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PASKUTINIS AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESO POSĖDIS

Ypatingai įspūdingos buvo 
sekmadienio pamaldos Cleve- Pakartotos Korėjos prezi

dento atentato scenos
Į SEULAS, P. Korėja (UPI).— 

Penktadienį laikraštininkai tu
rėjo progos stebėti Pietų Korė
jos prezidento Park Chung Hee 
atentato atkurtas kai kurias sce
nas. Į kruvinas patalpas buvo 
atvestas surakytomis ir virvė
mis suraišiotomis rankomis bu- 
-vęs-žvalgybos. (KCIA) viršinin- 
kas Kim Jae Kyu ir pasodintas 
už stalo. Prieš jį sėdėjo prezi
dentas Park ir pietavo su KCIA 

-viršininku. Jo kairėje sėdėjo 
prezidento sargas j

'S’
lando "šv. Jono katedroje, šven
tas Mišias aukojo vyskupas V.
Brizgys, drauge su prel. J. Bal-1 
kūnu, kun. J. Gasiūnu, kun. A. 
Goldikovskiu ir kun. K. Že-♦ maiciu.

Pamokslą lietuvių ir anglų 
kalbomis pasakė vysk. A. Deks- 
nys, iškeldamas tėvynės meilės 
dorybę, pavergtos Lietuvos ti- 
kinčiųjų kančias-ir~reikalą str 
pasišventimu dirbti, kad Lietu
vai ateifųJaisvės dienos; '

Gilią religinę, patriotinę nuo
taiką sukūrė Čiurlionio ansamb
lis, meistriškai atlikdamas kom- j vyriausias 
pozitoriaus Alfonso Mikulskio Cha Ji CuĮ ir vyr. sekretorius > 
sukurtas mišias už kenčiančią 
Lietuvą.

Kim Kae Von.
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OFICIALAUS CHOMEINIO PRANEŠIMO 
APIE PALEIDIMA DAR NĖRA

Kim pirmiausiai šovė į Cha.
Pamaldosesu vėliavomis da

lyvavo organizacijos: Ramovė, 
Žalgirio šaulių kuopa, kar. Juo
zapavičiaus šaulių kuopa, Neo- 
lituaniai. Vyčiu Senjorai.. Atei
ties klubas, .L. B.^ Cleveland© 

' Apylinkė. Korpl Giedra/ Pilėnų 
Tuntas, Neringos Tuntas. Aka
demikų Skautų Draugovė. Stu
dentai Ateitininkai. Moksleiviai 
Ateitininkai: Jūrų Skautai, Bi- 
rutės Draugija.

BAIGIAMASIS POSĖDIS

Sekmadieni, dienos nriesmeti- 
niame nnsėdvie. didelio dėme
sin tikėlė neseniai iš Lietuvos 
ištrukusio Romo Giedros nasa- 
koiirrias. kain iis hnvo kalina
mas. ka’"n jaučiasi Lietuvos jau
nimas, to raginimas rvžtin<mi ir 
vieniu «ai dirbti dėl Lietuvos.

Sekmadienio nonietinėie sesi- • • •• f
jota jau buvo kongreso užbaiga.

Puvo nriifntos kongreso rezo- 
lineiins. kurios bus paskelbtos 
palotinai iu tekstą* suredagavus 
Altos valdybai.

Kompresas pareiškė pilu dė- 
kinemma pen. sekr. kun. A. Sta
siui už vadovavimą darbams 
ruošiant kongresą.

Kun. A. Sta.švs padėkojo vvs- 
kuoui V. Blizgiui. vvsk. A. Deks- 
niui. dr. K. Bobeliui, gen. kons. 
A. Simučiui. R. Giedrai. Čiur
lionio ansambliui ir kitiems 
daug prisidėiusiems prie, kon
greso pasisekimo, ypač inž. A. 
Pautienio vadovaujamam komi
tetui CIevelande.

Karštą užbaigos žodį tarė dr. 
K. Bobelis, kviesdamas visus 
imtis ryžtingos akcijos.

Kongresas baigtas Lietuvos 
himnu. (ALT Informacija)

jis pasislėpė orausykloje. Tuo 
tarnu sekretorius pabėgo i kori
dorių. Antrasis šūvis buvo nu
kreiptas i nrezidenta. Jis nuvir
to i sėdinčios mergaitės sterble. 
Kim. nakeitęsį
gė prezidentą. Mergaitė pabėgo.

Tuo tarpu KCIA protokolo 
pareigūnas nušovė laukiamaip- 
me kambaryje ant sofos sėdan
čius du prezidento sargus. Jie 
spėjo ištraukti savo ginklus, bet 
nesnėio išleisti šūviu. Kiti trvs 
sargai valgė valgykloje. KCIA 
agentas i juos paleido 15 auto
matiniu šūviu, du nušaudamas, 
n trečia sunkiai sužeisdamas. 
Visa tai iyvko Korėjos Centri
nės žinių Agentūros patalpose.

Valstija mokes Cook 
Countv l:qdninės skolas

SPRINGFIELD BĮ. — Penk
tadieni visa dieną Illinois sei
melis pakartotinai svarstė Coqk 
Countv ligoninės prašvma ap
mokėti 15 mil’ionu doleriu su
sidariusios skolos. Tik atstovui 
Ted E. Leverenz, demokratui iš 
Maywood, pakeitus nuomonę, 
susidarė 107 balsu kvorumas. 
Gubernatorius Thompson paža
dėjo įstatymą pasirašyti.

— Baisi padėtis‘iš Kambodi- 
jos pabėgėlių stovyklose Tailan
de labai paveikė prezidentienę 
Rosalynn Carter. Ji savo gyve
nime niekad nebuvo mačiusi to
kių sunkių ir žiaurių sąlygų.

JAMES THOMPSON

Gubernatorius J. Thompson 
patenkintas nutarimu su
mažinti maisto ir vaistų 

• mokatorus,*

— Daktaras James G. Haugh
ton pasitraukė iš Cook County 
ligoninės vadovybės.

K AL ENDOTELIS

Lapkričio 12: Sopata, Juoza
patas, Naumė, Astikas, Dau
mantas.

Saulė teka 6:33, leidžiasi 4:36.

. Oras vėaua.

Čiurlionio ansamblis su savo vadovu komp. A. Mikulskiu, atlikęs programą Amerikos Lie
tuvių Kongreso bankete ir giedojęs Cleveland© katedroje pamaldų metu.

• : -.-.y’ (C. Genučio nuotrauka)

GALĖJO PAVEIKTI PREZIDENTO CARTERIO 
ĮSAKYMAS NESIŲSTI MAŠINŲ DALIŲ

WASHINGTON. D.C. — -š 
Įvairių šaltiniu ateinančios ži
nios sako, kad dabai t‘nė vy
riausybė yra pasiruešu-.i išleis. 
Amerikos ambasadoje suimtus 
ir be jokio pagrindo la kon'u:. 
Amerikos piliečius. Suimti:; c 
tarpe yra didokas būrys 
rikos ambasados Tehe' -e t..r- 
nautoiu. jva’rius biznio rell.^Us 
tvarkiusiu Amerikns-Pi 1c či ų It 
jų šeimos.

įdomu, kad visa eilė už ieni.
! diplomatų kreipėsi Į Bazarganą 
ir Islamo tarybos narius, dabar 
valdančius Irana. prašydami

j pale’sti niekuo nenusikaltusius 
i Amerikos tarnautojus ir pilie

čius. Užsieniečiai bandė kreip-, hjoną dolerių. Jie pirko dešimt 
- 4+s—Į 4nulą-Chomeini,—bet šiuo .^ę-Į0_Jęeleivinių lėktuvu. Tai

Lėktuvu statybos bend
rovė pakaltinta 
kyšininkavimu

WASHINGTON ^UPI).— Fe- 
leralinis prisiekusiųjų teismas 
oakaltino lėktuvų statybos Mc- 
Donnel Douglas korporacijos 
viceprezidentą ir tris pareigū- 
riiis--už-tar-ptautinį kyšininkavi- 

j mą. Bendrovė stato plataus lie- 
: mens DC-10 keleivinius lėktu- 
1 vus. Didžiausios lėktuvų dirbtu

vės vra St. Louis mieste.
Kaltinama, kad bendro'^ su

mokėjo kyšiais įvairiems Paki
stano oro linijos agentams mi-

klausimu Chomeini nenori kai-

1

SOVIETU SĄJUNGA NUTARĖ Iš EUROPOS ATŠAUKTI 
TRISDEŠIMT TŪKSTANČIŲ SOVIETŲ KAREIVIŲ

WASHINGTON, D.C. — Prieš ooje turi 935.000 gerai ginkluotų 
septvnerius metus buvo pradėti kareivių. Turi daug kariu kitos 
pasitarimai Europos karo jė
goms sumažinti, bet iki šio meto 
neuaiė.cė susitarti. Galu pale 
nutartu nasitarimus perkelti i i 
'Šiaurės Atlanto Valstybių S-gos j 
karo vadowbe ir Varšuvos Pak- į 
to centra, ta’ padarytas pirmas 
žingsnis. Brežnevas Berivne pa-į 
reiškė, kad S,ovie*n Sąjungą su-į 
tinka atšaukti 20,000 kareiviu iš, 
Rytu Europos, o kai pasitarimai 
perėjo' į Varšuvos Pakto centrą, 
tai nutarta sumažinti karo jė
gas 50.000 kariu. 20.000 kareivių 
sumažins Šiaurės Atlanto Sąjun
gos valstybės, o rusai sumažins 
30.000 kareivių.

Vakaru sąjungininku 
svarbiausias susitarimas 
tarp JAV ir Vokietijos.

EUROPOJE YRA 215.000
AMERIKIEČIŲ KARIŲ

Šiomis dienomis paskelbti duo
menys rodo, kad dabartiniu 
metu Euroooie vra 215.000 Ame
rikos kortu. Dabar gali būti įsa- 
kv+fl P0OD AmeriVnc karių grįž
ti namo. Tada Europoje liktų 
dar 202.000 Amerikos kareivių. 
Vokiečiai taip pat sutiko suma
žinti savo kareiviu dąlj. Mano
ma. kad 13.000 kareiviu suma
žinimas Europoje dalinai atsi
lieps ir į Amerikos biudžetą. 

! 13.000 kareivių išlaikymas Vo
kietijoje gana brangiai kai
nuoja.

Pasitarimai su rusais seniai 
pradėti, bet jie nesistūmė pir
myn. Tuo tarpu dabar, kai pre
zidentas Carteris pasiuntė kelis 
tūkstančius marinu i Guantana- 
ma ir 16 hjlrionu dolerių padi
dino hiiidžAta. tai rusai sutiko 
atšaukti dalį savo karių iš Rytų 
Europos.

935,000 VARŠUVOS ‘ 
PAKTO KARIŲ 

‘ f r T* į • ■ į - r - »

Dabar paaiškėjo, kad Varšu
vos Fakto .valstybių-Rytų Eure-

pats 
vyko

valstybės, bet 400.000 kareivių 
vra. rusu Visi žino, kad Šiaurės 
Atlanto kariu skaičius yra ma
žesnis. bet ju ginklai geresni. 
Jeigu Sovietų Sąjungos karo jė
gos bandytu veržtis i Vakarų 
Eurona. tai būtu vartojami ato
mo ir k’tokie gynvbos ginklai. 
Rusai taip pat permetė i Rvtu 
Europa atominiu ginklu, šis 
ginklavimas dar labiau įtempė 
nuotaikas, kurios Sov. Sąjungos 
karo vadus verčia rūpint’s gv- 
nybos reikalais. Tas ir privertė 
Brežnevą keisti taktiką ir ma
žinti kariu skaičių Rvtu Euro
poje. Gruodžio 12 dieną Varšu
vos Pakto ir Šiaurės Atlanto 
Valstybių Sąjungos atstovai 
susirinks.

vėl

Rekomenduoja patvirtinti bė« ir “į0 nebepriima.
‘ /J O T Z"!/“’* YrrTvrrmPrie dabartinės vyriausybės,' 

visą laiką posėdžiaujančios ir; 
bandančios spręsti visus svar- J 

Užsienio Reikalų komitė-'p besnius Irano- klausimus, sunku j 
• - - ’ ' • • ’ - prieiti ir bandyti aptarti dabar,

kylančias naujas problemas.
Be visos eilės Europos yalsty-j 

bių. į naują vyriausybę kreipėsi; 
net dabartinės Kinijos vyriau-. 
svbĮgį; atstovai, . prašydami iš- 
le’sti Amerikos piliečius, nes jie 
nieko bendro neturi su dabartį- ’ » 
nėmis Irano problemomis. Da-' 

Clairborne Pell iš j bartimu metu^pati svarbiausioji 
problema .esanti Irano šacho Ii-, 

iš So. Dakota. Joseph -R. j kinas. Irano -mulos ir fanatikai 
Paul S. Sar-j tvlėio.' kol šachas buv^ Meksi--

SALT ii sutartį
j . WASHINGTON. D.C. — Se-
1 nat, \ '
! tas 9 prieš 6 balsus nutarė reko- 
j menduoti sena*”: atomi-
*- nių ginklų - iibujimo sutartį su 

Sovietų S junga. Sutartis ’*;ini- 
tete buvo svarst^mp - r ketu
ris mėnesius. ,

Už sutarties patvirtinimą bal
savo šie senatoriai: Charles H. 
Percv ’š Illinois, Frank Church 
iš Iowa.
Rhode Island. George MčGov- 
e’-n
Biden iš Delaware, i 
b^nes iš Marvland. Edmund S.; 
Muskie iš-Maine. Edward Zorin- 
sky iš Nebraskos i 
Javits iš New Yorko.

Prieš oatvirtinima balsavo: 
: John Glenn ’š Ohio. Richard
■ Stone iš Floridos, Howard H.
■ Baker iš Tennessee. Jesse Helms 

iš No. Carolines, S. I. Hayaka- 
wa iš Kalifornijos ir Richard G. 
Lugar iš Indianos.

Amerikos mašinos 
padeda rusams

WASHINGTON. D.C. — Pen-! 
tagono pareigūnai tvirtina, kad 
įvairios Amerikoje gamintos 
mašinos padėjo rusams tiksliau 
nušauti pačius galingiausius ato-^ 
mo šovinius.

Sovietų technikai pramoko' 
naudoti gana sudėtingas prie-į 
menes paleisti šovinius į tikslą.!

Kongreso atstovai priėjo įsiti-, 
kinimo, kad rusai naudoja Ame-, 
rikos technologiją šaudymo me
nui na gerinti Iki šio meto kita
taučiai galėjo laisvai naudoti
Amer’kos technologiją. Dabar čių neišleidimo. 
ieškomos priemonės, kaip apsau
goti technologijos atsiekimus.

Įvyko 1972-1977 metu laikotar
piu. Tuo pat metu kyšiais išmo
kėta 6 milijonai dolerių Korė
jos. Filipinų. Venecuelos ir Zai- 
rės paie:gūnams.

kote, bet kai pasklido -žinia, kad 
iiš7atvyko į New Yorką. tai visi1 

ir Jacob K. valdžios" atstovai , ir mulos pra-'
dėjo reikalauti, kad šachas būtų 
išduotas- dabartinei Trano vy- 
riausvbei. Nei Chomeini "ir kiti 
mulos, nei Islamo tarybos nariai 
nenorėjo klausyti apie. šacho 
ligą. Jie norėjo šacho, kad ga
lėtu- ji teisti ir nužudyti. ■. .ka-us

Nei prezidentas, nęr kiti vals-’ Bruce T. 
tybės pareigūnai nesirengia ati
duoti šacho dabartinei ar kitoms 
vyriausybėms. Šachas su šeima 
vra tremtiniai. Be to. šachas su- 
sripo ir jam buvo reikalinga pa- ' 
galba. Jis turi vėžį ir jam rei-( 
kalingas ilgesnis gydymas Ame
rikos ligoninėje. j

Irane nebėra JAV ambasado
riaus. Irano vyriausybei atsisa- *

i kius priimti naujai paskirtą am- 
46 m. Kavaja pagrobė birže- basadorių, visus Amerikos rei-;

lio 20 d. American Airlines lėk
tuvą. skrendantį iš New Yorko 
į Chicagą.

Trano studentai 
savavaliauja

NEW YORK. N.Y. — Irano 
'■ studentai, besimokinantieji JAV 

aukštesnėse mokyklose, sava- 
vabauia. Jie protestuoja prieš 
šacho įsileidimą i Ameriką, o da
bar reikalauja, kad jis būtu iš
vežtas i Teheraną, kur minia jį 
nužudytų.

Keturi iraniečiai- isis^/p į 
Minnesot'o^gubernatoriaus Al
bert Quie rezidenciją, norėdami 
ji .pagrobti, bet jiems nepavyko.

— Palestinos Išlaisvinimo Or- 
ganiazciięs narys kalbėjosi su 
Islamo tarybos nariais ir prašė 
’šleisti amerikieč’us Kra-š+a val
danti tarvba prižadėjo išleisti 
JAV pil sčius.

Lėktuvo grobikas teismo 
pripažintas kaltu

JAV Distrikto 1 eisme buvo 
nagrinėjama Qerbu laivės kovo
tojo Nikoli K a v? a bvL-i už lėk
tuvo rth’m-> p- iri'u d'onų 
.Tv’rtr teismas nriuaz.’no ii kaltu. 
Teisėjas Joel Flaum jam. pa
skirs bausmę laipkričio 28 d. i

tvarkė reikalu vedėjas 
joingen. bet orios dvi die- 

nas iis taip pat buvo suimtas. 
Jis buvo vedamas į Amerikos 
ambasadą, bet ten neriuvežtas. 
Manoma, kad jis laikomas vieš
butyje. Irano kariu saugojamas.

Irano vyriausybei patyrus, 
kad JAV nesirengia išduoti Ira- 
nui 
dar 
kad

šacho.
labiau 
šachas 

apie planus
pedicij

— Amerikos studentai keliose 
vietose protestavo prieš Irano 
naują vyriausybę dėl JAV pilie-

Pajamų-iš investicijų ir nuo
mų neužteks. Reikia ieškoti ki
tokių pajamų šaltinių. Nuosto
lius teks padengti aukomis.

Apie Vatikano pajamas ėjo 
...............  j_. | įvairiausiu šnekų, bet tiktai šia- 

sirinkusieji kardinolai, išklausę j me kardinolų pasitarime buvo 
pranešimą apie dabartinę finan-1 atidengtos pajamos ir išlaidos, 
sinę padėtį, suprato, kad šįmet Naujas popiežius pamanė, kad 
VsŲtikanas turės $20.2 milijono" geriausia informuoti kardinolus 
deficito- ir ateinančiais metais apie padėti ir prašyti visų ko-l 
gali būti dar blogiau,' •.................. operacijos bei pagalbos. ' |

Vatikano deficitas gali 
siekti $20.2 milijono 

VATIKANAS, Italija. — Su-Į

i

JODY POWELL 
PreildentiaI Press 
Secretary

Jody Powell informavo 
laikraštininkus apie sun

kią padėtį Irane.

pradžioje nuotaika 
isitemoė. Manyta, 
New Yorke tarsis 
suruošti kokią eks-

’ Traną.
Ivair ai« kr" išaiškinus Ira

no ' ;a>>svb'. i. kad JAV nesi-
' • u ^achu apie jokią inter
venciją j Iraną, bet tiktai sudarė 
sąlygas jam nustatyti ligą ir 
gydytis, tai nuotaikos iraniečių 
tarne truputį atlyžo.

Vyriausybės sluoksnius pa
veikė žinia apie prezidento nu
tarimą nebesiųsti Tranui lėktų- 
vams reikalingų dalių. Visi Ira
no lėktuvai yra Amerikoje ga
minti. Pakeitus išsinešiojusias 
dalis, lėktuvus galima naudoti, 
Sustabdčius daliu siuntimą. Ira
nas liks be aviacijos. Manoma, 
kad šitas klausimas Drivers Ira
no vyriausybę keisti santykius 
su JĄV. Iraniečiai išįaiškino. 
kad JAV gali sustabdyti ir ry
žių vežimą.



J. KLAUSEIKIS bematoriaus motina, esanti *pro-

Kalifornijos gubernatoriaus Brown 
ramsčiai prezidentūron taikantis

Tom. Jane. Jerry — garsi Ka aiškina, jog Brown draugystė 
lifornijos trejukė, žinoma ir vi-' su Tom ir Jane atsilieps neigia- 
sojc .'—.etikoje. Tom Hayden

vedas protestuose piieš Vietna-( 
n o karą. Filmų aktorė Jane 
Fordą — to žmona, o trečiasis

mai jam siekiant Amerikos pre
zidento vietos, nežiūrint ir to, 
kad Tom ir Jane esą pasižadėję 
surinkti milijonus dolerių rin
kiminei agitacijai. Minimos ki->

narys yra Jer-j tos dvi populiarių dainų daini- 
i.nis Kaliforni- 

ri.aj.iųs. 1976 m. ne-Į
:;ra prasimušti į Ame- 
zidcntus, bet dabar vėl 

pasiskelbė, jog jis yra preziden
tinis kandidatas ateinančių me
tų rinkimuose.

Su Tom ir Jane gubernato- 
rus Brown yra labai sustiprinęs 
draugvstę. Jane Fonda buvo jo 
paskirta į Kalifornijos meno 
tarybą, bet valstybės senatoriai 
nubalsavo ją iš tos komisijos pa
šalinti. nes esanti jos parodyta 
neištikimybė Amerikai, kai ji 
Vietnamo karo metais lankėsi 
Hanojuje ir sakė prakalbas 
prieš Amerikos politiką. Tom 
Hayden’ą gubernatorius Brown 
yra paskyręs į Southwest Re
gional Border komisiją — sau
lės energijos panaudojimo pa- 
komisijos nariu. Didelės įtakos 
darydami Tom ir Jane įpiršo 
ir gub. Brown paskyrė misterį 
Edison Millerį Orange apskri
ties tarybos nariu, kuris Viet- 

ne- 
ko-

t u •.
Brow

namo kare buvo patekęs į 
laisvę ir bendradarbiavo su

Šių kairiasparnių parama 
bematoriui Brown reikalinga, 
nes jis yra praradęs kai kurių 
kitų liberalų pasitikėjimą, pvz... 
Americans for Democratic Ac
tion. Yra amerikiečių politinio 
gyvenimo komentatorių, kurie

gu-

ninkės: Helen Reddy ir Linda 
Ronstadt, kurios savo koncertų 
pelną skirsiančios Brown agita-

Tom Hayden, ir Jane Fonda 
praeitą mėnesį baigė kelių sa
vaičių prakalbų kelionę po Ame
rikos miestus. Sakoma, jdg tai 
buvo pėdų pramynimas prezi
dentinio kandidato Brown ke
lionėms.

“LIBERALAI” Į TEISĖJUS
Besiruošiant į prezidentinius 

kandidatus, pernai gubernato
riaus Brown draugas Orville 
Schell, buvęs ir Kinijoje, rašęs 
“The People’s Republic” laik
raštyje, paruošė knygą, pavadin
tą “Brown”. Ją išleido Random 
House leidykla.. Moderniška 
knygos konstrukcija, bet yra ir 
šiek tiek Brown biografinių ži
nių. Jis nuo 1956 m. rugpiūčio 
iki 1960 m. sausio, vadinasi, tre
jus su puse metų, mokėsi į ku
nigus jėzuitų seminarijoje, at
skirtas nuo pasaulio, kur nei te
levizijos. nei kitų moderniškų 
prašmatnybių neturėjo. Kunigu 
Įšventinamas nesidavė. Po to 
studijavo Berkeley ir Yale uni
versitetuose ir turi aukštojo

testantė. (Dabartinio guberna
toriaus tėvas Pat Brown yra bu
vęs du terminus Kalifornijos 
gubernatorium.)

Buvęs jėzuitų klierikas Brown 
sakosi jėzuitų filosofijos atsisa
kęs. Į knygos autoriaus klausi
mą, ar jis tebesiskaito kataliku?, 
Jerry Brown atsakė, jog nesi
jaučiąs patogiai katalikiškose 
dėžėse. Nepriklausąs ir aktyviai 
nesijungiąs i ktalikybės organi
zaciją. Kai išstojęs iš seminari
jos, pasidaręs privatus dvasinių į
dalykų tyrinėtojas.

Pasidaręs privačiu dvasinių ■ 
reikalų tyrinėtoju gubernato
rius Brcwn yra pasidavęs įvai
riaplaukių “liberalų” įtaka? ir į 
teisėjus nemažai paskyręs as
menų, kurie yra dirbę American 
Civil Libert:es Union organiza- 
cijoje bei tos unijos rekomenda-, 
cijas turinčius. Štai keli pavyz
džiai gubernatoriaus Brown pa
skirtų teisėjų:

Apeliacinio teismo teisėjas 
Paul Halvonic ir jo žmona De
borah Halvonic, advokatė, rug
sėjo mėnesį Oakland mieste 
areštuoti už savo sodyboje au
ginimą 300 su viršum marijua- 
nos kelmų ir už laikymą kokai
no. Šį savo draugą į apeliacinio 
teismo teisėjus gubernatorius 
Brown paskyrė nežiūrėdamas į 
bylą, kad tasai teisininkas, dirb
damas American Civil Liberties 
Union Įstaigoje, lankydamas ka
lėjime suimtąjį, atsinešė ir ma- 
rijuanos cigaretę. Bausmės iš
vengė išsiteisindamas, jog tai 
ne jo cigaretė ir nežinąs, kaip 
tas marijuanos žiužulys į jo ci
garečių pakelį pateko. Rugsėjo 
mėnesį naujai iškeltoji byla ne-

M

mokslo diplomus. Knygoje yra baigta, bet kai kurie net demo- 
Jerry Brown tėvo pasisakymas, kratų senatoriai yra viešai įspė- 
jog jis pats atsivertęs į katali- ję teisėją Halvonic, jei .jam ir 
kus, o jo žmona, dabartinio gu- pavyktų išsisukti nuo bausmės j

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

de! vadinamųjų techinikinių 
arešto klaidų, tai jisai būsiąs pa
kaltintas Senate (impeached).

Į Los Angeles aukštesniojo 
teismo teisėjus paskirtasis gu
bernatoriaus Brown draugas 
Robert S. Stevens yra vienos 
moters kaltinamas, jog telefonu 
nešvankiai apie lytinį santykia
vimą kalbėdamas siūlėsi. Mote
ris jo kalbą užregistravusi. Kai- mą kriminalinėje byloje ir poli

tiniais sumetimais tas sprendi
mas prieš praeito rudens balsa
vimus nebuvo paskelbtas. Aukš
čiausiojo teismo toji veikla dar 
tyrinėjama. Teisėjų apsiskanda- 
lijimai, tyrinėjimai — tai vis 
teismų nuvertinimai, kartu tam
sūs šešėliai į gubernatorių 
Brown.

Jerry Brown? yra nevedęs, bet 
mėgsta scenos, moteris. Su Lin
da Ronstadt šįmet po Afrikos 
valstybes važinėjo. Atsisakė gy
venti gubernatoriui skirtoje vi-., 
loję. Už apartamentą moka 250 
doleriu, lovos neturi.
“moderniškai” — spyruoklių dė-

tinimą tyrinėja Commission on 
Judicial Performance.

Stephen Lachs, homoseksua
listų veikėjas, rugsėjo mėnesį 
paskirtas Los Angeles krimina
linio teismo teisėju.

Gubernatorius Brown parin
ko Milton (McGee kandidatu į 
apeliacinio teismo teisėjus, bet 
tuoj kandidatūrą turėjo atšauk
ti, nes iškilo tyrinėjimai, jog ta
sai asmuo pasižymėjęs nęĮeistį- 
na teisinę praktika ir esąs išrą- 
šinėjęs blogų čekių.

Hugh Goodwin, paskirtą Fres
no mieste teisėju, balsuotojai 
atstatė, nes tas teisėjaudamas 

I kriminalistus ne į kalėjimą 
j siuntęs, bet liepęs nueiti į baž- 

! nyčią ir pasimelsti. -
< Teisėju į Fresno miestą pa

skirtas Lenore. Schreiber. Esąs 
daromas policijos tyrinėjimas, 
kad tas asmuo palaiko teisinius 
ir asmeninius ryšius su krimi
nalinės veiklos meksikiečių ma

mo pirmininke. Jos ir Frank C. 
Newman paskyrimas teisėju su
kėlė ir reakciją, kad jie “minkš
ti” kriminalinėse bylose, kaip ir 
gub. Brown nepripažįsta mirties 
bausmės. Tik 52% balsuotojų 
savo balsais Rose E. -Bird pa
tvirtino pareigose, bet tuoj iš- 

.kilo, jog jos vadovaujamas teis
mas padarė “minkštą-’ sprendi-

NESUSIORIENTUOJAME...

Naujienose (spalio 16) bend
radarbis J. “Dėl minčių gilumo 
ir aktualumo” išveda mums Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos klebono prel. kun. J. Kučin
gio pamokslo dalis, o ištisas bu
vęs išspausdintas Karyje Nr. 7. 
Kai kurios cituojamos mintys 
man ypač patiko, nes jas pats 
skelbiau Vienybėje, kada po 
Juozo Tysliavos mirties 1961 m. 
buvau jo žmonos Valerijos pa
kviestas būti vienu šio seniau
sio pasaulyje lietuviško laikraš
čio redaktorių.

Pavyzdžiui, akin krito prel. 
Kučingio pareiškimas: “Lietuva

Cicero skyriaus tarybos posė
dis, kuriam pirmininkavo dr. 
Bronė MotušienC Posėdyje da
lyvavo visų 9 organizacijų ats
tovai, o. iš centro yaldybos —J. 
Skorubskas ir inž. G.Lazauskas 
viso 19 asmenų.

Praeito posėdžio protokolas 
priimtas be pataisų. Iš ALTos 
suvažiavimo ir kongrėso Kleve 
landė išsamų pranešimą pada
rė dr. B'r. Mofnšienė, o jį pa
pildė ir į paklausimus atsaki
nėjo inž. Lazauskas ir J. Sko
rubskas.

Iš taiprekorderio įnž. Lazau
skas davė VLIKo valdybos pir
mininko- dr. K. Bobelio pasikal 
bėjimą per Margučio radiją.

Nutarta, kad Vasario 16 pro
ga — 1980. II. 9 d. v^Jiavos pa
kėlimui prie Cicero miesto val
dybos himnams sugiedoti,' kvie

yra priešo okupuota. Pagrindi-'solistę Ireną Petrauskienę, 
nis kovos frontas yra išsitiesęs Minėjimą įprasta tvarka 1980.

H. 10 d. praves parapijos sa
lėje. Valdybai paversta tvarky
ti visus techniškus reikalus.

ALTos Cicero skyriaus val
dybai pirmininkauja dr. Petras 
Atkočiūnas.

S. Paulauskas

Lietuvoje, ne išeivijoje”. Šios 
esminės pažiūros prisilaikė ve
lionis prof. Mykolas Biržiška ir 
velionis Lietuvos sd vadas, Ste
ponas Kairys.

Pabrėžiu ir kitą prelato min
tį, kurios, taip pat, prisilaikiau 
nuo 1961 mėtų: “Mes siekiame 
ryšių su Lietuvos žmonėmis, bet 
ne su okupantu ar jo agentais. 
Norint pasiekti savo tautą, ten
ka lįsti pro priešo truputį at
keliamą geležinę uždangą. Tu
rime lošti šaltai, atsargiai, išjun
gę aistras, o pasikvietę talkon 
Saliamono išmintį ir žalčio gud
rumą”.

Tokiu būdu, šiek tiek stebina 
bendradarbio J. “baisia, sukre
čiančia” pavadinimas žinelės 
Kanados Tėviškės Žiburiuose

LIETUVIŲ DIENŲ 
ŽURNALAS

t '

Lietuviu Dienų žurnalo spa
lio mėn. numeris jau išsiuntmė
tas skaitytojams, bendradar
biams ir platintojams.

Šis “Lietuvių Dienų” nume
ris yra skirtas Balto 35 metų 
veiklos sukakties atžymėjimui.

Viršelyje Los Angeles Apy
linkės Valdyba su direktoriumi 
Vladu Pažiūra- ir įgaliotiniais

j ° Pa-arimu lįsti pro priešo 
. , . | truputį pakeliamą- geležinę už-

žę ir matracą ant grindų pasi-j
dėjęs ir sakosi gerai išsimiėgąs.j Lindėjaij atrodo. n tikėtis 

Ar panorės demokratai tokį J 
politiką išsirinkti kandidatu į 
Amerikos prezidentus, paaiškės 
vėliau.

apie Amerikos lietuvių dailinin- įvairiuose priemiesčiuose. Ve- 
kų Vytauto K. Jonyno ir Irenos damųojužgina “Balfo džiąugs- 
D. Griežės darbų ^odą--i979 & - • — ■ — 1
rugs. 27 d. Vflniujė Šiek tiek 
baisiu ir sukrečiančiu, gali būti, 
buvo Jonyno pasibučiavimas su 
parodą atidariusiu Justu’ Palec- 
kiu ir viešas padėkojimas parti
jai, vyriausybei, Dailės institu
to nariams bei Tėviškės draugi
jai su gen, Petroniu priešakyje 
už pagalbą šią parodą suren
giant. Bet šitą- galima priskai- 
tyti ir į prel. Kučingio patarimą 
pasikviesti talkon Saliamono iš
mintį ir žalčio gudrumą, sekant

pylos iš nesusiorientuojančių 
Amerikos lietuvių, kurie, santy
kiavimo su lietuviais Lietuvoje 
atvejais, nori pyragą ir valgyti, 
ir jį syeiką palikti.

Vyt. Sirvydas

mai, ir rūpesčiai per 35 me
tus”. Nuotraukomis iliustruoja
ma Balfo , rengtų balių progra
mos, jų atlikėjai, įvairių laiko
tarpių valdybos ir šiąip darbuo
tojai. Beletristikoje — rašytojo 
Jurgio Gliąudos jumoristinis 
pasakojimas “Balfiniai papildy
mai-.’ ,iš~, iVpkįeŪjos lagerių,.-gyr- -■ 
yeninąo. .- . ■

J. Audėno kalba,' pasakyta 
A.A. dr. Mykolo Devenio viener 
rių metu mirties sukakties pa- 
minėjime.

Vilniaus universiteto medalio 
nuotraukos ir aprašymas. Poros 
knygų recenzijos.

Anglų kalbos dalyje straipsnis 
ap e Tomo Venclovos poezijos 
vertimus Stalino ir Kruščėvo 
viešpatavimo laikais. Lietuvos 
žydai ir Holocaust knygelės re
cenzija ir- kiti dalykai.

L. Dienos

Here’s some great news for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 61/4%.

This 6¥2% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 
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 
Notes, and for Series H Bonds, 
the increase takes effect with 
their next semiannual interest 
period, beginning on 
or after June 1,1979.

So you see,

Bonds are getting better all the 
time. This new 6TA% interest rate, 
together with the tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
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 news that
should increase your 

interest.
Bonds are a better 

buy than ev^r before.

m

Kiti devyni gubernatoriaus 
Brown paskirti .teisėjai balsuo
tojų nepatvirtinti ir nušalinti, 
bet atsiradus laisvoms vietoms 
juos gubernatorius- vėl. kitur 
teisėjauti paskyrė, .

Gubernatoriaus šalininkai pū
tė reklamos dųdas, jog pripa
žinta moterų teisių lygybė, kai 
paskirta Rose Elizabeth Bird 
Kalifornijos aukščiausiojo teis

c Di-Gel.
The Anti-Gas Antacid.

ThelH-Gėil CICERO
Kai 

skilti

r SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

IXPttSSMiy DRMMr

YOU'LU RUN INTO TROUBLE- IF 
THERĖ'S A SUDDEN STOP WHILfi 
You'Re FOLLOWING TOO CLOSELY.^

DON'T- CUTJN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

y in
IF you DRIVE AT THE 

SPEED ST
THF-

1973 melų pradžioje ėmė 
Cicero L. Bendruomenės 

apylinkė ir susjdarė reikalas at Į 
gaivinti, taip gi’ažiai ankščiau’, 
veikusį, ALTos Cicero skyrių, į’j 
jį iškart įstojo šešios Ciceroje 
yįękiančios organizacijos, šiuo 
metu į Cięcrd ALTą įeina-devy 
nios organizacijos. - .

Lapkričio 7 a. įvyko ALTos'

YOUR DOS NEEDS 
VITAMINS, TOO.

* W ♦ W- ■*. -.

A Servants
C1979 M-liez Monv«v CompaRv. e subs^Fv at 
- A.Ų. Rotjmi Co . 8-c^n<xxl. Vwgtn.a 23230

and 
Compounded 

Quarterly

OUR SAVINGS
.CERTIFICATES 

EARN UP TO \8%

!3V3S

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS ttKot 
Phonei Vlrjinlfc 7-7747

BOORSi >ton.Tu«.Fri.9-4 Thur.9-8 S»t* 9-1 

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to

see us for 
financing
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EAST CHICAGO, IND
KNIGHTS OF COLUMBUS ORGANIZACIJOS ŠVENTĖ

A. J. Vinikas

š.m. spalio 21 d. East Chica- 
coje Knights of Columbus orga-| 
nizacija, turinti 400 narių, sa
voje salėje suruošė pagerbimą 
minėtoje organizacijoje nusi
pelniusiam A: Vinikui. Spalio 
17 d. A. Benjamin, Jr., Š, India
nos pirmo distrikto kongresma- 
nas JAV Kongrese Washington, 
D.C., palankiai pagarsino A- fi
niką, išrinktą šiais metais pa
gerbti Knights of Columbus or
ganizacijos, skaitė‘Kongrese A. 
Viniko biografiją, apibūdino ša
kotą jo veiklą, kaip lietuvių ly
derio ALTos, Demokratų ir ke
leto kitų organizacijų ilgamečio 
pirmihinko, įtraukė i Kongreso 
rekordus, o kopijas prisiuntė į 
salę pagerbimo dalyviams.

š. Indianos amerikiečių spau
da ruošiamą pagerbimą plačiai 
aprašė. Rengėjai pakvietė lie
tuvių organizacijas ir lietuvius 
kartu dalyvauti pagerbime. Iš 
viso dalyvavo virš 400 žmonių. 
Iš lietuvių Indianoje niekas ki
tas tokio dalyvių skaičiaus į pa
gerbimą nesutrauktų.

Už garbės stalo matėsi apie 
30 svečių. "Jų tarpe atpažinti: 
Gary vyskupas A. Grutka; dr. 
I. Urbonas, Gary lietuvių para
pijos klebonas; I. Vichuras, East 
Čhicagos lietuvių parapijos kle
bonas; kunigas J. Pusateri; bu
vęs Š Ind. pirmo distrikto kon- 
gresmanas R. J. Madden; East 
Chicago meras R. Pastrick; AL
Tos Centro valdybos atstovas P. 
Bučas; ALTos vietinio skyriaus 
vicepirmininkė A. Nanienė, anf-

I VINCAS ŽEMAITIS’

ŽMOGUS IR KNYGA LIKIMO LEMTYJEIT’S AMAZING!
XHEH h BARGRIM 
IS MADE, BoTA 
MEN EXCHANGE R 
PIECE OF BRERp.

P yuę FAVORITE "■ 
HATHve ęHEEgg

CF MPOAGASCAQ IS
OF MILK AMO OSTRICH EGGS' 
BuT OMLV HVE NV^ALTh^ 
CAM AFFORD IT V

A CCM/'S'lAlL, PUKED 
ON A PA'TiEhT'S CHEST, 1 
WAS CONSIDERED A GOOD 
CURE FOR 
WieESTOM

TAE 
BARGAJM». \

ras vicepirmininkas J. Valeika; ; 
Hammond WJOB radijo komen
tatorius Irv Lewin ir daugelis 
neatpažintų.

Vėliavas įnešė gražiose uni- . 
formose Knights of Columbus 
nariai. Muzikui A. Giedraičiui 
akompanuojant ir publikai pri
tariant, solistė A. Giedraitienė 
darniai sugiedojo “God Bless 
America” ir kiek vėliau — Il
giausių metų. Kunigas J. Pusa- . 
teri sukalbėjo maldą.

Tarp daugybės sveikinimų, 
raštu sveikino vysk. A. Deksnys, 
žodžiu sveikino kun. J. Pusate
ri, Knights of Columbus E. Chi- 
cagos skyriaus vardu, vyskupas 
A. Grutka — Gary vyskupijos,' 
E. Chicago lietuvių parapijos 
klebonas L Vichura, ALTos 
Centro valdybos vardu — P. Bu- J 
čas. Tarp daugelio aukšto rango 
politikierių sveikino buvęs Š. 
Indianos kongresmanas R. J. ■ 
Madden, ALTos vietinio sky- 
riaus vardu — A. Nanienė, (R)' 
L.B. vardu — K. Čiurinskas, ir; 
East Chicago meras R. Pastrick. j

Dovanas įteikė Columbian '■
Club Award, Catholic Layman tuviai 
Award ir R. Lietuvių Bendruo
menės valdyba. A. J. Tracy api- žiniškus darbus Lietuvai ir lie- 
būdino A. Viniko šakotą organi-' tuviams, ypač ateiviams tremti- 
zacijose veiklą amerikiečių ir niams. Amerikos Lietuvių Ta- 
lietuvių tarpe. Kun. dr. I. Urbo-' ryha, per karą ir po karo Wa- 
nas sukalbėjo maldą.

A. J. Tracy sklandžiai prave
dė A. Viniko pagerbimą. Svečiai 
buvo vaišinami skaniais val
giais, o baras patarnavo gana 
vikriai. Prie geros muzikos pa-_ 
tenkinti šolo-linksminosi iki vė 
lumos. K. C.

| HAVč
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ALTos Centro veikla ir skyrių 
reprezentacija '

(Tęsinys)

Pirmojo Pas. i iro išdavų li-| 
j kimus padiktavo lenkams tikrai Į 
’garbingą misija; padėti savoj 
ibembos isterijis bičiuliams 
! kainynams liciuvianis. tikrai-! 
Į mečiams gudams išsilaisvinti i 
, iš žiaurios ilgų metų rusų carų 
j satrapų vergijos Ir vielo'n to! 
(lenkai šiems (auloms atnešė dar j 
'žiauresnę ir niauresnę vergiją;! 
■ okupaciją, prievartinį nulauti-! 
nimą, koncentracijos stovyklas’ 

i ir beteisiškumą.
Antrą pasaulinį karą ir 

galimybės patiems len- 
patirti ant savo kailio jų 

! praktikuotus sn' o kaimynams 
i metodus. (Aušvitzas, Katynas, 
i lenkų tikrų etninių žemių gro- 
ibimas ii’ daug, daug kitu iki šiol 
! tebesitęsiančiu nelaimiu). Len- 
‘kai turi apie save labai taiklų! 
‘ posakį: “Monday polak po szko- 
Įdzie” (Gudrus lenkas po- nelai- 
jmės). Duok dieve, kad tai tik
rai taptų lenkams pamokančia 
ir sektina politinio gyvenimo 
taisykle.

Galop, noriu pabrėžti, kad 
giliu Įsitiki

nimu prof. dr. P. J. Kušnerio 
mums Dievo 

Apvaizdos skirlas-geriau pažin
ti ir įsisąinonyli, kas yra mums 
buv. Rytprūsiai, Mažoji Lietuva 
ar kaliningrado sritis. Dvigu
bai svarbiau, kad jis parašytas 
neutralaus ruso etnologo. Ta pa
čia kryptimi veikiama, ką vė
liau patirsite, kad išsiaiškintume 
mūsų etninių žemių sienas Ry
tuose su gudais. Mūsų siekiai, 
veikla ir malda turi būti nu
kreipti ir koncentruotis Į tai, 
kad i atkuriamą laisvą demo
kratinę Lietuvos valstybę Įeitų

imą Smeigiamojo 
m; tu konstituciją

į žemes, pagristus abjektysia s 
i etnografinio mokslo duomeni- 
įmis. Laigiu, dėkt damas už kan
trybę visa tai išklausyti.

-—) Įddmu: Povilas, Jono sū- 
j nūs Kušneris gimė IKSO m. Gar- 
! dine (Lietuvos 

1968 m. 
gvveno i

i davė

teritorijoje) ir 
Maskvoje. Kuri 

■ veikė Rygoje, 
ršnerio, Pušne- 

raiėio) pavarde gyventojų yra 
šakių apskrityje bei Žemaitijo
je. Kalbininko Jono Jablonskio 
vvr. sesuo Ona buvo Kušnerie-

mirė
laiką

Tai netrukus j Kušnerio (ir P

nė.
(Pabaiga)

š. m. Naujienų Nr. 260, 
spausdinant straipsni “žmogus 
ir knyga likimo lemtyje”, pir
moje skiltyje po 16 eilutės pa

baigos vra iškritusi viena eilu 
tė — ...tais paruoštą žemėlapį: 
‘•XIII...

Pakeitus ALTos statutą ta 
prasme, kad AL-los skyrių at
stovai reprezentuoja savo sky
rius Amerikos Lietuvių Tarybo
je su teise balsuoti, su stiprintų

Senosios kartos Amerikos lie-.bėti, apie provincijos lietuvių ALTos skyrių veiklą lietuvių ko-
ALTos, skyrių veiklą ir jų pa- lonijose. Taip pat ir ALTos cent- Jniano patyrimu i 
geidavimus. " ras, turėdams keletą atstovų iš

Prieš kelioliką metu lietuvių ‘ skyrių, jaustųsi daugiau demo- 
kolonijose. ALTos skyriai dirbo kratiškas didesnis svoris prieš 
sklandžiai, be Bendruomenės 'opoziciją ir būtų didesnis ryšys 
aštrios opozicijos. Tuo laiku‘su skyriais.
ALTos skyrai surinkdavo daugi . ... . v ™ ,Tm
, . . -t,- • -te Amerikoje vra virs 20 ALTosdaugiau pinigu per vasario 16 , T- - x. ... , . , . skvriu. Jie vsi negalėtu atsto-mineiimus negu pastaruoju lai- v , . ivauti savo vienu įgaliootiniuku, nes kaip žinome, dabar i. AT_ x _v .v, j . • - -jr !i ALTos centro valdyba; uzteu-Bendruomene organizuoja va-*- ,. j • itu is visu skvnu išrinkti keletąsano 16 rinkliavas savo naudai.; ‘ ? J ■■ ,, ,. j y -d via ’atstovu i centro valdyba. Šita Neužtenka to, kad LB apylinkes, ,.x * - , ... .."t :v • • įgalėtu padaryti skvnu atstovairenka vasario lo jiems nepn-1®T _ - 1 ,

, .. , t , I ALTos suvažiavime, arba susiklausomas aukas, bet jie kliudo 
ir kenkia ALTos veiklai.

susiorganizavę i politinę 
organizaciją, AI.Ta, atliko mil-

I shingtone, darė didelį spaudimą 
į Amerikos prezidentus, kon
gresą ir išgavo nutarimus, Ame
rikos vyriausybėje, neprimaži- 
nimą Lietuvos okupacijos, pa
likti Lietuvos vvriausvbės atsto
vą su konsulatais. Taip pat AL- 
ta išgavo iš vyriausybės nutari
mus neatiduoti Maskvos prašo
mus okupuotos Lietuvos trem- 

Dailininko Povilo Kaupo tinius, esančius Vokietijos lage- 
paminėjimas Iriuose. Jei ne ALTos žmonių di- 

’dėlės pastangos Amerikos vy- šių metų lapkričio 16 theną Dp
Čiurlionio galerųoje (Aw, _ šian<Jien būtm]Ie n<_ lai.

mingojė Amerikoje, bet Sibiro 
vergų stovyklose sunaikinami. 
To meto, ALTos vadovybėms 

; priklauso didžiausia pagarba ir 
dėkingumas už gelbėjimą lietu
vių.

ALTos priešai opozicija, tiltų 
statytojai ir bendradarbiau to
jai su Lietuvos okupantu, šian
dien turėtu atsiminti ALTos lie
tuvių gelbėjimo akciją ir ne- 
trugdytų ALTos politinei vei
klai, bet p riešingai — jai padė
tų.

šiandien aktualu kiek pakal-

centre) bus atidaryta prieš me- ■ 
tus mirusio dailininko Povilo' 
Kaupo kūrinių paroda. Parodo
je bus išstatyta 72 tapybos dar
bai. Taip pat M. Morkūno spaus
tuvėje jau baigiama spausdinti 
ir dailininko monografija. Visą 
monografijai medžiagą surinko 
ir spaudai paruošė dailininkas 
Br. Murinas. Tautinėse kapinė
se, kur dailininkas palaidotas, 
jau baigiamas pastatyti jam pa
minklas. Paminklo projektas — 
dailininko A. Marčiulionio.

rašinėjimo būdų visi ALTos 
skyriai galėtų išrinkti keletą at- 

Dėl didelės pozicijos, pasun- stovų Į centro ALTos valdybą, 
kėjus lietuvių kolonijose ALTos*Be provincijos 
skyrių darbui, vis mažiau atsi
randa aktyvių žmonių, kurie, 
eitų į valdybas dirbti ir laiky
tis ALTos politinės linijos. Taip 
pat atsiranda, priekaištų, Ame
rikos Lietuvių Tarybai, kad jos 
skyriai, apkrauti sunkiu darbu 
ir kova su opozicija, iki šiam 
laikui neturi reprezentacijos 
centre atstovų su teise balsuoti, i 
ALTo skyriai yra nuskriausti, j 
nes neturi teisės atstovauti sky
rių ALTos centre. Kas buvo 
prieš 20 metų be opozicijos AL- 
To's veikloje, tai šiandieną, jau 
viskas pasikeitė ir gyvenimas

veiklas +) yra
— Svarbūs informaciniai pra

nešimai pensininkams vyks š.m. 
lapkričio 15 dieną (ketv.), nuo 
9:30 vai. ryto iki 4 vai. popiet, 
Jaunimo Centro kavinėje. Įvai
rių Įstaigų atstovai lietuviškai 
padarys pranešimus ir atsakinės 
į klausimus Įvairiais Socialinės 
Apdraudos, Medicare, nuosavy
bių mokesčių, apsisaugojimo 
nuo apgavysčių ir kriminalinių 
užpuolimų bei kitais reikalais. 
Šią pranešimų sesiją rengia Uli- 
nojaus gubernatoriaus Project 
Senior Ethnic Fund skyrius.

For your headache get 
extra strength and safety, too.

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

Like aU leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anada starts with a want Read and follow label

įįtn itrength with safety. Thafs common sense. That’s Anacm.

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

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 1
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

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

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

NAUJIENOS
■ 17-39 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

į
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ITS! Sovth HaiMcE Stroot CNecr* (K **«•>

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJU NOSE OALIK.a O A UTĮ NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. — MINTYS IR DARBAI. 230 pel., liečiančiai 1900

meti} Įvykina, JablonaHc Ir Totoraičio jauna* dienai h anai

Dr. Joana B. Kančhn, VYTAUTAI THE GREAT. Iitorittul DLK Vy 
taoto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvoc valatyoea ir joa kaimynu ;>torŪ< 
UI paL Kaina <3.00. Detali vliialiala $4.00.

Danguma žlq knygų yra tinkamoa dovanot Įvairiom!* pnofomia. Jaa h 
icl<yti atsilankiua i Naujienai arba atriuntua čeki v

ALTos skvriu 
pinigisės ir kitos stiprios veik
los, Centro ALTos veikla gali su
silpnėti dar mažiau.

K. P.

17K 5®. BAJLSTED ST, CHICAGO, JUL U50I
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Kadangi išeivijoje dailininkas 
buvo vienišas, todėl jo paminė
jimui visus šiuos darbus atlikti 
sudarytas komitetas iš kolegų 
dailininkų ir draugų. Komitetą 
sudaro: dail. Br. Murinas, dail. 
A. Marčiulionis, dail. J. Mieliu- 
lis, D. Augienė, D. Barauskienė, 
Br. Siliūnas, inž. V. Mažeika ir 
V. Kasniūnas. P. Venclova

Taisome klaidą
Mūsų reporteris K. P., apraši- 

į nedarnas nešamus Vėlinių vaini- 
• kus, parašė, kad p. Baranauskas 
' nešė vainiką su žmona, o iš tik

rųjų kitą vainiko pusę nešė 
p. Jakaitienė.

* RŪPES3TVGA1 IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI ® KOSMETIKOS REIKMENYS

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

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

staute.
ALTos sename .. staute paša-J 

kyta (27 skyriuje), kad ALTos! 
skyriuose draugijos priklausan
čios ALTai moka mokestį, iš i 
kuriu 75% eina ALTos centro 
valdybai, o 25% paliekami sky
rių reikalms. Pagal demokrati
nius principus, kur renkami mo- 
keščiai, tai turėtų būti ir atsto
vavimo teisė centre su teise bal
suoti.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jniwlwi, A KISS IN THE DARK. Mkantittų ir tatyrah? nuotyki* 

ipniyimd, paimti ii gyvenimo. Lengvu atiilna, gyva kalba, gražiai Ižlelaa 
100 paL Kaina ttJO.

Dr. Juacaa E. Kančių*, HISTORY O? LITHUANIA. Lietuvei Utorfjci 
Antranka nuo pat aenųju amžių Ud pokario meti*. Vidutinio formato, 143

*. a. j. — DANTY*, Ju prteCCix, cvetkau ir nva*
Kietai* įdrtęllala, vietoje *4.00 dabar tik__________
Clnkitala viriellaia tik_______________________

O. A. J. •«<* — AUKfTA KULTOEA — HAVRO* įMONt*. 
\ KaUosAv Bnrm UpOdiieL Dabar tik

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

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

Minkšti viršeliai $10.00

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

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri palto išlaidoms.

$10.00
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tų keliami viešumon pačių Sovietų valdžios atstovų nu
sikalstamieji darbai. Rusas negali dešine ranka aiškin
ti nacių nusikalstamus darbus, o kairiąja slėpti rusų 
daromus tuos pačius darbus-

Karo meto nusikaltimų aiškinimo pagrindas kre’ 
vas, todėl negalima laukti, kad jis duotų pageidaujamus 
rezultatus-

Aiškinimo pagrindai gali būti kreivi, tikrų karo 
kriminalistų gal niekad neišaiškinsim, bet prokuroras 
pranešė, kad Teisingumo Departamente yra įsteigtas 
skyrius, kuriam pavesta ištirti karo metu nacių kolobo- 
rantus. To skyriaus viršininku paskirtas teisininkas 
Watler J- Rockier, kuris Niurnbergo bylos metu ėjo 
prokuroro pareigas ir traukė teisman karo nusikaltė
lius- Jis turi 2,000 sąrašą, kurį turės ištirti ir apklau
sinėti įtariamus asmenis. Visi tie 2,000 įvairiausių trem 
tinių buvo nuodugniai apklausinėti, rasti tinkamais 
įvažiuoti į JAV ir leista jiems čia laisvai gyventi. Jie 
naudojasi šio krašto laisvėmis, gerbūvių ir pagrindines 
teises ginančiais įstatymais. Jie naudojasi net teise kri
tikuoti demokratinę šio krašto santvarką, gali prezi
dentus vadinti parsidavėliais, o kitus šio krašto pilie-'

darysi, vistik santykiai yra paš
liję, reikia konstatuoti faktą. 
(Ar “Margutis” prie tų santy
kių pašlijimo neprisidėjo, kaip 
pirmasis viešai paskelbdamas 
kaltinimus VLIKui? A. PI.)

(Bus daugiau)

Sus vadinti komunistais, pasiremdami komunistų pa

Dar apie nusikaltusius nacius
Vakar paminėjome kelias mintis, kurias iškėlė vy

riausio JAV prokuroro Benjamin R. Civiletti pasakyta 
. kalba Brnai Brith draugijos nariams Washingto
ne, D- C-

Labiausiai visus nustebino tie laikraštininkės. Ellen 
Warren reportažas, paskelbtas Chicago Sun-Times šių 
metų, lapkričio 8 d- numeryje, bet be prokuroro paruoš
tų instrukcijų ir susitarimų su Sovietų Aukščiausio tei
smo pirmininku Lev Smirnovu nematėm ir negalime 
spręsti klausimo apimties.

Prokuroras Civiletti kalbėjo ne tik apie sovietinį 
teisininką Smirnovų ir jo pasiūlymą padėti amerikie
čiams surasti po karo pabaigos Amerikon atvažiavu
sius karo nusikaltėlius, bet ir paminėjo pasikalbėjimus 
su Austrijos advokatu Simonu Wiesenthaliu, daug pri
sidėjusiu prie karo metu nacių nusikaltėlių suradimo..

Lietuviai girdėjo apie Wiesenthalio kelionę į Ame
riką ir apie bandymus išaiškinti kelis karo metu nusi
kaltėlius, glaudžiai bendradarbiavusius su naciais. Ši 
problema būtų buvusi--lengviau sprendžiama, jeigu 
: Wiesenthalis ar jo bendradarbiai nebūtų patekę Sovietų 
valdžios pakištą, dažniausiai klastotą kaltinamąją me
džiagą- Jeigu Civiletti nebūtų taręsis su Smirnovu, pa- 
riūlusiu savo pagalbą karo metu nusikaltėliams išaiš
kinti, tai klausimas būtų aiškesnis, bet kai tariamasi 
-su pačiais didžiausiais nacių bendradarbiais, tai klau
simas komplikuojasi ir prašyte prašosi išaiškinti Smir
novo draugų santykius su naciais visai eilei nusikal
stamų darbų atlikti- Jeigu Molotovas nebūtų prasitaręs, 
^Stalinui įsakius, kartu su Ribentropu Lenkijai paday- 
’ti ir Lietuvai, Latvijai bei Estijai pagrobti, tai šitas 
klausimas būtų visai kitokią prasmę įgavęs. Prokuro
ras Civiletti būtų galėjęs daugiau išaiškinti, jeigu jis 
būtų pasiryžęs klausimą išaiškinti be Smirnovo pagal- 
bos-Rusijos komunistai, prieš karo pradžią buvę glaudūs 
nacių bendradarbiai, turi intereso didelį komunistų ir 
nacių bendradarbiavimo laikotarpį nuslėpti, kad nebū

kišta klastota medžiaga. A. Pleškys
Amerikon įvažiavo dešimtys tūkstančių Rytų Eu- 

roops tremtinių- Dauguma jų yra geri žmonės. Jie daug 
nukentėjo nuo nacių, o dar didesnis jų skaičius nuken
tėjo nuo rusų komunistų. Jiems nėra ko bijotis Rockle- 
rio planuojamų apklausinėjimų. Greičiausiai niekas jų 
nekvies ir neklausinės.

Visoje Amerikoje rengiamasi apklausinėti apie 
2,000 žmonių. Daugumą sudarys ukrainiečiai, lenkai, 
vokiečiai, Kaukazo įvairios tautelės ir kiti- Jų tarpe bus 
įskųstų ir lietuvių. Juos skųs Smirnovo ir Wiesenthalio 
agentai, nes 30 metų rinko medžiagą apie Lietuvoje bu
vusias žydų žudynes ir kankinimus. Žydai per 30 metų 
sudarė sąrašus nužudytų savo tautiečių. Dabar bandys 
ieškoti žudikų. Netupėdami gyvų liudininkų, kaltins 
kaltus ir nekaltus. Nekaltų galės išsiteisinti, o nusikaltė
liams teks nešti atsakomybę.

Tenka apgailestauti, kad lietuviai labai lėti ir iki 
šio meto nepadarė sąrašų tų žmonių ir organizacijų, ku
rios karo metu šaudė lietuvius.

Wiesenthalis ieškos, o Smirnovas kaltinamąją me
džiagą tieks, bet spręs Amerikos teisininkai. Rusų pri- 
metams klastotus kaltinimus teks paneigti, paneigti 
juos įtikinančiai. Nemanome, kad lietuvių tarpe būtų 
buvę įsitikinusių nacių, mums atrodo, kad mažiau buvo 
karo kriminalitsų- Prieš karą Lietuvoje nacių nebuvo- 
Neapykantą Lietuvon atnešė komunistai, o vėliau na
ciai. Jeigu karo metu vienas kitas buvo suklaidintas, tai 
jų elgesys nepateisinamas-

Būtų gera, kad VLIKas, turįs tiksliausias informa
cijas apie karo nuotaikas, patyrinėtų reikalą ir ruošia
mo apklausinėjimo reikalu padarytų pareiškimą.

VLIKo pirmininko dr. Kazio Bobelio 
pasikalbėjimas “Margutyje” 1979.10.30

Perduosiu ne visą VLIKo' vai- < riud mes kreipėmės į. p. Kaman- 
dybos pirm. Dr. K. Bobelio pa-' tą. Vliko valdybos nutarimas 
atkalbėjimą-su “Margučiu’’, bet buvo, kad tas klausimas palik- 
tik tą dalį, kuri liečia PLB ry- tų diskretus ir būtų išspręstas 
šininko Algimanto Gurecko iš- • tarp VLIKo ir PLB Valdybų, bet Į 
sišokimą ir VLIKo valdybos ir p. Kamantas pasirįngo viešą 
jos pirmininko įžeidimaą š.m. kelią ir tą klausimą iškėlė į lie-
rugsėjo 29 d. VLIKo valdybos 
posėdyje, Washingtone ir dali
nį Dr. K. Bobelio atsakymą į 
neteisingus ir iškreiptus PLB 
(Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės) valdybos pirm. Vytauto
Kamanto kaltinimus ir-priekai- jo

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE

štus VLIKo valdybai ir -jos 
pirm. Vyt. Kamanto neteisingi 
kaltinimai jau buvo atspausdin
ti “Naujienose”

“Margutis”: — Apie VLIKo 
rugsėjo-29 d.1posėdyje išpyškė
jusį nuomonių skirtumą tarp 
Jūsų ir PLB atstovo Algimanto 
Gureeko, ką apie tai galėtumėte 
pasakyti?

Dr. Bobelis: — Pirmoje eilėje 
norėčiau pataisyti. Tai nebuvo 
nuomonių skirtumas tarp ma
nęs ir p. Gurecko, ten buvo 
VLIKo įžeidimas, p. Gurecko. 
Ir aš, būdamas VLIKo pirminin
ku, niekad nesutiksiu, kad kas 
nors užgautų instituciją, kuri 
yra tiek nusipelniusi, kuri at-, 
stovauja Lietuvos interesus ir 
todėl noriu pabrėžti, kad nebuvo 
mano asmeniški skirtumai; p. 
Gureckas padarė priekaištus vi
sai VLIKo valdybai, VLIKo in
stitucijai ir man asmeniškai. Ir

tuvišką . visuomenę, klaidingai 
pristatydamas faktus; jis pris
tatė tokius faktus, kokius jam 
davė p. Gureckas. Tie faktai nė
ra visai tikslūs, nes kuomet aš 
paprašiau p. Gurecko kopijos 

pareiškimo, tai jis pasakė,
kad duos vėliau ir davė po ke
lių savaičių ne man, bet p. Ka- 
mantui, kuriame nėra nei pusės 
to pareiškimo, ką jis VLIKo 
valdybo’s posėdyje pasakė. Tai 
yra labai lengva duoti pareiški
mą po faktų, bet p. Gureckas 
atėjo į posėdį su parašytu pa
reiškimu ir žinodamas, kad jis 
tą pareiškimą darys, turėjo 
mums, duoti kopiją, bet jis ne
davė. Tarp kitko, tarp manęs 
ir p, .Gurecko nebuvo .jokių dis
kusijų, nes p. Gureckas papra
šė daryti pareiškiu. PLB, JAV 
LB, Kanados LB ir kitų kraštų 
benduomenių vardu. Kaip - da
bar paaiškėjo, jis kalbėjo tik 
PLB vardu ir, gal būt; JAV LB 
vardu. Nors savo, rašte jis aiš
kiai pabrėžė, kad ’ jis neatsto
vauja JAV LB VLIKe. Tai ten 
yra labai kdmplikuotas pareiš
kimas ir p. Gurecko versija yra 
neteisinga, ir todėl aš ją griežtai

___________________________________________________ ___  geriausiai’ į tai atsako VLIKo atmetu.
, ™idybs p. Samaniui, ku- “Margutis”: - Na, k, bepa-

— Irano Islamo taryba visus 
Amerikos piliečius veža į JAV 
ambasados rūmus Teherane, 
ten juos saugo ir maitina.

— Chicago j e už paskolas ban
kams reikia mokėti 1314%.

Prašo pašalinti pulki
ninką A. Natusch

LA PAZ, Bolivija. — Krašto 
prezidentas W. Guevara Arce 
pasakė kalbą- Atštoviį Rūmams 
ir kreipėsi į Bolivijos karo jė
gas nušalinti pulkininką Alber
to Natusch Busch.

Pulk. “Natusch, susitaręs su ki
tais karcT vadais, išvaikė parla- 
mentą ir pasiskelbė prezidentu, 
bet kilę neramumai, kurių metu 
per savaitę užmušti 73 žmonės 
ir virš 300 pateko į ligonines, 
privertė pulkininką pakeisti sa
vo nuomonę. Kiti Bolivijos gar
nizonų vadai, pataria pulkinin
kui Natusch pasitraukti ir leisti 
grąžinti demokratinę santvarką.

Buvęs prezidentas Guevara 
savo ruožtų pareiškė parlamen
tui, kad jis sutiktų pasitraukti 
ir leistų demokratinei vyriau
sybei tvarkyti krašto reikalus. 
Darbininkai nesitraukia nuo ba
rikadų. Jie priešinsis kariams, 
jei bandys užimti parlamentą.

PIRKITE JAV FAŲPYMO &ONUS

•BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

■ ALTos Suvažiavimas ir Devintasis 
Amerikos Lietuvių Kongresas

(Faktai, pastabos ir įvykių interpretacija) 
(Tęsinys)

Ilgiausiai dr. Bobelis kalbėjo apie ateinančią 
Madrido konferenciją, kuri įvyks 1980 m. lapkri
čio 11 d. ir kurioje bus reikalaujama, kad Rusija 
pasitrauktų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir grą
žintų tiems kraštams nepriklausomybę. Jis prašė 
visus lietuvius rašyti laiškus ir prašyti, kad rezo
liucija HCR 200 kuo greičiausiai būtų pristatyta 
pilnų rūmų svarstymui ir priėmimui. Prašo ra
šyti šiuo adresu: Tip O’Neill (Speaker of the 
House), House of Representatives, Washington, 
D.C. 20515. Dp. Bobelis priminė dar vieną VLIK’o 
akciją ryšium su tų 45-kių pabaltiečių pareiškimu 
ir įteikta peticija Maskvoje, ir kad tuo klausimu 
buvo išsiuntinėti laiškai kai kurių Helsinkio aktą 
pasirašiusių valstybių vyriausybėms. Tai tokios 
yra, labai sutraukus, pagrindinės mintys iš dr. 
Bobelio pasakytos kalbos.

Dr. V. Stankus labai trumpoje savo paskai
toje “Jaunesnioji karta Lietuvos laisvinimo dar
be? apgailestavo, kad jaunesnioji karta savo ne
dalyvavimą Lietuvos laisvinimo veikloje stengia

si pateisinti politinių veiksnių ir LB-nės nesuta
rimu. Jis ragino ALT’ą su jaunąja karta užmegz
ti ryšius.

Romo Giedros, neseniai atvykusio iš okup. 
Lietuvos, kalba buvo pasakyta Kongreso Pabai
goje, po iškilmingų mišių katedroje. Savo kalboje 
“Žvilgsnis į okupuotą Lietuvą” Romas Giedra, per 
savo dramatiško gyvenimo apžvalgą, mums duoda 
progos pažvelgti į pavergtos lietuvių tautos tra
gediją. Jis šiame Kongrese, kaip dr. Bobelis pa
stebėjo, iškėlė naują dalyką, kad Amerikos pasiun
tinybės konsuliniame skyriuje, Maskvoje, sėdi so-, 
vietinio saugumo agentai — rusų piliečiai, kurie 
sudaro didelių nemalonumų ir sunkumų vykstan
tiems į Ameriką. Aš tikiu, kad VLIK’as, kaip dr. 
Bobelis pažadėjo, imsis kokių nors priemonių 
į tai atkreipti JAV-bių dėmesį. R. Giedra savo 
kalboje buvo kuklus, santūrus ir įtikinančiai ob
jektyvus. Jis nevadino save nei kovos didvyriu, 
nei kankiniu, nei patriotu, jis nuoširdžiai sakė: 
“1967 m. išėjau iš lagerio. Čia sunku suminėti 
visus pasityčiojimus, nuoskaudas ir pažeminimus, 
kuriuos teko patirti ir kurie suformavo mano cha
rakterį, bet tikėkite manimi, buvo labai neleng
va”. Arba kiti jo žodžiai: “Tokių, kaip aš, Lietu
voje tūkstančiai. Mumyse atsispindi ir mūsų tau
tos tragedija ir jos atkaklumas — užsispyrimas, 
siekiant savo tikslo, ir pastovus laisvės troški
mas”. Aš linkiu, kad tas pastovus laisvės troš

kimas Giedros Širdyje niekados neužgestų, ir kad 
jis veiklon dėl nepriklausomos Lietuvos atstatymo 
įsijungtų visomis jėgomis.».

Visose šių paskaitų diskusijose vėl įkyriai 
buvo akcentuojami tušti, tiesiog banalumu virtę 
žodžiai “vienybė, sugyvenimas, solidarumas”. Ir 
pikčiausia, kad tuos žodžius nuolat kartoja tiktai 
tie, kurie tą vienybę patys griauna, kurie jokio 
sugyvenimo su kitais nenori. Aš norėčiau pakar
toti Kongrese pasakytus savo žodžius, kad Lietu
vos laisvinimo veikloje mes turėtume siekti ne 
vienybės bet kokia kaina, bet Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo bet kokia kaina...

LIETUVIŲ TAUTOS LAISVINIMAS 
KONGRESO LEIDINYJE

Kongreso proga, kaip ir anksčiau, yra išleis
ta su sveikinimais ir skelbimais didelio formato, 
gausiai fotografijomis iliustruota graži progra
ma. Tačiau aš norėčiau skaitytojų dėmesį atkreip
ti į 6-tą tos programos puslapį. Tenai yra užrašas 
“Lithuanian Dissidents”, o žemiau apibrėžime 
toks įrašas: “Dabarties kankiniai dėl lietuvių tau
tos laisvės”. Tame puslapyje yra tik trys didokos 
nuotraukos: Nijolės Sadūnaitės, Viktoro Petkaus 
ir Balio Gajausko. ,

Ar tai Amerikos Lietuvių Taryba siekia trijų 
kankinių apsiribojimu pasauliui pristatyti savo 
tautos tragediją? Ar dabarties kankiniai, kaip 
leidinyje yra akcentuojama, yra tiktai trys? Be 

to, argi yra krikščioniška ir žmoniška kankinius 
diskriminuojančiai skaldyti į vertus už juos šaukti 
ir į. nevertus mūsų dėmesio? Ar už Sadūnaitę, 
PetkiĮ ir Gajauską mažiau morališkai ir fiziškai 
kenčia pačiu žiauriausiu kankinimo būdu kanki
nami psichiatrinėse ligoninėse uždarytieji: V. Ka
raliūnas už patriotinės spaudos platinimą, Arvy
das čechanavičius už pogrindžio spaudos platini
mą, A. Žyprė už turėjimą ryšių su partizanais, 
P. Cidziką už patriotinių eilėraščių rašymą, Ro
ma Grigas už Lenino bareljefo įmetimą į Nėią, 
Vytautas Grigas, D. Butkus ir šimtai kitų? Aš 
manau, ALT’a būtų daug garbingiau ir teisingiau 
pasielgusi, jei šalia tų trijų dar būtų prirašiusi 
nors 50 kitų kankinių pavardžių ir pažymėjusi, 
kad tai tik maža mūsų tautoj kankinių dalis, tuo
met tikriau skambėtų ir “Dabarties Kankiniai” 
šaukianti antraštė

(Bus daugiau)

. PATIKSLINAME
Praeito šeštadienio numeryje atspausdinome: 

.. dr. Antanas Damušis jau į viską atsakė”, o 
turėjo būti: dr. Adolfas Damušis.
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ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAiŠKiNiMAi !
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI. KPIKSČlOflUi

• • •
KLAUSIMAS: Ką dievas darys su tais, kurie, Kristui kara

liaujant, pasirodys nepaklusnūs ir nepataisomi? ATSAKYMAS: 
“Jis nubaus tuos, kurie nepripažįsta Dievo ir neklauso mūsų 
Viešpaties Jėzaus Evangelijos. Jie kentės bausmę, amžiną sunai
kinimą (ne kankinimą), bus atstumti nuo Viešpat.es veido ir nuo 
jo šlovingos (juos globojančios) galybės” (2 Tesal. 1:8, 9). Ne- 1 
klausymo arba nuodėmės alga yra ir pasilieka mirtis, ne kan
čios, amžinas gyvenimas gi yra Dievo dovana, kurią gaus tik tie, i 
kurie klauso ir vykdo Dievo įsakymus ir daro jo valią. Kurie . 
priima, klauso ir draugauja su Dievo Sūnumi Jėzumi, kaip pa- į 
rašyta 1 Jono 5:11, 12: “Dięvas davė mums amžiną gyvenimą, ir j 
šitas gyvenimas yra jo Sūnuje. Kas turi (Dievo) Sūnų, tas turi 
gyvenimą, ka§ neturi Dievo Sūnaus, neturi gyvenimo”. Parašyta, 
kad Jėzaus vardui turės priklaupti kiekvienas kelias ir kiekvie
nas liežuvis turės jį pripažinti ir garbinti, nes kitaip negaus gy
venimo nė ant žemės, nė kur nors kitur.

8V. RASTO 1YRIN6TOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303 EUDEIKISPaveiksle matome 1933 m. Šančiuose pastatyta aukštesniąją mokyklą

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601
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Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE

DK K. G. BALUKAS 
aučUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
644® So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Bulletins) Tal. LU 5-644« 
Pnima ligonius pagal susitarimu.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8ČO4

Stepono Kairio atsiminimai

MANO TĖVAI

(Tęsinys)

per jėgas; savyje religinga ir 
ekspansyviai maldinga. Gal kaip

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius '

1938 S. Manheim Rd„ Westcnostor, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vsL 
Tol.: 562-2727 arba 562-272S

TEI____ BE. 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĘ AKIŲ LIGOS 

3907 We»t 103rd Street 
Valandos nasal sma tarimą

DR. FRANK PLECKAS 
. OPTOMETRI5TAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W 71 St. Tol. 737-5149 

Tikrino akis. Pritaiko akinius ir
“contact lenses’"

VaL asai roaitarūną. Uždaryta treč

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet,

Ofiso tolef.: 776'880 
Roxidondios tolstu 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ Upes. 
Ofisas 2692 WIST 5Vta SYROIT 

Tol. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirn- antrsd., trečiai

Tėvas vedė būdamas i au su- ... .... .. , 
z,z, t- - i n Plk del to jiedu vienas kitą pabandęs vy-ras. veue Uršule Pu-1 ., .. . . , . / H

zinaitę, savo kaimynę, nejieško-, 
damas pasogos. Riek tik iš vai
ko dienų atsimenu, tėvų pasto
gė nematė kiek aštresnių nesu
tikimo scenų, tiek neretų mūsų 
ūkininkų šeimose. Tėvas visuo
met buvo šeimos ir ūkio galva. 
Bet visais svarbesniais šeimos' 
ir ūkio galva. Be! visais svarbes
niais šeimos gyvenimo atsitiki
mais tėvai užsidarydavo mažo- Ramios kaimo aplinkos supa- 
je mūsų namo seklyčioje ir ten Į mas, augau'ir aš, ketvirtas šei- 
bendrai reikalus aptardavo ir j moję ir tuo tarpu jauniausias, 

nesąmoningai priimdamas rū
pestingą tėvų meilę, kaip saulės 
šilumą, kaip savaime supran
tamą daiktą. Jaunesniojo privi
legijos ir mano šeimoje buvo la
bai didelės. Jauniausias visuo
met sėdėdavo tėvo pašonėj© už 
stalo, kai jį apsėsdavo valgyti 
visa šeima, savi ir šeimvna. Tas 
jį apsaugodavo nuo betkurios 
agresijos iš betkurios pusės. Jei, 
nešdamas bumon iš bendro du
benio perpįlną sriubos šaukštą, 
kariais prinešdavai paskyrime 
vieton tik pusę jo, tai būdavo 
dovanojama. Virtus lašinius iš 
bendros lėkštės valgant, kur lie
sesnis gabalėlis — vis būdavo 
jauniausiam. Bętkurio ginčo su 
vyresniaisiais atsitikimu, ka;

pildė ir vienas kitam derėjo 
I darnumu veikdami besifor
muojantį vaikų būdą ir šviesiai 
paturtindami vaikų pergyveni
mus. Kai tėvų netekome (moti
na pasimirė keleriais metais vė
liau už tėvą) gimtoji pastogė 
paliko kaip be sields.

STEPUKAS BUS KUNIGAS

niaia 2-4 vaL popiet ir kftu laiku

dažaL Spacial! papaiba tDiaaa. 
(Arch Supports) ir t t
—4 ir 6—8. 8**t»difniiii 8—J 

2850 Wart 63rd St« CNaapa. i/L 60629 
Ttlaf.: PRoapact 1-5084

nutardavo. Tėvas niekuomet 
neužmiršdavo, kad motina bu
vo namų ‘gaspadinė’, gerbė jos 
autonomines ūkyje teises ir ne
pakentė, kad kas nors užmirštų 
motinai tinkamą pagarbą. Da
bar, galvodamas apie tėvų san
tykius, noriu manyti, kad jų 
pagrinde buvo kasdienio rūpes
čiais nepalaidojamas jausmas.

Kiek aštroką tėvo būdą švel
nino- motina. Fiziškai trapi, bet 
retai jautri ne įik savo artinie
siems, bet ir gyvajai jos aplin
kai, motina į šeimos gyveninių 
įnešė šilumą ir giedrą, kuri vei
kė ne tik mus vaikus. Nesąmo
ningai jos pastigdavau mažas 
mokyklon išvažiuodamas ir vėl 
ją pajusdavau namo grįžęs. Mo
tinos'būdo dėka lengviau išsily-ttėvo ar mamos žodis buvo vy- 
gindavo santykiai su kaimynais,' riaušių tribunolu, jauniausias 
savesnė jautėsi šeimyna pirkio-1 visuomet būdavo teisingas. Jau- 
je; mes, vaikai, motiną turėjo
me patikima užuovėja, jei dėl 
ko nors nuo' tėvo papūsdavo šal
čių. Motina ir tėvas savo būdais 
buvo kontrastai.-Jis kalboje san
tūrus, o ji šnekutė; labiau pro
tu gyvenąs ir širdies žmogus;
labiau savyje užsidaręs ir mė- ____ __________ __________
gus; su žmonėmis bendrauti; keptuvės irgi jam. Jauniausiam 
fiziškai retai stiprus, darbe at- būdavo pirma vieta ant kros- 
sparus, dirbęs ‘su naravu’ ir fj- nies šaltais žiemos vakarais ir 
ziškai silpna, bet plėšiusi darbą I prie pat pasakotojo, kai pradė-

davo sakyti pasakas. Visų jų kėdavo pasekti, kur peri višta 
neišskaitysi. Tų privilegijų ver- slapukė, nunešti vyrams laukan 
tę aš tik tuomet supratau, kai valgyti. Ir vis daugiau ir dau- 
pasaulin atėjo mano jaunesnio- giau. Tas, vis dar atsitiktines 
ji sesutė Benedikta, Banadute pareigas aš ėjau atskirais nia- 
vadinama, ir paėmė mano vie- mos ar tėtės patvarkymais, ne- 
lą tėvo pašonėje prie stalo, gal- lyginant kaip jų adjutantas. Bet 
būt, ir širdyje.• Juo skaudžiau mano pareigos pradėjo' gauti ir 
pajutau, kad man. be to, dar 
reikėjo supti Banadutės lopšys, 
o ji tiek greit ’ neužmingdavo, 
kaip mano supratimu buvo rei
kėję.

Aš neatsimenu, kaip man se
kėsi mano gyvenimo' pirmai
siais ketveriais metais. Turbūt, 
ir tuomet bus buvę dienų ne be 
rūpesčio, nes mama vėliau paša-' 
kodavo, kad vas&ią, grįždama 
namo iš lauko pavakarop. vaka
rienės ruošti, nekartą rasdavu
si mane miegant kur patvory
je, dienos vargi#' nukainuotą. 
Bet, kad neužgriozdinčiau atsi
minimų nepirmos. reikšmės įvy
kiais, tepąpasakosiu vieną.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4S05-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1741 —1742

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

Teh (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI I
MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. 6ER8NAS 
Tai. WA 5-8063

MOVING•r ✓
ApdreuatM perkrauatym**

’ U |vairiv •frtumų.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1882 arba 376-599*

niausiam būdavo pirmutinis iš 
bažnyčios ar turgaus atvežtas 
riestainis, pirmutinis darže pa
augęs ir jo paties aptiktas agur 
kas, ropė ar morka. Jauniau
siam būdavo pirma vieta prie 
krosnies, kai mama kepdavo 
skiinžius, pirmas sklindi iš

Forging Fuel Economy

Some 180 typical American homies 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 Hazefla Fuqua. The electronic apparatus 
Identifies pinion gear forgings which need to be beat 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 per monttuxH 36 anllion cubic 

u£W<>vaar__arp •axed- —■— » ■ —- ~ —*

4.330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

pastovesnio pobūdžio. Reikėjo 
ganyti žąsys, vėliau — ariamie
ji jaučiai ir arkliai. Mėšlą ve
žant, reikėjo arkliai varinėti, 
bet tai jau buvo linksma. Ru
dens sulaukus ir man jau šeš
tus metus sukankant, reikėjo 
pagaliau prisėsti ir prie elemen
toriaus. Sudiev laisvos dienelės!

Mano mokslo pradžia buvo, 
kaip du vandens lašai, panaši 
Į Petro Rimšos, ‘Vargo Mokyk
lą’, — prie ratelio ir iš lenkiš
kojo elementoriaus. Lietuviška
jam dar buvo tuomet sunku su-, 
rasti kelias iš Prūsų į -mūsų 
Augštaitiją. Mano jaunomis die
nomis, mokant skaityti ir davus 
raides pažinti, būdavo vartoja-

Mūsų šeimoje gyveno ir kar- mas priebalsių su balsiais tan
iu dirbo mano' dėdė Gabrys. Dė- mo būdas — ‘silebizavimas’, 
dė Gabrys, kavalierium išgyve- Būtinoji bętkurio pasisekimo 
nęs daugiau kaip penkiasdešimt priemenė buvo ‘discipulka’, — 
metų, sugalvojo .vesti. Man bu- grąžai nudrožtas šakaliukas ar 
vo nežinoma, kam dėdė Gabrys ir žąsies plunksnos kotelis akiai 
turi vesti, bet priėmiau faktą, rodyti knygoje skaitytiną raide, 
koks jis buvo, ir'kartu su na-,Iš to, kaip atrodė elementoriaus 
raiškiais laukiau ■ vestuvininkų ’ pirmieji puslapiai, būdavo gali- 
atvažiuojant iš jaunosios tėviš- ;ma spėti apie. mokinio pasieki- 
kės. Kąi pasigirdo atvažiuojan-'mus: kam sunkiai sekėsi, disci- 
čiųjų varpeliai, ąš yis dar slan-'pulką iš elementoriaus išbady- 
įiojau pirkioje vienais ilgais davo pačias ašaromis sulaisty- 
drobiniais marškiniais, kaip yra tas raides, 
pratęs daryti mano amžiaus 
daugumas augštaičių. ‘Mama, 
duok kelnes!’ — desperatiškai 
sušukau motinai, pirmą kartą 
pasijutęs vyras esąs. Mama to-, 
kiam mo'nientui iš anksto buvo] 
pasiruošusi, ir aš dar spėjau' 
sutikti vestuvin-likus, kaip vy-! 
rui pritinka. Nuo tos dienos aš 
su kelnėmis jau nebesiskyriau.

Bei su kelnėmis atėjo ir pa
reigos. Tų pareigų kasmet gau
sėjo: reikėdavo balana prižiū-, 
rėti ilgais žiemos vakarais, kad 
šviesiai degtų; Sekdavo asla pa
šluoti ir šiukšles išnešti; suva
ryti vištos į pakrosnį ir išimti 
iš pakrosnio kiaušiniai. — tai 
tik aš galėdavau padaryti. Rei-

(Bus daugiau)

SKAITYK PATS IR PARAGINI-

DAR KITUS SKAITYTI

I >1ENRAšTJ “NAUJIENOS’

SUSIRINKIMŲ i
1<

Amerikos Lietuviu Piliečip Pašai-1 
pos klubo priešmetinis narių susi-į 
rinkimas įvyks sekmadienį, lapkričio 
11 d., 1 vai. popiet Anelės salėje, Į 
4500 So. Tolman Ave. Nariai prašomi - 
atsilankyti, nes yra daug svarbių rei- ’ 
kalu ir renkama valdyba. Bus ir vai
šės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 
Asociacijos

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. -■ TeL: YArds 7-3401

BUTKUS - VASATHS
1446 So. 50th Ave., Cicero, DL TeL: OLympic 2-1003

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

Tek YArds 7-1911

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

r — HAUJiewQi. Chicago a. ill. Monday. November 12. 19T3

Vedėja Aldona Daukus

HBmlock 4-34U 

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

RADIJO iilMOS VALANDOS 

VlM« »r^rawMM |g W0PA.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

VUos laidos iš WOPA ttotiaa. 
banga 1490 AM.

St. Petersburg. Fla., 3:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga

2646 W. 71st Street 
Chicago, IDinois 60629 

Telef- 778-5374

£ (Lietuvos Aidai’ 
-KAZt BRAZD2IONYTR

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2311 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
1102S SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Til. 974-4416

Gyveno Omaha, Nebraska
Mirė 1979 m. lapkričio 7 d., 9:00 vai. ryto sulaukės 66 metų am

žiaus. Gimęs Seatonville, Illinois.
Paliko nuliūdę: motina Marcella Wasso (Vasiliauskienė), sesuo 

bei kitiFrances Jorden. jos vyras Edward, pusbroliai ir pusseserės 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 53 kuopai 
mainierių klubui

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 2354 South 
Street, Chicagojc.

Antradieni, lapkričio 13 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Lietuvių Tautines kapines.

•Visi ą. a. William Yurgil giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę l.cka:
Motina, sesuo, giminės.

ir Eks-

Halsted

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas - Tel. Y A 7*1911.

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

Progr»m*» v»d4{«

t i

Vie%25c5%25a1pat.es


DĖMESIO, DĖMESIO!
Padėkos Dienos savaitgalyje, turgo ir poeto mirties 20 ties me 

tų sukakties prisiminimas.
Petras Vaičiūnas gerai paži

no Lietuvos kaimo ir miesto 
žmonių gyvenimą. Atvykę į šį 
vaidinimą patys turėsite progos 
įsitikinti, kai kur ir gardžiai 
pasijuokti.

Be -šio vaidinimo, popietėje ’ 
bus dar ir trumpa paskaitėlė 
apie mūsų kūno sveikatą, kurią < 
pateiks dr. Vytautas Dargis.

Tad visi — jauni ir seni, svei
ki ir negalių turintieji — lap
kričio 25 d., sekmadienį, 3 vai.

(R) Lietuvių Bendruomenės 
Marquette Parko apylinkė š.m. 
LAPKRIČIO 25 DIENĄ, sekma
dienį. 3 vai. po pietų Šv. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos 
salėje ruošia įdomią kultūrinę 
pop:etę. Bus suvaidinta Petro 
Vaičiūno komedijos “Tuščios 
Pastangos” ištraukos.

Vaidintojus paruošė Teodora 
Serapinienė, kuri ir pati vaidi
na motinos vaidmenį. Be jos, 
šiame va’dinime dalyvauja: Fi-1 
liną Braunienė. Juozas Bag- 
džius, Stepas Rudokas ir Anta- j popiet. Į parapijos salę. Ten 

kiekvienas ras sau dvasinės at-1 
gaivos. I. S.

nas Marma.

Kas nepažįsta Petro Vaičiūno, 
vadinamo Saulės poetu, išleidu
sio 8 poezijos rinkinius, kuriuose 
tarp kitų eilėraščių randame 
mūsų kompozitorių dėka ir po
puliariomis dainomis virtusių — 
“Laisvės daina”, “Mes be Vil
niaus nenurimsim”, “Nurimk, 
sesut!”, “Bunda vyčiai”, “Šiena
pjūtė”. ...

Be abejo, daug labiau Petras 
Vaičiūnas mums pažįstamas 
kaip dramaturgas, palikęs net 23 
draminius veikalus. Šiame skai
čiuje įtalpinta ir komedija 
“Tuščios pastangos”.

šis rašytojas sugebėjo įžvelgti 
į mūsų tautos kančias, uždegda
mas ne vienam išblėsusią tėvy
nės meilę. Jis džiaugėsi mūsų 
tautos atgimimu, laisvu, nepri
klausomu gyvenimu.

Savo draminiuose veikaluose 
jis meistriškai sugebėjo aikštėn 
iškelti ir įvairių mūsų tautos 
sluoksnių, luomų bei profesijų 
blogąsias ypatybes.

“Tuščiose pastangose” Petras 
Vaičiūnas vaizduoja tikrą ir bū
dingą Lietuvos gyvenime pasi
reiškusią iškarpą. Čia matome, 
kaip, tėvų didelėmis pastango
mis sūnus leistas į kunigus, nu
klysta i gyvenimo klystkeles, 
savo poelgiu jiems pridaręs 
daug širdgėlos ir nesantaikos.

Šis “Tuščių pastangų” ištrau
kų pastatymas tegu bus nors 
mažas didžiojo lietuvių drama-

— Ponia Edita G. Ogden, Red
wood City, CaL, būdama Čika
goje, paprašė atsiųsti susipaži
nimui Naujienas. Vakar ji at-J 
siuntė laišką, užsisakydama jas 
keturiems mėnesiams ir prisiųs- Inž. Klemensas Čeputis.

minti Morgan Parko Jaunų Mo
terų klubo susirinkime.

— Hamiltono Lietuvių Dra
mos Teatras, vadovaujamas Ele
nos Kudabienės, gastroliavo Či
kagoje su “Ponios Dulskienės 
moralė” vaidinimu. Scenose da- 

. lyvavo Dalia Jonikaitė, Marija 
j Kalvaitienė, Dana ir Ina Kuda- 
j baitės, Ina ' Juozaitytė,. Teresė 
i Kalmantavičienė, Kęstutis Kal

vaitis ir Antanas Mingėla-.

— Vytauto Didžiojo šauliu 
kuopų moterys, vadovaujamos 

iSą-gos moterų vadovei p. S. Ce- 
cevičienei, ruošia skanius už
kandžius š. m. lapkričio m. 17 
d. vakarą atvykusius j žurnalui 
KARYS ' paremti parengimą 
Saulių namuose pavaišinti.
XI 15.

(Pr.)

dama $5 auką^ Savo laiške ji Muskegon, Mich., specialiu laiš- 
linki geros sėkmės platinimo ,ku atsiuntė $10 auką pagalbos 
vajui. Dėkojant, malonu gerą vajui Dėkui> Ta}p pat dėkui Flo_ 
žinią skelbti visiems skaityto- rįjOg 
j^“s:..prašant dau§iau pastangų tiek pat tuo pačiu tikslu.’

j — Stepas Pranėnas iš Brigh
ton Parko lankėsi Naujienose.

platinimo vajui.

— Bronius Strikaitis, Roches-

tautiečiui, atsiuntusiam

savo raštais yra žinoma Naujie
nų ir “Speak Up” skaitytojams.

— Gailė Eidukaitė dalyvavo 
Bogan aukšt. mokyklos mokinių 
vaidinime “The Hobbit”. Anna 
Marie Girdžiūnas buvo gri
muotoja. i

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
W e 11 s peržiūrėta,' “Sūduvos" 
išleista knyga su legališkomi; 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina S3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

ter, N.Y., siųsdamas $30 auką] Dėkui ir $5 auką Taip
Naujienų piniginiam vajui, tarp pat dėkui tos apylinkės tautie- 
kita taip rašo. ‘Labai gerai, atsiliepusiam i platinimo 
kad paskelbėte dokumentą apie vajų ir užsisakiusiam Naujienas
Bendruomenininkų bylą. Dabar 
mes aiškiai žinom, kad fronti
ninkų LB padavė Į teismą (R) 
LB, nors jie savo propagandoje! 
vis verkia ir kaltina kitus. Da
bar lai aukotojai žino, kad jų

keturiems mėnesiams. Jis tai 
laiko susipažinimu, todėl pavar
dės prašė neskelbti.

. — Marijos aukšt. mokyklos
} mokinių žurnalas laimėjo antrą 

pinigėliai eina bylinėjimuisi su vietą Columbia Scholastic Press 
avo tautiečiais, tais pat bend- Advisors suruoštame konkurse, 
ruomenininkais, a m e r ikiečių j kuriame dalyvavo 351 mokykla, 
teisme, juokindami ir pykinda- j Ramunė Tričytė, žurnalo “Ser- 
mi teismo darbuotojus. Tokių ęndipity” redaktorė, dalyvavo 
profesionalų melagių atsiranda! konferencijoje ir premijų įtei- 
kiek vienoj e lietuviškoje koloni-Į kimo iškilmėse Columbia uni
joje. Jie patys muša, patys ver
kia”. Dėkui už laišką ir už auką.

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 

savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
e. Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šią metų pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

versitete, New Yorko mieste. 
Specialius pagyrimo raštus ga^ 
vo. šio žurnalo bendradarbės: 
Guoda Antanaitytė, Sue Luka- 
sik, Daina Titenytė, Asta Spur- 
gytė, Teresa Krafcisin, Ramunė 
Tričytė, Ann Kurkul ir Rasa 
Miliauskaitė. Ramunė Tričytė

— Southwest News - Herald' Juozo šmotelio 
savaitraštis paminėjo Amerikos 
Lietuvių Tarybos išleistą ir kun.
dr. Juozo Prunskio parašytą 
studiją “Lithuania’s Jews and: 
the Holocaust”. Knyga palan
kiai įvertinta, straipsnis pa
puoštas autoriaus nuotrauka.

— Pianistas Andrius Kuprevi
čius gavo šiemetinę Ohio Lietu
vių Gydytojų D-jos $1,000 kul
tūrininko premiją. Draugijos 
valdybon išrinkti: dr. Henrikas 
Brazaitis, dr. Dainius Degėsys, 
dr. Algimantas Čepulis, dr. Vy- 
toldas Gruzdys ir dr. Juozas 
Skrinska. Moterų skyriaus val
dybą sudaro R. Degėsienė ir R. 
Ramanauskienė.

— Mokytoja Nijolė Radvilai
tė - Mackevičienė kalbėjo apie 
lietuviškus kalėdinius papročius 
ir rodė kalėdinių ornamentų 
grožį, taip pat mokė juos ga-

i
Su

ATSIMINIMU SKIRSNELIAI
Graži, lengvai skaitoma 

idomi 25(1 puslapių knyga 
rrauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuvis: 

ikirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitu 
gyvenantieji prašomi užsiss

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.. 
Chicago ’I EfifiŠS

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
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 savcf .. 
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--------------------------------------------- „--------
Adresas .......... ...... ...........  .....

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENfi

260§ West 69th St, Chicago, DL 60629 « TeL WA 5-2787

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIU er

Cosmos Parcels Express Corp,
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th Si., Chicago, DL 60629. — TeL WA 5-2737

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
j yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė ar- 

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

j, SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos j darbus diroa.

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams. <

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
f Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

A SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
U Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiamJ aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:

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

»07 W. 30th St. 
Tok (212) 541-2210

SLA

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS

Žomi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

PETRAS K.XZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, BL 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 TO 4 MŪRINIS Brighton; Parke. 
Palikimas. $47,000.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chtcagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 

839-1784 arba 839-5568.

DĖMESIO
52-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

Gausus, namų pasirinkimas 
pietvakariuose

UDRAIT1S REALT5

[vairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd SL, Chicago 

Tel. 767-0600.

K

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

HELP WAITED — MALE 
Darbininkų Reikia

TOOL & DIE MAKERS

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

’.Virė & metal fabricator. Four-slide 
machine, tooling experience prefered 
but not required. Single shift. Over
time possible. Apply in person or

call 476-7600

JOHN AMANN SONS CO., INC.

5809 S. Oakley 
Chicago, IL. 60636

£

M. i I M K U S

* Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitoki blankai.

EMIGRANTŲ SKAIČIUS ' 
VISAME PASAULYJE 
.SMARKIAI DIDĖJA

GENEVA. — Tarpvalstybinis 
Europe’s migracijos komitetas 
paskelbė duomenis- apie emig
raciją iš Sovietų Sąjungos per 
š. m. pirmuosius dešimt mė
nesių.

Pagal komiteto paskelbtus 
duomenis, iki spalio mėn. pabai 
gos j Austrija iš Sovietų Są-. 
jungos atvyko 43-000 žydų ir< 
1,700 kitų tautybių emigrantų. 
Iš tų emigrantų 38,000 žydų ir. 
500 kitų tautybių emigrantų 
jau išvyko Į pasirinktus kraštus 
nuolatiniam apsigyvenimui.

šiais metais iš Sovietų Sąjun
gos emigrantų skaičius pasie
kė rekordinį entesyvumą. Iki, 
šiol daugiausia buvo’ užregis
truota emigrantų 1972 m. 31,- 
200 asmenų. Dabar gi vientik 
per vieną spalio mėnesį iš So
vietų Sąjungos išvyko 4,800 žy- 1 
du. pr. fab.

TORTŲ DEKORATORIUS
Tik patyrę, dirbti savo gaminius 

pardavinėjančiai kepyklai. Kreiptis 
asmeniškai arba telefonu.

652-7100
FINGERHUT BAKERY

5536 W.'Cermak Rd.z Cicero

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent < 
32C8’/2 W. 95th St 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424-8654 k

STATI rua

WAREHOUSE MAN
Shipping, 

Receiving & Packing. 
Top pay - Full benefits

English speaking 

INTERNATIONAL
BOTIQUE 

231 S. Green Street
- 4th Floor
Interviews 

from 9 to 11:30 A.M. 
836-4496

$230.00 a Week, .
$242.00 after 5 mos

Man to work on ladders to 
clean light fixtures.

Experience in minor elec
trical repair leads to 

quick promotion.

Drivers license required.

Call 227-1200 
Mr. Olf

Senatorius Goldwater 
nepasitiki rusais

WASHINGTON, D.C. — Se

natorius Barry Goldwater vakar 
pareiškė, kad jis nepasitiki ru
sais, todėl jis nebalsuosiąs už. 
paruoštą strateginių ginklų su-i 
tartį. Praeitis parodė, kad So- 
vienų Sąjungos atstovai ir va
dai ne vieną kartą melavo apie 
ginklų kontrolę, todėl jis negalįs 
jais pasitikėti. Senatorius Gold
water mano, kad Sovietų val
džia turi sutikti su atomo gink
lų tikrinimu, o ne naudojimu 
abejotinos vertės instrumentų.

Baltųjų Rūmų pareigūnai ii 
krašto apsaugos atsakingi ka-1 
riai įtikinėjo senatorių, bet ji: Į 
turi savo abejones ir nesirengi. : — Čikagos Lietuvių Styginis 
pritarti paruoštai sutarčiai. Vy Ansamblis ruošia koncertą, va- 
riausybė nemano, kad vieno se
natoriaus balsas galėtų nulemti 
sutarti m likimą.

-SEWING MACHINE
OPERATORS

Immediate openings for experi
enced industrial sewing machine 
operators. Located 440 N. Wells 
V/i Blocks from the Merchandise 
Mart

Apply 7 a.m. to 3 p.m.

dovaus Faustos Strolia, dai
nuos Roma Mastienė. (Pr.)

State Farm Fire .and Casualty Company

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčial — Ce
mento laiptai šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL 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 — FEMALE 
Darbininku

GAL FRIDAY

Typing, receptionist all around.
Salary negotiable.

782-3512

FASHION JEWELRY 
MODEL TSTE LADIES 

OVER 18 ' 
NATIONAL CORPORATION 

NEW IN CHICAGO HAS 
JOBS JOBS JOBS 

Starting $725-$950 per Month 
MANY POSITIONS AVAILABLE 
NO EXPERIENCE NECESSARY 

WE TRAIN YOU WITH PAY 
IMMEDIATE EMPLOYMENT 

CAR REQUIRED

PHONE MR. DARRELS 

543-1021

6 — Naujienos, Chicago, Ill. — Monday, Nevembar 12, 1878




