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Over One Million Lithuanian 

In The United States

KUBOJ RUSAI
SOVIETAI TERORIZUOJA JAV-BIŲ 

SĄJUNGININKUS SALT II SUTARTIMI
SAVO PROPAGANDAI JAU NAUDOJA DAR NEPA

TVIRTINTĄ SALT II SUTARTĮ 

WASHINGTON, D.C. — Pas- ===^= .i
kutinėmis dienomis sovietines] Prašo fedėralinį teismą 

pakeisti darbo unijos
taisykles

WASHINGTON (AP). — Či
kagos Plieno pramonės darbi
ninkų unijos (USW) pirminin
kas Edward Sadlowski kandida
tuoja į USW-mnijos prezidento 
postą. Jis prašė U.S. distrikto 
teismą pakeisti rinkimų nuosta
tą, kad rinkiminei propagandai 
negalima naudoti ir prašyti au
kų iš privačių asmenų, o vien 
tik iš šios unijos narių. USW 

! unijoje yra 1.3 mil. narių.
E. Sadlowski kandidatavo pre

zidento pareigoms 1977 m. rin
kimuose, bet pralaimėjo buvu
siam ir dabartiniam prezidentui 
Lloyd McBridge- 328,861:249,281 
rezultatu. Jis aiškina, kad esant 
senoms rinkimų taisyklėms, va
dovybė niekuomet neišeis iš 
“oficialios šeimos”.

valdžios kontroliuojama spauda 
paskelbė eilę straipsnių, liečian
čių dar nepatvirtintą SALT II 
sutartį. Ji rašo, kad Amerika 
neturi teisės modernizuoti NA- 
to valstybių apginklavimą. Ji 
šantažuoja Vakarų Europos 
valstybių valdžias, kad priėmi
mas iš Amerikos modernesnių 
atominių ginklų susilauks nenu
matytų pasekmių.

Kampaniją pradėjo Sovietų 
prezidentas Leonidas I. Brežne
vas, pažadėdamas atitraukti 20 
tūkstančių kareivių ir tūkstantį 
tankų iš Rytų Europos, jei NA
TO valstybės nebus ’ginkluoja
mos naujais atominiais ginklais. 
Spaudoje ir per radiją skelbia- i 
ma, kad Vakarų Europos vals- • 
tybės yra. nekaltos Washingto- j 
no politikos aukos.-Nauji gink-! 
lai pažeis jėgų balansą, kuriuo.

Susidūrė du Sovielų 
/ Sąjungos laivai

KOPENHAGA, Danija. — Du

f Tuo tarpu trys Amerikos pa
reigūnai lankosi Europoje ir pla
nuoja NATO kariuomenės bei 
organizacijai priklausančių kraš
tų apginklavimo modernizaciją. Sovietų Sąjungos laivai, plaukę 
Jie taip pat paruošiami galimy- Danijos vandenimis, susidūrė, 1 • • V v • •
bėms, jei SAJLT H sutartis ne
būtų Senato patvirtinta.

NATO kraštų mėtinis pasita
rimas įvyks gruodžio 13 ir 14 
dienomis Briuselyje. Dalyvaus 
užsienio reikalų bei 'gynybos mi
nisterial ir jū ’delegacijos. NATO 
organizaciją sudaro 15 vals
tybių. , • '' ' ■

Degtinė ir rašymas 
nesiderina

NEW YORK, N.Y. — Dauge
lis yra įsitikinę, kad rašymo 
amatas ir degtinė vienas kitam 
padeda, bet keturi rašytojai, iš- 
sigydę alkoholizmo, tvirtina, 
kad degtinė ne “tik nepadeda 

" rašytojui gražiai rašyti, bet ir. 
«•' 'kliudo logiškoms ir gražioms 

mintims plaukti.
Medicina nustatė, kad degti

nė neigiamai paveikia protą. 
Ne vienas rašytojas nepajėgė 
nieko gražaus ir vertingesnio 
parašyti, kol jo protas buvo al
koholiu aptrauktas. Be to, alko
holis išneša fosforą, reikalingą 
protavimui. ’

Gražiausieji meno, literatūros, 
grožio veikalai buvo parašyti 
sveiko ir šviesaus proto. Giliau- 

’ sias mintis galėjo išdėstyti nepa- 
sigėrusieji žmonės: Tolstojus, 
Dostojevskis, Cervantes gėrė tik 
vandenį. Vyno stiklą išgerdavo, 
kai baigdavo darbą.

užsidegė ir užmušė vieną rusą. 
Paaiškėjo, kad vienas rusų lai
vų, nekreipdamas -dėmesio i 
instrukcijas ir ženklus, keliavo 
priešinga kryptimi. Kitas rusų 
kapitono vairuojamas laivas, 
■keliaujantis nustatyta kryptimi, 
kirto klaidingu taku važiuojan
čiam- laivui ir padarė didelius 
nuostolius. ' '

Vienas laivas vadinosi Olensk, 
22,600 tonų. Kitas laivas vadino
si “General Škodinovič”. Pasku
tinis važiavo priešinga krypti
mi, tai Olensk jam kirto, sukel
damas gaisrą. 32 sunkiai sužeisti.

ŠVEDAI IR DANAI 
PADĖJO RUSAMS

Tais pačiais vandenimis plau
kę švedų ir danų laivai padėjo 
nelaimėn patekusiems rusams. 
Į Arktiką važiavo rusai, rytų 
vokiečiai, lenkai ir kiti moksli
ninkai, kurie turėjo ištirti Ark
tikos atmosferą. Tvirtinama, 
kad Arktikos oras labai gražus 
ir sveikas, tuo tarpu Europos 
atmosfera kiek užteršta.

Be atvažiuojančių rusų moks
lininku, toje ekspedicijoje daly
vaus Didž. Britanijos, Amerikos 
ir Meksikos mokslininkai.

KALENDOTtfcLIS

Didelė lėktuvo nelaimė 
Meksikoje

MEKSIKA, sostinė. — Milži
niškas DC-10 Western Airlines 
keleivinis lėktuvas, besileisda- 
mas labai dideliame rūke, sosti
nės aerodrome nusileido užda
rytame take, trenkė į ten stovė
jusį sunkvežimį, pasuko į greta 
esančius namus ir užmušė 76 
žmones, 74 keleivius ir du buvu
sius žemėje.

Lėktuve buvo 26 amerikiečiai, valdyti, 
o kiti keleiviai buvo Meksikos -i.

ALTos atstovų ir svečių registracijos stalas Cleveland© Hollenden viešbučio saleje. Sėdi 
(iš kairės į dešinę): B. Natkevičiūtė, Irena Blinstrubienė, A. Mickevičienė, O. Jokūbai- 

tienė ir Juozas Skorubskas. ALTos iždininkas.

SALVADORE TREČIADIENĮ NUŠAUTA 
DAR KETURIOLIKA ŽMONIŲ

VYRIAUSYBĖ SEKA. KAD Į SALVADORĄ NEĮSI
BRAUTŲ RUSŲ APMOKYTI CASTRO KARIAI

. SANSALVADOR. ; Sąlvado-Į= 
ras. — Oficialus pranešimas sa
ko, jog trėčiSdiėnį sostinėje ir 
greta esančiame miestelyje įvy
ko susišaudymas tarp kareivių 
ir maištininkų.'

Izraelio karo ministeris

TEL AVIVAS, Izraelis.—šian- 
’ dien paaiškėjo, kad E. Weizman.

Carmen miestelyje, esančiame i Izraelio karo ministeris. yra pa- 
42 mylių atstumo j e nuo sosti
nės, visai netikėtai buvo užpul
tas Salvadoro kariuomenės bū
rys. šeši kariai buvo nušauti, 
kiti du sužeisti. Šis netikėtas 
užpuolimas privertė vyriausybę 
siekti nustatyti, kas galėjo tuos 
šešis karius nušauti.. Nepaten
kinti-Salvadoro maištininkai ne
būtų vartoję tokių priemonių. 
Yra pagrindo manyti, kad į Sal
vadorą įsiveržė, žudiku, gauja. 
Polįcij a stengiasi nustatyti, kas 
galėtų būti atsakingas už šešių 
karių nužudymą.

ŽIAURUS UŽPUOLIMAS
SOSTINĖJE

siryžęs atsistatydinti. Jam tiek i 
įgriso premjeras: Begin ir kiti i 
ministerial, kad jis nebenori su I 
jais toliau dirbti. Kiekvieną da- ’ 

' lyką jis turi jiems aiškinti po 
kelis kartu. Weizman dar galė
davo susitarti su Dajanu. bet jis 
jau nebenori grįžti į Begino ka
binetą.

Pasitraukęs iš pareigų. Weiz
man apsigyvens savo gimtaja
me mieste, dabar esančiame 
Egipto teritorijoje. Vieta jam 
patinka, oras malonus ir Egip
to prezidentas A. Sadat jau pa
reiškė sutikimą, mielai leidžiant 
Weizmanui ten apsigyventi.

15 metu amž. kurdui 
nukirto galvą

TEHERANAS, Iranas. — Mu
los Chomeinio partizanai nukir
to galvą 15 metų kurdui V. Ra- 
jimi. Jis nusikalto tuo, kad ma
žam Kurdų kaimelyje, kurį už- 
ėn- * musulmonai ir paskelbė 
musulmonų džiaugsmo šventę, 
jaunuolis par1"' 4.*-, kad ne šven
tę, o liūdr i dieną turėtų ne
skelbti L z šį pareiškime jaunas 
kurdas buvo išvestą c kaimelio 
aikštę ir iran’-' ių akivaizdoje 
jam buvo nukirsta, galva.

Kurdistano kalnuose eina ko
vos tarp Chomeinio partizanų 
ir kurdų. Kurdai slapstosi kal
nuose. o kai sutinka į kalnus li
pančius-partizanus. tai juos puo
la ir naik’na. Partizanai irgi ne
rodo jokio pasigailėjimo kalnuo
se rastiems kurdams.

RUSAI DABAR STENGIASI MAŽINTI 
JAV SUSIRŪPINIMĄ KUBA

Gerai ginkluota jaunų vyrų 
grupė sostinėje priartėjo prie 
finansininko Jaime Hill įstaigos. 
Jis, baigęs dienos darbą, rengėsi 
namo ir užrakinėjo įstaigos du
ris. Ginkluota grupė įsibrovė 
į vidų, pasiginčijo su Jaimės Hill 
sargu ir jį nušovė. Po to pasku
bomis dingo. :

POLICIJA SUŠAUDĖ 
VISĄ GRUPĘ

Salvadoro priemiestyje kita 
jaunų vyrų grupė paleido ug
nies bombą į pravažiuojantį po
licijos automobilį. Iššokę polici
ninkai tuojau maištininkams 
įsakė sustoti ir pasiduoti, bet jie 
įsakymo neklausė. Policija tada 
visus septynis maištininkus nu
šovė? Trečiadienį nušauta iš vi
so 14 žmonių. - ■* ” ■ '•

Chuntos pirmininkas Macha- 
no yra pasiryžęs imtis griežtes
nių priemonių?-Karo vadovybė 
atstatys tvarką visarfie krašte. 

. Iki šio meto MaChano buvo nuo
laidus. bėt dabar - imsis griežtų 
priemonių maištininkams šū-

Mirė Mamie Eisenhower
WASHINGTON, D.C. — Ma

mie Eisenhower, buvusi prezi
dento D. Eisenhowerio žmona, 
sulaukusi 82 metų, mirė Walter 
Reed ligoninėje anksti ketvirta-, 
dienio rytą. Rugsėjo 25 dieną ją Į 
buvo ištikęs širdies priepuolis.: 
Ji tuojau buvo nugabenta į 
Washingtona ir paguldyta ge
riausioje ligoninėje. Atrodė, kad 
ji pamažu pajėgs atsigauti, bet 
ketvirtadienio anksti rytą ją iš
tiko kitas priepuolis ir mirė.

Mamie Geneva Doud gimė 
Iowa valstijoje, Boone vietovė
je. Jiedu susipažino jauni, kai 
Dwight Eisenhower buvo karo 
mokykloje. Jiedu išaugino sū
nų John, kuris taip pat tarnavo 
JAV kariuomenėje. Jis parašė 
knygą apie savo tėvą, sąjungi
ninkų karo vadą Europoje ir Af
rikoje. Mirusioji bus laidojama 
Washingtone. ;

Vokiečiai suprojektavo 
armijai šarvuotį

WASHINGTON (AP),— Pra
nešama, ksfti pagrindines JAV 
šarvuočio XM-1 dalis suprojek
tavo vokiečių specialistai, šar
vuotis bus ginkluotas 120 mili
metrų patranka.

WASHINGTON, zD.C. — So-. 
vietų valdžia stengiasi sumažinti 
JAV susirūpinimą SSSR karo 
jėgomis Kuboje, — spaudos at
stovams Valstybės departaipen- 
te pareiškė sekretorius Cyrus R. 
Vance.- — Mes žinome, kad 
Cienfuegos srityje eina dideli 
kareivinių ir uosto darbai, bet 
Sovietų valdžios atstovai imasi 
žingsnių sumažinti JAV susirū
pinimą SSSR karo jėgomis Ku
boje. i

Sovietų Sąjunga yra pasiry-. CAPS vardu, veikiančiai 45 vie- 
žusi laikytis 1962 metais pada-j tovėse. Ji buvo įsteigta' 1973 m. 
ryto susitarimo, kuris neleidžia * spręsti ginčams tarp automobi- 
rusams steigti jokių atomo ba- Hų pardavėjų ir pirkėjų.
zių Kubos teritorijoje. Tuo tar
pu nežinia, kuriais sumetimais 
rusai stato SSSR karo laivyno 
bazę Cienfuegos srityje, bet ten 
veiks ne tik rusų karo laivų ba
zė, o tuose laivuose bus Sovietų 
atomo ginklų.

Sekretorius Vance vedė pasi
tarimus su aukštais Sovietų pa
reigūnais dėl naujos Sovietų 
karo divizijos atvežimo į Kubą, 
bet tuo "tarpu rusai atsisakė da
ryti bet kokias nuolaidas. Pre
zidentas Carteris. pamatęs, kad 
Sovietų valdžios atstovai nesi-- 
rengia ir nenori daryti jokių 
nuolaidų, savo karių, iš Kubos 
neatitrauks, spalio 1 -dieną pa
skelbė dėsnius. . kurie rusąms 
dar ir šiandien kelia nerimą. Jei
gu rusai la’kys savo karius, 
ginkluotus * pačiais modemiš- 
k’ausiais ginklais, tai preziden
tas Carteris įsakė padidinti sar
gybas Karibų vandenyse, su
stiprinti Guantanamo garnizo
ną, atidžiau sekti Sovietų karo 
jėgų judėjimą pačioje Kuboje ir 
bet kurioje Pietų Amerikos 
valstybėje. Prezidentas netole
ruos jokių Sovietų karo jėgų ba-, 
zės Vakaru žemvne.

Prezidentas tuojau pareikala
vo padidinti krašto apsaugos iš
laidas penkiais bilijonais dole
rių. Praėjus trim savaitėm ir iš-1 
kėlus marinų dalinį Guantana-; 
mo įlankoje, prezidentas dar’ 
kartą paprašė Kongresą padi-

Kreips daugiau dėmesio ^ 
! į pirkėjų skundus
WASHINGTON (UPI).—Act 

ministracijos ir automobilių in
dustrijos atstovai sutarė kreipti 
daugiau dėmesio į pirkėjų skun
dus ir nustatė skundams naują 
eigą. Sutarta, kad pirkėjai gali 
paduoti skundus The Automo
tive Consumer Action Programs 
organizacijai, žinomai AUTO-

Ginčus sprendžia ne individai, 
bet savanoriškais pagrindais 
sudarytos specialistų komisijos. 
Programomis rūpinasi Automo
biliu pardavėjų sąjunga.

AUTOCAPS skyrių planuoja
ma įsteigti ir Illinois valstijoje.

gaus bilijoną doleriu
WASHINGTON, D.C.— Bran

gius automobilius gaminusi ir 
juos parduoti nepajėgusi Chry
sler bendrovė subankrutavo.

Chrysler bendrovės vadovybė 
prašė JAV paskolinti . bilijoną 
dolerių, bet vyriausybė nesuti
ko. Vyriausybės atstovai apžiū
rėjo Chrysler dirbtuves, apskai
čiavo kįek būtų galima išpar
duoti automobiliu ir siūlė pasko
linti bendrovei 750 milijonų do
lerių. Bet Chrysler bendrovės 
administracija su tokia suma 
nesutiko. Ji vėl važinėjo į Wash
ingtona ir prašė daugiau, šian
dien paskelbtas pranešimas sa
ko. kad vyriausybė sutikusi su 
bilijonu dolerių. Vyriausybė ne
duoda Chrysler korporacijai bi- 
1 i jono dolerių, bet ji tokiai su
mai garantuoja paskolą. Dabar 
Chrysler lengviau gaus reikalin
gą paskolą, nes žino, kad JAV 
vyriausybė paskolą garantuoja.

Lapkričio 2: Vėlinės, šalna,
Balvė, Gervilis.

, Saulė teka 6:22, leidžiasi 4:45. Kapitonas padarė -klai-1 aerodromo’, take, kuris . turėjo
Oras vėjuotas, lis» - . dą, besileisdamos uždarytame1, būti taisomas. s.

— Italijoj mirė Rachele Mus
solini, sulaukusi 82 metų. Josios 
vyras Benito 1945 metais buvo 
pakartas kartu su meiluže Cla- 
retta Petaeci. 1 ? •

— JAV prokuratūra išaiškino, 
kad veikiantieji įstatymai ne-1 
gali sustabdyti narkotikų par
davinėtoju Būtina’ reikia na-
ruošti r’^^’žtpsniu'' jv aiškesnius1 dinti 16 bilijonų dolerių krašto 
istatvmus. kuriuose neatsirastų 
plyšių, duodančių piktadariams j 
progą nusikalti ir likti 
tinkamos bausmės.

be ati-

sargai, 
sušau-

— Naciai, stovyklos 
1943 metais vieną dieną 
dė 17,000 suimtųjų Maidanek 
stovykloje, liudijo viena išlikusi 
gyva. Ji vadinasi Vanda Bialis.

— Kiekvienoje valstijoje turi 
būti saugi vieta radioaktyvioms 
atmatoms pakasti, sako vyriau
sybė. Negali būti šalia upės ar 
gyvenamų namų.

— Respublikonų vadas Sena
te sen. H. Baker pareiškė, kad 
kandidatuos prezidento parei
goms.

— Amerikos laikraščių drau
gija prašo visus skaitytojus gin
ti lasvąją' spaudą, e? u : - J ?

apsaugos išlaidas.
Pirmas žmogus, kuris susirū

pino SSSR karo jėgų permeti 
mu Kubon, buvo Floridos de
mokratas senatorius Richard 
Stone. Jis nurodė, kad nuo 1970 
metų Sovietų Sąjunga pasižadė
jusi nelaikyti Kuboje Sovietų 
karo laivų, kuriuose būtų ato
minių bombų. Floridoje yra di- 

1 dokas skaičius Kubos tremtinių, 
kurie palaiko ryšius su Kuboje 
likusiais giminėmis. Senatorius 
Stone turi labai tikslių žinių 
apie Sovietų karių judėjimą 
Kuboje.

Vašingtone diplomatų sluoks
niuose labai plačiai komentuo
jamas Sovietų valdžios nutari
mas sumažinti JAV valdžios su
sirūpinimą Sovietų kariais Ku
boje. Vieni mano, kad rusams 
įtakos galėjo padaryti preziden
to Carterioi nutarimas krašto ap
saugos: biudžetą pakelti 16 bili-

J jonų dolerių. Tai labai didelė 
suma, kuri verčia Maskvą susi
rūpinti. Rusų strategai bijo, kad 
prezidentas įsakė gaminti nau
ją strateginių ginklų rūšį, daug 
besiskiriančia nuo dabartiniu V v-

žinomų ginklų rūšių, 
r^odo. kad naujų kom- 

pardr^;mas Sovietu 
sustabdytas. Sovietų 
pirkliai-agentai buvo 
užsakyti didelį kiekį 

komoiuteriu. o dabar 
L %

rusams 
Kitiems 
piuteriu 
vai-' n

pasiruošę 
naujų 
kompiuterius gaminanti bendro
vė pranešė Maskvai, kad naujų 
kompiuterių Amerika rusams 
neparduos, šitas nutarimas ga
lėjo priversti Maskvą sušvel
ninti savo pozicijas.

Sekretorius Vance patenkin
tas. kad Sovietų valdžia bando 
sušvelninti savo _ poziciją r.įsų 
karių Kuboje atžvilgiu, bet jis 
patarė laikraštininkams nedary
ti didelių išvadų, nes praktiškas 
nutarimų vykdymas gyvenime 
daugiau pasako, negu prižadas 
apraminti. ~

I
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darbas buvo ne tiek pinigu, kiek 
natūra mokamas, ir dėl kurio 
visi tie kapitalistiniai Vakarai 
galėjo kiaurai į žemę praąmeg—. 
ti, kad tik užsiliktų Anykščiai.__
Ramaus, savotiško romantizmo " 
nuspalvinto' Užnevėžių gyveni
mo nedrumstė joks skaudesnis 
įvykis, joks sukrėtimas, nebent 
jei kam būtų pavogtas arklys, 
nudvėsusi karvę ar kas būtų bu
vęs miręs. Ir kai Mykolo Čiur
lionio karaliams, kai jis piešė . 
‘Pasakos’ paveikslą,. būtų reikė
ję sprąsti naujų laikų nepąliestą 
lietuviškąjį kaimą, kurip toli
mesnį likimą jie apspręstų, _Už- 
nevėžiaj kaip tik „ tįko karalių 
saujon paimami. Atrodė, kad 
tokiam gyvenimui nebus galo.

Bet taip tik atrodė. Pamažu 
nepastebimai kito gyvenimas 
ir pas mus. Užnevėžiečiai išėjo 
iš baudžiavos nevisi lygūs. Tie, 
kurie, pastoviai dvare tarnavo, 
— kalvis, kerdžius, visiems dar
bams parankinis, — iš karto te
gavo po tris dešimtines žemes, 
trobesius pasistatydino atski- • v 
ramę kaimo skersgatvyje, >juo- <= 'i» 
kais! pramintame ‘jursdiku’. Iš £” : 
dar taip neseniai pilnų ūkinin- - . A 
kų. tįk dar septyni .tebeturėjo po : 1 u 
.visą valaką, aštuoni dirbo pus
valakius ir. vienas ■ ūkis buvo jau 
trijų valakų. Kaimo gale, ir jau 
gerokai po baudžiavos panaiki- 
njmo, atsirado trys; sklypinin- 
kai, pirkę, daržus iš .ūkininkų! ir 
juose pasistatę, savo;lūšnas.,Tai 
buvo gryni, kaimo, proletarai, ? 
gaudydavę darbo pas ūkininkus 
ir iš' to gyvenę; : ■

L'žnevėžiubsė' arugo*-jau antra, 
baudžiavos ’ nemačiusif 'ir« vis 
gausesnė * karta,- reikalinga bent 
juodos duonos1. Ir nors , gerai- de- ' ą 
rėj usi;: mūsų kajųtoF-žemė visa- - ' 
da (būdavo S^pestingai dirba- >••4 
ma,. betgi., duonos pradėjo kai-i 
kam nebeužtekti, o jos< ųžsįdirb-1 
ti namie kitaip, kaip i iš, žemės, • ' 
beveik nebūdavo' galima.. Užne-> • 
vėžiuose, kaip. ir. visoje i tAūgš? ą -.i; 
tijoje ar ir.visoje Lietuvoje; vys ■ c 
ko ūkininkų .diferenciacija, atshb L 
rado gyv-entojų k‘perteklius’,

(Bus daugiau) >.... ■ .

sako toj ai privarydavo visus pir 
klos tamsius kampus raganų,

’. velnių ir vaiduoklių, betgi tie 
I patys Užneyėžių > velniai < buvo 
- kažkaip lafcfalį apsiprasti, savi 
Į ir daug geresni už ‘Peklos kny- 
J goję’ vaizduotuosius. Užnevėžiai 
j turėjo ir savo žydą. Visai dar 
mažam esant, Boruchas žmonė
se nepaliko apie save negero 
atminimo. Tarp grynojo krau
jo lietuvių valstiečių mūsų kai
me gyveno keturios šlėktų šei
mos, neįskaitant paties Užnevė
žių pono. Ir tie šlėktos buvo gry” 
nakraujai lietuviai, bet namie 
tarp savęs kalbėdavosi lenkišku 
žargonu, nešėsi labai augštai ir 
vis žemiau smuko, kol visi, be 
vieno, ir visai iš mūsų kainio iš
nyko. Užtat lenkiškai keverzoti 
pas mus mokėjo beveik kiekvier. 
nas suaugęs.

Darbštų gyvenimą gyveno 
tuomet Užnevėžių kaimas. Pa
vasarį, kai tik saulutė nuvary
davo nuo lauk sniegą, ir kiek 
atšildydavo įšklusią žemę, ar
tojai linksmu būriu pabirdavo 
laukuose ir iš jų pasitraukdavo 
tik vėlyvą rudenį. Arė, akėjo, 
sėjo, pievas šienavo, javus nuo 
laukų vąlėr- paruošdavo žienr

WIMP

u vis.: ūko pasilikti: A. Pautienis, O. 
o ob- i
LO 1 
r* k

Jokubaitienė, K. KaraJis ir 
'į Natkeviėiūtė. Atsisakė: 

jų pagan- Razgaitis R. Aukštuolis 
veiklą ap- ; Paul. Nasvytis.

lit Pr.
ir

A. B. daro 
sk. valdyba 

pranešimo neatsistatydino, 
yra priimta organizeijų 

kloję? Teisybė. Tokia tra- 
ija yra, kad po valdybos 

panešimo pirmininkas pa
reiškia vaidybos atsistatydini
mu. Tačiau, nėra didelė nuo- 

pamirštama pa- 
arkėj, kuri skel 

na iš anksto yra punktas 
tujos vaidybos rinkimai”, 
i jau tuo pačiu pasakoma, 

?. įsistatydino ir 
a nauja, vado- 

prezioTu-

liskusijos buvo gana karš- 
ar rinkli naują valdybą ar 
inkti vieton atsistatydinu- 

Prieš darinkimą pasisa- 
?;•. Razgaitis, A. Kasulaitis 

A. Balašaitienė. Tada R. Ku
kis pasiūlė valdybos- rinki

nio reikalą išspręsti balsavimo 
keliu. Balsuojant už V. Jokū
baičio pasiūlymą, kad palikti 
senąją valdybą darenkant vie 
toj išėjusių naujus, pasisakė 
31 atstovai už rinkti visą nau
ją valdybą — balsavo 16 atsto-

LOS

irų išliejo 

i valdybos 
Kiatu. J\e tiesa, kad susirin- 
iie nebuvo duota proga dis- 
;uoū dėl valdybos rinkimų 
rkos. Pi\z. pirmininkas A. 
liūnas pašiauše .susirinki- 
av jjjrinia rinkti..na uju val

są ar pa prašyti, kad senoji 
dyba pasiliktų dar vieniems

,€h

V. Jok ubai lis pasiūlė palikti 
eną-valdyba ir tik papildyti 
uiiijais. Jeiau kas atsisakvtu. 
o pasiūlymą parėmė ir dr. K. 
- udenis. Pb niininkąujantis at

kiu būdu iš pasiūlytų rinkti 
kandidatų buvo darinkta į val
dybą šie asmenys: Br. Nainys, 
J. Virbalis ir A. Mackuvienė. 
Kandidatais liko A.. Smetona 
r V. Smetona.

A.Balašaitienė- rašo, kad bu
vo jaučiama režisūra iš anksto 
ąiavesti rinkimus taip, kaip 
jie buvo pravesti; todėl ji ne 
aebjcja, kad tas pakenks AL-’ 
bos veiklai Clevelando visuo

menėje. ■
Tai kaip čia dabar? Cleve- 

organizacijų atstovai 
demokratiniu būdu pa
dėt valdybos rinkimų 

balsų dauguma ir išrin
ko valdybą o A. Balašąitiėųei 
atrodo, kad tai yra “didysis 
lūžis”, kuris verčia ją abejoti 
ALTos veikimo krypties tiks
lumu.

Korespondentė A.B. pati pri
minė visiems žinomą taisyklę, 
tad visuotinas susirinkimas 

yra aukščiausias. organizą<sjjų 
organas ir tik jis (susirin.)- ga-^

lando 
laisvu, 
iisakė 
didele

Ii padaryti -galutinus ^špTeudi-j 
mus Tai kodėl jinaj;"šUriauri- 
na” teisę visuotino A^u^irinki- « 
mo sprendžiant‘‘valdybos rim- 
kinio, sprendžiant -valdybos 
linkimo kIausjmą?'KodėI gi jai 
atrodo, kad* yi& sušįripkimp 
priimtas rinmrimas- pakenks 
ALTos veiklai f Reikia Suabe
joti apie koresp. minimą reži
sūrą. Ar įmanoma ir anksto su-r 
režisuoti 23 organizacijų, 60 at
stovų - dalyvavusių susirinkime,, 
kad jie taip viską spręstų, ktūp: 
valdybų pageidauja? Komuni
stinėje santvarkoje taip daro
ma, bet ne čia.

Daleiskime, kad korespon
dentei asmeniškai kas nors nei 
patinka iš v-bos narių, bet-ką reįpOIįdėhtėj geriau; pagalvo- 
padaryii/ i> reikia- tespėktubti jųSj.gafijsi jas paskelbus., 
daugumos valią. r- Ą j • < '-r? : - ' 

Ą Jaunuoliai; A. Aukštuolis ir 
Paulius Nasvytis buvo 'kviečia-. 
mP kandidatuoti į valdybą, -bet > 
jie atsisakė, pareikšdami, kad 
tokia rinkimų tvarka jiems ne 
priimtina. Taigi i 
daugumos nutarimą’‘kartu’- su' 
A. B. iŠavo korespondencijoje 
ji verkšlena, kad netekimas 
jjiunų visuomenininkų yra di-. 
delis 'nuostolis , pačiar ^jgani- 
zaęi j ai- Teisybė-^Tačiau, jau
n uoli ai pakartotinai .kviečia^, 
mi, bęt, iš šalies. sųagituoti,-'n'e-

i suBko, .dirbti ■ vaįdy^je. Tai 
1 nėja didelė,tragediją. Ateis Ki
lti jaunuoliai, kurią^respektuos 

daugumos valią. , 5 7. ' , ,,
A. Balašaitienė iškėlė pasi- 
' • ■■ v 14 . -K.

biąurėtiną pyktį ;dėl smulkios 
į sąskaitos neapmokėjimo, Ka- 
1 dangi jinai, nepaaiškina kas 
I tai per sąskaita, .tik “lieja tul- 
- >.į” dėl neapmokėjimo^ todėl 
"tėftka paaiškinti' sekantį:

Prieš Vasario šešioliktosios 
mm'ęjimą; ALTos. vąi'dybbs po
sėdy buvo iškeltas klausimas 
ar įteikti dovanas minėjimo 
kalbėtojams, k. t. senatoriui H. 

- Metzenbaumui, konsului T. 
Čėkauskui ir kl. Vaidyba ap
svarsčiusi šį klausimą, nutarė 
dovanų nepirkti, tekančiame 
posėdyje Jonas Nasvytis patie
kė Blėdžio skulptoriaus Pr. 
Neįmano sąskaitą ■'535.1M) su
moje už kaž lekią medžio 
skulptūrą kurią jis (J. Nasvy- 
tis) privačiai įteikė senatoriui. 
Remiantis ankstvvesniu valdv * w
bos nutarimu, si s-(a nebuvo 
apmokėta. Pats užsakytojas 
Pr. Neimamų s-los neapmokė-

Stepono Kairio atsiminimai
.■ (Tęsinys)

j' MANO TĖVIŠKĖ
’£■*■ *’* - t*' *” —1 v * -

U.žne vėžiai turėjo ir. savo die
vadirbį. Jo darbo keli kryžiai 
su‘jo paties darbo ‘mūkelėmis’ 
puošė mano kąiinynų sodybas, 
kryžkeles laukudse ir kaimo ka
pines. Kiek niūrus Petras čivas 
nepasižymėjo kūrybišką. fanta
zija, Bet jis pats savęs menkai

Į nevertino ir pasinešė pagaminti 
Kurklių bažnyčiai natūralaus 
žmogaus didumo ‘mūką’. Kai 
kūrinys buvo visai baigtas ir 
nudažytas, Petras nuvežė paro
dyti Kmjdiu klebonui kun. Gau- kenčiam javui žemę ir jon pa- 
duševieiui. ‘Nuvesk’, 'sako, ‘pas sėdavo rugį — kitų metų duo- 
Mąrkelį, kad kraują nuleistų, ' ...................
i-L. • ‘ pėrriebus’. - Markelis buvo 
Kurklių felčeris ir dar žydas. 
Tie kieti klebeno žodžiai visai 
pakirto .mūsų dievadirbį.

Retas užnevėžiečių nemokė
jo ir pats pasidaryti kibiro van
deniui atsinešti, rėčkos duonke-Į džiai jau suvarydavo į pragarą 

Z-4.T m žt zln’ • -X 4 A 4 « - m. I ’ Lx t 1 —- - — 11 _ X. - -1 _ 1 • 1 •
miltams susipilti, pasidirbti me
dinio arklo, mednių akėčių, ro
gių miškan važiuoti, darbinio vų sutartinė, o visose kamarose 
vežimo, nusipinti linkio žuvims dusliai maurojo naminės, gir- 
gaudyti, prisivyti ūkiui reikalin-|ncfs. Tai buvo darbščiųjų Ūžne- 
gų virvių, priskaptuoti medinių vėžių darbo poteą-iąį darbo žmo- 
šaukštų valgyti, pasitaisyti ar- nių Dievuliui, kil^.į;žvaigždėmis 
kliui pakiokto ‘ir dirbti dešimt į nubertą dangaus skliautą.

• kitokių’ darbų, kurių nemokė-* T- ----- -• .
damas anų- laikų ūkininkas bū
tų kaip berankis. Ilgi1 žiemos 
mėnesiai, kai javai jau iškulti 
ir linai nubraukti, tahf ir buvo, 
kad kiekvienas pasiruoštų dar- 

’ bymečiūij'’:*"f l 
i- ■ 2?• A- -f ’ v” r . “■

Be to; užnevėžiečiai turėjo 
savo krūmų riešutauti, savo 
upelę žuvų ir. vėžių pasigaudyti, 
nedraudžiamų apylinkės miškų 

■ gi-ybauti, uogauti ir žiemai pri
sinešti laukinių obuolių. Turė
jo savo kapines, savus vaiduo
klius, savo muzikantą sekma
dienių yakąronenis, ’ savo paša- 

cijos reikalams kų pasakotojus. Ir nors tie pa- 
—~—I- < ' ' • \r -rt-    ----- :-----------——----- -. ’ ;---------
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TAVO ŽODIS YRA TIESA 1
Jono i*7 ii’? •

, IR PAŽINSITEO TIESA IŠLAISVINS JUS =

vietos ALTos skyriaus statuto 
paruošimo komiijai..

Čia neminėsiu tų sugestijų, 
nes aš manau, kad ir pati ko-

na. Laukus nudirbęs ir pirmų
jų šalčių lukterėjęs, kaimas pra
dėdavo kulti, linus minti, linus 
brukti ir vėl pavasariui ruoštis.. 
Ir- kai labai ankstyvų .šaltos žie
mos* rytų išeidavai būtinam rei
kalui laukan, kai pirmieji gai-

'Straipšnib ’ pabaigoje dar 
Vieną įžeidimą pridėjo susirin
kimui^'- pasiguosdama, kad ge
rai ' padarė prezidiumas už
miršdamas susirinkimą užbaig 

v ti Lietuvos himnu. Esą, tokiam 
ir jie ‘prieš, susirintkimui mūsų ; kilnusis 

himnas netiko? _
*•' i 1 ' ■ • - *• - - - ' ■ *' ’

Ji turėtų žinoti kad Lietuvos 
himnas biėdamas tautinėse 
šventėše, ‘suvažiavimuose ' kon

; . . A . TT < • i ' . .r

. ferėneipošė; ’ sęitnūose ir’J tam' 
ipanašiaT; bet nė ' būtina eili-; 
niuosse*'Organizacijų susirinki
muose. Ar reikėjo - toks niek- 

.šingas iižgaviinas;rfnėšti visam1 
• susirinkimui ? Teisingai; sako
mą: kai pyktis užvaldo — pro
tas neveikia; .

pėsti i ALTos org. susirinkimą. 
Susirinkime A.Balašaitienė pa

i. Iždininkas K. Katrai^ siūlė 
priešingai — cnmokėti. Tegul 
las moka kas užsakė Kerei- > •
kiu aiškinti, kad sutrinkimas 
turi ųalią nuspręsti ir pakeisti 
valdybei nU’ariiuuiv kas sTuo 
atveju b- buvo padaryta.Tačiau 
ne tiesą A. B. rašo, kad ižd. K. 

į Karalis pareiškė, jog susirinki- 
I liras “neturi tCfsc<*€kcls(i val- 
; dykos nutarimo. ;fis pareiškė

kad valdvba teisėtai netemo-

ir siūlė vakhhus nula-ĮMvhirė
, rimo nekeisti.
j A. Balašaitienė negatyviai
i aprašiusi visą ALTos sk. veik

lą, pati dtHida “receptą’ kaip 
ta veikla hirėtų būti tvarko
ma. Ji pasiūlė šešių punktų su 

j gestijas susirinkimo išdriktai

pei, !iš šiaudų misipinti underėsibetkurią piktą, dvasią, skaidna- 
mė, šalčio įtempiam ore iš klo
jimų sklisdavo linksma kultu-

* * a-4

dusliai maurojo naminės , gir;

' i

dangaus
Ir taip vieneri me,tai, kaip ki

ti. Beveik grynas natūralusis 
ūkis, kuriame jo dalyviai be
veik visame kaime sau tesėda
vo, kur pagalbinis kalvio, kur
piaus, siuvėjo, račiaus ir kitoks

ŠYKŠTUOLIS IK VIŠTA

; , • A'. KaraKs, •

Clevelando-ALTos -sk: vice- 
pirm. spaudos *Tr inTeįi'niąci-

ž ■ ? v- Jono 8*32 '

. T SV. RAŠTO
NAUJASIS TESTAMENTAS

LEiniNYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS. PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

, KAINA $3.
■! •• • ■ - ? - . .

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Bax 321,
~ Oak Lawn, 111. 60454
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šykštus dažnai nūstoja visko, ‘ 
'• Norėdamas per daug turėti.) : ‘1 .'

Apie tai būt galima dar;. daug, kalbėti,' 
. Bet čia pakaks tik vieną nuotykį minėti.;

Gyveiio viens šykštuolis be amato;cbe^' !
- ■ , y užsiėmime?'■

Bet skrynios jo pilnėjo^kaimynų niištėbnnuL ‘ 
Jb višta auksinius kiaušinius vis dėjo, ‘‘ 3 
Kas jam laimingą ateitį žadėjo--- -, — 
šykštuolio vietoje kitas-buLTainringas-,-■- -
Kad pamažu jis darosi turtingas, f'Tjt?''■ 
šykštus žmogus vienok .norėjo greit pasippkiyti 
Ir rūmus su prabanga bematant įsigyti?
Jis nutarė: tegul višta geriau pražūyą,; . ,r 
Kad iš karto rast joje galėtų aukso krūvą; ';5 .; 
Ir mirė ji nuo peilio jo be'žadOj^'-^-^ 
0 jis viduj lik žarnas paprastas atrado.

(Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOSE'pagal Krylovą, 
kaina $3, gaunamos Naujienosej.A

u - >
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Future Drivers Of America

Tomorrows drivers — decide today which cars they'd 
like to drive “in a couple of years” as they enthuse over a 
scale model of Chevrolet’s 1979 model auto show. Asa Griffin 
(left), Alicia Prater (middle), and Jay Byers are as enthusiast!# 
about the new show as Robert D. Lund, Chevrolet general 
manager and General Motors vice president. "Auto shows era 
a key barometer for new model sales in every section of b« y 
country,” Lund says. “They give people an opportunity U 
inspect a wide selection of naw cars designed to meet every 
driving need.” An estimated 40 million persons will view the 
life-size counterpart (in various fonts) of the Chevrolet auta 
show pictured above.

NAUJIEM?? ę 1’5 November 2^1979,.
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HURRICANE &LĘN A HOUSE „ 
COMPLETELY AV^aY LEAVING 
ONLY 7HB ROOF RESTING 

ON THE FOUNDATION--------

Bet šio reportažo, atspaus
dinto rugsėjo mėn 27 d., pati

A. SVILONIS

OBJEKTYVI TIESA. 0 NE PYKČIO TULŽIS

vietų imperijos ribose suteiki
mas neabejotinai būlų laimė
jimas” Arba Ir vėl: “Išnykimo 
pavojus Amerikos Lietuvių Ta 
rybai (ALTai) ir Vyriausiam 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tui (VLIKui). Ir nėra degančio 
reikalo, kad pirmosios (ALTa 
ir VLIKas) dvi grynai politi-1 
nes ingtitucijos išliktų gyvos”. ■ 
Ar A, Juodvalkis savo nepasi-! 
tenkinimą reiškia prieš tuos,1 
kurie spaudoje pasisakė prieš! 
tokias minėto jaunuolio parei- I 

sekioja.. Mat jam jaunimas I kštas visiško pasimetimo ten- 
jik tada yra laikomas geru, kai 
jis eina su senimo skelbiamo
mis idėjomis ir -vj’kdomais nie 
tbdais.; Bet anot jo, jei jauni
mas pareiškia savo nuomonę, 
yra bžramas h* mokomas. Ar 
tai ne tuščias jo plepalas? Kas 
ir kada jaunimą apšaukė blo
gu, kai' jis pozityviai pasireiš
kė? Bet kai jis jaunimo kong
reso metu, Cliicagos mieste- ap 
siskandalino, jis buvo papeik- 
tas.Man rodos, kad nė- tik man, 
bet ir Dirvos skaitytojams bū
tų įdomu išgirsti-iš A. ' Juod
valkio kokios tos jaunimo sa
vos nuomonės, kuriąs jis savo 
reportaže prisimena,, už kurias” 
baramas?-. A. Juodvalkis' rašo, 
kad j au n i inas1! *'" apšauki amas 
blogu, kai jis itnUsĮ dirbtu nau
jais metodais; būdu. To 
dėl nori ar nenbri tenka klausti • 
kokie- tie jaunimo nauji meto
dai ir. saviti būdai? Kadangi, 
to JIS' neparašė tai tenka'spė
lioti, kad greičiausiai jie gal
voja apie Viktoro Nako rašinį, 
atspausdintą š. m. kovo mė
nesio “Pasaulio lietuvyje*’. 
Kuriame . jis išdėsto -politines 
sugestijas, kaip -pagal jo iš-

pikčiausia dali& yra toji 
rioje ‘jis paliečia jaunimą. Tie
sa kad šiandien jaunimui la
bai diiug prirašoma ir prisako
ma užtarnautų ir neužtarnau
tų pagyrų Tat ir A. Juodvalkis 
ėmėsi rašyti apie jaunimą. Bū
tų gražu, jei jo rašymas būtų 
objektyvus ir būtų iškėlęs kus 
šiandien jaunime yra pozity
vaus ir kas neigiamo. Dėja, jis 
kaltina senimą, būk jis jauni
mo nesupranta, beveik jį per-

lencijšs?
Jei šitokias mintis A. Juod

valkis gins laikydamas jas “sa
vistoviomis’’ lai parodo, kur 
jis stovi. Jei jis tiek nenusivo
kia, kad tokios ir panašios jau- į 
nimo “savitos” mintys yra ne ■ 
kas kita, kaip mūsų (autos pa-1 
vergėjo proapgandos atgar- ’ 
sis. Kodėl A. Juodvalkiui atsi
rado reikalas ginti tokias min
tis, kurios mūsų tautai yra pra
gaištingos? Man- rodos, kad A. 
Juodvalkis yra praradęs svei
ką, nuovoką ką reikia ginti ir ( 
ką pasmerkti], nepaisant, kasj 
berašytų jaunimas ar senimas. į 
Bet šis bendruomenini nkas tu- į 

retų, taip pat, pagalvoti ir apie ’ 
tai, ką jam pasakytų už gyni- Į 
iną tokių ar panašių jaunimo j 
“savitų” minčių, mūsų tautos į

STohES INDICATE- 
TrAE OVMERiS WEALTH’.

Cot ossnt
Qpfc'XWlttX.S

PASS For
\ MONEY QM

C^'-»FCRNW OUVES 

ACCORDING Tb 
ME0IUM. LARGE. LARGER HAMMOTri, 

GIANT. JUMBO, COLOSSAL AND ■ < 
SUPEE-COLOSSAL •

Vytauto Didžiojo Šaulių sąjungos

‘savitu” minčių 
rezistentai.

(Pabaiga)

• Jau seniai buvo pastebėta, 
kad prie nuskendusių laivų ren-
kasi būriai žuvų ir čia sparčiai j 
dauginasi. Šio reiškinio tyrimu Į 
užsiėmė Japonijos mokslininkai. Į 
.Yra paruoštas būdas “namų”! 
statybai žuvims jūros dugne.;

manymą turėtų būt vykdoma Nemaža jau ir pastatyta' tokių i
didžiausi’ iš ’ jų sudėti* 

šė “savitų’’ minčių už kurias net iš 3 tūkstančių blokų. Paste
bėtas žymus žuvų padaugėjimas 
tuose rajonuose, kur yra pasta
tyti tokie “namai” žuvims.

politinė veikla. Na, jis ir-prira-

“Pravdos” redaktoriai jam ga
lėtų tik padėkoti. O kad nebū
tų tik tušti žodžiai pacituosiu 
jo vieną kita “perliuką”. “Iš
eivija turėtų pasiruošti ir tai 
galimybę!, kad ateities nepri- 
klausopia Lietuva gali būf so- 
cialistiiiė ar net komunistinė.* 
Ir jeigu Lietuvos žmonės už ją 
pasisakytų, mes neturėtume 
griauti. Arba-ir vėl “Sateliti-

“namu”.

Arthritis Sufferers?
* Now. Get relief • 

for painful inflammation 
and protection for your stomach!

For minor arthritis pain. Arthritis Pein 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
antacids for double stomach protec
tion. Try Arthritis Pain Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of
Anacin.' „ *

Išleido Vytauto Didžiojo Šau- 
•lių rinktinė Chicago j e. Spaudai 
paruošė J. Jasaitis ir J. Yla. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė 
Chicago j e.

Pirmas įspūdis: puikus, gau-' 
šiai iliustruotas su daugybe svei
kinimų ir trumpa istorine ap
žvalga. Leidinys 92 puslapių, di
delio formato. Viršelis — gan 
imponuojantis, šaulio ženklu de
koruotas ir pažymima 25 metų 
sukaktis.

Pirmame puslapyje portretas 
Lietuvos Šaulių s-gos įkūrėjo 
Vlado Pūtvio-Putvinskio. Antra
me puslapyje Vytautas Didysis 
(dailininko J. Mateikos pieši
nys). Trečiame puslapyje nuo
traukos — VI. Išganaičio ir Št. 
Cecęvičienės su pratarties įva
dinėmis mintimis, sveikinimais 
ir linkėjimais.

Toliau sveikina: vysk. V. Briz
gys, Lietuvos diplomatijos šefas 
St. Lozoraitis, besišypsanti Juzė 
Daužvardienė — Lietuvos gene
ralinė konsule Chicagoje, dr. S.

į Mantautas ir Sofija Pūtvytė- 
5 Mantautienė ir sveikinimas.
Vaidevučio Mantauto nuotrauka 

. ir istorinė apžvalga. Po to nuo
traukos iš rinktinės veiklos su 

A. Bačkis — Lietuvos atstovas, trumpomis apžvalgomis, stam- 
-Washingtone, D.C.,. generaliniai bių aukotojų nuotraukos. Įdomi
konsulai <lr. J. Zmuidzinas, Ani
cetas Simutis, Vytautas Čeka
nauskas.

Prasideda organizacijų sveiki
nimai: 1) šaulių S-gos — K. MiL 
kovaitis, 2) Balfo — Marija Ru: 
dienė, 3) Lietuvos kariuomenės 
kūrėjai savanoriai, 4) LKVŠ 
“Ramovė”, 5) Mons. D. A. Mo-

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin* has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet. And more pain reliever than any. 
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. • tablet Gives you safety you

Like all leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin starts with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions. į
fatru atrength with safety. Thafs common sense. That’s Anacin. ■

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

mės, testiprina garbingas šaulių ( sakytų kalbų, sveikinimų ir nu
tarimų užrėk orda vau. Kongresų 
sveikino vyskupai, lankraščių 
redaktoriai, radijo valandų ve
dėjai, organizacijų vadovai ir 
kiti. Girdėjau ir Jūsų puikų 
sveikinimą kongresui ir pažadė
tą tolimesnę paramą.

Negirdėjau sveikinimo dien- 
rašč o "Draugas” nei radijo va
landos "Margutis", negirdėjau 
ir Lietuviu Bendruomenės svei
kinimo. Ar šios institucijos ne-

gretas. greitesniam pavergtos 
tėvynės Lietuvos išlaisvinimui”.

Paskutiniame viršelio pusla
pyje šaulių Namų fasadas su 
šaulių insignijomis.

Atitinkamuose p o s k yriuose 
gausu nuotraukų iš rinktinės 
veiklos. •

Be to, rinktinė turi chorą — 
jos vadovas P. Vacbergas; tau
tinių šokių grupę — jos moky
toja Smieliauskaitė - Atkinson,
jos vadovė — J. Jasaitytė; meno remia mūsų laisvinimo veiksnių 
kuopelės vadovas — J. Petraus
kas. ’ Turi biblioteką, virtuvę, 
barą, kuris duoda gražų pelną ir 
turtina rinktinę, nes gausu lan
kytojų. .. -

Reikia. pripažinti, kad šis 
iliustruotas leidinys Lietuvos is
torijai, jos kultūrai ir reprezen
tacijai iš šaulių darbuotės trem
ty]e — labai vertinga medžiaga.

Aukščiausia institucija — Gar
bės teismas — visiškai nepami
nėta. ..

nuotrauka iš 1935 metų — Gel
gaudiškio būrys su vadu VI. Iš
ganančiu. Vysk. V. Brizgys šven
tina Romo Kalantos, paminklą; 
Šv. Kazimiero Liet, kapinėse. 
Rinktinės valdybos ir kitų pa
dalinių nuotraukos. Kiekvienas 
puslapis skirtingais iliustruotas 

motyvais. Daugybė

Šaulių rinktinės vadovybė, 
šauliai ir patriotinė visuomenė 
gali, didžiuotis šiuo leidiniu.

Genučio ir Noreikos nuotrau
kos — puikios.

Pabaigai: visuotinis Šaulių 
suvažiavimas priėmė vertingų 
rezoliucijų. Patriotinė visuome
nė tikisi, kad šauliai bus kovos 
avangarde, nes bendradarbiau
to jų pernelyg gausu...

K. Paulius

pastangas? Ar j os jau nuėjo 
tarnauti kitiems dievams? Ar ju 
tikslas mus skaldyti? Ar jų tiks
las dublikuoti mūsų laisvinimo 
veiksnių darbą? Pagalvokime 
kur einame.

Kaip gražiai praėjo Lietuvių 
kongresas CIevelande, kiek dar
bo ir rūpesčio įdėjo šio kongre
so rengėjai! Padėka priklauso 
jiems už taip puikiai atliktą 
darbą.

Kongresas savo darbą apvai
nikavo Clevelando katedroje 
sekmadienį. Didingai nuskam
bėjo specialiai sukurtos šiam 
kongresui Mišios, kurias atnaša
vo vyskupai, asistuojami kitų 
dvasiškių, šv. Mišių auką nešė 
Vliko, Altos ir Balfo vadovybė.

čiurlioniečiai! Jūs turite rak
tą į žmogaus širdį. Kaip gražiai 
skambėjo Jūsų giesmės kated
roje ir dainos bankete.- Sėkmės 
Jums ir Jūsų šauniam vadovui.

Tautiniai rūbai, organizacijų 
vėliavos skoningai derinosi prie 
puošnios Clevelando katedros. 
Gausus dalyvių skaičius paro
dė. kad esame ne vieni kovoje 
už Lietuvos laisvę.

Kongreso šūkis “LIETUVIS 
NEPAVARGS. KOVOJE UŽ 
LIETUVOS LAISVĘ” tapo rea
lybe. A. Kapačinskas

Rockford, Ill.

Skaitytoju Balsai
Gerbiamas Redaktoriau!

Dalyvavau Amerikos Lietuvių 
IX Kongrese, Clevelande, spa
lio 13-14 dienomis. Sekiau visą 
kongreso eigą, dalį kongrese pa-

“Ramovė-”, 5) Mons. D. A. Mo- j tautiniais 
zeris, 6) kun. A. Trakis, 7) kun.‘ asmeninių sveikinimų ir linkė- 
Pr. Garšva, 8) Lietuvos Meno jimų.

9) prof. Rinktinė turi nuosavybę — 
’ ■’i-i namus. Jie puikiai įrengti, gra- 

Vilniaus šaulių rinktinė žiai išdekoruoti. Tomis patalpo
mis naudojasi daugelis organi
zacijų.

Rinktinė išaugo ligi 900 narių. 
Mes galime ne tik tarpusavyje 
didžiuotis, kai uniformuoti šau
liai dalyvauja paraduose, bet 
kartu yra smagu žinoti, kad 
būname puikiai reprezentuoti 
amerikiečių tarpe.

Pabaigai, po bendrų apibūdi
nimų, prašosi Ramovėnų A. Juš
kevičiaus baigiamasis taiklus 
žodis:
d-“Ši iškilioji, sukaktuvinė šven
tė tesuteikia Jums tautinės stip
rybės, naujų jėgų, ryžto, ištver-

ansamblis “Dainava”, !
J. Žilevičius, 10) 'Šaulių padali-' 
niai:
Kanadoje, Vlado Pūtvio kuopa, 
Hamiltono rinktinė, D.L.K. Ge
dimino kuopa, DL.K. Kęstučio 
kuopa, J. Daumanto kuopa Los 
Angeles, Švyturio,,. Jūrų šaulių 
kuopa, Jūrų šaulių kuopa Klai
pėda, dr. V., Kudirkos, St. But
kaus šaulių kuopa, Naujosios 
Anglijos, Neringos Jūrų šaulių 
kuopa, Žalgirio šaulių kuopa.

Po to sveikina A. Rudis. Nuo
traukoje: A. Marcinkevičius-
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4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515
Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis-

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai r------ -—..... $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.

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Y

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, UL

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
L {Minima, A KISS IN TH! DARK. Pttantittu ir iDtyarfg Bootyfcto 

tsniyiml, paimti ii gyvenimo. Lengvu atiliaa, gyva kaibt. arriui iiMsca 
100 pd. Kaina UJO.

Dr. Jmcm B. KanŽIut, HISTORY OP LITHUANIA. LIetavoa tttorljei 
Antranki ano pat aenujq amHq iki pokario meto. Vidutinio formato. 1<J 
oaL, kainuoja 13.00.

Dr. Jmua B. KonCkn, VYTAUTAS THR GREAT. latoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvoa valatyvea ir jo« kaimynu istorija 
UI pal. Kaina $3 00. Kietaia rlrieliala S4.00.

Dauguma knygų yra tinkamoe dovanoa Įvairi otala progomla. Jm h 
kitai knygai galima ialgytl ataUanklui 1 Naujienai arte atiiuntui čeki a? 
pinigine perlaida

ITW K««tk BftlMcd 8trwL O<<■»*• f* *•«•»

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE OALIK.A OAUT1 NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENES VEIKkJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. OuMen — MINTYS IR DARBAI, 230 p«L, Uečiančlltt 190E 

metu (vykiai. Jahicraakic ir Totoraičio jaunai dienu tr »u«f 
r*ptolš<

Į . 1— I ■—■ — *

ue. a, J. Ovuki - DANTY*, Ju prleCftr*. rreikata ir jtrvfb 
Kietais vlrtaliaia, Tetoje 14.00 d»b*r ttk_____ —___

Mlnk*tal» rtrftalials tt> _ _____________________
Dr. A. J. « — A U KITA KULTŪRA — KIAUROS tMONt*. 

KaUoūAe Ranxw lipOdSbl Dabar tik

t

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl._________  $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai___ 110.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai_________________115.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai_

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerj palto išlaidom*.

$10.00

3
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drovė, 1738 So. Halsted St., Chicago, 
HL 80006. TelaL 01-6100.
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THB LITHUANIAN DAILY NIW>

Subtoriptlon Ratoa:

a Chicago >33.00 per yeer, >18.00 per 
uk months, $10.00 per 3 months. In 
ather USA lecilitie* >30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada >33.00 per year; 
other countries >34.00' per year.

30 cents per copy.

Neo pruedžio pirmos d. 
DionraUio kainos:

Chicago j e ir priemiesčiuoee: 
metame -i---------
pusei metu ____
trim* mėnesiams _ 
vienam mėnesini _

Kitose JAV vietoM:

- T L'• j ' 
praeities metais. Plikos sinedrijono galvos jau 
ruošė spąstus Bobeliui, o organizuotas išmetimo 
bas buvo numatytas Amerikos lietuvių kongreso 
Kongreso dienomis jam būtų suduotas mirtinas
gis ,o VLIKo tarybos posėdžio metu tada būtų paskir
tas kitas pirmininkas. Visos smulkmenos buvo numa
tytos. Vaitiekūnas turėjo posėdžiauti . VLIKo tarybos 
posėdžiui, kad išmetimas būtų užtikrintas.

Bet likimas Bobelio vedamą kovą lėmė atvirkšiai. 
Juo smerkia Bobelį niekina, Šmeižia ir bando nuver-

! sti, tuo jis iš to susikirtino išeina stipresnis. Matyti, 
Z >i8.’oo kad Bobelis frontininkus pažįsta ir jų planus žino.
— *11 Lietuvių kongresui instrukcijas pradėjo ruoš- 

:,ti pagal planą. Instrukcijos Fronto Biiuliams
Z >18.00 ganizuoti buvo paskelbtos frontininkų organe. Smar--

* 4,00 klausias smūgis buvo numatytas kirsti ALKF pagalba- 
Nanjienct eina kaadien, iiakiriant Apskaičiuota, kad ALTe dalyvaus apie 80% visų eigų- 

Katalikų Federacijos vadovybė ALTo

< ■

It

kongresan ‘at- 
turėjo siųsti 
o Federacijos

0 vai. ryto iki S vai vakaro, laitadieniaia —iki U nL

siuntė 7 frontininkus. ALTo kongresan 
kongreso darbui pritariančius atstovus, 
vadovybė atsiuntė visus 7 frontininkus.

Bet ir šį kartą likimas kitaip lėmė- Juo daugiau jie 
planavo, tuo atidžiau velnias jų planus ardė. ALTo kon
gresas Bobelį stipriau parėmė, negu bet kada.

Frontininkų kontroliuojama Katalikų Federacija 
pasisakė gausiau už Bobelį, negu bet kokiame susirin
kime. Vietoje klausyti kalbų prieš Bobelį, kongresas 
vienbalsiai pasisakė už Bobelį.

Frontininkai iš anksto planavo, bet Amerikos lie-

Silpni mūsų galiūnai
Nedidelė mūsų tauta, bet žmonių joje yra įvairiau

sių- Vieni įsivaizduoja, kad jie daug žino, o kitiems atro-j 
do, kad jie daug gali. Jie tiki, kad jie gali padaryti, ko ki-! ...
ti negali. Jie patys tiki savo galiai, bando įtikinti kitus puriai visus jų planus, sumaišė. Clevelande išėjo tik mai- 
savo galingumu ir labai užsirūstina, jeigu kuris iš mūsų I salyne, kad jie net nedrįso šešių punktų pasiūlyti. Ne
mirtingųjų nepatiki jų galingumu. j pasiūlius šešių punktų, nebuvo ant ko_ joti. Trojos ark-

Jie įsivaizduoja tikrais galiūnais- Jie manor kad jų
galią tampa didelė, kad jie gali’kalnus nuversti. Pasau
lyje nėra tokio kalno; kurio jiė nenuverstų. Bobelis nu
versti jiems buvo tik menkniekis. Jie išvertė tokį milžiną, 
kaip Šimutis,.tai Bobelis išversti jiems atrodė,dar men
kesnis dalykas.. ‘

/' Bobelis ne galiūnas-. Jis nepretenduoją būti galiūnu.
Jis žino, kad jis ne galiūnas. Jis žino, kad dideliam dar-

• bui reikią didelės taikos.Ir stipriausias galiūnaįįrienas di 
delio darbo neatliks. Bobelis žino, kad dideliam darbui 

’ reikalingos visų jėgos- Jis kvįeįė visus Amerikoje gyve
nančius lietuvius į Amerikos Lietuvių Tarybą.. Jis pata
rė visiems Amerikos lietuviams užmiršti tarpusavius skir į 
tumus ir vieningai siekti Lietuvos nepriklausomybės. i .v.. . v . .

— Apjungęs ALTa, Bobelis nuėjo i VLIKą tam pačiam!™s^ PA™skė, kad ps yis dėlįo rėmė.fiu- 
darbui Bobelis žinojo, ir žino, kad dideliam darbui r ei-1 re?kot Kup?’s Pareiškė. kad ^reeko pareiškė
■kia visų jėgas apjungti. Jis, pradėjęs dirbti, visus lietuj“^ &onįui_lpkų vadovybės pareiškimas- Valtie-
vius kvietė i .vieningą Lietuvos laisvės darbą. Patyręs ąMe frontininkų įkritimą. į didžiausią

, ,. 1. r r . klampynę, VLIKo tarybos posėdyje visiškai uždraudė
; Bobelis zmo dideles.kovos svarbą, bet jam aiškios kelti frontininkų Pastangas.nuversti Bobelį"" Tokios 
■priemonės kovai laimėti- Ko nežino, tai stengiasi sužino- !konfūzjj-os ir - tok!o fiagko frontininkas yaitįekūnas 
ti. Bobelis; studijuodamas išaiškino, kad Helsinkio aktai iįįar ne-buvo matęS

1 lys buvo Įjojęs Į kongreso salę, bet nebuvo kam durelių 
atidaryti, nedrįso išlipti.

Gurecko provokacija taip pat buvo suderinta su vi- 
[riešu Bobelio išstūmimu. Ji pradėtą prieš mėnesį, kad pa
sibaigtų VLIKo. tarybos sesijos metu- Gureckąs paleido 
nešvariausių šmeižtų prieš Bobelį. Jis apskaičiavo, kad 
jo kalba VLIKo nariams paveiks VLIKo narius ir pri
ves juos imtis priemonių prieš Bobelį. VLIKo nariai, 
paklausę Gurecko “kaltinimų”, turėjo pasiūlyti nuver
sti Bobelį/ tuo tarpu jie vienbalsiai pasmerkė patį Gų-
rėčką, Pastarasis ištisą mėnesį skelbė netiesa apie Bo-įM’ ALRKF sąrašo buvo iš- 

’ brauktas kųn. A. Stašys, a visi
likųsieje buvo frontininkai ar 
jiems artimi žmonės, i - :

L'ždarąnioji dr. Bobelio kal
ba, palydėta stipriais plojirrfais, 
sudrumstė Kongreso rimtį: ‘Sia
me Kongrese buvo laimėta? pir- - 
mon eilėn moralinė kova.rtšlai- 
kant ALTos orumą buvo“ įrody
tas jos siekių pnncipingtima^.įr 
patikrintas jos planų tikslingu
mas. Kylanti iš naujo kova prieš 
VLIKą, gali įtraukti ALTą į 
naujas rietenas ir. nervų piauty 
nes. _

Buvo dar daugiau šiame Kon
grese svarstytų ir keliamų klau
simų, bet neįmanoma visko iki 
smulkmenų aprašyti ir aptarti. 
Svarbu bųyo duoti bendrą vaiz
dą, kad skaitytojas susiorientuo
tų .kokiomis mintimis^ suvažia
vo -įs'visos Anie'rįkos' ALTo's ąt- 
stvai ir kokia dvasia Išsiskirstė 
po platųjį Amerikos kramtą.
KONGRESO ISTORINĖ

’ r * Tv - r v r
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Rašant savo pirmučrsįus ko
mentarus, įkirtus IX Amerikos 
Lietuvių Kongresui,, ^anumnąt 
pastačiau tezę į — ųĄLTa sudaro 
visų Lietuvos laisvinimo i veiks
nių struktūros pagrindą,' nes tik 
jos dėka buvoriąiipptas_2ąĮ)'alti- 
jo tautų inkorporavimo nepri
pažinimas, netapo- -panaikintos 
Lietuvos-, atstovybės, nedąleidp 
išduoti. Sdyietąms .lietuvių trem
tinių, jups didele daliriri-perga
bendami Į šią laisvės šalį. AL
Tos rolė tuomi nepasibaigė, nes 
ji buvo ir liko pagrindinių? lie
tuvių išeivi jos demokratinių jė
gų apjungėju, be kurių'neįma
noma iš viso vesti* Lietuvos lais
vės kovą.

Stebėdamas iš šalies visūs se
kusius ALTos suvažiavimus ir 
juos komentuodamas^sjifkcioje, 
nekarti bu vau, pri.ėjęs pesimis- 
tinių išyadų, nes trąujriantL jg 
gyvenimo senosios įįg^yįų išei- 
injps yęikėj^Į®į, ^bejojau ar 
naujieji ateiyiai įstengs peri im
ti ĄLTąs id®jįiį ir mo
ralinį kapitalą if toje dvasioje

buvo taikoma prieš ALTą, būtų tęsti lietuvių tautos ląįs&š ko- 
kartojama prieš VLIKą. ‘ ? ' ” . /Biįs'JSigiau)

bai skirtingi. Vienose vietovėse,. Bendrai imant ALTos 39-tas 
kaip pav. Los Angeles šiuo me- suvažiavimas ir IX Amerikos 
tu ALTos skyriui pirmininkau- Lietuvių Kongresas, nežiūrint 
ja P. Raulinaitis, drauge būda--didelio įtempimo ir audringų 
mas Fronto Bičiulių Tarybos ’ protestų, praėjo kultūringai ir 
pirmininku. Kitose vietovėse j moralinėje aukštumoje, nesi- 
agresingi bendruomeninkai su- svaidant keiksmais ir. šmeižtais, 
griovė ALTos skyrius'ar per,Tik į pabaigą, prabuus dr. K. 
16 Vasario rengiamus minėj i- Bobeliui, praskambėjo įnirti
mus stengiasi paveržti savo nau-'mas ir sunkiai apvaldomos emo- 
dai renkamas ALTui aukas. Ats. j ei jos.
A. Chapliko pranešimu iš Bos
tono, ALTos skyrius ruošė kas
met 16. Vasario minėjimus ir 
leido LB pasirinkti sau aukų. 
Atsisakius paskutiniais metais 
LB prisidėti darbu ir padengti 
bent dalį išlaidų, nutarta atei
nančiais metais nedaleisti LB 
rinkti sau aukų.

Suvažiavimas > išklausęs AL
Tos skyrių pranešimus reikala
vo ateityje į per savo ruošiamus 
16 Vasario’ ar-kitus parengimus Iciniškus darbus, surinkdama 
neįsileisti svetimų organizacijų 
aukų rinkėjus savo naudai.

jFatiekiant kandidatus į ‘ atei
nančią ALTos Tarybą ir Valdy-

belį ir VLIKo valdybos posėdį.
Frontininkų vadas, patyręs apie Gųrecką, atviri-_ ______ ____

j bojo nuo VLIKo. Kamantas, pei skaitė. A LIKo narių < Amerikos Liet. Rcspubliko-
nų Federacija pakartotinai šia
me suyątiąvjiaę pareikalavo 
pripažinti jų organizacijai ide- 
oipgHiės pąpfcijps sutei-
ld.aat jijems teisę siųsti 7 ąt sto
vas į ALTps yą.dęyyb&. 
. Po ilgų ginčiu buvo įrašyta 
rezoliuciją dar kartą kviesti 
JĄY LB įsijungti narių į .Ą.LTib 
bet užprotestavus RLB, suva-

1 žiavimas įneštą rezoliucija buvę 
atšaukta. Nenumatyta kas to
liau darytina su LB, atmetus 
Rocliesterio 6 punktus.

Šiame Kongrese nedalyvavę 
ggi vienas JAV Kongreso ir Vals- 

: tybės atstovų, yi§a tai susidė
jo dėl netikėtų ąpyStovų, bet jie 
buvo įgaliavę savo lietuviškus 

___________ _   -i r- ____ —-■ • .arijus bendradarbius tarti jų 
, i Bobelį išversti iš visuomeninio darbo laisvės priešai skyrių, veik visuose buvo panri- j -nų paaiškėjo, kad santykiai tarp vardu sveikinimo žodį ir linkė
jau seniai planavo, bet išstūmimo projektus jam parodė nėti susidūrimai su vietos LB šių dviejų organizacijų yra la-jimus.

kūnas, Patyręs apie frontininkų įkritimą j didžiausią

kelti frontininkų pastangas, nuversti Bobelį, Tokios 
kpnfūzijos ir tokio fiasko frontininkas Vaitiekūnas

gali būti naudingais kovoje už Lietuvos laisvę- Studijų 
priešai ir galvojimo tinginiai pasisavino brežnevinę Hel
sinkio akto interpretaciją, o Lietuvos laisvės draugus;
parsidavėliais išvadino.’Savo padarytas klaidas jie dar ir!v KAR0SAS
šiandien laįkpsi, Prieš Bobelio žinias, studijas ir pasiryžį- j
mą, laisvės priešai nieko nepajėgė padaryti,-bet užtat jie'; IX AMERIKOS Lffiim 
ryžosi Bobelį nuversti. Jie suplanavo Bobelį isyęrsti is į . .
VLIKo, o taip pat ir jį išstumti iš lietuvių kovos už gina- ‘ (Tęsinys)
tinio^savo krašto laisvę. .■ Darant pranešimus iš ALTos,apylinkėmis.- Iš J^ąiHų prąų.^į-

- V---C7 ------- -

jau seniai planavo, bet išstūmimo projektus jam parodė nėti susidūrimai su vietos LB

Vietoje mirtino smūgio Bobeliui iš šio frontininkų 
puolimo, Bobelis išėjo sustiprėjęs.

Savo uždaromoje kalboje dr. 
Bobelis padėkojęs ir pasidžiau- 
g&ę suvažiavimo nuveiktais dar
bais, priminė apie jam prisiųs
tą iš 1917 metų išeivijos lai
kraštį “Tautos Rytas”. Jame 
jau tais pačiais metais yra mi
nimas Amerikoj, Lietuvių . Ta
rybos vardas, kuris jungė išei
vijos lietuvius už Lietuvos ne- 
prikiausomybės' atstatymą. Vė
liau ši organizacija atlikusi mil- 

, surinkdama 
vieną milijoną balsų Lietuvos 
de jure pripažinimui, sutelkė 
milijon. sumas laisvės kovoms 
ir ūkiniam krašto atstatymui ir. 

c t.t. ALTa nėra vien pokariniu 
reiškinys išeivijos gyvenime, 
bet su maža pertrauka jau vei
kią M metus=nuo 1915 m., kada 
pįrmą' kartą susirinkę įvairių 
išeivijos organizacijų atstovai 
pareįjkaląvo pratižįojė Lietuvai 
suteikti autonomiją.

Po šios ramiu, bet tvirtu bal
su pasakytos įvados, dr. Bobe
lis iškėlęs rankoje raštą, toliau 
jau sujaudintu balsu ėmė tęsti: 
Dėjome visas pastangas nekelti 
viešumon yisų mūsų' nesusipra
timų £ų jPLĮįt ar JAV LB, ypa
čiai draugingoje nuotaikoje te
ko išrikalbėti '?u V. ‘ Kamantų, 
bet šiuo raštų nesųsįprątimąi 
jau keliami viešumon, ir mums 
nieko kito nelieka kaip atsakyti 
tuo pačiu. Mųšų nesutarimai šu 
LB nebuvo asmeninio pobūdžio, 
bet mus skyrią sltiriingi princi
pai. Mes nęleisįmę, ;kąd ta pąįi 
taktika, kuri per metų metus

a
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BIRUTĖ KEMEŽAITE

ALTos Suvažiavimas ir Devintasis 
Amerikos Lietuvių Kongresas

(Faktai, pastabos ir įvykiu interpretacija) 
(Tęsinys)

Gerbiamas, konsulas, minėdamas Didžiojo 
Vilniaus Seimo 1905 metais, ir Lietuvos nepri
klausomybės kovų 1918-20 metais, parėmimą, bei 
išreikalavimą Lietuvai iš JAV-bių vyriausybės 
-de jure pripažinimą, kuris, konsulo žodžiais ta
riant, tebegalioja iki šios dienos, jis sako: “Ne
buvo tada nei VLIK’o, nei ALT’os, nei L B-nės, 
bet Amerikos lietuviai daug pasidarbavo, akty
viai prisidėdami prie lietuvių tautos žadinimo, 
kas eventualiai privedė prie Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 1918-20 metais”. Tame pačia
me A.L. Kongrese šiuos netikslumus netiesiogiai 
patikslino dr. K. Bobelio pristatytas senas, 1917 
metais išleistas laikraštis “Tautos Rytas”, kuri 
jam prieš dvi dienas buvo Įteikusi delegatė Julia 
Alack- Tame laikraštyje yra parašyta, kad Ame
rikos Lietuvių Taryba buvo Įsteigta 1915 metais, 
tęsti L:e+uvos laisvinimo darbui. Jau tuo laiku ji 
kovojo dėl autonomijos Lietuvai. Jau 1917 metais 
ALT’os veikėjri buvo surinkę 120-000 parašų. 
JAV vyriausybe i ALT’a Įteikė virš milijono pa

‘rąšų, kurių Įtakoje Amerika pripažino Lietuvą, 
de jure'nepriklausoma valstybe. Tad, kaip mato
me, ALT’a egzistavo dar net prieš 1918 metus. 
Ir ne kas kitas, bet ALT’a išreikalavo Lietuvai 
iš JAV-bių vyriausybės de jure pripažinimą, ji 
atliko tuos didžiuosius, konsulo Šimučio minimus,- 
darbus Lietuvos laisvinimo srityje. 'Tai, štai, ko
kios vertės yra ši sena ALT’os institucija. Todėl 
nėra nuostabu, kad ALT’a ir VLIK’as yra didelė 
rakštis okup- Lietuvos komunistų ir išeivijoje 
esančių jų ryšininkų akyse.-. - _ *

Ar jūs, skaitytojai, tikite, kad LB-nės vadai 
iš tikrųjų ALT’os nuomonei Helsinkio klausimu 
nepritaria? Jūs manote, kad jie nuvykę Į Wash- 
ington'ą JAV-bių prezidento ir senatorių akivaiz
doje neigiamai kritikuoja Amerikos politinę veik
lą, daro priekaištus, smerkia juos Helsinkio at
veju, T<aip kad daro lietuviškuose laikraščiuose? 
Jeigu jie taip darytų, tai iš Washington’o juos 
išvytų, ir Į Baltuosius Rūmus jie daugiau kojos 
neįkeltų- LB-nės vadai apie JAV senatorių kojas 
glaudosi kaip kačiukai, kad tik jų pasitikėjimą 
Įgytų. Teisingai dr. K. Bobelis savo kalboje, pa
sakytoje A.L- Kongrese, pastebėjo kad ne tik 
ALT’a ir visos kitos lietuviškos institucijos išei
vijoje, bet ir LB-nė visus savo ėjimus, visą savo 
veiklą visus savo pareiškimus Helsinkio aktu re
mia. Dėl to pačio Helsinkio jie tyčią draskė ALT’a 
ir VLIK’ą, jie tyčia viską, ką tik tos dvi institu-

ei jos padaro, neigiamai kritikuoją, jų veiklą nie- ; 
kiną, kad lietuviškos visuomenės akyse galėtų juos 
kompromituoti, jų autoritetą mažinti ir tuo pačiu 
savo kėsinimąsi tas institucijas okupuoti patei
sintų. Atseit, jie tam darbui netinka, nieko naujo 
duoti nesugeba, mes-'geriau už juos padarytume?'

Politinė veikla — Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymas — mums, išeivijos lietuviams, šiandien 
yra vienintelis ir aukščiausias tikslas, o ALJ”a ir 
VLIK’as yra pagrindinės ir stipriausios tos sri
ties institucijos išeivijoje- Todėl tautiškai susipra
tusi lietuvių visuomenė turėtų jas visokeriopai 
'remti. Mano įsitikinimu, LBmė ne vien dėl ambi
cijos, ar troškimo-vadovauti, stengiasi ALT’a ir 
VLIK’ą paglemžti. Jie turi dar ir kitą tikslą. •. 
Tegul LB-nė nustoja žeminti šias politinės veik
los institucijas, tegul Ąųstoją šmeižti ir niekinti 
tėvynę mylinčius garbingus jų veikėjus, tegul į, 
ALTą įstoja ne kaip griovėja, bet kaip rėmėją, 
tada jos žmonės gaus atsakingus postus, galės 
įnešti naujų idėjų ir garbingai prisidėti prie 
ALT’os veiklos tobulėjimo bei stiprėjimo. Tąčiau 
LB-nė tokius pasiūlymus jau ne kartą atmetė. Jie 
vieningo, darnaus darbo nenori. Tai ko jie nori? 
Pirmiausia jie norį kad mes pasidarytume ko-; darbą. Taip susitarę gavę užduotį;J sąvo rank 
laborantais, o tada pavirtę ‘‘avinėliais” prie jų ’ ‘

kaimenės prisijungtume.-. Ne be reikalo Kon
grese dr. Darnusis vėl mums aiškino, kad reikia 
skirti lietuvį nuo okupanto- Bet kodėl jis njeka-

dos mums nepasiūlė skirti lietuvį, kovojantį už 
Lietuvos laisvę, nuo lietuvio komunisto, okįpan- 
fej pąigįdąyėlio? - ;

Kodėl, tad, LB-nės vadai siekia iš antikoląbo- 
rantų atimti vadovavimą Politinei veiklai ? Įsidė
mėkite^ ataka prieš politinius veiksnius prasidėjo 
tūpj pq to, kai tarp kai kurių LB-nės vądų'ir okup. 
Lietuvos komunistų užsimezgė “kultūriniai” ry
šiai. Ar tai nie^o nepasako? Jeigu okup. Lietuvos 
komunistai vien tik Vilniaus Universiteto kursus 
lankančiam išeiviui studentui uždavė užduotį: 
Daryti viską, kad lituanistinį svetimą perimtų 
ryšių su okup. kraštu šalininkai, tai būtų labai 
naivu netikėti, kad panašios užduoties nebūtų ga
vę išeivijos lietuviai kolaborantai, -tų nekaltų 
“kultūrinių ryšių su okup. kraštu” LB-nės-Šulaf. 
Nėra abejonės, kąd'okup- Lietuvos ĮietUyiai ko- 
muniatąi, okupąutų gerai ištrenū^oti, sugebėjo 
silpnesnės tautįnės 4vasios lĮetuyįąms išplauti siųe 
genis ir juos įtikinti, kad, atseįį jie .esą nebalti, 
kad yra okupantų priversti smaugti Lietuvą, sa
vomis rankomis žudyti savus žmones, kad ’būk 
tai, ir jie nori laisvės Lietuvai ir reikėtų išeivijai 
kartu su okup. krašto žmonėmis dirbti laisvinimo 
’ ’ “*■' - * :as“ 
paimti išeirių politinę veiklą, kad LB-nėš: kola
borantai kartu su o^ųętęs Lietuvos lietukais 
komunistais, galėtu ją pasukti nauja kryptimi.

(’Bus daugiau)
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

I . . • ■
KAS YRA MIRTIS?«

Kada ir kur atsirado mirtis? Atsakymas Romiečiams 5:12: 
“Per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį ir per nuodėmę mir
tis”. “Nes nuodėmės alga yra mirtis”, ne amžinos kančios (Ro
miečiams 6:23). Todėl mirtis reiškia gyvenimo pasibaigimą. Salia
mono Mok. 9:5 parašyta: “Gyvieji žino, kad mirs, mirusieji gi 
nieko nebežino”. Esamuoju laiku mirtis yra neišvengiama. Bet 
meilingasis Dievas yra pažadėjęs prikelti numirusius. Todėl Šv. 
Rašte mirtis dažnai vadinama miegu. Psalme 13:3: “Pažvelk, iš
klausyk mane, Viešpatie, mano Dieve. Pašviesink man akis, kad 
neužmigčiau mirties miegu”. Panašiai tikėjo ir skelbė Apaštalai: 
“O mes nenorime palikti jūsų, broliai, be žinių apie užmigusiuo
sius, kad neliūdėtumėt” (1 Tesal. 4:13). Jeigu mirusieji miega, 
tai klausimas, kur? Atsakymas Danielio 12; 2: “Daug miegan
čiųjų žemės dulkėse, pabus”. Mirusieji nėra danguje ir negarbina 
Dievą. “Ne mirusieji giria Viešpatį'*. — Psal. 115:17.

SV. RAKTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y; 10303

DK. K, G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So, Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Buildinp) Tel. LU 5-6446

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

W»s*<h«st«r Community klinikos 
Medicinos diroktoriua 

i938 S. Manhoūn Rd„ WestchMter, IL 
V ALANDOS: 3—9 darbo mennmif ii

Tai.: 562-2727 arba 562-2728

TEL — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907. West 103rd Stiwt 
Valandos pagal susitarimą. _  ' -. - < ■- ■*A<'

DR. FRANK FLECKAč
OPTOMETRISTĄS

KALBA LIETUVIŠKAI
> 26U W- 71 Št. T»L 737-5149

Tikrina aku. Pritaiko akinius ir
“contact lenses’" ’

VaL <£■! susitarimą. Uždaryta trei

DR.LEONAS SEIBUTfc
• INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET -

Ofiso telef.: 776 "880 
Reddondios teistu 448-5545 .

DIL VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Eafldra praktika, spec. MOTERŲ lipe 
Ofisas 2652 WEST 5Wn FlRMT

oiaia 2-4 vai popiet ir, kita lalr

OBTHOPEDaS-PSOTEZISTAS 
Aparatai - Proteliai. MSd. ban
dažai. Speciali paaaiba k0|MM. 
(Arch Supports) ir t t

ttao W»«t 63rd fL CbUa»a. ML 60629

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

°ERKRAU$TYMA|

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠĖRIMAS 
Tai. WA 5-8063

moving ■
Apdraustas perkravatymas 

U (vairių ittfumy. 
ANTANAS VILIMAS

Tol. 376-1882 arba 376-5996

Rako . vasarvietės miškas ir ežeras.

LIETUVOS VALSTYBĖS KONSTITUCIJA
(V.. Ž. 1928 — V — 25, Nr. 275)

92. Uždėti gyventojams mokes
čius, skirti valstybės iždo išlai
das, užtraukti vidaus paskolą 
ir išleisti popierinius pingus te- 

i gairina įstatymų keliu.

IX. švietimo reikalai.

79. Vaikų ''auklėjimas yra tė
vų aukščiausia pareiga,

80. Mokyklas steigia yriausy- 
bė, savivaldybės, visuomenės 
organizacijos ir atskiri asmens. 
Visos mokyklos yra vyriausy
bės priežiūroje nurodytose įsta
tymų ribose.

81. Religijos mokymas mo
kyklose yra privalomas, išsky
rus mokyklas, įsteigtas vaikams, 
kurių tėvai nepriklauso jokiai 
tikybinei organizacijai. Religi
jos privalo būti mokoma pagal 
reikalavimus tos tikybinės or
ganizacijos, kuriai priklauso 

Į mokinvs.
82. Pradžios mokslas yra pri

valomas.
Privalomojo pradžios mokslo 

įvedimo laiką ir tvarką nurodo 
įstatymas.

Pradžios mokslas vyriausy
bės arba savivaldybių laikomo
se mokyklose yra nemokamas.

■ 83. Privatinės konfesinės mo
kyklos, jeigu-jos išpildo įstaty
mų nustatytą programos mini
mumą, gauną iš Valstybės Iždo 
Švietimo reikalams skiriamą 
biudžeto dalį, kuri atatinka ofi- 
cialiniai priklausančių tai tiky
binei organizacijai, kurios .moks
lu tos mokyklos vedamos, Lie- 

Į tu vos piliečių ir mokinių skai
čiui.

I X. Tikybos ir kulto dalykai, j 

į 81. Visoms esamoms Lietuvo
je tikybinėms organizacijoms

Į valstybė lygiai pripažįsta teisės 
Į tvarkytis taip, kaip jų kanonai 
arba statutai reikalauja, laisvai 
skelbti savo mokslą ir atlikti sa
vo kulto apeigas, steigti ir tvar
kyti savo kulto namus, mokyk
las, auklėjimo ir labdarybės įs
taigas, steigti vienuolynus, ti
kybines kongregacijas, brolijas,' 
uždėti savo nariams > mokesčius 
tikybinių organizacijų reika
lams, įgyti kilnojaihąjį ir nekil
nojamąjį turtą ir jį valdyti.

Tikybinės organizacijos turi 
valstybėje juridinio asmens tei-

Nuo 
1914metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
pasKolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytu 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti jums naudingi u 
ateityje.

Sąskaita* apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, 1L 60629

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE, 

Bridgeview, IL 60455 
Tel. 5V8-9MXJ

‘/2%»

Mažeika S/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

siu.
Dvasininkai yra atleidžiami 

nuo karinės pareigos.
85. Valstybė pripažįsta naujai

atsirandančiaš tikybines orga
nizacijas, jeigu jų tikėjimo bei 
doros mokslas ir statutas' ne
prieštarauja viešajai tvarkai, ir 
dorai. 4

Tokių organizacijų atsiradi
mo ir gyvavimo sąlygas nurodo 
įstatymas. .

86. Gimimo, jungtuvių ar mi
rimo aktai, daromi tikinčiųjų 
pas jų dvasininkus, jeigu jie 
atatinka įstatymo nurodytai for
mai, turi Lietuvoje juridinės 
galios, ir piliečiai nėra verčiami 
tų aktų kartoti kitoje įstaigoje.

87. Sekmadienius ir kitas 
valstybės pripažintas šventes įs- 
.tatym.ii saugoja’. .

83. Kariams tūri būti suteikta j sausio mėnesio L dieną, baigias 
laiko savo tikybos pareigoms at-

savo gyvenamajame rajone.

XIV. Konstitucijos

pakeitimas ir papildymas.
103. Konstitucijos pakeitimo 

ir papildymo sumanymą turi 
teisės iškelti Stirnas, Vyriausy
bė arba 50 tūkstančių piliečių, 
turinčių teisės rinkti į Seimą.

Iškeltąjį Konstitucijos

93. Valstybės pajamas ir iš
laidas, turtą’bei skolas ir atskai
tomybę prižiūri Valstybės Kon
trolierius.

94. Valstybės Kontrolierius 104.
kas metai paruošia praėjusių pakeitimo arba papildymo su
metu valstybės biudžto vykdy- manymą priima Seimas ne ma
nio apyskaitą ir ne vėliau kaip 
ligi spalių mėnesio 15 dienos pa
tiekia ją Seimui.

95. Ministerių Kabinetas kas 
metai paruošia visų valstybės 
pajamų ir išlaidų sąmatą nau
jiems metams ir ne vėliau kaip 
ligi spalių mėnesio 15 dienos 
patiekia ją Seimui patvirtinti.

96. Valstybės pajamų ir išlai- 
; dų sąmatos didmaas yra- nusta
tomas įstatymų keliu kas me
tai kiekvieniems metams sky
rium, prieš prasidedant biudže
to metams.

97. Biudžeto metai prasideda

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
žiau kaip 3/5 (trimis penkta
daliais) visų Seimo narių dau
guma. j '

Seimo priimtas arba atmes- * 
tas Konstitucijos pakeitimas ar 
papildymas atiduodamas spręs- > 
ti Tautai, jei per tris mėnesius I 
nuo priėmimo arba atmetimo 
paskelbimo dienos to -reikalaus. 
Respublikos Prezidentas arba 
50.000 piliečių, turinčių teisės 
rinkti j Seimą. į.

Seimo priimtas Konstitucijos 
pakeitimas ar papildymas, del 
kurio tokio reikalavimo nebus 
patiekta, įgyja galios po trijų 
mėnesių nuo jo paskelbimo die
nos. ■ '

(Nukelta į šeštą puslapį^

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME"

«* Ą 2533 W. 71st Street
A ? 1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

Ligoninėse, kalėjimuose ir ki
tose viešose įstaigose laikomiems 
žmonėms turi būti leidžiama sa
vo tikybos pareigas atlikti.

XI. Valstybės ekonominės 
politikos pagrindai.

89. Visose ūkio sritvse kiekvie
nam piliečiui laiduojama darbo 
ir iniciatyvos laisvė;

Ūkio gyvenimas yra tvarko
mas laip, kad kiekvienas pilietis 
■turėtų darbo.

90. Atskiroms ūkio sritims įs
tatymai laiduoja tam tikrą savi
valdybę. Įstatymų keliu steigia
mi žemės ūkio, prekybos ir pra
monės, darbo irkitoki rūmai, ku
rių bendradarbiavimą su vyriau
sybe. normuojant ūkio gyveni
mą, nurodo įstatymas. .

91. žemės valdymo pagrindan 
dedamas privatinės nuosavybės 
dėsnis.

j Valstybei paliekama teisė re- 
; guliuoti žemės vakiyma taip, kad 
būtų sudarytos tinkamos sąly
gos teisyklingai žemės ūkio ga
mybai, ypatipgai smulkiajam ir 
vidutiniam žemes ūkiui tarpti.

XIL Valstybės finansai.

gruodžio mėnesio 31 dieną.
XIII. Socialinė apsauga,

98. Žmogaus ~ darbo pajėga 
yra tam tikru įstatymų saugo
jama ir globojanta:

Valstybė saugoja atskirais 
įstatymais , dai bininką ligoje, 
senatvėje, nelaimingais atsiti
kimais ir darbo trūkstnat.

99. Šeimyninio gyvenimo pa-: 
matas yra moterystė. Jos pa-' 
grindan dedama abiejų lyčių ] 
teisių lygybė.

Tam tikrais įstatymais sau
gojama ir palaikoma šeimos 
sveikata ir socialinė gerovė.

■ Motinystė yra ypatingoje val
stybės globoje.

100. Visuomenės dora ir svei
kata yra saugojuhia tani tikrų 
įstatymų.

101. Visų laipsnių mokyklos 
yra visiems lyg^i prieinamos.

102. Blaivybei palaikyti vals
čiaus piliečiu visuma turi teisės 4^nScS1T^hi>Tn - la^™io 4 d.

1 - 4900 S. Talman, Andes Kojak salėj,
gėrimų 3:00 vai. p.p. Narių dalyvavimas bū-,

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Saving.

Never too sudden, never too slow 
— this remarkable little pill stimu
lates your systems own natural 
rhythm. Gently, 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 use.
Take as directed.

SUSIRINKIMŲ 
RA NEŠIMA

Venecuelos Lietuvių Draugija šau-

... 4500 S. Talman, Anelės Kojak salėj
spręsti del svaigiųjų f1 °■

pardavinėjimo įstaigų laikymą tulaS-

Forging Fuel Economy

Valdyba

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

. TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANTCA AVE. TeL: YArdi 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-113S

STEPONAS C. LACK ffi SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-€672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-441C

3354 So. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

RADIJO 4RIMOS VALANDOS 

Vl«»« »re«ram*v 'J WOPA.

A “Lietuvos Aidai’
-KAZE BRAZDl'ONYTt

Program*,

4 \ ■••5 Savings 
(Vn dicate 

(Minimum

t“

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 St Axle plant in a simple nietal 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 heat treatment, some three 
million cubic feet of gas pci month—or 36 nrilUon cubb?

Lietuviu kalbat kasdien nuo plr 
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai- vak. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
»i ryto.

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL rak.

Visos laidos ii WOPA rtotim. 
banga 1490 AM.

Telefj HRnHeck 4-2413
7139 Se. MAPL1WOOD AVI, 

CHICAGO, ILL 444t?

SL Petersburg. Fla.. 5:30 vaL D-D. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71«t Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374
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MOŠŲ SPAUDOJE
S. Barzdukas remiasi teore- kove. Tas pat ’’liko pirm, prel 

tinėmis prielaidomis, bet ne gy- M. Krupavičius vėliau sovo kny- 
venimo praktika

Draugo 252 nr. Statys Barz- 
dukas straipsniu “Naujas bur 
bulas; fašistinė 
nevykusiai gina Lietuviu Bend
ruomenę nuo į-.airių negerovių 
ir remiasi 1950 metų prel. M. 
Krupavičiaus teorijomis, nuro
dančiomis LB kelius:

Pvz., Krupavičius Vl’ko 
I.ietuvvbfls išlaikvmo tarnvbcs * * 4
1950 m. leidiny “Pasaulio Lietu- Č; 
vių Bendruomenės keliu” raše:lprįniitivizm0 • ir 
"PLB yra tokia, kokia yra pati 
lietuviškoji visi cinenė. Be ko' 
kita, ji yra ir jos organai turil 
būti lietuviški ir demokratiški; I 
demokratiški savo esme, scvoi 
struktūra ir savo metodais. KaJ 
dangi PLB yra lietuviška, tai ji 
turi visą lietuviškojo gyvenimo 
struktūrinį įvairumą, kuris reiš
kėsi Lietuvoj ir kuris išeivijoj 
bei tremtyje reiškiasi. Kadangi 
PLB organai yra demokratiški 
ne tik savo esme, bet ir sovo 
metodais, todėl jie nekovoja su 
tuo struktūriniu įvairumu ir 
nestabdo tų reiškinių, kurie jos 
vadovybei gali nepatikli, bet ku
rie patinka jos nariams ar jų 
daliai ir yra Lietuvai ir lietuvių 
tautai naudingi ar bent neža
lingi” (psl. 17).

Nė vieno, bent kiek galvojan
čio, jis šiuo savo raštu neįtiki
no, nes gyvenimo praktika vi
sai ką kitą rodo. Ji Įsivėlė į- po
litiką, tikrumoje pseudopoliti- sor, Ont., išreiškė pasitikėjimą* 
ką, ir tapo tik tiltų statytojų ir Naujienoms ir gausiai parėmė 
benlradarbiautojų politine ran- jų leidimą. Jis per savo švoge-

Bendruomene

i goję “Lietuviškoji Išeivija“ jau 
taip rašė:

“Prie liūdnų ir nepateisina
mų mūsų išeivijos tarpe reiški- 

i nių reikia skirti pasirodę spaū- 
■ doj norai visokeriopą išeivijos 
veiklą — kultūrinę, politinę, lab
daros ir kitos rūšies sutelkti 

: viename organe, čia taip pat 
(yra panašumo su bolševikų me
todais Visas problemas ir visus 
gyvenimo klausimus grūsti į 
vieną puodą yra bolševikinio 

barbariškumo 
būdingas reiškinys.

, Tcs pavojingos negalios yra 
kilusios iš mūsų pačių tarpo, 

’■ mes patys jas turim ir gydyti.
(ir juo greičiau pavyks jas iš 
mūsų išeiviško kūno pašalinti, 
juo bus sveikiau ir išeivijos vei-, 
klai ir Lietuvai”.

S. Barzdukas ir Hit i bend-

*5^

poilsiui 'at

lapkrity. 3, dL, {Užsidės nauju 
iaiktl t l2:30 v:d. vidudienį. 

_ -- --W-- - ’ -

Arėjas-Vitkauskas, Jersey' 
City, N.J., Wide World News 
biuro direktoriui, savo skiltyje 
American Scene Globo žurnale 
taip kita taip rašo: “O tie lietu
viai vairuotojai . . . Hitlerio šo
feris buvo lietuvis Nauyoks iš. 
suvokintos Lietuvos dalies — 
Klaipėdos krašto. Ištikimas Le
nino šoferis ir asmeninis sargas 
buvo Stepan Kasijnirovitch Til 
(Tilius)-. . .”•

Chicagos Anglį jos-Britani jos 
Klubo Tradicims KRINTANČIŲ 
LAPŲ Balius Įvyks 1979 m. lap
kričio 17 dieną, šeštadieni, Jau
nimo Centro Didžiojoje Salėje. 
Bus nuotaikinga speciali pro
grama, šalta ir šilta vakarienė 
ir turtingas dovanų paskh'sty- 
nias. Gros B1CHNEVIČIAUS 
orkestras. Dėl bilietų skambinti 
523-3506.

• Tauragės klubo metinis 
banketas įvyks š. m. lapkričio 
3 d., šeštadienį, 7 vai. vak., Šau-

Namai, ianU — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALK

Namai, "tema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 4
2212 W. Cermak Road Chicago, HL

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.

Tel Virginia 7'7747

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Tatman Avė. 
Tel. 927-3559

kitų 'Lietuvių Enciklopedijos 
Leidyklos leidinių, p r a š d m 
skambinti virš duotii? telefonu. 
Šiuo telefonu galima kiekvienu 
metu ' užsakyti visus leidyklos namuose, 2417 W. 43 St. Bus 

; leidinius. ■ -
' Ramonio orkestras, įėjimas $9.

> ; Rezervacijoms tel. 476-8417.
rį Antaną Gudaitį, gyv. Cicero, ei jomis D. Bėrius, parengimų' 
III., Įteikė šimtą ($100) dolerių, vadovas J. K.. Ramas ir sekreto- 
pratęsdamas prenumeratą rius S. Janušauskas. Naujoji 
dviems metams ir paaukoda- valdyba kviečia visus profesijo- 

jmas $34 jų leidimui paremti.
’*■1 Dėkui už nuoširdumą ir už au- 

TRUMPAI i •ką. Taip pat dėkui A. Gudaičiui 
1 už patarnavimą ir už nuolatinę

★ paramą bei platinimo vajaus
— Juozas Čepaitis iš Wind-'palaikymą.

_ Mokyt. Liuda Dubauskie- 
nė iš Cicero lankėsi Naujienose

< savo mirusio brolio a. a. dr.-Ąn-

Juozas Kapočius 
vyko Į Chicagą, apsistojęs pas 

ruomenininkai tai žino ir gerai savo dukrą Birutę Pabedinskie- 
supranta, tik laikosi klaidingo- nę, telefonas 858-3837. Jei kas 
mis prielaidomis ir toliau palie-'norėtų Kalėdų dovanoms užsa
ką klaidžioti, klaidindami išei- kyti Encyclopedia Liluanica ar 
viją. Laikas susiprasti ir grįžti i 
prie rimtos savosios politikos ir! 
prie 
ma,

šalta ir karšta vakarienė, gros

ŠIMAITIS REALTY

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. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ..-- 

523-8775

vienybės, kuri liaubsina- 
bel kasdien išdildama.

K. Petrokaitis

• SPECIALI 20% NUOLAI 
DA PPJSTAČIUS ŠĮ SKELBT 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklų 

aukšta

Įleidimo reikalais. Sutarta ją 
J kuogreičiausiai išleisti. Dėkui 
J jai už vizitą ir už $20 auką Nau
jienų piniginiam vajui.

— Dėkui J. Stanaitienei iš 
Į Marquette Parko už 9 dolerių

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Westen Ave^ Chicago, UI. 60643

• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio- j auką, atsiųstą kartu su metine 
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- j prenumerata. Taip pat dėkui tos 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k.-aštus; • v k- + +• v • v • v Sudarome iškvietimus girnimu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer-1 apylinkes tauTieciui, uzsisaKiu- 
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
(I anksto — prieš 45-60 dienų.

i šiam Naujienas 4 mėnesiams, 
bet pavardės prašiusiam nes
kelbti; '

— TORONTO LIETUVIŲ 
PROFESIONALŲ IR VĖRSLI- 
NINKŲ S-GOS VALDYBA įvy
kusiame posėdyje spalio m. 18 
d. pasiskirstė pareigomis: pir- 

v įsi lietuviai- Kviečiami atkreipti i Naujienas ! mininkas adv. A. Puteris, vice- 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa- Pirm-.inž- H. Lapas, iždininkasj 
žinti ir jas užsisakyti.. .. ip- Raudys, ryšininkas su kito-

XT ... —. mis tautybėmis ir ju organiza-
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 į plati1 
nimo vajaus talką!

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai- kviečiami atkreipti i Naujienas

žinti ir jas užsisakyti.. .... .

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimi? skaitytoju 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• 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 > i....... .. ... , .......................

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas ...____________ _________________________
Adresas ________________________________________________

nalus ir verslininkus, nesančius 
s-gos nariais, į šią organizacija 
Įstoti, š. m. lapkričio m. 11 d., 
sekmadienį, 3 vai. p. p. Lietu-j 
vių Namuose ruošia viešą pas- kolekcijas. Mokame
kaitą visuomenei “TESTAMEN- kainas^ PATRIA, 4207 So. Sac 
TAČ IR PALIKIMAI”, kuria ramento ’ Prie Archer;
skaitys ’adv. A. Puteris.

— Andrius Bcrkertas, Vytas 
Rūbelis, Henrikas Chvedi^eas,: 
Laimutis Dūda, Bronius Lau
čys, Vladas Kazlauskas, Petras 
Meškauskas ir Zigmas Rėvas 
išrinkti Toronto Lietuviu Namu 
Vyrų būrelio valdybom Revizi
jos komi’sijon išrinkti: Kaži-Į 
mieras Daunys, Viktoras Gra
žulis ir Martynas Račys. ■ <

-— Chicagos Parkų dištriktaš 
ruošia metinę chrizantemų pa
rodą Garfield ir-- Lincoln parkų 
gėlynuose. Parodos atidarofnos 
lapkričio 10 ir tęsis iki .gruodžio 
2.

| Tel. 247-5081 (Pr.)
• . f

— JAV (R) LB'Cicero Apy
linkės Valdyba rengia Rudens 
Balių šių, metų lapkričio mėn.. 
3 dieną 7 vai. vak. Šv. Antano 
parapijos salėje, 49 Ct. ir 15 St. 
kampas, Cicero. Programa: Me
ninė dalis, kurią išpildys solis
tai Irena ^Petrauskienė ir dr. 
Briedis. Vakarienė, bufetas, lo
terija ir kiti baliaus įvairumai. 
Gros K. Venskaus orkestras. 
Auka 10 dol. Jaunimui — pusė 
kainos. Teirautis telef. 656-2550.

t • Valdyba (Pr.)

— Dail. Antano Rūkštelės 
darbų paroda atidaroma lapkri
čio 3 d., 2 vai. popiet St. Peters- 
burgo Lietuvių klube. Uždaro
ma lapkričio 4 d. 8 vai. vak. '

— St. Petersburg lietuviu ra
dijo programa nuo šeštadienio,

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAftUA NOREIKIENe

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Expjess Corp. 

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

I DIAMONDHEAD 
RESTORANAS

SA V. ZITA IR RIČARDAS 
*

SHLAUSTAS

I

Pietūs, vakarienė, užkandžiai — .vienam, dviem ar dviems šimtams. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves

tuvėms’ krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.
Skambinkite Zitai arba Ričardui.

Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 

ir kitokie patiekalai.
Atdaras 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčiu.

3321 W. Columbus Drive, Chicago, III. |
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie)

Tel. 925-1678 |

Gausus namu pasirlnkimaa 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi audrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus -
4243 W. 63rd SU Chicago

Tel. 767-0600.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI
Sekmadienį, lapkr. 4 d. 1'4 v.v. 

4905 KEELER 
NORTH MAYFAIR

Labai patrauklus namas 
French provincial stiliaus su 3 
miegamais, 1% vonios, parketo 
grindimis, natūraliu židiniu, 
patogia virtuve, patio. Prašoma 
virš $85 tūkstančių.

HOUSE OF REALTY
teirautis angliškai 673-0060

MONTESSORI VAIKŲ 
NAMELIUOSE 

z ‘ . .
Kriaučeliūnfe. Vardo Monties- 

sori Vaikų Nameliai pilni links
mų, - rimtai besidarbuojančiu 
lietuviukų, šiais 1979*1989 
mokslo metais lanko 34 vaikai, 
iš jų 22 mergaitės' ir 12 berniu
kai. Jie tėvelių atvedami iš Mar
quette Parko apylinkių ir atve
žami iš priemiesčių: Oak Lawn, 
Worth, Willow Springs, Orland 
Park, Lockport, Lemont, Haze’ 
Crest ir. LaGrange. Vieni vaika 
lanko penkias dienas savaitėje 
kiti, iš toliau atvežami, po tri: 
dienas savaitėje.

Pamokos Nameliuose vykstf 
lietuvių kalba. Tėvai iš taip to 
Ii vaikus atveža norėdami ne til 
sudaryti mažiesiems progos pa 
bendrauti lietuviškoje dvasioje 
bet ir įgauti mokslo ir asmeny 
bės ugdymo pagrindus Įietuviv 
kalba. .. .

Mokinukus su meile, kantry
be, ir sumanumu auklėja Vaiki 
Namelių vedėja Dana Dirvonie 
nė ir jos nuolatinė padėjėja Da 
na Puodžiūnienė, turinčios daur; 
patirties šiame darbe. Tris die 
nas savaitėje talkininkauja Vir
ginija Jokubauskienė ■ ir, reika 
lui esant, savo ,iaiką ■ paaukoja 
Daiva Bakšienė ir Teresė Bogu i 
tienė.

Vaikų Nameliams, kaip ii 
kiekvienai, tėvų 'šlaikomai mo- 

! kyklai, nuolat reikia rūpintis lė 
į šų telkimu. Tuo tikslu mokiniu 

tėveliai Tarptautinėje Parodo 
je, vykstančioje Navy Pier lap 
kričio 3 ir 4 dienomis, nuo 1( 
v. ryto iki 8 v. vakaro, parda 
vinės Mackevičių kepyklos pa 
rūpintus kepsnius. Prašome vi 
sus mus aplankyti ir pasivaišin 
ti. ' I

TIK $48,000. 3 aukštu mūras ir 2 
mašinų mūrinis garažas prie 43-čios 
ir Rockwell. 2 butai po 5 kamb. su 
3 mieg. ir 4 kamb. butas su 2 mie
gamais. Teiraukitės šiandien.

Tel. 585-6100

MES TURIME namą su 2 ar 3 mie
gamaisiais. Didelis salionas,- forma
lus valgomasis, 2 % mašiną garažas, 
kaina virš $30 tūkstančių. Teirauki
tės šiandien.

CENTURY 21
Cahill Bros. Realtors 

4100 W. 63 St. Tel. 585-6100

BUSS. OPP. — IN TOWN
Biznio Proga —* Miestą--

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

• : j j - —

~ MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Dalykai

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS

(Super Rummage Sale) 
šeštadienį, lapkr. 3 d., nuo 8 iki 11 
vol. vak. Sekmadieni, lapkr. 4 d., nuo 

’ 10 rvto iki '3 vai. popiet SKOKIE 
• VALLEY TRADITIONAL SINAGO- 
'GOJE.

8815 E. Prairie St. - Skokie

Lietuvos, valstybės 
konstitucija

(Atkelta iš 5-to psl.)
XV. Įvedamieji nuostatai.

105. Vyriausybės arba 50000 
piliečių, turinčių teisę rinkti į 
Seimą, iniciatyva gali būti duo
damas Tautai spręsti atsiklausi- 
mo keliu Seimo priimtas arba 
atmestas Įstatymas.

Atsiklausimo, nustatyto § 104, 
būda ir tvarką nustato įstaty
mas.

106. ši Konstitucija veikia 
nuo jos paskelbimo dienos, bet 
ji tikrinama ne vėliau kaip per 
dešimtį metų, tautos atsiklausi
mo keliu.

107. Veikusieji Lietuvoje ligi
• šios Konstitucijos paskelbimo 
i dienos Įstatymai, kurie šiai Kcfn- 
! stitucijai neprieštarauja ir ne
bus .panaikinti ar pakeisti šios 

— Ulinois prokuratūra tyrinę Konstitucijos nurodytu įstaty- 
ja Medicare išlaidas.. __ ____ __ ____ _____________

J. Norviliene

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6 71 h Street 
Tel. REpublic. 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

M. ŠI M K U . S :

, Notary Publie .
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kitoki blankai. «

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent ^7 
3208«/2 W. 95th St. 
Everg. Park, III, 
60642

STATI rAB*

1 IMWUMCI
424-8654 —J

State Farm Fire .and Casualty Company

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai —-. Ct- 
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635 - - *

Advokatas -----
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.

Tėl. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street ,.

Chicago, UI- 60629 4

HELP WANTED — MALI
Darbinlnkv Reikia

English Speaking ■' tr-‘-
FURNITURE FINISHER '

(TOUCH UP)
REPAIR MAN

*vll or* part time. Senior citizens 
welcome to reply. Palatine area.

CALL RON 358-8455

YOUR DOG NEEDS 
VITAMINS,TOO.

6 A
vnvnj wrwTTZlinvn.

A Sergeants
jhe pef c&e peorM?

©1979 Miller-Morton Company, a $ubwliarV of 
A H Robins Co , Richmond. V,r$»n.a 23730

mų leidimo keliu, palieka galio
je-

A. Smetona ”
Respublikos Prezidentas.

Prof. A. Voldemaras
Ministeris Pirmininkas.

(Pabaiga)

6 -“Naujienoj Chicago^ ULj^ JWafc Nevenkit 2į 1979




