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Prezidentas, orašė Kongre
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11,793,909

Population
14,781,000

Trečiadienį aukso 
■kainavo $426”'REPORTEREI NEPATIKO 

APKLAUSINĖJIMAI

• ■*. t ■

RUSAI TURI 180 
DIVIZIJŲ

Kinijos vyriausybė prižadėjo nesikišti j T’aivano vi
daus reikalus ir sutinka įsileisti į Kinijos tarybą Tai 
vano ‘atstovą. Kiniečiai nori pirkti Taivane gamina- 

. ' mus produktus, Taivanas svarsto pasiūlymą.

Spalio 1: Remigijus, > 
Nauda, Veltė, Kadugis, K

Saulė teka 6:47, leidžias
Oras debesuotas, šiltas.

—’ Saudi Arabija reikalauja, 
kad JĄV apmokytų jos Idkūnus 
valdyti didžiuosius radarinius 
lėktuvus,'- sumokės *8.5' bilijono 
dolerių ir baigs‘derybas.

Kada amerikiečiai pajėgs iš
kelti žemės gilumoj esančią naf
tą įpaviršių, tai Amerika taps 
savarankiška ir tada įvyks^ di
delių pakaitų įvairiose * srityse. 
Amerikos doleriai tada 'pasiliks 
Amerikoje, niekam nereikės 
už naftą brangiai mokėti.

Sekretorius. Edwards nuste
bino britų specialistus suteikto
mis' žiniomis ir pareikštdmis vil
timis. ’’ -k

ešnįdmeTši-ml’ -rug-
TV5-2Bio.’faf§ke. buvo.

— Jordanijos karalius a 
Begino pasiūlymą taikai 
dvieju valstvfciu. Karaliui 
kalauja grąžinti visas- žėr

—_ ĮCetyięfadįęųj, -1 ,,yal., pre 
■ridentas stiriūč^.^audoŠ konfe
renciją Baltuose Rūmuose.

to

PATARĖ NELAUKTI 
PARAMOS Iš JAV

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas, bekarpyda- 
mas ateinančių metų biudžetą, 
patarė neturtingoms tautoms 
neprašyti paramos iš Amerikds, 
bet imtis iniciatyvos ir bandyti 
pasigaminti labiausiai reikalin
gus daiktus ir maistą. Prezi
dentas pabrėžė, kad kiekvieno 
žmogaus-iniciatyva yra geriau
sia priemone išsikapstyti iš sun
kumu. , * •

■ ’ Prezidentas ’ pasakė ' kalba'

Lskjribia-
Kąrąra-

^^^ai^^'jjąš^s^šr/iady-risi

Praeitą sekmadienį, rugsėjo 27 d,,. Chicagoj e vyko Amerikos.maratono. lenktynės. Iš 
visos Amerikos suvažiavo .6,375 geriausieji bėgikai. Į 2 valandas. 16. minučių .jie nubėgo 
26.2 mylias. Pradėjp”ėenįrinėj Daley aikštėj ir baigė North- Avenue Fįęldlrouse.i Visi 
bėgikai bėgo 18-ąja gatve/, pro Naujienas, kurios matosi paveikslo vidutyje. Dešinėje- 
SąąfoąĮ Universal Savings?; Lenktynes laimėjo Phil. Cpppesš iš Clinton,'lowa^'Hr.Tina: 
GąndyĄš Minneapolis, Ąfinn. -.j , ■ ' ' , > - .(Paveikslą traukė AL Vaitis) •

LOS ANGELES. Gal. — Los 
Angeles Times atleido iš darbo 
29 metų amžiaus žurnalistę 
Gloria Ohland už netikslių^ ir 
klaidinančiu žinių suteikimą.. Ji 
dirbo Los Angeles “Associated 
Press” biure. Aprašinėdama 
automobilių lenktynes,; ji apra
šė, kaip jaučiasi lenktynilūto- 
jai, kai automobilis artėja prie 
200 mylių į valandą greitį.

Kada New Yorkb skyriaus 
redaktorius pareiškė abejonę 
apie aprašytą padėtį, panelė 
Ohland prisipažino' Los Angeles 
dienraščio redaktoriui Števe 
Loepcr, jog kai kuries aprašy
mo vietos vra vien 
kūrinys. Kai po to prisipažini
mo sekė kiti apklausinėjimai, 
p-lė Gloria Ohland nutarė alsi-, 
statydinti. Jeigu to' butų ’nepa-?, 
dariusi, Tai būtų ją atleidusi įuž. 
netikslumus įvykių aprašyme. 
Kai kurie kitų miestų laikraš
čiai tą žinią perspausdino kaip 
tikrą.

Tarptautinio^ Pinigų Fondo ir 
Pasaulio Banko atstovams. Su
darytos didelės Organizacijos, 
bet pinigų daugiausia7 duodavo 
JAVt

štangom ir negali sutikti su pa
siūlymais' Lietuvos reikalų vyk
dymą pavesti komercinėm bend 
rovėm.” • - •: b «

rašymų. Manoma, kad šį I 
gone, bfosipra yra paruoši 
šium su prezidento Reagar 
tarimu 'įsakyti pagaminti 
domias raketas ir pagei 
B Į..bombonešius. ■

Sekretoriaus Weinberge: 
nešimas būvo radijo ban; 
transliuotas ir Europai, ka 
žinotų ir ne tvirtintų, ka 
darė olandai, kad ginklą 
sis tik blogo atneš.

Paskutiniu metu Ola 
gyventojus yra užgulusi g 
cifizmo banga. Daugelis c 
yra įsitikinę, kad' naudin 
yra nusiginklavimas ir p 
mas. Sovietų valdžia, turi 
galvoje šias olandų nuo 
sudarė jiems lengvesnes s; 
lankyti Sovietų Sąjungą, 
olandai mano’, kad ginklą 
sis naudos neatneš, o p 
mas gali; Manotlia, kad 
loriaus kalba paveiks o! 
ir kitų valstybių pacifistu 
kiai nurodant Kremliaus 
fistų” siekius. Jiems pr 
kad pacifistai afganista 
stoja kovon, nes Sovetų 
juos naikina be pasigailėji

WASHINGTON, D.C.— 
tagonas antradienį išleid 
puslapių brošiūrą, kurioj, 
daug duomenų apie nep: 
tai dįdęlę Sovietų Są junge 
ro jėgą. Pasirodo, kad da 
niu metu Sovietų valdžie 
180 divizijų, kurias gali 
prieš savo' kaimynus ir 
pačius rusus ar rusų pav< 
tautas. Kremliaus valdžio 
lingiausias ramstis yra Si 
karo jėgos. Prieš 14 metų I 
liūs turėjo 150 divizijų, b< 
bar jau turi 180. Rusų k; 
menėje tarnauja 4.8 mi 
žmc'nių, kuriuos reikia ir 
ti, aprengti, apauti, gydyt

,^-Rusai turi 2,500 milž 
T-70 tankų, 50,000 vid 
'dydžio tankų;~!20,006nnai 
tankų, 1,700 toli siekianč 
ketų ir kt.' Rytų Europoj 
250 atominių raketų' ga 
pasiekti visas Europos 
tvbes. j

Kana/

KALIFORNIJOS MAŽEIKOS KOMITETAS 
| DUBLIKUOJA VISUOMENIŲ DARBĄ 
% ,-VLlKO VICEPIRMININKAS LIŪTAS GRINIUS 
‘ - r ; . f- ;• IŠSIUNTINĖJO ĮSPĖJANTĮ AIŠKĄ

nurodyta, kad centrinė pabal- 
'''O-* i tieėiu organizacija JAV yra 

Joint Baltic American Natienal 
Committee (JBANC). ’Tamstos 
atsakymas nerodo, kad-Jūsų 

. vadovaujama grupė būtų .rien- 
gūsis savo iniciatyvą suderinti 

Į.'jĮį. ir išvengti darbo dublikacijos.
Pinigai, kuriuos Jūsų grupė 

Wfe. nori skirti komercinės bendro-
i vės pastangoms nupirkti, būtų 

geriau panaudoti praplečiant 
hetuvių, latvių ir estų centrinių 
^organizacijų darbą ir jų sam
domų tarnautojų skaičių. Tai 
padidintų mastą ir padėtų vys-; 
tyti jaunesnius darbininkus .iš.-, 
mūšų pačių tarpo'.

VLIKb š.m. rugpjūčio .4 laišį 
ke buvo taip pat nurodyta, kali 
prieš angažuojantis svarbiam-'ir 
didelių'.išlaidų Užsiėmimui, yra 
'privalu nustatyti iš anksto kon
krečius tikrimj, '^Jjį ;vykdymo 
tvarkaraštį Cm pramatyti m eto- 
dus- ątsiekimams vertinti. Jūsų 
laiškai į šiuos klausimus neat
sako ir nematyt, kad siūlomos 
pastangos skirtųsi nuo lig šiol 
pagrijddUji^torganizacij^yykdo 
mų i&daylhj^į . ■'

7 'b
.LrS
SĮ r 
b-bib

darytu Bąltieeių komitetu. VLL 
K'as to "komiteto ''pirmininkui 
aiškiai išdėsto bberęikaKiigą pi- 
nįgų ejkvejimą.::j. 
^Šijtąs? l^ųsiip&sriĮ-ūpį nė . tik 
rėdąktbriatnsįbbetyįrį,vįšai visuo-

NESUSITARUS SU A. GROMYKA, 
PREZIDENTAS ĮSAKĖ GINKLUOTIS

ČIA NESUTEIKĖ TIKSLIŲ ŽINIŲ APIE SOVIETŲ 
GINKLUOTŲ PAJĖGŲ GALINGUMĄ

WASHINGTON, D.C. — Pre- 
; zidentas Ronald Reagan nutarė 
pastatyti 100 galingų raketų, 
pajėgiančių išvengti radaro akių 
ir pasiekti iš anksto nurodytą 

r taikinį, — pareiškė Pentagono 
kalbėtojas. Be ' to, prezidentas 
nutarė pastatyti 50 galingų B'-l 

> bombonešių. Statybo's pagrindas 
pasilieka tas pats, tik juose bus 

j didokas skaičius pagerinimų. 
Į todėl ir nutarta juos pavadinti 
Į B-1B.' šią žinią paskelbė Chiea- 
j go Sun-Times ■ reporteris Brucr 
• Ingersoll, dirbąs šio dienraščio 
Į Washing tono- biure.

Prezidentas Carteris buvo su
stabdęs B-l gamybą, kad neeik 
volų krašto ekonominių atsargų. 
Be to, prezidentas Carteris vis 
dar tikėjosi susitarti su Sovietu 
Sąjungos atstovais?; pagrindi 
niais .taikos klausimais. . 
. Sekretorius Haig dvi . diena’ 
tarėsi- šii SovietųTižšiemo reika
lų minjsterju, bet nepajėgė susi 
tarti pačiais svarbiausiais .klau
simais. Sekretorius bandė įli- 

-.kinti Gromyką, . kad Amerikoj c 
žirnių rinktas Senatas Ji 

'kaclrt^įstaigos narių dąugųnjf 
ątmėĮA'.hūyusios vyriausybės su
si tarinią, nes senatoriams a Iro 
dė, kad susitarimas žąlįngac 
JA^r ąaųgumuii ys •' ■■
; (^>.mykh, neįstengęs suprast' 
JAV -vyriausybės ir konsiituci- . 
jos ■ padėties, nesirengė daryli 
nūd|^aų;. įjet reikalavo laikytis( 
padaryto? vsusitarimo. Sekreto ■ 
Viuš keliais atvejais išaiškinc 
susidariusią padėtį, bet Groiny- 
ka nekreipė dėmesio į aiškini- 

^miL'bįet reikalavo pagriftdan pa- 
.^g^bįjvusį JAV ir sekretoriau 
VsLTbe?e* susitarimą. .Sekretorius 
Hafg, matyti, informavo prezi 
dentą apie Sovietų poziciją šiu<’ 
reikalu, o prezidentas pranešė 
Pentagonui, kad jis yra pasiruo 
šęs įsakyti statyti radaro nepa 
gaunamas raketas ir B-l bom 
bonešių jau nurodytą kiekį.

Be to, antradienio vakare 
kratšo apsaugos sekretorius C 
W. Wcinbe rger pareiškė, kad 
Sovietų karo jėgos sudaro didelį 
pavojoj ore, sausumeje ir jūroje 
visam-laisvajam pasauliui Sek 
relorius, panaudojęs kelias slap 
tas informacijas, pareiSeė, jog 
karosįaiia yra pasibaisėtina. So
vietų karo medžiagos sandėliai. 
Sovietų atominiai ginklai Eure- 
poje yra daug didesni šiandien , 
negu jie buvo 1970 melais. So 
vietų vyriausvbė turi 4.8 mili
jono moderniai apginkluotų ka
rių. i— Nėra nieko abcjotir.c 
apie ScVielu karo mašiną. — 
Pentagonan sukviestiems laik
raštininkams pareiškė sekreto 
Hus Weinberger.

“Visi Sovietų karo jėgų dali
niai apginkluojami modernio
mis ginklų sistemomis. Tur. 
modernius lankus, šovinius, lai 
vus, kanuoles ir lėktuvus. Sek
retoriaus įteikta 99 puslapių 
informacija “Sovietų kariškoji 
galia” turi 99 puslapius įvairių 
duomenų, ginklų paveikslų ir ap

1 a m sj^i. ..periielUs^. sus i r asine - 
jimąd^^iiręį į ■ vięlĮps polemi
kos (ž.^&rąugąs”, ĮŠm.
rugpjūčič' :j‘Mlai'dįnąir.visuo
menę”) . beteka ••'$$£; patvir tin t i, 
kad VLlKjs nepreferią jėgas 
skaldančioml. nesu derrĘj.ųm pa -

WASHINGTON, D.C. — Nėr 
tolimoje ateityje, už kelių?.metų- 
Amerika turės visą kraštui rei
kalingą naftą, .natūralias dujas 
ir degalus, susirinkusiems spe
cialistams pareiškė sekretorius 
James<B. Edwards. Dabartiniu 
metu krašte yra 4,249 grąžtai, 
kurie gręžia; Žemės- paviršių ir 
ieško žemėje esančius įvairaus 
stiprumo degalus, naftą ir na
tūralias dujas. <

Nuo 1970 metų Amerika yra 
ypač susirūpinusi nafta. Ji išlei
džia nepaprastai didęles sumas 
užsieniuose ^naftai ,-gauti. 'Eaj 
nafta kraštui.brangiai kainuoja, 

fantazijos Į Užsieniečiams išmokamos ąu- 
mos nuvertino dolerį-g* tai atsi
liepė į dabartinius ūkio sunku
mus. Amerikai daug padėjo 
Prūdoe srityje gauti naftos šal
tiniai, bet geologai tvirtina, kad 
nafta turi būti ir kontinente.

DABARTINIU MĖTŲ 4,249 GRĄŽTAI ŲRŲžIA PAVIRTŲ 
IR ffišKO MAŠINOMS' REIKALINGŲ'bĖGrALŲ ‘

NETURI SPECIALISTO 
LĖKTUVAIS APTARNAUTI 

: WASHINGTON,’ JAV-
vyriausybė yra ]>asirubšusi par
duoti Saudi Arafiijai radarinius 
lėk tu vus, beį .dabar tajšįg 
ji neturi kariškių jiems aptair- 
nauti. Senatorius Baker pasiūlė 
pariltioti lėktuvus, bet jis norė
jo, kad Saudi Arabijos vyriau
sybė leistų Amerikos special-s- 
fanis ’uos lėktuvus aptarnauti.

Jeigu Saudi Arabija būtų su
tikusi priimti šias sąlygas, tai 
JAV būtų negalėjusios pažado 
pįldyti. Pasirodo, kad JAV ne
turi reikalingo skaičiaus specia
listu, kurie galėtu ’.dirbti užsie- *” ' i . ■> į
nyje. Dabartiniu jnetu Saudi 
Arabijoje yra kęturį didįeji JĄV 
lėktuvai. Juos . aptarnauja tie 
patys amerikiečiai, kurie ' juos 
a ptąr na vb į A m erik o j. Ji e, išskri
do į Saudi Arabiją su paskolin
tais lėktuvais. Jeigu lėktuvus 
parduotų, tai jie grįžtų į JAV. 
Daugiau tokių, specialistų Ame- 
'riketjė nėraĄ Juos turėtų ap- 
mokvti. , ;

■Jį?JKeętung"'
. /^’Č'@TAlPEi'

*: j/Shulinkou t
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KANADOS NAUJIENOS
75 METŲ SUKAKTIES PROGA PAGERBĖ LIETUVOS 

LAISVĖS KOVOTOJĄ ANTANĄ KENSTAVICIŲ

Iš dešinės Į kairę: S. Kenstavičienė, A. Kenstavičius ir J. 
šarapnickas, su įteikta dovana Lietuvos vėliava.

Žmogaus gyvenime 75 metai : dymus susektus pogrindžio ve)- 
yra reikšmingi. Ypatingai reikš-'kejus ir dalyvius, reikalaudami 
mingi yra tiems, kurie pergyve-. išduoti kitus pogrindininkus. ' 
no Sovietų ir vokiečių okupa- Antanas KENSTAVIGIUS/!1§ 
cijas. į pat jaunystės užaugęs patriotų
' Lietuvių tauta, išgyvenusi 22 i lietuvių šeimoje, nežiūrint dide^ 
nepriklausomybės metus, išugdė 1 pa\c> aus ėmė organizuoti po- 
jaunąją kartą patriotais lietu- grindžio veiklą 1940 m. Mažeikių 
viais. Kiekvienas patriotas lietu- apskrities mieste, o vėliau išplėtė 
vis • lietuvė su širdgėla pergy Į veiklą ir kituose miestuose. An- 
veno pirmąją Sovietų okupaciją, j '■•mas Kenstavičius, būdamas di- 
Labai mažas nuošimtis ir dau- į delis patriotas ir populiarus vi- 

nelietuviai pasitiko su ; suomenėje (šaulys nuo 16 me- 
' tų), okupanto buvo ypatingai se- 

, karnas. Ir štai, 1941 m. balandžio 
• mėn. 28 d. 11 vai. nakties dvira-

giausia
šypsena Lietuvos okupantą — 
Sovietus. Vyresnioji ir jaunoji 
karta, inteligentas, ūkininkas ir 
darbininkas 
ir visą energiją, sumanumą sky 
rė savo tautos laisvei. Nežiūrint i Kenstavičius buvo suimtas NK- 
areštų, per tardymus kankinimų, j VDistų: Vaičekausko (buvęs 
šaudymo be teismo, siuntimo į i Mažeikių miesto batsiuvys), Čai- 
Sibirą vergo darbams ir lėtai į kausko (kilęs iš Leckavos; ten 
mirčiai, lietuviai nepakluso oku-} buvo rusų rezervas). Vietiniai 

rusai ypač talkino okupantui su-, 
iminėjant lietuvius. Be jų, buvo 
ir du rusai aviacijos-karininkai.

A. Kenstavičiaus namas buvo 
nuodugniai iškrėstas: grindys iš
draskytos. nuo sienų popieriai 
nulupti, ieškant ginklų ir nele-

nekentė okupanto } čiu parvažiavus pas savo ęšeirną 
į Mažeikių miestą, švintant A

mirčiai, lietuviai nepakluso oku
panto- Pradėjus organizuotis po
grindžio veiklai, lietuviai akty 
viai jungėsi ir ruošė planus at
ėjus tinkamam momentui vyti 
okupantą iš savo gimtojo krašto.

Sovietiniai ir vietiniai komu
nistai ypatingai kankino per tar

Jbr the woman

gailos spaudos. Kratps metu nie
ką LypaUngo; jięrado, išskyrus., 
Auksitsnfonos policijos baigimo 
ženklą, Klaipėdos krašto atvada
vimo medalį, atsargos karininko 
ženklą, šaulių sąjungos ženklą/ 
ir už nuopelnus Lietuvai 10 metų 
sukakties proga medalį. Visus 
pažymėjimus enkavedistai pasi
ėmė Po to liepė apsirengti ir 
išsneJe į enkavedistų tardymo 
būstinę. Ten tardė du rusai.

Painus tardė rusas, pavarde 
Muchin. Pirmas klausimas buvo: 
‘Nuo kada vadovauji prieštary- 
binei veiklai?” O tuojau: “Kur 
spausdinate atsišaukimus?” Ir 
parodė keletą. A Kenstavičiul 
atsakius, kad jis nevadovauja jo
kiai prieštarybinei veiklai ir kad 
tokius atsišaukimus pirmą kartą 
matąs, abu rusai puolė ir ėmė 
mušti iki Kenstavičius neteko 
sąmonės. Sąmonę atgavus buvo 
nuvestas į Mažeikių kalėjimą.1 .• w

Prieš vedant į kalėjimą, leido 
nusiprausti sukruvintą ‘ veidą. ManU Britų Kolumbijos previn- 

j Vėlia u vėl tardymai ir, nieko ne
įgavę/ išvežė į Šiaulių miesto 
kalėjimą, o’ iš ten — į Kauno

1252 m. spalio mėn. 1 d. Mindaugas buvo apvainikuotas Lietuvės karaliumi.

Prof- Adomo Varno pieštas milžiniškas “Mindaugo krikštas”.

ci joje, specialiai nuvykti ir jį 
pagerbti, jo 75 metų sukakties 
proga. Ta proga įteikiau Anta- 

kalėjimą’ Kaune ~A. Kenslavi’- ttui Kenstavičiui tautinę vėliavą 
čius buvo vėl žiauriai tardomas ¥laki^ vlsč' P°«rmdž10 vardu, 
h- mušamas iki sąmonės neteki/ P^^mas įvyko š.m. rūg
imo, po kelias dienas iš eilės. ®^° niėa- 7 dlen^ u’ daly- 
!Po mušimo ir spardymo prade- Vavo Vancouver*, apylinkės 

lįjus žaizdoms pūliuoti, buvo nu-, Bendruomenės pxrmminkas p. 
i [siųstas j sveikstančių kamerą/ Lumbelis su žmona, svečiai iš 
•[kurioje išbuvo' kol prasidėjo Europos ii p.p. ir H. Tumai-1 
vdkiečių-rusų karas. Karui pra-i <'iai ® Vancouvėrio.
si dėjus ir pradėjus partizanams; Pagerbimo ceremoniją teko
aktyviai veikti, rusai nebesu-i man- Pradiniam žodžiui

įr 1 parinkau temą -: “Karys kovos 
lauke mirti nebijo”. Užbaigęs

įvadinį žodį pakviečiau sava-
i ttorio-kūrėjo dukrą Zitą Zajan-

Antaną Kenstavfčių gerbiu ir j &uskaite-Tumaitiene įteikti do- 
L1’> ai yra gerbtinas už tai, kad vana — .Lietuvos trispalvę vė-, 
jis, nežiūrint žiaurių kankini- ^ėl kurios sukaktuvinih- 
mu, musūnų iki sąmonės kas kovojb ir ^kentėjo žiaurias i 
Kimo, pasiryžo geriau mirti no- t-artAias kruminisi-il 
gu savo pogrindžio bendradar
bius išduoti.

Būdamas Antanei KęnstavL
Maus, bendradarbis, 
dalyvis, o Ylakių yal^iaų^ipo- 
grindžio vadui K. /Venckuj

spėjo sergančiųjų nužudyti, 
lokiu būdu A. Kenstavičius iš
liko gyvas.

V-aną — Lietuves trispalvę Vė

kančias, komunistų kankinamas 
Mažeikių ir Kauno' kalėjimuose j 
1941 metais. te 1 :i

Zit-a Tumaitieaė, įteikdama

i- 1 ' J va^iaų^ipo-Apkaitė gavo ^kūrinį, skirtą 
grmdžio vadui K. Venckui-, ^^ūkaktuvininko garbei: 
vietams okupavus, f antrą kartą;’ 
Lietuvą, žuvus partizano mirti-1 
mi, man, kaip bųyų^ąm K; [ 
Venckaus pavaduotoji^^., teką 
pas buvusį vyriausiąjį Mažeikių 
apskrityje pogrindžio' vadą An
taną Kenstavičių, dabar gyve-

Nežinojau, kad turėsiu tokią 
[garbę 

S .4 Šiandieną tau Įteikti trispalvę 
'.415 - e? t [vėliavą.

Tik ji žino Tavo gyvenimo 
[ryžtą ir vargą, 

Ji Tave vedė rikiuotėse ir 
• ■ kulkų salvėj.

Kaip trispavė plazdėjai su 
[vėjeliu.

Ir aš, kaip ir Tu, Žemaitijos 
[laukuose 

Palikome laimingiausias
[dienas...

Ir Širdy ir maldoj aš Dievui 
[dėkosiu, 

Kad Stasė, Antanas ir aš likom 
[draugais.

Tu, Žemaitijos sūnau 
[numylėtas,! gera.

Trispalvė teka tavo krauju, 
Ir benamio' tremtinio dienos 

[uždėtos ’

Reikšmingų kalbą pasakė 
Vaneouverto lietuvių B-nės pir
mininkas p. Gumbelis, iškelda
mas A. Kenstavičiaus patriotiš
kumą ir jautrumą tautiniams 
reikalams darbu ir auka. Hend- 
rikas Tumaitis, jaunesnės kar
tos, taip pat jausmingai kalbėjo 
ir susijaudino pažymėdamas, 
kad Antanas Kenstavičius dėl 
Lietuvos laisvės yra tiek daug 
dirbęs Ir žiaurias kančias išken
tėjęs esant suimtam komunistų 
Lietuvos okupacijos metu. Tu
maitis, matydamas A. Kensta- 
viči aus pagerbimą, ..pareiškė,
kad'jo širdyje Įvyko kažkas: jis 
pasijuto sustiprėjęs tautiškai, 

- išgirdęs kiek.1 daug kovoje? vy
resnieji dėl Lietuvos laisvės. 
•--Sukaktuvininko garbei padai
navome Ilgiausių ir sveikiausių 
metų.

Sukaktuvininkas visiems sve
čiams išreiškė padėką už dova
ną ir sveikinimo kalbas.

S. Kenstavičienė visus sve
čius pavaišino gardžiais val
giais. Visų svečių nuotaika buvo

Artinantis saulėlydžiui,
svečiai išvyko Į namus, nes ry
tojaus dieną laukė darbas.

J. šarapnickas

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

NAUJI METODAI, SENOS IDĖJOS

her family’s finances.
You can’t aSbri to be wror<. 
Because if you’re in charge of 
the family budget, you’re 
making decMioos about the 
future, too. į

And that’s where ILS. 
s come in. Buy

Kova už tautų ar pavienių mantas purve, 
i asmenų laisvę yra tokia sena, 

kaip pati žmonijos istorija. Kiek
vienas žmogus gimsta su. natūra
liu, įgimtu laisvės troškimu. 
Savosios aplinkos įtakojamas ir 
brandinamas, jis tą laisvės są- 

1 voką konkretizuoja, savo gyve- 
1 nimo siekiais ir troškimais. Ki- 
I lūs konfliktui tarp troškimų ir

Mūsų pačių Si 
Romas Kalanta,

the Payroll SaT- • 
an where he work*.

, while you’re 
meet ing the day-to-day ex-e 
peases, you’ll still be buiMinf 
a more secure K'ture for your 
family.

*U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really 
a good bargain.

sign up for t 
ings Plan wi 

That way, i ir gyvenimo reikalavimų, žmo
gus yra priverstas kovoti už ša-’

■ vo laisvės principus. To siekfe 
i individas, už tą "kovoja tautos.

maluncy cf 5 ymr» G* tr* y*ir). - 
Bond« are reptaced tf lost, rtoUe or da M. toto 
H’bea nr-»*ed, tS-r ocn to Al ytr*
bank. Interest w act mhject to «teJ» <r karf

Sėkmingai kovai už laisvę yra 
būtinas idėjinis nusiteikimas — 
visomis jėgomis, neatsižvelgiant 
į aukas, bekomp Komisiniai kovo
ti. Vilius Tellis, kaip individua
laus laisvės kovotoje ptotcfttipas, 

Į rizikavo savo sūttaus gyvybe 
> aukščiausiam siekiai siekti. In- 
1 divide jėga, dabarfiiiiame moder 

mane pasaulyje užimanti reikš
mingą vietą, pasireiškia kaip dei-

mas Kudirka, 
Sadūnaitė ir kiti — tai kovoto
jai už laisvę bet kuria kaina, o 
jų pastangos buvo išgirstos ii 
yra girdimos visame pasaulyje, 
nors jie yra paskiri individai, sa
vo žygyje be minios užnugario.

Organizuota kova už laisvę, 
naudojantis pažintimis, prašy
mais, peticijomis, rezoliucijomis 
ir reikalavimais polit. sluoks
niuose reikalauja daug darbo ir 
kantrybės, bet neša vaisius. In
tensyvi kova už S. Kudirkos su
grąžinimą, Bražinskų byla, Ar- 
monienės atvykimas rodo, kad 
ir V. Skuodžio išlaisvinimu rei
kia tikėti. Mūsų veiksniai, ku
riuos mes be atodairos kritikuo 
jame, šiuo atžvilgiu dirba be at
vangos, naudodami diplomat!- 
nius-politinius metodus kurie da
bartinėje padėtyje yra patys efe
ktyviausi, nes anapus geležinės 
uždangos esančių asmenų 'šiais-

vinimo galime atsiekti tik tarp* 
tautinio spaudimo laidu- O tą 
spaudimą padaro ne kas kitas, 
kaip mūsų gyvenamo krašto, po
litiniai įtakingi asmenys.

Paskutiniuoju metu Amerikos 
Baltų Laisvės Lyga bando nau^ 
viešų santykių profesionalų b-vę 
santykių profesionalų benlrovę 
kovai už laisvę. Kaip ir kiekvie
na nauja priemonė, ji yra ban- 
dytina ir jos, iš anksto nei užgir-j 
ti, nei smerkti negalima, gerai 
neišanalizavus visų tokios ben 
drovės darbo metodų, rezultatų

; ir... honorarų.
Iš spaudoje skelbiamų pokal

bių, žinučių ir reportažų dar nė
ra aišku, ar tokiomis priemonė
mis bus atsiekta daugiau, negu 
mūsų iki šiol pačių dėtomis tra- < 
dicinėmis pastangomis. Čia vi> 
sų pirma norėčiau panagrinėti 
demonstracijų vertę ir rezulta
tus. Kas dalyvauja demonstra
cijose ir kas jas stebi? Savaime 
suprantama, kad didžiąją de
monstrantų dalį turi sudaryti ir 
sudaro suinteresuotoji grupė, t. 
y. mes patys. Kas į demonstraci
ją kreipia dėmesį?) Praeiviai, 
priešpiečių išėję tarnautojai, ap
sipirks nėj ančios moterys, spau
dos, kartais net televizijos atsto
vai. Bezultatas: per vakarines ži
nias matome minia ir komenta- v
toriai is trumpas pastabas. Žinios 
toliau. Televizijos žinių publi
kos dalis, užsigerdama alučiu to
liau klausosi apie sekantį gais
rą, nužudymą ar futbolo rezulta 
tūs. Tai lašelis didžiuliame die
nos naujienų baseine. Tuo tar
pu Vytautas Skuodis badauja...

Toliau pastebiu, kad informa
cija, reklama, pažintys ir patys 
didieji darbai krenta ant mūsų 
visuomenininkų pečių. O infor
macijos paskleidimas, koks jis 
bebūtų {turiningas, liko infor
macija. Gi šiuo metu, ypatin
gai Vytauto Skuodžio atveju, 
mums reikalinga ne informaci
ja, bet akcija, veiksmas. Iš žinių 
spaudoje neteko susidaryti vaiz
do, kad toji viešųjų reikalų fir
ma būtų ką nors naujo atlikusi, 
kas dar nebuvo padaryta mūsų 
pačių. “Draugo’’ rugsėjo 4 d. 
laidojųe, pokalbyje su Hanna
ford firmos atstove Leslie Dut-,

ton, jai pačiai pareiškus, ka3 
“lietuvių Bendruomenė jau ve
dė rezoliucijų akciją SenMe ir 
At^ovų Rūmuose, jos firmai be
liko ‘'informuoti” Washingtono 
spaudą ir radijo bei televizijos 
stotis ir suorganizuoti pusryčius 
žurnalistams..

Niekur nebuvo pažymėta; 
koks buvo sumokėtas honoraras 
ir kaip buvo surinktos lėšos. Pri
simename dar labai ryškiai Si
mo Kudirkos dramą — nuskam
bėjo po visą pasaulį be specia
listų pagalbos ir be honoraro. 
Todėl kyla noras klausti inicia to
rius, ar iš tikro toks metodas nė
ra nuostolingas, atsižvelgiant i 
tai, kad mūsų visuomenė yra 
pratusi nesigailėti lėšų jokiam 
reikalui, kuris yra grindžiamas 
idealistiniais pagrindais? Tačiau 
vargu galima bus mūsų viduti- 
niąją ir vyresniąją kartą įtikinti, 
kad mūsų kalinių laisvinimo 
reikalą gali išspręsti komercinė 
bendrovė. Savaime suprantama, 
kad jokios pagalbos nereikia 
kratytis, tačiau ji priimtina tik 
tada, kada jos kaina proparcin- 
ga rezultatam ar bent prilygsta 
toms išlaidoms,- kurias pateisina 
mūsų visuomenininkai.

Girtina, kad mūsų jaunoji tear
ta laisvinimo reikalais sielojasi 
ir rūpinasi. Tačiau ir jai svar
bu neatitrūkti nuo savojo ka
mieno psichologiniai. Mūsų tau
toje yra gyvai jaugusi traicinė 
kovos už laisvę sąvoka, ir sun
ku bus įtikinti, kad už 
teresus ir mūsų kančias,
siekius gali sėkmingai kovoti 
merdeinė įstaiga, šalia honora
ro. informacijos ir demostraci-

it musu

li

savo pačių jėgų ir pasiaukojimo. 
Gi tam pavyzdžių galime semtis 
iš bet kurio mūs ųtautos laiko
tarpio — laisvėje, priespaudoje, 
tremtyje ar emigracijoje.

. (Iš Dirvos)

Sutiko su gydytojo nuomone

Vienam dideliam girtuokliui 
gydytojas pasakė, kad jei jis nu
stos gerti whiskey, tai tas prail
gins jo dienas.

— Tai visiška tiesa, — atsilie
pė girtuoklis, — aš atsimenu kai 
vieną dieną aš negėriau, tai bu
vo pati ilgiausia diena mano'gy- 
venime.

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD'

KIŠKIS MEDŽIOKLĖJE

Taiką didelę sudarę, * z 
Žvėrys lokį pasigavo, 
Ir dėl dalybos susitarę, 
Skanią mėsą jau ragavo.
Pamatę, kad kiškis lokio ausį traukia,

— “Ei, tu,” žvėrys supykę šaukia, 
“Iš kur tu atsiradai?
Juk tu medžioklėj nebuvai”.

— “Bet, broliukai”, kiškis tarė, 
o ne kas kitas lokį jums atvkrė;

KooLAid’...On A Stiek
SCČT OfctYK Mix

Frotwi Soekers

< 1 envelope KOOL-AJO^y * D<soMe soft drjrBc mix and

* pUsacjce-cufee
2/3wgar cwfjs Fetze
looartwafer' >vv. wooden stick or spoon into

each. Freeze until firm.
. •feeet 20.

”Juk';
Aš jį tiesiai iš miško į lauką pavariau, t 
Kad jį galėtumėt sugaut greičiai”. į 

Nors tą pasigyrimą visi girdėjo,;
Bet jis taip juokingai praskambėjo,
Kad žvėrys lokio ausies jam nepagailėjo. '

♦ * '♦ . I
r ' r 1 t *r * *’» / * *

; į; Nors pagyrūnus dažftai atft įtikto laiko, f 
Bet dalyboj ir jiems kąsnelį talko.

(V. Petraitis, Pasakėčias, 217 psl, kaina C3.) 
ffaušuifios Naujienai
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MENO ŽINIOJ
Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

LIETUVIŲ DAILININKŲ ŽINIAI
Šių metų lapkričio mėn. 6-21 

dienomis Čiurlionio Galerija, 
Įn. ruošia Bendrąją Lietuvių 
Dailės Parodą, kurioje bus pas
kirtos premijos: daiŲ M. šilei
kio ($500) — už tapybą ar skulp 
tūrą,. dari. T. Petraičio ($300) 
— už akvarelę ar grafiką ir Čiur 
lidn.io Galerijos, Ine. ($200) — 
už kūrinį bet kurios technikos.

j Norintieji parodoje dalyvauti 
dailininkai atsiliepia iki spalio 
mėn. 15 d., atsiųsdami savo kū
rinių fotografijas ar skaidres. 
Chicagos ir apylinkės dailininkai 
gali pristatyti pačius kūrinius. 
Pageidaujama, kad fotografijos 
katalogui ir spaudai būtų juoda- 
balta. ’ . .

Parodai galima siūlyti iki 10 
darbų, nurodant kūrinio techni-

ką ir dykį. Kūrinius parodai at
rinks dail. M. Šileikio vadovau
jama galerijos Meno Taryba- 
Skaidrės ir nepanaudotos foto
grafijos bus grąžintos.

Atrinktus kūrinius pristatyti 
Čiurlionio Galerijai, Ine., 4038 
Archer Ave., Chicago, Ill. 60632 
iki š. m. lapkričio 2 d. imtinai. 
Paroda atidaroma lapkričio 6 d. | 
7:00 vai. vakaro.

Premijuoti kūriniai palieka-' 
mi Meno Kūriniu Fonde, kuris 
yra Nepriklausomos Lietuvos 
nuosavybė. Kūriniai pristatomi! 
ir grąžinami savininkų sąskaita. 1

Jury Komisija premijoms skir j 
ti bus paskelbta vėliau.

Čiurlionio Galerijos, Ine.
Informacija

S].
; -f,L

Dail. M. Šileikis pasiruošęs sutikti kiekvieną 
Čiurlionio Galerijos lankytoją. ;' j-

1

Amerikos Lietuvių Dailininkų 
Sąjungos susirinkimas

Rugsėjo 25 d. Čiurlionio Ga
lerijoje, \ Inč; buvo sušauktas 
Amerikos Liet- Dailininkų Są
jungos narių mėtinis susirinki- 
ręas. Pirm. M. Šileikis padarė 
pranešimą apie Sąjungos veiklą. 
Šįais metais Sąjungai suėjo 25 
rhėtai. Sąjungos" narių ninciaty- 
va gimė ir Čiurlionio galerija. 
Sąjungos sukakčiai paminėti, 
nutarta ateinantį pavasarį sureng 
tf narių parodą ir sukaktį tinka- 
niai paminėti su'programa: Są
junga-turi, nemažai narių Chica- 
gbje ir kituose miestuose, tačiau 
veiklą koncentruojasi Chicago- 
ję'. Į AĖDS-gą- Įstojo šešios nau
jos narės: Irena Gelažienė, ta
pytoja, Julija Smilgienė,-kera
mikė ir tapytoja, Ona Čepelis. 
Anelė Kirvaitis,-Marija Nalis.n 
Danutė Prapolenis. Kai kurios 
biivo sės. Fercedes studijos mo- 
kinės.

J Skaitytas protokolas ir kasi
ninkės pranešimas priimtas. 
XSąjungos valdyba pasiliko ta 
pati:. M.. Šileikis, , pirm., Vers 
Švūblehė, sekr; ir Barborą Mor
kūnienė, kasininkė. Buvo pridė
ta i-trys: vicepirmininkai: sės- 
Mercedes, Eglė Rūkštelytė ir Jo
nas Tričys. i

diįlkųš Radvilas, 
Chodkevičius, ^apiegąs, Vainas, 
Valevičius, TiŠltęviČius. Valsty
binės vielos 'buvo prieinamos 
"tik bajorams. Bajorija tuoj su
lenkėjo. Lietuviškam kaimo ir 
m ie^to^ jaunina ui buvo užkirstas 
keliąs^ uit tapti kunigais. Taip 
lietuviai liko savb tėvų žemėj 
tik vergais ir. baudžiauninkais 
Ir priversti jėga krikštytis, o len
kai liko' lietuvių žemės savi
ninkai. 3

Pusė Lietuvos.baudžiauninku,' 
pasilikusių Jcunigaikščių dvayuo-i nu prisiminimų knyga KAI 
se, turėjo Lengvesnę baudžiavą. PRISĖDO VELNIAS jau išėjo. 
Valstiečiai priverstmai dirbo ir 262 psl- Galima gauti... (seka ad- 
be atlyginimo lenkų dvarų, že- resas).
inės ūkiuose’, d ■,vėliau, atsira- Pavadinimas intriguojantis, ta- 
dus dirbtuvėms 'Ir fabrikams, čiau nieko bendro neturi su ex- 
visus ir šiuos darbus, Dvarinin- orcizmu-velnio išvarymu, t,' Tie 
kas, būdamas valstiečių šeimį-1 “žiaurūs prisiminimai” yra ok. 
ninkas, feisėjas ir savo" visų Lietuvoje išleista knyga apie kai 
sprendimų vykdytojas; galėjo jį. keno vadinamą “tremties Straz- 
su visa šeinta ir turtų parduoti, dėlių kun. B. Sugintą ir jo 
ir net mirtinai bausti ar, atiduoti , sunkų likimą.
į rekrutus kariuomenėn 25 me-l Susidomėjau, kada Draugas 

b tams.' 1794 m. rugpiūčio 11 apsižiūrės ką skelbia. Rugpiūčio 
rusai, užvaldę. Lįetūyą; pradėjo 31 d. pasirodė P. S. inicialais 
rūgintis spmažihti - dvarponių, pasirašytas vedamasis: 
lenkų įtaką; 18&Tm. i* vakario;
19 d. rusų -valdžiai' panaikino! 
baudžiavą, • Lenkų dvarponiai,; 
-įj'ajuię,: kad juds rusai musai 
per kišenę, 1863 mi 'šuorgafiiząY lankomis, pamokymų apie ko 
vo; nepūvykiią, sukilimą prieš; munistl* Propagandos žalą šia- 
rusų valdžią/ stumdami ir lietų;- į me krašte - kur tai. propagan- 
viris mirties 'pavojūriSMurav^b-. talkina aukštųjų mo-
•^s daug -išžudėnr išsiuntė iš? * smulkūs, o kartais net žy- 
Lietuvos daug ir-lietuvių. Kad? mūs’ d^ojai” -Tr pasmer- 
atsvertL lenkų įtaką, sugalvojo* kęs ‘‘nesugebančią suprasti” jau- 
1865 ri£ rugpiūčio 25 d. už-/ kartą, vedamasis pagaliau 
jdraūsti lotynų; raidėmis spaudą.f ^austehuose palekia katę is 

■ .bežiūrint į .baudžiavos panai-1 tnai2°- .
kibimąMar dvidešimto amžiaus} --.(-Reikla turėt* ir„sl°
prsozioj ' dva.riniiikains; .. - t,

rtyūs' kov^įii Syirf prikĮausė; 2.708.419 deSmtii/. “ ne skelbimus tvar
. ,.9S . W..„ v-"Tr.niį,..^. t;k , pirmoio pasali. ko, ta padare OKupanto įsiems

lihio k'aro, atkėlus vėr n^. į aly^s šmeižtų knygos skelto, 
klausomą Lietuvą, lenkų, dvar
ponių dvarai tapo išdalinti vals-

■ .u■ j’t 
-<ut K ■ 1

IŠ KITOS PUSĖS 
nutarė darbininkai šios apgaulės nesu* 

pras).
Toliau jau be sklaustelių moki

nama. '
Prieš tokią propagandą reikia 

pastatyti stiprią informacijos 
tiesos, kuri sugriautų komunistų 
ir jų agentų melą... Mes turime 
komunizmą pulti teisingos infor 
macijos būdais kad net tamsiau
si pasaulio žmonės pamatytų ja 
tikrą veidą.

Labai teisingai, tačiau ieškant 
tarp visų tų pareiškimų ryšio, 
galima būtų techniškai išvesti, 
kad “tamsiausi pasaulio žmonės'’ 
yra to laikraščio skelbimų priė
mėjai ir techniški darbininkai. 
Jei taip, norėčiau juos užstoti- 
Kuo jie kalti, kad šviesesni: re
daktoriai jiems, priešingai P. S. 
reikalavimams, nutylėjo tokios 
knygos, kurios ištraukos buvo 
pasirodžiusios okupanto išei
viams siunčiamoje spaudoje,'eg
zistenciją? Tyla, tiesa, dažnai 
yra geriausia byla, tačiau kar
tais, kaip šiuo atveju,yra šusi-

INFORMACIJA PRIEŠ KO- jusi su nemaža rizika. Kaip ten 
MUNISTINĘ PROPAGANDĄ

Pinigai nedvokia
Romos imperatorius, apdėjęs mo 
kesčiais išmatų išvežiotojus. Pri
siminiau tą patyrimą skaityda
mas rugpiūčio 25 d. “Draugą”. 
Jo" paskutinranie puslapyje — 
šalia gausybės pranešimų, kiek 
kas atsiuntė aukų grąžindamas 
loterijos bilietų Šakneles — bu
vo ir sekantis skelbimas su au-

Į torės fotografija:
Petronėlės Kazlauskienės žiau

262 psl- Galima gauti.... (seka ad-

ZIGMAS I. GURA ? ’ . N-'.'

LIETUVIU IR LENKU SIMBIOZĖ
blogi? Prabųškii. žmpkiU jiųns. 
niekuomet’ nejšėi^ į' gerą fa 
skriauda, kurią; jūs darętė ki< 
tiems. ?Ne tik; LieUivai. lt kitų 
tautų žembs prisisavinant ir pir-’ 
tautinant. J.v. \ ;

Kai ašį pagalvoju t apie ukrafr 
mečiams panašiai daryta^ skriau 
das ir, be to, savipantiš jų Lvd- 
vą, kaip mūsų Vilnių, ir ukrai
niečio. SeĄ^enkoS^ grąŽruš -įkūri^ 

r-nius,' pąyyždžiūr —. “Dar. nenu-. 
mirė Ukraina, kol mes ’-gyti”, 
arba uktainiečitį/ tieprik&ūso- 
t-.:' 
;.K<^okųv''Jietmaną ; B o h d 
'-^n^elničkį, arba Xjogoiip TT&- 
ras B ulba”, kai sčiiųs ' įsiiffyli į- 

,,lenkę ir tanapa-Ų^raiijpš 'įšdavi-' 
kių Taras/Btilba kazcfcas pasa
kė f /‘Aš, tave įpagiintižiaų.^^ aš, 
eave nužudy&g’^ o'/ydĮaii .bę-. 
^ant.'nūo besrv^ahčių; lenkų fcą- 
ręiyių, ’ susijąiį^nuš • nukrenta- 
pjTpkė, ne,' sako> ir pypkę liepa- 
liksiu prakeiktiems lenkams, 
vienok, kol jis. lipa nuo arklio 
pasiimt :p£pkę/ ieškai, jį ųu$aųi 
n^/ '— tai tųorpėt man yisiskaų 
aišku, ’kad ilkra’iniečiai " lietu- 
yiams tikri broliai, bet .pe .lnn-

(Tęsinys)

Broliai Kolupailos 1

Vienas brolis buvo' Lietuvos 
universiteto žymus profesorius, 
o kitas — Lenkijoj veikėjas, 
žurnalistas, redaktorius^., tračias

(— kunigas Petrapily.
darymo metu padarytas skaidres 

Tr daug kitų. ■ j-
Susirinkimas galėjo būti skait 

tingesnis, bet kviestieji nariai 
gal dėl blogo oro nuotolio nega
lėjo atvykti. Tačiau dailininkė 
ir solistė Eglė Rūkštelytė atvy- ; gronįų; Lietuvos '• l^iuo^ilės 
ko net iš.tolimojo Park Forest! 
priemiesčio. Valaitis ir Mačė- 
nžs gyvena Michigane, — neat-

Broliai Butkevičiai

Pasireiškė charakteringa Liū- 
konių dvaro savininkų lenkų 
neapykanta lietuviams, įskun- 
džiant vokiečiams. S^ųtk^ičių

savanorį. Vokiečanjį $tlžiidė kjxį' 
jo'mis galvą sutriuškinę.;' 43 

— - Butkevičius Liudvikas^ brolis,
vyko. DV. A. Lipskis iš Bervy- pulkininkaS; vadoyįyęs J lietu-
no. Iii neatvyko. - viams partizananįs, visų.labai,

gerbiamas, uždraudęs bet kokf 
kerštą. į.: ' ’
. Ir dar būta visokių, f aktų. jB^Ų 
gana. Lenkai, kodėl/jū^^okįe

no, III — neatvyko.

Dabar vykstanti Moterų gru
pės dailės darbų paroda? Č. G- 
Ine. pasibaigs spalio 3 d.’ Patar
tina šią parodą pamatyti.

Koresp.

A. Cooper-J. Antman 
paroda

Spalio 10 d. Čiurlionio Galeri
joje, Ine., 4038 Archer Aye., ati
daroma dviejų dailininkų tapy
tojų, — Anthony Cooper-Skupo 
ir Jack Antman darbų paroda. 
Parodos atidarymas bus 7:Q0 va!. 
vakaro. ' -

Antanas Skupas-Cooper yra 
lietuvis, amerikiečių tarpe pla
čiai žinomas, baigęs Meno Ins- 

Į titutą, gavo stipendiją ir studi"
'Susirinkimas praėjo sklandžia.; i javo Ispanijoj Jgnacio Zualogą 

Pp susirinkimo dail. Jonas Tri- pilyje. Gerai moka ispanų kal; 
Čjrs parodė Moterų parodos ati- bą. Skupo darbų turi įsigijęs

muziejus Springfield, Ill.
Dail. A. Skupas buvo tarp ki

tų, Čiurlionio Galerijos steigė
jas, pasirašęs Charterį 1957 me
tais. Taip pat dalyvavo lietuvių 
ruošiamose dailės parodose. . -

.Jack Antman taip pat gražiai, 
reiškiasi tapyboje. Ekonominės 
krizės metais Skupas,. Antman i 
ir Šileikis dirbo valdžios įsteig
toje WPA studijoje ir už atly
ginimą savo kūrinius skyrė val
džiai. <» /-?M' ?

Ši paroda žada būti išskirtinė; 
Lietuviai maloniai kviečiami pa
rodą pamatyti. Paroda' tęsis iki 
spalio 24 d. J

Lenkinimas■ 

; Kryžiuočių / kariškas ‘. 'br^ihas - 
buvb ^urtas 'U230’:i&ėtais . tanų; 
kad,' pasirėmus- popiežiaus -auto-, 
ritėtu, - ne - tidi; .krikštyti čkatąli-i 
kais, i jišips-bųvo
grobti lietuvių . žefhes /r turtą, 
k>.138Šj* utit-;
fi krikštytoj ai/tuSj>:ap-ų.saį papročiais.:

buvo — reikia bent tikėtis, kad 
skelbimas buvo bent apmokėtas." • • vv V-al,■1 Po pasivaikščiojimo plačiomis’- . _ . • . .n , , . , . i Kaip Romos imperatorius sakebnlrnmis •nnmnk'vmii anip kO- • ■ •

(Iš Dirvos);

ir šio 
dienraščio patirtį. Agentas žino, 

J kad ne redakcija skelbimus tvar

mą kai redaktoriai jau buvo išė
ję, nes numatė, kad techniški

$ "Cteja/ bet Lietuvos sulenkini--: 
mas buvo, atliktas dideliu mastu... 
KaT ir aš'kėiis metus mokytoja-' 
vau KafeniyĮkųbsė ir Alytuj, ma
čiau; v^fięčių galvosenoj per-" 
si Orientavimo sunkumus. V als- 
tiečių dalis pasišalindavo net :į- 
Lenkiją kovoti prieš Lietuvą/ 
Lenkų .mokyklos perpildytos sif 
iaikii pradėjo tuštėt ir įsiregist-. 
ruot .į įętuvių . mokyklas. -Daug,’ 
įg čia' JAV: yra iš tų persiorienk 
tąVusių. ir tapusių gerais lietui' 
vįais. '" • . . ■

. "Taigi lenkų buvo praktikuota 
prievarta. Atrodo, turėjo būti; 
kitaįp:'; tu' tikėk, kaip tu norif 
b ąš tikėsiu, kaip .aš noriu. Svari' 
iūriįik būti gęrū žriiogum. Kai^; 
būtų įdomų, jei būtų užsilikuir 
jr ■ šendji lietuvių religija su vi?

Lietuviai bandė priešintis ir 
vieniems, , ir- antriems krikšty
tojams. 7 ■ •>.

Pavyzdžiui, tik: prisiminkim 
Pilėnų kovą 1336 metais. Kry
žiuočiai, vadovaujami Dietricho, 
su savo 6.000 riterių apgulė 
miestelį ? su 4.000 apsiginklavu
sių' vyrų. Narsiai gynėsi, ypač 
baisėjęsi ikryžiuočių religija, 
kad . jiems net mirtis lengvesnė. 
Negalėdami atsispirti, likusieji 
sukūrė didelį jaužą ir į jį nume
tė'sąvoturtą.'Nužudė visas mo'- 

deris ir vaikus, ir jų lavonus su
metė į ugnį, po to vienas po kito 
ir kovotojai patys žudėsi.

. ; ■; (Bus daugiau)

A

APIE RAŠYTOJĄ PAUKŠTELĮ

Rašytojas Juozas Paukštelis 
■Vilniuje mirė šjų metų liepos 
20 dieną, sulaukęs 82 metų/

Paukštelis gimė 1899 m. ko
vo 3 d. Pakruojaus vis., Titdnių 
kaime, ūkininko šeimoje. 1923 
metais baigė Šiaulių gimnaziją, 
o 1927 m. ;— Kauno universi
tetą. , Iki 1946 m. mokytojavo 
Kėdainių gimnazijoje? Univer
sitete būdamas parašė, romaną 
“Našlės vaikas”. Rusams paver
gus Lietuvą, Paukštelis prisi
taikė ir buvo paskelbtas “liau
dies rašytoju”. Jį laidojo val- 
džio's pinigais.

Kinų siena turi 2,000 mylių il
gumo.

KILLS 
FLEAS,TICKS!

Sergeants
SENTRY’S 

Flea & Tick Collar

Kils Fleas *KfflsTictas

e

. p

ATEINA LIETUVA

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

I Irt Hl I llllll IIIIlill

MARIJA NOREIKIENĖ

I E Iflill III I

\ Cosmos Parcels Express Corp.
J': MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
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2759 W. 71st St, Chicago, HL

■ BBfKSnNGAI fflPILDOMI RECEPTAI • YANNIK WAY 
DVMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

50 metų studijavęs, Jkaip t
' • ■ į :■ V <

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu ŠU kbit Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio, pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Raštas "

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
< LITERATŪRA, lietuvių literatūros; meno ir 'mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankną, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V« 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poyeikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

j ir J • - ’ { J . r * ♦ ' * <»

• DAINŲ. ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!! 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS G Y VENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygą

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui.'Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina |fl.

• KĄ LAUMES EIME, rašytojos Petronėlės OrintaRės ati
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik S3. Į

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprai- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 36.

: > BATTRINtS NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimai. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių: Kaina $2.

Knygo# gaunamo* Naujienose, 1738 So. Halsted St, Chicago,

3 — Naujienoj Chicago, 8, m Thursday, October 1, 1981
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orderiu kartu bu užaakysuL

orio fi vai. ryto iki 5 vaL popiet. Seštadieniaii

Pasvarstykime ramiai ir rimtai
Ne paslaptis, kad lietuviškoji išeivija pergyvena 

sąvptįšką veiksnių krizę, kuri tęsiasi dešimtmečiais, bet 
nesuranda išeities. Tuo tarpu išeivijos yęikėjų gretos 
retėja,, dideli viduriniosios ir jaunesniosios kar
tos ateivių dalis šalinasi nuo poltįnės ypįkslos, ir pet 
apleidžia lietuvybės puoselėjimo pozicijas. Paskiri vei
kėjai ir net ištisos organizacijos, susidarius įtamptai pa
dėčiai mūsų politiniame gyvenme, traukasi Į pašalį, ne
norėdami įsijungti į amžinus kivirčus ar būti įveltiems 
į beprasmes kovas.

Šimtą kartų buvo mėginta rasti išeitį iš šios nąlem-
- tes padėties, ypač akivaizdoje vis didėjančios priespau

dos tėvynėje ir retėjančių gretų išeivijoje, bet be pašek-
. mės. Artėjant ALTos'ir VLIKo metiniams. suvažiavi

mams, šie klausimai vėl bus iš nąujo keliami, svarstomi, 
dąromi nutarimai, bet praslinkus kuriam laikui gy
venimas plauks sena vaga.

Pagaliau turime suprasti, kąd demokratinėje san
tvarkoje įvairių politinių srovių pasireiškimas yra ne
išvengiamas ir net gyveninio būtinybė. Kas -skelbia, kad 
mums palitinės partijos ar idėjiniai sąjūdžiai nereika-

- lingi, tas dar nebegalvoja dįktatūrinįnkų kategorijo
mis. Diktatūrinėse sistemose yrą sųdąrpma vienybė 
griežtos disciplinos ir smųrtp kelių, kąri sutelkia tau
tos jėgas vieno diktatoriaus ar vienos partijos kontro-

' lėn, tuomi laikinai sudarydama stiprią atrąrną prieš vi
daus ar išorės priešus.

Betgi tokioje sistemoje, kas buvo jąu įrodytą Plato-; 
no, miršta protavimas ir prarandamas raelybės sųpra- 
tijnas, kas galutiniame rezųlfate pražudo netgi galingas 
imperijas. Šią patirtį karčiai išgyveno ir lietuviu tauta, 
kurią gan išsamiai nagrinėjo diplomatas Albertas Ge
rutis savo studijoje: “Lietuvos žlugimo akivaizdoje” 
(1939 — 1940), Lipusioje žurnale “Naujoji Viltis” No. 
13, 1980 m., kurioje dalykiškai įrodė, pasiremdamas gau
siomis citatomis, kaip anuometiniai Lietuvos valstybės 
vadovai nesugebėjo susiorientuoti susidarančioje politi
nėje situacijoje ir neparuošė tautos artėjančiai katastfo-

1 fai. Išvadoje A. Gerutis rašo: i

“...Mąn kilimą rpįrtis imtis feel
negąlip susiląiyfį nuo priminimo į
pastųląto, kąd-.- valyti reiškia pyp^yri. ppjąf vį- 

s.ą ąpo meto vyrįausybė ir kariy^ųienės vądpyybė 
nepabojo šio dėsnio, privalomo visąįs Jąįkais 
vienai vadovybei” (pšl. 25). - <, j
Pridėkime ųup savęs, kad panagi pgferptis lį$iwų| 

tąųtą lydėjo per sckįisįas nacių ir boląeyikų nkppąfiįW 
partizaninį karą ir pokario metais. Pavyzdžiui, 
okupacijos laikąis pųgrindžio spaudą?kąip ir susidūrę pp- j 
litiniai organai,vieningai,nors ir skirtingais balsąjg, tyįf- 
tino, kad bolševikai antru kartu neateis, P-^ PTte te RP--j 
dąjeis vakariečiai yiep strateginiais sų>ipTįpĮaį§. •

YLJKas ^migracijoje, vėl yjgpįngąį fyįriteP;' 
kad ir skirtipgaįs išvedžiojimais, ąpi^ ' naišvęngįąr-'l 
Vąkąrų demokratijų karą prieš Sovįnįųs, kūriP 
je Lietuva atgaus laisvę ir nepriklaųspj^bę.

Ęrip šįų liūdnų įstorįjų pridėkime IVaęiškūs 
j.us, kada atsirasdavo pavieniai lietųyįąĮ, kurie išdil
davo pakelti abejpnių dėl skelbiamų pgyą. “neklaidingų 
įsitikinimų” ar “patikimų šaltinių”, kąip prąkęikųpų 
virtinės pasipildydavo ant tokių drąsuolių galvų. Tai 
dar kartą įrodo skelbiamą demokratijos .‘principą: kur 
pesama spaudos ir žodžio laisvės, ten nesama ir tiesos. 
0 be tiesos pažinimų negalima numatyti įvykių rąijįop 
ir tuo pačiu tikslingai vadovauti politinei kovai.

Prieiname prie gal kiek neįprastos ZĮpuijiyąe išva
dos. Neturime puogastąutį dėl tariamus, ^litinių veiks
nių vienybės stokos, dėl pasįrei§ki?po įvairių politikių ar; 
įdėjįnių srovių išeivijoj ar tėvynėj nes vien mūsų tautos 
istorinė patirtis įrodė,kąd ne vienybėj jėga,bet pažinime 
istorinės tiesos.- - A

Svarbu žinoti ir suprasti, kad dempkrątipiame pro
cese per vidujines idėjines kovas išryškėja, mūsų laikų 
istorinė tiesa ar pagauname pasaulinės politikos kryp
tingumą, visai nepriklausomą nuo mūsų pastangų,., ku
riuo privalome vadovautis. Ar mūsų veiksniai, partijos, 
sąjūdžiai.sugeba pasiremti A. Geručio nurodymais... 
“kad valdyti (arba vadovauti)' reiškia numatyti...-priva
lomo dėsnio visais "laikais .kiekvienaar vadovybei’”. Pa
gal šį principą reikia vertinti visą lietuvišką politinę 
veiklą.

Aiškus dalykas, kaip kiekviena religija, taip kiek
vieną ideologija, srovė, .ar sąjūdis yrą įsitikinę, sąvp 
skelbiamų “tiesų” neklaidingumu, sąvo įsipareigojimu 
tarnauti savo tautai ar žmonįjąį, bet gyvenimas ir ypač 
istoriją, yra garsiausi krįtįfeaį, kurie iąiįso bėgyje iš
skiria idėjas nuo utopijų. Betgi žmogui yra duotas pro
tas, intuicija, instinktas įr prieinami mokslai, kurių pa
galbą iš anksto gąli peržvelgti skelbiamas tęorįjąs ar iš-. 
tįsąą į.d.eologijąs, ^ąd išvengus kįaidįngo sppendimo. Iš 
šią išplaukia kiekvieno lietuvio ąteak°^tegu*ąąs nusta
tant Lietuvos laisvinimo kryptį, nes nuo jo tiesos supra
timo galutiname rezultate priklauso kuriems veiksniams 
pavedama vadovauti Lietuvos laisvės kovąį.

Šįąme samprotavime turime ieškoti- problemos 
sprendimo, prieš kurį esame pastatyti. Turime kartą ■ 
ant visados įsikalti sau galvon, kad negalima apjungti 
demokratipius ir diktątorįnius sąjūdžius vienąmp poli
tiniame organizme, nes sukelią nedarną ir .amžinus ki
virčus. Antrą, turiųie gerai įsisąmoninti, /.^ad ąteįtįes 
Lietuva gali būtį tik demokrątįpė, dempkrafnių tautų ir 
valstybių šeimoje. Tokiam tikslui ątsįekti yrą būtiną tų-j 
rėti išeivijoje ir tėvynėje stiprias demokratines jėgas, ti lietuvių tautos laisvės kovos. 
Be šių jėgų sudarymo iš viso neįmanoma vesti ir laimė- J ’

.-'„'A'.'-.''
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SLAPTI KONCERTAI CHICAGOJE
Amerikoje, kur valdžios yra, dau 
giau ar mažiau, draugiškos Mas
kvai. Bet ar ji ten atstovavo pa 
vergtą Lietuvą? Aišku, kad ne! 

mi solistai njū§ų “kultūrininkui O tik L^tuyps paverggėją. 
pastangomis stengėsi įsibrauti į: 
mūsų lietuvių sales. Bet Chica- 
goje griežtai pasipriešinus mūsų 
patriotinei visuomenei, liovėsi 
brautis į Jaunimo Centrą. Tie
sa, kaip sakoma, berods, buvo 
bandyta nusisamdyti tokiam tiks 
lui ir Tautinių namų salę, bet 
tokiems rengėjams buvo atsaky
ta ne. Tada jiems pavyko išnuo
moti Lietuvos vyčių salę.

Pastaruoju laiku pradėta to. 
kius koncertus "ruošti '.privačių 
mūsų turčių salionuose, kaip są 
kysįm, Los Angelėje. O Chicą- 
goje nuomoti svetimtaučių sales, 
kaip antai: “Mother Cauley 
High Sčhopl auditoriją. Toks kop 
certas rhrriėtoj salėje rengiamas 
š. m. spalio 3 dieną, šeštadienį, 
solistės • Nijolės Aįnbrozaitytės 
Jį rengia kažkas, nes neskelbia
mi rengėjų, .vardai- Kodėl? Pak
vietimų lapeliuose reklama gap 
vįįiojanti. Girdi, žinomiąusią 

• Lietuvos (nerašo pavergtos) mę- 
cpspprąnas operos teatruose. Bet 
kęlią didelį įtarimą, kodęl nuty
limi rengėjų vardai? Reik ma
nyti ir su pagrindų įtarti, kad 
šį koncertą ruošią Chicagos kul- 
tiįrbolševikai, e gal ir “Vilnies” 
yęįkėjai. pki nepaaiškės rengėjų 
vardai, ąr koks rengimo komite
tas, reik manyti, kad čia yra 
kaž kas negero.

Garsinama, kad Nijolė Ambro- 
zaįtytę gąstroiiayp 'daugelyje 
kraštų, bet/tie visi kraštai yra 
Maskvos pavergti, ąr net Pietų bono leidimo.

Chicągoje vykstą organizavi
mas slaptų koncertų, okupanto 
atsiųstu solistų iš pavergtos Lie
tuvos. Igi šiol okupanto siunčia-

Kas ypač būdinga, kad ji jau 
nebe pirmą kartą lankosi JAV- 
se, ir nebe pirmą kartą sayp bal
seliu . linksmina lietuvius išei
vius.

Taigi, jei tie, šio koncerto ren
gėjai, yra iš naujos lietuvių ątei- 
vijos, tikrai, verti mūsų kovo
jančios Visuomenės dėl Lietu-! 
vos laisvės, kurią užsmaugė oku
pantas, tik pasmerkimo. Nejau
gi jie yra ąįtli egoistai ir nema
to, )tad visa Lietuva yra baisios 
vergijos prispausta ir ne šimtai, 
bet tūkstančiai lietuvių nužmo
ginti ir sugrūsti Sibiro .kacetuo- 
se bei kalėjimuose? Nejaugi tie 
anonimiški rengėjai dar iki šio! 
nežino, kad šiandien pavergtoji 
Lietuva skandinama alkoholy
je? Dar taip neseniai demonstra
vome, net pasisamdė svetimtau
čių firmą,.apmokėję .jai tūkstan
čius dolerių dėl Skuodžio žiau
raus likimo Sibiro kacęte. Dar 
nepraėjo nei keli mėnesiai, lekia
me klausyki Maskvos atsiųstos 
propagandos komisariato tarnau
tojos. Tikrai gėdą! -

Bet mus labai ųustebino aki
plėšiškas pasielgimas, kai praei
tą sekmadienį kąž koks nežino, 
mas bendradarbiąuiojas, tuo me
tu kai lietuviai bažnyčioje ’mel- 
dėsi lietuviškose pamaldose, ap
kaišiojo ant bažnytinės žemės 
stovinčius automobilius kvieti
mais dalyvauti minėtame kon
certe, net neprašęs vietos kle-

l^įatyt, tai buvo jo užmojis 
klajdjnti lįe£uyiųs: va, žiūrėki
te ir ^Jgnįuętte Parko 4vasi|ki- 
ja su muipis! Toks akiplėšiškas 
veiksmas yra nešvarus cįarbas, 
tarnaująs mūsų Lietuvos paver
gėjo tikslams, keįti išeivijos tar
pe erzelį.

Be tkas ypač mus nustebino, 
kad šitai Maskvos propagandai 
mus migdyti solistų koncertais, 
įsijungė akmponuoti ir mūsų 
iškilusis Lietuvių operos diri
gentas Alvydas Vasaitis. Nejau- , 
gi jį vilioja pinigai? Mano nuo
mone, dalyvauti tokiame kon
certe, kai rengėjų vardai yra 
nuslėpti, kai pats koncertas yra 
kontravėrsinifr,’ juk tuo > būdu 
jis savo vardu pridengia slapu
kus ir imasi klaidinti mūsų išei
viją: va, žiūrėkite su mumis ir. 
Lietuvių operos dirigentas. To
kiu būdų pelnyti dolerius tai 
kam, kam Alvydui reiktų raukti 
iš gėdos. A. Svl.

PRASIDĖJO JOHN ,W. 
HINCKLEY BYLA

NEW YORK, N.Y. -- Jau 
prasidėjo >John W. Hmdsley 
byla, kurioje turėjo liųdyli 
18 metų artistė Jodie Foster. Ji 
teismui pareiškė, kad niekad ne
susitiko su John W. Hinckley ir 
jo. visai nepažįsta. Bet advoka
tas ištrąukė Hinckley viešbučio- 
kambaryje paliktą magnetofo
ninę juostėte, kurioje buvo įre
gistruotas ... josios pokalbis su 

Hinckley.

Pradžioje susidarė įspūdis, 
kad ji noriai su juo kalbasi, bet 
vėliau iš tos pačios juostelės 
gavosi suprasti, kad. ji nenorėjo 
kalbėti jr prašė daugiau jai ne
skambinti ' ir nęgajšinti josios 
laiko. Ji prisipažino, kad atsa
kiusi telefoną, bet jo nepažinusi.

STEPONAS KAIRYS

7 LIETUVIŲ TAUTINIO ATGI- 
j MIMO SĄJŪDIS
; PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI
- (Tęsinys)

“Tegu tada kiekvienas lietuvis darbininkas, 
kuris mislina apie pągęrįnįmą sąvo ir draugų 

, būvio, visados atmeną, kad svarbiausias ją dar
bas — tai nuversti caro jungą ir sutverti Įiuo- 
są Lietuvišką Demokratišką Ręspųbli^ą”.

Kaip jau anksčiau buvo minėtą, pozityvi po-
- litinė propaganda stįprėjo sy kiekvįenąis me

tais. Partijai buvo būdingas absoliutus pasitikė
jimas demokratine respublika, kaip tobuliausia 
valstybės forma, tartum, buvo tikėtasi, kad vals-

« tybės demokratinėje santvarkoje visa galia iš 
' karto ir visiems laikams atiteks. liaudžiai, kuo

met atrodžiusio dar tolimu idealo ž_ąvųmas. jį 
palyginus su caro despotija, gal ir galėjo mus 
akinti, tačiau neabejojame, kad ir tuomet nekly- 
dome: tik laisvo politinio gyveninio sąlygose gą- 
lės tarpti darbininkų sąjūdis, ir pati tautą.

PARTIJOS ORGANIZACIJA
IR JOS SUVAŽIAVIMĄ!

Kiek vi!' sąlygos leido, partijos organizaci
jos ir vadovav'mo pagrindan buvo dedamas de
mokratinis print nas. Partijos aukščiausia ins
tanciją buvp jąs organizacijų atstovų suvažia

vimas, kuriame lygiomis dąlyyąyo ir portijos 
centro komitetas. Suvažiavimą^ ąpi'ępdč pąrti- ■ 
jos programos, veiklos taktikos klausinius, pu-j 
statinėjo tolimesnio Ūąfbo gaįręą, pąsįsąjtydąvo 
dėl’politinės padėties, ųųsfeąriųgjp PFatij°S San
tykius su kitomis orgąnizacijgąiįs, tięk spcįąlis-", 
tinėmis, tiek buržuazinėm^. Prieg suvažiavimą-! 
turėdavo atsiskaityti iš sąvo veiklos įr pąrtijps 
centro komitetas, jo renkamas. Suvažiavimo nu-/ 
Įtąriinai buvo privalomi ir paskiram nariui, ir 
partijos organizacijoms.

Ęąi ūmai iškildavo reikalas spręsti syar-i 
bįų gyvenimo meto klausimų, ar atlikti sųya- 
vągjąvimui paruošiamąjį darbą, buvo šaukiamos 
pąrtįjos konferencijos. Jas sudary(jąvp centro 
komiteto nariai ir vietos organizacijų komitetų 
atstovąi. Konferencijų kojppętpngiją bųyp aprėž
tą. Jgs galėjo daryti nųfą^ys įf |ąįs Mausi-. 
ū)aįš, kurie būvą sųyąžiąvųjųjJjpjoję, tįef: .tpkje 
nutapjpiai galioję ir įpareigojo tik iįį ąftJjųial
siojo ąuvažiavimo; jo gąlęjo hūti pąpyįr.t|ntj, pet 
įr pągaikinti.

ftpsdieninio partijos darbo vadovavimas vi
su Įjįetuvos plotu, kartu ir partijos atstovavimas 
buvo pavesti centro komitetui; vietos organiza
cijų darbe — organizacijos rinktam vietos ko
mitetui. Kai minimojo laikotarpio galę LSDP da
rėsi masinė partija, jos organizacinė struktūra 
buvo pavystyta. Partijos organizacijos suskirsty
ta rajonais. Rajonai šaukdavo sąvo konferenei-

ją§, rinkd.aypsi rąjppų komitetus ir savarankiš
kai spręzdąyo kląji§iiųys darbo vietoje, prisilai- 

pąriyps sųyąžįąvimų nutarimų ar cen-
kpmifčto duodąmų direktyvų. Paprastai cent- 
komitppas siųsdavo jį rajonų konferencijas 

ątstovą- 1905 metais veikė tokios rajoninės 
orgąniząpijos: Suvalkija buvo suskirstytą j Za- 
wykų, ViikąvUkip, Mąrijampolės ir Dzųfcjjps 
rajonus; Kaunijoje buvo Šiaulių, Panevėžio, Že
maitijos, Kauno, vėliau ir Ukmergės rajonai; 
yitoiūs ir Vilniaus kraštas sudarė atskįrą rajoną.

Ppr pirmąjį savo veiklos laikotąrpį (1896 
-1900) partija turėjo tris suvažiavimus, įskaitant 
jr jtfęigiąiųąjį. Visi trys vyko Vilniuje. Jų pri- 
jipfiąjįi užtarimai tik iš dalies buvo pąkartoti 
vėlesnėje partijos spaudoje ir, be kitų įlapsimų, 
jpose buvo pe? tris kartus naujai forųaplypjąmą 
paftijęts politinė prųgran)a? ųekeičiant tųpinio es- 
įpės. Ketvirtasis suvąžiąvimąs buvo šaukiąs 1901 
piptąįs tąjp pat Vilniuje, y* jo nutaiįiųąi lietė 
pąująi prądėįo dąrfyo planayimą.

1£Q2 ųietų pradžioje Vilniuje vykęs penkta
sis partijos suvažiavimas paskelbė neįonspiruo- 
jamus savo nutarimus tų pačių metų “D. B.” 
3-me numeryje (žr. priedas 7). Trumpame įva
de nusakęs partinio , darbo eigą nuo pat Jo i>ra- 
džįos, partijos 1899, metais patirtą smūgį, suta- • 
žiavimas konstatuoja,-kad sąjūdis vėl atsigavęs 
ir dėl’to jis su gera' viltimi imasi svarstyti “po
litikos, taktikos ir organizacijos, taip gi tautiš

ką klausimus”. Pirmutinė rezoliucja pasisakė 
politiniu klausimu:

“Pripažindama kiekvienai tautai tiesą pa
čiai rūpintis ir daryti nusprendimus apie savo 
gerovę, LSDP iš politiškos pusės stengsis sutver
ti demokratišką lietuvos respubliką, sufederuotą 
SU kaimyniškomis tautomis, esančiomis ant to 
pątie3 Uipspip yjsjioųjąjųąko ir politiškojo ūgio”.

Autoji rezoliucija ąptayė pąrtijos nusista
tymą dėl lenkiškai kalbančiųjų Lietuvos dorfci- 
ninkų:

“Sųvą^įąviųĮąs prjpą^įsĮtą — §ąko rezoliu
cija kąd .dalis Lietuvos proletariątp, kalbanti 
lenkiškai, yra surišta su grynai lietuviškuoju 
orolėtariatu bendromis ekonomiškomis ir p.<• 
tiškomis sąlygomis ir istoriškomis tradicijomis; 
kąd dol tos pačios pmąąatįąą ąbidyi dąįj JJe- 
tuvos proletariato turi tuos pačius politiškus sie
kius, kąd pąlengvinįiųąs visųptįnos kovos (įklei 
pagerinimo savo būvio ir pasiekimas revoliuci
jos reikalauja broliškos vienybės tarp visų Lie
tuvos dąr^injnkų.

Suvažiavimas pripažįsta, kad abiem dįlim 
Lietuvos proletariato būtinai reikalinga vįena 
partinė organizacija, ir LSDP ir toliau v^rys 
pradėtą revoliucinį darbą tarp viso Lietuvos- pro
letariate”. ;. J V ' ' t .

. ■ (Bus daugiau) X
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R. VILIAUS

VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

(R) LB Taryboj Prezidiumo ' 
pirmininką* kpt. A. Juškevi- 
ėius, kan. V. Zakarauskas, sek. 
retold A. Repšienė, “Bendruo
menės Vagų” redakt rė Z.Juš- 
kvviėienč, c. v. iždininkė A. 
Kačinskienė ir kiti v, v. nariai 
moraliai rėmė Būrelio veik.

QV vin V OARG1M 

aVOYTOJA* ♦» CHIRU««A* 
c < ir hni k

MMilchiM direktoriui 
mt >. Manbetoi Rd., WntAtwrJl 
BALANDOS: 3^9 darbo dienomis fcr

SUSIRINKIMU

TeL: 542-W arte 542-279

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

Brighton Parko Lietuviu Moten 
klubo poatostoginis narių susirinki 
mas įvyns ketvirtadieni, spalio 1 d 
1 vai. pop.et Anelės Ko j ak salėj ( 
4500 So. Talman Avė. Narės prašc 
mos atsilankyti, nes yra daug svai 
bių reikalų aptarti. Po susirinkim 
bus ir vaišės.

Eugenija Strungys, rast

OPTQMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Upytės Draugiško klubo poatosti 
ginis susirinkimas įvyks penktadien 
spalio 2 d., 1 vai. popiet, Anelės K< 
jak salėje, 4500 So. Talman Aveniu 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yr 
daug svarbiu reikalų aptarti. Po sus 
rinkimo bus vaišės.

A. Kalys, rast.
" 7--------7T?--------------- I JONAS RIMŠA

Našliu, Našliukų; ir Pavienių klubo | ■ >
rudeninis piknikas-balius bus sesta-1 ■■ ■ ■ -
dieni, š.m. spalio (Oct.} 3 d., Vyčiui > — ~w ♦ .

ORGANIZACIJOS KULTŪRINE .VEIKLA
mie gaminti valgiai ir “Door Prizes” > ■ rcmTiT^TT^rn ' t i ttk i n_ ips gyvastingumo laidas

LAIDOTUVIŲ DDČEKTOBIU3

CHARLES STASUKAITIS 
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME - 

1729 South Halsted Street, Chicago 

TeL 226-1344

EUDEIKI
GAIDAS-DA1MID

ne 
yra' 
bu J

■EN! AITRI A U? IMDtlAUSlA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 43rd STREET

Ofiso telefonas: 774-2880, 
RaodtecRoe tetaLi 4444545

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS : 

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 527-1741 —1741

(R) LR Ciwo aĮHlinkės val- 
'dyba. Būrelio veiklos pradžio
je vados auta St. Pranckevi- 
čtatis,niekad tiealsi»akė .pinigi
nės paramos h* dar aim su 
Žmona Irena Pranckenėiene 
talkino Būreliui savo Jxdsa*6 

-—buvo aktyvūs daininikai. j 
(R) LB Vidurio Vakarų apy

gardos pirm. inž. Si. Dubins- 
kas su savo valdybos nariais 
pritarė Būrelio veiklai ir pa
rėmė pinigais. Su įnašais pri-| 
sidėjo ir Brighton Parko apy-. 
linkė, vadovaujama V. Po
ciaus, jo žmona Izabelė. 
Pocienė visą laiką be pertrau- ■ 
kos dainuoja Būrelyje.

A. a. dr. Z. Danilevičius 
kartą (R) LB vadovams 
priminęs visais galimais
dais remti Būrelį ir neleisti 
jam užgesti.

Visų pritarimas lengvino 
darbą, teikė vilties išsilaikyti. 
Ir išsilaikėme. Dainavome, vai 
dinorne ir, vis pareigos veja
mi, nepajutome, kaip prabėgo 
penkeri metai mūsų Būrelio 
veiklos. Didelių darbų neatli
kome ir į “aukšto lygio” me
ninę veiklą nepretendavome. 
Darėme, ką galėjome, kaip su 
gebėjome. Lietuviškajam kul
tūriniame darbui nuoširdžiai 
su meile skyrėme savo laiką, 
jėgas ir kitokius išteklius...

Dainininkų Būrelis atlik, 
damas mūsų tautos įamžintą 
kūrybą, suartina, sustiprina 
mus visus. Jaučiamės atlieką 
pareigą savo tautai ir kenčian
čiai Lietuvai.

Savo veiklos penkerių nie- 
puj- tų sukakčiai paminėti Būrelis 

ruošiasi — vaidi
los plananfs-įj^ač jautrus yra na ir dainuoja, 
cenlro valdybos pirmininkas 
dę. Vytautas Dargis. Jis vįsuo- 
-tnet be svyravimų nuoširdžiai 
padeda juos įgyvendinti.
Prieš penkerius' metus susior

ganizavęs Dainininkų Būrelis 
buvd remiamįįs ir globojamas 
Marquette'Parko (R) LB apy
linkės valdybos, kuriai tuomet 
vadovavo didelis kultūrinių 
reialj puoselėtoja s a. a. Jonas 
Vaičiūnas. Nemažai" širdies 
yra^įdėjęs J. Bagdžius, vėliau 
tapęs šios apyjinės pirminin
ku. Jis'ne tik visais atžvilgiais 
•rėmė Būrelį, bet ir pats įsi
jungė Į dainininkų ir vaidjn-

’’ (Aliejus)

SO. CALIFORNIA AVENUE
Teiefoius 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

• JOS GYVASTINGUMO 'LAIDAS
Kiekviena organizacija, ša-priklauso nuo jai vadovau-

1 lia savo tiesioginių tikslų, dau- jancių asmenų. Jei organizacį- 
i giau ar mažiau rūpinasi Įr kul jos priešakyje stovintieji esti 
■ tūrine veikla. Be kultūrinio 
įveikimo ji skursta, merdėja, 

lyg augalas be saulės švie
sos.

Nelengva svetur gj-ventį su 
kultūrinė veikla, nes tokiam 
darbui nedaug tėra pasišven
tusių žmonių, o dar mažiau 
savo tarpe teturime Įvairių 
Dieno sričių specialistų - ya- 

i dovų. t ,
Vynuogės, ' kaip ir kiti vai J Organizacijos kultūrinės veik-.

VYNUOGĖS — NAUDINGOS 
MUSŲ ORGANIZMUI

Vynuogės (grapes) tai ypa
tingas vaisius, kuris, šalia fer-- 
mentacinių ypatybių, turi dide
lę maistingumo vertę.

Jose yra lengvai sunaudoja- 
; mo cukraus; A, B, C, D vitami- 
j nų; mineralų, būtent, fosforo! 

1 kalkių magnezium, geležies, 
potosium.

Didelis kiekis vandens (81 
proc.), kuris yra ' vynuogėse, 
išplauna ir apvalo inkstus.

PERK KAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
r. Šerėnas. t«l 925-8043

V- /

šiai patartini naudoti tiems, 
kurie norėtų sumažinti savo 
svori.

Jos taipgi padeda iš orga
nizmo pašalinti kai 
nuodingas medžiagas.

Bet yra tokių žmonių, kurie 
yra įsitikinę į vynuoges kaipo 
į kokį stebuklingą vaistą nuo 
anemijos, blogo , virškinimo, 
alergijos, reumatizmo ir netgi

log gyvumas ar merdėjimas

i 
kurias '

včžio ligosi
Savaimė aišku, jog vynuo

gės neturi tokių gydomųjų 
ypatybių: ir hioini nevertėtų 
apgaudinėti savęs.

Vynuogės padeda palaikyti 
sveikatą geresniame • stovyje, 
bet jos nėra koks • nors daug 
žadantis vaistas.

MOVING
Apdraustas petkraustymas 

iš įvairiv rtstumy.

ANTANAS VILIMAS .
Tai. 376-1882 arte 3765994

put the 
ouse

1 1 > d®
- ■ --------- ■ ■■ Svl^. K. Lowe. N.H.FXTU*1

Sylvia K. Lowe, < raember of the National Home Faehiont 
League, it Floor Fathion Specialist, <iAF Corporation.

The ’Great ieem’ Latest Trend In Interiors

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 IdL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4k00-4:30 
vaL popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

VedtĮa — Aldona Daulcus 
TaleL: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

Wsfii

esti 
kultūros reikalams jautrūs, 
sielojasi jais, tai visuomet ras 
žmonių, —~ meninės programos 
atlikėjų bei ’ pagelbinių talki
ninkų.Y į ; "* ;<
Kultūrinės veiklos reikalo su

pratimų (R) Lietuvių Ben
druomenė Skųstis negali. Jai 
vadovaujantieji žmonės 
tūrinės ^veiktos reikšmę
kiai supranta- Kultūrinės veik, rūpestingai

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street

Tdrf. 476-2345

kul-

. M
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

ATESTES AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Minėjimas įvyks Lietuvių 
Tautiniuose Namuose 1981 me 
tų sausio mėn. 23-cią dieną, 
šeštadienį, 7 v. v.

Teodora Serapinienė, 
(R) LB Dainininkų Būrelio 

vadovė

• Seniausia knyga pasaulyje 
yra laikoma garsus papirus 
Priss, kuris dabar yra Paryžiaus 
Tautiniame Knygyne- Jis yra 
3500 metų prieš Kristų ir buvo 
surastas Tabach kapuose, Meso
potamijoje.

_ _ • Gera moteris įkvepia vy-
tojų eiles. Dabartinis apylin- rą, šauni- moteris jj suintere- 
kčs pirmininkas I. Petrauskas suoja, graži moteris jį sužavi, 
su visa valdyM irgi gražiai bet tik simpatingoji moteris 
remia Būrelio-veiklą. jj pasiima.

The New-Way Apple Pie

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

AJMULANSQ 
PATARNAVIMAS

IJctVVXQ

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTt 

Prooramoc *•<!•»•

Kodtei neo iki penk-
tadieaM Ė:20 teL vakaro- 

Visos laidos ii WCEV stoties, 
banes 1450 AM.

St Petersburg, Fla^ 12:30 vhL p p. 
44>wns stoto*, me AM banga.

2646 W.71M Stotai

Chicag*, 49629 
TeleL 778-5374

PATS SKAITYK IR DAR B- 
TUS PARAGINK SKA1TWI J 
ZZZNRAŠTJ -NAUJIENOS" Į

between rooms in 
the home b^gasr to disappear 
in the early 1950’s when the 
so-called “open floor plan” 
4n intwiote enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by retardag veteeam of World 
War II.

The desire for something 
different from the twoKtqry 
Hornes many «ervicetn<Hh had .floor e 
left when they went off to 
war turned the new “rir ch- 
style*4 hotfm Into a tnend. 
Climbing Meir* became >asse 
as aTI-ofte-levCl firing . Was 
embraced by new families 
coprng wikh dbe ^oat-war baby 
boom.

Mow as we ewlrr the 
«ergy<onadows the
cpen floor plan reappears, 
looking fresh and new. ffow- 
ever, this time it bears a 
different ame. It i* called 
•*the great room” whicn in
corporates living, dining and

food preparation activities in
to one hagfe space.

The spacious ‘‘great room* 
shown here features an eclec
tic ’group xrf rontFmpOTary 
furnishings. The open-plan 
-concept W further enhanced v

with toe totoj ant *

k U GAF> ■ 

ick ‘ pattern m“Newburįh Bi 
White.

This GAFSJ^X 
flotrte* tar**< 
STuieBB. The teofty tadeMd

toteRfli. Town ''
intetež# proerdte rortrfrtri, .
v kranto Mn tote Mdudtoa-
AvaifaJ* H S aoA 1t tedlte

m«nt ctcrter wr buiiduig wpply 
dealer, ♦

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MUISTO 
DALYSI.

STEPOMAS C. LACK IR SŪNŪS
(L4CKAWICZ1

24Z* VvEbT hMA STKEKT tUipunlic 7-1214
SOUTHWEST HIGH WAX, Palo* Hili*, HL 974-4414

«54 So. HALSTED STREET TeL I Arda 7-1511

Here’s real* homemade appla pie made a new way that’i 
fight, rebsMbigg and-ehilb in the refrigerator m aboui 2 hovre. 

-Thanks to a handy container Of thawed Bkdn Eye Cool Whip 
Pon-dairy whipped topping, the pie filling is a fluffy mixture 
of spices, ehoppetf apple mid pecans, end tart complement of 
fenron flavor gelataa. To make life easier, tise a packaged crumb 
trust and Ateinate ail baking for this luscious pie.

^4* Aisber
package {Im.) hmou 

flavor gelatin 
tablespoons sugar 
eapboMh^ water 
teaspoon einnamoa 
teaspoon nutmeg 
caps tea cubes 
container (8 oz.) ftwren

1
Apple Pie 

1-1/2

, - BUTKUS - VASATnS
1444 B*. Mu Avė, Cicero, DL TeL: OLynpic t-1001

ctrpa eoartely chopped 
peeled applet (about 
2 medium)

cup chopped peeaaa 
baked 9-inch graham

2
2/4
1/4 
l/» 
-2 

-i 1
' ■ whipped'topping, tha^'»d

Diwolve gteitta end- «ngar completely In bolMnf water, 
ttteing 3 minutea. Add tpicea and ice cubes and stir constantly 
until gelatin laiMckened, about 2 to 3 minutea. Retnova' any 
unmelted ice. Using whs whip, Wend In whipped topping; then 
whip until smooth. Fold In apples and nuts. Chill, if necessary, 
natfl mixture will monad. Spoon into pie crust. Chill 2 hours. 
Qaraish with additional apple slices, if desired.
.; JSbtt: Dip Apple aUessėn lemon jniee to prevent dsztsatej.

1/2
PETRAS BIELIŪNAS

LUS So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayeCte 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
331> Sa. UTTJAMCA AVE. Tri-; YAria 7-1138 - UH

—————
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Jau apie keturiasdešimt m< tų. 
kai Ameiikos Lietuvių Taryba 
dirba sėkmingai Lietuvos laisvi
nimo daibą. Po Antrojo pašau 
linio karo atvažiavus į ši kraštą 
daugiau lietuvių, ta pati Am. 
Liet. Taryba įsteigė Amerikos 
Lietuvių B-nę, su kuria padary
ta nerašyta sutartis, kad ji dirbs 
tik kultūros ir švietimo srityre-

Bet deja , toli gražu, taip nėra. 
Kada prieš penkis metus į vie
ną veiksnių susirinkimą atėjo 
buvęs ALTo pirmininkas, tai Ge
čys virš jo galvos iškėlė su
gniaužtą kumštį. Po to, tas pats 
kumštininkas inž. Gečys susu
ko Liet. B-je sau lizdą įsteigda
mas taip pat u Visuomeninių
Reikalų Tarybą”. Dabar jau keli 
metai- kai tas ponas Gečys su 
kitais v&ndruomeninkais dubli 
kuoja ’ ALTo laisvinimo darbą, 
eidami į Amerikos valdžios įs
taigas per užpakalines duris Lie
tuvos laisvinimo reikalais, ir 
trukdo laisvinimo darbą bei vyk 
do kompromitaciją amerikiečių 
akyse. ,

Kadangi darbą dublikuoja it 
vis dar Lietuvos neišvaduoja, tai 
dabar bendruomeninkai ruošiasi 
samdyti amerikiečius, tos srities 
specialistus. B. Nemickas Drau
ge 81-IX-16 šias informacijas pa 
tikslina sakydamas: 
sustiprinti Lietuvos 
pastangas, samdoma 
pagaltr”.

L. Valiukas ‘labai
na (Draugas, 9-16-81) svetimųjų 
reikalingumą Lietuvos vadavime 
reikale. Jis ten rašo, kad Drau
gas 81-8-29 paskelbė Am. Liet. 
Tarybos pareiškimą. Tame pa
reiškime metama tamsi dėmė 
naujai-^suorganizuotam pabaitie- 
čių vienetui — Baltic American 
Freedom League, Inc., pasi
sakoma prieš pakvietimą talkon 
amerikiečių ekspertų firmos žy-- 
gyje dėl Pabaltijo kraštų lais
vės ir nepriklausomybės, atsisa
koma tą naują vienetą finansiš
kai paremti.

ALTas jau dešimtmečiai kaip 
tą laisvinimo darbą sėkmingai 
dirba, tai ir turėjo iš.jo kilti ii 
iniciatyva, jei yra reikalinga sve
timųjų pagalba krašto laisvini

“Bandant 
vadavime 

svetimųjų

karšiai gi-

niiii O ifnunlis kiliems iniriatj* 
v<>;* pri valtį b
įpie tai pranešlį ir ALTuL inicia 
lyvą rinkli pinigus Pabaltiečių 
komitetui vimdyti tariamus spe- 

$, palaiko bendruo’ma- 
kurie patys netiki tuo ką 

kurie sako, kad Helsin-
Amerika Lietuvą par-Į 
Judo grašius- Nuo pa- 
Heisinkio Akto Drau-

n m

fave uz
Jntšymo
gas kelis kartus rase apie tą, ta
riamą, Judo prekybą. Tai negali 
būti nuoširdaus darbo ir vada
vime.

F*-

Ketvirtadienis

12:00 Registracija Holiday Ihįl 
9:00 Susipažinimo vakaras į 

($3.50).
Penkiadienis

9:00 Paskaita.
9:30 Nyrintiems Disney World 1 

ir Deep S . a Fishing (dau- 
.giau kaip negah, daij 
vauti. Pirmieji 14,bus pri-. 
imti iš ryto ir 14 popiet.
Paskaita.
LUAU — Holiday Inn 
($10).

šeštadienis 
Paskaita.

4:00
7:00

EALE5TAT
5

*

Namai. tanU — Fa r davimui 
UAL ESTAT1 FOR SALI

♦

■ ■ .............................. - .

Namai, žemė —* PardavU»Ol . 
B1AL ĮSTATO POt SALI

Jaigu jau pagal tą Helsinkio 
Akto interpretaciją - aiškinimą 
Amerika Lietuvą rusams parda- j 
vė, tai dabar ją reikia išpirkti. I 
Bendruomenininkai pirma turi j 
iš rusų sužinoti kiek jie už Lie
tuvos Išpirkimą norėtų, ir tuo
met tik iš žmonių pinigus rink
ti. Dabar, kada bendruomenin
kai ir taip keli metai/ ALTui, 
priklausomus pinigus graibšto j 
ir drįsta jau viešai per spaudą ’ 
bombarduoti tuo reikalu su jų 
išgalvotais komitetais ir firmo- ’ 
mis, tai tikra ironija.

Visa tai, kas paskutiniuoju

— Iš pavergtos Lietuvos 
sprukęs prof. Kazys Eringis 
tiko pasakyti kalbą Jonyno 
Itn susirinkusiems BALFo 
stovams.

pa- 
su- 
sa- 
at-

kai frontinin- 
paimti

tai jam
savo 

pa fa-

drau

šomas jos kilnus gyvenimas, 
kai mus puolė žiaurūs kryžiuo 
viai, naikindami viską, ką mūsų 
kilni tauta gerbė ir mylėjo.

2) Po' Galindų Skydu. Galin
dų kovos ir gyvenimas, išlai
kyti mūsų tautą kilnią ir savi 
stovią.

3) Kalnų Dievaitė Ledyną. 
Ledynos kilnijįagalba apsaugo
ji mūsų tautą, pradedant nuo. 
ledų slinkimo.

4) Lietuvių Sostinė Vilnius.

9:00
10:00 Laisvalaikis.
3:30 Bendras susirinkimas.
6:30
7:30

Kokteiliai Lietuvių klube. 
Banketas ir šokiai Lietu
vių klube ($15).

Sekmadienis 
Lietuviškos Mišios.1:00

2:00 Pietūs Lietuvių klube.
Dailininkų paroda.

3:00 Futbolo rungtynės.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: L 'l 'y

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas -

2212 W, Cermak Road Chicago, Hl. Tel. 847-7747

i

—B. Keturakis, teisingas spor
tininkas, ilgus metus rašinėjo 
Naujienoms, bet 
kų vadai ryžosi 
kotrolėn skautus, 
rė neberašyti.

— Amerikos gydytojų 
gija turi 139 milijonų dolerh] j Kilni kova karaliaus Kęstučio,

• pensijų fondą,

— Vilniaus Krašto Lietuviu 
S-gos Čikagos skyriaus valdyba, 
kurios pirmininkas yra Pr. Ag-

, š.m. spalio mėn. 11 d., 
sekmadienį, rengia tradicinį Vil
niaus Dienos minėjimą. Minė-

Į jimas prasidės 11:15 vai. pamal- 
1 domis Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
• Platesnis pranešimas bus vėliau.

— Chicagos Lietuvių Spaudos
L. Natkus j klubo susirinkimas įvyks spalio 

Į mėn. 2 d. 7 vai. vak. Lietuvio 
Sodyboje, 6515 S. California

, , . Avė. Bus svarbių pasitarimų, 
J :Įj tad nariai ir prijaučiantieji 

--Įprašomi gausiai dalyvauti.
Į Valdyba
i

— Naujienos vakar paskelbė j Kad aiškiai žinotum mūsų tau-
daugiau ir platesnių žinių apie ; tos tikrąją praeitį, jos kilnumą, 
arkivyskupą Povilą Marcinkų. I jos viršžmc'nišką būdą ir jos 
Draugas įdėjo tik 8 eilutes, tuo gamtos nesugriaunamais dės- 
larpu Naujienos įdėjo net foto-. niais sukurtą gyvenimą bei tik- 
grafiją aukščiausią katalikų . rą visatos pastovumo nustaty- 
bažnyčios laipsnį ' gavusio' lie- ■ tą amžinumą, remdamasis mū- 
tuvio. ' ! sų tautos padavimais, tikra tau-

•• t>, v • . . I tine valia ir sveiku, tarptautinių— Manja Rudienę, žymiausia' • .,, „ , v “, . , . V. v i. ‘i smeklu neužburtu protu, as na-
rašiau šias knygas:

1) Karalienė Birutė, čia apra-

• . v XV UI

laiku spaudoje buvo prirašyta . j;ns]<as
apie naują Pabaltiečių komiteto 
įsteigimą ir tariamą specialistų 
samdymą Lietuvos vadavimo rei 
kalui, yra ne kas kita, kaip su
kurta fantaziją ALTo sėkmingai; 
dirbamam Lietuvos' laisvinimo 
darbui nuvertinti.

m r i
Ju

— Mariją Rudienę, žymiausią ’ 
lietuvių katalikę, pagerbė lietu- į 
vės katalikės ir Rotary klubas. 
Lietuvės moterys jai įteikė, 
pažvmėjima.

' pradėjus statyti Vilniaus mies- 
I t?-

5) Lietuvos Senovė. Kilnus ir 
jautrus lietuvių tautos gyveni
mo ir jos kovų aprašymas.

6) Karaliaus Vytauto Vaini
kas. Kruopštus vainiko aprašy
mas, kaip lenkai jį pagrobė ir 
kaip lietuvių jaunimas tą vaini
ką, lenkų bažnyčioj paslėptą, 
surado.

Mieli Lietuviai, padėkit man. 
šias knygas išleisti. Tos knygos 
tikrai pagelbės mūsų jaunimui 
užaugti tikrais lietuviais.

Su aukšta pagarba,

Mantas Aukštuolis
4 Elizabeth Avenue
Springdale, Conn. 06907

Jeigu dar turite kokių klaup
simų ar pasiūlymų, rašykite:

Alena Bobelytė 
4025 60th Avenue South 
St. Petersburg, FL 33715 
Telef. (813) 867-1650

“LIUCIJA”
! 
I

Miko Šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

Lietuvių Studentų
Suvažiavimas

Floridoje
Petersburg, Floridos, Lie-St. 

tuvių 
visus

BUTŲ NUOMAVIMAS
l NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI Jį 

• NOTARIATAS • VERTIMAI. ,^41
riSŲ RCšIŲ DRAUDIMO AGENTCRX

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
' INCOME TAX SERVICE ■. ■

6529 So. Kedzie Ave. - 778-2233 m

| Arti 73-čios ir Campbell, 2 butų medi- 
Į nįs, didelis kiemas. Tik $38,500.

Marquette Parko apylinkėje liuksusi
nis 12 butų. Parduotas.

Arti €9-tos ir Rockwell mūrinis, 2 
butų. Parduotas.

Brighton Parke mūrinis:— 3 butai ir 
krautuvė. Parduotas.

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui.': ;•

i

1

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Notary Public

Insurance, Income Tax

Linksma istorija
Daugelis dar prisimename ;

o'kupuotos Lietuvos atklydusį I • - butų mūrinis namas, naujas

1 
1 Pirkite senoviškai

anekdotą, kai Vilniuje, besta
tant namą, nukritusi plyta už
mušė praeivį.

— Gal lietuvį užmušė, — su

stogas ir porčiai. Modernus ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar- 
miette Parke. Sena kaina $52,000
X , -

Studentų Sąjunga kviečia užuojauta kalbėjo aplink subė-1 • 4 butų mūrinis, apie S9,000 

žiavime laipkričio mėn. 26, 27 ir Į _ _
28 dienoms. kumentus paaiškėjo', kad tai Brighton Parke. $57,700.

studentus d'ąlyvauti suva-

28 dienomis.
Savaitgalio darbotvarkė

$8.00
i

SLA — «

1

1

84.00 
$3.00

(lallte kreipti* Ir tfeatal J SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA 
N»w York. M. Y. 10001

M7 W. M.
Te*. (III) jui nn

SUSIVIEN1JIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yri seniausiu, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalln^ «r- 

CiniLACija, lietuviams EtikLnal tarnaujanti Jau per 92 metui.

SLA —atUeka kultūriniu* darbui, gelbsti Ir kitiems, kurie tm* 
darbus dirba.

KIA — Umokėlo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerfi 
apdraudę mvo nariami.

aucfila pigiausiomis kalnomla. SLA nedožko pelno, na- 
ia patarnauja tik aaviialpos pagrindu. —»

Kiekvienas lietuvi* Ir lietuviu draugai r»u 
Sualvienijime apsidrausti iki 510,000.

ELA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, aleHančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

«LA — valkus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: trf 
51,000 epdraudoa suma temoka tik 33.00 metama.

S A — kuoptj vyra visose lietuviu kolonijose. KretpkttM
I savo apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės I SLA Įsirėžyti.

OFF
MiX ’n MATCH 

\14KTGOLD 
A , Neckchains 

and Bracelets 
^Earrings, Charms, 

Religious Medais 

at 30% SAVINGS

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą_____ _________ _ _ _________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ______________ -

Minkštais viršeliais, tik___________ __

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_$2.00

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms. ’ i

nuomos. Atskiri gazo šildymai, 
Betikrinant nelaimingojo do- 2 sklypai. 2 garažai.

gę žmonės.

buvo rusas. .. I -------
— Rusų tiek daug priviso, kad • Statybai gražus sklypas 

vargšė plyta, ir ta nebeturi vie- Marquette Parke.
i tos, kur nukristi, — piktinosi 
J žmonės.

Matomai, kad tą anekdotą

• Su $15,000 pirkėjui -proga* 
Marquette Parke gauti labai’ 
švariai užlaikytą mūrinį namą,;

bus girdėję ir “Tėviškės” d r-jos nes davėjas‘ duoda paskolą

INSTANT
GOLD

į
Now or Usod or 

v Old Broken Jewelry 
Watches, Bracelets,]^

Pins, Rings, 3 
Class Rings, Dental Gold... Any Karat 

Turn įtinto CASH!
Dig Outpour Old Treasures — 

Put The Money In The Bank & Draw Interest 

WE PAY THE HIGHEST PRICES I 
LOCAL BUYER, BUYING WITH INTEGRITY

1731 So. HALSTED STU CHICAGO. IL 80808

----------------
-------------------------------—----------------------- ■—

«

leidžiamo propagandinio laik
raštuko, skirto' užsienio lietu
viams mulkinti, redaktoriai. 
Perdėtai pataikaujant “didžia
jam* broliui” rusui,- “Gimtajame 
Krašte” Nr. 34 atspausdinta to
kia; fantastinė istorija:

“Graikijoje, prie nedidukės 
Milošo salos,, trumpam stabte
lėjo Lietuvos laivininkystės pre
kybinis motorlaivis. Išmėtė in
karą. .0 kai pakėlė, aiktelėjo 
net seni jūreiviai. Mat, iškilo iš 
vandens ne vienas, bet du in
karai. (...) Ėmėme jį valyti ir 
pastebėjome gerokai laiko ap
trintą užrašą. (...) Užrašas ru
siškas! Parašyta, kad inkaras 
nukaltas Votkino gamykloje 
1803 metais ir sveria 137 pū
dus.” '

Viename amerikiečių žurnale 
teko matyti nupieštą autoniobilį 
su keturkampiais ratais. Pd pie
šiniu įdėtas trumpas paaiškini
mas: “šitaip atrodytu Detroite 
gaminami automobiliai, jei ru
sai nebūtų išradę rato”.

— e j

seniau imamais procentais,

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.)
737-7200 arba 737-8534

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

l
MISCELLANEOUS 

Įvairūs Oaiykel

T & F SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod any drain line for $25. 
If not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.^ 
523-1962 ’?

PLUMBING

ELEKTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI r - 

Turiu Chicagos miesto laktimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, gralt, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559'

DĖMESIO , 
62-80 METŲ AMi. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas- paminiu- ' 

kams. Kreiptis: j r1 - 
A- LAURAITIS 

, 4645 So. ASHLAND AVI.? 
Tel. 523-8775

Dengiame ir taisome \ isų rū
šių stogus. Lž darbą garan- 
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Ta Ima n Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai ir brangenybė* 
Pirdavinuu ir Taisymai . 

2646 W«f 89th 5tr»to 
f«L REpvblIc 7 1941

SiuntiiuaLįLietuvą
ir Intus kraštus 'įi

■' U-'T . < •/; įį'fį- I '.
P. MEDAS, 4059 Archer. AvMu*į 
Chicago, iii. 60632. Tol.YA7-S9V

P.

1 j ■ 7-

- Notary Putok
INCOMi TAX SERVICR

4259 S. Maplawood. T»l. 254-7488 
Taip pat daromi vertimai,' pimfalp 
iškvietimai, pHcįomi pilietybės pro* 

tymai Ir kitokį blankaL

S HOMEOWNERS POLICY

į>’a!€ Farm F r® .nd O .u

F. Zapolit, Agent 
8208^ W. 95th St 
Rvor*. Park, 111. | 
60642, - 424-1454 r

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir. V. BRIZGYS 

2458 W. 69th SL
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 rak. 
UeStadieniais nuo 9 iki 12-tot 

arba pagal susitarimą- '■ 
Telefonuoti 778-8000 '5 .

*

Helps Shrink 
Swelling Of ♦ 
Hemorrhoidal 
Tissues
caused by inflammation

Doctors have found a medica
tion that in many, cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H*. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

If not open — no charge.

CALL 656-8387

ANY RODDING AND 
DRAINING — $30.

Advokatas
GINTARAS P. CEP1NA8 į

Darbo valandoc nuo 9 raL ryta 
iki 0 vaL vak. Sežtadienl nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai d.
Ir pagal tuaitarim*.

Td. 775-5162 arba 776-51M
M49 We»t 63rd Street

Chleagn. ID- SOS2S

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.

(312) 776-8700

HEART
FUND

6 — Naujienos, Chicago, 8, RL Thuriday, October 1, 1981'




