūsų re’kalas yra su
laukti palestiniečius grįžtant į 
savo tėvynę”, pasakė jis.

TEHERAN.— šacho Moham
med Reza Pahlevi 59 metų am
žiaus sukaktuvių proga trečia
dienį apie 1,500 iraniečių buvo 
amnestuoti ir paleisti iš kalėji
mų. Bet Irano pietiniame gale 
dėl tuo pačiu metu demonstra
cijų buvo uždary ti du universi
tetai ir armijos kareiviai du de
monstrantus nušovė.

— Doleris labai greitai pakil- 
jtų. jeigu atneriki?čip? pirktų 
Į tiek daug degalų >avu mašinoms. 
Įtvirtina Eųrčpos ekonomistai

NEW DELHI.—Dp’ arų pra
nešimu koks tai, oar nėivardin- ' • r ’. < 7 I • 4* • r c - tas, vintshs,; tebespėjama. kad 
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Prezidentas nesirengia kištis į Egipto ir 
Izraelio einančias taikos derybas

WASHINGTON. D. C. — Sekretorius Cyrus R. Vance pas
merkė Izraelio kabineto nutarimą stiprinti kairiajame Jordano 
upės krante esančias Izraelio kolonijas. Sekretorius sako, kad 
nutariamas stiprinti kolonijas yra priešingas David vasarvietė
je padarytiems susitarimams ir nutarimams. Izraelio atstovai 
buvo pasižadėję atšaukti savo karo jėgas ir kolonistus ne tik iš 
Sinajaus pusiasalio, bet ir iš visos Izraelio karo jėgų laikomos 
Jordanijos teritorijos.

O-

UŽ-

Ooeruotas ir sustiprėjes -Saudi Arabijos 
karalius užsuko i Baltuosius Rūmus

LONDONAS, Anglija. — Britų vyriausybė, išklausiusi 
sienio reikalų ministerio Owen pranešimo, nutarė tuojau pasiųsti1
į Zambiją priešlėktuvines raketas ir kitokius ginklus. Ministeris 
išaiškino, kad Zambijoje nėra jokių partizanų mokyklų ir iš Zam
bijos į Rodeziją partizanai nesiveržia. Gerai ginkluoti partizanai 
veržėsi iš Mozambiko, bet iš Zambijos niekas nesiveržė į Rodezi- 
jos teritoriją.

O vis dįpto Rodezijos karo va 
dovybė, bombarduodama Rode- 
zijoje įsteigtas partizanų bazes, 
labai žiauriai bombardavo ir 
Zambijos pasienio kaimus ir 
miestelius, užmušdama ir sužeis 
dama daugelį visai nekaltų žmo 
nių. Dabar Zambijos karo jėgos 
galės atsišaudyti prieš atskridu
sius Rodezijos lėktuvus.

KARALIUS CHALEB 
GERAI SUSTIPRĖJO

encefalitis, vienoje Indijos vals-i 
tijoje pradėjo plisti epidemijos 
greičiu ir per pirmas 3 savaites, 
ta liga mirė jau tarp 1(M) ir 1 ,(MM) 
žmonių. Ta liga apsirgęs greit 
gauna aukštą temperatūrą ir po 
vienės ar poros parų miršta.

WASHINGTON.— Vyriausias 
teisėjas Warren Burger, kurio 
asmeninis kreipimasis į įstatym- 
darius (Kongreso atstovus) dėl 
bankrotų biliaus supykino vieną 
senatorių, atsakė supykusiam 
senatoriui: “Aš manau, kad dar 
labai susilaikydamas kalėjau 
apie teisdarystės reikalus. Aš

POPIEŽIUS ATLEIDO 
KARDINOLĄ FELICI

VATIKANO MIESTAS.— 
piežius Jonas Paulius II pradėjo
Vatikano biurokratijos reformą, 
pašalindamas vieną kardinolą iš 
svarbios Įstaigos pirmininko pa
reigų. Vatikano biuletenyje pa
skelbta. kad kardinolas Pericle' 
Felici, 77 metų amžiaus, pasi
žymėjęs konservatorius, yra 
skelbiamas Vatikano apeliacijų 
teisino prefektas ir Kanonų re
vizijos komisijos pirmininkas, 
bet nebėra Antrojo Vatikano 
Susirinkimo' dekretų interpreta
vimo komisijos pirmininku.

Vatikane tvirtinamą, kačknau- 
jasis popiežius yra Vatikano II 
susirinkimo, pasibaigusio ,^91)5 
metais, nutartų Bažnyčios refoi^ 
mų pasireiškęs šalininkas^ JaiP 
kiama, ką jis paskirs Felici vie
toje. Pastebima, kad ištisai per 
455 metus popiežiais buvo ren
kami vien tik italai.

Tolimesnėms Vatikano valst. 
sekretoriaus pareigoms laikinai 
patvirtintas prancūzas kardino
las Jean Villot ir kiti Vatikano? 
pareigūnai pageidauja, kad, ita
lams patenkinti, Vatikano valst. 
sekretoriumi turėtų būti pa
skirtas italas kardinolas.

KIENO TAS TUNELIS?klausimais. Karalius Chaleb yra
įsitikinęs, kad JAV neturi jokių
kėslų į užsienio teritorijas, nie-įjus užtikrinu, kad aš nė nema-

‘nau susilaikyti nuo pranešimo apkaitino šiaurė? Korėja. k»7 ji 
kongresui, Prezidentui ir vi-po dcmili,arizuo|a Z()na t 
siems sios sahes žmonėms kasĮšiaur..s jr pjetu Kor-ju jškaSusi

WASHINGTON, D.C. - Sau
di Arabijos karalius Chaleb, 
praleidęs 24 dienas Clevelando 
ligoninėje, sustiprėjo ir atvyko 
į Baltuosius Rūmus pasimatyti 
su prezidentu Carteriu. Karaliui 
Chaleb buvo’ padaryta sunki 
širdies operacija. Į karaliaus 
širdį buvo įdėta žarnelė, kuri 
aplenkia apgadintą širdies val- 
vą. Clevelando ligoninėje yra 
patys geriausieji širdies opera
cijų specialistai. Operuotas, ap- 
gijęs ir sustiprėjęs Saudi Ara
bijos karalius labai dėkingas li
goninės gydytojams. Jis norėjo 
pasakyti prezidentui savo nuo
monę apie gerus Amerikos gy
dytojus, moksle padarytą Pa
žangą ir ligoninių švarą.

Karalius namo dar neskrenda

kam nesudaro pavojaus, bet nori 
padėti kitoms valstybėms žengti 
pirmyn ir gerinti ekonomini 
žmonių gyvenimą. Saudi Ara
bijos karalius tarėsi ir degalų 
bei jų kainų reikalais. Karalius 
jau yra gerai sustiprėjęs, bet! 
namo jis dar neskrenda. Jis turi 
savo lėktuvą ir vakar išskrido 
į Bermudų salas, kur dabarti
niu metu labai geras oras. Jis 
rengiasi ten praleisti dar vieną 
savaitę, o vėliau jau skristi 
namo’.

NEW YORKAS. Jungtinių 
Tautu vadovybė penktadienį

yra reikalinga visai teisinei 
sistemai”.

—- ChicagOs teismas pripažino 
miesto zonų pareigūną Paul 
Marcy n s'kaUusiu veikiantiems 
’’rintvmams.

bar lakūnas taisosi, sveiksta ir j 
rengiasi . tolimesniems skraidy-i 
mams.

Saudi Arabijos karalius gana 
ilgai tarėsi su prezidentu įvai
riais Artimųjų Rytų ir taikos

• — Jeigu pavyks pasirašyti Iz
raelio ir Egipto taiko’s sutartį, 
tai didžiausioji Nobelio premija 
turėtų priklausyti prezidentui 
Carteriui, nes tai viešai pripa
žino prezidentas Sadatas ir 
premjeras Beginąs, o jiedu dau
giau žino, negu bet kas.

— Prancūzų lėktuvų konst
ruktorius Guilbet Perrol pripa
žįsta, kad Amerikos keleiviniai 
lėktuvai yra patys geriausieji, 
praktiškiausieji ir pigiausieji. Jis 
patarė prancūzams galvoti apie
reikalingą jų aviacijos revoliu-.duotus pinigus pasisavino sau. 
ciją. Jis patarė sekti ameri- Jis žinojo, kad rinkimams duo- 
kiečius. Į tų aukų negalima pasisavinti.

— Amerikos javų augintojai 
šiais metais užaugino patį di
džiausia derliu. Nei vienais me
tais amerikiečiai neturėjo tiek 
javų. Kinija ir Rusija laukia 
Amerikos javų, moka už juos 
auksu.

Teisėja Rose Elizabeth 
Burd buvo nepaprastai gabi tei
sės studentė, ji pirmoji moteris, 
gavusi teisę mokyti vyrus Stan
ford universitete, ruošianti įsta
tymų projektus Kalifornijos sei
melyje, o dabar rinkėjai ren
giasi nebalsuoti už ją, nes ji la
bai švelniai baudžia nusikaltu
sius ūkininkus.

— Georgia senatorius Herman 
Ta’madge turi aiškintis teismui, 
kaip jis rinkiminei kampanijai

tunelį, tinkamą maršuoti trims 
ar keturioms kolonoms akcijai 
paruoštos kariuomenės. Šiaurės 
Korėja atsakė, kad tą tunelį iš
kasė Pietų Korėja ir kad tas tu
nelis moderniam karui visiškai 
netikęs ir joks proto turintis 
komanderis tokio nekasių.

RIAUŠĖS IRANE
TEHERAN. Irano kariuo

menė penktadienj vėl susirėmė 
su demonstracijomis dviejuose 
miestuose, bet dėl radijo ir te
levizijos streiko visame krašte 
apie neramumus ir riaušes smal
kesnių žinių negauta. Nacio'na- 
linis radijas tik pranešė, kad 
riaušėms kilus dar dviejuose 
miestuose Kermanshah ir 
“šventame” Oom mieste. X žmo
nės užmušti ir mažiausiai 50 
sužeista.

— Aukštesnieji arabai, gavę 
dolerius už degalus, stengiasi in 
vestuoti savo pinigus į Arheri- 
kos bankus ir dideles bendro
ves. Jie daugiau pasitiki Ameri 
kos bankais, negu arabų.

GEN. Dajano pareiškimas 
Amerikos laikraštininkams, kad 
nesirengia atšaukti Izraelio ko- 
■onistus iš Samarijos, bet juos 
sustiprinti gali pakenkti dabat 
vykstančiom taikos derybom, 
galvoje Vance. Taikos ^prvbos 
prasidėjo, jos eina, skirtingos 
nuomonės aiškinamos ir nėra 
pagrindo einančiom derybom 
kenkti. Dajanas labai greitai at
kirto į tokius sekretoriaus Van
ce samprotavimus. Dajanas 

pokštelėjo, kad JAV privertusios 
Izraelio kabinetą imtis tokio nu 
tarimo, nes Amerikos parigū- 
nai šiomis dienomis yra padarę 
nepamatuotus pareiškimus.

Prezidentas Carteris, turėda- 
ihW gatVdje Moišė^ Dajano pa- 
d’arytąC pa’reiškimįp^fodjąv pa- 

c reiškė, kad JAV nerikiš^pjzrae 
'rio rriEgiprO^ėinahčidsvdėrybas. 

Jis pats rsikišiąs'tiktai įtiio^atve 
ju, jeigu abi besitariančiosrėalys 
kuriuo nors-’-'klausimuri-hegalės 
susitarti. JAV' nenori r būt? tre
čia šių dviejų valstybiiprpasita
rimų dalimi. *Jos norėtų, kad 
abiejų valstybių atstovai’-patys 
galėtų klausimus aiškinti- ir su
sitarti. Prezidentas bandys įsi
kišti tiktai tuo atveju, jeigu abi 
valstybės nesusitars. ■ : '

OSLO, Norvegija. — šių metų 
Nobelio taikos premija paskirta 
Egipto prezidentui Anwar Sada 
tui ir Izraelio premjerui Mena- 
hem Beginui. Taikos premiją 
jiedu turės pasidalyti pusiau. 
Egipto prezidentas Sadatas pa
darė pirmą drąsu žingsnį, nus- 
krisdamas į Izrae1! ir pasiūlęs 
taikos sąlygas Izraelis ir Egip
tas kovojo 30 metų. Izraelio ka 
ro jėgos užėmė visą Sinajaus pu 
siasalį. apsupo Eigpto armiją ir 
buvo beiruošiančios žygiuoti į 
Kairą, bet. amerikiečiai patarė 
viso Egipto neužimti. Preziden
tas Sadatas nutraukė ryšius su 
Sovietų Sąjunga ir įsakė rusų 
karo jėgoms išsikraustyti, o vė
liau pirmas pradėjo ieškoti tai
kos su IzracTu. Jis pareiškė Iz 
racl^ ariamentui, kad Egiptas 
nenaudos karo jėgų prieš Izraelį, 
bet bandys klausimus išspręsti 
pasitarimų būdu. Beginąs taip 
pat prisidėjo prie taikos paruo
šiamųjų darbų. Dar ir šiandien 
Washingtone eina Izraelio ir 
Egipto taikos derybos. Manoma, 
kad šioms valstybėms pavyks 
susitarti, bet derybos labai sun
kios.

— Gerai informuoti vagys už
puolė karo laivui atneštą įgulos 
algą ir dingo. Jie nusinešė 200 
tūkst. dolerių. Manoma, kad va
gyste padary ta su tiksliai su
teikta informacija.



PIRMAS AMERIKOS LIETUVIS ILLINOIS STATE RINKIMUOSE
fjo biografinės žinios)

Richard Joseph Durbin. De
mokratų kandidatas į Lieutenant 
Governor postą, šluos rinki
muose einąs kartu su Michael 
J. Bakaliu, gimė East St. Louis, 
Ill, Rietuvių gyvenamoj apy’in- 
kėie, ir baigė to miesto katali
kiškas pradžios ir aukštesnę mo

Jo tov g’nięs ūkyje netoli 
Dahlgren, Ill. mirė 1959. Jo mo 
tina — emigrantė lietuvaitė, 
Ona Kutkaitytė, gimusi Jurbar
ke ir atvykusi į JAV 1914 me
tais. dabar jau pensininkė ir gy 
vena Fairview Heights, Ill.

Jis Cankė St. Louis Universi
tetą, Georgetown Universitetą 
Washington, D. C. ir Georgetown 
Scho'5 of Foreign Service. Tei
sės daktaro laipsnį gavo iš Ge
orgetown Law Center, 1969.

Washington, D. C. dirbo JAV 
Senatoriaus Paul H. Douglas bū 
stinėj ir Department of Bussi- 
ness and Economic Develo
pment įstaigoj, Illinois skyriu-

- je. Ten būdamas, sekė federal!-' 
nius įstatymus, liečiančius Illi
nois, palaikė ryšius su federali- 
nėmis agentūromis ir stebėjo 
Jlinois projektų eigą. Ši įstaiga 
turėjo daug įtakos Western Ato 
mic Accelleratęr projekto įgy
vendino.

Baigęs teisės mokslus, jis įsi
jungė į gubernatoriaus padėjė
jo Paul Simon štabą Spring
field, Ill. ir buvo Illinois senato 
pa amen taras.

Dirbdamas kartu su Paul Si
mon, jis išrūpino finansinę pa
ramą pietinio Illinois policijos 
departamentui, pagelbėjo ke
liems šimtams Illinois piliečių 
gauti jiems priklausančius ne
darbo čekius,- ir prisidėjo prie pe daugąUo visuomeninių: orga 
paruošimo Ecology’ Handbook nizacijų, priklauso ir jaunimo

įstatymų, kuriuos jis 
yra įstatymas, kuris 
galimumą Illinois stu- 
lankyti medicinos mo

prijungti prie 
visus naujagi-

nominuotas į

for Consumers vadovo, kuris 
pasiekė pripažinimą visoj Ame 
rikoje.

Būdamas I^inois senato par
lamentaru jis patardavo pirmi
ninkaujančiam senate Paul Si
mon ir padėjo paruošti Senato 
Taisyklų pakeitimus.

Nuo 1972 iki 1977 dirbo Illi
nois senatoriaus Partee štabe ir 
buvo demokratų teisinis patarė
jas Senato Teisių Komitete.

Tarpe 
paruošė, 
padidina 
dentams
kyklas, jei jie pasižada prakti
kuoti vietovėse, kur nėra gydy
tojų. Taip pat įstatymas, liečian 
tis sveikatos apdraudą, pagal ku 
rį apdraudos kompanijos priva 
lo automatiškai 
tėvų apdraudos 
mius vaikus.

1976 m. buvo
Illinois senatorius 50 distrikte. 
Pirminiuose rinkimuose laimė
jo prieš du kandidatus, bet pra
laimėjo bendriniuose rinkimuo
se 1,648 balsų skirtumu. Tame 
distrikte demokratų kandidatas 
į gubernatorius pralaimėjo 33,- 
000 balsų skirtumu. Toje rinki
mų kampanijoje už jį pasisakė 
laikraščiai Chicago Sun-Times 
ir Chicago Tribune. Pastarasis 
užgyrė jį, kaip “nepaprastai švie 
su ir daug žadantį kandidatą”. 
O State Journal — Register 
(Springfield, U1.) rašė, jog Dur 
bin “yra plačiai žinomas, kaip 
vienas ž pačių geriausių žinovų 
Illinois vadžioje”. •;

Kaip praktikuojantis advoka
tas, turi savo. įstaigą Spring
field, Ill. Priklaušo Sangamon 
County Bar Association ir Illi
nois State Bar Association. Tar

gajima spręsti tik apie atkaklias emigrantai turėjo arba greit is-
sikraustyti, ar po kiek laiko ari. 
miliuotis, nes normanai papras
tai greit užmiršdavo savo tėvy
nę ir sušalėdavo su vietiniais.

M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas jo sumanytai operai Jūratė

RAŠO BR. DUNDULISNORMANAI PABALTIJO KRAŠTUOSE
kraštyje. Turime atsargiai ver
tinti ir Rimberto žinią, kad Kur 
šas, t. y. Lietuvos ir Latvijos 
pajūris, priklausęs Švedijai. Ta 
priklausomybė greičiausiai reiš 
kė duoklės mokėjimą, imbertas 
mėgsta perdėti. Be abejonės, 
perdėtas Gruobyno ir Apuolės 
gynėjų skaičius, grobio dydis.

Kurį laiką mokslininkai aiški 
nosi, kur galėjo būti švedų už-

(Tęsinys)
šis Rimberto aprašymas nuš

viečia IX a. įvykius Lietuvos ir 
Latvijos pajūryje. Iš jo sužino
me apie grobikiškus berungty- 
niaujančių švedų ir danų sieki
mus, kuriuos jie stengėsi reali
zuoti Baltijos rytiniame krante 
— Kuršių ir Žmaičių karste. 
Taip pat sužinome, kad to meto 
lietuviai ir jų gįminaičiai turėjo
stiprių pilių, sugebėjo sėkmin- pultoji Apulia, šiandien dėl to 
gai gintis ir atlaikyti apgulą. Ta nebesiginčijama. Rimberto mi- 
čiau švedų pergalė ties Apuo-i 
le nebuvo itin sėkminga: nuga
lėtojai nebandė įkurti Kurše sa
vo tvirtovės ir palikti įgulos 
Zėburge (Gruobyne), nepajėgė 
paimti Apuolės, o pasitenkino 
išpirka, švedai neįvedė savo vai 
džios šiame Baltijos jūros pa-

futbolo (soccer) klubui. Gyvena 
su šeima 1525 S. Bates, Spring
field, U
—Edvardas Šumanas •

/;A

IfoHy Pitcher loved her husband
So much so, that when he went into battle 

firing the Revolution, she did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannons, he was 

IdUed by a British bullet.
Molly knew the time had come to take * 

žEock in her country. So she picked up 
where her husband left off. And when

Savings Plan at work a Tittle Is set aside from eadė 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically.

That way, you’re making a real investment la 
your future. And in America’s, too.

So buy United States Savings Bonds.
Right from the start, it’s been an equal

nima Apulia yra Apuolės pilia
kalnis, 8 km į pietryčius nuo 
Skuodo. Apuolės piliakalnio pra 
eičiai nušviesti vertingų duome 
nų davė piliakalnio archeologi 
niai tyrinėjimai 1928 m. bei 1930 
—1932 m. (MG 1973, Nr. Nr. 
12). Apuolės archeologiniai ty 
rinėjimai parodė, kad šios sri
ties gyventojai, iškilus pavojui 
daug kartų didino savo pilies’ 
kaip ir netoli esančios Impilties 
pilies (Kretingos ra j.), pylimus 
ir labai sumaniai stiprino juos 
akmenimis bei medžiais, anų lai 
kų fotiffkacijoje pasiekdami di
dėlio tobulumo. Apie' IX a. pi- 
Pakalniai yra tvirtovinio pobū
džio, atskirų pusiau feodalinės 
diduomenės viršūnių atstovui 
(kunigaikščių) sodybos ir kartu 
valdomų teritorijų centrai, kur, 
kilus pavojui, subėgdavo ir apy 
linkių žmonės. ...

Apie naujus danų ir švedų 
žygius į rytinį Baltijos pakraš 
t į ir jų tariamus' “užkariavimus” 
sužinome daugiausia iš sagų ar 
jomis besiremiančių kronikų Vė 
lesni IX—XI a. švedų antpuoliai 
nebuvo dideli, ir jokių teritori
jų priešas nelaimėjo. Turimos’ 
įvairių šaltinių žinios nerodo,1 
kad švedų valdžia kraštuose,1 
pirmiausia Kurše, būtų buvusi' 
tvirta. Negalima sutikti su B. 
Nermano nuomone, kad apie 
XI a. vidurį švedų valdžioje bu 
vo dideTė Pabaltijo dalis. B. 
Nėr man as daugiausia . rėmėsi 
kronikininku Adoniu Bremenie. 
čiu, kuris XI a. antrojoje pusėje 
rašytoje Hamburgo bažnyčios 
istorijoje Kuršą priskyrė prie 
Švedijai pavaldžių “salų”. Tas 
jo pranešimas neatitinka tikro 
vės, nes švedai nuo X a. pabai- konkretesniais

aew victory and a new heroine.
Today, when it’s time to take 

<ock in their country, Americans 
buy U.S. Savings Bonds.

> When. you join the Payroll

Bends can be replaced if rec iras are pr cvided 
deeded, Bends can be ashed at yocr bank, httxr

danų pastangas įsigalėti ginta
ringoje Semboje (gal būt, Vis- 
kiautuose). Ar jiems tai buvo 
pavykę, neaišku. Tikriausiai da 
nų karalius Hakonas patyrė ne 
didesni laimėjimą, kaip švedų 
karalius žygyje į Gruobyną ir 
Apuolę. Jeigu jam ir pavyko 
įsitvirtinti kai kuriose sembų 
krašto vietose ar sukurti danų 
koloniją tai ši kolonija (nebū 

. tinai karių, galėjo būti ir pirk
lių) glaudesnio ryšio su seną- 

’ ja tėvyne Danija neturėo. Danų

BRANGSTA ORO KELIONĖS

WASHINGTON. Civilinės 
Aeronautikos Taryba penktad.e- 
nį leido didesnėms oro aviacijos 
linijoms lapkričio 10 d. pakelti 
3.2 nuoš. važmos kainas JAV 
teritorijoje. Oro linijoms leidži u 
ma važmos kainas kelli iki W %, 
o nupiginti net iki 70%.

gos neturėjo Pabaltijyje jokių 
valddų. Kaip pagrįstai mano žy 
mus lenkų istorikas H. Lov
mianskis, greičiausiai tai buvo 
kronikininko išvados iš Breme
no arkivyskupo Rimberto apra 
šymo apie švedų pergalingą žy
gį į Kuršą, kuris baigėsi Apuo
lės pilies užpuolimu IX a. viduj 
ryje ir kuršių privertimu sumo 
keti švedams išpirką. XI a. ant
roje pusėje kuršiai jau įsiveržda 
vo į Skandinavijos pakraščius 
ir juos nusiaubdavo.

Kitoje labai puldinėtoje baltų • 
teritorijoje — Prūsijoje, kur rys 
kiai kryžiavosi danų ir švedų 
veikla, apie normanų ankstybo 
sius antpuolius teišlikę padavi
mų VIII a. garsus danų vikin- « 
gas Starkateris suruošęs žygių < 
į pietrytinius Baltijos krantus ( 
ir į Sembą (dab. Karaliaučiaus 
srities pusiasalį) o IX a. pirmo 
je pusėje danų valdovas (“ka
ralius”) Regnaras Lodbrokas at 
likęs sėkmingų žygių į Sembą ir 1 
Kuršą. Skelbiamas plačių teri-Į 
torijų “pavergimas” buvo tik
riausiai tų teritorijų pakraščių 
nusiaubimas vasaros metu. Da
nų kronikininkas Saksas Grama 
tikas, rašęs XII a. pabaigoje, 
remdamasis istoriniais padavi
mais, pasakoja, kad karaliaus 
HardT.do Baltadančio sūnus Ha
konas X a. viduryje (apie 950 
m.) suruošęs žygį į Sembą. Ver 
ždamasis į krašto’ gilumą, jis su 
tikęs didelį pasipriešinimą. Sem 
bai narsiai'gynę savo kraštą, 
tad po-kruvinos kovos danų ri
teriai buvę priversti grįžti prie 
savo įaivų. Hakonas labai nusi 
minęs dėl to nepasisekimo, įsa 
kęs. sudeginti laivus ir kvietęs 
bendrai su juo dalytis likimu 
laimėti ar žūti. Atsinaujinusios 
kautynėse Sembai buvę nugalė-į 
ti. Nugalėtojai danai išžudę sem 
bų vyrus ir pagrobę jų žmonas. 
Jie taip susižavėję sembėmis; 
jog užmiršę savo žmonas, palik 
tas namie, ir pasilikę gyventi 
Semboje. Dėl to, sako kroniki 
ninkas, sembai giriasi bendru 
su danais krauju.

A. Stender-Petersonas. rem
damasis tuo pasakojimu, teigia 
Sembą buvus nukariauta, o jos > 
vietoje įkurtą normanų vajsty-j 
bę. Su tuo negalima sutikti, kaip j 
nesutinka ir H. Lovmianskis.] 

į T as pasakojimas nepagristas 
; šaltiniais. Iš jo

see us for 
UQlft financing.

AT OUR LOW RATES

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savyagulartyl 
^1/. o/

Coaipamd^d
Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES 

earn up to 7v<%

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILUNOIS

Prm Kazoueskju, Phonet Virink 7<7747

SOURSt MoruTa*.Frl.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Juzė Dauzvardienė, Lietuvos generalinė konsulė3 
gina pavergtos Lietuvos reikalus diplomatų tarpe.KONSULE KALBĖJO AMERIKIEČIAMS /

Quota International Klubų vi- šydama amerikiečių talkos bei 
durvakarių 5 valstijų apygar
dos metinė konferencija įvyko 
Sheraton viešbutyje, Oakbrook, 
Ill., spalio 20-22 dd. šeštadienio 
vakare, bankete, kuriame daly
vavo apie 200 delegačių ir sve
čių, pagrindine kalbėtoja buvo 
Lietuvos Genetalinė Konsule J. 
Dauzvardienė. Jos kalbos tema 
programoje buvo atspausdinta 
šitaip: “Crushed But Not Con
quered — Courage of a Cap
tive Nation”.

Generalinę Konsule pristatė 
buvusi Čikagos skyriaus pirmi
ninkė, diplomuota sąskaitininkė 
Pranutė Sadauskaitė Būczek,

Pusvalandžio kalboje konsu
le trumpai apibrėžė Lietuvos 
istoriją ir atpasakojo įdėtu vos 
ir kitų Baltijos kiaštų dabartinę 
padėtį, paliesdama okupacijos 
pradžią, trėmimus, religijos per
sekiojimus, priespaudą, pogrin
dinę spaudą, disidentus, sumi
nėdama Kalantą, Sadūnaitę, Pet
kų, Žyprę ir kitus, ir baigė pra-

užtarimų Lietuvai ir jos žmo
nėms laisvės grąžinimo paslau
gose. Publika labai šiltai priėmė 
p. Daužvardienės kalbą ir, jai 
baigus, atsistojo ir ilgai plojo.

Po jos kalbės buvo pristatyta 
naujoji yidurvąkąriiį apygardos 
pirmininkė, DĮinojs genjeratnio 
prokuroro • asistentė . advokatė 
Elizabeth rCąnfięld iš gloękfbrd, 
III. Įsteigto prieš 60 metų. Quota 
International narės vtšoš yį’a 
profesionalės. a.kštJs h'/ni \ 
įmonuį br valdžios jpąręigunf-s’ 
— ėgžėkulvvės. Turi skyrius 
JĄV,; Ka^d^, Pijįi ,šžlose.p^ 
,waii įr Auštrąlijpjel I X ~ '

7 Po pix>gramo3, beveik "vįęi tfa-r 
lyviai eilutėje praslinkdamL-3^ 
meniskai ’ pasveikiho konsule Ir

steri ėdami, . kad. riki ^šioleLiiį'k 
mažai težinojo, kas 'dedasi už ge£ 
tezinės uždangčs. * Kiekvienam 
banketo dalyviui.. buvo įfekf i 
Amerikos Lietuvių Tarytes.iš^ 
leista brošiūra' -

lUHlNG IIBETIHI FOfl A 
p- by • ■

Carolyn AveliM - 
Hual-WessM Kilcheas

x Achieving Kitchen Efficiency
The energy crisis has made 

tiie subject of energy-saving 
cooking more than įust idle 
conversation. Todays home
makers are very concerned 
with ways to save money in 
the kitchen because they 
have to be.

There are real ways to 
achieve energy-saving effi- • _
ciency in the kitchen which thermometer when roasting, 
we’ve experienced in the This can usually prevent 
Hunt-Wesson Kitchens.

For instance, always try to habit of-using a minute-timer 
match pan size with the for precise cooking. Do follow 
burner. A pan that is smaller your recipes; they were meant' K 
in diameter than its accom- ------- L’J1
panying burner wjll allow 
heat to escape. That translates 
to precious energy wasted!

Remember to cut your. 
vegetables before cooking 
rather than cooking them this Mbit, 
whole. This speeds the prr>- * 
cess. Legumes or dried fruits 
should be soaked, also, to cooking. Don’t try to inCbr- 
reduce cooking time. Soaking porate thawing - time jntp 
returns them to their natural 
state, or consistency.

Another obvious way to 
lessen cooking time is to 
choose a relatively quick arid 
easy to prepare main dish.

Convenience foods such as 
our Prima Salsa, prepared 
spaghetti sauce, would* cer
tainly help the cause. Simply 
heated thoroughly, this thick 
sauce tastes like it simmered

boiling or steaming. You cut 
food into small pieces so they 
cook guickly. i

K you wish to cook with, 
your oven or broiler, is 
important to learn how to use 
them in a more efficient man
ner. Consider the foHowmg 
tips:

Always try to use a meat

This can usually prevent 
dvercdoking. Alio, get in the

<s a guides
Remember that preheating 

the oven is generally wasteful 
except for “quick-bake v item* 
such as. cookies, pizza and ■ 
frozen entrees. Cut down on

- Make an effort- to thaw 
foods at least partially before

Don’t be afraid to experi
ment with new cooking 
methods. Oriental stir-fry 
cooking i* not only intriguing 
as a change-of-pace menu 
idea — rt iw mere energy 
affiant tnH DAltŪticUS than

cooking time. This is a sure.' 
energy waster. y ‘

A genuine blessing to erfcry 
energy conscious homemaker 
maybe the micro wave oven. 
An industry study shows that 
by 1980, between 20-25 par 
cent of American household* 
will be using them. If used I 
exclusively instead, of i con
ventional oven, the energy 
savings of a microwave oven | 
could approach 85 per cent.

These eoergy^aving hints/ ' 
are proof that there are- in
deed wajm to save ta»l 
in the kitchen. It’s jmt I 
another way ^Hnnt Wehftin. in 
working to make it better n 
for you. _

. - NAUJIENOS, CHICAGO 8, IU, QclStef 30,



PREMIJŲ PASKIRSTYMAI
Įdomiai perskaičiau “Naujie- rašoma taip, 

nų” 143 numeryje patalpintą K. 
Petrokaičio straipsnį “Juodoji 
ranka valdo Lietuvių Rašytojų 
Draugijos valdybą”. Jame au
torius iškelia literatūros veika- 
Cų premijavime vykstančius nes 
klandumus. Tenka paryškinti, 
kad tai yra seni įsikerėję papro
čiai, kokių tupėjome ir gyven
dami Lietuvoj. Nes kartais bū 
na ir taip, kad gražiame rūtų 
darželyje atsiranda ir nepagei
daujamų piktžolių.

Nepriklausomoj Lietuvoj ėjo 
žurnalas “Naujoji Romuva”. Jis 
rašė įvairiais kultūros klausi
mais. Tai ir kci'ė įvairias spau
dos problemas, nebijodamas aiš 
kiai pasisakyti ir pakritikuoti 
Kai kurios to žurnalo kęltos min 
tys yra ir šiandieną įdomios ir 
pamokančios, šiuo kartu noriu 
paliesti jo 1939 m. iškeltą klau
simą “žalingas literatūros gyve 
nime paprotys”. Jame rašoma 
apie rašytojus ir premijuojamus 
veikalus. Tai ir susipažinkime- 

, “Jau kelinti metai, kaip mū
suose pastebimas vienas keistas 
literatūros gyvenime paprotys 
Iš visų per metus išeinančių ori 
ginaliųjų veikalų' didelis jų dau 
gumas išeina metų pabaigoj. 
Tai daroma preminiais sumeti
mais. Rašytojai ir leidėjai, bi
jodami, kad veikalai per ilgesnį 
Jaiką “nesusidėvėtų” ir nebūtų 
užmiršti, taiko juos išleisti prieš 
pat premijų skyrimą, paskuti
nėm gruodžio dienom. Matyt, iš 
tikro tai turi didelės svarbos, 
kitaip toks paprotys nebūtų taip 
greitai prigijęs. Bet tai yra ne
lemtas ir griežtai smerktinas 
paprotys”.

Dėl to daugiausia nukenčia vi 
sųomęnė, nesulaukdama naujų 
veikalu. Ji ištisus mėnesius ken 

‘ • *" j ■ - 7 

čia “badmetį”, o vėliau vienu 
kartu iškeistų knygų dėl pinigų 
stokos'negali jų nusipirkti. Jei 
gii. Jas išleidinėtų maždaug po 
lygiai kiekvieną metų laikotar
pį, tai jas via galėtų lengvai* nu 
šipirkti. O kada jos pasirodo tik 
pabaigoj metų, tai perka tik pre 
mijuotas irišreklamuotas. O 
kas ;prie /to žmones priveda, tai

“... Neprėmijuotieji, nors jų 
kaikurie yra ir žymiai vertinges 
ni už premijuotuosius, yra įžū 
liai nustumiami ir pačią išleidi
mo dieną užmiršdami. Dėl to, 
žinoma, kalti taip pat patys lei
dėjai ir dalinai perijodinė spau 
da. Premijos yra nedidžiausios 
(išskyrus vą’stybinę, kitos tik 
vidutinio honoraro dydžio), o 
pompa dėl jų daroma neišpasa
kyta. Premijuoti veikalai yra 
atskirai ir stambiai reklamuoja 
mi, su jų autoriais daromi pasi
kalbėjimai ir dedami jų atvaiz
dai ir t. t. žodžiu, sudaroma nuo 
taika, kad premijuota buvo pa
tys vertingiausi iš išėjusių vei
kalų. Tuomet daugumas skaity
toju ir nenorėdami turi pasinau 
doti rel£amos apžavams — ir 
tesidomėti tik reklamuojamai- >J 
siais”. I (<

O kaip vyksta premijavimas?
“... Dažniausiai veikalų parin-. j! 

kimas premijom būna pripuola- a 
mas, nemažai priklausąs nuo 
praeinamo komisijos narių ūpo 
ir simpatijų kaikuriem auto- h 
riam (reikia čia pažymėti, kad • « 
kaikurie veiklesnieji autoriai iš Ji 
sijuosę stengias į komisijas pra' << 
vesti daugumą sau patogių žmo' (j 
nių). Be to, kai-kuriais metais <] 
’š viso neišeina labiau prasiki-) 
Šančių veik V ų, o vistiek jie yra' (j 
premijuojami”. !

Na ir užbaigai toks pasiūly- V 
mas: ?!

KONGRESMANAS EDWARD DERWLNSKI

“...Tik norėtųs, kad leidėjai irjx 
spauda (ypač dienraštinė) to-]Ž 
kiom išpūstom, skyrium stam-lx 
biai pabrėžtom premijuotų vei
kalų reklamom neskriaustų ly
gios vertės ar net geresnių nepri 
mijuotų veika?ų”. (“Naujoji Ro 
muva”, 1939 m. Nr. 46.).

Literatūros piktžolės bujoja 
ir išeivijos dirvonuose.

A. G. Šešupė

FIGHT.HEAPT OlSEASf <
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DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIA.A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^
Dr. A. J. Gvsmh — MINTYS IR DARBAI. 259 psL, liečiančins’ 1905 

metų Įvykina. Jablonskic ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
Tirpinimu ---------------------------------------------------

A. J. Gussan — DAN*rY5, Jtį priežiūra, sveikata ir grečij 
Kietais viršeliai^ vietoje $4-00 dabar tik

jCntttalf viršelįĮda tik__________________________
A. X Gwin — AŪklTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 

Kelionė! po Eoropą įspūdžiet Dabar tik __ :___

$3.08
SX08

noe 
taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čak| arba money orderi, prie 
nurodytas kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaikoma.

1733 So. HALSTED ST- CHICAGo/lLL.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jww Rapetfntkis, SIAUBINGOS DIENOS. Atiminimai aplei- 
(ffiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
loje Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Jums Kapačlnskas, I1EIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia 
p* natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
ruriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl Kaina 7 doL

eiKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ .LIETUVO^ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose* 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė kokias 
klibas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 p«L SI JO. Yra taip pat 
išversta Į anglų kalba.

M ŽoHeelco, SATYRINĖS NO vėl t S. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusk kaina S2.

D. KunHt, KELIONĖ f ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
tariaus pastabumą neapgauna Inturisto Ir agitpropo propaganda bei 
ųfaMskavimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pskaritlk, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽĄ L 176 psl dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą. 
Kaina Sž.

VlBOf žamalfk. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAITĖ  JI 
M paL Kaina SL30.

Ką fr kiti leidiniai yra grunanf
XAUJIBNOSR, 1W Sa. HALSTID n\ CHICAGO, TLL.

sus lietuvius, kurie gyvena KONGRESMANO 
EDWARDO DERWINSKI IV-me kongresi
niame distrikte, balsuoti už ji lapkričio 7 d. 
rinkimuose ir paraginti savo kaimynus ir pa
žįstamus, kad paremtu kandidatą, kuris yra 

toks artimas lietuviams ir didelis gynėjas 
lietuviškų reikalų.

Dr. Kazys Bobelis
Amer. Lietuvių Tarybos Pirmininkas

VYTAUTAS SIRVYDASVIDINĖ ĮTAMPA SUSIVIENIJIME
(Tęsinys)

Pirm negu Įsitikinta, kad re
ferendumas netinka išspręsti 
svarbius Susivienijimo klausi
mus. juo buvo sprendžiami du 
dalykai: Prieglaudos namo ir 
organo įkūrimas. Cleveland© 
Seime turėta mintyje pirkti “ko
loniją” t.y. ūkį. Komisijon IŠ

Auierikcs, lietuvių sąjūdžių 
Amerikoje, darbo lauko, svar

esnių tautoje nuotykių žinias 
b.i dės naudingus skailymėlius 
h eilėraščius. Prenumerata na
riams nustatyta 50 centų me
tams, nenariams — >1.25. Ast
ramskas sako: “Tėvynei pradė
jus eiti, prasidėjo ir šiek tiek 
rimtesnės Susivienijimo reikalų 
apkalbėjimas, nors buvo apstu 
ir pilstymų iš Lšrio į kiaurą”.

t 
Jcku-: 
mari-

Bedaktorius Vincas S. 
I vnsa (1X7.3-1958) buvo 
jampolietis, *išėi< s rusišką 
metine mokyklą Kalvarijoje.’ 
Slaptai mc*kė apylinkės vaiku
čius lietuvių kalbos ir rusu val
džios buvo nubaustas septyniais 
mčnes’ais kalėjimo. Amerikon 
atvyko 1895 m. ii tuoj Įsijungė 
į spaudės ir (š'vanizaciiu irvve- 
n*mą. Buvo pakviestas 1903 m. 
redaguoti Chicagcje Įkurtą Ka
taliką. Tėvynę redagavo dvejus 
metus (1908-1910). Po to reda
gavo CIevelande Dirvą (1916- 
1917) ir Worcesteryje Amerikos 
Lietuvį (1921-1925). Savo metu 

j talkino Antano Vanagaičio Mar-

PRISIMLNANT sALLlL 
SĄJUNGOS PIRMUOSfL: 

ŽINGSNIUS 
lai) ar pairtose vie Lost 
:ia Šaulių Sąjunga 
įvairūs susirinkimai, 
i proga patogu prisi

minti šios Sąjungos pirmuo 
sius žingsnius, kuriuos nur 
pačiam tek i mat v! i. Visa ta 
tai buvo 1919 metais po Vcly 
kų tada buvo Lietuvoje

ietuviška kariai 
Lietu vos \ yriaus'- 
)uvo įseigtas vadi 

Biuras (K iu 
įstojęs;j

: kia

tų ka.p reikiant galingu L 
vai apsaugo*!. Ir tokiai | 
binėi organiz:H*ijai turėtų

Kai

4a

ua s.
Iš prid/i: 

jaeiis pusiu

in-ue. rrie 
l>( s organų 
namas Spaudos 
ne), i kuri ir aš buvau

mo. lokiu 
ėms prasitar

jomis dirbti
dirbti.

ras
p-e: i

4\a<iini

šauliais”, o kai 
žę j u nertinėmis 

tad pritiktų tu
ri vadinti “šau-

organi

i (ink;

3K

ra ,bet taip pat kaipo k»isviii’- 
n>0 propagandos cenĮnirs Iru 
įas. Tada Spaudos • Biure dh 
bo mano pažįstamas draugas 
Matas šalčius, kuris dažnai 
Spudos Biuro bendradarbiams 
kalbėdavo, kad reikia
zuoti civiliniu žmonių kovoto 
jų organizaciją, kuri visoke

1 riopai padėtų sudarytai lietu 
j gučiui Chicagoje. Vienu jo svar_! viškai kariuomenei, kad ji tap 
įbių darbų Amerikos lietuviams--- - —~~ Ar *~
‘buvo iniciatyva išrūpinti lietu-'mams”.
j viams atskirą tautybės lentelę: Vėlesnis Tėvynės redaktorius, 
dešini įmetimuose Aanerikcls gy-įV. K. Račkauskas sprendė: *Tš 

Įventojų surašymuose. Lentelė to meto laikraščių ir Tėvynės 
i buvo įgyvendinta 1910 m. sura-Į nerviško tono galima spėlioti 
šyme ir panaikinta (kartu su Vincą S. Jokubyną rezignuoti 

į visomis) 1970 metais. ; privertė kai kurių socialistinių
S. Jokubyną rezignuoti

Antro laikraščio atsiradimas*laikraščių (ypatingai Keleivio) 
Bostone, kur ėjo socialistų Ke- puldinėjimai, erzinimai ir plū- 

Ž leivis, šio leidėjams pasirodė ne-!dimai. Gaila, kad rezignavo, ka- 
X pakenčiamas. Astramskas pasa-jda Susivienijimo organui reikė- 
a koja: “Keleivio leidėjas J. Ge-ijo redaktoriaus, kuris organi
ni gužis ir redaktorius Stasys Mi- zacijos reikalus gerai pažinojo’ 
= ichelsonas skelbė visokių nebūtų {ir tais reikalais nuo širdies rū- 

j dalykų apie Tėvynės redakto-i pinosi, kaip tai darė V. S. Joku_ 
rių. Kai kuriems J. Gegužis netjbynas”. 
pareiškęs, tol Jokubyną ėsiąs 
iki Tėvynė nebus Keleivio spaus- 

riai. Referendumas laikytas na-j tuvei pavesta spausdinti”, 
rių pritarimu už Prieglaudą. Ta-1 Neatsiliko puolimais ir Kova

(Bus daugiau)

utinai įkurtosios organizu- 
pavadmim is buvo palvir- 
pa ke’ių mūsų pas i tarimų, 
kai tuomet n nišų pasita

rė Vladas Putvys gražiai 
jo visus Įtikinti, kad tokia

organizacija “šaulių Sąjunga” 
labai yra reikajing ir ją reikia 
visokeriopai toliau plėsti. Ir tas 
galutinis šaulių Sąjungos pava
dinimas Įvyko 1919 metais per 
pačias Jonines (birželio įnėn. 
pabaigoj). Tolimesnėje šaulių 
Sąjungos veikloje aktingai pasi
reiškė Vladas Putvys; jojo ak
tingą veiklą man teko arčiau 
prisižiūrėti 1920 m. antrame 
pusmetyje, kada aš išėjęs iš 
“Lietuvos Ūkininke"’ redakto
riaus pareigų tapau šaulių Są
jungos “Trimito” redaktoriumi, 
ir turėjau progos dažnai matyli 
Vlado Putvio pasitarimus su ki
tais veikėjais. Vlado Putvio duk
terys iškarto pasižymėjo kaipo 
energingos pirmaeilės šaulės, 
kurios visiems davė patrauklios 
Įtakos stoti Į šaulių Sąjungos 
veiklą. A. Kelmutis

čiau, įnešimuose ŽMiam (1909 Philadelphijoje. Ramaus būdo ipJ^"jS'hVl!AX>.XSESi
m). Seimui, 59 kuopos pareiš
kė, kad “kolonija” ir Prieglau
da Susivienijimui nereikalingos, 
o pritarė tik 13 kuopų.

Organo klausimu referendu
me taip pat nebalsavo 3,318 na-

rinko’ Teofilui Dūdą, A. B. Stri-jrių, o balsavusieji, pasak Ast- 
maitį, M. Urlakį, M. J. Damijo-įramsko. “nežinojo, ko iš jų rei- 
naitį ir J. Mockevičių paruošti ’kalauiama”, nes, matyti, klausi- 
įstatus. Dūda rado netoli Phila- 
delphios 132 akrų ūkį, ir jis pa
tiko Strimaičiui bei Urlakiui, 
kurie nuvažiavo jį apžiūrėti. 
Apie tai pranešė Centro Valdy
bai, bet ši nesutarė nuvažiuoti 
pamatyti komisijos rekomen
duojamą vietą. Be to, rado ir ka
bliukų.

Komisija sušaukė posėdį 
Philadelphiaoj 1907 m. spalio 17 
ir parašė septynių posmų pla
nuojamos Prieglaudos įstatus. 
Po to, spalio' 26 organe Darbi
ninkų Viltyje paskelbė referen
dumą nuspręsti, ar Susivieniji
mui Prieglaudos namas reika
lingas. Pakilo Protesto balsai 
prieš įstatų netobulumą ir prieš 
patį referendumą. Tačiau kuo
pos balsavo ir atsiliepė 3,986 
nariai, o tylomis praleido 3,208. 
Už Prieglaudą balsavo 1,884, 
prieš 387 asmenys. Balsavimo 
laiką pratęsti norėjo 1,148 na-

m as nebuvo tinkamai išaiškin
tas. Pavyzdžiui, Waterburio 
11-ta kuopa nubalsavo, kad or
gano nereikia, bet vis tik balsa
vo už kandidatą Į redaktorius. 
Leidimui vieta buvo siūloma 
Bostonas, Philadelphia, Baltimo
re ir Pittsburghas. Socialistų 
spauda priekaištavo, kam siūly
tas Bostonas, kur ėjo socialistų 
Keleivis, ir Philadelphia, kur 
ėjo Kova — nenorėjo' vietinių 
rungtynių šiose kolonijose su 
Susivienijimo organu. Tačiau 
referendumas nubalsavo Bosto
ną, o redaktoriumi išrinko Su
sivienijimo prezidentą Vincą S. 
Jokubyną.

Tad 1908 m. sausio 28 d. Bos
tone pasirodė pirmas numeris 
atnaujintos Tėvynės. Redakto
rius įžanginiu straipsniu žadėjo, 
kad greta Susivienijimo reikalų, 
Tėvynė bus bendras Ameri
kos lietuviams laikraštis, kuris 
skelbs politikos, Lietuvos ir

kultūrininkas tautietis, galiau
sia, neapsikentė ir jubiliejiniam 
1910 m. Seimui Chicagoje Vin
cas S. Jokubynas Įteikė rezigna
ciją, pareikšdamas tai darąs 
“dėl kuopų ir pavienių narių sa- 
vališko elgesio, su visokiais grū
mojimais ir išmetinėjimais bei Į 

• reikalavimais dėti organan ras-J 
Į tų, kurie priešingi Susivienijimo 
konstitucijai ir seimų nulari-

• * aminas, A KISS IN THE DARK. Pikxntiskr Ir intvmiu anvtyto 

130 psi. Kains $2JX).
Or. Juoisj ft. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 

rt n try r km nuo pit jenujii sunžiu iki pokario metu. Vidutinio formato. 143 
jsL, kainuoja 52.00. , • -

Dr. Jurai S. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laike Lietuvos valstybės ir jos kaimynu iztorij^. 
211 psl Knin?. $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauginu slo kavgu yri tinkamos dovanos įvairiomis progomis. ir 
kites knygas galima’jaigyt< steilaakius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki u 
piidginę perlaidu.

Poutk Hsditrd Street, 2l SSšSB

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
NtufUnoM rtlhna null Įtoltly fcnyav, tvrlx wpv^ b*< k©H< 

fcnvgv <©lnfę ar lentyną
AltHandips PakalnUkli, MIS GRJŽTAML Įdomtto jarrnq dlentĮ 

atsiminimai Ir fvykhj bei vieta aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 337 psl. Kaina $5.

A- PakalnHkli. METAI PRAEITYJE. Netolimo įvykiu pririmlnl- 
ir laiko fvyklu Lietuvoje Ir Vokietijoje aprašymai. mrtdiv- 
tyti 1 12 daliu. 29S psL. kaina S3.

Or. Kaxyr Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas Gn- 
__ fiala riršellnla. 336 pat Kaina $6.00. Minkštai* viri. 15.06

Prof. Vaef. Slrlffka, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštai* vir
beliais — $2.00; II dalis, 223 psL, Įrišta — $3,00. minki- 
rali viršeliais_________________ _______________ ELM

Henrikas Tomes — Tamaiawkat, LIETUVHKA3IS PAMARYS.
Pakalnės Ir Labguvos, apskritys su įdomiais aprašymais, fllu- 
stracijomls Ir dokumentacija 336 psl. kaina $6.

P. KaalOnaa, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuve* 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kalni $3.

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsimlnimaJ 
170 psl.ttJBĖ

M. Godelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 231 
puslapiai O.M

Knygas užsakant reikia pridėti 23 et pašto Išlaidoms.

NAUJIENOS,

17SS S. Hilrteč St, Chletro, HL m08. — TeL HA 1-41W

ji$j jlXrii at- 
toera aldAUtv dArbsx. Pinna, jie ps- 

Juma paniekti xsmerdikru jūs'ę 
užsimojimui. Antri, jie padedi iu- 
kurti geresnę įpylinkėi bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigytu

TaupyJdti dabar.

8xntaupo*e padėtos prlež 10 mėlio- 
Mo dien^, neša nuošimčiui nuo mė- 
^r<io pirmo# dienos.

Išduodami Certifikatal, kurie n>- 
U iki

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoa’ 

sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės tąskaitoa
■^eša . -

UNIVERSAL
1800 So. Hoisted St, Chicago, III. 60608

STENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

IMelrta 1923 mttiU. T«L 421-3070
pdxlrof pietuose tkmtJE ąutonoobUUmi potitytt

^*^**^«
B Maojmmoi, CHICAGO K ill Monday, October 30, 1978
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Bereikalingai klaidina lengvatikius
Dr. Leonui Kriaučeliūnui, Amerikos Lietuvių Tary

bos vicepirmininkui ir ALTos visuomeninių ryšių komi 
sijos pirmininkui, padarius pranešimą spalio 21 dieną 
suvažiavusiems ALTo atstovams, tuojau keli suvažiav
imo atstovai paprašė paaiškinimų. Matyt, kad Dr. Kriau- 
čeliūno gana garsiai ir aiškiai padaryto pranešimo jie 
tiksliai nenugirdo ar nesuprato.

Galimas daikas, kad ir Dr. Kriaučeliūnas savo pra
nešimo tiksliai neformulavo, gal neparinko tikslių žo" 
dių sąvokoms išreikšti, jeigu po paaiškinimų pasigirdo 
dar didesnis reikalavimas platesnių ir aiškesnių paaiški- 
nimų. Reikalavimas kiėkyieną kartą darėsi garsesnis... 
ALTo pirmininkas, Dr.. Bobelis, matydamas kylančią 
konferencijos nuotaiką, padarė Dr. Kriaučeliūnui pas
tabą. ir pareiškė, kad klausimas dar nesvarstytas ir bai
gė visą šitą klausimą.

Petras Pamataitis, didelis ALTo ir barzdukinės Ben- 
duomenės susitarimo ir bendro darbo šalininkas, Drau- p-
gui parašė laišką, kuriame kalba apie dalykus, apie ku- 
riųp§,nętų.rįaiškaųą.supratimo. Jis pacituoja Dr. Kriau- 
čeliūno--pranešimo pusę- sakinio, ir daro išvadas, kurios 
Dr. ’Kriaueėliuhui'rir ‘galvon negalėjo ateiti. Bet svai*- 
bjausia^Ramataičio laiške; yra? ta pati-tuštuma, -kurią 
iješiojąstmsa ęilėĮXJečio. šalininkų, nemokančių ar meno- 
linčių ^k^iai kalbėti, kdd ir klausantieji ar laiškus skai
tantieji suprastų.

Kiekvieną kartą/ kada keliamas klausimas apie AL- 
To ir JAV Lietuvių Bendruomenės klausimus, tai reikia 
rnškiai pasakyti, koks tarp šių dviejų organizacijų yra 
konfliktas ir kokių priemonių reikia imtis tam konflik
tui išspręsti. Pamataitis konflikto esmės visai nepami
ršo. Jis ištraukė Dr. Kriaučeliūno pusę sakinio, ir rei
kalauja' paaiškinti, kodėl tas klausimas nebuvo išspręs
tas. Jis .tvirtina, kad Gečio vadovaujama Bendruomenės 
susitarimui pritaria, tuo tarpu ALTas neskuba, aiškiai 
nepasisako. Gečys, barzdukinės valdybos pirmininkas, 
net laikraščiams išsiuntinėjo pranešimus, kad susitari-

j mas JAV LB valdybos patvirtintas, o ALTas vis lūku- 
ruoja. Pranešimą paskelbė ne tik barzdukinės Bendruo
menės organu tapęs pranciškonų leidžiamas Darbinin
kas, bet ir Dr. Kriaučeliūnui artima Dirva. Dirvos re
daktorius, gavęs Gečio pranešimą, turėjo bent Dr. Kriau
čeliūno atsiklausti, bet jis to nepadarė. Jeigu jis būtų at
siklausęs, tai tuščios Gečio propagandos būtų ne
skelbęs.

Jeigu Pamataitis girdėjo Dr. Kriaučeliūno pusę sa
kinio, tai jis turėjo aiškiai girdėti visą ALTo suvažiavi
mui Kriaučeliūno pasakytą pranešimą, kuriame jis pa
kartotinai tvirtino, kad ALTo vadovybė jo nesvarstė. 
Vieną kartą dienotvarkė buvusi didelė, teko svarstyti 
svarbesnius klausimus, ir Kriaučeliūno pranešimą tik 
išklausė, bet jo nesvarstė. Antrame posėdyje^buvo mažai 
valdybos narių, jie buvo išvažiavę iš Chicagos, ir visai 
nesvarstė. Dr. Bobelis nenorėjo, kad tokį klausimą sai
stytų nepilnas valdybos sąstatas.

Mums atrodo, kad Amerikos Lietuvių Taryba pasi
rinko patį tiksliausią ir teisingiausią kelią. Jeigu kai- 
kam atrodo, kad yra konfliktas tarp dviejų organizaci
jų, tai pirmiausia reikia nustatyti to konflikto esmę, 
tiksliai nustatyti, kas ir kuo nepatenkintas, kokia buvo 
konflikto pradžia, ir kas galima būtų padaryti tam kon
fliktui išspręsti. ALTo valdybos nariai reikalo esmę 
nustatė. Pats Dr. Kriaučeliūnas pritarė tokiai minčiai, 
būtent, kad pirmiausia reikia išsiaiškinti, ko dabartiniai 
Bendruomenės vadai nori, kurie yra patys svarbausi 
klausimai ir kuriuos galima pavadinti antraeiliais.

Dr. Kriaučeliūnas, Vyčių naujai paskirtas į ALTą, 
ir tapęs visuomeninių ryšių komiteto pirmininku, su
kvietė komiteto narius ir visu aštrumu pakėlė šį klausi
mą. Jam atrodė, kad reikia nuvažiuoti į Pbiladelphiją ir 
išsiaiškinti su pačiu Gėčių ar kitais valdybos nariais, ko 
jie nori iš Amerikos Lietuvių Tarybos. Dr. Giaučeliūnas 
norėjo tuojau viską mesti ir vykti į Philadelphiją, visus 
sukviesti, atsisėsti už stalo ir klausimą paimti iš pagrin
dų. Nelaimė, kad nei vienas komisijos narys tuo metu 
nepritarė Dr. Kriaučeliūno pozicijai.

Pirma Barzduko, vėliau Nainio ir Gečo vadovauja
ma Bendruomenė susideda iš įvairių Belementų. Labai 
dažnai vieni nori vieno dalyko, o kiti kito, dažniausiai 
tarp savęs jie nesusikalba, nes daro įvairiausius pareiš
kimus, skirtingus vieni nuo kitų. Kada kyla kokia kon
tūzija, tai įsikiša frontininkų vadas ir labai lengvai su
tvarko visus bebalsius fronto, bičiulius. Kartais pats 
vyriausias vadas tuo pačiu klausiniu ąiškįęs nuomones, 
neturi. Kriaučeliūno vadovaujami komisijos nąriams 
atrodė, kad neverta važiuoti ir bereikalingai pinigus ir 
laiką leisti. Su Bendruomenės vadovybėje esančiais: 70 pas jį.
frontininkais jau ne vieną kartą buyo, tartasi ir susitar
ta; bet tai nereiškia, kad jie negali pakeisti sava nųomo- 
nes, kaip ją kaitalioja Menahem Beginąs..

Dr. Kriaučeliūnas nebūtu Kriaųčęliūhu, jeigu jis bū
tų pasitenkinęs neigiamu savo, komisijos narių pasaky
mu. Jis negalėjo suprasti, kodėl komisijos nariai nęnorė’ 
tų patirti, ko Gečys iš ALTo nori. Negavęs komisijos ną. 
rių pritarimo, jis vienas pasiėmė lėktuvą- ir nuskrido pąs 
Geči. Gečys buvo nustebęs tokiu vizitu, prižadėjo viską 
laikyti paslaptyje, bet vėliau, nekreipdamas dėmesio Į 
pažadą aiškinimo stadijos nekelti viešumon, ėmė Darbi
ninke ir išklojo, kad Dr. Kriaučeliūnas buvo pąs jį in
cognito nuvažiavęs.

Buckingham^ fontanas Chicago j e

NUOSPRENDIS B. GAJAUSKO BYLOJE kios literątūros laikymas, dau-

Baudž. byla Nr* 87, Vilnius, 1978. IV. 14 d.
(Tęsinys)

1977 m. vasario 7 d. iš B. Ga
jausko buvo išimtas foto apara
tas “Zenit'3 m”, foto didintuvas 
ir kitos fotografavimo medžia
gos (lt. 156'158 1.). Tą pačią die
ną ir L. Stavskio buvtf išimta 
7-rių fotojuostų negatyvai su 
200 kadrų ir 322 lapai buržuazi
nių nacionalistinių gaujų doku
mentais (lt. 165*174 L). Krimi
nalistinė ekspertizė nustatė, kad 
fotojuostų negatyvai su gaujų 
dokumentais yra nufotografuo
ti fotoaparatu “Zenit-3M”, išim
tu iš B. Gajausko.

Iš išimtų fotojuostų negaty
vų buvo padarytos nuotraukos.J ginimas fotoaparatu, padarant 
Pasirodė, kad juose nufotograripo kelis egzempliorius, kas bų- 

t QioxrcV; atrasta pas O. Grigaųskienę,
liudiją apie tikslą platinti šią

mas, kad jis nelaikė »paminėtų 
dokumentų platinimo tikslais,

kad pas O. Grigą uskienę 1977 
m. vasario 12 d. buvo* rasta ir 
išimtą įvairių rankraštinių kū
rinu bei nuorašų, o taip pat po 
keletą egzempliorių foto kopijo
se nacionalistinių gaujų doku
mentų (2 t, 191-194 L). Liudy
toja O. Grigauskienė parodė, 
kad juos pas jų atnešė saugoti 
teisiamojo motina A. Kilčiaus- 
kienė. Gi pastaroji patvirtino', 
kad jie kratos metu nebuvo ra
sti, priklauso B. Gajauskui, to
dėl, kad jų nesurastų, ir nune
šė pas. O. Grigauskienę. Taigi, 
buržuazinių nacionalistų gaujų 
dokumentų laikymas ir jų dąu-

fuoti rasti pas L. Stavskį gaujų 
Tai patvirtina L. Stavskio' pa
rodymus. ąpjįejąį kąd B. Ga- literatūrą. B. Gajausko aiškini- 
jauskas fotografavo pas jį at
neštus dokumentus savo apia-
ratu “Zenit^M”. Daktilaskopi-’paneigiamas minėtais įrody
me ekspertizė nustatė, kad antį 
kai kurių paminėtų dokumen-j 
į,tų, išimtų iš L. Stavskio, rasti 
K Gajausko rankos pirštų ant- 
įspaudai (3 tį' 5-15 L). Tai pat; 
virtiną, kad šie dokumentai bu-

Jš kratos protokolo matyti,

Ką Kriaučeliūnas iš Gečio girdėjo, jis nenorėjo, tikę-, konflikto neišspręs.

Z L. VENCKUS

• Artimoji Anglija
’ (Tęsinys)

; Dar man prie tų durų nepriėjus, iš ji) išėjo 
man pažįstamas, senosios išeivijos lietuvis. Abu jm^is čia taip jau blogai. — 
nustebome vienas kitą pamatę. Bet tik spėjau ...................................  ’
išgirsti:

— Labas, ko pats čia atėjai? — ir jau man savo kraštas. Tačiau aš niekad nebuvau toks ka
ulingas, kad dėl to galėčiau pasikėsinti į kito 
žmogaus gyvybę.

Valdininkas,, matyt, patenkintas tokiu ma
no atsakymu. Po dar kelių nereikšmingų sakinių, 
padėkojo už atėjimą Išėjau.

Sekantį savaitgalį klube papasakojau drau- 
gams apie mano apsilankymą policijoje. Paaiš
kėjo, kad ir kitas dypukas, Algis Pakalnis, taip 
pat buvęs pakviestas. Bet mes abu negalėjome 
suprasti, ką policijoje veikė senosios imigracijos 
lietuvis. Jis tikrai nebuvo jokia grėsmė Kriuš
čiovui, nes jis-visų lietuvių buo laikomas mažų 
mažiausiai “Ružavu”. Pagaliau priėjome išva
dos, kad turbūt jis policijai nurodė mudviejų pa
vardei, už tai ten ir lankėsi. Bet toliau nesitei- 
ravome.

SCOTLAND YARD. ■ '
---------- ----

Visos valstybės turi ginkluotą organizaciją, 
kurią mes vadiname policija. Jos tikslas maždaug 
visur vienodas: tvarkos palaikymas krašte, nu-

linais. z . ..
I £ i. ą k1 u o t ų nacionalistinių 
gaujų dokumentai yra antitary
binė literatūra, j d j e pilna šmei
žikiškų prasimanymų. apie Ta
rybų valdžią Lietuvoje, duoda
mi nurodymai apie būdus ir me
todus kovai griauti ją. Tad to-

ginimas tikslu išplatinti, neabe
jotinai liudija apie paminėtų 
gaujų veiklos perėmiiĮią, pride
rinus prie šiuolaikinio etapo, 
siekiant susilpninti ir pakirsti 
Tarybų valdžią. Tokia veikla yra 
ne kas kita, kaip antitarybinė 
agitacija ir propaganda.

Kaltinime teigiama, kadi B. 
Gajauskas sudarė sąlygas ki
tiems platinti gaujų dokumen
tus, nes jo motina A. Kilčiaus- 
kięnė perdavė dalį jų O. Grį- 
gąuskienei- šis kaltiiiirąas iš
braukiamas, nes A. Kilčiauskie- 
nė be B. Gajausko žinids šitaip 
padarė ir, be to, pastaroji taip 
pat neturėjo tokio tikslo.

HL Nuteistų asmenų sąrašų 
sudarymas antitarybinės 

propagandos tikslais

B. Gajauskas, grįžęs;^š^įkali- 
nimo vietos, surinko duomęnįS;} 
apie, ‘nųtęis-tus^_lietuvius 2itin

nusikąi-i'* 
timus. Sudarytą sąrašą; per sa
vo ben^aminčruš"Koxanbvą’'w 
A. Ginzburgą paskelbi ^elega- 

) rinkinyje

‘'Europos

ti savo ausimis. Jis įtikino Dr. J. Valaitį, kad ir jis nuva
žiuotų kartu su juo ir dar kartą pasiklausytų tos pačios 
istorijos. (Jėčip pąsakpjimą, sutrauktą į 6 punktus, jie 
parsivežė, ALTo.vadovybė, .pemetųsi akį per tuos šešis 
pųpk-tųs, jų nęsvąrstė- Tuo tarpu Gečys informacijų rin- 
kĮpaą pąvądiną sųsjtąrįmų įr patvirtino. Gečys gali taip 
pasielgti, bet nei vienas rimtas žmogus informacinio pa
sitarimo negali skaityti susitarimu.

Gečio paskelbtais pranešimais -suklaidintas Pama 
taitis kaltina ALTą nepamatuotais kaltinimais. Jis net 
nežino, kad šitokiu viešu ir nepagrįstu kaltinimų jokio

l^dii^p^ ^menys !
pateikiami kaip “vergovės” au- j 
kos bei>-n^io^niQ’rS‘ ^<i^si- i 
priešinimo” dalyviam' 7^

Teisiamasis Jgąjąpskas. kai -' 
tas neprisipažino. Jis paaiškinu ’/ 
kad nuteistųjų asmenų sąrašus 
jam davė S. Kudirką, išvykda- ■ 
mas iš TSRS. Jis juos nusirašė 
ir laikė savo, įdomumui. Kaip 
jie pateko į užsienį ir buvo pa
teikti priešiškai spaudai — ne
žino.

(Bus daugiau)

Atsakiau, kad jeigu savo laiku kas nors bū- sikaJteKų išaiškinimas ir sulaikymas ir gyvento-Iresnis. Kol abu.peštukai bus nenuolaidūs, ginčas 
tų pašalinęs Hitlerį ir Staliną, šiandien nebūtų jų apsaugą. Tiksliai vienodi, ,nofs. kai kupų kra- 1 
tiek nekaltai išžudytų aukų ir benamių tremti- štų istat^inąį gąįi bųtį įr skįrtį^gį. panašūs yra 
nių, kurie prieglaudą turi ieškoti ne savo Tęvy- ’ 
nėję.

— How do you like England? Nemanau, kad

Atsakiau, kaip ir kiti būtų atsakę. Aišku, 
“laikinu” Angliją, neblogai, bet visdęlto čia ne

reikėjo žengti pro atviras duris.
Aukštesnio laipsnio policijos valdininkas pa

sisodino mane Į priešais esančią tuščią kėdę. Pa
sisveikinęs, paminėjo savo pavardę ir atsiprašė, 
kad mane turbūt nuo darbo sutrukdė- Tačiau rei
kalas esąs svarbus. Visi veiklesnieji svetimša
liai šiomis dienomis pakviečiami policijos būsti- 
nėn trumpam pasikalbėjimui. Po to tęsė:

— Jūs be abejo, žinote, kad už savaitės Didž. 
Britanijoje lankysis Nikita Kriuščiovas? —

— Visi apie tai žino. —
— Ar Jūs neketinate vykti į Londoną jo pa

matyti? —
*— Net nepagalvojau apie tai- —
— Tai gerai. Verčiau pasilikite Mancheste- 

ryje jo vizito metu, mums bus mažiau rūpės' 
čiu. »

Kai rš su nustebimu paklausiau valdininko 
kodėl, jis n:an paaiškino, kad šis apklausinėji
mas daromas Kriuščiovui apsaugoti, nes juk vi
sokių žmonių esama.

ir policijos darbo metodai, tik skirtingi jie dik. 
tatūrįnįųose kraštuose.

Britų policijos vyriausioji būstinę — Scot
land Yord — randasi prie Temzės upės, Londo
ne. Jau nuo devynolikto . šųntmęČįp. pąbaigos 
Scotland Yard buvo žinomą taip pati geriausio
ji policijos šąką visoje Europoje. Retas krimina
linis nusikaltimas, kurį Sotland Yard nebūtų pa
jėgęs išaiškinti.

Britų policininko uniforma tamsiai mėlyna. 
Švarkas su šviesiai metalinėmis sagomis.S Kel- 
nėsi ilgos. Batai (ne auliniai) juodos spalvos. 
Marškiniai šviesiai melsvi, kaklaraištis juodas. 
Tvarkydamas gatvės judėjimą, britų policinin
kas (gyventojų paprastai “Dobby” vadinamas) 
dėvi ant galvos juodą, puskietį šalmą, kurio prie
kyje įsegta visame pasaulyje žinoma aštuonkam
pė policijos žvaigždė su anglišką karūną virš 
jos. j

Nors britų policininkai, kaip ir visur šian
dien, daugiausiai motorizuoti, bet labai dažnai 
Anglijos gyvenamuose rajonuose tenka matyti 
policininką važiuojant driračįu^rba lėtų žings
niu vaikštant šaligatviais., Jef-']*oliciifinkas; kvįe- 
čiamas priė susipešusių triukšmo iinnįdtinti, 
jis neskubės atskirti besipilančiųjų. Tegul -apšį- 
kula, pasportuoja ir tegul žino, kuris iš jų sti-

kartosis ir kitą kartą. Bet kuomet jau abi ka
riaujančios pusės nebeturi kvapo, tada policinin
kas ramiai įę šaltai įsiterps. Jis niekuomet ant 
žmogaus nęųžrėks, kaip ant manęs užriko vo
kiečių žandaras 1942 metais, apsilankius pas tė
vus Klaipėdos krašte. Man tik prisiminus aną 
įvykį kraujas užverda.

Britų policininkai žmonių negąsdina ir ne
plūsta. Patruliuojant net ir ginklo su savim ne
imą. Turi tik švilpuką ir lazdą (“fumkę”), kuri 
nesimato, nes nešiojama paslėpta. Mat- britų su
pratimu, ginklo parodymas tik ąpsųnkiųa nusi
kaltėlio suėmimą. Jis išsigąsta, mėgina paspruk
ti arba riet pasipriešina.

Jeigu policijos gaudomas nusikaltėlis gepa- 
siduoda, jeigu bėga arba pasipriešinamas mėgi
ną atsišaudyti, tuomet ir britų “Bobby” nejuo
kauja: iššaukiami ginkluoti pareigūnai, kurie 
tokius piktadarius neišvengiamai pagauna. Ta- 
čau ir atsišaudymo atvejais, policininkai vengia 
nusikaltėlį nukauti. Kol žmogus nepripažįntas 
kaltu, tol jo gyvybė, pagal britų įstatymus, brąn- 
gesnė už didžiausį nusikaltimą. Mirties bausmė 
Britanijoje pripažįstama kaip reikalingą baus
mę atbaidymui nuo žmogžudj sčių. Tačiau 4 čia 
apsieinama* be kraujo .praliejimo mirties baus
mė vykdoma pakoririfū.

ja * * ' * I <1^ tž*

(Bus daugiau)
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or. k g. Batukas 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PvJaskj Rd. (Crowford 

Modlcal Building J>L LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8V4

hi PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«sfch»st«r Community, klinikos 
Medicinos direktoriui

^35 S. Henheim Rd., Westchester, !L
^AJLA JXJS: 3- 9 darbo dienomis i» 

ka/ antra šeštadieni
Tel: 567-2727 arba 562 ?728

va]

. EL. — BE 3-5893

PR. X B. GLE VECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPGCJALYBĖ AKIU LIGOS 
3907 Wwt 103rd Sf re<) 

Valandos pagal susitari m3

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMITRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
261S W. 71 St Tsl. 737-5H9 

rikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

Vai. agal susitarimą, uždrryta tree!

1^4 J

Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

INKSTŲ, PŪSLES 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST (3rd STREET 
Vai. antrai. 1—4 popiet

' ketvirti 5—7 vai vai 
Ofiso. įtfoL 776-T880 .

Rnld«ncijo« t*Uf.: 446-5541

UR. C. K. BOBELIS 
•NKSTŲ IR ŽLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T.I.f, 695-0533

f

A. a. Eleutarėjus Bačinskas liks ilgai 
mūsų atsiminimuose

Kiekvieno lietuvio mirtis vra sugebėjimais sporte ir 
OR.LEGNAS SEIBrjTISi nuostolinga mūsų lietuviškam jiems pavyzdžiu.

L {gyvenimui, štai šių metų rug-1’ Iš mėgiamiausių jo sporto ša- priklausomoj Lietuvoj, buvo pa
sėjo 8 dieną mirtis iš mūsų tar-.kų buvo lengvoji atletika. Bū- milęs savo tėvų gimtąją žemę, 
po išskyrė taurų lietuvį a.a. Eleu- dainas gimnazijoje (jaunius) lik, deja, likimas lėmė, kad ji 
tarėjų Bačinską, gimusi 1916 m. mėgo rutulio stūmimą ir diske’ amžinam poilsiui priglaudė sve- 

|Su jo mirtimi žmona, daktarė metimą. Taip pat dalyvavo šuo- tima žemė. 
{Česlovą, neteko mylimo vyro, lyje į toli ir trumpų nuotolių' r 
du sūnūs, Donatas ir Kazimie- bėgimuose, 
ras, neteko rūpestingo tėvo,. >• a nr ;

DR. y’YT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3*ndr* praktiki. sp^ MOTERĄ Ilgei
Ofim 2652 WEST 5yth SI P.OET
; Til. PR 8-1223 !

OFISO VAL.: pirm., anhad, trečiaa giamybė ir yra ne kas kita kaip
5^ -dvasinių galių Ou-| kurie pokaryje Apsigyveno Bri- kovojančių grupių tarpe.

Žiemos metu daug laiko sky 
sportininkai neteko nuoširdaus,1 rė čiuožimui. Ypatingai pasižy- 
pavyzdingo draugo, Lietuva ne-! mėjo kaip geras ledo ritulio žai- 
teko sąmc'ningo tauraus lietuvio? dejas. Dar būdamas gimnazijoj 

AT. .. . .v I važinėdavo iš Vilkaviškio į
Mirtis vra gyvenimo neisven- __ . . v , . ■ 4* Kauną ir žaidė ledo ntuh uz

— SAVAITRAsTIS “EURO
POS LIETUVIS’’ leidžiamas rasis prižadėjo vykti Į Libaną, 
Londone, pateikia pluoštą sta-'jeigu matys, kad jo apsilanky- 

Kauno JSO klubą ir buvo išrink- duomenų.’ Iš tų lietuvių, mas gali greičiau atnešti taiką

stojimas veikti žmogaus kūne. 
Todėl ir žmogaus gyvenimas, jo 
pastangos, troškimai, siekiai te- 
siami iki nzmes ir dvasines ga- - 

orthop^ao-PROTEZ^asjĮjos nustoja-veikusios-—mirtis,- a* t' ’ i- • ‘ --
A^aratm -Protezax. uį .^.f A.a U. Ęacmskas; buvo um_,

^. nlės antsijaujda - nuostabiai pa-L^^ 1Sp6rtlIUnk^’

ais -2-4 •' vaį popiet ir kitu laiki?
• y : pagal susitarimą, i <

;ORTHOPEL>A»-PROT---------

dažai. Special; pagalba tjįom*
* "'(Arch Supports; ir i- t '• ' 86

2450 St, Chic»s4. KL 60629
; ■ PRocpect 4-5484

PERK KAUSTYMAI

MOVING
Leidimai. —. Pilna aporauda 

ŽEMA KAINA
R. iERR N AS
TpL. WA 5-W63

t'I
■/i Dldžiaujlo. kailiu 

pa»lrinkimai 2
xrr| MknLB

.NORMANĄ
RŠTEINA

slaptinga ramybę isiribojo kuria nors'viena sporto* 
t__ ______________  _ ___  J|4aka — dalyvavo lengvoj atlej

Jo rsiekius, sumanwius, norą ? tikcj, Įędo^ rilulip žaidime, bet 
gyventi-, rūpintis savo šeima, ’ taįjam netrukdė jpasięktį aųksj 
rūpintis Lįetuvpš Jaisyės reik a- f6 lygio Tr Futbolo žaidime. Be 
Tais — noTą sugrįžti į neprikiau“/tb, gerai žaidė ir krepšinį. Pa:^ 
somą Lietuvą sutrukdė netikėta galiau atvykęs į Ameriką pamė7 
mirtis. Meilė .Lietuvai, meilė lie-‘ go lauko tenisą ir šioj sporto ša--
|uyiškai dainai, pomėgis./sportui koj pasiekė aukšto lygio, kurį

2533 W. 71st Street

brolis, giminės.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus Tel 476-2345.
AMBULANCI , 
PATARNAVO 
MAS DIENA 

IR NAKTL

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

FaM.- HEnjtock 4-24 L? 
7)Š9 Jib. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, ILL 60629

MOVING
Apdraustai perkratymas ’ 

U įrfįiy ibtumę.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

Kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti i am 
vimą ir atsisveikinimą.

- Nuliūdę lieka:
žmona, duktė, anūkai, motina, sesuo,RADIJO JEIMOS VALANDOS 

Visos programos li WOPA, 
J4?0 faL A M.

Lietuvi? kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popieti Šeštadieniais 
ir sekmadieniai nuo 8:30 iki 9:30

darė jo.gpęnŲiut kįlnų .in pras- žaidė Jki paskutiniųjų savo gy-’ 
minga. Bet užvis labiausiai jis veninio dienų.
pamėgo sportą. Būdahias iš pri- Keletas žodžių - iš jo gyveni-’ 
gimti ės tvirtas, jau 'gimnazijoj yo: Vilka viskio gimnazijoj — 
išsiskyrė iš kitų mokinių ’ savo skautas, lengvaatletis, ledo ri-
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Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
fc getting from car parts before they even go into the auto
mobile. The fuel gas b being saved at Chevrolet’s Detroit 
Gear fc Axle plant in a simple metal testing procedure being 
performed here by HazeHa Fuqua. The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be beat treated 
before they can be machined. Formerly all pinion gear forg
ing were pot through the heat treating furnace. By selecting 
only the ones which need the heat treatment, some three 
million cubic feet of gas per month.Mor 36 million cubic

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems aiksime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai -

2 
M 
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GEORGE F. RUDMINAS
331$ So. UTUANICA AVE. Tel: YArir 7-1138-ll#l

NAUJUMO*, chkago i, IU. Monday."bč’tober 30, 1978 ■

cups diced, cooked 
Butterbatt Swift's 
Premium Turkey 

stick (lf4 cup) butter 
or margarine 

cap chopped onion > 
cup flour 
teaspoon c 
teaspoon ground 

ginger

Melt butter in tancepan. Add onion and saute about 5 
minutes. Blend in flour and aeaaonings. Remove from heat. 
Gradually add milk. Stirring constantly, cook until mixture 
th;r*-ens. Add turkey, celeiy and apple. Cook about 5 mruvtes. 
S - over rice with toasted coconut and bacon

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS 
(LACXiWiCS'

2424 WEST 691b STKEWI KKpnbUc 7>12U
Asll WEST 23rd PLACX Vilkini. 7-4A72 m
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hilta, kV. 874-44W

Turkey Tomorrow
by Martha Logan—

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. s

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 color. 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 chutney.
, Turkey Curry On Rice

Yield: 6 settings 
tablespoon curry 

powder 
cups milk 
cup chopped celery 
cup chopped unpared 

apple
Hot cooked rice 
cup each toasted 

slivered almonds, 
toasted coconut and 
crisp crumbled bacon

tūlio ir futbolo žaidėjas. Kaune: j tani joje, 1975 m. mirė 43, 1976 
Karo mokyklos kariūnas, uni- m. — 44, 1977 m. — 53 ir 1978 
vers tete kūno kultūros katedros m. iki rugsėjo -----  34. Konsta
studentas ir Kauno Aukštesnės tuojama, kad 86% tų mirusių tau 
leduiikos mokyklos kūno 
tūros mokytojas. Amerikoj 
tybininkas ir la^ko teiuso 
d v jas.

Iš prigimimo Eitu tarėjus

kul-jtiečių neskaitė “E. Lietuvio” ir 
sta-, greičiausiai jokios kitos lieuviš 
žai kos spaudos. Dėlto siūloma iš

vada, kad 1-giau gyvena tie lie 
tuviai, kurie prenumeruoja ir 
skaito lietuviškus laikraščius. 
Per pastaruosius trejus metus 
“EL’ skaitytojų skaičius padidė 
jo Europos ir užjūrio šalyse. 
Prenumeratorių dabar turima 
netgi truputį daugiau nei pra 
džioje, nepaisant jų gretas reti 
nančios mirties.

bu
vo ramaus būdo. Drausmingas 
ir tiesaus žodžio Suvalkijos ly
gumų sūnus. Sporte džentelme
nas — kovojo garbingai dėl lai
mėjimo, niekur ir niekam ne
rodė pykčio, nesileisdavo j gin
čus su sportininką s ar teisėjais 
— rungtynių pravedėjais. Nesi- 
d džiavJ laimėjęs,* neliūdėjo pra
laimėjęs. Jis mokėjo ne tik gar 
Ringai laimėti, bet ir santūriai 
pralaimėti. Neieškojo pigių pa
siteisinimų pralaimėjęs, nes ži
nojo, jei nori laimėti — gerai- 
pasiruošk.

Del jo švelnaus būdo buvo 
sportininkų mėgiamas. Be to, 
nemažiau už sportą buvo pa- 

i mėgęs dainą. Daina ir sportas 
j tai jo gyvenimo svari eji paly_ 
i dovai. Kur ncYs spermoj ančių 
.būrelyje ar kokiam subuvimo, 
jis susirasdavo dainos mėgėjų— 

į talkininkų.
buvo ' A.a. Ei. Bučinskas, augęs, moJ 

j kęsis, atlikęs karinę prievolę ne-

— KUN. DR. J. PRUNSKIS 
ALTos vardu parašė laišką Lom 
žos vysk. M. Sasinowsįdui tvar 
kančiui religinius katalikų rei
klus Seinuose. Laiške pabrė
žiamos lietuvių teisės į lietuviš 
kas pamaldas senojoje Seinų ka 
tedroje.

— Lietuvių Tautodailės Insti 
tūtas yra oficia iai registruotas 
Kanados federacinės valdžios įs 
taigoje. Dabar instituto valdyba 
stengiasi gauti teisę atleisti nuo 
mokesčių Institutui duodamas 
piliečių aukas. Ontario kultūros 
ir pramogų min. Reuben C. Ba- 

j etz pranešė, kad Institutui pas 
kirta parama $10,-500 iš “Winta 
rio” loterijos pajamų, šios su
mos Instituto vadovybė prašė 
1977 m. gruodžio mėnesį išleisti 
dailininkų Anastazijos ir Anta 
no Tamosačių knygai “Lithua
nian Nationa? Costume”. Kny
ga jau baigiama paruošti ir net 
rukus bus atiduota J. Danaičio 
Spaustuvei “Time Press’.

Ilsėkis, brangus Ele u tarėjau, 
• ramiai, tavieji prisiminimai ly
dės mūsų gyvenimo dienas.

A. Tamulynas

Popiežius Jonas Paulius Ant-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS t

: da kaip vienas iš geresniųjų žai
dė j ų. Jani teko, žaisti Europos 
ledo ritulio ir, kitose svarbesnė! 
se tarptautinėse varžybose.

Gyv. Marquette Parko apylinkėje 

žiau^^-f8^^?..27 1:30 vaL popiet’ sulaukęs 65 metų am-
ziaus; Gimęs Chicago, Illinois...

.^n?inette’ duktė Donna MiUck «ntas 
rC" MlcheUe’ Michael ir Amanda, motina Anelė, sesuo 

- £ in Fra”ces Pranciškietė. brolis Edward, brolienė Rosemary 
£ ~1-An£a lr AUen’ Pusseserė Adelė Dulkinys, tetos — 

yer<ĮP^a Kersuhs, Frances Bieža ir Danutė Naureckas su šeimomis 
bei kiti gimmes, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje. 2533 W. 71st St 
hrciotIitrIv,ep’ 31r.diena’ 9:00 Yal- rĄ0- bus lydimas iš kop-

k t Gimimo parapijos bažnyčia, o po gedulingu
pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse

• • a ^^“s giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai
paskutinę patama-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Viską darykite su meile". — 1 Kor. 16:14.
Dievas yra pats užuojautos ir meilės šaltinis. Šventajame Rašte pasa

kyta: “Dievas yra meilė”. Todėl visi Dievo vaikeliai turi būti jam panašūs 
ir mylėti vieni kitus. Apaštalas Povilas sako: “Kas pasilieka meilėje, pa
silieka Dievuje ir Dievas jame”. Kai tikrųjų Kristaus pasekėjų tikėjimas su
stiprėja, tada ir jų meilė padaugėja. Jų sprendimas irgi pasidaro teisinges
nis, nes Dievas duoda jiems sveiko proto ir meilės dvasios. Apaštalas Jo
nas sako: “Dievo meilė pasirodo mums tuo, kad Dievas atsiuntė į pasauli 
savo viengimi Sūnų, kad mes gyventumėm per jį. Jei tad Dievas mus taip 
mylėjo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus”. (1 Jono 4:9, 10) Todėl mums 
duotasis patarimas yra nemylėti vien tik žodžiais, bet gerais ir pagelbingais 
darbais.

CV. KASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

I

Mažeika 8/Evans

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 4 i ‘‘

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

l - ' | Į ♦ t'-'f' - %- - '.:r <
1 “ T’ .*1 1 - N

' * r .'•’.‘Ji 4 I A * : g v

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

<307JUTUANJLCA AVENUE, Phone: YArdf 7-JU1

BUTKUS - VASAITIS
14AS So. 50th Ave., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1UO3

434» So. CALIFORNIA A VE. Phone: LAfayette 3-X57J



Uiaci. valstijos loterijoj 
26 d. Dig Pay Day lošime 
> 638. 94. 6 ir 0125. Tou- 
) lošime laimėjo New Or 
3, 18. 44 ir 45.

— A. Tamuiyn^s iš Martįue- 
tte Parko, žinomas sportininkas 
— veteranls ir spaudos bendra 
darbis, be ra 
n u me ra tą :r 
Naujienų lt i
kui. Taip rvt dėkui tos ap 
kės tautiečiui, užsisakiik 
Naujienas v:t noriems met 
bet pavardės prašiusiam 
bti.

o pratęsė pre 
>roga parėmė 
S3 auka. Dė-

P

a

čiai iš Cicero. ?4^’ygindami už 
paimtus bilietėlius, įteikė S5 
auką.. Tiek pat įteikė ponia V. 
Zyzas iš mūsų kaimynystės, dr. 
J. J. Stukas iš New Jersey, Pet 
ras šernas iš Rockfordo ir B. 
Blinstrubienė iš vakarinės mies 
to apylinkės. Leonas Kazlaus
kas ir Aleksas Kasper iš Brigh
ton Parko, Aurelia Bitautienė iš 
Marquette Parko, ponia Moni
ka Ignas iš Cleveland Heights, 
Ohio, John Kran-Kranauskas is 
St. Petersburg, Ela., Anna Put
rimas ir jos duktė Jean Mise- 
vich iš Lemonto. Dėkui visoms 
ir visiems.

ir d Federal Taupy. 
centrinėj įstaigoje, 
Avė., pirmadieniais 

vuo 9:30 ryto iki 2 vai. popiet 
Pu s Ms. Delore^ KSanauski. ku 
ri tečks įvairius patarimus pen- 

ninkams ir luošiesiems, reika
lingiems vielos ar privačios glo 
hrs. Ar/.radieniais nuo 10 ryto 
;ki 2 vai. p< pi et ji bus tos ben- 
□rovės Garfield Ridge įstaigo- ’ 
įe. 6141 Archer Avė. Su ja ga 
’ima susikalbėti lenkiškai. j

— Ramirita Jautokaitė iš M a 
rijos aukšt. mokyklos gavo šim 
tą dolerių premiją už kalendo
rinį žiemos vaizdelį. Rima Va-4 

‘ iutylė gavo pagyrimo raštą. 
Kankursą ruošė United draudi
mo bendrovė.

— Casey Prunchūnas iš Mar
quette Parko dalyvavo šiemeti
nėje Buckinghamo meno parodo 
je, ruoštoje Lakefront festivalio 
proga. Už dvi nuotraukas jis ga 
vo ketvirtos vietos premiją. Jis 
yra laimėjęs keletą kitų premij

bus lapkričio 4 d. Jaunimo cent 
ro kavinėje. Chicagos aukšt. 
lituanistinės mokyklos tradici
nis vakaras bus lapkričio 18 d. 
jaunimo centre.

yra laimėjęs keletą kitų premi Į — Galinos Gobienės vadovau
ju savo meniškas bei realistines. jama Detroito lietuvių tautinių 
nutraukas. Į šokių grupė “šilainė” ruošiasi
- Adv. Charles P. K^l para.'^ veiklos sukaktį. Vai 

šė Southwest News-Herald laiš-l^ nudaro Sauie Banyte Ri 
. . , , . . ta Matvekaite, Loreta Osteikai-ką, kad spaudoje atspausdintos ., . v . . T . , i te, Dalia Rudyte, aima Sveraite,istorijos bei rašymai apie Liuda* ’ . x. XT ,, . . . ’.• Kristina Veselkaite ir Algis Vai Kairą įžeidžia visus Amerikos1^ &
lietuvius ir prasilenkia su spau
dos etika. Laiškas atspausdin-| — t. Juozas Palubinskas 

... _ _ . i tas praeito ketvirtadienio laido- pakviestas dalyvauti Ohio Lietuir gydėsi ligoninėje. Dabar sveiį^

— Dariaus — Girėno lituanis--, 
tinės mokyklos rudens balius ’

— Joana ir dr. Zenonas Dani
levičiai, apgailestaudami, kad 
dėl rimtų priežasčių negalės da
lyvauti Naujenų bankete, at
siuntė trisdešimt doleriu auka, 
už kurią nuoširdžiai dėkojame.

— V. DAMBRO įiš Berwyn 
aylinkės buvo sunkiai susirgęs

ksta namuose dr. Račkausko prie 
žiūroje. MMonu- girdėti, kad jo 
sveikata gerėja.

vių Gydytojų D-jos metiniame 
bankete lapkričio 4 d. Clevelan 
do Lietuvių namuose. Bus įteik 
ta OLGD metinė Kultūros pre
mija.

Montessori mokykloje

SKAITYTOJAI RAŠO

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, lemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALK

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŪR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prex’denUs
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-774?

Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi 1 visus skai* 
tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuviu dienraštį, 
su juo susipažįstant dr ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ’r jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant T4etuv6s nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišką rei. 
kalą renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU!
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus.labai vertingomis dovanomis naujiems skaitvtojams.

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

Mūsu bendradarbė ir savaitinės skilties "Aplink mus ir mūsą namus**1 
autorė M. Miškinytė paskyrė S5C premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kuriu vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude-! 
niniame Naujienų piknike. ' ~ Į

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. Dulaitis, Detroit 

313-549-6878 4
J. Mikonis, Cleveland 

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

312-737-1717
(Pr.)

Visas ir visus kviečiame j didžiąją talka.

Prenumeratos pratesimo, užsakymą, bei galimu rkaitytojų reiks!amti 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomia.

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštalieniais iki 12 v.

Vakarais tel. 373-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip j * 

40 metu, patarnaudama klientams, i
NAUJIENOS 
1739 SO. J4ALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

F-TT

KRIKŠTAS LIKS, NORS 
IR PER VARGĄ ĮGYTAS

Skaičiau “Na u j ienose’’ (1978- 
10-23) iš “Europos Lietuvio” 
perspausdintą straipsnį “Lais
vės Lietuvai? O kokios?”

Ypatingą dėmesį atkreipia to 
straipsnio svarstymų du aspek
tai, būtent: išsilaisvinimas is 
rusų valdžios ir kokioje formo
je tas laisvas gyvenimas turėtų 
reikštis.

Pitmiausia, rusais lietuviai 
dabartiniu laiku neturi jokios 
galimybės atsikratyti. Nėra jo
kio pagrindo vilčiai, kad rusai 
geruoju Lietuvą apleistų. Turė
tų kurie ndrs įvykiai veikti, ku
rių įtakoje jie nebepajėgtų oku
pacijos išlaikyti. Kadangi nieko 
nėra amžino, viskas keičiasi, 
tad tasai amžinojo keitimosi dės
nis palies įr rusų imperializmą, 
remiamą Markso doktrina. Jis 
keisis, išsigims ir, praradęs da
bartinį brutališkumą,, sunyks, 
ko pasekmėje pajungtos tautos 
ras progą pačios apsispręsti,, sa
varankiškai valdytu .....

, Marksas sayop skelbtoje eko
nomikos’ filosofijoje dapę daug 
klaidų, o jų dar. daugiau prida
rė rusai, pasišovę sukurti tuo 
mokslu paremtą ,ūkinę ir politi
nę sistemą, kuria remdamiesi jie 
tenkina savo įgimtą pasaulio 
dominavimo troškimą.

Istorija mums liudija, kad 
dominavimo žygiai, arba geriau 
— imperialistiniai tautų užval
dymai — visada buvo pateisi
nami kilniomis idėjomis. Mes 
gerai žinome, kaip senovėje kai
mynai braudavosi jėga dingsti-

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

MŪRINIS BUNGALOW. 3 miegami, 
gražiai užlaikytas, $34,000.

NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI
NES biznis. $80,000.

MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna, 
apie 200 svečių salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

lusurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-787S

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. 
2 butai ir profesionalui Liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
uette Parke.
NAUJAS 6 kamb. namas i vakarus, 

kur grynas oras ir arti Čikaga. Pigus, 
$53,500.

REAL ESTATE

M. L. S.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

Naujienoms reikalingas
> Iš anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas Talks Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede  dol.

Pavardė fr vardas —_____________________________ _________________ .

Adresai

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

lefonu:
HA 1-6100.

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

Pavardė ir vardas_____ ________________

turLs

Adresas

Sponsor! aus pavardė, vardas ir vietoyė___

MARDA NOREIKIEN1 
ms Weft IKM st, Chlcxgo, Hl W62f • Tet WA 6-Z7S7 

DI4»!It >«slrinklm*s ferw rOil« |valriv **♦*!». 
MAISTAS Ii fUROFOS SANtHLIŲ.

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

Pavirdė Ir Tardai ____________________ ________________________________

Adresas

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa
žinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė Ir vardai

Adresas

pjKnrdė ir vardas

l fresas

OWW1 ■■■■—, ■ ■■■■ -P — —Ri— 1 !■ Ill kl-Wl

SIUNTINIAI J LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUrrrt GIFT PARCVLJI StRVICI
IM? W. ChlcM*. IIL WM. — T*L WA 5-1717

3333 Sa. HUIttwi Chl«Ma, IIL *««». — Tat. 1M-MM
V. YALANTINAf

—_- _ , r _ _ - ... . —---------------t “LIETUVOS AIDAI”
-į, KAZE BRAZDZlONYTt,

PROGRAMOS VEDtJA
Wy Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL vak, 
' .Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.

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

Telef. - 778-5374

mi apkrikštyti pagonius lietu
vius. Atsitiko taip, kad Lietuva 
buvo apkrikštyta. Krikštas jai 
atnešė vergiją (vėlesniais laikais 
vadinusi baudžiava). Nors bau
džiava išsigimė ir išnyko, betgi 
krikštas liko.

Kaip senovėje, taip ir naujai
siais laikais imperializmas yra 
pateisinamas gražių vardų idė
jomis. Kai rusai-komunistai oku
pavo Lietuvą, jie skelbė būk jie
išlaisvino jos liaudį iš buržuazi-jB UDRAITIS REALTY 
nių ponų vergijos. Jis tą laisve’ 
krikštijo socializmo vardu. Ta
sai Krikštas irgi atnešė vergiją, 
kuri amžinojo keitimosi dėsnio 
raidoje sunyks, išsigims ir pasi
keis, kaip ir anksčiau buvusios, 
betgi duotas socializmo vardas, 
kaip ir pirmykštis krikštas — 
liks, nors bus reformuojamas ir 
taisomas. Aną dieną Naujienos 
tašė- “Socialistai demokratai 
turi plačiai aptartą programą” 
ir -reikia tikėtis, kad toji pro
grama bus svarus įnašas išsi
laisvinusiai Lietuvai, žengiančiai 
naujon epochoj kurią rengti 
senais rūbais,-kaip daugelis ma
nor daryti, būtų labai netikslu. 
Kaip lietuviai negrįžo prie Per
kūno ir kitų dievų garbinimo, 
o* liko prie naujos, nors ir per 
dideles kančias gautos krikščio-. 
nybės (reformuotos ir sušveinė- 
jųsios), taip lygiai jie negrįš prie 
tamsios vadistinės sistemos, o 
nueis socialistinės demokratijos! 
šviesiu keliu. Anda žemaitis i

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

ka m nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leldlrrą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose grrrff; ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS -.v 
4514 S. Talman Avė.

Tol 927-3559

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

SET-UP MAN TRAINEE
Must have mechanical background or 
machinery experience. Must speak, 
read English. Excellent benefits ~ 
cluding dental

AMERICAN GASKET
& RUBBER CO. 

9509 Winona 
Schiller Park, III.

' - Apply in person or calif s 
678-3550

in-

Or-N M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $9f pusmečiui automobiliu 

-lability apdraudimas ponainlnkama 
"KreipHg

- < LA U M A r T i
4M5 SK ASHLAND 

T 32M77S <_?

«

Norėjo nuversti
Egipto valdžia

KAIRAS, Egiptas. — Kairo 
policija ir teismo organai jau 
kejinta diena tardo suimtus ko 
munistus, kurie planavo nuvers

MACHINE OPERATOR TRAINEE
To be trained on our grinding and 
slitting machines. Must speak, read 
English. Excellent benefits including 
dental

AMERICAN GASKET
& RUBBER CO.

I 9509 Winona, Schiller, Park, III. A
Apply in person or call: - 678-3550

Chicago, III. 6063X Tel.

Įriausybę. Policija jau yra suė
musi 16 konspiratorių, kurie ban 
dė tikinti savo draugus, kad pri 
sidėtų prie ruošiamo perversmo

Egipto ūkis karo metu buvo 
apardytas, todėl, /atsirado įvai 
rių nepatenkintų elementų. Ko
munistai pasinaudoja nepaten
kintais ir planuoja pagrobti vy
riausybę, bet galimybės pasiek 

j ti tikslo yra labai menkos. Vai 
džiai nuversti organizacija ture 
jo 42 narių. Poicija jau yra vi
sus su gaudžiusi ir apklausinėj u 
si. Sukilimo organizoriai turės

PUNCH PRESS OPERATOR 
TRAINEE

To be trained on our small punch 
presses. Must speak, read English. 
Excellent benefits including dental

AMERICAN GASKET 
& RUBBER CO.

9509 Winona, Schiller, Park, 111.
Apply in person or call: - 678-3550

MECHANIC

Experienced. Steady pay, good hours 
and good working conditions.

Call For an appointment
869-0076

HELP WANTED — MALI 
Darbininkę Reikia

DELIVERY MAN WANTED
Pay day every day. Immediate open
ing. Flexible hours. Be your own 
boss. Our people make $100 plus per’ 
day. Elk Grove area- I

Call 364-1340 J

Notary
INCOME TAX

4259 S. Maplewood.
Taip pat daromi 

kvietimai, pildomi 
šymai ir kitokį

K U T ~ 

stieriči:^;

vertinai
mi pilietyW 
toki blaaJad.

BEST THINGS IN LIFE j

Cat! Frank Zapolls 
W.TSfft St.

GA 4-8654 HU0AAIW

State Farm Lite Insure, v Co'^r s 'y I

HELP WANTED — FEMALE 
Dirbininkiu Reikia

PART TIME HELP
for loop office. _

Must type and spell accurately. Short
hand helnful. Daytime hours flexible.. 
Salary open.

CALL 939-2610

HELP WANTED — MALE-FEMALE I
Reikia Darbininkų ir Darbininkių • ---------------------------- ------------------- Į 

STORE MANAGER
Experienced meat cutter and produce 
clerk with delivery after 3 O’clock. 

Immediate opening.c
Crush 
all smokes 
dead out

k- w v> fcxt*w • - d

SAM'S SUPERMARKET
OAK PARK

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

REPAIRS ON HOMES A FLATI 
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 
878-5632 or 769-0514

CONSTIPATION
Doctor proven ingredient 
requires no prescription

Doctors f»nd a special laxative 
ingredient to be highly effective in 
relieving even severe constipation 
overnight Don't let irregularity Of 
constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
avertable m the exclusive EX-LAK 
formula. Use only as directed- 
Chocolated Tablets _ 
or Unflavored Pills. EX-LAX

NAUJIFNO*. CHICAGO t, IU, Monday, Octobaw 30, 1078




