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TURKIJOJE TERORAS EINA I MOKYKLAS
SALVADORE KAREIVIAI NUŠOVĖ

24 MAIŠTININKUS
PALAIKE PENKIAS DIENAS IR PALEIDO 
KAIRIEJI BUVO PAGROBĘ 276 ĮKAITUS,

SAN. SALVADQR,; Salvado- Į ......... '............."
ras. — Pulkininkas A. Machano, 
Salvadoro chuntos pirmininkas, 
patarė maištininkų -vadams ne
naikinti nuosavybės, negriauti

Pietų Korėjoje suimta 
daug žmonių

SEOUL, P. Korėja. — Korė-
v /

namų ir neliesti Salvadore esan- j°s karo teismas, tyrinėjęs pre- 
čių ambasadų. Nei vadai, nei ;
šūkaujantieji nekreipė dėmesio |. dymo aplinkybes, jau įsakė su- 
į pulk. Machano per radiją pa
sakytą kalbą ir nesitraukė iš 
saugojamų centrų. Vakar ka- prezidentą, 
riams buvo įsakyta sustabdyti 
šūkaujančių minią, o kai pasta
roji neklausė,-tai-buvo paleis-' 
tos į demonstrantus kulkos. [ 
24 žmonės vietoje mirė, o kita 
tiek pateko į ligonines, kur' vie
tos gydytojai suteikė medicinos; 
pagalba. Sužeistu skaičius sie-

črų ambasadų. Nei vadai, nei zidento Park Chung Hee nužu-

imti visą eilę žmonių, surištų su 
pasikėsinimu nužudyti krašto

pagalbą. Sužeistų skaičius 
kia iki 43.

NEGALIMA GROBTI 
ŽMONIŲ

Tardytojams; pavyko nustaty
ti, kad buvęs Pietų Korėjos 
žvalgybos viršininkas Kim Jae 
Kyu savo revolveriu nušovė ne j 
tik prezidentą Park, bet ir jo as
mens sargybos viršininką. Taip 
pat suimtas žmogus, kuris nu
vežė peršautą prezidentą į ligo
ninę, kur buvo konstatuota jo 
mirtis.

Daugelį nustebino prezidento 
sekretoriaus Kim Kae Won

<
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Lietuvos generalinis konsulas Anicetas Simutis (vidury) skaito paskaitą Amerikos Lie
tuvių Kongresui Clevelande. Iš kairės-į‘de šinę matome kongreso prezidiumą: dr. Kazį 
Bobelį, dr. A. Kasulaitį, dr. Joną Valaitį, SLA prezidentą Povilą Dargi ir vysk. A. Deksnį.

I (V. Pliodzinsko nuotrauka)

KIEKVIENĄ DIENĄ KRAŠTE ŽŪSTA 
MAŽIAUSIA PENKI ŽMONĖS

PREMJERAS SULEYMAN DEMIREL STENGIASI 
GRĄŽINTI KRAŠTUI RAMYBĘ

ANKARA. Turkija. —. Prem
jero Ecevit valdym'o metu kiek
vieną dieną -Turki|bje įvykdavo 
kruvinos žudynės, o naujai iš
rinktas premjeras Suleyman 
Demirel daugiausia laiko skiria 
(kraštui apraminti. Jis sustipri- 
.no karių pozicijas? o visoje eilė
je neramių vietų paskelbė karo 
stovį ir įsakę kariams palaikyti 
tvarką. Dabar beveik kiekvie-i 
name didesniame Turkijos mies-! 
te veikia karo stovis.

Naujos taupumo taisyki
WASHINGTON (AP).—En 

gijos departamento sekretore 
pavaduotojas John C. Sawl 
liudijo Kongreso Energijos j 
komitečiui ir pareiškė, kad < 
bartinė administracija lai 
energijos taupymą svarbiau 
dalyku. Duotos direktyvos au 
mobiliu ir sunkvežimiu ditb' 
vėms. Pagal jas 1985 m. prr 
čiomis mašinomis bus gali: 
nuvažiuoti 27.5 mylios su ga 
nu benzino. Taupumo stand 
tai sunkvežimiams bus įvykd 
1982 metais.

Energijos taupymo propaga 
mui prez. Carteris sukvietė a;

.Ė
.Paaiškėjo, Xad Salvadoro kai- > areštas. Sunku išsiaiškinti, kaip 

rieji maištininkai,-ą.^ęšęipiinin-1 jįs gyVas, o nebuvo kartu
kaudami sostinės ųjnemiėsčiuo-į su prezidentu nušautas, kaip jo 
sė, - - •
žmones ir laikyti juos įkaitais.!

Pulk. Machano, patyręs, apie 
maištininkų planus, norintiems Sausinėjęs sekretorių apie pre- 
ikaitus naudoti savo planams zidento nužudymo aplinkybes, 
Įsakė tuojau paleisti visus įkai-Į liepė sekretorių suimti ir laikyti 
t'us. Jis pastebėjoj tad -bus pa-1 kalėjime. Jam kaltinimas dar 
traukti teisman visi mąištinin- nesuformuluotas, bet jis tą kal- 
kai; drįsusieji sulaikyti įkaitus. netrukus ^Sa^s-
Vargas bus tiems, kurie įkaitų, 
tuojau neleis arba juos 
sužaloti. Jis priminė, kad kraš
tą valdo kairiesiems palanki 
chunta, bet jeigu jie sauvaliaus 
arba žudys nekaltus žmones, lai 
tiems nebus jokio pasigailėjimo. 
Pulk. Machano įspėjimas, ma
tyt’' paveikė, ries tuojau buvo 
paleisti 276 žmonės. r,

NORĖJO IŠSPROGDINTI 
REDAKCIJĄ

Praeitą sekmadienį grupė de
monstrantų..miesto centre, susi
rinko ties La Pten’ša Grafica 
dienraščio ^pastatu ' ir* ^pradėjo 
šūkauti.. Minias ^nepatiko, kad 
dienraštis dėjo chuntos paruoš
tus pranešimus apie paskutinių 
dienų įvykius.

Pirmadienį apiė 150 demonst
rantų ir vėl pradėjo buriuotis 
ties La Prensa Grafica. šį kartą 
šūkautojai buvo \ apsimaskavę. 
Jie nenorėjo, kad būtų atpažin
ti. Žmonės bijojo, kad maskuoti 
žmonės neįsiveržtų į vidų ir ne
padarytų žalos žmonėms bei 
nuosavybei. Policijai pranešus* 
karo vadovybė pasiuntė būrį 
ginkluotų karių. Jie įsakė skirs
tytis, o kai nepaklausė, tai Už
mušė 24 žmones ir 43 sužeidė.

Karo teismo tardytojas, iš-

dar 12 įtakingų Pietų Korėjos 
žvalgybos pareigūnų. Manoma, 
kad jie turėjo žinių apie ruo
šiamą prezidento Park nužudy
mą, Galimas, daiktas, kad jie 
galėjo būti įvelti į pasikėsinimą. 
Eina kalbos,, kad dar areštuos 
apie 30 įtariamų žmonių.
- SEKRETORIUS VANCE 

SKRIS Į KORĖJĄ

Valstybės sekretorius Cyrus 
R. Vance skris į P..Korėją daly
vauti prezidento Park laidotu
vėse. Sekretorius Vance tikisi 
susitikti su naujais minister!ais.

Laikinasis prezidentas Chqi 
Kyu Hah paskyrė generolą Lee 
Hui Sūng Korėjos žvalgybos vir
šininko pareigoms. . „ >

KUVEITO ŠEICHAI MAŽINA 
TEIKIAMĄ BEDAKBKLTIrAMĄ

’ KIEKVIENAS KUVEITO ARABAS GAUDAVO
; PO 3000 DOLERIŲ Į MĖNESĮ. '-

KUWAIT, Kuveitas: — Ku
veito vyriausybė- pranešė vi
siems savo piliečiams, kad vals
tybės teikiama nedarbo parama 
ateityje bus gerokai sumažinta.

Iki šio mėto Kuveito vyriau
sybė galėjo mokėti po 3,000 do
lerių nedarbo paramą. Niekur 
kitur vyriausybė nemokėjo savo 
piliečiams tokių sumų, kokias 
mokėjo Kuveitas.
TURĖJO TEISĘ’ ĮSIRENGTI

TELEFONUS

Kuveito vyriausybė leisdavo 
savo piliečiams, neturintiems 
darbo, įsirengti telefonus ir kal
bėtis kiek tik jiems laikas leis
davo. Valdžia pataisydavo suge- 
duius telefonus. Jeigu kuris Ku
veito arabas susirgdavo rimtes
ne liga, tai galėdavo gydytis 
gerose ligoninėse.

Kuveito vyriausybė gaudąyo 
labai dideles sumas už naftą 
(mineralinį aliejų) ir galėjo 
kiekvienam duoti didelę paramą, 
bet kažkur apskaičiavimai sū- 
simaišė. Gaudavo vis daugiau 
dolerių už aliejų, bet dabar jau 
turi daugiau mokėti už patar
navimus. Vyriausybė pakėlė 
naftos kainas, tikėdamasi dides
nių pajamų, bet už naftą mažiau 
gavo negu buvo apskaičiavę, o 
telefonai ir jų patąisymas pa
brango. Be to, ten pat esanti 
Saudi Arabija mineralinį aliejų 1 * LA - • . .

Nusižudė prancūzu 
darbo ministeris

PARYŽIUS.- Prancūzija. — 
Antradienį savo kambaryje ras
tas nusišovęs Prancūzijos darbo 
ministeris Robert Boulin. Polici
ja ištyrė mirties aplinkybes ir 
paskelbė, kad jis pats nusižudė.

Žmonėms buvo sunku supras
ti, kuriais sumetimais gana jau
nas ministeris būtų galėjęs žu
dytis. Šeima mano, kad ji prie 
savižudybės privedė kokia ne
pavykusi afera ir dėl jos kilęs 
skandalas. Pasakojama, kad Ri
vieroje jis užpirkęs didoką že
mės sklypą, bet vėliau paaiškė
jo. kad visas tas pirkinys buvo 
sukčių rankose. Šiaip žmonėms 
nemalonu patekti į sukčių ran
kas. tuo labiau ir darbo minis- 
teriui. kuris buvo tiek paveik
tas. kad jo nervai neišlaikė.

Ieškos, priemonių dega
lams taupyti

Turkų karo vadai labai gerai 
pažįsta premjerą S. Demirel,1 

; kuris jau anksčiau valdė kraštą i 
ir glaudžiai dirbo su turkų karo! 
vadais. Jis yra’teisėtumo idėjų Į

( skelbėjas, ne vieną kartą aiški-! , ~ ... -
nęs karo vadams pagrindines j 100 abiejų partijų Kongreso 
teisėtumo taisykles ir valstybės 
valdymo pagrindan padėtus 
svarbiausius dėsnius. Jeigu žmo
nės negerbia įstatymo, tai kraš
te prasideda suirutė. Pirmoji

YąSHINGTON, D.C. — Pre- naujo premjero kalba lietė įsta- 
zidentas Carteris renkasi +artis tymus ir didžiausias dėmesys 
su Kongreso '' -••'-•’h del prie-j buvo kreipiamas į įstatymų, 
monių tiegaM' is taupyti visame 
krašte. ' merika gali visk ban
dyti, oet nieko nėr' ^es, jeigu 
neras priemoniv jegalams tau
pyti. Dabar amerikiečiai išlei
džia milžiniškas sumas dega
lams pirkti. Būtinai turės būti 
paruoštas objektyvus planas, 
kaip galima apsieiti su mažės-j 
n.u gazolino kiekiu.

Dabar jau bandoma surasti 
pakaitalų gazolinui. Specialistai 
išmoko įmaišyti dalį alkoholio 
į gazoliną. Bet iš kitos gi pusės 
tvirtinama, kad toks mišinys 
gali pakenkti motorui. Vis pla
čiau bandoma su automobiliais, 
elektra varomais ir 1.1.

vykdymą. . Jis aiškino. ?kad ir 
vykdymas privalo būti tvarkiu; 
gas, pagal įstatymus. .

Visuose didesniuose Turkijos 
miestuose veikia karo stovis. 
Premjeras, pastebėjęs, kad ke
liose valstybės vietose nerimas 

, buvo tęsiamas, be jokio abejoji- 
| mo įvedė karo stovį visoje eilė
je mieštų. Jis patarė gyvento
jams nebijoti karių, ties' jie esą 
patys geriausi krašto piliečiai. 
Jie giria valstybės sienas, bet jie! 
prižiūri ir tvarką, kai krašto vi
duje .žmonės bando negerbti 
įstatymų ir kitų žmonių teisių.

Premjerui labai nepatiko, kad 
mulų grupė ryžosi ardyti vals
tybinę tvarką ir vartoti jėgą sa
vo idėjoms primesti. Jis džiau
gėsi, kad buvęs premjeras ap
valdė kariuomenę ir tuojau iš 
kariuomenės pašalino kelis jau
nus leitenantus, nusiteikusius 
prieš Turkijos konstituciją ir 
veikiančius' įstatymus. Jis taip 
pat džiaugėsi, kad apvalytas ir

stovų pasitarimui ir pietums

Karalienė Elzbieta vaišii 
Kinijos premjerą Hua

LONDONAS (UPI). — K 
jos premjeras Hua Guofeng j 
madieni tarėsi su britu mir 
tere p-’^mininke Margaret Th 
cher. Pirmame iš numatytų 1 
tūrių posėdžių 30 minučių 
kalbėjosi slaptai, o vėliau 30 i 
nučių posėdžiavo dalyvauji 
kitiems pareigūnams.

Antradienį, po pasitarimų ] 
litinėmis temomis ir prekyl 
reikalais, premjeras Hua bo 
pakviestas priešpiečiams į B 
kinghamo Rūmus. Kartu su 
princas (Pilypas ir Kento 1 
principas'Pilypas ir Kento 1 
nigaikštis, neseniai grįžęs iš i 
nijos. ’Priešpiečiuose taip ] 
dalyvavo 30 asmenų iš politii 
ir prekybos sluoksnių.

Premjero Hua Guofengo 
zitas Anglijoje tęsis šeš 
dienas.

KALENDOEtLIS

Lapkričio 1: Visų šventųjų, 
Kirenija, Licinijus, Vaiva, žy- 
gaudas, Kaributas, r

Saulė teka 6:21, leidžiasi 4:47.
Oras šiltas, lis?. . „ .

PIERRE, S. Dakota. — Praei
tą naktį visoj S. Dakota valsti
joj iškrito daug sniego ir ritosi 
šalčio banga. New Mexico kal
nuose taip pat buvo sniego. Šį
met sniegas anksčiau pasirodė, 
negu paprastai būdavo ankstes
niais metais.

Nebraska, Colorado, Oklaho
ma ir Texas valstijas pradėjo 
plakti vėsus vėjas ir lietus. Kai- i pardavinėja pigiau. Vyriausybė 
nuošė atsirado gana daug snie
go, kuris šaldo visą žemę. Snie
gas slenka į Rytus, bet- ten jis 
greitai išvirsta į lietų. Ūkinin
kai susirūpinę, nes nespėjo su
daryti reikalingų atsargų gal
vijams. •

— Jau anksčiau Korėjoje bu
vo kalbama apie pasikėsinimą 
prezidentui nužudyti, bet nie
kas nemanė, kad į. tą.pasikėsi
nimą įsiyels. pats žvalgybos, dir
žininkas.

pranešė savo piliečiams, kad 
ateityje vyriausybės’ /parama 
bedarbiams bus žymiai mažes
nė, nes jau nėra tiek dolerių, 
kiek ahksčiau būdavo. Galimas 
daiktas, kad Kuveito šeichai 
permokėjo už auksą, kai jis bu
vo karštligiškai pardavinėjamas.

— San Salvador# minia, žmo
nių bandė užimti Amerikos am
basadą, bet kai pasirodė kariai, 
•minia išsiskirstė. Porą riaušinin
kų ir du -karėjvai sužeisti,

Pietų Amerikos valstyb 
priėmė Žmogaus teis ii 

deklaraciją
LA PAZ. Bolivija (UPI). 

Amerikos Valstybių Organize 
jos komitetas priėmė 15-kos ] 
ragrafų deklaraciją, respekti 
jančią žmogaus teises ir lais 
išsirinkti valdžią. Manoma, k 
ją patvirtins visų 15 valstyl 
atstovai, susirinkę trečiadii 
posėdžiui. Deklaracijoje pat 
žiama “pūrą? žmogaus tei 
resp'^'.as”.

Japonijos kabinetas 
atsistatydino

TOKIJO, Japonija. — Prem
jero Ohira kabinetas trečiadienį 

•atsistatydino. Jo partija nega
lėjo sudaryti daugumos. Atsista
tydinimo priežastis kol kas ne
skelbiama. bet ministerių nepa- j policijos- aparatas. Policija tu-

— New Yorke operuotas Ira-j sitenkinimas turėm būti labai i retų būti pajėgi palaikyti tvar- 
■■I j e visi venų me-j ką krašte, bet kol ji nepajėgia 

to padaryti, tai kariai yra pasi
ruošę padėti. Jis pakartojo pa
grindinius turkų konstitucijos 
dėsnius ir priminės Kamai Pa
šos atliktą darbą.

Premjeras Demirel priminėj 
mokiniams, kad baigtų tarpu-1 darbas, ateinąs per I 
savio neapykantą ir kreiptų, na. jo skelbiamą islamą, bet t 
daugiau dėmesio į pamokas, rumoje js ateina iš toliau. I 
Policija ir' kariai turi raminti grindiniai islamo dėsniai ne; 
įsikarščiavusius mokinius, ku
riuos mulos iš Šalies kursto.

Premjeras kvietė kraštą ap
rimti ir grįžti prie kultūringų 
žmonių taktikos. Penkių žmonių 
nužudymas kiekvieną dieną tai 
didelis nuostolis kraštui. Demi
rel nori apraminti aistras ir vi
siems siekti gerbūvio.

Turkų’ vyriausybė ir karo 
vadovybė labai gerai žino, iš 
kur kyla kurstymas kelti riau-

no šachas normaliai gydosi. Kar
tu su juo visą laiką ligoninėje 
gyvena jo žmona. Vaikai ateina 
porai valandų.

— Park Chung Hee ilgai pre
zidentavo, nekreipė dėmesio į 
krašte susidariusią padėtį, todėl 
ir nušautas. — pareiškė žvalgy
bos viršininkas Kim.

— Nors daug kas P. Korėjoje 
protestavo prieš Park diktatū
rą, po jo nušovimo tūkstančiai 
korėjiečių apgailestavo prezi
dento mirtį, meldėsi maldyklose.

•-------------------p---------------------

— Specialistai tvirtina, kad 
karts nuo karto gali sugesti ato
minės elektros jėgainės. Vamz
džiai susidėvi, prižiūrėjimas ne 
toks tikslus, kaip jis turėtų būti. 
Todėl negalima visą laiką su
rasti tikrą kaltininką. Reikia jų 
veikimą nuolat sekti.

dideli 
tu atsistatydino. Manoma, kadį 
jie norėjo priversti patį prem-j 
jerą atsistatydinti.

Paskutiniu laiku balsuotojai 
atvirai priešinosi naujam mo
kesčių Įstatymo projektui, kurį 
Ohira vis stengėsi pravesti.

Ka-

Nekels ambasados 
į Jeruzalę

OTTAWA, Ont., Can. — 
nados premjeras Joe Clark bu
vo prižadėjęs žydams perkelti 
Kanados ambasadą iš Tel Avivo 
į Jeruzalę, bet paskutiniu metu 
nutarė to nedaryti. Tvirtinama, 
kad arabai buvo prižadėję im
tis represalijų, jeigu Kanados 
ambasada būtų perkelta. Prem
jeras pareiškė, kad Kanados 
ambasados nekels i Jeruzalę,
kol nebus išspręstas Jeruzalės it I šės mieštuose, o dabar mokyk* 
kitų' sričių klausimas. . | lose. Dalinai tai esąš Turkijos

taria turkams žudyti turkų.
Premjeras Demirel mano, k 

jam pavyks grąžinti ramj 
krašte. Jis yra Įsitikinęs? kad 
sitars ir su Amerikos prezid 
tu bei artimaisiais savo k 
mynais.

Demirel padarė labai ra. 
nantį Įspūdį kraštui ir visie 
parlamento natiams. Prieš j 
mirei aštrią politinę kovą y< 
buvęs premjeras Ecevit, bet 
sidaro įspūdis, kad patyręs 
mirei gerokai jį apramino.



Amerikos L'ettivių Tautinės 
S jungos išleistoje “Tautinės
minties keliu” knygoje losange- 

v i’-.’.cs is.orr 
Pai.ia- 

:et kai ku
šti nepasi- 
ir 1 viešai, 

s pristaty- 
.•eiktaš.
i..,r raįyti tau- 
papildymą ar 
randu reikalą 
etras Pamatai 
•aso apie Ame- 
arybą ir Liet, 
(.įpasakojęs sa-

rių tautininkų tarpe 
tenkinimu minimas

m > sueigoj
Nesiimu > i <1 

t’.ninku veiklos 
vert almą, bet 
iškelti, kaip dr. P 
lis nesąžiningai r 
rikos Lietuvių T 
Bendruomenę. N 
vo ir kai kurių kitų tautininkų 
veiklą čia steigiant Liet: bend
ruomenės apylinkę ir apygardą, 
dr. Pamataitis rašo: “Lietuviu 
bendruomenė ir šiandien sutin
ka daug kliūčių, ypač iš ALTos, 
bet dar daugiau turėjo prieš 20 
motu”.

nieko prie išlaidų neprisidėję, 
net neatsiklausę prieš keletą 
metų pradėjo Alto- sukviestoje 
publikoje su aukų lapais vaikš
tinėti. šįmet Alto skyrius pada
rė ir nuolaidą, įsileisdariias į 
minėjimo salės prieangį bend- 
ruomenininkus jų organizacijai 
aukas rinkti. Taigi, dr. Pama
taitis nesisarmatijo neteisingai 
Amerikos Liet. Tarybos skyrių 
kaltinti. ■

Kliūtys" prieš 20 metu

Taigi, jei čia .bendruomenė 
sutinka daug kliūčių,' ypač iš 
ALTos, kodėl dr. Pamataitis ne-Į kliūtis Altui 
siteikė ’jiarašyti kokios tos kliū
tys, k a Lp ..bendruomenė čia 
skriaudžiainač. juk kliūčių da
rymas yra sklrintda. Faktų dr. 
Pamataitis nepateikė, nes jų nė 
nėra. Yra tik visai priešingi fak
tai, kad ne ALT, bet bendruo
menė Altui kliūtis daro.

Štai, per eilę metų čia Ame
rikos Liet. TartKps skyriaus yra 
rengiami VašarkrrŠešioliktosios 
minėjimai, l'zprašombš pamal
dos, gaunaiįįas leidimas* dali iš
kilmių “atlikti parapijos sodybo
je, išleidžiamos lėšos publikai 
sukviesti, kalbėtojams ai-‘ Tei
tiems programos dalyviams.pri
imti, bet - bendruomenininkai.

Neteisingai dr. Pamataičio 
šomo ir apie kliūtis prieš 
metų. Jie lyg pamiršęs, kad į 
Alto Los Angeles skyriaus susi
rinkimus delegatus siųsdavo ir 
Liet. Bendruomenė. Alto skvriu 
sudaro organizacijos, jų delega
tai dalyvauja Alto susirinki
muose. Liet. Bendruomenės Va
karų Apygardos valdyba nėra 
organizacija, ji savo narių ne
turi, yra tik administracinis 
vienetas, bet kai čia darytos 

tada ir bendruo
menės vakarų apygardos valdy
ba neteisėtai atsiuntė delegatą, 
kurs kartu, su narsiais frcfnto 
vyrais 1962 metais balsavo už 
rezoliuciją, kad Alto ceritro Vei
kėjus, šimutį, Grigaitį ir kt. 
reikia nušalinti ir centro įstai
gą perkelti į Los Angeles. Ame
rikos Liet. Tarybos tada nepajė
gė- S tl a rd j Ii, dmgo ir beridruo- 
menėš delegatai, daugiau f Alto 
susirinkimus nebeateina.“ '

Prieš 20 metų bendruomenė 
čia buvo labai karinga. Nė tik 
Altui kliūtis darė; bet ėjo triukš
mingi protestai prieš šv.- Kazi
miero parapiją, kam ji savo vie
ną parengimą vadina Lietuviu

ra-

Djena. Bendruor.icnininkai šau
kė, kad tik jie savo parengimą 
Lietuvių Dieno tegalį vadinti.

Teisingai rašo dr. Pamataitis, 
jog Tautinių namų įsigijimo 
klausimas*įlietais, bet 
jis pamiršo, kaip toji jo “numy
lėtoji” bendruomenė 'darė kliū
tis, kad tie naujai nebū.tų įsigy
ti. štai kaip lašo. Tautinių mi
mų vc’.dybęų vkįnaihe. 1960^111©^ 
tų i ugstj|- mėnesio, ^Uišaukainė. 
į Visuomenę|'‘'Pęja; šis įpusėtas 
Lieluv.ų Tautinių Namų'lai
bas, tam tikrų politinių grupių 
ir veikėj vėliau pradėta-s trug- 
dyti ir skaldyti. Pagaliau ?.tanį. 
reikal u i b ų vo j pan aiidb ta n i ūsų 
bendrinė organizacija — Lietu
vių Bendrūoments L. A. Apylin
kė. Tokiu būdu, vk^t^įekvienų, 
bendrų namų, šiandien j^gy^h

(čia reiktų pastebėti, kad su 
didžiausiū triukšntu, su protes
tais prieš kleboną ir, su Tauti
niams narna m s daromomis 
kliūtimis bendruomeniniai, na
mai neilgai egzistavę išnyko'.,— 
parduoti, HŽTHimkai pasidaįjo

Toliau minėtame Tautinių ųa- 
mų valdybos atsišaukime yrą 
toks posmas: ‘‘Manonię,. kad ir

Fondo priešininkai turės sutik
tu, kad L. T. N. Fondas pirma
sis* pradėjo iš užmaršties. teiti 
Los Angpleš lietusių namų, klau
simą. Skaldytčj&is'.ir ardytojais 
gali būti tik tie/ kurie vėliau 
ateina, ar į .pradėto darbo barą 
veržiasi'. Taigi' ‘slĮąldAojb,. bei 
ardytoju vardas ’ "šiuri, atveju 
tenka rię L. T7 Nariių *Fbhdui/o 
Los Ari^ėleš Berid^ūbmenėš: apy
linkei*/

;Thf; T a k t a i/7 jrodą^;' kaip 
dr, Pariiataitiš sukūrė “istori
ją‘ Pagaliau tlutiriiAkų ’ Vefk-

Announcing a new interest rate for 
U.S. Savings Bonds:

Here’s some great news for 
'all Americans. On June į 1979, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series Ė 
and H, was increased to 6^%.

This 6^% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding

that have not reached original 
maturity of 5 years, the 
improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and

the increase takes effect wnth 
their next semiannual interest 
period, beginning on
or after June 1,1979. Tat

So you see,

Bonds are getting better all the 
time. This new 6%% interest rate, 
together with the tax advantages 
available, makes Savings Bond’s 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plan at work, or the 
Bond-a-Month Plan where you 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way 
to save.

If you haven’t though t 
about Savings Bonds for awhile, 
this is the kind of hOWs that 

should increase ydur 
interest.’

r w Bonds are a better 
r buy than C\cr before.

Moriika Austin ait ė iš Beverly Shore?, baigusi Indianos univfir- 
sitetą bakalaurės laipsniu, nuo šių mokslo metų pradžios moko 
kūno ' kultūrą, geografiją ir istoriją South Whitley miestelio 
aukšt. mokykloje. Ji yra pasižymėjusi sportininkė ir vado
vaują mokyklos krepšinio,,; taįp‘ pat tinklini^ tinktinėiūšs Vasa
ros atostogų mėtų ji padėdavo-dirbti Naujiehų administracijoj.'

Stepono Kairio atsiminimai

kas visai negalėjo gyventi, o 
mūsų kaimo vienoj galulaukių 
buvo šerelinės malūnas; malū
ne buvo valiušis milui-velti,, ir 
reta Užnėriėžiųkasmet milo Mė- 
veldavo. Kai pavasario saulutė 
augščiau pakopdavo, užnevėžie- 
tės drobės ir pašukiniu audek
lu nutiesdavo jau pažaliavusius 
kluonus, leisdavo juos ir lietui

veno siuvėjas Kazys Katinas. 
Katinas, nuo mažų dienų pradė
jęs ‘kriaučiauti’, mokėjo yvi^ką
sįūti įr- kąjw^giedQ|i dievobai- 
įmingąs .gięshiei D§1‘ t&’mo&rų 
buvo ypač mėgiamas, ir visa
me savd ilgame amžiuje pasili
ko joms tik Kaziukas. Kaziukas 
kasmet pereidavo išilgai visą 
kaimą ir, kas tik būdavo reika- 

mūsų moterų darbš- lingas, visus apsiūdavo. Katinas 
buvo kasdieninis ‘kriaučius’. 
Bet kai reikėdavo nuotakai siū
dinti išleistinis drabužis,. arba 
kai * kaime atsirasdavo dabita, 
kuriam Kaziukas buvo permen1 
kas, būdavo kviečiamas siuvė-

; (Tęsinys) ; ; .
7 «

■ MANO TĖVIŠKĖ’ riyęią Kurkliuose ir Škiemony- 
ir ’ >/•' r . trečias — į-‘ turgu Anvkš-Mano gimtasis kaimas Uzne-j...,j. .\ .°- - .t/’ . .j v r_. . >crtfuse. Kasdieniniam kaimo gy

venimui-tų kelių ir1 užteko. Bu
vo .ir ketvirtas’kėlias Ukmergėn. 
Bet jUkmergėn užnevėžieciai va
žinėdavo tik iš didelio! reikalo: 
arba>ikai- patys ibylinėdavosi, ar
ba- kai tekdavo būti iliudininku 
kitų byloje. Net Kurklių* uriad- 
riikas, artimiausias ir; vieninte-| 
lis caro valdžios* atstovas, tik: 
tuomet rasdavo Į UžnevėžiūsĮ 
kelią,- kai jam reikėdavo ir pas| 
mus-, pasiavižaųtij pašaro . savo} 
kuinui, arba jei būdavo įskųsta.} 
-kad kaime mokomi,;vaikai: Tie | 
tuViškai skaitytį. }

vėžiai, tąrmiškai, . Ažurięvėžiav 
bėtkuriuo atyeju veętag, dčmft- 
sioį: manų, kūdikystės dienomis 
jisi tiko būti .mažu visos .Augs-, 
taitijos- atvaizdu. Užnevėžiai, at- Į 
skirti nuo pasaulio jų laukus 
lupusiu žalio įniško vainiku, gy
veno savą, dėsiintmęčiaiš nusi' 
stovėjusį, savyje Įarpusįgyveni
mą/L’žnevėžiams tebuvo reika
lingi trys keliai: du ėjo į baž- 
' : 1 i. . . 1 t ‘ ”•> - i * -

los knygoje kokia prasmė rašy~ 
ti apie Amerikos Lietuvių Ta- 
rvbos jr .Bendruomenės šantv- 
kiūs Z Pasireklam aoja > dr. ■ Pa- 
mataitis, kad jis su kai kuriais 
kitais tautįninkąįs .dalyvauja 

. frontininkų rengiamuose seriii- 
naruose, na. o kokią padėką jis 
už- tą raštą iš frontininkų gavo ?, 

■Juk riei jo tautininkų istorijoj e 
| reklamuojamas Le'onardas Va- 
j,liukas nei kuris kitas iš tų ^eik- 
Ū-ių,jų fronto bičiulių neatvyko i 
“Tautinės miinties keliu*’- knv- 
gos,-. p r iš ta tymą. Mauras savo 
atliko, jis nebereikalingas:

Gabiųjų tautininkų nevienas 
peranksti mirė, pvz., Brunonas 
Kalvaitis, Br. Ditmibikiš, Jonas 
j^plėnas, kurie hėg^tėfib Los 
Angelės mieste, į>ėt jų ktiltūrin- 
ga Veikla plačiai žiribiha. 
^epHkiauš'ohioje L i ė t ii v o j ė 
mokslus baigusių tautininkų 
yra dar rieriiažai, bet čia pahii- 
iiėtai tautininkų veiklos apžval- 
j|0bi pal-ašyti iiuvę kūriku su- 
rašii tinkamą ašmenį. O kaš 
buš tbliau? Antrą tos istorijos 
wĮdą vikgu tautininkai Bęišleis, 
tūip ii- liks ne(eisįrif^lš ..raslaš 
fteatifaisytąs.
a. Kėlias Į tautinę šparidą
•“Tautinės uiinfieš keliu” kny

goje Jorio . Puzino’ straipsnyje 
yra toks posmas: “1934 m., kai 
buvo švenčiamu V.( Kudirkos 35 
metųmirties sukaktis, buvo iš
kilęs net toks klausimas: V. Ku
dirka,.—-Mautinirikaš *ar Tialidi- 
tiinkas? Tuo nietu *%ųtįninkų

■C’, tvųlmo, kad 
būtų gyvas, pri-

LieJ 
aikė V Kudirką 

liaudfrfihkų' pra Juun- 
rasb Piizi-

• Anų laikų ’Užnevėžiai, kai ir 
šimtai kitų Augštaitijos kaimų, 
beyėik ’viskuo mokėjo patys- -ap
sirūpinti. žmogui reikalingiau
sia' dalvka valai užnevėžieciai 
visą sau'pasitiekdavo; -ė- silkė 
būdavo retai perkamas praban
gos, dalykas. Gyvenamajai pas
togei pasistatyti ar kokiam 
ūkio trobesiui suremti nebūda
vo sunku pasikviesti -riieištrą iš 
čia pat, b riiiškb dairiai dar & 
savo užtekdavo. Jei riėuztekdavb 
— buvo pono iiiiškb; gi ir pohb 
miškas — Dievo augintas: Mc 
lerys, per žiemą paruošdambs 
siūlų ‘iš savos vilnos ir savo lino 
kai tik pailgėdavo pavasario 
dieribš ii- dar nėreikėdavb lau
kan eiti, pria’Js’drivb rietimus 

Ijiakuliriio aūdėkto maiŠarns ir 
Vyrų kasdiėninė'ms kelrtėiriš. pa 

'š'dkihio kašdieriiniūfifš įbarški 
niamš, drobės išeiginiams škal 
kiniams ir dukrų kraičiui, štai 
tiesių ir rankšluosčių, gražiai 
spalvotų a’pklbtų Tbvdrnš, Tėng 
y^ffiudeklo moteriškaiii drabu 
žiui, įvairių, kasmet vis naujų 
ir 'vis: gfažesrifų milelių ir' pa 
galinu sunkaus milo.

Be to milo anų laikų •ūkinin-

tumu nudžiuginta saulutė lino 
audinius tiek išbaldydavo, kad 
nebereikia geriau. Kas lengves
nio moterys pačios namie ir pa
sisiūdavo, ir visų pirma reika
linguosius skalbinius. Tam te
reikėjo adatos, kiek pirktinio; 
siūlo, kiek perkelio, jei buvo 
siuvami išeiginiai marškiniai, 
ir sagų. '

Vyriškoms kelnėms užtekda
vo ir bruzgulio. Dėl to visko ne
reikėdavo net Į Anykščius va
žiuoti: ‘kromininkas’ Abromas, 
kurio universalus magazinas 
tilpdavo maišo gale, beveik kas 
savaitė apsilankydamas iš Kur
klių, visuomet turėdavo šeimi
ninkei pasiūlyti pipirų ir imbi- 
ro, degtukų ir šukų, paprasto 
ir kvepiančio muilo, špilkų mo- 
tėrų kasoms susagstyti, skare
lių galvoms rištis, balto perke
lio, visokiausių sagų ir, žinoma, 
adatų. Kai po karštų ęierybų 
viskas būdavo baigta, AbrO- 
mas, atlygintas šeriais, skudu
rais, kaulais, arklio uodegą ir 
kiaušiniais, sėsdavo, už stalo, o 
šeimininkė, dažnai ir neprašyta, 
prieš jį statydavo pieno puody
nę ir paraikydavo juodos duo
nos. Už tai Abronias, nelabai 
uoliai vykdęs Mozės--'įsakymus, 
atsiiykindavo paučiomis naujau
siomis ‘ žiniomis iš Kurklių ir 
-plataus pasaulio. Progoje būda
vo ; pasiinformuojama, kaip- se
kasi gausiai ir ‘tūriuose nepėįš- 
keridusiai bromo šeimai.:

Kitade Užnevėžių; lauko gale, 
pačioje pakrūmėje, kailio rau
gu prakvipusioje trobelėje • gy-j 
ivėno rusas Archipas, visai apy- 
įlinkei žinomas kailiadirbys. Ar- 
Įchipo dirbto kailio nekietiho 
[lietūs, o spalvą galėjai pasirdrik- 
ti. kokią tik norėdamas: šviesiai 
geltona, tamsiai geltoną ar. ir] 
juodą. Be. kailių^ Archipas mo-įi' 
kėjb ‘žaliai’ , išdirbti-ir nugaišu- -- 
šio' arklio odą, be kurios ūkyje. - 
ir visai negali apsieti. Archipas 
visada- būdavo užverstas darbu J 
ries retas ūkininkas rudenimis Į ? 
rriėsai nepasipjaudavo 6-8 avių/: ? 
b jau kitais melais iš jų kąiliųĮ 
hdrėdayb ; turėti šįl lūs žiemai .:' 
kailinius. Be .to pagrindinio : 
amato Archipas turėjo ir pagal- 
biriį: talkininkavo arkliava-i 
gimiis. I

Trečioje mūsų palaukėje gy-

visai parapijai. Dii batsiuviai, 
senukas Efeinaravičiųs ir dar 
jaunas Mflevičiūš, abuduj Riek
tos ‘su popieriais’ ir abudu, gy; 
venę taip pat Užnevėžių lau
kuose, siūdavo mūsų kaimui 
avalynę bažnyčion eiti ir patai
sydavo senąją. Nagines darbui 
mokėjo pasidirbti kiekvienas 
sau. Kalvis ir račius gyveno čia 
pat kaime. .

(Bus daugiau) . . .

• Florenciją.Italijos Dh 
džiojo Renesanso.. sostinė. .Čia 
kunigaikščiai , Medičiai globoj o 
dailininkus ir poetus. Uffizi rū
mai dabar yra pirmoji meno 
galerija pasaulyje.'kurią supro
jektavo Gėorgio Vasari (1511- 
1574).

—■ Didžiųjų- radijo ir televizi-' 
jos bendrovių Taikąs nebus 'vel
tui duodamas - prež/ Carteriūū- 
Jam' teks mokėti, jei norės jo
mis pasinaudoti.- %

— Studentas Kevan. Gainer
• S > > ; . • ? ’.•T'Ii'f’ f ■
reikalauj a $20 milij onų už pa
vojingą įšvirškimą.T978T^nętąis.

ENERGY 
WISE

Change the oil rand 
filters every 31000 i

Wsting gafeoltfiė.
-V -J - ' *T- .* •

Don’t be a Bom Loser!

KNOW YOUR HEART
y.’Kudirk 
kliiisytų tautininkams, 
tūvos žinios 
valstiečių 
kul.’ Man atrodo
ftaS, 4s-*Xa<! nėra, prasmės pristo
ti tąni didžia j;-iri vVrui kokią 
norį vėly.ve.sn;ie Mikų ŠriSvės 
partinę elikctę”.

frelgi Jdnak I'13'nas Palukailis 
Tautinės srovės periodikos ap- 
z^Ąlifą minėtoji •knygoje prad''- 
<1& “ęi^tiAįpS Ai<Minformal ija”. 
kui^ę! ’ftikbihy TįiuVnes Ispau-

Everyone has chain fever cocf we ve ■ 
got the selection and prices to prove it 

All styles.all Widths £nd ■ 
lengths... an great value aną all - , 

in 14k gold fentltZify.

46% off

14k Gold Charms — 30% eff
14k Gold Earings -730% *eff « -:

14k & 18k Religious Medals — 30% off

radzni siekiant Aušros ir
• laikus, kaulinės.
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Detroito naujienos
A.L. TAUTINĖS SĄJUNGOS DETROITO SKYRIUS

ATŠVENTĖ 30 METŲ VEIKLOS SUKAKTĮ

T r i sdešimtmečio minėjimas vas ‘Albertas Misiūnas, žuma- 
prasidėjo spalio 21 d. 10:30 vai. Į listų vardu — atstovas Antanas
pamaldomis šv. Antano parapi
jos bažnyčioje už mirusius sky
riaus narius. Po to sekė akade
minė dalis ir pietūs Lietuvių na
muose. Minėjimą pradėjo sky
riaus pirmininkas Jonas Švoba 
ir pavedė vadovauti Pranui Tu- 
rūtai iš Grand Rapids. Sugiedo
tas Lietuvos himnas. Invokaci- 
ją sukalbėjo Šv. Antano parapi
jos klebonas Alfonsas -Babonas. 
Prisiminti skyriaus mirusieji; 
perskaitytas mirusiųjų sąrašas. 
Prištatyti iš toliau atvykę sve
čiai. Pranešimą iš skyriaus veik
los padarė J. Švoba. Toliau sekė 
svečio, Tautinės Sąjungos vice-

• pirm. Broniaus Dūdos iš Los An
geles žodis. Jis pasveikino Det
roito skyriaus narius ir visus 
dalyvius, palinkėdamas ir toliau 
tęsti lietuvybės išlaikymo dar
bą, kol atgausime Lietuvai lais
vę ir nepriklausomybę.

Toliau šėke rašytojo V. Alan- 
. to paskaita “Žvilgsnis į lietu
višką nacionalizmą”. Po jo kal
bos buvo meninė dalis.

Meninę dalį atliko Toronto 
Gintaro ansamblio dainininkės, 
palydint akordeonu vad. Paulio- 
nienei; >-pranešja buvo Birutė 
Nakrošiūtė. Gražiai padainavo 
net 13 dainų — dainelių. Visos 
dainos skambiai nuaidėjo. Mat, 
Lietuvių namai turi gerą akus
tiką. z .

Šios šventės proga pasidarba
vusiam šauliui J. Švobai buvo 
įteiktas Šaulių žvaigždės ordi
nas. Jį- įteikė St. Butkaus kuo- 

. pos pirmininkas Vincas Tamo
šiūnas, asistuojant Juozui Au- 
gaičiuis LB atstovas įteikė 400 
metu Vilniaus universiteto me
dalį. .

- Pietų metu buvo gausu svei
kintojų: D. Liet. Organizacijų 

-Centro vardu sveikino įleis. Sta
sys šimoliūnas, .Kūrėjų Savano
rių valdu —,pirm. atsargos ma
joras .Kazimieras Daųgvydas, 
LB vardu-Tr pirm. Ą. lįugięnius, 
Balfo 76 skyriaus vardų--ri pirm. 

. inž. Bernardas Bnzgyš, švytu
rio Jūrų šaulių; kuopos .vardu 

— pirm. Alfas Šukys, Birutinin- 
kių vardu /— pirm., -Kristina 
■Daugvydienė, Vilniaus Krašto 
Sąjungos vardų .sveikino- atsto-

Grinius, Kultūros klubo vardu 
— St. Kaunelienė, LB Krašto 
valdybos vardu — Vytautas 
Kutkus, Skautų Tunto — tunti- 
ninkas Jurgis Jurgutis ir Jonas 
Atkučaitis.

Šventėje dalyvavo per šimtas 
svečių. Šventė pavyko gerai. 
Rengėjai — AL Tautinės S-gos 
Detroito skyriaus valdyba.

Mirė M. Liugienė

IT S AMAZING!

A DEMVEB. COL. DAiBy 
MlLKEO Hi$ Ccw. THE“

WrWONEŠ aSHOeS
WHEtJ

FARMER ____ _ .
COW PRINTED, feu on him Akio
HELD HIM DOWN WHW A FRACTIiREO 

, PG>rr SHootoet? ano leg,until 
( SOMEONE PULLED the co* off) -

Marta Kiselienė-Liugienė mi
rė 1979 m. spalio mėn. 8 dieną 
Garden City ligoninėje. Buvo 
pašarvota Charles S. Step lai
dotuvių koplyčioje, 18425 Beech 
Daly Rd. Velionė Marta gimusi 
1904 m. gegužės 20 d. Lietuvoje, 
Šiaulių apsk., Radviliškio valse., 
Birjočių kaime. Į Kanadą atvy
ko 1926 m. ieškodama geresnio 
gyvenimo. Vėliau persikėlė į 
Ameriką. Nuolatiniai apsigyve
no Detroite. Čia begyvendama 
ištekėjo už Kisieliaus. Mirus vy-j 
rui, ir negalėdama pati vienai 
išlaikyti šeimą, ištekėjo antrą B-nę ir klausia ką ji 
kartą už Kazimiero Liūgo ir .sup .. .
juo išgyveno iki mirties. Turėjo tūros veikloje? Tai demagogiš-

FOR IN TblV DEEp
South j

/\n unusual ifejST Fono
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kartą už Kazimiero Liūgo ir.su

. tu, mūšy visuomenė negali taip . ir tiek nepajėgia suprasti 
greit užmiršti, o bč to toks jų • matyti skirtumo? 
prisiminimas yra kartu ii- įs
pėjimas budėti kad komunis
tiniai agentai vėl kokių nors 
pamazgėlių neužpiltų ant išei
vijos gyveninio ir jos- veiklos 
o taip pat nesudergtų jos dva
sinių vertybių, taip, kaip kartą 
jau įvyko. Be to, yra skaudžių 
faktu kurni negalima užmirš- 
ti, apie juos nutylėti. Bet pagal 
A. Juodvalkio logiką, išeitų ne 
reiktų jau minėti ir Lietuvos pa 
verginu), nes tai genas įvykis. 
Nereiktų minėtj ir' tų tūkstan
čių lietuvių, kurie buvo išvežti 
Sibiran, tų kurie kalėjimuose 
pūdomi ar galima tylėti apie 
partizanų kovas? Man* rodos, 
kad negalima tylėti tada, kai 
ant išeivijos pilamos pamaz
gos bei niekinama tikinčiųjų 
dvasinės vertybės.

A. Juodvalkis didžiuojasi 
JAV J-B.nės Tarybos rinki
mais. T<ks jo pasigyriina?; yra 
miglų pūtimas kurios aptam
sina jo paties akis ir jis jau 
nebemato liūdnos tikro-.ės. Juk 
tie per dvi savaites vykę rin
kiniai aiškiai parodė, koks 
menkas yra išeivijos susido
mėjimas LB-ne. Jei jau visoje 
Amerikoje lebebalsavo vos 8,- 
000 balsuotojų tai liūdna. Tuo 

Nejaugi, A. Juod- tarpu jis bando įtikinti tffos, 
vaikiui jau nieko nesako toks kurie negalvoja va, kokia ga- 

Klausia jis, 
kuri organizacija gali to-kiu 
skaičiumi pasididžiuoti? Tai 
naivus jo klausimas ir jis tik 
naiviems skirtas. Tos organi
zacijos, kurios neturi 8?000 na 
rių, jos ir nesiveruia užgožti 
kitas organizacijas, jos kitų or 
ganizacijų negriauna, jos ne
reiškia pretenzijų atstovauti 
šimtams tūkstančių lietuvių. 
Nejaugi, A. Juodvalkio galva,

(Bus daugiau)

Michelangelo Buonarroti
Italijos Didžiojo(1475-1584),

Renesanso dail n nkas ir skulp
torius, be kitų savo didžiųjų 
darbų, sukūrė Dovydo statulą. 
Apie tai istorikas Vasari rašo: 
“Iš tikrųjų, kas matė Michel
angelo Dovydą, tam nereikės 
matyti kito skulptoriaus gyvo 
ar mirusio”. Michelangelo Do
vydą skulptavo per 30 mėnesių. 
Jis panaudojo nelabai tikusį 
marmurą, kuris riogsojo per 150 
metų, kaip niekam tikęs, ši Do
vydo gražiausioji skulptūra sto
vi Florencijos Meno akademijo
je. Statula yra 16 dėdų aukštu
mo, kurią sukūrė Michelangelo 
būdamas 26 metų amžiaus.

ENERGY, 
WISEino iš vis nėra Gaila, kadx šio" 

rašinio apimtis neleidžia su
minėti visus tuos, neeilinius 
mūsų visuomenės veikėjus, ku 

(Tęsinys) r’e su Maskvos statytiniais ran
, da bendrą kalbą ir okupanto 

A. Juodvalkis užsipuola RL-la, o ne lietuvybės išlaikymas. I spaufJoje prirašo okupantui pa 
Laukiame iš A. Juodvalkio į šį, gyrų už jo atneštą Lietuvai 
klausimą atsakymo .O be to, į “ku]tūrą” 
atvirai sakant, mokvk.steigia ir • - - * i

A. SVILONIS ,

OBJEKTYVI TIESA. 0 NE PYKČIO TULŽIS

i nuveikė
švietimo srityje, taip'pat ir kul

į kas klausimas, klaidinantis Dir 
vos skaitytojus. Pirmiausia jis 
turėtų paskelbti kokiomis pi
nigų sumomis operuoja anoji, 
dabar vadinamoji Kutkhus 

[Bendruomenė. Kiek ją remia 
L. Fondas ir kiek prisigrobsto 
pinigo Vasario 16-sios šventės 
proga, tuo sumažindama au- 
kaS’Skirtas riaisvinimo reikalui. 
Tada būt galima tiksliai atsa- 

. --.v. , n. , kvti j jo paklausima. Bet užuotir Mišioms auku. Su velione at- ..- .\J . .. ,
... . . . t 1A j ns klausineies, butu panagn-sisveikmimas įvyko spalio 10 d.lJ .. , , . *-n - . „T. j i neies labai liūdna klausima.Rožančių sukalbeio Windsor© , _ - . ,v, . l v.-’- Ty- • .. , t , 1 kad nepaisant LB-nes išleidžiaŠv. Kazimiero parapijos klebo-! .v, ....

nas Domininkas Lengvinas. Se-!nu- IU1 ^inis'ų piniginių su-
* mų„ o vis tik didelė dalis musų 
jaunimo nulietuvėja. .Koks jau 
didelis procentas mišrių mote
rysčių, kiek jų palieka lietuvi
škas kolonijas, lietuvybės cent
rus ir dingsta svetimųjų tarpe. 
Pagaliau koks mažas 
jaunimo įsijungia į 
kos kultūros veiklą, 
mo veiksnius. Kodėl?
aiškina, todėl, kad JAV LB.nei 
daugiau parūpo politinė velk

delikatesų krautuvę, vėliau svai
ginamųjų gėrimų parduotuvę.

Buvo geros širdies moteris, 
mylėjo ne tik savo šeimą, bet ir 
atvykusius į šį kraštą savo tau
tiečius. Daugelį jų priglaudė 
pas save, surado. jiems darbą ir 
padėjo įsikurti.

Laidojimo koplyčioje atsilan
kė daug draugų paskutiniam at
sisveikinimui.. Buvo daug gėlių

kančią dieną už velionės Martos 
sielą buvo atlaikytos gedulingos 
Mišios Dievo Apvaizdos parapi
jos bažnyčioj ir nulydėta į Holy 
Sepulchre kapines amžinam 
poilsiui.

Paliko nuliūdusį mylimą vyrą 
Kazimierą, dukrą Bethy Lou 
Rukštys su šeima, sūnų Law
rence Kaselis su šeima, podukrą 
Wanda Kempe su šeima, posūnį 
Eugene Kiselis su šeima, uošvie
nę Oną Liugienę Lietuvoje,

For your headache get 
extra strength and safety, tog 
. Aoach* has extra strength, by a panel of experts, used as 
Mor* atreagth than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet. And more pain reliever than any 
Anacin MShines that strength regular strength headache 
with .safety. < tablet. Gives you safety you

Like al leading headache expect with extra strength you 
tablets. Aaacia starts with a want Read and follow label

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

d

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psL Kieti viršeliai ............................ $5.00

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai . ...................  $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psL Minkšti viršeliai .......................$6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOSt -•
v1739 S. Kalsted St, Chicago, IL 60608

jas išlaiko ne B-nės vadai,h> tė-] dail. y Jonyno bendradarbia-j h'nga yra LB-nė.
vai. Tai jų nuopelnas, kurį sa
vinas! B-nės vadai. Nereikia 
pamiršti dar ir to, ką turėtų ži
noti ir A. Juodvalkis, kad pat
riotinė lietuvių visuomenė R- 
LB-nės veikėjams yra labai dė 
kinga, neg jie atidengė,

vimas, kuris nuvykęs į paverg
tą Vilnių pareiškė ten padė
ką partjaį ir valdžiai? 
Jam atrodo, patriotinės visuo
menės pasisakymas prieš ben- 

i dradarbiavimą yra tik muilo 
burbulas, kuris visuomenėje 

kai kuriuose lit mokykloms neras pritarimo Jeį A. Juodval 
skirtuose vadovėliuose yra į-Įkis mano, kad jis visuomenė, 
velta ir tokių dalykų, kurie pa kaj jjs gajį jos var(ju kalbč-
skirtuose vadovėliuose vra visuomenė,

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

tarnauja ir prokomunistinei 
propagandai. Kaip antai, Lie
tuva buvusi labai tamsi Be to, 
mažai kas gero iškelta iš ^e' 
priklausomos Lietuvos gyveni
mo neišryškintos mūsų Hero
jinės laisvės kovfts, mugu Par* 
tizanai. Nejaugi, A.Judvalkiui 
tai būtų priimtina ir dėl tokių 
vadovėlių reikėtų tylėti? Jei jo 
manganu, reiktų juos tik už- 
girti, tai parodytų kur jis sto
vi, arba bent mažiausi savo 
nusivokimą parodytų.

Matyti, Juodvalkiui ir S. Jo- 
nynienės paruoštas vadovėlis 
“Tėvų nameliai” buvo berelka 
lingai neigiamai įvertinti O kas 
atskleidė ir Vilniaus kapsuki- 

i nių “kursų” tikslus* ar ne RL- 
B-nės veikėjai?

A Juodvalkiui nepatinka ir 
patriotinės visuomenės riksmas 
dėl bendradarbiavimo su oku
pantu, jo samdiniais Bet t^i 
būdinga kad jis jsitrauktas i 
aukštą B-nės valdybos postą, o 
piktinasi kam keliamas balsas 
dėl bendradarbiavimo su oku
pantu. Jis bando lyg ir nuneig
ti, kad tokio bendradarbiavi-

ti, aišku, kad tada bendradar
biavimas yra tik muilo burbu
las. Bet jis klysta, jei mano, 
kad mūsų visuomenei bendra
darbiavimas su okupanto sarrt- 

.diniais yra tik muilo burbulas. 
Pagaliau ką reiškia jo toks pa
reiškimas būk bendradarbia
vimas vra tik muilo burbulas 
kuris vieną kartą sprogs?

Atrodo kad J. Juodvalkį 
nervuoja ir tai kam spaudoje 
vis dar prisimenami pornog
rafiniai romanai: “skatikai” ir 
“staklės”. Jis matyt nesupran
ta kad tokių skandalingų fak-

D

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL §

♦ RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS į

Atdara šiokiadieniais nuo |
9 vai. ryto iki 10 t’al. vakaro. Į

dukra

KNYGOS ANGLŲ KALBA

i

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Guaaen — MINTYS IR DARBAI, 290 p«L, liečiančiu* 190B 

metq įvykiui. Jablonskio Ir lotoraičio jauna* diena* b rusi

skaičius 
lietuviš- 
laisvini- 
Kai kas

t

I w MĄŲuicMoft' QBMUkOC & ju, Thursday Nwemiw 1,
~TĮĮ rill

17M BALSTED BT^ CHICAGO, ILL.
i* 
i

anūkus: Jerome, Marcia, Jin. 
Michael, Gregory, Leslie, An- 

. thony, Peter ir tris proanūkius.
Lietuvoje liko sesuo Elzbieta 

Šumskienė, Toronte — Ona Ur
bonienė, brolienė Anna Rimas, 
Lietuvoje —. Zuzana.Rimas.

Sunkiose valandose gelbėjo ir 
Į slaugė Agota Barzdienė ir Lidi
ja Skrebutėnienė.

Tauri Aukštaitijos 
Marta, ilsėkis ramybėje.

Ant. Sukauskas

Dr. Jw*x B. Xrrtflin, HISTORY OF LITHUANIA. Lietam* Utacfjet 
antrink* no© pat Mnqju amfiq Iki pokario weta, Vidutinio formato. 143 
mL, kainuoja 93.00. «

Dr. JvaiM *. Kondloa, VYTAUTAS THI GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lieturoa valstynea ir joa kaimynu istorija 
111 p*L Kaina 01.00. Kietais vilteliais *4.06.

Dauguma knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Ja* b 
kitas knygas Įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki a» 
oiaiglne i

Or. A. J. dvMin — DANTY*, Ju priežiūra, rreikat* Ir trrib 
Kietai* rtriąllalA rteto> M.00 tik__
Unkžtala otriai tik — _ _____

Dr. A. J. Gvmm — A U KITA KULTUVĄ — MAUKO* fMONtL 
KAUonAr Vnrop* topflxSi»L Dabar tik

- Tel. 476-2206

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 psl._________ $10.00

v. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir H dalis.

Minkšti viršeliai__ 110.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai-------------------------- $15.00

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čeki reikia išrašyti

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

Pridėti doleri palto iilaidomt.

. 110.00

i
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| pageidavimą: .Kongrese kaip ir 
bendrai Lietuvos laisvinimo 
darbuose už prezidiumo staid 
ir vadovybėje matome vien vy
riškus veidus, tegu .jie būna nu
sipelnę ir verti ‘ savo užimtos 
vielos, bet reikia į pirmaujančias 
vietas kelti moteris, nes joše sly
pi didelė poteneijafi jėga.

Toks pareiškimas iššaukė 
prezidiume mažų sumišimą, , o 
Kongresas pusiau rimtai pusiau 
juokais parėmė. E. Mikųžįutės 
įneštą pageidavimą. - p

“Naujienų” red. M. Gudelio 
kalba, pasakyta * virtu1 b&lstf, pir
ma ALTas suvažiavime ir pla
čiau pakartota kongrese, buvo 
sutikta gausiais plojimais. M. 
Gudelis' pareiškė; kad' rioYs1' ir 
šiame suvažiavime vengiama 
painįnėti “Naujienų’^ vardo ir 
pasitenkinama bendra spaudos 
terminologija, bet “Naųjięnos” 
huč pat pirmos Lietuvos oku
pacijos dienos vedė bekoinpro- 
misinę kovą prieš okupantus ir 
jų talkininkus. Rėmė-nuo pat 
pradžios ’ visą ALTos veiklą, 
spausdino be ktšikalbinėjiinų 
ALTos biuletenius,. - nors 'nėra 
sulaukusi iš ALTdš jbkicš finan
sinės pagalbos if net Besulauku
si moralinio užtarimo, kai pik
ti šmeižtai ir įvairiausi apkalti
nimai buvo taikomi "’“Naujie
noms” ir jų redaktoriui. .“Nau
jienos” kaip stcvėjadaip ir sto
vės tose pačiose pozicijose^ kdl 
sąlygos. Įeis, tęs kovą, už Lietu
vos laisvę. <

Pasakyti žodžiai buvo Kon
grese. suprasti ir paremti gau
siais plojimais, r pripažindarųi 
tuomi didelius “Naujienų” nuo
pelnus Lietuvoš' jaisves kovoje 
ir pilnai rehabiiitavo' j os redak
torių nuo visų piktų išpuo'Įių, 

’f. Dr. Šidląųsk^r pranešime buvo 

ruošta ir ALTos išleista brošiū
ra “Lithuania’s Jews-; and the 
Holocaust” anglui, kalba, kuri

neįvedė keliamos problemos pagrindinių dėsnių. Savų 
problemą jis paskaitė posėdin susirinkusiems nariams, 
prie surašytų dėsnių jis kita tiek pridėjo tuščių žodžių, 
o dėstymo pabaigoje ne tik. pats išėjo iš salės, bet iš
sinešė ir savo pastabas, surašytas ir nesurašytas. Toks 
jo elgesys buvo visai ne univeritetinis. Jis buvo papra
šytas palikti bent tuos lapus, kuriuose buvo jo svarbiau
sioji teisė išdėstyta, bet jis ir to'nepądarė. Išėjo ir vis
ką išsinešė- Jis pakenkė ir kitiems frontininkams pata
rėjams. Ateityje lietuviai neleis jiems jokių projektų 

' kelti, kol jie pirma neįteiks raštu savo projektų. Jeigu 
*i8oo to nepadarys, tai gali pasitaikyti taip, kaip ši kartą 
* 1,801 atsitiko. *i
*34.00

*16.00
I 9.00
« *.00

Laimė, kad šį kartą Dr. Gureckas savo mintis dėstė 
*ikoo aukštas mokslo įstaigas baigusiems žmonėms. Jų tarpe 
• ^ 'veik visi buvo baigę aukštuosius mokslus, o didokas 

nuošimtis turėjo mokslo daktarų laipsnius. Netarė jom 
progos girdėti jo paskaitos arba skaityti jo pareiškimo, 
negalime spręsti apie jo vartotą dėstymo metodą Bet 
visų VLIKo ‘ valdybos dalyvių padarytas ir pasirašytas 
pareiškimas rodo, kad daktaro titulas mažai Gųreckui 
padėjo- Jis nepajėgė pasinaudoti universitete studen
tams į galvą kalamomis žiniomis >

Be VLIKo narių padaryto pareiškimo, atspausdin
to spalio 29 d. Naujienose, labai. įdomų pareiškimą Pa
darė Dr. Kazys Bobelis- Platūs Amerikos lietuvių sluok 

Dr. Algimantas Gureckas, įtakingiausias Pasaulio jsn^ -^r- Bobelį pažįsta, kaip gabų, energingą ir, svar— 
Lietuvių Bendruomenės pirmininko patarėjas, Ben-j šiaušia, teisingą žmogų. Jis neskelbia netiesos. Jam

Užsieniuoae: 
metama ____
pusei metu ____
vienam mėueaiul

*83.00 Naujienai ei» kasdien, Uttiriant 
*18.00 aekmadieniitf. Leidžia Naujiena Ben- 
*10.00 drovi, 1788 So. Halsted 8L, Chieafio, 
* SJO m. 60006. Telet 01-6100.

nt J* Orderis karta m afenkyas.

NAUJIENŲ raitinė atdara kaadies. liakyrua aakmadienioa, ra 
9 vai. ryto iki 0 vai. vakaro, ležtadieniaia — iki 11 yaL

Gurecko metodas nelietuviškas

nėra reikalo tiesą nuslėpti* Jis geriau ir greičiau pasa- 
■ blausią paskaitą į Toronto Dienąs suvažiavusiems jau- kys pačią teisybę, bet teisybę. Jis žino, kad netiesa toli 

nimo atstovams to renginio dalyviams, niekad nepa- neriec^a ginamam reikalui nepadeda* Spalio 29 d. ry-

druomenės užsienio palitikos klausimais, skaitęs svar-

sieks tikslo, nes vartoja labai netinkamus metodus sa- 
’ vo tikslams siekti. • > ...

Jis neįtikino Į Toronto Lietuvių Dienas3 suvažiavu- 
; šių -mūsų tautiečių jokia svarbesne idėja, koki metodai 

ar darbai laisvės kovai būtini dabar.
Dar nepraėjo pilni metai nuo to išgarsinto subuvi

mo, šiandien, ne tik dalyviai negalėtų pasakyti, kuriems 
; galams jis buvo sušauktas, nes nieko rimtesnio nepada-i 

rė. Žmonės išleido ■ tūkstančius dolerių, bet tų išlaidų 
; dūmus vėjas išnešiojo- Prie Politikos-tuštumos daūg pri

sidėjo ir Dr. Gureckas. Jis neturėjo drąsos -ar gabumo 
parinkti darban stambiausių faktų- Jo protas nebuvo 
pakankamai šviesus toliau einančioms išvadoms ’ 
padaryti.

.. . .. Nežinome, kuriame universitete jam pavyko moks- 
lįj daktaro laipsnį gauti. Koks bebūtų tas universitetas.

; kurioje nors klasėje turėjcTbūti logikos paskaitos, 
keli lapai buvo paskirti tiesai. Jis turėjo prisiminti, kad 
nė vienas mokslininkas negali laimėti jokių debatų, 
nepagėgs nušviesti jokio. klausimo, nesugebąs ištišti 
jokios problemos, jeigu;-jis neturi nė tikrų faktų ir ne
ieško teisingų išvadų. - •

s Tikime, kad Dr. Gureckas turėjo rimtą argumentą, 
kurį norėjo iškelti VLIKo posėdyje. Jeigu jis būtų klau- 

1 sįmą tinkamai formulavęs ir būtų naudojęs 'tikrus ar- 
‘ gumentus, tai būtų Pasiekęs logiškų išvadų, kurios bū- j1

tą Chicagoje pasakytoje kalboje jis nurodė Dr. Gurec
ko norą nuslėpti tiesą. Nepasakydamas visos tiesos inž. 
Kamantai, jis suklaidino ir Pasaulio Bendruomenės pir 
mininką, o pastarasis, gal kartais visai to nenorėdamas, 
suklaidino vieną neapdairų vienuolių leidžiamą laik
raščio reporterį- ,

Iki šio meto geriauiais frontininkų vadais buvo 
mokytojas-J- Brazaitis ir istorikas Z. Ivinskis; bet jau 
mirė- Vado vieton taikosi Dr. Darnusis, bet jis negali 
prilygti nė vienam mirusiam. Sumaniausias šių dienų 
frontininkas yra New Yorke gyvenantis B. Vaitiekū
nas-. Jis pajuto, kad Dr. Gureckas labai jau naiviškai, 
ne politiškai ir visai vaikiškai sukėlė bereikalingą inci- 

jdentą VLIKo posėdyje. Jis koliojosi, ir kaltino be pa- 
; grindo VLIKo pirmininką ir kitus VLIKo narius- Vai
tiekūnas, pirmininkavęs VLIKo tarybos posėdyje, už- 

koki Dr- Gurecko pareiškimą nagrinėti. Jis buvo tik
ras, kad nagrinėjimas būtų padaręs gėdą visiems 

J frontininkams- Jeigu jau mokytą teko išprašyti iš posė
džio, tai nemokyto ten ir įsileisti negalima.

1 
A

V'šininkus, baigė nevykusią savo karjerą.' - Teisybės iškė- 
ilimas tarporganizacinėje veikloje nekanksmingas. jis 

! norėjo pakenkti Dr. Bobeliui, bet pakenkė pats sau.

Dr- Gureckas, netiksliai informuodamas savo vir-

j gumentas, tai butų Pasiekęs logiškų išvadų, kurios bū- jV' KAR0SAS
tų mums visiems nušvietusios akis- Jis būtų sumažinęs. IV AMFRIKfK IIKTTJVlil kAW’PKAQ 
visai bereikalingą įtampą lietuviškose organizacijose,bū-1 1A ™U»Vi3 L1E1UVW nVlYVREMO 
tų nurodęs tikrą kelią ar takelį ir visi- būtume' pasi-1 (Tęs:

_ džiaugę jo moksliniu protu. x t - / . *
Bet prieš mėnesį jo sukeltame konflikte, . ?.ietuLOJe..llk.ę. ”e,da^

Dr. Guieckas nepasinaudojo savo universiteto prof e- iq, Tik maža jų dalis yra įsijun-
sorių pamokomis. Kaip Chicagoje paaiškėjo, jis net gūsį į tautos gyvenimą, vienas

kitas dalyvauja disidentiniame 
sąjūdyje, iš jų paminėtinas E. 
Finkeiš teinąs.

Dėl važiavimų Lietuvon paši-

skaičiuje erdvic-je viešbučio 
banketo salėje įvyko iškilminga 
Kongreso vakarienė. Iškiliųjų 
svečių tarpe dalyvavo Glevelan
do arkivyspupas, kuris priminė 
suvažiavimui didelę reikšmę 
Jono iP’auliaus II atsilankymą 
šiame krašte ne vien katalikams 
bet įpatingai lietuviams. Atsa
kydamas arkivyskupui gen. 
kons. A. Simutis priminė, kad 
turimomis žinnmis popiežiaus 
motina yra lietuviškos kilmės, 
kas dar labiau suartina lietuvių, 
tautą su Jono Pauliaus II misi-; 
ja skelbti visoms tautoms lais
vę ir teisingumą. š'*rs—

Šiame bankete ilgą praneši
mą padarė atykęs iš Washingto- 
ho Oliver Spencer, sudaryto 

. , , prie JAV Kongreso Helsinkiois arti pažinti jaunosios kartos . . - • Tų - , -z .■. .V . J . . it-.. .nutarimams patikrinti komiteto,
koordinatorius ir patarėjas, ku
ris .plačiai nupasakojo kaip vyko _____ 3. • r- •
pasiruošimas Belgrado konfeJ lsvar< ‘nta kun.. J Prunskicupa- 
rehcijai, kaip buvo nugalėti di
deli sunkumai jau vykstant 
konferencijai ir ka'ip dabar pa- . _
siniošiama Madridožkonferehci- 
jai, kurioje bėabejbilęs iškils irį 
Pabaltijos valstybių klausimas.

Iškilmingai vakarienei nuo
taiką suteikė žavus Čiurfiono 
.shoras, vadovaujamas majes- 
tro Mikulskio, išpildęs eilę arijų 
iš populiarių operų ir keletą lie
tuviškų dainų.

Sekmadienį visas Kongresais 
dalyvavo iškilmingose pamal
dose, netoliese esamoj katedro
je, perpildytoje vietos lietuvių.

sakė teigiamai, bet kvietė nuva
žiavusius drąsiai laikytis ir ne
bijant pasakoti apie laisvus 
kraštus, sakyti tiesą ir neužmir
šti atsivežti knygų ar žurnalų, 
dėl to niekas nenukentės, nes 
Sovietams labai reikalingi do-: 
leriai. Blogiausiu atveju bus 
konfiskuotos knygos ar viena 
kita diena anksčiau išsiųstas at
gal.

Paskutinę paskaitą skaitė 
jaunos kartos atstovas dr. V. 
Stankus, kuri, tiesą pasakius, 
buvo - gan silpnokai paruošta. 
Neiškėlė aiškių teiginių ir tik 
pageidavo ALTąi išlyginti ne
susipratimus šų LB ir sueiti j 
dialovą su jaunąja karta. Vie
nok paskaita buvc išklausyta su 
dėmesiu, nes Kongresas norėjo

nusistatymus ir jų idėjas.
BENDRA APŽVALGA

Kaip ALTos suvąziarirnaš 
taip ypačiai Lietuvių Konvresas 
praėjo labai sklandžiai ir ., dar
bingai, puikiai organizuotas ir 
turiningas savo pranešimais ir 
išimtinai turtingas savo ; gau
siomis mintimis, kurių visumą 
būtų sunku aprėpti vienairre re- 
portažė, o tuo labiau viską ko
mentuoti. Salės sienoje kabojo 
didelėmis raidėmis ■’ išrašytas 
obatelš: LIETUVIS NEPA
VARGS KOVOJE UŽ LIETU
VOS LAISVĘ, kuris pilnai atati
ko Kongreso dvasiai $r nuotai
koms. •

Vietos Glevelando ALTos sky-! 
Irius, i-emiant v-isai vietos lietu-: 
j viškai visuomenei, pakvietė AL
Tos Suvažiavimo dalyv’ius malo
niam pobūviui j Lietuvių na
mus, kamė veltui vaisinanti -sve- . . _ o _______
čiai nuotaikingai-praleido susi-' choras.
likimą tarp senai nematytų sa- Minint Kbngreses įvairybes, E-. 
vo pažįstamų ar draugų. ' Mikužiutė pirma karta ALTOs

Kitą vakarą dar didesniame suvažiavimų istorijoje iškėlė

vykp. V. Brizgys, asistuojant

vedamojo^ Amerikos dienraščio* 
redakcija, pasiremdama šia 
brošiūra, pripažino lietuvių tau
tai didelius nuopelnus-niž žydų 
gelbėjimą nacių siautėjimb me
tu ir -atmetė kalffii finus iheta- 
mus visai lietuvių* tautai už žy
dų. Žudymą^ a*

■Suvažiavimas praSfsrmą -priė- 
tfiė SU patenkiniihu. bet neiškė
lė jokių pasTabrirtų kaip ateity
je laikytis Lietuvos žydų atžvil
giu. - -

- ' /(^Iš daugrau j ’

kėliems kunikainas, pamokslą, — Didelis JAV lėktuvas, ne
pasakė vysk. A.; JEXjksnys. Pa-! tekęs'gažb&io/ltayo 'priverstas
maldų met'iF giedojo čiurfiošo nusileisti W.Žeta3adįjoje

(Štts V^giltSyiWWfi. _

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

ALTos Suvažiavimas ir Devintasis 
Amerikos Lietuvių Kongresas

(Faktai, pastabos ir įvykių interpretacija)
(Tęsinys)

Kaip matome, jo prisipažinime yra daugiau 
akcentuojamų žodžių “susitarėme”, negu “nesusi
tarėme”. Jeigu tenai nieko nebuvo susitarta, tai 
iš kur tie šeši punktai atsirado ? Dr. Kriaučeliūno 
teigimas, “Mes susitarėm abidvi pusės nuoširdžiai 
išsikalbėję*. yra pilnai suprantamas, nes ne
būtų logiška bendraminčiams, tos Pačios LB-nės 
žmonėms, dėl tų pačių troškimų bartis. Aš visiš
kai neabejoju, kad šie šeši punktai LB-nės buvo 
jau seniai paruošti ir apsvarstyti. Dr. Kriauče- 
liūnui ir dr. Valaičiui reikėjo juos tiktai pasiimti.

Tačiau dr. Kriaučeliūnas nepasakė visko. Par
vežęs tuos punktus, dr* Kriaučeliūnas ir dr. Va
laitis turėjo tuoj Pat juos pristatyti Visuomeninių 
Ryšių Komisijai, ir visi keturi kartu juos per
svarstyti, bet juodu to nepadarė* Tų punktų jie 
ilgai ALT’os žmonėms nerodė. Jie ALT’ai buvo 
pristatyti pačiu paskutiniu momentu.

Kadangi tuos visus šešis punktus P. Stravins
kas “Naujienoje” (1979-9-11) jau buvo skaityto
jams pristatęs r net išnagrinėjęs,’tai aš jų ne

kartosiu. Paminėsiu tik tiek, kad iš tų šešių pūnk* 
tų tiktai ketvirtasis ir pirmoji pusė antro .yra pri
imtina. Kiti, likusieji, yra tolygūs ALT’os mirties 
sprendimui, todėl LB-nė taip deda pastangas, kad 
ALTa jį priimtų ir pasirašytų.

“■f • -- ' - 7 x

Į I. Serapino klausimą, kodėl čir. Kriaučeliū
nas taip smarkiai gina LB-nę, o negina ALT’os 
reikalų, nebuvo atsakyta* O į V- Kažemėkaičio 
klausimą, kaip jis būdamas ALT’os valdyboje gali 
dirbti opozicinėje LB-nėje ir dar jai taip patai
kauti, dr. Kriaučeliūnas atsakė: “Aš noriu, kad 
Kažemekaitis atsakytų į šiuos klausimus: Nuo ka
da ir koks yra nusikaltimas priklausyti ALTai ir 
LB-nei, o antras dalykas: ir ALTa, ir LB-nė, abi 
dirba gerą, naudingą lietuvišką darbą. Tik .turė
kim daugiau pakantos, o bendro darbo visiems 
užteks”. Įdomu, nuo kada dr. Kriaučeliūnas 
LB-nės vadų siekimą išdraskyti politinės veiklus 
institucijas, dirbančias svarbų Lietuvos laisvini
mo darbą, pradėjo vadinti naudingu lietuvišku 
darbu? Arba LB-nės siekimą suardyti ALTos ir 
VLIK’o tarpusavio vienybę. Nuo tada kada dr.

___ t ♦

Kriaučeliūnas gavo toje LB-nėje postą ir galimy
bes pasigarsinti jų laikraščiuose ? V.Kežemėkaitis 
yra teisus, jeigu dr. Kriaučeliūnas nuėjo dirbti 
su ALT’os priešais, siekiančiais ALT’ą sulikvi- 
duoti, tai jis turėtų pasitraukti iš ALT’os valdys 
bos* ALT’oje esantys veikėjai privalo ginti ALT’os

reikalus, o ne veikti prieš pačią, Amerikos Lietu- ■ 
vių Tarybą*

ALT’A, VLIK^AŠ IR LB-NĖ tyty
Praeitame 1974 m. ALT’os suvažiavime ir 

A.L. Kongrese, kuris vyko Ghicagoje, LB-nės,taip 
aiškiai ginančios savo reikalus teisėta ALTos na
rio vardu, tada nebuvo. Todėl ir dvasinė nuotaika 
buvo pakilesnė, matėsi ryškus vaizdas vieilbs ne
padalintos altininkų Šeimos, žengiančios Viena 
linkme. Jeigu ir buvo nežymių, kritiškų, opozici
nių pasisakymų, tai visai suprantama, nes ‘Taikos 
balandžių” ir sėdinčių ant ALT’os ir LB-nės de
markacinės linijos (sienos), nežinančių į kurią 
pusę būtų naudingiau, nušokti, buvo, yra it bus.

Tačiau šių metų ALT’os suvažiavime it AL. 
Kongrese jau vyravo visai kita nuotaika- Jame 
dalyvavo nors nedaug LB-nės žmonių, bet, A-L.R. 
Katalikų Federacijos vardu, jie gynė ne ALT’os, 
o LB-nės reikalus. LB-nė laikosi “išdidžiai”, į 
ALTą tiesiogiai savo vardu nestoja, atseit^ boi
kotuoja, nes jiems su ją nepakeliui... Tačiau į 
ALT’ą jie jau yra sulindę, kaip vabalai, pro “ply
šius”, ypač per A.L.R- Katalikų Federaciją. Jš jų 
pusės mes girdėjome tą pačią pasenusią giesmę: 
vienybė, sugyvenimas bendras laisvinimo darbas 
ir Lt- Jie tos pačios federacijos Vardu darė prie
kaištus ir statė reikalavimus, kokius Politiniams 
veiksniams stato LB-nė. Ar tai toks turėtų būt

ALTos žmogus? Taigi, gavosi ainius Vaizdas, 
kad ALT’ą jau nėra vienalytė altininkų šeima. 
Jos derlingoje žemėje raugių priviso. Ar tlėl to 
neturėtų jaustis kalta pati ALTdš vadčvybė? Ji 
pati, plačiai atidariusi duris, savo “priešūs” Vi- 
dun kviestą: “Junkitės prie ALToą, tiktai mūsų 
pas save nėkvieskite”. Ko ALTa šitokiu Sėstu sie
kia? Vienybės bet kokia kaina? Argi gali būti 
įmanomas bendras Lietuvos laisvinimo darbas 
antikolaborą'ntų šū kolaborantais, ALT’os, trokš
tančios išlikti, su LB-ne, siekiančia žūtbūtinai ją 
kalikvidūoti? • ' !

Jeigu yta tiesa, kaip konsulas Anicetas šimu
tis pabaigoje savo referato, ekstra pridėtais žo^ 
džiais, sakė, kad LB-nė taip pat^ kaip ALT’ą sū 
VLIK’u kovoja už nepriklausomos ’ Lietuvos • at* 
statymą, tai kodė^ tada, ji, turėdama, anot kon
sulo, tokį patį kilnų siekį, tuos veiksnius taip k<> 
ifoją; lai> hidcinal ir jų laisvinimo Barbą sten
giasi nuvertinti?

Lietuvos gen. ktfns* Aniceto Šimučio referatą- 
kuris buvo skaitytas AL Kongrese, yra dėstomai 
vienas ALT’ą liečiantis klausimas, kuris nevisai 
atitinka tikrovei. Ruošdamasis šiam referatui 
gėrb. kbhtalas, tikriausia, kaip ir mes visi, dar 
nebuvo taVėjęs žinių, nes jas dt. K. Bobelis mums 
A L. Kongrese pristatė kaip staigmeną. Aš ją čia 
suminėsiu ' .J . *

<Bus daugiau) • . . f

A A A
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TIKĖJIMAS ARBA PRIEltMiĄJ : .
Šiandien daugelis sako: “Aš tikiu į Dievą Tėvą”. Tačiau Dievo 

jie visai nepažįsta ir nežino ko jis reikaladja. Kartu su tikėjimu 
turi eiti Dievo ir jo valios pažinimas. Tikėjimas be žinojimo yra 
tik aklas įsitikinimas, paremtas spėliojimu arba įsivaizdavimu. Su 
tikėjimu turi pasirodyti geri darbai, nes parašyta, kad “tikėjimas 
be darbų yra miręs”, neturįs savyje gyvybės (Jok. 1:17). Didysis 
Mokytojas, Jėzus Kristus, yra pasakęs: “Kam vadinate mane Vieš
patie, Viešpatie, b nedarote ką aš sakau” (Luko 6.46). Panašiai 
kalba Ap. Povilas Kolosiečiams 1:10: “Elkitės kaip, verta Vieš
paties. .. nešdami vaisių gerais darbais”. Ap. Jokūbas 1:22 sako: 
“Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgąųdinėjantys 
save. Tik vykdytojas tebus palaimintas už savo darbą”/“Nes žmo
gaus Sūnus ateis savo Tėvo garbėje su savo angelais ir tuomet jis 
atsilygins kiekvienam žiūrėdamas jo darbų”-.— Mato 16:27.

, ŠV. RASTO TYKINĖTO JAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, X. Y. 10303

Mažeika S? Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

UR. K G. DALUKAS 

mkUIERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. PulMki Rd. (Crawford 
Medical Building) Tol. LU £6446 
Priima ligonius pagal susitari m. 

jei neatsiliepia, skambinti 374-8d04

LIETUVOS VALSTYBĖS KONSTITUCIJA

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W*c*<h«st«r Corumunity klinikos 
Modicinoc direktorius

1936 S. Manhoun Rd., Westcnooter, IL.
VALANDOS: 3 ■ G dkrbo dienomis ix 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL
Tol.: 562-2727 arba 562-2728 ?

mas 3/5 (trimis penktadaliais) 
visų Seimo narių dauguma.

Iškeltą bylą sprendžia Aukš
čiausiasis Lietuvos Teismas.

(Tęsinvs) ’ 65. įskelti Respublikos Prezi
' dentui bylą del nusikaltimų, nu-

;.52- Respublikos Prezidentas ko ir kitų ministerių. Ministerių rodytų § 64-ame, gali Seimas 
3/4 (trimis ketvirtadaliais) 
su Seimo narių dauguma.

V. Teismas.

TE1------ BE 3-5W3

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS ' !

3907 West 103rd Strwt
YaJaados pagal'susitariiiią.'

DR. FRAN K PLECK Afc
OPTOMETRI5TAŠ

KALBA LIETUVIŠKAI ’ 
2618 W. 71 St. TaL 737-5145 

fibriną akis. Pfitfiiko ftkining ir
“contact leases’" j ’ J

- VaL aau cu&tarimą. Uždaryta tree

turi teisę dovanoti bausmę ir skaičių ir jų darbų paskirstymą 
nurodytais įstatymo atsitiki- n u stato įstatymas.
mais grąžinti-teismo atimtas ar į 59. Pradėdami eiti , savo pa- 
susiaurintas teises. 'reigas, ministerial ir Valstybės

53; Respublikos Prezidentas Kontrolierius prisiekia arba iš
turi teisę paleisti Seimą. į kilmingai pasižada bešališkai ir

Seimo nesant arba Seimo se- sąžiningai eiti savo pareigas ir 
sijų tarpe, Respublikos iPrezi- pildyti įstatymus.
dentas gali leisti įstatymus, tu-1 60. Ministerių Kabinetas at- 
rinčius galios ligi Seimas juos sako solidariai Seimui už bend- 
pakeis. Seimo nesant arba nega-'rą Vyriausybės politiką, o kiek- 
lint sušaukti nepaprastos sesi- ’ vienas ministeris skyrium atsa- 
jos, Respublikos Prezidentas, ko Seimui už savo' darbą jam 
vykdo Seimo teises, sumatytas' pavestoje -valdymo srityje.
§§ 31, 32 ir 64. Į Ar. . . .
%, - j. z. - ’ . , . . Ministeriųu4. Įstatymams tvarkyti ir jų: . -. ■■ i. j .• . ..... ■ J v,; • vienas ministeris skvnum atsi-sumanvmanis ruošti svarstyti; , , ,. -a . ..Ur ; - " xr r . A'- to t. r' 'statydina, Seimui išreiškus jam 

S jgiarųa a s yoes ary a. os nepasįtįkėjinia ne mažiau kaip 
sudėtį teises ir pareigas nusta- , • - — -
to atskiras įstatymas.

vi-

66. Teismas sprendžia eida
mas įstatymais. Lietuvos Respu
blikos vardu.

67. Teismo sprendimas nega
li būti keičiamas arba naikina
mas kitaip, kaip tik teisino įsta
tymuose nurodyta tvarka.

Amnestija teikiama įstatymu 
kelių.

organizaciją,
Kabinetas ir kiek- kompetenciją ir'jurisdikciją nu-

3/5 (trimis penktadaliais) visų
♦ x -i J • T

OLt LEONAS SEIBUTIb
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

• PROSTATOS CHIRURGIJA - 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antradi 1—4 popiet,

to aiSKiras isiaiymas- c. - • j„ -to T,to ys -j x Seimo nariu dauguma.a. Kespubhkos Prezidentas (;1 Ministeri Kabinelas ru0. 
yra^nsu respublifos ginkluotų jr ,
P^jegų;yyriausias vadas. , ^.,n-nvmus

56. Respublikos Prezidentas 1’‘ ? ■■ ’ t' ■

savo tautinės kultūros reikalus 
— liaudies švietimų, labdarybę, 
savitarpinę pagalbą — ir šiems 
reikalams Vesti nurodyta įsta
tyme tvarka rinkti atstovauja
mus organus.

75. Minėtos § 71 tautinės ma
žumos turi teisės, eidamos tam 
tikrais įstatymais, apdėti savo 
narius mokesčiais tautinės kul
tūros relkalamas ii- naudojasi 
teisinga dalimi sumų, kurios 
valstybės ir savivaldybių yra 
skiriamos švietimo ir labda
rybės reikalams, jei šių reika
lų netenkina bendros valstybės 
ir savivaldybės įstaigos.

VIII. Respublikos gynimas.
76. Visi respublikos piliečiai da-; 
lyvauja jo‘s teritorijos gyvenime 
nurodyta įstatymuose tvarka.

77. Respublikai ginti organi- i 
zuojames ginkluotos pajėgos. į 
Ginkluotų pajėgų oryanizaciją, į 
komplektavimo būdus, rūšį ir j 
tarnybos laiką nurodo įstaty
mas.

78. Tų karių šeimoms ir pa-' 
tiems kariams, kurie, eidami

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1T41 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Ofito taiaf.: 776'880
Rmičūndioc 448-5545 .

DR. VYT. TAURAS 
gVdyHmas ir chirurgas 

Sandra praktika, spw. MOTERŲ il«e& 
, Ofisu 2452 WEST 59ta STRUT

OFISO V AL.: pina- anttačL, trsčiaa. 
s. - - " . 4 -» - « . - . ’ ;- V ' • ' T. .

oiaii 2-4 vaL popiet ir kitu laix< 
pagal auaitarhn*.

.stato įstatymas. ,
69. Aukščiausiasis Teisinas 

visai respublikos teritorijai tėra 
vienas.

70. Teismas visiems pilie- 
čianis yra lygus.

Karius dėl -tarnybos nusikal-įkaro tarnybą, nustojo' savo švei
timu teisia tam tikri teismai.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

katos arba gyvybės, laiduojama 
ir aprūpinimas.

(Bus daugiau)
turi teisės dalyvauti Ministerių ■•-62. Ministerių Kabinetas vyk- . Ypatingieji .^eismai gali bū- valstybės globa > 

v .  +1 .Iru rtiomi hr l’nrrt main o v_
KabinętO; pošėdžiubke ir juose do Įstatymus,,veda respublikos 
pirmininkauti ir rėikaįaūti iš vidaus ir užsienio , politiką, sau- 

\ Ministerių Kabineto ir atskirų go ia respublikos, teritorijos ne- 
fministerių pranešimų apie jų lieėiamybę ir vidaus tvarką.
darbą. *■ ” ? 6$.••Ministerių Kabineto posė-

’ 57. Viši Rešpublikb's Prezu džiuose turi teisės dalyvauti pa-
dento aktai; išskyrus'Ministerių Tariamuoju ba ls u Valstybės 
Kabinėto pdleidimą, privalo tu- kontrolierius.
rėti Miništerio Pirmininko arba' 64. Iškelti Mifiisferiui Pirmi- 
atatinkamo miništerio parašą.' ninkui ar kitam kuriam niinis- 
Atsakomybė už aktą tenka pa-.tėriui ar Valstybės Kontroliė- 
sirašiusiąm ministeriui. Iriui baudžiamąją bylą del jų

58. 'Ministerių Kabinetas su- tarnybos nusikaltimų ar dėl val- 
darbnias iš Miništerio Pirminiu- stybės išdavimo tūri teisės Sei-

y ■-*- ' -r • *••“ ' *

Peach Time Is Here
. .DMĘOPKJAfr^BOTĘaSTA 

Aparatai - Protezai. Mėa. bar 
dažaL S^čtiR f^albe 

■V įArch Supports) ir t t.
vai.; 9—6 ir JWtadiemais 9—i
aiib W6W tiri Sh, Ctdcigš. BL W625 

Tilrtf.: PRMpoct 6-5M4

FLORIDA

■■■■y''-.-

ti steigiami tik karo metu .ar
ba karo padėčiai esant.

VI. Vietos savivaldybė.

71. Valsčiams ir miestams 
laiduojama - savivaldybės teisė 
Įstatymų ribose. į . ’

Savivaldybės organų būdą ir 
tvarką nustato įstatymas.

72. Savivaldybės organai rū
pina ūkio ir kultūros reikalus 
įstatymo nurodyta tvarka ir ei
na administracines, pareigas, įs
tatymų jiems pavestas.

73. Vyriausybė prižiūri, kad 
vietos savivaldybės organai eitų 
savo pareigas ir kad jų darbas 
nebūtų priešingas valstybės įsta
tymams.

VII. Tautinu inažuiriu teisės.

74. Tautinės piliečių mažu
mos, kurios sudaro žymią pilie
čiu dalį, turi teisės įstatymu 
ribose autonomiškai tvarkyti

Never too sudden, never too slow 
— this remarkable little pill stimu
lates- your systems own natural 
rhythm Genity. comfortably, over
night In the morning, you're right 
back on schedule. Smoothly, com
fortably. every time. That’s why 
they call Ex-Lax pills the overnight 
wonder That's right. Ex-Lax pills! 
For occasional uše.
Take as directed. EX-LAX

SUSIRINKIMŲ

Venecuelos Lietuviu Draugija šau
kia susirinkimą sek..* lapkričio 4 d. 
4500 S. Talman, Anelės Kojak salėj, 
3:00 vai. p.p. Narių dalyvavimas bū
tinas.

Vaidyba

Forging Fuel Economy
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlanumo 
takų chirtirgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Ha. 33710

TeL (813) 3214200

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA

Tel. WA 5-8063

į MOVING
Apdrausta* p»rkra«wtyma* 

U Įvairiv ataturny.
ANTANAS VILIMAS

/ TM. 376-1882 ar*a 376-59*
»„>. L1-,- ■-------- — • - ■ - ■ i /

Fresh peaches and pudding are an irresistible combination 
when it comes to summer desserts. Almond Custard Cream is 
deliciously different and a fitting welcome to the peach season. 
It’s made with vanilla flavor Jello-O pudding and pie filling — 
the cooked version — enriched with egg yolks and discreetly 
flavored with almond extract Topped with prepared Dream 
Whip whipped topping and succulent slices of fresh peaches. 
H’s a dessert to savor on a sultry day.

Almond Custard Cream
1/4

2
Arthritis Sufferers’

Now.GetreSef • 
for pafefui inflammation 

and protection for four stomacH
For minor arthritis pain. Arthritis P&n 
Formula has 50% more medicine ths* 
ordinary headache tablets. Plus twe 
aniaetds for double stomach protec
tion. Try Arthritis Par* Formula, the

package (4-serving size) 
vanilla Davor pudding 
and pie filling 

eupa milk 
egg yolks

teaspoon almond
extract

whites, stiffly
aten

Sweetened tlicėd fresh
peaches

ei

2

Combine pudding mix and 1/4 cup of the mflk fh sancepkh; 
blend in egg yolks. Add remaining milk. Cook add stir over 
medium heat until mixture comes to a full boil. Remove from 
heat Add extract; then fold in beaten egg whites. Cook stirring 
occasionally. Spoon into individual dessert glasses; top with 
peaches and garnish with prepared whipped topping, if desired 
Maket 3-1/3 caps or 6 aandngx,

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
is getting from car parts before they even go into the auto
mobile. The fuel gas is being saved at Chevrolet’s Detroit 
Gear & Axle plant in a simple metal testing procedure being 
performed here by Hazella Fuqua* The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be heat treated 
before they can be machined. Formerly all pinion gear forg
ings were put through the heat treating furnace. By selecting 
only the ones which need the beat treatment, some three 
million cubic feet of gas per montL^or 36 mdllion cubia^

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANŠO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArd* 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Hl. TeL: OLympfc 2-1003

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

GEORGE F. RUD31INAS
3319 Šo. UtŪANICA A VE. Tel.; YArds 7-113S-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11C2S SOUTHWEST HIGHWAY, Falos Hills, ŪL 974-4416

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

' VI**, |i W0PA,

1496 WL A. M.

Ll«tuviu kalba: kasdien nno p<r 
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
ai ryto.

V«di|a Alt’mz Dackut

. Talafj Hlmiack 4-2413 

715‘i JU. Maplewood avi.
CHICAGO, ILL 444M

g| “Lietuvos Aidai
-KAZt BRAZDŽIONYTt

Kasdien nuo pirmadienio <kl 
penktadienio 9 vai. vtk.

Vitos Wdos ii WOPA ttotie* 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla-, 5:30 v*L p.p 
iš WTIS stoties 1110—AM bang>

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374
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MŪSŲ SPAUDOJE
Ar svetimos valstybės agen- !ų pajėgą kaip mūsų!’ Dabar sa-
tai gali atstovauti lietuvių 

tautą?
Dirvos 42 nr. politinis apžval

gininkas Vytautas Meškauskas, 
norėdamas atsakyti į klausimą. 
ko vertos JAV žvalgybos ir jų 
analizės, tarp kita taip rašo:

‘ Spręsdami tą klausimą pas
kutiniame Foreign Policy nu
meryje — buvęs Gynimo Sek
retoriaus Padėjėjas Robert F.

į Sovietų Sąjungą bei jos sateli- _ M*

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Mamai, Žamė —- Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALI

koma, kad sovietai jau baigia 
prisivyti ir įaplenkti sekančio 
dešimtmečio bėgyje. Kitaip sa
kant, C1A buvo apsirikusi ir dėl 
užmačių, ir dėl skaičių.

Pagal to straipsnio autorius, 
viena iš tų klaidų priežasčių 
glūdi pačioje žstdgybos biuro-* 
kratijos sudėtyje. Joje vyrauja! 
operae-iįų Direkiuriatas dau-; 
giau ar mažiau kilęs iš II-jo Pa-

EPsworth ir buvęs Gynimo Sek- saulinio karo operacijų, tuo 
reteriaus assistmtas Kenneth, tarpu daugiau dėmesio turėtų 
L. Adelman tarp kitko teigia, j būti skiriama tos agentūros ana- 
kad ČIA elitas, kuris vadovavo i litiniam darbui. Aukščiausia ne-; .. ... ..... .. i .... , • .' . i įro

dė planuodami ir pravesdami 
nelaimingą Bay ęf Pigs invaziją 

biavimo, jei jau ne bendro pa- į Kubą, ją visai nuslėpdami nuo 
analistų, kurie lengvai būtų ga- 

neivertinimo visų duomenų, ku-Tėję numatyti jos liūdną galą.” 
,.rie verslų laikyti Sovietų Sąjun
gą tikru priešu, o ne potencia
liu partneriu.

Per 15 metų ČIA nedaverti- 
no sovietų ginklavimosi masto. 
Iki 1976 metų buvo laikoma, 
kad sovietai ginklavimuisi išlei
džia tarp 5% ir 7% viso krašto 
pajamų (GNP), t. y. tik kiek 
daugiau negu JAV. Tik 1976 m. 
apsižiūr.ėta, kad sovieai išleidžia 
tarp 11% ir 13%, t. y. tris kar
tus dougiau negu amerikiečiai. 
Toks Įvertinimas privedė prie 
amerikiečių strateginių ginklų 
tolimesnio tobulinimo ir daugi- 
ninimo sustabdymo. Buvęs Ken 
nedy ir Johnsono administraci
jų Gynimo Sekretorius Robert 
McNamara tada viešai pareiškė, 
kad sovietai pralaimėjo strate
ginių ginklų lenktynes kiekybi
niai ir nenori toliau, lenktyniau
ti. Jis dar pridūrė: “Nėra jokių teisę atstovauti lietuvių tautą*- kongreso tyrinėjimų ir išradimų 
duomenų, kad sovietai norėtų Vlike? 
sudaryti tokią strateginių gink-

i •
Operacijų Direktorija t ui ilgus’sugebėjimą ‘operacininkai’ Į 
metu, buvo pažiūios, kad su So
viet i ja reikia ieškoti bendi-adar-

šaulio valdymo. Tai vedė prie

bei naujus išradimus 
tentus. ’ . ...

! Dr. Miles Costick, dirbąs stra- 
• teginių gaminių institute ir ži

nąs prekybą jais, sako, kad į So
vietų Sąjungą parduota atski- 

' ros lėktuvų dalys, tinkamos pa- 
1 statyti lėktuvus, nešančius ant 
; savo nugaros raketas — ’ cruise 
į missile, dalys erdvės įrengimų, 
radarų ir net tokie prietaisai, 
kurie iš erdvės seka žemėje ši
limą — atseit, suseka paleistas 

' raketas bei atominių bombų 
! sprogimus. Tie prietaisai, esą, 
yra vartojami JAV kariuome
nės priešraketinėse gynybos ra
ketose. Taipgi jiems1 parduota 
visų rūš’ų kompiuteriai, ku
riuos rusai panaudoja ginklavi
mo srityje. Tai dar patvirtina 
iš kaceto į Ameriką atvažiavęs 
Anatoly Sharansky. V. Pr-

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. Virginia 7-7747

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

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

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Jau anksčiau Naujienose pa
kartotinai buvo rašyta apie pa
triotinių jėgų naikinimą abejo
se geležinės uždangos pusėse. 
Rašvdamas apie GIA, V. Mes-Į, 
kauskas sąmoningai ar nesąmo
ningai nutylėjo labai svarbų, 
mus tiesioginiai liečiantį daly
ką. Tai apie vadinamąją tiltų 
su sovietais statybą, kurioje 
dirba bent pora asmenų iš au-1

Svarbiausia, i - , „ T u j m x ij ard H. Ichord (D., Mo.), kongre- 
i sinės koalicijos viceprezidentas,

Jais-

toriaus partijos.
kad tie asmenys dominavo Vil
ke, o dabar rašinėja Vilkui ne
palankius straipsnius bei 
kus.

Kad jie būtų pasodyti 
vieton ir sau palankioje

savo 
spau

doje nesibiaurioių bei nekiršin
tų visuomenės, tenka paklausti:

ŠIMAITIS REALTY

1 JA.V ribose veikianti ameri- 
i kiečių galinga sąjunga, už. taiką 
į per stiprybę (Coalition for 
• Peace Through Strength) išleis
tame šių metų rugpiūčio mėnesi 
biuletenyje aparšo įvykusią' 
Washingtone spaudos konferen
ciją, kurioj kongresmanas Rich-

iškėlė . aikštėn pasibaisėtinai 
silpną JAV vyriausybės išveža
mų Į užsienį gaminių priežiūrą, 
ypačiai gaminių, išvežamų i 
anapus geležinės uždangos,- kur 
išgabenama labai syarbūs puo
lamųjų ir kitokių ginklų gamy
boje visokie išradimai, svarbi

mokami agentai turėjo ir turi technologija. "Kaipo pirmininkas
4. — ” . 4-* 1* J * j » I i * ■ t .... . "v' ■» •

K. Petrokaitis
■ i'': ' ;

Parduoda rusams svarbia techno-
■ - * .

logiją bei išradimus
Detentės priedangoje Sovietai mą technologiją bei išradimus,

gauna iš JAV gyvybiniai svar- todėl JAV Prekybos departa- 
bią ir karo reikalams pritaiko- mentui iškelta teisme byla.

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZE
Visi lietuviai kviečiami atkreipti Į Naujienas

j vyriausio komiteto (Commit
tee’s Subcommittee), kongres
manas Ichord yra pripažintas 
geriausiu parduodamos Sovietų 

I Sąjungai technologijos žinovu, 
i ekspertu. Spaudos konferenci- 
{ joje kongr. R. H. Ichord smul- 
Į kiai išdėstė visus davinius, gau

tus jo vadovaujamo Kongrese 
komiteto.

Kongresmanas pabrėžė, kad 
komiteto surinktais daviniais 
neužginčijamai Sovietai 'taip 
vadinamoje Kama upės trakto
rių Įmonėje gamina sunkiuosius 
ginklus: šarvuočius, pabūklus, 
atomines bombas nešančias ra-

ketas ir' t.t.* Kaip žinia, ši įmo
nė, kuri yra didžiausia tos rū
šies visame pasaulyje, yra pa
statyta Vakarų laisvojo pašau- j 
lio biznieriams ir fabrikantams 
padedant ir, svarbiausia, stip
riai paremiant kreditais — fi
nansuojant JAV ir kitų NATO 
sąjungai • priklausančių valsty
bių mokesčių mokėtojų pinigais. 
Neįtikėtina, bet taip jau yra. 
Pasak; kongresmano Ichord’o,] 
kai JAV kariuomenei trūksta . ... .... , .. ... ........... ...... Ausim, iteike dešimke Naujie-sunkvezimiu ir kitu ginklų, kai . .. . . , - ..L? %. nu paramai, palinkėdamas Nau- apsiginklavimas mažinamas, tąi|..' , . ... .. .o x c......................hienoms tvirtai laikvtis. Dėkui.Sovietų Sąjungoje ir jos blokoJ 
kraštuose faktai yra kitokie.

šie ir panašūs klausimai yra Amerikoje 6-ta Apskritis, ver- 
išdėstyti ir dokumentais įrodyti, 
akademinės .vertės kelių tomų 
prof. dr. Anthony C. Sutton vei
kaluose: “Western Technology 
and Soviet Development, 1917 
to 1930”, “National Suicide — 
Military Aid to the Soviet 
Union” ir kituose.

Pasiremiant JAV-biu Free
dom of Information Act, koali
cijos “Taika per Stiprybę” pa
daliniai, kaip American Securi
ty Council Education Founda
tion ir kiti, patraukė valstybės 
Prekybos Departamentą į 'teis
mą — iškėlę teisme jam bylą, 
reikalaujant iš Prekybos Depar
tamento viešo' pasiaiškinimo ir 
detalių, kurios liečia išvežimą

— Eųphrosine Mikužiūtė, Nau
jienų Bendrovės direktorė ir pi- i 't** -niginio vajaus komiteto narė, 
direktorių pasitarime 
šeštadienį įteikė šimtą 
dolerių auką. Dėkui. ♦

— Justinas žemaitis
quette Parko, Lietuvos 
menės kūrėjas savanoris rir ser- 

’ žantas, sutikęs amin. Kristiną

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

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

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis: _

A. LAURAI TAS 
. 4645 So. ASHLAND AVE.^ 

523-8775

praeitą 
($100)

iš Mar- 
kariuo-

Susivienijimo Lietuvių

tindama Naujienų informaciją
ir atsiliepdama, i pagelbos pra
šymą,' įteikė $50 auką. Dėkui, 
Sekančių- metų terminui per
rinkta buvusioji 1SLA 6-tcs 
Apskr. valdyba: Kazys Mačiur 
kas - pirm., Petras Vilkelis - 
vicepirm.,- Kristina Austin - į— 
sekr., Petras Bružas — ižd. ir 
fin. sekr., Vyto U-znys — organi
zatorius ir Balys Brazdžionis —7 
Korespondentas., Dėkui. valdybai 
ir visiems susirinkimo daly
viams.

Gausus namų pasirinkimai 
pietvakariu ose

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
• • 4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 7S7-0SQ0.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI
Sekmadienį, lapkf. 4 d. 1-4 v.v. 

4905 KEELER 
NORTH MAYFAIR

Labai patrauklus namas 
French provincial stiliaus su 3 
miegamais, iy2 vonios, parketo 
grindimis, natūraliu židiniu, 
patogia virtuve, patio. Prašoma 
virš $85 tūkstančių. .... ....

HOUSE OF REALTY
teirautis angliškai 673-0060

BUSS. OPP. — IN TOWN ' 
Biznio Proga--- Mieste

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street '- 
Tel. REpublię 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą- 
ir kitus kraštus -

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

,,,h>

M. ŠIMKUS

Notary Publie
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY

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

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką! '•

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARDA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS H EUROPOS SANDĖLIŲ

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. 
NAUJIENOS ’ ‘
1739 S. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ \ 
(Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St, Chicago, Bl. 60629. — TeL WA 5-2737

— Maironio Lituanistinė Mo
kykla New Yorke padidino’mok
slo metus, pereidama iš 8 Į 10 
melų sistemą. Mokyklos vedė
ja yra Elena Ruzgienė.

' — New York.o lietuviai minės 
Lietuvos kariuomenės 61 m. at
kūrimo sukaktį lapkričio ,18 d. 
Apreiškimo pąj-apijos salėje. 11 
vai. bus mišios, o 12:30 įvyks 
minėjimas. Pagrindine kalbą 
sakys kpt. Antanas Rugys.

— Balfo 100-sls skyrius Nev.- 
Yorke praveda šiemetinę rinklia 
vą laiškais, bet neturima visų 
adresu. Prašo savo aukas siųsti 
iždininkui: Mr. VI. Jasinskar 
85-75 87 St., Woodhaven, N.Y. 
11421.

— Laima Beržinytė iš Toron 
to. išrinkta Kanados Lietuvi: 
Jauninto S-gos pirmininkę. Ji i 
Danguolė Juozapavičiūtė reik, 
guoja Jaunimo Žburių“ pried

MARQUETTE PARKE parduoda 
mas namas ir taverna. Dėl informaci
jų skambinti tel. 776-4956.KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI:

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons* 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su - legališkomis 
formomis.

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

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

,.F. Zapolis, Agent 
32081/z W. 95th St 
Everg. Park, III, 

. 60642, - 424-8654

tūn »a*M

jMjvaawe^

State Far-n Fire and Casualty Company

NAMŲ REMONTAS , 
Langai — Durys 4* Porčiai — Ce
mento laiptai — Šaligatviai ir kiti.

Kalbame lietuviškai 
TeL 476-5635

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas____________________
Adresas ______________________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo . 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol
Pavardė ir vardas_____________________
Adresas _____________________________

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

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

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų. ' 
Pavardė ir vardas_____________________ ______________ _____

............................

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE J 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or- 

ganizaeija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoa / 
darbus diroa.

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MTLUONŪS doleriu t 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. - ' 4 .

Jį < • _ X \ *

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam

> aukštoj o Mnokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašytu

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
New York, N. Y. 10001 

307 W. 30th $f.
TM. (212) 543-2210

Gyvenimo kelias

Vienas tautietis. Kanadoje ga
vęs Stepo Paulausko knygelę 
“Gyvenimo Kelias” rašo: ‘‘La
bai maža apie kun. Danauską. 
Žinoma, jums atvykus į anglių 

jo veikla sumažėjo. 
__ atsiradusiems Belgijoje

“Tėviškės žiburių”, savaitrašti 1,11 ,, ’ JU."S. . - (kasyklas, jo veikla sumažėjo.
Je‘ ’ Bet atsir ~

— DENGIAME ir taisome vi 1945 metų vasarą bei rudenį jis 
sų rūšių stogus. Garantu o j am..
už savo darbą. Esame apdrausti 
ARVYDAS KIELA. Skambint

Tel. 434-9655 (PR)

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturda 
11 to 5 no appointment neces 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kai 
bame lietuviškai. 782-3777 o. 
925-8392. Professional Membe. 
American Federation of Astro 
logers. (Pr )

daug padėjo.
1945 met. prieš pat Kalėdas 

visi, gyvenantieji Briuselyje ga
vo raštus iš Belgų valdžios, per 
trumpą laiką pasiruošti ir pri
sistatyti aerodrome _ deportaci
jai į Sovietų S-gą. Visi paliestie
ji puolė prie kun. Danausko gel
bėtis. Danausko, kaip kunigo, 
asmeninis vizitas į valdžios įs
taigas ir prašymai padėjo — de
portacija buvo atšaukta.’

Knygutė už 2 dol. gaunama 
Naujienose.

— Floridiecių pora suraišioj
j paštininkę Catherine Alexan 

der, nusivežė į kitą Floridos ap 
4 skritį ir nužudė.

p į — Illinois gubernatoriaus k<
4. lionė į Japoniją valstijai kaina- 

vo 43,000 dolerių.

•I5HLMIA9T DISEASt

___Advokatas . Ą
GINTARAS P? ČEPĖNAS

- ■ .» -

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

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

Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629— —

HELP WANTED — MALI 
Darbininkę Saikia

English Speaking
FURNITURE FINISHER

(TOUCH UP) A 
REPAIR MAN

Pult or part time. Senior citizens 
welcome to reply. Palatine area.

CALL RON 358-8455

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM® Tablets are 
50% stronger than Doan's.
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache. '

To reduce pam, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely m minutes1 There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.
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