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ATSISTATYDINO VOKIETIJOS KRAŠTO 
APSAUGOS MINISTERS GEORG LEBER

Nesugebėjo įtikinančiai pasiteisinti vokiečių 
parlamento sudarytai komisijai

BONĄ, Vokietija. — Praeitą trečiadienį atsistatydino Vo
kietijos krašto apsaugos ministeris Georg Leber. Jis nepajėgė 
Įtikinti Vokietijos partijų vadus ir net spaudą, bet nepajėgė įti
kinančiai pasiteisinti parlamento sudarytai komisijai, pradėju
siai krašto apsaugos ministerį klausinėti apie didelės karo mi
nisterijos nelaimės kaltininkus. Apklausinėjimo metu paaiškėjo, 
kad krašto apsaugos ministerijoje stiprų lizdą buvo susisukę so
vietų šnipai, kurie kelių metų laikotarpyje paruošė rusams viso 
tukstanties svarbesnių slaptų dokumentii foto nuotraukas.

Kalti buvo žemesni valdininkai, - ■ ■ ----- —

Krašto ’ apsaugos ministeris! 
aiškinosi komisijos nariams, 
kad kalti buvo žemesni krašto 
apsaugos ministerijos valdinin
kai, kurie jam neteikė tikslių ži
nių. Pradžioje ministeris Leber 
dar planavo gintis, kaltinti ke
lis žemesnius valdininkus, bet 
vėliau jis pakeitė nuomonę. Jis 
prisiėmė atsakomybę ir tuo pa
čiu metu atsistatydino.

Baigė Kalifornijos 
Saločių boikotą
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VISI KARO VADAI PATARIA 
TVIRTINTI SUSITARIMĄ

LA PALMA

Prezidentes Carteris daugelį įtikino, kad 
paruošta prefektą reikėtų patvirtinti

W.-VSH1XGTON, D.C. 
trečiaienio ’ 

Panamo? 
irumentavo.
ruoštai sutarčiai, 
rūmų nariai, 
kad president 
naujai paruoš
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KENNE, Cal. — Kalifornijos 
farmų darbininkų unijos pirmi
ninkas Ceasas Chavez pranešė, 
kad unijos darbininkai baigė 
boikotuoti Kalifornijos farme- 

, rių auginamų Saločių boikotą.
„ . . (Tas pats nutarimas liečia ir Gal

B ąpklausmęjinift--paaiškėjo,} lo šio sak)či au.

gintoj ai ir Galio vyno gaminto
jai nenorėjo pripažinti Unijos ir 
mokėti darbininkams šiek tiek 
didesnes algas.

Unijos vadovybei pavyko su
sitarti su savininkais, todėl boi
kotas baigtas. Meksikiečiai, pri-

I tardami Kalifornijos farmų dar 
j bininkams, dažnai pikietuoda- 
{vo į kitus miestus atvežtas sa- 
ložes. Nukentėjo ir Galio vyno g^^tetovus.' 
gamintojai.

kad visa eilė atsakingų krašto 
apsaugos tarnautojų turės būti 
traukiami atsakomybėn. Kanc
leris Shmidt nenorėjo, kad 
Georg atsistatydintų, 
toks nutarimas buvo 
tas, tai jis negalėjo

bet kai 
paskelb- 
priešin-

Karo vadų pastari 
• mas atidėtas

Sadatas tariasi suKAIRAS, Egiptas. Egipto ir 
Izraelio karo vadu pasitarimai, 
turėjusieji vykti šiomis dieno- 
mis Kaire, atidėti * neribotam 
laikui. Atvykęs delegacijos pir
mininkas gana ilgai kalbėjosi 
su Izraelio štabo viršininku gen. 
Garnasy. Jiedu aptarė visą eilę 
svarbių klausimų, bet abiejų vai 
stybių komisijos nariai neturė
jo progos Įgiau pasitarti.

Dabartiniu metu Egipto pre
zidentas Sadatas išskrido į 
Ameriką. Yra pagmido manyti, 
kad ten išvyko ir Izraelio prem
jeras. Izraelio užsienio reikalų 
ministeris jau skuba Amerikon. sulaikė kubiečius nuo Zai- 
Komisijos negali daryti rimtės- L - • - ■ - - - -
nių sprendimii be vadovybės Į ^atas mano, kad gerai informuo 
žinios. j karalius gali būti naudingas

Maroko karalium
Preziedntas Sadatas išskrido 

jį Ameriką penkių dienų vizitui. 
Bet pakeliui e—ketvirtadienį 
jis sustojo Maroko sostinėje, 
kad galėtų išsikalbėti su Maro
ko karalium apie dabar susida
riusią padėtį Artimuose Ry
tuose. Prezidentas Sadatas nori 
išaiškinti karaliui, kad kai ku
rių arabų valstybių vadovai 
.priešintųsi taikos pastangoms.

Maroko karaliaus pasiųsti ka-

rės invazijos. Prezidentas Sa^

Prezidentas Jimmy Carter pr; eito 
vikšrą pasakė svarbią kalbą; liečiančią naujai paruoš- 
sutartį kanaiuį administruoti. Prezidentas gerai ar- 
k’ausytojus įtikino ir kvietė, visus nesipriešinti pa- 

Atidžiai prezidento klausėsi senato ir atstovų
Keli iki šio meto neapsisprendę senatoriai pareiškė 

juos Įtikino ir jie rengiasi atiduoti savo balsą už 
• šutai t is.

Kad Valstybės departamento, —■ '---------
spec ialistu paruošta ir preziden • D]įnnn hpndmrin 
to Carterio bei Panamos prezi-i I HUllv mUIlUI v r 111 
denio Torriios pasirašyta su-f vi T • • v. • 
tartis garotų, turi 
tvirtinti ją dviem 
balsu.

senatas pa-‘ 
trečdaliais

Audra nelenkė
Kanados

TORONTO, Ont. — šios žie
mos šalčiai ir audros nė Kana
dos nelenkė, Sanadian Press ra
šo, kad vėjui Toronto miesto 
centre po 100 mylių per valan-

KALENDORfcUS

Amerikos diplomatai, kariai ir Įvairių administracijų pareigūnai 14 metų tarėsi 
sutarties Panamos kanalo zonai ir visam trafikui administruoti. Dabar sutartis jau aptarta ir rei
kia ją ratifikuoti. 62 senatoriai pasižadėjo balsuoti už naują sutartį, reikia turėti du trečdalius 
senatorių, reikia 67 halsų. Jeigu penki senatoriai nebalsuos už paruoštą projektą, tai visas susita
rimas bus bevertės. Paveiksle matome Panamos kanalo žemėlapį.

dėl naujos

DISIDENTAI PAGERBTI IR ATŽYMĖTI, Komunistai to tik ir 
' ' PREMIJOWS- ’ - - d 'laukia
Sausio 26 dieną Washingtone 

Demokratinės Daugumos Koa
licija (Coalition for demokratic 
•Majority) rengė, savo penkerių 
metų gyvavimo proga, banketą, 
kurio tikslas buvo pagerbti Hel
sinkio ’ susitarimų vykdymui

PITTSBURGH, Pa. — U. S. 
Steel bendrovės vadovybė pas- 

pritaria mi- Įkelbė, kad praeitu paskutinio 
i ketvirčio uždarbis gerokai su- 

*«mažėjo. Prieš metus kiekvienas 
: šėras uždirbdavo 55 centus, o 
j praeitais metais tiktai 40 cen
tu-

Japonai praietais metais at- 
.vežė Amerikon daug pigaus plie 
4 no. todėl Amerikos pati didžiau 
šioji plieno, bendrovė padarė ma 

, žiau pelno. Kitų plieno bendro
vių pelnas dar mažesnis. Tau
pymo bendrovės rengiasi pakel
ti nuošimčius 

i skolinamiems 
liai paskelbt; 
niai rodo, kad 
skutinį mėnesį Amerikos ūkis 
padidėjo 0.75%. Prezidentas ir 

nuotaikomis. Keli Panamoje pa į ekonomistai džiaugiasi didėjan 
buvę senatoriai pareiškė, kad,čia Amerikos ūkio galia, 
jie balsuosią už naujai paruoš-/ —--------
tos sutarties patvirtinimą. 5:ral 1/yiKh aOlllziQ 
nedidelė senatorių grupė, kuri; HUUd ddlmld JdUlll- 
reikalauja padaryti kelias pa
taisas. Jeigu administracija 
toms pataisoms* pritars, tai 
tartis labai greitu laiku gali 
ti ratifikuota.

Senato dauguma 
sitarimui. Ix*t reikia dviejų treč j 
dalių balsų. Trečiadienio vakarą! 
patikrinus senatorių nusiteiki-! 
mą. atrodė, kad galės susidary
ti reikalinga dauguma. 62 sena
toriai yra pasirengę balsuoti už; 
paruoštas sutartis. Dar trūksta 
penkių balsų. Valstybės depar- 

partijų 
dieno- 

nuomo- 
senato- 
senato <

tamentb ' pareigūnai* ir 
vadai planuoja šiomis 
mis įtikinti kelis savo 
nės dar nesusidariusius 
rius ir gauti reikalingą 
pritarimą.

Visa eilė senatorių buvo nu
vykę į Panamą ir vietoje susi
pažino su kanalu, dabartine jo 
administracija ir panamiečių

Vakarienės metu vyko drama-į WASHINGTON. — Koalicija, 
-mažu- 

religijų. darbo, civilinių 
teksiu ir dar kitokių antradieni 
apkaltino prezidentą Carteri 
laužymu savo rinkimų kampa- 
nios metu duotų pažadų suma
žinti ginklavimosi išlaidas.

Ta koalicija reikalauja, 
Carterio $500 biljoninio 
metų biudžeto didesnioji 
būtų skiriama socialinėms pro
gramoms.

“Daugelis mūsų rėmėme pre
zidentą žymia dalimi dėl kam
panijos metu pasižadėjimo, 
kad jis ginklavimosi išlaidas su 
mažins 7 bilijonais kiekvienais 
metais”, pasakė kongresmanas 
Parren Mitchell. demokratas iš 
Maryland, Juodųjų Kongresinio 
Sambūrio (Clack Caucus) pir
mininkas. “Bet vietoje to mes 
matome, kad prezidentas m ii i ta 
rines išlaidas padidino,” pareiš
kė Mitchell Washingtono spau-

tinė presentacija. Buvo skaito-1 susidariusi iš 38 grupių—■ 
mi Helsinkio grupių dokumen-jmų.
tai.

S
Iš lietuvių dar dalyvavo dr.
A. Bačkis ir p. Vengrienė.

(Elta)

namams statyti 
pinigams. Oficia- 
štatistikos davi- 
praeitų metų pa-

Atžymėjimai buvo Įteikti To
mui Venclovai, Liudmilai Alek- 
sejavai, Lydijai Voroninai ir 
Jury Mnyukh. Už geležinės už
dangos esančįu disidentu Ele
nos Boner Sacharovos, Anatoly 
šcaranski ir kt. vardu premi- 
jas priėmė jų giminės, dalyvavę j 
šiose iškilmėse. Apdovanotųjų į ano asmen,s^as 
vardu kalbėjo ir padėkojo Liud- j 
milą Aleksejevna.

Ta proga buvo gauti ir pers
kaityti trys laiškai: Pirmasis 

; A. Sacharovo, kuriame jis rašo, 
kad nors Amerika ir Sovietų Są 
junga yra skiriamos didelių 
nuotolių, bet tų kraštų ateitis 
ir likimas daugiau surišti, negu 
gali atrodyti. Nors Sovietų Są
jungoje veikiančios Helsinkio 
grupės įstatymų ribose nedaro 
nieko nelegalaus, visiems žino-

Sargas uždirbo kad 
1979 
dalis

WASHINGTON. D.C.— Svei
katos sekertoriaus Joseph Cali- 
---  ------------- 1 sargas I'ho- 

mas I>amuel Jones gauna dides- 
jnę algą, negu pats sekertorius 
j ir net JAV viceprezidentas Wal 
’• ter F. Mondale. Amerikos vice
prezidentas gauna 75,000 dole- 
dius į metus, o sveikatos depar
tamento sekretorius gauna 66,- 
000 doleriu. Tuo tarpu sekreto
riaus saugumo viršininkas T. L. 
Jones gauna 78,025.99 dolerius.

Jis gauna $47,000 už sveika-Idos konferencijoje, 
tos departamento ktfnceliarijos 
administraciją ir gauna $31,000

ma, kiek tų grupių narių buvo[pensĮj<>s prezidentų saugumo 
suimta ir kalinta. Jis išvardino" 
visus tų grupių suimtuosius, jų 
tarpe ir Viktorą Petkų. Antra-

su rusais bendradarbiauti noriu 
tiems arabams pamokyti. Su 
Maskva bendradarbiaujantieji 
arabai kliudo taikai su Izraeliu i sis laiškas buvo Maskvos Hel- 
ir kitomis valstybėmis. Iš Ma- Į sinko grupės narių, o treciasis 
roko prezidentas Sadatas skrenj— A. Solzhenitsyno.
da tiesiog į Washington^ kuri . 4

.j A i Griežtas kalbas pnes zmo savaitgali praleis su prezidentu; x . . . .o ,
Jtaw emeriu. £«"’i Sąjungoje pasakė senatorial Da

........— ~~ — 1 Iniel Nfoyruhan ir Henry Jack- 
dą siaučiant, žmogus gelbėj'osi i son. Tarp kita ko senatorius 
apsikabinęs autobusą, sustoji-l Jackson pareiškė; “Mes susi
mo rodyklio stulpą, kai bere_ Į rinkome šį vakarą šioje salėje 
gint prie jo “prisikabino” ant-• pasakyti sovietų prokurorui:' 
ras. trečias, kol beregint susi-j sustabdykite šį juokingą žaidi- 
darė ilga “gyvybinė linija”, Ki- mą bandydami Anatolijų SČa-

! tuose miesto sekcijos buvo po- ranskį apkaltinti šnipinėjimu, šaulio taikai yra reikalingi san-

tarnybą. Jis gauna didelę pensi
ją. nes, sulaukęs 52 metų, gavo 
širdies priepuolį ir išėjo atsar
gom

Santykiai su Kinija
Ambasadorius I^eonard Wood 

cock pareiškė, kad pilnų diplo
matinių santykių su Kinija ne
turėjimas laikosi paremtas “ai
škiu apsurdu” ir gali tik paska
tinti pasaulinio karo pradžią 
Pacifiko šiaurės rytuose.

“Aš tvirtai tikiu, kad šio pa-

su- 
bū-

mą karo tarnybon

Vasario 3: Blažiejus, Oskaras, 
Asta, Tolbuda, Radvilas,

lici jos kordonuotos, 
nuo stogų plėšiamos čerpės ir 
audros išmuštų langų stiklų šu
kės vėjui uragano greičiu oro 
nešant buvo pavąjtnga būti

tykiai tarp Jungtinių Valsty-kadangi Leiskite šiam drąsiam ir ilgai _ _ _ .
[kankintam jaunuoliui išvykti Ibių ir Kinijos”, pareiškė vyriau 
pas savo žmoną” Jis taipogi Sil-1 sas JAV ryšiams su Pekinu pa
tais žodžiais prisiminė ten gar-Į laikyti pasiuntinys Woodcock, 
bės svečo teisini* dalyvavuspbuvęs UAW (automobilių) dar

^Michaelį pasakė, kad jis pasi
stengs palenkti Kongreso dau
gumą ar visus $10 bilijonų su
laikyti, Carterio propanuoja- 
mus tuos pinigus paskirti dar
bams ir kitoms naminėms pro
gramoms.

Brežnevas stiprina 
griežtą politiką

HAVANA. Kuba. — Kubos 
diktatorius F'i del Castro šaukia 
karo tarnybon 5,500 jaunus vy
rus, kad galėtų priži?rėti karei
vines ir ginti sienas. Dabar ka- 

Į ro tarnyboje esantieij ir apmo
jai vy- i 
štabo 
Jiems 
teisės 

apeau-

ei-pareigas
karo vadai

paruoštą su-

Visi atsakingas 
nantieji Amerikos 
pataria patvirtinti 
tarti, čia įeina aviacijos
no, sausumos, marinų ir 
viršininkas gen. Brown, 
atrodo, kad amerikiečių 
minėtoje sutartyje yra

kyti kariai ruošiami į Etiopiją. 
Pavasari Kubos kariai tikisi su 
mušti somaliečius ir išvyti juos 
iš Odageno provincijos. Sovietų 
valdžia siunčia Kubon ginklus

gotos. Jeigu kas bandytų kana-jjr lėktuvais veža Kubos 
lą pagrobti, tai amerikiečiai tu-. karius į Etiopiją, kad pavasari 
rėtų jį ginti. Kanalas turės bu-|ga|^^ išvyti somaliečius iš svar 
ti atdaras visiems laivams. bios provincijos. Egiptas ir Su

danas siunčia karius ir ginklus 
Somalijon, kad galėtu pasiprie
šinti kubiečiams.

Pirštas atstojo pasą

Jeigu amerikiečiams reikėtų 
pasinaudoti Panamos keliu sku
biems reikalams, tai jiems vi
suomet bus duodamos purėme- 
nybės. Amerikiečiai valdys ka
nalą iki 2.000 metu sausio pir-

jmos idenos. Vėliau kanalas busi PARYŽIUS. _ Pagrobto Bel-
I perleistas Panamai. Panama pai gjjos milijonieriaus barono Ed- 
jsižadėjo taisyti ir prižiūrėti ka Ward 
inalo Įrengimus, kad laivai galė-^^ pagrobtasis tebėra 
tų saugiai naudotis 
nimis.

MASKVA, Rusija. — Sovie
tų Rusijos gyvenimą sekantieji 
užsieniečiai pastebėjo, kad pas
kutiniu metu Brežnevas leido! Iki šio šimtmečio pabaigos 
griežtos politikos šalininkams} amerikiečiai turės apmokyti pa 
įsistiprinti keliose valstybės sri-Į namiečius, kaip prižiūrėti ir pa- 
tyse. Pirmon eilėn, sovietų už
sienio reikalų ministerija daro 
viską taikos politikai. Tai pas
tebėjo ne tik amerikiečiai, bet 
ir arabai. Sovietų valžia siunčia 
ginklus j Etiopiją ir perveža 
ten KGboa kartas, :

r Jean Empain ženklui, 
a gywas. 

jo vande-1piktadariai barono giminėms at 
/siuntė barono kairės rankos ma 
žojo piršto pirmąjį sąnariuką. 
kuris suvyniotas į vatos kamuo
liuką buvo padėtas geležinkelio 
stoties bagažinėje. Bet eksper
tai iš to radinio negali patikrin-

vyzdingai administruoti kana
lą. Kai sutartis bus ratifikuota, 
tai bus sudaryta 9 žmonių val.Ui.
dyba kanalui administruoti. 1 —~---- - — -
Penki bus amerikiečiai, o 1 pa- ta, kad būtų iš ko taisyti suge- 
namiečiai. Kanalu besinaudo-' dusias kanalo užtvarkas ir mo- 
jantieji laivai turės mokėti mui.derntnti srusTsiakimą.



KASTAI VOGEOX

ŠES1ASDESIMTAJĮ KARTA 
VASARIO 16-TĄ MININT

Senovės graikai sakydavo, kad 
tauta iš istorijos gali mokytis 
gyventi. Ne tvirtindavo, jog tos 
tautos, kurios istorijos nesimo
ko, visada beka kaip vaikai, ne
subrendusias.

Tud didžios u* mūsų tautos 
šventės — Vasario 16-tosios — 
išvakarėse padarysime mažą 
ekskursiją į mūsų tautos istori
jų. Mokytis iš savo tautos isto
rijos ir iš jos stiprybės semtis, 
be kito ko, mus skatina ir Lie
tuvos himnas, sukurtas tauti
nio atgimimo metu.

Ilgos savo istorijos raidoje, 
šimtmečiais už savo laisvę kovo
dama lietuvių tauta yra turė
jusi ir gražių savo galybės paki
limo laikotarpių ir nemaža rū
pesčių bei sukrėtimų, bet Lie
tuvos valstybė niekuomet nebu
vo nustojusi egzistavusi.

Daugiau šimto metų mūsų j ( 
tėvynė Lietuva kęsdama rusy^njuin 
caro priespaudą, buvo nualinta.] 
Viskas — ne tik mokslo ir me
no vertybės — iš krašto buvo 
išgabenamos; buvo persekioja
ma gimtoji mūsų kalba, kėsin
tas! prieš religiją ir net spauda 
mums buvo uždrausta. Lietu
viai buvo rusinami, nutautina
mi. Tuo metu atsitikome nuo 
kultūros pažangos. Mūsų šalelė 
buvo apleista, net Lietuvos var
das buvo panaikintas — Lietu
va tada vadinosi Šiaurės-Vaka- 
ni kraštas.. Bet... dvasiniai lie
tuvių tauta išsilaikė nepalaužta. 
Lietuvos vardas lietuvio širdyje 

’ išliko gyvas, lietuvis visada il
gėjosi, troško ir visokiais būdais 
siekė laisvės ir nepriklausomy
bės.

Laisvė

vai ir nepriklausomai gyvenda
ma tauta gali reikštis kultūri
niai, gali būti pilna savo krašto 
valdove kurti savo valdy
mus! ir tvarkymosi institucijas, 
lygiomis teisėmis bendrauti su 
Kitomis tautomis, kitomis vals
tybėmis tarptautinėj dvasinėj 
Kultūroj ir įvairiose tarptauti
nėse medžiaginėse ir socialinė
se apraiškose. Tai reiškia iš 
karto paveldėti ilgai žmonijos 
Kovotas ir iškovotas žmogaus 
teises: žmogaus individualumo 
laisvę, sąžinės laisvę, į politines 
partijas ar kitokio pobdžiūo ben 
druomenės būrimosi laisvę.

Prieš 60-tj metų — 1918 me
tais Vasario 16-ją, — Vilniuje 
Gedimino kaino papėdėje, Lie
tuvių Tautos Taryba paskelbė 
pasauliui, kad atstatanti laisvą 

Ar nepriklausomą demokrati- 
Iniais pagrindais tvarkomą, Lie- 
įtuvos valstybę su sostine Vil-

Apsaugos bokštas Kauno miosto sodo, rv*7 pastatytas

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsinys) Z .

Gyvas išlikau (o tą dieną buvo nužudyta 16 ku
nigų — visi, kuriuos komunistai sugavo), bet tarpe Kau
no ir Jonavos buvo jau karo frontas. Grįžau tik frotui 
pro Jonavą praėjus. Radio, kiek liko nesugadintų telefo
nų — visa buvo vokiečių kariškoje žinioje. Net žmonės 
kur nors siuntinėti dar nebuvo saugu. Pirmas kelias sa
vaites buvome gana izoliuoti nuo kratšo, mažai žinojome, 
kur kas įvyko.

Tas- aktas — nutarimas tapo 
istoriniu dokumentu, nepriklau 
somos Lietuvos pagrindu. To
dėl Vasario 16-toji diena, kaipo 
po ilgos nelaisvės Lietuvos vai-/ 
stybės laisvam ir nepriklauso
mam gyvenimui atkūrimo pra
džia, kiekvienam lietuviui bran
gi, atmintina ir minėtina,

Sunku būtų rasti kultūringą, 
garbingą nepriklausomą tautą 
(nekalbant apie pastarųjų laikų 
istorijos paradoksą, kai puslau- 
kinėm tautelėm suteikiama ne
priklausomybė), kuri dėl savo 
laisvės ir nepriklausomybės ne
būtų su ginklu rankoje kovoju
si.

Vasario 16-tosios aktu išreikš
aukščiausias žmo-jta lietuvių tautos valia-gyventi 

gaus idealas. Laisvė identilikuo- laisvą ir nepriklausomą vaisty
dama su pačia gy’vybe., Tik lais- binį gyvenimą. Tai buvo ilgu 
va ir nepriklausoma tauta yra metų mūsų tautos puoselėtų 
pilna prasme tauta, nes tik lais- troškimų ir vilčių patiems Čius kviesdamas visus kas pajė-

būti savo krašto šeimininkais — 
išdava.

- Jžra
šiam aktui tapti istoriniu, tau 

tai dar reikėjo sudėti daug bran 
gių aukų, kurias didžiu idealiz-! 
inu ir pasiaukojimu ant tautos 1 
laisvės aukuro sudėjo pirmieji 
mūsų kariai — savanoriai, ku
rių brangus atminimas mūsų 
sąmonėje nušvinta didžiųjų tau
tos švenčių* ypač Vasario 16-siosl 
metu.

MŪSŲ SPAUDOJE
«r

Bendruomenei reikia 
tvirtesniu atramų

Kadaise frontininkai ir jų val
džioje esą bendru o menininkai 
savo spaudoje džiūgavo, kad se
nieji politikai greitai išmirs, o 
jų partijos išnyks ir savaime at 

įsidarys vartai bei galimybės į 
[visuotiną dominavimą. Tačiau 

1.919 metų pradžioje raudo-1 Draugo 24 nr. Stasys Barzdukas 
niesiems rusams besiveržiant pastebėjo, kad senėjimo dėsnis 
Lietuvon tikslu nudaigoti at
gimstančią mūsų tautos laisvę 
ir nepriklausomybę, o Lietuvai 
savos kariuomenės dar nespė
jus suorganizuoti, jaunosios mū
sų vyriausybės antrojo kabine
to pirmininkas, advokatas M. 
Sleževičius, paskubinant minis- 
terio pirmininko prof. A. Vol
demaro pradėtąjį kariuomenės 
dalinių organizavimą, atsišau
kimu kreipėsi į Lietuvos pilie-

liečia visus, todėl, tvirtesnių at
ramų besidairydamas, taip ra
šo:

— O turime du pagrindinius 
tikslus—tai išlaikyti gyvą lietuvy 
bę svetur ir atgauti Lietuvai iais 
vę tėvynėje. Įpareigojimus lie
tuvybės sąžinei yra davusi Lie
tuvių char ta: lietuvis lieka lie
tuviu ir savo tautos gyvybę per
duoda ateities kartoms, kuria 
lietuvišką šeimą, sudaro sąly
gas tautinei kultūrai, remia lie
tuvišką mokyklą, palaiko lietu
vių draugijas, remia spausdintą 
lietuvišką žodį, brangina savo 
tautos praeitį ir tautinius pa
pročius, ugdo tautinį solidaru
mą ir t. t. Taigi Lietuvių charta 
turėtų būti kiekvieno lietuvio 
ryto ir vakaro malda. O ar yra? 
Kiek ji vietos randa mūsų šei
mose, mokyklose, organizacijo
se, parapijose, spaudoje? Kai 
pametame kelią dėl tąkelių,. nė
ra ko stebėtis, kad neturime nė 
norimų vaisių. Jų dugtų vienin
gos visų pastangos ir sutartinis

place that is made 
And, ILS. Savings
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/Xrucnca u the 
out of dreams. 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bends mature in less than 
six years. That meens your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bond-a- Mon th plan where you bank.

Before you know it, your American
• will be a reality*

No* E Ekwdi pay 6’»% wN*n h»ld ta
maturity W 5 y**m, 10 months (4* th* Arta , 
ymr!, Bond* mv> reptand if *z*en_ v £ 
dxtrxrmd. Whotj needed trey cun ht auuhed * 
at your bank. Int*rr«t ii not subiert to Mate < 
nr lęcal ir-v-r- end ftatad tax IQ •

Now Bonds mature in less than six year*.

gią valdyti ginklą, nedelsiant nė 
valandos, stoti į Lietuvos kraš-. 
to apsaugą, Tėvynei ginti. Jau
trūs ir gražūs "vyriausybės žo-_ 
džiąi rado atgarsį, žmonių šir
dyse ir tuojau iš vįsu IJetuvos 
kampų į kariuomenės telkimosi 
vietas pasruvo savanoriai, pa
siryžę savo krūtinėmis užtverti 
priešui Tėvynėn kelią,

(Bus daugiau)

PASSBOOK 
SAVINGS...

the best wiyto

Pirmoji Kauno Chancery Office pasiekusi žinia bu
vo iš Žagarės, kad ten su būriu žydų buvo sušaudyti ir 
keli lietuviai civilinės milicijos vyrai, kad vokiečių lie
piami atsisakė dalyvauti šaudant žydus. Arkivyskupas 
ir aš pasiuntėme vokiečių Feldkomendantui (Fieldcom
mander) raštą protestuodami prieš tokį vokiečių elgesį 
su Lietuvos gyventojais. Atsakymą negavome. Pevėluo- 
tos žinios apie panašius įvykius pradėjo ateiti ir iš kitų 
vietų. Rudaminoje, Kalvarijoje buvo tada sušaudyti ke
lios dešimtys lietuvių ūkininkų ir kitokių ramių, nekaltų 
žmonių, keliose vietose buvo sušaudytų žydų kartu su 
lietuviais ar be lietuvių. Pavyko surasti lietuvių, kurie 
suėjo į kontaktą su Feldkomendantur ir perduoti mūsų 
susijaudinimą dėl tų įvykių. Per juos buvo atsakyta, kad 

: žudynes vykdo ne kariuomenė, o Sonderkomąndos, ku- 
KtS^b^p^asXkldZl1*105. išimtos iš armij°s kompetencijos. Mums pavyko 
dziųjų tautinių tikslų reikia siek. sužinoti, kui yra, tokių Sonderkomandų contras. . 
ti bendromis visą jėgomis (vi_j buvo pradėta žydus išskirti iš lietuvių tarpo ir
į pri^ĮVn" popS21h.buv2 Pradėta. kalkėti apie Gethos; Kauno Arkivyskupas 
“darbų pasidaiinimn” principas: paruošėme ir vokiečių valdžiai įteikėme platų mo
“ne mano kiaulė'ne mano pu-J morandumą. Jame buvo priminta, kad žydai yra Lietu- 
pos — žinokitės!”

darbas. Kiek, pavyzdžiui, jau 
‘•Tėvynės varpuose” dr. Vincas

vos piliečiai, lietuviai su jais nuo amžių gyvena taikoje.
. x. L . Lietuvos įstatymai nedaro skirtumo tarp žydo ir nežydo, 

įrodo visišką LB bankrotą ir.kad PaSal tarptautmę teisę okupacine Vokietijos valdžia 
apsileidimą tiesioginėse pareik negali primesti okupuotam kraštui Vokietijos įstatymų, 
gose bei uždaviniuose. Tą pat . šio rašto kopijos buvo pasiųstos kitiems Lietuvos vysku- 
patvirtino tas pats Barzdukas I pams. Į šį raštą nebuvo gauta iš vokiečių jokio atsakymo, 
savo asmeniška veikla. Prieš •pįįę antraeiliai vokiečių pareigūnai žodžiu aiškino, kad 
porą mel, Dirvoje tilpo žioplė s mot^,ais.
apie jo vadovaujamos Klevelan- ® J
do lituanistinės mokyklos abi
turientų klasę. Joje buvo dau- ,Spalio mėnesį 1941 m. Kaune vyko Lietuvos Vysku- 
giau “mokytojų, Vnegu^moki7ių,1PM konferencija. Kauno Getho buvo jau įsteigtas. Kon- 
o juos visus galėjai suskaityti fereneijos metu buvo gautas iš Getho pagalbos šauks- 
ant vienos rankos pirštų... i mas, ka vokiečiai ruošia Getho masines žudynes. Rašyti

I memorandumą galėjai pervėlai pasiekti kokią nors ins- > 
pa*'tancija. Darėme žygių Vyskupų delegacija pasiekti ir 

patys pagrindiniai dalykai dide- į Generalkomisarą. ir Gestapo viršininką? Niekas is vokie 
liems darbams bei projektams ’ čių nesutiko Vyskupų delegacijos priimti Tada vyskupas 
įvykdyti. Tai yra plati ir rim- Vincentas Borisevičius ir aš nuvykome pas vokiečių pas
ta tema, kurią autorius supro- tatytą Generalinį Tarėją Kubiliūną. Žinojome, kad jis 
fanavo. Todėl į nerimtą ir pro. neturj j0kios galios nei kompetencijos, 
ir pupas jam primintina taip pat: Perdu°ti vokiečių instancijoms vyskupų susirūpinimą 
sena beturiu išmintis apie kian- Getho įvykiais. Ant rytojaus Kubiliūnas mus pakvietęs 
lę ir debesį arba pipirus.

Barzduko idėjas geriausiai pa 
vaizduoja filmų ir TV artistas nors kišimasis į žydų reikalus. 
Jack Webb. Tame filme jis vai 
dina vidutinių gabumų muzi-* 
kantą, svajojantį pasiekti muzi-:

pagandini išpuolį apie kiaules t bet jį prašėme

pareiškė, kad žydų klausimą ir reikalus vokiečių val
džia yra rezervavusi sau ir~kad nebus toleruojamas kieno '

Greitai ir mes ir žydai įsitikinome, kad su naziais 
kalbėtis, apie kokius nors principus, teises, yrajiek pat 

koje aukštumas? kartą jis sap-' naudos, kiek buvo iš mūsų memorandumų rusų okupaci- 
navo sapną, parodytą tame fil-' nei valdžiai ir komunistams. Tai iliuzija ir laiko gaišini
me, kaip jis dalyvauja dideliai mas. Supratome, kad masinis žydų gelbėjimas yra neįma 
me sifommame orkestre, o svar nomas> Reikėjo tenkintis gelbstint pavienes šeimas, pa
klausiausia — jis groja pačias . . , . — c ‘’• vienius asmenis.
kitais instrumentais. Ne tik gro
ja veik vienas šiame dideliame . ...
orkestre, bet ir jam diriguoja!... fice santykius reikia paminėti vieną žydų darbo brigą- '

Filmo atomazgoje Jack Webb 
atsibudo. Ar kada nors atibus 
Barzdukas ir jo pseudopoliti- ^s. Šion brigadon kasdien patekdavo ir Gethui ir mums 
kieriai? k. Petrokaitis pilnai patikimų asmenų. Tie pastatai buvo tiesiai po Ar-

Kalbant apie Katino Getho ir Kauno Chancery Of-

1 dą, skirtą darbams Kauno senosios Rotušės pastatuose, 
kur vokiečiai buvo sukrovę iš žydų konfiskuotus daik-

Ptid ni
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kivyskupo, mano ir Chancery Offico langais. Iš jų iššokę 
per langus žydai patekdavo tiesiai Į mūsų namo teritori
ją izoliuotą nuo visokių akių, čia pat buvo Seminarijai 
priklausą vad. Maironio namai su uždaru kiemu. Per var 
telius pro mūsų namą buvo lengva tą kiemą pasiekti, nes 
dieną jie būdavo paliekami atrakinti. Iš tos drigados žy
dai ateidavo pas mane ir kitus Chancery Office asmenis, 
lengvai pasprukdavo į miestą kokiai nors misijai. Kiek
vieną rytą kieme susirinkdavo ūkininkai su mėsos, svies
to, daržovių ir kitomis gėrybėmis. Ši rinka buvo skirta 
išimtinai ir specijaliai tik žydams. Kai iš Getho brigada 
daugiau neatėjo j tą vietą darbams, užsidarė ir ši rinka. 
Ji veikė su visišku mūsų žinojimu ir pritarimu. Iš tos bri
gados ne maža žydų negrįžo į Getho — pabėgo.

Aplink Getho sutartose vietose ir sutartu nakties 
laiku laukdavo pasislėpę lietuviai. Aišku, jų buvo ne tiek, 
kad kam į akis pultų. Iš Getho per vielų tvorą būdavo Iš
keliami vaikai, laukiantieji juos paimdavo ir gabendavo 
saugion vieton. Aš buvau parinkęs eilę patikimų . : vietų, 
kur galėdavo rasti pirmą pagalbą iš Getho pabėgę užau
gusieji ar išgabenti vaikai. Daugiausia tai buvo klebo
nijos, vienuolynai ar tai Kauno mieste, ar kaimynystėje.

(Bus daugiau) ‘
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DR. J. KAžKELIS

Pasaulio Antikomunistų Lyga ir Altas
(Tęsinys)

Reikia tik džiaugtis ir didžiuo- kietesniais žodžiais negu varty
tis, kad Alto pirm. dr. K. Bobe
lis buvo kartu su kitais kongres- 
manais pakviestas dalyvauti 
Rytų Azijos Antikomunistų Ly
gos ir AVĄCL surengtam pager
bimui bei įvertinimui, o ne 
smerkti ir primestu kad, tai da
ryti buvo “neapdairu”. (Pana
šus netikslus samprotavimai pa 
sireiškė gerb. V. Karosos strnip 
sn iuose “37-asis Alto suvažia
vimas’*, Naujienų 268 ir kituo
se numeriuose iš lapkr. 14,1977). 
Kovoti, veikti drauge ir su ki
tom organizacijom už tikrą žmo 
gaus ir tautų laisvę, demokrati
ją negalį būti aprubežiuota nei 
vieta, nei laiku. Jeigu reikia ir 
yra proga, ji turi pasireikšti ir 
Taivane ir Vašingtone ir Lon
done ir Mexico City ir Istambu- 
loj (kur įvyks Nil. WACL kon
ferencija sekančiais metais) ir 
Tokijoj ir ant galo net Pekine.

Altas nuo pat pradžios prisi
laikė ir dabar prisilaiko, seka 
ir pritaria tik laisvai, tikrai de
mokratijai. Altas nepritaria ir 
risideda su tokiom organizaci
jom, kurios viešai ar slaptai to
leruoja ar atstovauja tok:ą de
mokratiją, kuri yra su* “prole
tarų diktatūros” atspalviu ar 
su monopolistiniu, antinaciona- 
listiniu ideologijų priemaišom. 
Patarimas nesi jungti į WACL

PRIEŠ AUDRA

sam 1

ilC'U 
mo-

ja mūsų diktalūrininkai” yra iik 
frazinis be jokio susipažhijiio 
su tikrais WACL ar ABN prin
cipais bei jųjų veikla.

Tarp WACL ir ABN iš vienos 
pusės ir iš kitos pusės tarp Ame 
rikes ar josios abiejų partijų 
'siekių ir jų kovos būdų prieš 
tarptautinį komunizmą ir už 
tikrąją demokratiją visai nėra 
“neperbrendamų priešingu m .f \ 
Taip pat yra nerimtas šių aati- 
komunistinių antiiniperialisti- 
nių organizacijų idealus, tiksite 
jų siekius ar tų siekių metodu 
lyginti prie kokios nors Ameii 
ko.s lokalinės, nedemokratinė? 
a n tirą si n ės organizacijos 
bukstauti, jog “Altas gali 
Ii tvirto demokratinio nrn 
mo” ir “parduoti lietuvių 
jos per kartų kartas sukraut 
moralinį ir idėjini turtą” yra v 
sai be pagrindo. Altas kaip ka 
ir patriotiška lietuvių visuom?-- 
nė kartu su dien. ’‘Naujienom 
reiškia norą ir deda pasta 
atsikratyti tų “senų ir na 
lietuvių Maskvai pataikauja 
sukrautų ir lebekraunantų 
raliniii ir idėjinių turtų”.

Lygiai taip pat negalima 
protauti, ar norėti, kad Altas .. 
kitu organizacijų ar piĮvie. karą pasaulinei ortodoksijai, 
niai veikėjai kovotų tik su Mas
kvos imperializmu, o nekovotų! ' .

Į straipsnį). 
'----- - - ’ į Tarp ortodoksijos ir komu- sukurtą demokratiją.

Etninė viso mėnesio 
šventė jau prasideda i 
Hjnlcn Organizacija, l'H No J 

Mieli gan Avė., Chicagoje. pa i 
skelbė, kad šį šeštadienį, vasaj 
rio I d. nuo 1 vai. popiet vie
tovėje The Century* adresu 282S 
North Clark Street, atidaroma 
visam mėnesiui Trečioji Kas-; 
metinė etninė (tautybių) gru-į 
pių, pramogų ir vašių celebru1 
cija ir mugė, oficialiai vadinai.1a 
The Century’s Ethnic Fair*

Pasirodymų programos bus 
pradėtos tautiniai pasipuošusių 
airių Moran šeimos Vamzdžių 
ir būgnų maršu ir tęsis per v - 
sus keturis vasario mėnes:o sa
vaitgalius šeštadieniais ir sek
madieniais. Publika kviečiami 
nemokamai. i

k

H n

b, lėliui.
kmgktu sužtuo 
d i Lclen t

1 ‘ 1 \ < i TO \\ — Alice R Iv- į 
v»r ,r• e>a Biudžeto Įstaigos

e k ė. pare škė Senato
■•e’. •> P om d et u L kad Cart e- ♦ 
'’m’n is* rncii^i 
^kos ’žvalgos

onų 1
Įj-! Oro

Šimtmečio celebracijoje Chi-| 
cagos tautybės pasirodančios su. 
savo tautiniais drabužiais, tau-j 
tiniais papuošalais ir tautiniais’ 
maisto patiekalais. Kai kurie du-j 
lyviai — japonai, norvegai. cc-Į 
kai, vengrai, lietuviai, g 
italai, airiai jau suminei 
grupių, jų tarpe lietuvių grupėP 
dalyvavimas programose sumi-Į 
nėtas net du kart. Į skaičiavo, kad

j Lietuvių grupė švyturys pro- 1979 metų 
gramose pateiks darbo ir žais- ned; 
mo šokius ir iš maisto gaminiu! 
turės knistų rozetes ir

ar a e* 
n uosi n 
teris i 

, biudže 'raikai, j
H. Khųi'^k 
grupės

stinga uop- 
, ką su josi 
garma pa-

• ’ n l • ži n-i y?t nedarbą ir in į 
Ji pa<itkė. kad prezklen

erlo pasiūlytas S50o bi-’ 
jiudžetas iki 1979 metų] 
‘s sumažintų nedarbą iš i 
nių 6.1 nuošimčių iki j 
r 6.3z / . Tai būtų tik trys j 
ri dešimtadaliai vieno i

o geriau, negu, kad Car | 
Kongresas tūtų visiškai 1

c 1S79 metams nerašę, o j 
palike veikti i

!ro- 
naujausiai apj 
biudžetas iki j 

sumažintu j

i r

iri

951 neguli 
kams, kaip

L

rs sovietų satelitas 
paradyti moksliniu. 
jis išsilaikė erdvėje 
miu greitai nukrito

_ Izrael o kanuolės galinges
nės ir jie daug’au jų turi, todei 
arabai n >ri išvengti naujo ka-

neatėjo į ga Ivą mintis paskelbti Maskvos Trojo arklys, perneš-’^a Ima «eilau atsie’ti individų, 
ad tas šioj pusėj geležinės uždan.

! iškovojus lietuvių tautai laisvę” gos. laisvuose demokratiškuose
į (žiūr. gerb. V. Karosos minėtą kraštuose sugriauti tą net kla-

Lsišką Prancūzijos revoliucijos

GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ
336 puslopiafs su žemėlapiu Ir paveikslais tpraso Pa m r Į, ^snus p 
gyventojus Ir gamtą. 1,2C0 lietuvišky vietovardžiu sąrašas. Knyn<x 
kaina $€.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

ir tautų laisvę, taiką, visuotiną 
žmonijos gerbūvį. Alto ir Alto 
vadovybės ryžtas prisijungti ko’ 
vai prieš šio amžiaus didžiausią! 
Lietuvos tironą ir kartu panau-j 
doti visuotinas priemones išgarj 
sinti Lietuvą; surasti vis dau-j 
giau užtarėjų lietuvių paštam P 
goms atgauti laisvę į nepriklau-Į 
som>Tbę, yra visiškai užgirtina.! 
palaikytina ir neužsitarnauja L 
kokių nors abejonių ar trukdy
mu, c

ar į ANB. kuriose, girdi, “Ame- prieš komunizmą, nes. girdi, “at į 
rikos politika smerkiama dar gimimo laikotarpio veikėjams!

nizmo
Taip pat jų panaudojimo me- brėžęs kovoti vien tik su komu- 

: lodai ir efektas, įgyvendinti Mas!nizmo ideologija. Vėliau, prisi- 
jkvos imperializmui, yra skir-Įdėjus Sovietų Rusijos paverg- 
' tingi. Komunizmas griauna iš] tųjų tautų junginiui ABN, į 
pagrindų visus žmogaus prigim- WACL statutą buvo įneštas pa

dus instinktus, kuriais rėmėsi pildymas: kovoti su komunizmo 
i tautų bujojimas. žmonijos vi-Hdeo logija. ir kartu su Sovietų 
į sokeriopas progresas bei ger- Rusijos imperializmu. Reikia ^ Lr. K. Bobelis. Alto pirminin- 
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Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pa^sn- į 
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komunizmas kovoti arba rauti šaknis, kurios Į kas šiuo laiku yra vienintel: 
leidžia kerotis stiebui ir šakoms, j kuris geriausiai, efektingiausiai 
O jeigu blogas stiebas, reikia ir rePrezentuoja mūsų reikalus už-

j būvis. Maskvos
1 vienur palaikydamas, kitur griež 
i tai smerkdamas savo religijos 
, principus, nori ne tik “pansla- 
Įvipmui” ir ne tik už geležinės 
I uždangos. — kur ir krikščionv- 
1 bės bei kiti tikėjimai yra gi-iau- 
naini, — bet ir įvesti visose tau-! 
tose, visam pasauly savo, reli-i 
giją, proletarų diktatūrą. Iš to.[to priešu kovoti turi jungtis į 
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savo imperialistiniams siekiams, imperialistinį frontą tiek lietu.Į 
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ruotinu, yra ne kas kitas kaip

i aprašymai, paimti Is gyveninio. L-ngva* Milius, gyva kalba, gražiai išleista.

jį versti lauk. Ką mes nepriskir šiemečių — svetimtaučių tarpe
tume prie tų šakn ų ir stiebo, ar ^cnv^a palinkėti, kad jis ne- 
komunizmą. ar Sovietų Rusijos mažintų savo entuziazmo, pa- 
imperializmą, — abi dalys turi 'sisyentimo aukoti savo brangų 
būti naikinamas:

Tad su tokiu pasaulinio mas

150 psl. Kams S? 50.
Dr. Juoxii B. Kenčiąs, HISTORY LITHUANIA. Lietuvos isterijos 

santrauka nuo p*’ senųjų <cnžiu iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psl., kainuoja S2.00.

Dr. Juazas 3. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy-, L/r. < a. — • " - — — —---------------- .   . ..
I ranto bruožą* paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 

211 psl. Kama $3.00. Kietais viršeliais $4.00.
Dauguma šių knrsu yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jm ir 

; ritas knygas gauma įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
j piniginę perlaidą.
i

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Cis suminėtas knygas gailina užsisakyti Naujienose.

JtxxtM SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juex»» liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia
vra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
knrianfio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 pst Kaina 7 dot

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO, LIETUVO^. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
Urenta Į anglu kalba.

M. ZoiČenko SATYRINĖS NOVĖLĖS Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi.

Pnrf. P. Pakirkiu, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pst dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina Ė2.

Vincai lamaltH. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PA RAITĖ J K. 
M pat Katos ĖL30.

te kiti laidiniai yra gaunasi
NAUJI INOS K, 173f u. HALSTED FL, CHICAGO, ILU ėOėM 

vatoR^eenlf arka užsakset p*ito Ir prWWaat 
2*M ar plalf4iB<

*732 South Hslsted Street, Chicago, HL 60568

viai, tiek ir visos pavergtosios j 
bei visos laisvosios tautos. Tik.1 
bendrom daugelio tautu jėgoms!

laiką, energiją ir savo finansi
nius resursus taip naudingiems 
lietuvių bendriems reikalams, 

bendrą antikomunistini - antii-! (Pabaiga)

o
sąskaitos

UNj
Chicago, ll!. 606081800 So. Hoisted St,

&

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ

Įsteigta 1923 metais.
Įstaigos pietuose Hemas sutemo toliams pastatyti.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
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Vyresnieji Amerikos lietuviai Juorą Adomaiti - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
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pasako, kad visos jų žinios neturi jokios prasmės, ie’g” 
jos nesu ranta šio paprasčiausio dalyko. Le ir ~ 
žinskis, Stalinas ir Brežnevas visą laiką paša k t > 
ši ųsistemų skirtumą, o mokslus baigę dsktara: elgi? 
tarytum jie Lenino būtų neskaitę, o jeigu kuris ir kr 
tai neatkreipė jokio dėmesio į šį svarbiausią dalyką. Vi 
si turi įsikalti j galvą, kad mūsų sistemos skirtingos.

Tie sistemų skrtumai ir sudaro tas sąlygas, iš ku 
rių išplaukia kitos sąvokos.

Reikia tiktai suprasti ir laiku prisitaikyti prie nau 
jai “susidariusių ekonominių sąlygų”. Raudonosios ar 
mijos karininkai, išėję j Kauno gatves ir pamatę pilnas 
krautuves geriausiai siūtų drabužių, batų, gerai pasiūt 
diržų, ju«s pirko, nešė ir siuntė namo. Kaunan atvyku 
sios “katiušos” pirko ne tik šilkines sukneles, bet ir apa 
tinukus, dažnai neskirdamos vienų nuo kitu. Iš socialis 
tinės sistemos atvykusieji okupantai tuojau prisitaikė 
prie “naujų ekonominių sąlygų”.

Čikaga gali džiaugtis gražiais pastatais, čia matomas Grant Parkas

Petronis ginčijasi su petroniukais
į Sovietinis generolas P. Petronis, buvęs sovietų ar- 

mijon įjungtų lietuviškų dalinių žvalgybos viršininkas, 
o dabar, būdamas “Tėviškės” draugijos pirmininkas, or
ganizuoja plačiausią šnipinėjimo tinklą visoje Ameriko-j 
je, išėjo į pelemiką pats su savim. Petronis buvo atleistas! 
iš raudonosios armijos, pasiųstas į Maskvą pasiklausyti 
“Rodinos” tikslų ir jam duota lietuviškoji “rodina”, pa
vadinta “Tėviškė”. Jam taip pat paskirtas ne sauja ska-' 
tiku, bet aruodas rublių, kad tiktai jis juos tinkamai nau į 
dotų ir duotų Maskvai pageidautinų rezultatų.

Savo laišką gen. Petronis būtų galėjęs parašyti tie
siai Akiračiams. Redaktoriai mielai būtų jį atspausdinę 
ir'dar savo komentarą būtų padarę. Be Vilnies, Akiračiai 
Lietuvoje nedraudžiami. Visi Maskvai tarnaujantieji lie
tuviai, dirba “Tėviškėj”, komunistinėse redakcijose arj 
užsieniečius liečiančiose įstaigose Vilniuje, Akiračius ga-! 
Ii pasiskaityti. Petronis būtų galėjęs savo laišką pasiųsti Į 
mėnraščio redakcijai, ji būtų tą Petronio laišką atspaus-; 
dinusi su komentarais, tai būtų naudinga ne tik Petro-! 
niui, bet ir patiems Akiračiams. Jų mėnraštis dar labiau 
populerėtų pavergtoje Lietuvoje. Bet Petronis kažko 
kiais sumetimais taip nepasielgė. Savo “atvirą laišką’’, 
Akiračiams, jis pasiuntė Antano Bimpos leižiamai Lais
vei. Bimba laišką įdėjo ir jokių komentaru nepadarė.

Petronio laiškas ilgas, užima apie ketvirtadalį pusla
pio, bet savo laiške jis labai jau Amerikos lietuviams no-

Lietuvos mokytojai, policininkai, pasienio sargai ir 
karininkai buvo mokomi persiorientuoti ii’ prisitaikyt 
prie “naujų ekonominių sąlygų”, bet jie nemokėjo. Vieni 
buvo sugrupuoti ir išvežti į Maskvoje esančius “aukštes 
nius kursus”, kiti suvaryti į kalėjimus ir etapu varyti į 
Červenę, tretieji vietoje gaudyti ir šaudyti. 0 ką padare 
nepriklausomos Lietuvos vyresnis leitenantas Pranas 
Petronis? Nei jo červenėn vežė, nei jo nepaskyrė į Mask 
voje esančius “aukštesnius karininkų kursus”, nei jam 
reikėjo aiškintis' naujai paskirtiems batalijonų ir pulkų 
vadams. Petronis visą sovietinio mokslo svarbą supratę 
ir labai greitai persiorientavo. Daug greičiau, negu ta. 
padarė Vitkauskas. Lietuvon koją įkėlusieji rusai jaune 
Petronio niekur nevežė, bet tuojau įkinkė nenorinčius 
persiorientuoti gaudyti ir padėti vežti, jo pagalbinis dar 
bas buvo toks svarbus, kad jis tapo jo naujos karjero 
pagrindu. Rusijoje sudorytuose sovietų daliniuose Pet ' 
ronis tapo ne pulko vadu, ne divizijos komandierium, be 
žvalgybos viršininku. Jam teko suorganizuoti sovietinei: 
žvalgybos tinklą sovietiniuose lietuvių dalini 11033. Tas pa 
reigas jis gerai atliko ir gavo kelis paaukštm.mus.

J okupante: .... .ai pasitikėjo gen. Petroniu to-., 
k ... .1.tai : te.lai žinote, kad Petronis iu ne-:v %, ±

3L . .. L 7 v . KS P&VJ7 _ . . .... . ..d &£
ko pirmomis sovietų armijos įsiveržimo dienomis, kaip 
jis tas pareigas ėjo karo metu. Jeigu Maskva sudarė spe 
cialų biudžetą ir davė Petroniai pakankamai pinigų už 
šiemečiams suorganizuoti, tai ji žinojo, ką daro. Petro
nis ne tik tą tinklą vykusiai organizavo, bet jis savo tini.
lan stengiasi įtraukti mokytus bendradarbius. Visa bė
da, kad jie nesupranta. Aukštas mokyklas jie baigė, bet 
“ekonomijos formacijos” pasikeitimų jie nežino.

Petroniukai, susižavėję “nauja sistema”, nežino kač 
reikia pasikeisti iš pagrindų. Jeigu jie neįsisavins šių dvie 
jų sistemų skirtumų suprasti, jeigu jiems neaiku, kad 
socialistinei sitemai” reikalingi visi žiaurumai privile
gijoms iškovoti ir palaikyti, tai jie nieko nesupranta. Jei- 

x , ____  ;gu jie šio pagrindinio dalyko nepajėgia suvirškinti, tai
nė sistema ir socialistinė sistema. Tas sistemas pa-i visos jų pastangos prisitaikyti prie “naujos sistemos”, 
gimdė visuomenės ekonominės formacijos. Jos turi-ieškoti “bendro darbo” nueis niekais nes tos sistemos tarp 
savo ideologij'ą, kurios tarpusavyje “nesutaria” (bi-! savęs kovoja, o jei jie nori tiltus statyti į jokių tiltų ne
jau pasakyti kovoje). Be to, socialistinės sistemos šaį norinčio priešo teritoriją, tai su jais bus. galima kalbėti 
lys, tai ne tik Rusija ir ne tik Maskva. Rusija yra tik kai jie savo nagus nedegs. Jeigu netikite, tai pasiskaity- 
dalis, tiesa, didžioji dalis Tarybų Socialistinės Res-‘kite Petronio atvirą laišką akiratininkams.

ri primesti maskvines sąvokas matomiems ir žinomiems 
dalykams. Petronis parašė akiratininkams ilgą atvirą 
laišką, bet pati pagrindinė mintis yra įtikinti mėnraščio 
leidėjus ir redaktorius .kad juodas yra baltas ir kad kru
vinas ne raudonas. Petroniu! nepatinka, kad diskusijas 
veda netinkamom sąvokom: čia “Vakarai”, čia “Mask
va”, čia “neutralitetas”, čia “Rusija”, o.ten “Maskva”. Jis 
klausia:

“Kam ši maskuotė? Sakykit, kaip yra: kapitalisti-

savo ideologiją, kurios tarpusavyje “nesutaria” (bi-Į

K. STRĖVA

VLADO RAMOJAl
Draugo dienraštyje, sausio 23 

dienos laidoje, Vladas Ramojus 
vanoja daktarą RLB-nės Cent
ro Valdybos pirm’ninką, kam 
jis gruodžio mėn. 1977 metų 11 
d:eną, šios Bendruomenės su
važiavime išniekino partiza

nus?
Jau nebe pirmą kaitą Vladas 

Ramojus prirašo tokių išdaigų, 
kurios nieko bendro neturi su 
fesa. Tat ir šį kartą paskaičius 
jo kTedėjimą apie išniekinimą 

□artizanų, nereikia nustebti. Jis 
rašo jo paties ‘šgalvotą visuo
menę kurstančią sensaciją, nes 
’aktaro kalboje nėra nė ma
lusios užuominos apie partiza 
us. Jo kalba yra griežtas, at
kas žodis tik tiems frontinin

kų vadukams, kur’e suskaldė 
' W LB-nę ir tuo padarė dide— 
ę ža’ą l:etuv:škajai išeivijaLJo 

kalbos mintys yra nukreiptos į 
tuos, kurie' k a kuris laikas, kė-

- uti - pavergtosiom 
Lietuvos ia svimmo instituci- 
as. Jis savo kalboje pr*s*mena 
- batlaižius kvislingus. Bet VIa 
ias Ramojus j uos pake’čia į gar 
bingos atminties laisvės kovū- 
nus — didvyrius Juozą Lukšą- 
'laumantą ir Julijoną Būtėną. 
Tuo jis ktrsto Draugo skaity
to reikšti daktarui pasipiktini
mą dėl išn’ekinimo partizanų.

Ir kas dar gali abejoti, kad 
uuo atveju Vladas Ramojus ne 
kliedi? Mat, anot jo, minėti par 
tizanai buvo frontininkai, jie 
bendravo su tėvyne, tai dakta
ras ir juos išniekino. Taip dėsto 
Vladas Ramojus kliedėdamas. 
Ir kokiu suktu piktumu jis iš
kreipė daktaro kalbos pagrin
dinę mintį. O jo kalbos mintis 
yra tokia, kad kaikurie fronti- 
n;nkai yra toli nutolę nuo Ben
druomenės tikslų ir uždavinių. 
Kaikurie jų tyli ir nekelia balso

dėl “Tėvynės” draugijos jauni
mo vil’oj'mo į Kapsuko univer- 
s’tetą pasisemti marksizmo.

Manau, kad tokiai daktaro 
minčiai ir Vlado Ramojaus mi
nėti partizanai, tokiems fronti- 
n’nkams, šiuos daktaro žodžius 
pakartotų. Tikriausiai jie ne- 
paliaupsintų tokių frontininkų, 
kurie LB-nės oficioze “Pasaulio 
lietuvyje” pasisakė teigiamai 
dėl bolševikinių filmų demons
travimo išeivijai. Kažin ar jie 
nepasmerktų tų frontininkų, 
kurie, nuvykę į okupuotą Lie
tuvą, padaro palankius pasisa
kymus okupantui. Kažin ar jie 
nepasmerktų tų frontininkų, 
kurie kėsinasi į Altos renka
mas pavergtosios Lietuvos lais
vinimui aukas, arba kėsinasi 
Altą sugriauti,Taigi Vladas Ra
mojus tokiu daktaro kalbos 
kreivu, tendencingu komentavi- 
nu, būk jis išifekino partiza- 
us, atskleidė tik savo dvasinę 

menkystę. ,
Vladas Ramojus iškreipęs 

Rktaro ka'bos pagrindinę m:n 
ti- savo kl ėdė j imą tęsia toliau, 
.'mot jo, daktaras šmeižė fron
tininkus tik dėl to, kad jam vi
sai nerūpi kova prieš bolševiz
mą, ir nerūpi lietuviška ateitis. 
Taip rašyti ir taip iškraipyti 
mintį tegali tiktai Vladas Ra
mojus, kuriam visai nerupi ob
jektyvioj; tiesa, nes jis dažnai 
savo reportažais siekia tik nie
kinti, kurstyti, ypač tuos, ku
rie pasisako dėl barzdukinės B- 
nės nuosmukio.

Kas daktarą pažįsta, ir žino 
jo lietuvišką veiklą, tas žino, 
kad jam daugiau rūpi kova 
prieš bolševizmą ir pavergto
sios Lietuvos ateitis, negu Vla
dui Ramojui. Chicagoje dar iki 
šiol lietuviškoji visuomenė nė
ra pamiršusi to nelemto skan

dalo, kurį padarė kun. A. Kezys, 
kai jis pasišovė demonstruoti 
bolševikinius filmus Jaunimo 
Centre. Daktaras palikęs savo 
svarbias pareigas, atskubėjo su 
plakatu prie Jaunimo Centro de 
monstruoti knrtu su kitais Chi- 
cagos patriotais. O ką gi tuo 
laiku darė Vladas Ramojus? Ar 
jis įsijungė į demonstrantų ei
les? Priešingai, jis Drauge ra
šė ilgus šmeižtu praskiestus re
portažus, niekindamas demons
trantus, būk j;e užpuolė Jauni
mo Centrą. Jis nepainformavo 
visuomenę, dėl ko buvo demon
struojama. Bet rašė net’esą 
apie prie altoriaus užpultą ku
nigą, apie tai kad RLB-nė pasi
kvietė demonstruoti nacius^ .šią 
netiesą jis skleidė ’spaudoje ir 
kla’dino viso pasaulio Fetuv’us. 
Jis davė progą “piktintis” net 
komunistiniam šlamštui “Gim
tajam kraštui” apie užpultą ku
nigą prie altoriaus. Reikia Vla
das Ramojus ramia sąžine rašė 
netiesą apie tuos, kurie ryžosi 
gelbėti Jaunimą Centrą, kad ne
būtų paverstas bolševikinės 
propagandos centru. Tai kur gi 
front’ninko Vlado Ramojaus ko 
va prieš bolševizmą?

Man atrodo, kad Vladas Ra
mojus savo tokiu kliedėjimu tik 
rai suniekino ne tik tuos .du mū 
tų tautos didvyrius,-bet sun'eki- 
no tūkstančius kitų part’zanų 
savo reportažais, kad sakysim 
*r dėl Jaunimo Centro “užpuoli
mo”, sąmoningai. neatskleidęs 
tikro fakto, dėl ko buvo demon
struojama. Juk toji demonstra
cija vyko tik dėl bolševikinių, 
propagandinių filmų, kurie paga 
minti okupanto paminėti sukak 
čiai Lietuvos pavergimo \r jos 
prijungimo prie Sovietinės Ru
sijos.

(Nukelta į 5-tą psl.)

KITUS 3K4ITV-
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RAŠO DR. A. J. GUSEXAS

Gydymo socializavimas į
(Tęsinys) j

I
Kiti 20 milijonų išgali aumokėti tik dalį, o likę 

35-ki milijonai iš viso negali nieko mokėti. Ką jie tu
ri daryti, jei jų uždarbio vos-ne- vos užtenka skur
džiam ir vargingam pragyvenimui?

O kaip su pensininkais, kurie gauna per mėnesį 
80 ar 100 dolerių, kaip jie gali pragyventi ir Medicare 
užsimokėti ?

Brangieji, susikaupkite nors minutei ir rimtai pa- i 
galvokite! Kuo jie prasikalto ir dėlko turi kentėti nuo j 
įvairių dabarties ligų! j

Gydymo socializavimas nėra naujovė; jis galioja 
Anglijoje. Naujojoje Zelandijoje. Švedijoj. Norvegi
joje. Vakarų Vokietijoje ir Kanadoje nuo 1972 ineui 
balandžio 1 dienos. 1

Kanados provincijose galioja žmonių sveikatos 
priežiūros pianas.

Svarbiausia dalis lo plano, tai kad žmogus, sulau
kęs G5 metų amžiaus, yra atleistas nuo premium mo
kėjimo. z |

Valdžia jam tuoda visą gydymą, nesvarbu kokios 
< u.5.v. j* bebūtų, nes jis duodamas dovanai. Taipgi 
ir ligo niai, ja.’alpinti į Nursing Home, gauna tą patil 
jplarnaviiną. Jiems neskauda galvų ir nerūpi sųskai-i 
tasxmokėti už < onarinę ir gydytojų patarnavimus,į 
nes Kanados vale z u tą visą pati apmoka.

LVLERIJONAS JAKAS

Legendinis Machu Picchu
(Kelionė po Peru ir Son. Bias salas)

šiandien kultūristorinės įdomybės Machu Picchu 
vardas minimas dažniau nei anksčiau. Pirmiausia, 
dėl pagerėjusio susiekimo sprausminiais lėktuvais, 
kas leidžia turistams lengviau aplankyti. Kitu atveju, 
kai Machu Picchu, nors ir kontroversiniai minima 
kaip galima nusileidimo vieta priešistoriniams astro-' 
n autams. Kas yra tas Machu Picchu? O tai Pietų Ame 
rtkos Peru valstybėje prieš 65 metus atkasta apie 12 
akrų inkų gyvenvietė, kuri yra įdomios archiologijos 
ir spalvingos gamtos junginys.

I)r. G. Valančius apkeliavęs Centrinę ir Pietų Ame 
riką ir savo įspūdžius rašęs Drauge, 1976 nu rugpiū-

Mading, gvdymo socializavimas ne visiems patin
ka. Beje, nėra ko baimintis ir kreipti dėmesį, kaip 
kas galvoja, nes dirbančiųjų sveikatos klausimas tu
rės būti išspręstas ir tai ne politikierių žodžiais, paža
dais, bet darbais.

Atrodo, jog ir Amerika bus gręi( įjungta į socia- 
lizuotą žmonių sveikatos priežiūrą.

Amerikai nebūra kitos išeities, norint pagerinti 
darbo vargšų ir jų augančių vaikų sveikatingumo sto
vį-

PABAIGA

čio men. pabaigoje rašytame straipsnyje apie Machu 
Picchu sako: “Šį kartą teskubu prisipažinti, kad Ma
chu Picchu kol mirsiu neužmiršiu”. Vėl toliau dr. G. 

.Valančius rašo; “Gal ir neperdėsiu — tai nuostabiau- 
j sias dalykas, ką iš viso gyvenime mačiau”.

Verta paminėti, kad dr. G. Valančius neseniai at
šventęs 70 m. amžiaus sukaktį tai jau pensininkas, ku 
ris neužsidarė tautiniame gete, bet pasinaudodamas 
palankiomis keliavimo sąlygomis, gal būt, ne su sto
ra pinigine, bet keliauja atvira širdimi, pastabia aki
mi, maišosi tarp įvairių tautų žmonių, net gilinasi į 
lankomų kraštų socialines problemas. Man įdomu 
skaityti dr. G. Valančiaus kelionės reportažus.

i Kai dr. G. Valančius savo kelionės reportaže pa
lietė Machu Picchu-inkų senovinės civilizacijos lopšį 
aukštuose Andų kalnuose, tai atgaivino sieloje įsis
paudusius įspūdžius ir sukėlė norą parašytį nors jau 
keletą metų beveik kaip padėjęs plunksną į šalį, ke
lionės įspūdžių mažiau terašau, bet dar šen ten pake
liauju. Nors jau senokai, kai lankiausi Machu Picchu, 
bet, kaip ir dr. G. Varančius, niekad neužmiršiu tos 
nuostabios turistinės atrakcijos.

I Mano svarbiausias rašymo tikslas yra papildyti 
ir paryškin’J kai kurias dr. G. Valančiaus reportažo 
vietas. Taip pat iš nksto supažindinti skaitytojus su 
1 uv. inkų valstybe, nes netrukus Čikagoje prasidės kil- 
nojamoji Peru valstybes meno turistų paroda.

’ * Yra įdomūs Rytų Afrikos tautiniai parkai. Nau- 
Gvinėja, Indonezija, bet Machu Picchu išlieka at

mintyje daugiau, nes gal būt, kad Andų kalnyne sun
kus keliavimas. Daugumoje turistai, Derėdami pama
tyti Machu Picchu, atskrenda iš Limos lėktuvu į Cuz
co. Per 2 valandas iš jūros lygio stagiai atsiduri virš 
11 tūkst pėdų aukštyje. Ne visiems yra laiko klimati- 
zuotis, tai skubančius turistus susirgdina “aukštumų 
liga“, kuri atakuoja skrandį, verčia vemti, sukelia blo
gumą ir silpnumą, o kartais labai aukštą pulsą. Cuz
co geresni viešbučiai turi deguonies tankus savo sve
čiams. O jau susirgus būtinai reikia gulti į lovą ir gerti, 
tur būt. vienintelį nuo tos ligos vaistą cocamate, tai 
vietinio augalo coca kartūs džiovinti panašūs į arba
tą lapai. Tik iš jų yra verdamas tas nuostabus vaistas. 
Cocos lapuose yra kokainos ir šarminių priemaišų. Ir 
šių eilučių autorius buvo susirgęs* aukštumų liga, bet 
nuolatinis “arbatos*’ gėrimas greit pastatė ant kojų. 
Aukštumų liga yra daug sunkesnė nei Meksikoje va
dinama “torista”. Nors vietiniai yra prisitaikę prie de
guonies stokojančio oro ir turi didesnius plaučius, 
širdį, 6 kvortas kraujo (vietoje 5), kas padidina de
guonį nešiojančių raudonųjų rutuliukų skaičių. Nuo 
tos aukštumų ligos nėra laisvi ir vietiniai indėnai. Jei 
jię dirba sunkiai aukštumose, tai ir jie čiulpia kokos 
<apus. Be to, kalnų aukštumoje reikia būti pasiruošu
siam 3 skirtingiems sezonams dienoje; pavasariui iš 
ryto, vasarai vidudienį, ir vėlyvam rudeniui naktį. Be 
to, Cuzco pasižymi lietingumu.

Hiu daugiau)
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LKrUS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

WUdteal Bu'Uins). Tot LU 5-6446 
|; Sonins pagal susitarimą 

Jo' ue—siliepia, skambinti 374-8004.

A- SVTLONK

Stasio Barzduko “Atgarsiai ir mintys”
(Tęsinys)

II.

DR G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
VALA? DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kar antrą šeštadienį 8—3 vai. 
Tel : 562-2727 arba 562-2728

E-kas dar nežino, kad Altą su
daro ne partijos, o organizaci- 

> jos. Kai daktaras Kriaučeliū- 
nss kėlė m’ntį Altai įsijungti į 

? I B-nę, tai B-kui patiko, bet kai 
jis pasiūlė B-«nei įsijungti į Al
tą poetinei veiklai, tai daktaras 
nori B-nę padaryti 14-ja parti- 
\ Barzdukas tokia savo gal

vosena parodo savo didelį pasu 
pareiškė, metimą, kuriam nerūpi vienin- 

kad B-nei poLtinis darbas JAV į gn laisvinimo veikla,vieninga vi- 
būtų

Arba ir vėl kitas pavyzdys. .
Barzdukas savo “atgarsiuose’ 
prisimena dr. Kriaučellūną, ku 

į r’s kalbėdamas prieš keletą me
tų su Jurgiu Janušaičiu, kėlęs 
mintį kad reiktų Altą įjungti į 
LB-nę. Jam tai pat ko, patiko, 
nes tada Altą turėtu išnykti. ■j ’*

Bet kai daktaras

mnwm wwr

r um

Nepriklausomos Lietuvos laikais statyti žemės banko rūmai

Vlado Ramojausnei didžiausias, nei prasmingiau suomenės parama, kuri 
sias, o tas kaip tik kliudo m ū- naudinga laisvės kovai, 
sų vieningam darbui. Skaldo lie į 
tuviu Visuomenę ir kodėl nesu- i £unku suprasti, kodėl 
jungti jėgas su Amerikos Lie-1 ®avo “argarsiuose” • lieja 
tuviu Taryba ir bendrai dirbti.: tinusią Įmrši prieš tuos, 
Tada išvengsime darbu dupli-lkelia P^^yvias mintis sustii> 

Į nnti politinei ir kultūrinei veik 
•J lai? Deja, jis tų minčių neban- 

do panagrinėti, o tik jų auto
rius stengiasi pravardžiavimais 
suniekinti. Reikia apgailestau-. rnšęs apie daktaro nervus, 
ti, kad jis vadnamas Pasaulio rašyti apie nervus St. Barzdu- 
lietuvių garbės pirmininku, iš‘ko. Daktarą turėtų tik pagirti 
kurio reiktų laukti pozityvių, 4 už jo tokį sugebėjimą taip tai- 

Jam atrodo, kad tai būtu visko i ištruk., raginančių vieningai; kliai prabilti Pasaulio lietuvių 
be jokios atodairos sukimši-: veikIai minčill- Priešingai jo ra-, garbės pirmininko kalbos sti
rnas i vieną maiša. Sunku ma- p-n^ persunkti įniršiu. Nejau-, humi.
nyri ‘kad su šitokia jo logika į jis mano> kad toks būdas pa-| 
galvojantis žmogus galėtų su-jd« sujungti jėgas vienam ir iš- 

eiv jos didžiausiam uždaviniui
i— pavergtosios tautos laisvini- 
Į mui.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Dievo galybės sergimiems tikėjimu išganymui". — 1 Pet. 1:5.
Gyvendami šiame paktame pasaulyje mes dažnai patenkame į aplinky

bes, kurios gali atitraukti mus nuo Dievo ir įvesti į nuodėmę. Kartais atrodo 
lyg kad girdime du balsu: vienas ragina mus būti nuolankiais ir klausyti 
Dievo, o kitas ragina elgtis sava\ališkai ir išdidžiai. Jei esame patyrusiais 
krikščionimis, kurie turėjome įvairių ištyrimu ir nugalėjome, vistiek dar 
turime būti atsargūs ir neužmiršti, kad turime kovą su savo kūno pageidi
mais, su pasaulio vilionėmis ir pagundomis ir su labai apgaulingu priešu, 
šėtonu, nes dar nesame tobuli. Dėlto turime būti nuolankūs laikytis kuo 
arčiausiai prie Dievo ir prie mūsų Vado ir Gelbėtojo, Viešpaties Jėzaus 
Kristaus. Tik taip pasielgdami pasidarysime nugalėtojais.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite: ©

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.O dėl “išpašalvonimo” Vlado 

Ramojaus iš Dirvos, tai šią “ce- 
remonją” tikrausiai atliko ne 
daktaras, bet jos skaitytojų pro 
testas, už tai, kad jo reportažai 
buvo neobjektyvūs, daugiau

TEL. — BE 3-5893

SUSIRINKIMŲ

DR. FRANK PLECKAS]tikti- ;Mat; J'ei sudarančios

(Pabaiga)

PR.LEONAS SEIBUTIS ■ savo intereso

PERKRAUSTYMAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. an trad. 1—4 popiet

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5996

čiami atsilankyti, nes turim daug rei
kalu aptarti.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys

Ofiso telef.: 776-2830 _ 
Rezidencijos telef.: 448-5545

. OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71 St. Tel. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir

“contact lenses’”

niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 
pagal susitarimą.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligos, i
Ofisas 2652 WEST 5vth STREET į 

Tel, PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., an trad., trečiad. ’ 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- ;

OBTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban- 

> jC dažai. Special P pagalba kojoms. 
(Arch Supports; ir L t.

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
West 63rd $tv Chicago. III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS Skavimo, nei eikvosime jėgų tar-į 
A^Uš^.RIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
ri liepia, skambinti M! 3-0001.

fe:.

14A5 So. 50th Avė., Cicero, (IL Phone: OLympic 2-1003

^30-34 So. CAL1FUKMA AVENUE
T*’«tana? y Atavette 3-0440

So. HERMITAGE AVENUE

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

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANTCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK IB SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rf-pcibllc 7-1213
2314 WEST 23rd PL/.CE VIi Tin:s 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hill*, PL 974-Uli

ADAM JANKAUSKAS
Buvęs Lietuvių Tautinių Kapinių darbininkars 

Gyv. 4432 So. Talman Avė.

Mirė 1978 m. vasario 1 d., 10:000 vai. ryto, sulaukęs; 60 metu amž.
Gimęs Lietuvoje, Užvenčiu mieste.
Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Elena. 8 pusseserės — Marcelė Nausaėda, 
vyras Bruno, Bronė Schaefer, jos vyras Jurgis, Genė Vanaria.

2533 W. 71st Street 
Telef GRovehiD 6-2345-f

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YAn?« 7-1138-113J

pusavio ginčams ir darbo, rezul
tatai bus žymiai geresni. '— 
mintys, kurioms šimtaprocentL 
niai reiktų pritarti. Bet, deja, 
B-kuJ* jos nepriimtinos, ir to
kiu nepritarimu jis palaiko lais
vinimo veikios suskaldymą.

organizacijos įsijungtų į B-nę, 
tai jo tasjnaišas būtų tuščias, 

j Ar gi ne naivu ?

j Be to, anot B-ko mus
Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree • mūsų nesubrendimas ir

B-kas 
pik- 

kurie

(Atkelta ft 4 psl.)
Bet ^skaičius daktaro 

bą įspūdis yra toks, kad jis 
vienas iš tų, kuris sugeba 
savinti mokytojo St. Barzduko 
rašymo stilių. Ar nebūt išmin
tingiau Vladui Ramojui užuot 

o

kal-
I dvelkė frontininkų tendencin- 
’gumu: Tat, Vladas Ramojus, ra 
Įšydamas reportažus, turėtų ge
rai apgalvoti ką reikia rašyti, 
kad jo rašiniai nepatamautų 
išeivijos kurstymui, kaip saky
sim apie jo išgalvotą partizami 
'išniekinimą, ir nedangstytisavo 
išmonę demagogiškais kliedėji
mais.

Laidotuvių Direktoriai

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

skaldo į
nekul- ’ — Meksika nori įsigyti 28 pa- 

! tūringumas ir noras tempti ant .čius naujausius Amerikos nai- . • rr, .1 _ ’ J___  Xr_ 9 -1—1____ ___ T__ —r kurpalio. Tada t kintuvus. šie lėktuvai yra bran- 
B-nė gali tapti keturioliktąja gūs, o meksikiečiai nori lengva- 
Altos “partija”. Tai tau, iki šiol tų ir paskolų.

Nu<

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolą reikalus visos mu 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mės norė
tume būti Jums naudi ng 
u ateityje

S<?skarioj> apdraustos iki 
$40,000

2657 W. 69 STREET ' 
Chicago, 1L 6^6x9 

Tel. 925-74U0
8929 SO. HARLEM AVE.i 
Bridgeview, Hiii.ois 60455

Tet <592-9400

I MIDLAND 
I SAVINGS 
| AND LOAN ASSOSIATION 

g 4040 ARCHER AVENUE 
g CHICAGO, ILLINOIS 60632 
I PHONE 254-4470

Vladui Ramojui patartina da 
ryti priekaištus ne daktarui, o 
barti mokytoją St. Barzduką,! 
kad jis liautųsi savo įniršį 
lieti prieš tuos, kurie turi kito.; Upytės Draugiškas Klubas turės 
i . .. susirinkimą penktadieni, vasario 3 d.,kią savo nuomonę, žinoma, VIa- Anelės salėje, 4500 So. Talman Avė. 
das Ramojus žino, kad Draugas 
tada jo reportažo nespausdins 
ir įmes į šiukšlių dėžę.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA-

Gėlės visoms progoms 
j BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

J 2443 WEST 6^rd STREET 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishių 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn I 
Tel. 499-1318

Leidimai — Pilna a pa ra ūda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

f

MI acojunts com
pounded daily — 
Passbook Savings, 

pair, quarterly

* vpa~N Savings 
Certificate

(Minimum $5,000).

HCW TO OfTANDSEKVE FRESH PINEAPPLE

GOoW THATAPUJMP AND FRESH- 

LOOKING PINEAPPLE HAŠ FOURS 
A HOME IN YOUR KVTCHEH ,YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAYT0 CUT AND SERVE 
THIS T£LICACY.Waj.,IT<Z>UJ>NT 
BE EASIER..

VO REMOVE THE FRUIT, 
IMSEKT A CURVED WIFE. 
CLOSE TO THE SHELL AMD 
CLTTALL THE ■,Wr' A&XXD.

(ktf THE PINEAPPLE <5N tTS 

SIC E.WITH A LARGE, SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
THE BOTTOM THROUGH THECRO WN.SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos ii WOPA.

1490 Icil. A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3.-00 
—3.30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai, ryto.

Vedėja Aldona Daukus

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE 

CHICAGO, ILL. 60629

Remove the piheapfle from both shells, halve
J FRUIT LENGTH WISE. SLICE OFF CORE CW> PORTION ) ©

CF EACH QUARTER. CHUWK FKAJIT. PUT SACK NTHE
! SHELL — IT MAKES AK AIT CACTI VE SBVIHG MAH •» jsp

PETER KENUTIS
Gyv. Cicero, Illinois

Mirė 1978 ir. vasario 1 d., 2:00 vai. p.p., sulaukęs 97 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 80 metų.
Paliko nuliūdę: sūnūs Micahel, marti Virginia, gyv. 

Califormjoj, ir Robert, marti Jean, 6 anūkai, 6 proanūkei 
ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Velionis buvę vyras Margaret ir Marie.
Prašome gėlių- nesiųsti.
šešiadinį, 10 :00’vai. ryto bus pašarvotas Nelson kop

lyčioje, 820 Talcott Road, Park Ridge, Illinois.
šeštadienį, 10:00 vai. ryto bus pašarvotas Nelson kop- 

mas iš koplyčios Į Mary Sea of Wisdom (Park Ridge, Hl.) 
parapijos bažnyčią, o po gedulingų ‘pamaldų 
mas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Peter Kenutis giminės, draugai 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, anūkai, proanūkai, giminės.

Laidotuvių direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs 
Tel. 737-1213.

rlO BERNIŠKOS AIK-I ONDITIONEI) KOPLYČIOS

nvAs m sūnus
ETFF. FUNERAL HOME

bu$ laidoja-

ir pažįstami 
suteikti jam

<410 bu. 50th Avė., Cicero
T.ief HY^nha-U 3-2108-9

(RYS &CDČRNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Lietuviu 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTŲ

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

jos
jos vyras Fred, Irena Deguire, Jean Wilbert, jos vyras Andrew, Anna 
N’emeck, Adelė Ribickas, jos vyras Albert, ir Ann Monkus, 3 pusbroliai 
— Juozapas Petrauskas, jo žmona Josephine, William Monkus, jo žmo
na Sophie ir Albertas Monkus, jo žmona Winnie bei * kiti giminės 
draugai ir pažįstami. Lietuvoj liko brolio sūnus Adolfas Jankauskas.

Priklausė V. D. Šaulių Rinktinei, Brighton Parko Lietuvių Sa
vininkų Dr-jai, Lietuvių Bendruomenei ir Venecuelos Liet. Draugijai.

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje. 4348 S. California Ave. I
Šeštadieni, vasario 4 dieną 9.00 vai. ryto bus lydimas iš koply-' B 

čios i Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal- « 
dų bus laidojamasšermos sklype.

Visi a. a. Adan) Jankausko giminės, draugai ir pažįstami n uosi r- I 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar- i 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekai
žmona, giminės.

Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.
—W

’ P. J. RIDIKAS
3354 So. HALoTED STREET Phone: Y Arde 7-1111
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— Penia Pet, šnekutis is Sun.

m Beach lietimu kliu 
ridoje paskyrė Naujie
ji u • ?24i ir juos atsiun- 
.<; ubo sekretorę J uozę 
nę kartu su klubo val-

)irm. Vineo Mickaus ir
Prairie. Wiscons:n. tapo N-a u- P' 
j ienų skaitytoja. Brėš porą sa- ; 
Vaičių ji atsiuntė laišką ir pa- s <i1 
geidavo sus;paži:»ti su Npu •- 
nomis. Y: kur ji savo laBku ta
rpkojo už siuntinėjimą siis’pa- 
žkūmur ir užssakė Naujienas 3 
mėnesiams. Dėka geru P.;/1.' - ri 
to ui.. geros žinios apie N" u j ir*- ,
na* ir i u r ’atinirno vain pane šė, 
k a tautiečius, gyvenančius to-į 
limos provincijos vietose. Dėkui 
jiems. Taip pat dėkui poniai P.pa
šnekutis už dėmesį ir už pre-; v- 
numeratą.

ikinimais bei gerais lin- 
<. Dėkui valdybai ir vi- 
o klubo nariams.

. Vanda Sruogienė kal- 
e I i et u vos nepriklauso- 
; ty vįmo istorinius mo-

1 DK Birutės draugijos 
s rinkime vasario 11 d. 

•pic 1 Tautiniuose namuo
I

. i
i

uth Bostono skautijos 
Kaziuko mugė bus ko- * 
Lietuviu Piliečiu klubo

— S. Obelevičius iš Brighton 
Parko vakar atsiuntė laišką su 
S3 čekiu, prašydamas siusti 
Naujienas visą vasario mėn. Dė
kui už dėmesį ir už prenumeratą. 
La J šis vasaris tampa dar pras
mingesnių.

American Travel Service 
Fur-ru, 9727 So. Western Ave./ 
(’-e - je, yra viena didžiausių 

Į i” ' • agiausių kelionių bei iš- 
> vyk endrovė, kuriai vadovau
ja \V;.iter Rask-Rasčiauskas ir 
; Ai < - Lauraitis. Jau antri 
in / i sudaro po 18 grupinių

— Lietuvių Medžiotojų ir i ; Aį Lietuvą ir į kitus kraš 
skeriotojų klubas, East Chica- įus p-ečiant patarnavimus, pa-j 
go. Ind., paskyrė Naujienų pa. talpOS : asidarė per ankštos. Jas !
ramni S25 ir juos atsiuntė per, 
kasininką Zigmą Stankų kartu i 
su sveikinimais ir gerais linkę-1 
jimais. Dėkui valdybai ir vi
siems to klubo nariams.

— Stasys Raštikis iš Los An
geles, CaLs Lietuvos kariuome
nės kūrėjas-savanoris ir gene-

padiilino ir paįgražino keleivių 
ir i liti u to jų paptogumui žino
mas statybininkas ir remontų 
kantr: ktorius Vincas Kuliešius/ 
kuris pats yra nekartą pasinau-j 
dojęs šios kelionių įstaigos ge-1 
rais patarnavimais.

ŽIEMOS PASAKA SODYBOJE

IGNAS PETRAUSKAS

religinės laisvi rėmėjai beil 
-politiniu dlsidenUj teismai ir| 
atvykusiųjų iš Lietuvos žino-, 
nių pasakojimai, (žiūrėkite, 
jau ne iš okupuotos. IP.) ryš
kiai vaizduoja dabar vykstan
tį mūsų tautos pasipriešinimą
Sovietų Sąjungos okupacijai! 
bei lietuvių persekiojimams”...] 
Visai teisingai įvertinti oku
puotoje Lietuvoje gyvenančių 
lietuvių vargai ir jų pastangos 
kovoje su okupantu. Bet Jie 
kovoja ne vien su atvykėliais 

, rusais, bet ir su jų pakalikais 
1 lietuviais, kaip Br. Raila išsi-
reiškė su “Jančarais”. O kiek 
daug jie ten. tokiose sunkiose 
sąlygose yra padarę! Rusai

• ten tik vadovauja, o technišką 
į rusinimo ir naikinimo darbą
atlieka įvairūs jų talkininkai 

■ lietuviai. Taigi matome ,kad 
, ir okupuotos Lietuvos lietuviai 
j yra suskilę, vieni talkina oku- 
; pantui, kiti kovoja prieš juos.
O šiame pareiškime rašoma, 
kad lik išeivijos lietuviai “dėl 
mažmožių suskilę”, kad kuria 
atskirą bendruomenę. kodc’l 
jie suskilę? Kodėl prireikė 
antrosios bendruomenės? Kol

• L.B. dirbo kultūrinį darbą, tol 
j ten tilpo visi lietuviai. Bet kada

Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

6 KAMB. MORAS, 3 mieg., 65-ta ir 
Talman, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW. 6 kamb., 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. S64.200.

15 M. SENUMO 5% kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2% mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. S54.000.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Tahnan. S32-500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, $10,000 
už akrą.

ŽEMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

BALTAS SNIEGO PARKAS

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
S38.800.

PALIKIMAS — kambarių 18 me
tų mūras ir garažas. Įrengtas beis- 
mantas. centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
užimti, gražioje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnu mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi šildymo kontrolės. Daug priedų. 
2 auto mūro garažas. Tik pamatę nu
pirksi! už $40,000.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušų medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marnuette Parke. Tuoj galite 
užimti, $27,900.

rolas. kalendoriaus proga atsiun-i 
tė $5 auką. Dėkui.

— Ona Algmir.ienė iš Bright
on Parko, žurnalistė ir knygų į 
autorė, be raginimo pratęsė pre- i 
numeratą. o savo sveikinimus ir j 
gerus linkėjimus atlydėjo $10 į 
auka. Dėkui už ją ir už nuola
tinį bendradarbiavimą.

— Jonas Krištolaitis. CIeve- J 
land, Ohio, kiekvienais metais 
stambesne auka paremia Nau
jienų leidimą. Dėkui už ankstv-- - - * i
bą be raginimo prenumeratos 
pratęsimą ir už ta proga atsiųs
tą dešimkę.

Moiše Dajanas planuoja at
skris1; i Ameriką ir New Yor- 
ko. Lnicagos, Los Angeles ir 
Miami žydams pasakyti kalbas 
apie einančius pasitarimus su 
Egiptu.

— Kubon atvežta visa eilė Ro- 
dezijos juodžių, kurie eina į 
mokyklas. Juodukai yra Rade- 
zijos partizanų vaikai.

— Prezidentas Sadatas yra įsi
tikinęs, kad JAV prezidentas 
Jimmy Carter gali įvesti taiką 
Artimuose Rytuose.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuviu Įstaiga:

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave., Chicago, Hl. 60643 

Teief. 312 238-9787

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 
Amenzoj Uesjvtu steigėju* bei lietuvpko-s spaudo* ulrmG-

ir atliekant būtinai pareisi amžinama hetuTybės Išlikimui axel- 
btrxis Naujieną platinime rajwt-

'virtai etc v1 c? kovrjc e? ir Itstxvlx lafrr?,
szidaieoa h i randėrita tu ckupantcU sr jc Lpdits

1AUJTKNO3 pala-ke. vLxx? lietuviu d^fifokratfnca ffrapea. py bendras InrdtE- 
cfjo Ir remia vūm lietuvių beudruosiua darbo* bei tikslus.

^AUJIFNGS atstovauja lietuvių dauguma Siils pudmetimo. reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
<r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Nauji* 
naa vrt mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo *ajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
ipaudos pirmūnu pavyzdiiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesaE^R.
KMNUOJA: Chlcauo|a Ir Kancdofe matams — $30.00, pusai metų — S1L9$, 

trims min. — 5830, vienam mėn. $3.00. KHose JAV vietele metams 
— 526 00, pusei maty — S1A00, yknim mėn. — $250. Užsieniue-

— $31.00 matam*- Susipažinimui siunčiama xi valty m* karna L

Prašoma naudoti žeminu esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted SL
Chir^go, UI.

P' SrursHa _ ___ __ - Ninatknę prenumeratai, Fubilkjtnlo
paremdMim retuviiką tpandą.

Cj Vajfiu* proga prašau aiųsti Naujienas dvi aavrttea ausipaži- 
nimui nemokamai !r be jokių įsipareigojimu

ŠVAROS IR VARDAS __________________________________

1DRESA3 ______ ___ _______ ______ ________ _______________ _

Ar tikrai taip?
1977 melų “Sėjos” 2-me nu

meryje, be daugelio slraaps- 
nių? yra ir vienas “Pareiški
mas”, pasirašytas penkių as
menų. Kaip gera, kad pas mus 
dar yra laisva spauda ir joje 
galima kiekvienam pasisaky
ti, pareikšti savo nuomonę. 
(Dėja. taip vadinamoje katali 
kų spauloje, kitaip galvojan
čiam žmogui savo mintis pa
reikšti neleidžiama). Mes esa
me auklėti laisvame krašte, 
kur kiekvienas asmuo galėjo 
turėti savo pažiūras, kur kiek 
vienas kartais žiūrėjome į tą 
patį dalyką iš kito sektoriaus 
ir kitaip tą patį reikalą vertin- 
davom, kitaip suprasdavom. 
Taip laisvuose kraštuose susi
kristalizuodavo “tautos mo

zaika”. Bet ne diktatūriniuose 
kraštuose^ kur diskas nulieta 
pagal vieną modelį. Todėl ge 
r ai, kad ir tų penkių asmenų 
pareiškimas viešai' iškeltas, to 
dėl,’ į jį galima viešai atsakyti 
ar papildyti. Jie turi vieną 
nuomonę, aš pareiškiu kitą 
taip ir galime sudaryti “pa
žiūriu ar įsitikinimų mozaiką”. 
Jų pareiškimas yra per trum
pas, mintis išreikšta kartais 
tik su pora žodžių, kartais nei 
giama tas, ko visai nėra.

Penkių ašmenų pareiškimas 
pradedamas, nurodant, kad pa 
vergtoje Lietuvoje kovojama 
visais balais prieš okupantą. 
Rašoma: ../Lietuvos katalikų 
bažnyčios kronikos, pogrindžio 
leidiniai “Aušra” bei “Varpas”,

L. B. vadovai pradėjo bendrą 
tiltu statybos darba su Lietuvos 
okup. klapčiukais, kada švie
timo taryba išleido vadovėlį, 
pilną komunistinės propagan
dos nuotraukų, kada pradėjo 
savo spun do j niekinti ĄLTą ir 
jame dirbančius, o patys pra
dėjo iš paskos važinėti Washin 
gtonan, kada patys aukščiau
sieji vadai pradėjo raginti jau
nimą važiuoti Vilniaus propa 
gandos kursus.; “nors ir tėvams 
nepritariant”, tada atsirado ant 
roji bendruomenė. Manau, kad 
istorikė V. Si uogienė, aiškiai 
žino, kas yra ta “Rodinos-Ttė
viškės” draugija ir kokie jos 
tikslai., Maskvoje tos organiza
cijos tvarkomas Lumumbos uni 
versitetas, Afrikos juodiesiems, 
o Vilniuje ji organizuoja ir iš
laiko prie Vilniaus universite
to, kad išldlmingiau atrodytm 
propagandos kursus. Tuos visus 
okupanto reikalavimus tiek tė
vynėje, tiek čia. išeivijoje, at
lieka tokie pat okupanto klap
čiukai, prieš kuriuos, taip su n

M. L S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nnnmlninkiig

4243 W. 63rd St., Chlctjt
Tel. 767JJ600.

HELP WANTED — MALk 
Darbininku Ralkla

MAINTENANCE 
MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. KEDZIE AVE. 

An equal opportunity employer

® Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, laivu kelio
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

« Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45-60 dienų.

s

“LIETUVOS AIDAI”
KAZĖ BRAZPŽIONYTf, 

PROGRAMOS VEDĖJA
W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 106.3 FM Sat. at 8:00—10:00 p. m.

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Telef. - 778-5374

MARUA NOREIKJOEN£
2608 Wert S^tk St, Chicago, IIL 5062$ • Tel WA 5-2787 

Didelis w trinkima s per»s rūilet tvalriy
• MAISTAS Ii EUROPOS SAJUDtLIV.

SIUNTINIAI J IJETUV4
Cosmos Parcels Express Corp.

MAROUETTe gIFT PARCELS ScRVICl
. 15fl1 W. St., Chteape, HL IM29. — TH. WA 5-2717

1333 Se. HiteHd St, Chlc*r», IIL K*G«. — T»L 25MJM
, V. valantimai
i---------- --- - --

Jau kuru laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje
Į CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ -

Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių 90 (1BGP-19Q9) metų 
Chicago* lietuvių gyvenimą ir jų atliktu* darbu* 664 piL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirma* Chicagon atvažiavę* lietuvi*, ptrmm 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos Šalpos draugijos, statyto* baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 baznytiBlai ir 314 ▼eiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų Ir 

| kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigto* mokyklos, ikaityklo*, ban
kai ir kt

Norintieji šia knyga Jalgytl, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pudųrti:

1739 Sa. HxlrM SU, Chkaro, HL «NM

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

VALDIS
REAL ESTATE 

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 73-7-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Rsmonta*

■ ———
ELECTROS ĮRENGIMAI, 

PATAISYMAI
Turiu Chicago* miesto leidimą. 

Dirbu Ir užmiesčiuose greH, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave*

< TeL 927-3559
m— « ■■■ i, ir

*' D t M I S I O 
52—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobili* 
Liability apdraudimas pensininkam* 

Kreipti*
A. L A U R A I T I S 4 

*445 Se. ASHLAND AVI. 
523-3775

kiose sąlygose kovoja okupuo
tos Lietuvos lietuviai, kaip ir 
šio pareiškimo pradžioje pažy' 
mėta.. Tai kyla klausimas, ko
dėl okupuotos Lietuvos lietuviai 
gerai daro, kad kovoja prieš' 
okupantą ir jų klapčiukus, ir 
jų užmačias, o išeivijos lietu
viai, išėjo prieš tuos pačus klap 
cinkus ir jų veiklą išeivijoje, 
tai negerai daro. Jie savo pa
reiškime pasisakė: ...“Mes nep
ritariame šitokiai veiklai”... La 
bai gaila! Tuo pačiu jūs nepri
tariate ir okupuotos Lietuvos 
lietuviams, nes jie kovoja irgi 
su tais pačiais okupanto agen-

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ii* 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IIL 60629

5 doleriai.

WATCHMAN
willing to work any shift.

6 day week. , . 
Overtime after 40 hours. 

Insurance and other benefits. 
Steady work. Previous work record - 
will be checked. Must read and write

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 So. Kedzie Ave.

An equal opportunity employer.
~HELP WANTED — FEMALE 

Darbininkių Reikli

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtI

Pardavimas ir Taisymas" 
~ 2M4 WEST 69th STREET

T»M4 REpuNlc 7-1M1

LADY wanted to live in nice home 
and good surroundings in South
west suburb, light housework and to 
supervise elderly couple. Room and 
board plus salary. Must be able to 
speak Lithuanian and English.

Call 849-4230

M. i I M K U 1 
Notary Fwbllc 

INCOM! TAX SIRVICI 
4Ž59 S. MapIrraad. TtL X54-74M 
Taip pat daromi rartimal, riminių 
Iškvirtlmal, pildomi pllletybėi Rft- 
r/mai ir kitokį blankai

AR JAU PASIDAROTE 
SAVO ITSTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga — .

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina £3.. Sn ’egnb^ko- 
mi*' formntrri* — £3 50.

Užsakvrous su Money orde
riu siusti: ^Naujienos”, 1739 S. 
Halsted SL CJncagc IIL 60608.;

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ars 
Chicago, IIL 6063L T«L Y A 7-59K

BESTTHINGSIN LIFE
tall Fr*nk Z»p»H» STATt fAlM

KOSVa W.YSth St
GA 4-8654- ■ uu.-. iwtulinriINtUtAMCr

-
SSaffe Farm Life Insurance Company I

Didžiausios kailių^ 
Pasirinkimas

UrtnrJ bdHMnk% 
Chin* goję

NORMANĄ
URŠTEINA

— Čikagos Lietuvių Spaudos 
Klubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, vasario 3 die
ną, 7:00 vai. vafcaro Marquette 
Parko salėje, esančioje prie 671 
ir Kedzie sankryžos, Visi klubo 
nariai prašomi susirinkime da
lyvauti. Bus aptariamos gyvos 
šių dienu gyvenimo problemos.

Vaidyti
185 North Wabuh Awmm

(irtaiffoa) ir 

677-84M

tj HAOJIWC*, OHCAM K MJ. 7WWJM 1




