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HARVESTER NUTRAUKĖ BIZNI SU MASKVAIZRAELIS ATMETĖ SADATO PASIŪLYMUSPAREIŠKĖ PREMJERAS BEGIN
Izraelis neatiduos Egipto ir Jordanijos žemiu, 

nežinodamas, kq jis gaus iš minėtų kraštų
JERUZALĖ. — Izraelio ir Egipto vyriausybių galvos daug? 

kalba ir derasi vieni kitus kaitindami, bet tikros taikos kaip nė- j 
~a, taip nėra. Izraelitai turi 1967 metų karu atėmę iš arabų ne-1 
mažus plotus, kuriuos lengvai nenori atiduoti. Atrodo, jogei Iz
raelis kai kurias okupuotas vietas iš viso nenorį grąžinti ara
bams. Egipto prez. Sadatas siūlė izraelitams vardan taikos ati
duoti Sinajaus kalnus ir miestą EI Arich, kuris yra Sinajaus dy
kinėję, tuo parodant gerą valią. Tačiau Izraelio ministeris pirmi
ninkas Eegin atkirto: “Nieks nieko negali dykai gauti”.

Kites Amerikos bendroves rengiasi uždaryti savo 
atstovybes ir nutraukti prekybos santykius

WASHINGTON, D. C. — šių metų birželio 17 d. sovietų po- 
’i<ija priėjo prie raudonos šviesos sustojusią Harvester Bendro
vė? Maskvoje veikiančios skyr aus vedėją F. Jay Crawford, iš
sitempė iš mašinos, paėmė raktus ir nusivežė į saugumo cent
rą, kur tardė ištisas dvi savaites. Praeitais metais H a nešt er 
bendrovė pardavė sovietų valdžia; už dvylika milijonų dolerių 
Įvairiausių mašinų o dabar n įtraukė — vi-as transakcijas ir 
bet kokius pasitarimus.

Izraelio ministęrių kabinetas 
net šešias valandas svarstė Egip 
to pasiūlymą, bet, atrodo, nesu
rado kelio < pasitraukti iš Sina
jaus kalnų ir iš EL Arish mies
to. Pasak Begino, Izraelis šito
kį egiptiečių pasiūlymą rimtai 
svarstytų, jei Egiptas tuo pačiu 
atsilygintų/ i

Egipto prez. Sadatas pasiūlęs• 
izraelitams grąžinti minėtus kai 
nūs ir miestą susitikęs Austrijo
je su Izraelio gynybos ministe- 
riu Ezer Weizmanu. Kaip žinia,, 
EI Arich miestas yra vienintelė 
didesnė žmonių gyvenama vieta 
Sinajaus pusiasalyje, o Sinajaus 
kalnai — Bfblinė vieta, kurioje 
Mozė, išvedęs žydus iš Egipto 
nelaisvės, gavo dešimt Dievo 
įsakymų.

Kaip atrodo, Egipto Izraelio 
taikos derybos yra įšalusios. Jas 
ašildyi rugpiūčlo mėnesio pra
džioje žada į Mažąją Aziją vėl 
važiuoti JA Valstybių valstybės 
sekr. Cyrus .Vance. Izraelio mi
nisteris pirmininkas Begin būk 
tai pasakęs kad taikos derybos 
galės būti pradėtos amerikiečių 
anksčiau įrengtuose stebėjimo 
punktuose, kuriuose dalyvautų 
ir abejų šalių užsienių reikalų 
ministerial. Gi Amerikos valsty je pabrėžiama, kad JA Valsty
bės sekr. Vance, kad ir rengiasi j bių ir Pekingo pastangos sunor _

I m-uoti tarpusavio santykius at- • nužudė autobuso šofery ir pen- 
virai parodo, jogei raudonosios jkių metų mergaitę, yra treniruo 
Kinijos režims ir toliau gali jama kubiečių "patarėjų” ir ap 
laisvai terorizuoti ir vergais lai- ginkluojama is Rusijos prisiun- 
kyti 800 milijonų žmonių. To- čiamais ginklais. Lyderis Nko- 
liau rezoliucijoje pabrėžiama, ma CBS TV korespondentui dar

važiuoti į Mažąją Aziją taikos 
tiksliais, bet yra skeptiškai nus
tatęs, nes jo manymu, taika gali 
būti surasta, jei Izraelis nors 
principiniai sutiktų atitraukti sa 
vo karius fš kairiojo Jordano 
upės kranto.

Lygiagrečiai, Jordanijos kara 
liūs Hussajinas liepos 23 atsira
do Saudi Arabijoje ieškodamas

kad gerų santykių ieškojimas 
raudonojoje Kinijoje tik paže
mina JA Valstybių orumą pres- 
tyžą, neatitaisomai nustelbia pa

. _ , ........ o„ ' sitikėjima Amerika ir širdimstaikos, kur jis kalbėjosi su Sau į ‘ J • .
j. a , v • • ^-„‘plyštant atimama uz geležinėsdi Arabijos karaliumi ir reikia t. , . .... uždangos žmonėms drąsą beimais tmimstenais, neisskinan uz". , . ,. • • a rvžta patiems atsikratyti jungonė JA Valstybių pasiuntimo A. .
Athertono. Amerikos pasiunti
nys, be to, dar kalbėjosi ilgesnį 
laiką su užsienių reikalų minis- 
terių Šaudai Faisat

Buvusi Izraelio ministerė pir
mininkė Goldą Meir puolė Begi
ną, kad jas darąs dideles klaidas 
besistengdamas surasti taiką. 0 
Opozicinės Izraelio partijos sten 
giasi išversti iš ministerio pirj 
mininko kėdės Beginą ir visą jo 
vyriausybę. Bet Beginąs jaučia
si tvirtai vadovaudamas Izrae
lio vyriausybei. Jis nemanąs at- 
aistatidinti ir nemanąs Izraelio 
kariams įsakyti pasitraukti iš

bas Ap., Aušra, Manigirdia. 
Saulė teka 5:36. leidžia* 8:18.
iiltasni*/oro.

kairiojo Jordano upės kranto ir 
taipgi iš Gaza juostos Vidurže
mio jūros pakraštyje.

Beginą ypatingai kritikuoja 
opozicinė darbo partija, net Be-; 
ginui prikisdama jo negalią va
dovauti deryboms bei susipnėju 
si protą. Beginąs pripažino, kad 
prez. Sadatas nenorįs su juo kai 
bėtis ir kad amerikiečiai norėtų į 
jį matyti iš vyriausybės pasi-Į 
traukusį. Jis iš vyriausybės ne j 
pasitrauksiąs, nes jis yra išrink j 
tas demokratiškiausiu būdu Iz-į 
raelio žmonių ir todėl vykdysiąs j 
savo pareigas iki pabaigos. Iz-i 
raelio ministeris pirmininkas pa Į 
kartotinai pabrėžė, kad Izraelis! 
nepasitrauks iš judėjos, Samani j 
jos ir Viduržemio pakraštyj e j 
esančios Gaza juostos.

D. I «_ I _ v J. 'YiATLiaius . .Jie UU-
ideles demonstracųos ruošiami karui prieš Rode-

Taivane įzijos baltųjų šmito vyriausybę,
TAJPET, Taiw. _ Liepos 22 i5 tiKrųju. tai jų “karas” 

d. tautinė Kinija Formozos sa- tėra tik brutalus žudymas ramių 
loję atšventė didelėmis demons 'Rodezijos gyventojų. Įdomiau- 
tracijomis ir kalbomis pavergtų Rodezijoje juodųjų iš*
tautų minėjimą. Dešimtimis tū žudoma 8 kartus daugiau kaip
kstančių demonstrantų masė pri 
ėmė rezoliuciją, kurią pasiun
tė prez. Carteriui ir kitoms lais 
vojo pasaulio vyriausybėms. Jo 

uždangos žmonėms drąsą bei

ir primestos vergijos.

Smaugti Rodeziją ir 
duoti ginklu turkams

’ Vašingtonas. — Prez. Carte- 
ris primigtinai vėl prašo kongre 
so nuimti draudimą parduoti 
ginklus turkams, bet palikti Ro- 
dezijai primestas ekonomines 
sankcijas, šitoks prezidento pa
siūlymas, kaip manoma politi
niuose sluogsnhiose. susilauks 
didelio pasipriešinimo Amerikos 
senate.

Valstybės sekr. Vance pareiš
kė, kad prezidento prašymas, 
nuimti turkams draudimą gink 
lūs parduoti, būtų priimtas kon 
greso. jei jis nebūtų surištas su 
Rodeziją Prezidentas sako, kad 
ginklų draudimas silpnina Tur
kiją ir NATO gynybą. Proriden- 
tą palaiko daugumos lyderis san.

maisto ieškoti ir nuo pavojaus apsisaugoti.RUSAI IR KUBIEČIAI TRENIRUOJARODEZIJOS TERORISTUS
Rodezijos pogrindyje veikiai kaip minėfc perleisti krašto vai 

dvi teroristų gnroės. Jas treni-' dymą Į juodųjų rankas taikiu ir 
ruoja Kubos ir Maskvos Atsiųs demokratišku būdu, išrenkant
ti specialūs “patarėjai”. Jie bū-

baltųjų.
Teroristų grupės “lyderis” 

Joshua Nkomo. kurio teroristų 
grupė apmokinama Zambijoje, 
atvirai pripažįsta, jogei jo “ka
rių” grupė, kuri neperseniausiai

:patarėjų” ir ap

'pasakęs, kad nemažas jo grupės 
“karių” skaičius yra treniruo
jami net pačioje Kuboje.

Antrosios ŽANU teroristų 
grupės ‘ ‘kariuomenė” yra treni
ruojama Mozambike. Tos gru
pės lyderis yra Robertas Muga
be. Jo teroristų grupė yra atsa
kinga nužudžiusi 9 misionierius 
ir jų 4 vaikus bei artimuosius 
liepos 23 d. Rodezijos Vuamba 
kalnuose.

šios abi teroristų grupes ZA- 
PU ir ŽANU yra sudariusios 
bendrą frontą vadinamą “Pat
riotinis frontas”. Patriotinio 
fronto tikslas — neprileisti, kad 
Rodezijos baltieji ir juodieji su
sitartų ir neleisti, kad nuosaikus 
juodieji perimtų taikiu būdu 
krašto valdymą. Rodezijos dien 
rastis “The Chronicle” liepos 
26 dienos laidoje atspausdino po 
kalbį su teroristų vadu Mugabe 
Pokalbyje sakoma, jogei Patrio 
tlirio Fronto tikslas yra petim ( 
ti Rodezijo* krašto valdymą jė
ga ir įvesti joje marksistinį rė
žimą Mugah* taipgi grasino iš
žudyti visus tuos Rodezijos gy
ventojus, kurie tik bendradar
biaus su taip vadinam* pereina- -toros dalnli nuveria pajūryj® 

nameliui. —.•

vyriausybę visuotinu ir slaptu 
balsavimu.

Šioms teroristų grupėms — 
Z A PU ir ŽANU — vi*u$ įsaky
mus duoda ir jų veiksmus kont
roliuoja Sovietų Sąiungos am
basadorius Vasylius Solodovniko 
vas. gyvenas Zambijos sostinėje 
Lusaka. Ambasadorius Solodov
nikovas yra buvęs žymus KGB 
pareigūnas. Jis Maskvoje buvo 
vyriausiu direktoriumi instituto 
Afrikos reikalams.

Pasaulio nuosaikioje spaudoje 
vyrauja nuomonė, kad dabarti
nė baltųjų ir organizuojama juo 
dųių-baltuiu pereinamoji vyriau 
sybė negalės išsilaikyti. Ją nu
vers ir sunaikins teroristiniu gru 
oių sukurtas "Patriotinis Fron
tas”. diriguojamas ir ginkluoja 
mas Kremliaus. Pereinamoji vy
riausybė išsilaikytų ir Podez!jo
je įsigyventų demokratija ir tai 
ka, jei Vakarai, ypač JA Vals
tybės nuimtų uždėtas-Rodezijai 
ekonomines sankcijas. Atšaukus 
ekonomines sankcijas, pakeltų 
Rodezijos nuosaikiųjų ir demo
kratijos trokštančių moralę, ku 
kurie dabar terorizuojami ir žu
domi ne tik ‘^Patriotinio Fron
to” teroristų, bet ir Anglijos 
bei JA Valdybių politiku, kurie, 
ambasadordiaus Andreu Youngo 
akmenyje mato išganymą. Jo pa 
galba Vakarai neatsakomfngai 
žlugdo pereinamos vyriausybės 
Rodezijoie taikias pastangas, ug 
dydami terorizmo vadų Nkomo 
ir Mugabe galia, ruošdami kelią 
komunizmo režimui Rodezijoje.

_ New Yorke ir San Francis 
co laiškanešių unijos priešinasi 
dabartinei sutarčiai.

_  Pietų Kinijos vandenyse 
buvo didelis žemė* drebėjimas. 
Kiniečiai laukia didelių bangų,

Libane vėl prasidėjo kovos didesniu mastu
BEIRUTAS. LIBANAS. _ 

T.ieoos 23 d. suėjo trys dienos 
kam Libano krikščionių mihei- 
ia kariauja su Sirijos kariuome- 
nės daliniais. Kovos prasidėju 
s-os liepos 22 d. Beiruto krikš
čioniu aogyventame priemiesty- 

jie Hadass. kuris yra Libano 
sostinė Beiruto pietų rytų pu
sėje.

Sirijos kariai prieš Libano 
kriščionių miliciją vartoja sun
kiuosius ginklus, o 'krikščionių 
milicija — sunkiuosius kulkos
vaidžius ir raketas. Lekiančios 
kulkos ir sprogstantieji sviedi
niai neskiria civilių nuo kariau
jančių karių. Skelbiama, kad 
yra užmušti 9 civiliai ir daugiau 
kaip 80 sužeista.

Sirijos kariuomenės vadovybė 
oraneša, kad krikščionių milici
ninkai pirmieji pradėjo apšau
dyti Srijos karių postus ir to
dėl jie turėjo atsakyti artileri
jos ugnimi. Iš Hadass priemies
čio kovos persimetė į miesto 
miškingus pakraščius ir į Baa- 
dą priemiestį, kuriame Libano 
prezidento rūmai randasi.

Libano vyriausybės žiniomis, 
jei kovos toliau plėštųsi kitose 
Beiruto miesto dalyse, tuomet 
tikriausiai Libano prezidentas 
Ellias Sarkis pasitrauktų iš pre
zidento pareigų, kas savaime tik 
dar labiau padidintų nesusipra
timus ir išplėštų kovas. Dešinių 
jų falangstų radijo pranešimu, 
prezidentas buvo sušaukęs mi
nistrių kabineto posėdį padė
čiai aotarti. Prezidentas įsakęs 
Sirijos taiko* daliniams tuojau 
sustabdyti kovas, kurios vis ar 
sėja ir nesimato, kad baigtųsi. 
Sirų pabūklų sviediniai jau sie
kia krikščionių vyriausią būsti
nę Ashafielh vietovėje ir Beiru
to uosto sritį.

Apšaudomų vietovių gyvento
jai skubiai susikraustė į sklypus, 
save ir yaikus apsaugodami čia-

SOVIETU VALDŽIA RENGIASI TEISTI HARVESTER DIREKTORIŲ CRAWFORD
sy

Paaiškėjo, kad sovietų vyriau- bartinį Carwford areštą ir pri- 
bė. norėdama išgelbėti dviem metamus kaltinimus skaito po

Šnipam, suimtiem Amerikoje, 
pradėjo kibti pri? Harvester 
bendrovės vedėjo, jį suėmė be 
nagrindo. apkaltino dolerių par
davinėjimu ir kiokiais kaltini
mais. Harvester bendrovės pa
reigūnai bandė vesti ' pasitari
mus suimtam Crawfordui išleis
ti iš Lefortkvo kalėjimo, bet nie 
ko tie pasitarimai nedavė. Vals
tybės departamento vedami pa
sitarimai nedavė jokių rezulta
tų. Rusai buvo pasnyžę traukti 
CrawTorda teisman už nusikal
timus prieš sovietų įstatymus, 
tvarkančius valiutos reikalus.

Galų gale rusai sutiko išleisti 
Crawforda iki teismo iš kalėji
mo. bet jis turi būti Amerikos 
ambasadoriaus Toon žinioje ir 
atsakomybėje. Je'gu Crawford 
neprisistatytų teismui rusų nu
rodytą dieną, tai ambasadorius 
asmeniškai būtų atsakingas. Bet 
rusai sutiko išleisti Cramfordą 
tiktai tada, kai JAV vyriausybė 
sutiks išleisti iš kalėjimo du so
vietų šnipus, sučiuptu* su infor
macijomis apie Amerikos pasi
ruošimus karui.

Sovietų policijai nuteisus di
sidentus Anatolijų ščaranski ir 
Aleksandrą Ginzburgą, buvo ki
lusi mintis iškeisti juo* į suim
tus du sovietų šnipus. Harvester 
bendrovės vadovybė manė, kad 
galima bus įtraukti į planuoja
mą pasikeitimą ir Maskvos Har 
vester skyriaus vedėja Craw- 
fordą, bet iš tu paJkalbėiimų 
nieko neišėjo. Kada buvo pasi
rašytas susitarimas, preziden
taujant Niksonui. apie orekybą 
su Sovietų Sąjunga, kuris aiš
kiai sakė, kad į prekybos reika
lus nebus kišama politika. Tuo 
tarpu Harvester vadovybė da- 

žiniais, o tolimesnių rajonų kri
kščionys ėmė bėgti į pietų I>ba- 
ną.

Prieš dvidešimt mėnesių Liba
ne atsirado arabų taikos dali
niai, kurių didžiausią karių skai 
čių sudaro sirai. Sirijos karių 
Libane dabar prikaitoma apie 
25,000. Jie yra užėmę beveik vi- 
ą Libaną, išskiriant pietų Irbano 
sritis arti Izraelio denos, kurio 
se talką prižiūri atvykę Jungti
nių Tautų kariai, atsiradę Liba
ne kovo mėnesyje. Kaio žinia, 
tuo metu buvo pradėję stipriai 
kariauti palestiniečiai, Libano 
ją. Izralitai atgal tepasitraukė 
tik atvykus Jungtinių Tautų tai 
kos karių daliniams, 
musulmonai r krikščionys. Kri
kščionim* į pagalbą atėjo Izrae 
lk> kariuomenė, užimdama be
veik visą pietų Libano teriton

litiniais.
Harvester bendrovės vadovy

bė pareiškė griežtą protestą so
vietų valdžiai ir pranešė, kad ji 
nutraukianti bet kokius tolimes 
niu* pasitarimus su sovietu val
džia dėl tolimesnio biznio. Sovie 
tų valdžia yra padariusi kelis di 
delius užsakymus žemei kasti ma 
šinoms. be Harvester nekreipia 
jokio dėmesio j užsakymus, nes 
rusai nesilaiko susitarimo.

Se^to. Harvester vadovybė 
kreipė*! į kitas Amerikos bend
roves. bandančias vesti biznį su 
sovietų valdžia. Trys bendrovės 
pasiuntė sovietų valdžiai protes
tus dėl Crav-ford arešto ir ruo
šiamo teismo. Tuo tarpu dar ne 
žinia, ar šios bendrovėm nut
rauks prekybos santykius su so
vietų valdžia, kai tai padarę 
Harvester, ar jos dar lauks, kol 
sovietų policija suims ir apkal
tins Maskvoje esančius šių ben
drovių atsakingus pareigūnus.

Pirmojo Pasaulinio karo pa
baigoje pagal Lenino įsakymą 
buvo konfikuotos visos Karves 
ter bndrovės mašinų atsargos 
Maskvos apylinkėse ir pagrob
tos bankuose buvusios Harves
ter sąskaitos. Atsakingi Harve
ster pareigūnai buvo suimti ir 11 
gus mėnesius laikyi kalėjime. 
Leninas buvo prižadėjęs apmokė 
ti Harvester bendrovei už kon
fiskuotus turtus, dirbtuves ir vi
sas mašinų atsarga*, bet iki šio 
meto rusai dar neatsilygyno. Jie 
prižada, bet vykdymą prašo to
liau atidėti.Trumpai

— Vienas keleivių busas įkri 
to į upę Pietų Korėjoje, o ant
rasis įkrito Nepalyje. žuvo 61 
keleivis.

— Sirijos artilerijos šoviniai 
užmušė 6 krikščionis Beiruto 
priemiestyje.

— Begotoje buvo įmesta 
bo:rL.. į Amerikos ambasadą. Iš 
daužyti langai, bet betkas nesu
žeistas.

— Kongreso atstovą Talmad 
ge utinka gražinti enatui 35.000, 
kad nepradėtų klauimo tyrinėti. 
Ji kiniai u žmona ir turi didelių 
nemalonumų.

— Izraelio premjeras Begin 
atsisakė atšaukti Izraelio karo 
jėga* iš Sinajaus pusiasalio. Jis 
jaučia sveikas ir nesirengia at- 
sistatldinti, kaip to reikalauja 
darbieciai.

— Kiekviteną metą valstybes 
išleidžia 400 bilijonų dolerių 
ginklams gaminti.



STANDARD FEDERAL TURI
420,374,336 DOLERIŲ

Justinas Mackevičius, j r., prezidentas

BUDĖKI šeštoji Tautinė Sto
vykla 1918 — 1978. 60th Anni
versary of Lithuanian Scout
ing. 61 pus. Gausiai iliustruota, 
skoningai išleista prieš artėjau 
čią šeštąją Lietuvių Tautinę 
Skautų Stovyklą, kuri įvyksta 
Treasure Valley Scout Reserva
tion, Pkasanldale Road, Pax
ton. ?.lass., ateinantį rugpiūčio 
mėn. nuo 13 iki 26 dienos. Ta 
programa leidinyje pateiktas 
trumpas konspektas visų lig
šiolinių skautų stovyklų ir pa
stovyklių: pirmoji — Sąskrydis 
įvyko Palangoje 1933 m. rugp. 
14—18 d. Baden Powell pagerb
ti; 11 Stovykla įvyko A. Pane
munėje 1938 m. liepos mėn.; III 
jau tremtyje — Isar Horne, Al
pių kalnuose; IV-ji jau High
land Parke, Pontiac, Mich* JA- 
V-bėse. Knygutėje ištisai įdė- 
tos kiekvienos stovyklos daina 
ir rūpestingai surinktos kiekvie 
uos stovyklos pareigūnų foto Diena, 
nuotraukos. -

ŽAIDYNĖS SU AUSTRALUOS 
FUTBOLININKAIS

Antradienį, šiandien, liepos 25 
dieną, 6 valandą vakaro Austra
lijos lietuviai futbolininkai žais 
bu Marquette Parko lietuviais 
veteranais futbolą.

Žaidimas prasidės lygiai 6 va
landą vakaro. Žaidynės vyks 
>porto aikštėje, esančios prie 
69-tos gatvės ir California Ave
nue.

Visi sporto mėgėjai kviečiami 
pasižiūrėti, kaip geriausioj i Aus 
tralijos futbolininkai žais su 
Marquette Parko lietuviais. Aus 
traliečiai buvo Kanadoje, dalyva 
vo žaidynėse, atvykę į Chicagą 
nori išbandyti savo mitrumą su 
Chicagos lietuviais futbolinin-

Paskola Vietnamu!
{Pasaulio bankas principiniai 

jau suriko paskolinti Vietnamu! 
60 milijonų dolerių, kurie būtų 
sunaudoti žemės ūkio reikalams. 
Buktai per paskutinį Vietnamo 
karą buvo sunaikinta ryžių lau
kų drėkinimo įrengimai. Esą, 
Vietnamas todėl priversta^ ry
žius importuoti iš kitų šalių.

ZIGMAS I. GURA n

na — Svetingumo Diena, bend
ras laužas.

20. Sekmadienis. Sukaktuvių 
Diena — Papročių Diena.

iž-

Vyriausybė ramina 
amerikiečius

Vašingtonas. — Valstybės 
do sekretorius W. M. Blument-
halis liepos 23 d. pranašo lūpo
mis pareiškė, kad 1979 m. rece
sijos Amerikoje nebub. Esą, 
Amerikoj ūkio našumas padidė
jęs 3-4%, o bedarbių skaičius su 
mažėjo. Tai geras reiškinys.

Bet iždo sekretorius užmiršo, 
kad pasaulis nusprendė, jogei Va 
karų Vokietijoje įvykusioje kon

21. Pirmadienis. Pastovyklių ferencijoje gero nenutarta ir
nieko gero iš jos negalima tikė-

Laisvo* mintys __j
Lietuvių kalba : :

Lietuvių kalbos reikšmė moks dievaitė) auging mani linus 
lui ypač išgarsėjo po to, kai} taip ilgies ik mani nieduok 
apie ją labai gražiai parašė dPniunis nogus eithi.
dysis XV11I amžiaus filosofas} Nors kultūra savo visumoje 
Kantas, 1721 IV. 22 — 1804. yra kosmopolitinio pobūdžio, 
II. 12, gimęs Karaliaučiuje. Ko- bet kiekviena tauta pasireiškia 
kie yra buvę Kanto ryšiai su ir savita kiltura, ypatingai at- 
lietuviais, nedaug teturime ži- skii’a kalba. Mikalojus Daukša, 

prakalba 1527 - 1613 m., yra parašęs: 
“Kurgi yra pasaulyje tauta to-

nių. {domiausia jo 
1800 metais Mielckes išleista 
me vokiečių - lietuvių ir lietu- kia prasta ir niekinga kuri ne
viu - vokiečių žodyne. Esą, lie turėtų šių trijų savų ir lyg 

įgimtų dalykų: tėvų žemes 
papročių ir kalbo? Ne žemės 
derliumi, ne drabužių įvairu
mu, ne 
miestų ir pilių tvirtumu gyvuo 
ja tauta, bet labiausiai išlai
kymu ir vartojimu s va kalbos, 
kuri didina ir išlaiko bendru
mą, santaika ir brolišką mei-

Standard Federal Savings and Bendrovės ofiso naujas priesta 
Loans Association of Chicago,1 tas, kuris 6,000 ketvirtainių pė- 
savo biznio metus baigė praė-jdų padidins patalpų plotą biz- 
jusio birželio 30 dieną, kaip niui plėsti, taip, 
praneša tos Asociacijos (Bend- Federal, turėdamas sveikas fi- 
rovės) prezidentas ir Tarybos’nansines sąlygas, darosi 
pirmininkas Justin Mackewicz, 
Jr., turėdamas 8420,374,336.80 
turto.

Per pirmuosius šešis šių 1978 
metų mėnesius depozitoriai 
daugiau kaip $78 milijonus pa
sidėjo į savo taupymo knygeles 
t certificate accounts, padidin 

darni taupymo sąskaitas Ben
drovė iki $354,630,682.58. To
kį nepaprastai didelį investmen. 
tų padaugėjimą Mackevičius 
aiškina ta naujovę, kad buvo 
įvesti du nauji certifikatų pla
nai — šešių mėnesių $10,000 de 
pozitų certifikatai iir 8%, 8 me 
tų certifikatai.

Jau baigiamas statyti prie

tuvių karbos grožybės ir jos 
būdingi savitumai yra pakan
kama priežastis dėl kurių ši 
kalba turi būti apsaugota ir 
naudojama tiek mokyklose, 
tiek bažnyčiose. Lietuviai yra 
labiau prisisunkę asmeninio 
kilnumo, negu jų artimieji kai
mynai. Lietuviai yra pratę kal
bėtis su vyresniaisiais kaip su lę. 
sau lygiais, nuoširdžiai ir pap
rastai. Jų elgsena pilna savi
garbos. Toliau Kantas iškelia 
lietuvių kalbos svarbą moks
lui. Esą, lietuvių kalbos senu
mas ir švarumas turi 
reikšmės lingvistikai, 
senovės istorijai ir t.L

Lietuvių kalba yra

šalies gražumu, ne

Nevartojama kalba laikoma 
mirusia. Tai atsitiko sans
kritu, kuri buvo indoeuropie
čių kalba, 1500 - 300 prieš Kris , 
tip Naujesnės kalbos, išsivysto 
iš senesniųjų mirusiųjų kalbų. 
Mokslininkai tvirtina, >kad lie
tuvių kalba yra sanskritui ar
timiausia ir todėl ji laba; svar
bus dalykas kalbų tyrinėto
jams ir dėstytojams universite

22. Antradienis. Svečių iš ki- tis. Dolerio vertė nėra pastovi 
, tų kontinentų Diena.

Gražiai, kad ir trumpai įdė-j L 
tas pranešimas apie Australi Įyįena.
joje prie Melbourne šių 1978, 24. Ketvirtadienis. Sporto 
metų sausio 2—15 dienomis į- £>įena 
mykusią Lietuvių tautinę Sto-; 25. Penktadienis.—Stovyklos 
vykąl Australijoje, su Stasio Či tvarkymas — bendras laužas.
žausko žodžiais ir muzika šeš-. 26." šeštadienis. Veidu į Na- 
tosios 'Tautinės Stovyklos Au
stralijoj Daina ir su 28 stovyk
los vadovybės atvaizdais.

Australijos liet, skautų sto
vykla nors pirmoji ir pasivadi
no šešta, tai yra dalimi šio 
rugp. 13 — 25 dienomis įvyk
siančios šeštosios LSS stovyk
los Amerikos kontinente, tuo 
pademonstruojant lietuvių vie
ningumą, kurio jokie atstumai 
netrukdo.

Knygelę išleido VI 
Stovyklos Vadi j a, viršelį 
gino Paulius Jurkus.

, A v. . Ka mūsų jaunimėlis perduoti masinu Trea;ure VaĮJey skautų 
vacijoje nuo rugpiūčio 
26 d. yra dienotvarkėje:

\TH:
13. Sekmadienis. Atvykimo 

Dieną — beidras susipažinimo 
laužas.

14. Pirmadienis. Įsirengimo 
Diena.

15. Antradienis. Pionerija — 
Skautamokslis.

16. Trečiadienis—Susipažini- 
, mo Diena.

17. -- - --
Jūros

L8. Penktadienis. Tėvų že
mės Diena.

19. šeštadienis. Laisvės Die-

ir ji vis krenta. Paskutinėmis
23. Trečiadienis. Lietuvių Kai l dienomis doleris Japonijos pini

kad Standard
26. šeštadienis.

mus.
Sėkmingo laužo! J. Pr.

gų rinkoje staiga žymiai nukri
to ir už jį dabar mokama ma
žiau kaip 200 jenų. Jis krenta 
taipgi ir Europos pinigų rinko
je. O žemė alyvą išvedančios ša
lys jau ieško dolerio pakaitalo.

Tiesa, JA Valstybių adminis
tracija kelis kartus jau metė į

didelės 
ypačiai

iš didžiausių ir stipriausių 
rūšies finansinių institucijų 
AV-bėse.

viena
tos
J-

— Sovietų valdžia nubaudė 
du Amerikos žurnalistus už žinių 
suntimą iš Maskvos, o dabar ne 
tekusi elektronikos žinioms siųs 
ti, negali naudoti savo žurnalis
tų pranešimų. Prezidentas už
draudė parduoti rusams elektro 
ninę žinioms 
grupę.

— Prezidentas Carter pareiš
kė, kad jis nenori blogo rusams 
bet jis tiktai nori pranešti, kad 
kad negalimo bausti laisvai spau 
d ai rašančių žurnalistų. Nubaus 
ti amerikiečiai, tai nerašys ir 
rusai.

Tautinės
pamar

veiks 
Rezer- 

13 iki

seniau
sia iš visų Europos kalbų, se
nesnė 
manų,

1 tuvių
kraštų

už graikų, lotynų, ger-
keltų ir slavu. Todėl lie-1 tuose. XIX amžiaus- kalbiniu

kai susidomėję sanskritu, iš
ryškino lietuvių kalbos moks
linę reikšmę ir tokiu būdu dau 
gelis pasaulio universitetų tu
ri įsteigę speciales katedras 
šioms studijoms, o 1849 a. lie
tuvių dainos sukėlė’Lessingo. 

(Bus daugiau)^;

kalbos mokoma visų 
universitetuose — Mūu- 

chene, Paryžiuje, Londone, Phi 
ladelpijoj ir daug kitur.

Lietuvių kalbos pažangą ga
lime matyti iš Lasickio, 1534- 
1602, užrašyto teksto:

Waizganthos devaite

DĖDES SEKiNO GYVENIMO BRUOŽAI
litA GERIAUSIA DOVANA

_Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti Dėdę Šerną m*- 

meiiuxai pažino, aKaiie jo siraip&mus, Knygas ir Klausėsi jo pakaitų. 
Daoar jie gali pasKaityu gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą 
Jiems ^bua įdomu prisiminti senus laikus ir pasraitytl gražių istorijų. 
Naujai atryzę*- lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Kuko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas Ji av 
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA 
NO RCKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyveninio bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA -NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

(linų

į pasaulio rinką didesnius aukso Sugedusios maisto
j kiekius, norėdama tuo sustiprin s;. -
i ti dolerio vertę. Bet tik lašas jū- atsargos
roję, kai šimtai bilijonu dolerių Vašingtonas. — Vakaru -Vo--— ------- . vasmguonas. — vakarų vo-
iaksto po pasaulį, kai užsienio [ esančios Amerikos' ka-
prekyba duoda tik nuostolius n-{riuomenės maisto atsargos kri
kai valstybės biudžetas nėra^ su I milijonų dolerių vertes rasta 
balansuojamas daugiau išlai- j sugedusioj Apie 175,000 maisto 

[dėžių yra išmesta į Vokietijos 
i laukus Kaiserslauterno-apylinkė 
1 je. - - •*

Maisto pakeliai, ypač ionden- 
soto pieno skartinelėse pienas 
rasta netinkamas vartotu Paste-, 
bėta. kad maisto įpakavimas nė 
ra vykęs5

Fruit-Filled Fantasies 37

Ketvirtadienis. Baltijos 
Diena.

Enjoy the fruits of summer’s labor 
eream dressing. Simple to make and delicious to serw, M a 

: fantastic accompaniment to a platter of fresh fraxt — 
strawberries, cherries, apples, plums, peazs, pineapple apdasiF 
and kiwi.

Developed by home economists for Morgan Salt OMpWt 
Che dressing’s quick, pick-me-up flavor comes from * eomMae* 
tiou of brown sugar and Mortoo^Natoxe’i 
blend.

į Other salad tips? To please the eye » wn m the Me bcdk 
Yary color, shapes and sizes of different fruits (or 
on the serving platter.

To prevent cut fruit from diseolaririg. dxp sHcai ar wdRI 
of apples, peaches, nectarines, pears and some phuaa is iflsaos

Astronautai keliavo į Mė
nulį apie tris dienas. Tokiu pat 
greičiu skrendant jie pasiektų 
artimiausią žvaigždę pep 878- 
000 metų.

Pirmoji patarnautoja lėktų 
vu skrendantiems keleiviams bu 
vo panelė Ellen Chrurch regis
truota slaugė. Ji patarnavo 11 
keleivių skrendančių iš Oakland 
CaL. į Cheyenne, Wyo., 1930 m.

o Spausdinimo pionierius ir 
širadėjas Johannes Gutenberg 
buvo auksakalys.

Alus galbt ypa pats pirma
sis alkoholinis gėrimas, žinoma 
ka<i egiptiečiai ir babiloniečiai jį 
gamino ir gėrė prieš virš 6.000 
metų.

DETROIT — Cadillac’s individuality for combinations, two-tone brown or black and 
1978 is noticeable from all angles of the platinum, the Elegante exterior design is high- 
Sedan de Ville (upper). As with all full-size • lighted by a fully-painted metal root, chrome 

accent moldings, wire wheels and unique 
Elegante scripts. The interior is plush, even by 
Seville standards, and features leather/vinyl 
door and seat trim with segments of perforated 
leather and suede-like accents. A center console 
includes courtesy lights, fold-down armrest, 
pen, waiting tablet and provisions for a tape 
storage cabinet or telephone installation. The 
steering wheel rim is covered in either gray or 
saddle leather, matching the interior color 
combination. Cadillac plans to produce about 
10,000 Seville Elegante models during 1978. 
Cadillac will offer a total of seven standard 
and two “special edition” cars for 1978, m 
the familiar DeVille, Fleetwood, Eldorado 
and Seville models.

Cadillacs for 1978, a new horizontal grille and 
raised script on the hoodface establish this 
year’s new look. De Ville models possess 
'distinctive series identification with a special 
sail panel crest and scripted nameplate. After 
production begins, De Ville and Fleetwood 
Brougham owners will be offered an optional 
package featuring chrome accent moldings, 
tear deck paint stripes and color coordin
ated body side moldings., affording further 
personalized luxury for this popular 1978 
Cadillac.

The 1978 Cadillac SeviBe Elegante (lower) 
emphasizes the versatility of this international 
size Cadillac with its distinctive blend of 
elegance and sportiness. Available in two color

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
*540,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 60629 

Tei. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455

T*į <598-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE 254-4470

Prezicentas grįžo namo
Lisabona, — Portugalijos bu

vęs prezidentas gen. Americo To 
mas, 83 metų amžiaus, iš Brazi
lijos sugrįžo į Portugaliją, kur 
jis gyveno tremtinio teisėmis. 
Litrą Portugalijos kairieji tuo
jau ėmė kelti gvoltą ir reikalau ___ _ _ ______
ti, kad jis būtų suimtas ir teisia- DRAUGAS IR BIČIULIS 
mas. a NAUJIENOS1 KIEKVIENO

MI accounts com
pounded daily — 
Passbook Savinas:

1 Years Savings 
Certificate 

(Minimum S5,000;.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
th$ best way to eguiarty!

see us for 

f«nancin9 

AT OUR LOW RATES
WITH REPAYMENT . 

TO AT YOUR INCOME >

Nature *» ShmobS2212 WEST CERMAX ROAD

Pxm Kazax ausxjx

BOVRSi Mon.Toe.Frl.9-4

OUR SAVINOS 
CERTIFICATES

EARN UP TO 7*%

CHICAGO, ILLINOIS 6D6OS 

Phonei VTrgink 7-7747 

Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICaGO AND SUBURBS SINCE 1905

Mutual' Federal 
Savings and Loan

1 (B-onnce) carton sour, '“ ^56 
cream x ■,

{ Ii Cap firmly packed 
brown sugar _ _

r Combine all ingredient te CQaH 
the ra frignrator Ma to abooX 2/3 enp,

(Bus daugiau)



Susikaupęs prie atviro My
kolo Devenio karsto ilgai žvel
giau į daktaro mirties ir skaus
mo sukausytą veidą. Venoje 
akimirkoje rrtintys praslinko 
daugelis matytų ir išgyventų 
daktaro gyvenimo epizodų. Ne 
jučiomis. refleksijos keliu, iš
kilo vienas po kito klausimai. 
Ar daktaro nueitas gyvenimo 
kelias, jo veikla ir nuveikti dar- 
jai? Ąr tai, kuri sunkniubo Ant 
i amžinybę, tepatikę blankius 
pėdsakus pageltusiuose lietu
vių tautos istorijos lapuose?

Kuriai epochai priklauso dak 
taro idealai, jo siekiai ir užmo
jai? Ar tai, kuri sunkiubo Ant
rojo Pasaulinio karo audroje, 
tepalikusi atgyventos ekochos 
skeveldras, skausmus, ašaras ir 
beviltišką viltį sugrąžnti gyve
nimą į prabėgusius amžius? Ar 
daktaras savo sielos gelmėse 
nujautė gimstančią naują epo
chą, į kurią atsargiu žodžiu ir 
paslaptingu žingsniu skynė ke 
lią ateinančioms kartoms?

Klausantis gausių atsisveiki
nimo kalbų, kuriose netrūko 
jautraus nuoširdumo ir išreik
što liūdesio, tačiau apibūdinant 
daktaro pasišventimą savo tau
tai, tikėjimui ir demokratijos 
idealams, pasigręsta minčių kon 
kretumo, nes žodžiuose skam
bėjo praeities atgarsiai.

Dabar, aprimus pirmiesiems 
skausmams, kas galėtų ir turė
tų atskleisti pilnumoje dr. M. 
Devenio rueitą gyveninio kelią, 
pažvelgti į jo sielos gelmes ir 
kritišku žodžiu įvertinti jo dva 
sini palikimą.

Tas sunkus uždavinys kren- 
tą ant mano pečių ir atsakomy
bės, nes daktaro tėviškės Klau
sučių žemės suėjo su mano tė
vų protėvių žemėmis Biržų mie 
sto laukuose ir abu esame Lie
tuvos reformacijos ir kunigaik 
ščių Radvilų dvasiniais ir idėji- 
nais palikuoniais.

Brizų pilis, suvaidinusi didin 
ga rolę Lietuvos istorijoje, tris 
kartus sugriauta švedų karuo
se,buvo moderniškiausia ir tvir 
iriausia Lietuvos kunigaikštijo
je, bet jai tautinio atgimimo

MKTORAS KAROSAS

DR.M. DEVENI 0 ATMINČIAI
(Vietoje nekrologo)

Devenių farma prie Waternuty, Cann.Kairėje matosi Dalia Devenytė ir Alenna Dcvnienė

romantikai nepašventė nė vie 
no eilėraščio, apysakos ar 
samesnio istorinio veikalo.

Nuo amžių lietuvių tauta sken
dėjo konservatizme. Jai mielos 
ir brangios buvo tos pilys, šven 
tovės ar padavimai, kurie gynė!

o.ją, kultūrą ir papročius, 
iš-l susidūręs su pažengusiomis

bei si lėtuose, perimdavo juose vy- 
lau-. ra u jaučias ideologijas ir nuo- 
ko-į laikas, kurias sulietuvinę per- 

Didžiąją, keldavo į savo tautą, lai dr. De 
j venis toliau brendęs estų pro- 

ir demokratinės 
įįkultūros aplinkoje, išliko nepa-

» sūnus, irgi Yalc u-to auklėti. 
nis. pasireiškia savo patriotine 
veikla, nors atokiau nuo lietuviu ( 

, gyvendamas.
Ihiktė Dalia, Brown u-to auk 

lėtinė, ir jos idėjiniai patriotinė 
šeima su vytu dr. Kaziu Bolx*- 
liu, stovi mūsų išeivijos pirma
me avangarde kovoje už Lietu- • 
vos laisvę. Jie abu visada ir vi
sur turi laiko dirbti ir artimam 
padėti. Dala visada energinga 
kaip jos motina ir kukli kaio jos 
tėvas, tai gražus ir garbingas 
paveldėjimas. Jų atžalyną suda
ro penki Bobeliai, tai jaunesnio-į 
ji lietuviška generacija.

Dr. Devenis įrodė, kad galima 
išlaikyti lietuviškos šeimos 4 ge 
neracijų tęstinumą. Ir visa tai 

i atsiekti gyvu ir gražiu tėvų pa
vyzdžiu vaikams.

Vargu ar tuo laiku būta kito 
i etuvio, kuris savo charakteriu, 
dvasiniu paveldėjimu ir išsimoks 
linimo aplinka, būtų buvęs taip 
gerai paruoštas didžiam Lietu
vos darbui. Deja, dr. Devenis 
nebuvo apdovanotas plunksnos 
ar oratoriaus gabumais, tad jo 

Į veikla pakrypo į organizacinę, 
ir politinę vagą.

šiame laikotarpyje vyko toli 
mesnis lietuvių išeivijos susifoj- 
mavimas į idėjines sroves. De
šiniųjų srovę sudarė daugumoje] 
praktikuojantieji katalikai; kai 
riųjų — socialistai; vidurinė sro 
vė rėmėsi, prasiveržusiais savo 
iniciatyva ir pastangomis į Ame 
rikos middle class eiles lietuviais 
emigrantais apsisprendusiais už 
Amerikos idealus. Kaip tik šios 
srovės idėjiniame susiformavi
me dr. M. Devenis suvaidino vie 
ną iš žymiųjų rolių ir patapo 
jos centrine figūra.

Iš viduriniuosios srovės iškilo 
išeivijoje lietuvių tautos demo
kratinis avangardas, kurio povei 
kyje ėmė persiorientuoti Ame-[

lutuLu Nąjūd's, kurL atliko 
lideh u.bh'.inį atstatant laetu- 

<> nepriklausomybę, renkant 
atrašus peticijoms, platinant pa 
\o!o< 1 ..nūs ir remiant visą ci- 

vi<u<>meninių užmo
jo jauno daktaro M. 
menybė, — jis rūpi
ai gimstančios Lietu 

cos reikalai .
Ta \foga dr. Deveniui teko su 

-Įdurti artimai veik su visas 
ietuvLškos išeivijos veikėjais ir 
utinsĮi bendradarbiauti su IJe- 
tuvffiWfoj

gaidai ir rėmė jos pastatymu*. 
*’t'smb:ui parėmė Kaune “Tar
pti“ leidyklos įsteigimą i p Neo- 
Lituanų rūmų statybą.

Be plačios vi-uomeninė ir kul 
turinės veiklos dr. Devenis tu
rėjo gau> ia erakt ką Waterbury 
Conn., daug profesinė) darbo 
klinikose, bet vLą savo likusią 
encrgij;t ir veik visą *avo likusį 
už darbį at davė savo tautai.

Idėja grįžti IJetuvon ir ten 
dij-bt vi ada daktarui buvo ak
tuali. bet vi* delsė, nes ęeįkjjo

Chicago, 111. 60608

TURINTI DIDELES ATSARGAS

tui 
vo 
os.
ki-

UNIVi
1800 So. Kalstai St.
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•e, dakį

ėms iŠ I.Jetuvcks dzimdzi drfm 
i arii-tų grupę, iš kurio*; vėliau j 

vimė garsioji J. Vanagaičio ra
dio valandėlė 
džia savo lėšomis M. Petrausko 
operos “Eglė žalčų karalienė

Fu d.'delėm korektūros
J nori išėjusią" V.* Karoso strS

. ' . .v, • I nio pradžia šiandien kartojame
Ch.cagoje. Isler f dė[ ^atyt(>ją atsiprašome.

M. Red.

tomis negalėjo atsilaikyti 
vos lauke ir prarado 
Lietuvos Kunigaikštiją.

Su renesanso, humanizmo ir lestantiškos 
reformacijos idėjų atėjimu

*ar j Lietuvos kunigaikštiją ėmė su- liestas rusų nihilistinės dvasios 
visai ir juose tarpstančių inesijaniz- 

mo vizijų bei utopinių idealų.
Tik metus dr. Deveniųi teko 

tarnauti rusų kariuomenėje, 
po kurių, išlaikęs egzaminus į 
Maskvos u-to medicinos fakul
tetą. apsisprendė tą pačią vasa
rą aplankyti savo tėvus, brolį ir 
seserį anksčiau atvykusius Ame 
rikon. Jam plaukiant laivu pra 
sidėjo I Pas. karas. Apsispren
dęs neguldyti galvos už cariz
mą, palieka Amerikoje ir sto
ja į garsųjį Yale u-to medici-

jos žilą senovę. Jos senovės t 
binimo tradicijos susiliejo su sidaryti lietuvių (auloje 
religija ir lapo tautinio gyveni-į skirtinga pažiūra i jos praeitį 
nio išraiška. Įrašyti tautos him f ir ateitį, kas pagimdė naują 

lietuviškos kultūros samprotą, 
išlikusią reformatų tarpe.

Goethės žodžiais tariant: 
“lik tas gali būti išlaisvintas,’ 
kas amžinai veržiasi pirmyn”, 

buvo naujoviškai suformu
luota patriotizmo esmė.

Tokių idealų ir dvasios dr. 
Devenis buvo paveiktas nuo 
pat savo jaunystės dienų, kurie 
apsprendė visą jo toliemensį gy 
venimą. Baigęs Biržuose pra
džios mokyklą, pasirengęs per 
vienerius metus, išlaikė egza
minus į 4-tą Pernavos gimnazi- 
js klasę, kur patenka į 
sąlytį su estų tauta 
mimo sąjūdžių.

Estijoje gyveno 
būsimu pulk. Jonu 
atsižymėjusiu nepriklausomy
bės kovose,Lauretei-Tarma šei
moje, kurioje būrėsi estų tau
tinio atgimimo sąjūdžio jauni
mas. Nepriklausomybės laiko
tarpyje buvę estų draugaii daž
nai viešėdavo Devenių 
palaikydami artimus 
tarp abiejų tautų. Iš jų tarpo 
vienas buvo atstovu Londone, 
kitas Romoje.

Estų tauta, išbuvusi pusant- 
ir šimtmečio švedų globoj, tapo 
pati kultūringiausia tauta viso
je Rusijos imperijoje. Estų tau 
toje buvo susidaręs savas tre
tysis luomas, sudaręs tvirtą at- kaip ji bėgo per Tautinių kapi- 
ramą tautiniam atgimimui ir nių pievelę šaukdama ir verkda- 
demokratiniam sąjūdžiui. ma, kad suskubus į paskutinį

Kuomet lietuvių inteligentija,atsisveikinimą.
studijuodama Rusijos univer- Dr. Algirdas Devenis, vyriau

ne žodžiai: “iš pareilies lavo 
sūnūs te stiprybę, semia”, — 
virto jos malda ir Lietuvos pa
triotizmo mastu.

Tuo tarpu Biržų kunigaikšti
jos valdovai, savo pilies moder
nia statyba, simbolizavo atei
nančių amžių epochą. į kurią 
sąmoningai kun.Radvilos vairo- 
vo lietuvių tautos ateitį. Radvi
lų pastangų nesėkmė tragiškai 
paliudijo jų tikrovišką istori
jos supratimą, kuris ėmė at
busti su lietuvių tautos prisikė
limu.

Konservatizmas galėjo išlai
kyti nesuklastotą lietuvių tau
tos senovės palikimą, jos reli-

artimą 
ir jų atgi-

.. .. . MJ“ cuijlc uciiun įcumvii
nos s ’>nų. ia jis gauna puikų įj<os atžvilgiu lietuviškos išeivi 
ta r>rxT Ctr- i n . n . s\ .., .... I -

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
. ’■ Kiekvienai lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir Uetn- 

riq g^rbttvia, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis.
. čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

rfŽFfnikit, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai splei- 
, ®ant Uetava. bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk

lose Vokietijoje. 2t3 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL
Juozą t Kapačlaskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 

fariančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
ftruota. 300 psL Kaina 7 doL

eiKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO/ .LIETUVOJ 
' 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 
išversta į anglu kalba.

M. ŽoUenko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusu rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. KurtlffA KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Aū- 
tariaas pastabumą neapgauna Inturisto Ir agltpropo propaganda bei 
utaa^arimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof, P. Pskarklk, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą.

VfrKfi Ifwiffif. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
M pri. Kalsi ŠUO.

Ik !r kiti leidiniai yn prarisi
NAUJIENOSE, 1717 U. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. *****

>fiH—tail lerto ralaMemh irW ufatkint jwltv Ir ritanti
Šakį w iHaklM

Jau kuris laikas itspausdinta Ir galima gauti knygų rinkoj®

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekse Abrote mygi aprašanti paskutinių PO (1869-1909) metų 

Chleagof lietuvių gyvenimą ir jų atllktua darbus 864 ptL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

pirmas Chlcagon atvažiavęs
suorganizuotos šalpos draugijos, statytos bai- 

vlfo buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
__ _____ , w d ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 

k*. Duoti dokumertai katalikiškų, eocalllstlnių. Laisvamaniškų ir 
totų organizacijų atlikti darbai, įsteigto* mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt_______________________________________________________ -***•

NortBtJąfl šią knyga Irigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

AMKKIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
Tardo ir peaiųati:

HW 8e. HAlftM SL, CkJews IIL IMIS

ISftirrhj
lleturU, plraot

i

drauge su
Variakoju,

dvare, 
ryšius

profesinį paruošimą, kurį bai
gė 1919 m. su maximum cum 
Įaudė požymiu. Drauge jame] 
galutinai subręsta nuo jaunys
tės įkvėpti idealai, kurie sukū
rė Amerikos demokratijos di
dingumą ir jos pasaulinę galy
bę.

Kokia skaudi gyvenimo ironi
ja. Tada, kada daktaras gulėjo 
karste, tuo laiku jo anūkė laukė 
senelio atvykstant į jos mokslo: 
užbaigtuves. O tai buvo ypatin-j 
gas “graduation”. Trys iš eilės] 
— dr. JI. Devenis, jo sūnus inž. 
Keistutis ir Keistučio duktė Luc 
ma A. Devenytė baigė tą pati 
Alma Mater Yale tą su magna- į 
eum Įaudė laipsniu. Tai tupėjo 1 
būti šventė ne vien Devenių šei 
mai, bet ir pačiam universitetui, 
o lietuviams garbė.

Deja, anūkė vos spėjo atvyk 
ti į senelio laidotuves. Mačiau,

jos dauguma, šis idėjinis ir dva 
sinis lietuvių išeivijos persilau
žimas turėjo ir turi lemiamos 
reikšmės lietuvių tautos nepri
klausomybės atstatyme ir jos 
dabartinėje laisvės kovoje.

Vidurinioji srovė turėjo pla
čią spaudą, pradedant “Vienybe 
Lietuvininkų” ir baigiant “Dir
va”, kuri vedė kietą kovą už lie 
tuvių katalikų atsiskyrimą nuo 
lenkų. Kovos eigoje susidarė t.

r- •
Dr. M. Devenis.

V.-/X .<?. . -S v* 1. * * **

Waterbuty, Conn.

5S1Ū

ML3 BU sazjfoml jl*j it-
i>*b* dideliu d*rbu. Pirmi, jie pt- 
rterf* Juru piiiektl ismeniiku jūrą 
aiiimojimus. Antri, jie padedi už
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

KNYGOS ANGLŲ KATRA
J. Jauninai, A KISS IN THE DARK. Pi kantiškų ir IntvrrJa nuotykio 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai rtilius. gyva kalba, milai Išleifta 
ISO psL Kaina $2.50.

Dr. Juonį B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuve* Istorija* 
untrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 143 
osL. kainuoja S2.00.

Dr. Juomi B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvoa valstybėj ir jot kaimynų istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietaii viršeliais $4.00.

Dauguma Šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomii. Jas Ir 
kitas knygai galima įsigyti atailanklus 1 Naujienas arba atsiuntus Čekį n 
oinlginę perlaidą- p

1738 Sowtk H lifted Street, CkJcxr«. HL ttftt

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO- 
___ JO^ISUOMENĖS VEIKtJO_IR_RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A_ šTguimh — MINTYS IR*DARBA 1?^259 paL, Užančius 1908 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir suri- 
rūpinimą.  _____ ti.06

Dr. A. J. Gu«««n — DANTYS, jų priežiūra, sveiksti ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik
Minkštais viršeliais tik _________________ __ ______

Dr. A. J. Gutnn — AUKŠTA KULTŪRA —. ŽIAURŪS ŽAAONtS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik 

sioe 
tu*

noe
G* H hm taip pat ufelt»kyff paltu, aftluntut čak| arba monay orderį prk 

nurodyt®* kalne* pridedant 50c. peraluntbn* llUldom®.

173? So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. BW08

Taupykite dabar,

Santaupos, padėtos priei 10 mėze* 
do dieną, neia nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienoa.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

p&Iūkanų, priklausomai nuo įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
-eša

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

įsteigta 1923 metalą. T< 421-3070
ĮitalgoE pietuotą Hemai automoMllama paatatytL
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Kojomis žemes nesiekia
Pasaulio lietuvių Bendruomenės seimo, Kamanto pra- 

. vesto pagal kiekvieną metą beskeičiančius nustątus ir ant 
greitųjų padarytus nutarimus, priėmė visą eilę rezoliu
cijų, dėl kurių lietuviai turės progos pasisakyti. Tos re- 

■ zoliucijos praeitą šeštadienį pradėtos skelbti Naujienose, 
dalis atspausdinta buvo vakarykščiame numeryje, o pa- 
baiga bus atmušta šiandien. Nepritariame toms-rezoliu
cijoms, bet jas skelbiame, kad skaitančioji ir galvajančio- 
ji Amerikos lietuvių visuomenė žinotų, kas rūpėjo barz- 
dųkinę Bendruomenę vedantiems frontininkams ir ko
kias reziliucijas jis pravedė ir rengiasi laikytis iki sekan- 

: čio panašaus “Pasaulio lietuvių seimo”.
Trumpai pradžioje norime pasakyti, kad patys svar- 

• blausieji nutarimai tuščiaviduriai, vietomis priešingi vie- 
ni kitiems, neaiškūs. Vietomis rezaliucijų autoriai tyčia 

. įrašę neaiškias sąvokas, o kitose vietose aiškiai matyti, 
kad jie kojomis žemės nesiekia. Lietuvos laisvinimo veik

- loję daugiausia neaiškumų ir priešingumų. Prie jų lietu
viams, norintiems rasti bendrą kalbą su vis didesniais 
lietuvių sluoksniais, ne vieną kartą teks grįžti. Vieną 
frontininkų veiklos sritį “pasaulio seimas” šitaip formu
lavo: - "S'

-‘Seimas skatina siekti, kad Nobelio taikos premija 
būtų skiriama sovietinio režimo disidentams, jų tar
pe ir lietuvių rezistentų grupei Helsinkio nutari
mams sekti”. (Naujienos, 1978 m. liepos 22 d., 3 psl.). 
.Apie lietuvių rezistentų grupę Helsinkio nutarimams

- siekti tiek težinomą, kiek Tomas Venclova atvežė į Ameri 
; ką ir paskelbė. Jis skaitė kelias paskaitas, liudijo kongreso
- komitetui, bet labai mažai kalbėjo ir dar mažiau rašė 
1 apie šią disidentų grupę. Žinome, kad Halė Lukauskaitė
- -Poškienė buvo poetė, kad pats Tomas Venclova mėgsta
- poezijos skirsnelius rašinėti, bet apie kitus tris Helsinkio 
; nutarimų sekėjus mažai tegalime pasakyti. Lukauskaitės

eilėraščiai savo laiku praskambėjo visoje Lietuvoje.
1 “Brangiausias pėdas” aukšto pono apgautai mergaitei 

buvo josios kūdikis, Josios žodžiai kalbėti dar nemokan-

Čiam kūdikiui — “Nebūsi tu kunigu, nei teisėju, tik nus
kriaustųjų apgynėju”, praskambėjo visame krašte.

Bet barzdukinės Bendruomenės seifas ne Lukaųs- 
kaitės poeziją siūlo Nobelio premijai, bet jis siūlo Helsin
kio nutarimų sekėjams duoti Nobelio premiją. Seimas 
priėjo įsitikinimo, kad tie penki lietuviai, pasirašė kelių 
eilučių dokumentą Vilniuje, turėtų gauti Nobelio premi
ją. Ne Lukauskaitės ir ne Venclovos poeziją siūlo premi' 
juoti, bet penkių Lietuvoje gyvenančių žmonių pareiški
mą siūlo Nobelio premija apdovanati.

Kaip Kostas Korsakas įžiūrėjo Lukauskaitės “Bran- 
giausio pėdo” motinos širdies skausmo išliejime leniniz- 
mui priešingą tendenciją, taip seimo organizatoriai Hel
sinkio aktuose matė dar pavojingesnę tendenciją Lietu
vos laisvės kovoje. Helsinkio aktus pasirašiusios valsty
bės galvos buvo išdavikiškos, o ant tų galvų nubirėjo Hel
sinkio pasirašymo Judos grašai. Seimo organizatoriai ir 
jų spaudą vedantieji specialistai pūtė Brežnevo propa
gandos dūdon, niekino Amerikos Lietuvių Tarybą, su pur
vais maišė jos pirmininką, o dabar, užmiršę, ką jie rašė 
apie Helsinkio aktus, siūlo Helsinkio nutarimus seku
sius lietuvius apdovanoti Nobelio premija.

Jeigu grupė lietuvių, pasiryžusi sekti Helsinkio ak' 
tų vykdymą, verta Nobelio premijos, tai ko verti tie Hel
sinkio aktų niekintojai? Jeigu galingiausios valstybės 
prezidentas, pasirašydamas Amerikos diplomatų įterptą 
pagrindinių žmogaus teisių klausimą į Helsinkio aktus, 
buvo išdavikiškas, tai kam tarnavo brežnevinės interpre 
tacijos skribai? Jiems reikėtų skirti premiją, priešingą 
Nobelio premijai. Tokias premijas dalina tiktai Brež
nevas.

Nutardami prašyti Nobelio premijos Helsinkio nu
tarimų sekėjams, turėjo užgirsti ir protesto balsą. Ne
norime tikėti, kad Helsinkio aktų priešai tylėję, kai buvo 
įrašytas Nobelio premijos reikalavimas būtų įrašytas be 
Brežnevo premijos šalininkų protesto. Jie turėtų rėkti 
visa gerkle, kad tokio dalyko negalima įrašyti į nutari
mus, prieš kuriuos jie ištisus tris metus kėlė balsą įr pro
testavo. Nesuprasdami vedamos kovos ir negalėdami su' 
vokti sudėtingos tarptautinės padėties , jie pylė vandenį 
ant svetimo malūno. Dėdamiesi Lietuvos laisvės draugais, 
jie rėmė nelietuvišką kovą. ;

Nežinome, ar Įtakingesnieji frontininkų spaudos or
ganų redaktoriai buvo pakviesti į barzdukinės Bendruo
menės seimo rezoliucijų komisiją. Reikia manyti, toje ko
misijoje nebuvo Jeigu jiems rezoliucija būtų buvusi paro
dyta, tai jie būtų protestavę ir reikalavę, kad mūsų paci
tuotieji rezoliucija būtų buvusi išbrauktą. Jeigu ji buvo 
įdėta be jų žinios, tai ji, greičiausiąi, bus išbrauktą, kąį 
bus atsiųsta paskelbti. Dabartiniai Draugo redaktoriai 
be jokios atodairos brauko pasitikėjimą turinčių veikėjų 
straipsnius ii’ pasiųstus laiškus, jiems labai Jengva iš
braukti ir vadinamo Pasaulio Lietuvių 3ennę rezoliuci
jas. Jeigu to nepadarytų, tai tektų nustebti, nes tai būtų 
priešinga iki šio meto jų vestam darbui.

Naujienos niekad netikėjo, kad Helsinkio aktus pa
sirašė išdavikai. Naujienos niekad nemanė, kąd bet kuris 
Helsinkio aktų signataras būtų gavęs Judo grašius. Hel
sinkio aktai buvo primesti laisvajam pasauliui, kuris ne
norėjo ir nebuvo pasiruošęs rusams pasakyti, kad trau- 
k tusi į senas savo sienas. Laisvos Eurppos diplomatai turėjo 
priimti Europas saugumo ir bcnįradabiaviino komisijos par 
ruoštus aktus. Bet Amerikos diplomatai, respublikonai jr įdeT 
inokratai privertė rusus pasirašyti kelis pagrincjiuius žmpgaus

PAVERGTŲJŲ TAUTU MINĖJIMAS
Įžanga f minėjimą

Kiekvienais metais yra skel
biama įr minima pavergtųjų 
tautų savaitė.

šiemet Waskr Drv. ir State 
gatvės, kuriose vykdavo paradai, 
yra taisomos, remontuojamos— 
gatvės grindinys išardytas ir dėl 
to parado nebuvo.

Visas mnėjimas vyko prie 
mieso rotušės, miesto centre, mi 
rudo mayoro R. J. Daley var
du pavadintoje aikšėje (p)aza)? 
kurioje jo aminimui ir pager
bimui dega neužgęstanti, grote 
liais patverta, amžinoji ugnis.

Minėjimas prasidėjo litpos 14 
d., penktadienį, 16:30 vai. prie 
tos amžinosios ugnies. Ten buvo 
sustatytos šių pavergtų tautų vė 
liavos: pirmoji stovėjo paverg
tųjų tautų/ globėjos JAV vėlia
va, sekė Estijos, Latvijos, Lietu 
vos, Gudijos Lenkijos, Vokieti
jos, Ukrainos, Čekoslovakijos, 
Serbi Kroatijos, Kinijos Kubos. 
Prie visų vėliavų stovėjo tų tau 
tybių kilmės žmonių sargybos, 
daugumoje apsirengusių savo 
tautiniais rūbais. Daugumą su-i 
darė moterys.

Minėjimą atidarė pavergtųjų 
tauti£ komiteto pirmininkas lat 
vis V. Viksninš. Maldą — invo- 
kaciją sukalbėjo kun. Punskis. 
Po to pri amžinosios ugnies p. 
V. Viksninš ir kun. J. Prunskis 
pavergtųjų tautų vardu padėjo [ 
vainiką. Tą įvykį fotografavo)1^ 
įvairių laikraščių ir televizijų 
fotografai ir filmuotojai.

Visų dėmesį traukė toje aikš 
tėję pastatyti du milžiniški pa
veikslai. Vienas vaizdavo raudo 
na spalvą, krauju dažytas didžiu

liame žemlapyje komunistų pa
vergtas ir valdomas šalis. Greta 
jo, truputi aukščiau kabojo su 

■ erškėčių vainiku kraujuojanti, 
liūdna, nusvirusi Krisaus galva, 
viršuje šonuose ir apačioje bu
vo užrašyti Šukiai nukreipti 
nrieš komunistinį pavergėją, o 
žemai po paveikslo apačia, prie 
pat žemės, lyg kokiame kapiny
ne, ant atskirų lentelių buvo už
rašyta komunistų pavergtų 29 
tautų vardai. To grandiozinio, 
didingo paveikslo kūrėjas lah 
vis T. Serinš surakintas geleži 
nėmis grandinėmis, žiūrovams 
aiškino to paveikslo reikšmę. Ki 
toje amžinosios liepsnas — ug
nies pusėje tai pat didžiulis pa 
veikslas vaizdavo raudona spal 
va, žuvusiųjų krauju nudažytą 
spygiiuoonris vielomis apipintą 
Berlino gėdos sieną. Ant jos vir 
šaus kabojo, taip pat nekaltų 
žmonių krauju raudonai nudažy 
ta sovietų imperijos simbolis — 
ženklas, pjautuvas su kūju.

Minėjimo atidaryme didžiau
sią grupę sudarė lietuviai. Lietu 

j vės daugumoje buvo pasipuošu
sios tautiniais rūbais. Atsišau
kimus anglų kalba platino Cice 
ro (R) LB. Jų staliukas krūvo
mis buvo apkrautas tais atsišau 
kimais, nuo kurio jie buvo pla
tinami atsilankiusiems ir praei 
viąms. Prie staliuko, tautinę vė
liavą iškėlusios, ir pakaitomis 

I laikydamos stovėjo tautiniai pa 
' sipuošusios Brusokinė ir Du- 
bauskienė. Matėsi Marquete Par

taut, rūbais, persijuosęs ilga Iki 
įemU tautinu sidabrinės spal
vos su auksiniais raštais juosta.

Miwjimw

Publikos buvo mažai, ^al ir 
dėl to, kad “Draugas” apie tą 
minėj imą nieko nerašė ir neikei 
bė.

Pats iškilmingas minėjimas 
prasidėjo liepos 15 d., 12 vai. to 
je pačioje R. J. Daley austėje 
(plaza)). Pirmiausia paveržtų
jų tautų komiteto pirm. V. Vj- 
ksninš visas pavergtas tautas, 
kurios dalyvavo tame minėjime 
su jų taut, vėliavomis ir jų sar
gybomis pakvietė į mėnėjimo 
paaukštinimą — estradą. Tau
tos su jų vėliavomis buvo šau
kiamos iš eilės pagal j ų išsirikia 
vimo tvarką aikštėje. Pirmoji 
kaip pavergtų tautų globėja bu 
vo pašaukta JAV, antrieji estai, 
tada latviai, lietuviai buvo ket
virtieji ir taip toliau. Mūsų vė
liavą nešė Vyt. Didž. šaulių rink 
tinęs vadė St. Cecevičienė iš ša 
lių lydima dviejų lietuvaičių 
šaulių palydovių. Visos pasipub 
šusios tautiniais rūbais.

Atidarymo maldą — invokaci 
ją sukalbėjo vyskupas Konstan
tinas, kokios jis tautybes, nesuži 
nojau. Spėju, 'kad ukrainietis. 
Po jo kalbėjo visa eilė Illinois 
State ir Chicagos miesto aukš
tieji pareigūnai. Savo kalbose 
tą tautų pavergimą, žmogaus 
daugiausia minėjo apie neteisė- 
pagrindinių teisių, pagal Helsin
kio aktus, laužymą, nebojimą ir 
sovietų nuteistuosius desidentus 
kovojusius už žmogaus teises ir

ko (R)L.B? pareigūnai J. Bag^l Helsinkio aktui, vykdymą Gins- 
džius ir kiti.
Visai lietuvių grupei vadovavo

V. Samoška, pasipuošęs liet.

burgą ir ščaranskį. Porą kartų 
buvo paminėtas tuo pat laiku 
nuteistasis ir disidentas "lietu
vis V. Petkus. Lietuvos gen. 
konsule J. Daužvardienė savo kai 
boję priminė ir nusiskundė? kad 

r ....... .................... j spaudoje, radio ir televizijų ži-
sisteiųai įąįai prįklūs. Sovietų diplomatai nežino, kad norėda- niose lietuviai disidentai daž- 
mi saugųĮna, buvo priversti priimti labai nesaugią žmogaus tei- niausiai pamirštami ir labai re 
siu klauzulę.

Iki šio meto disidentų sovietų Sąjungoje nebuvo, o dabar 
jie pasidarė toki pavojingį, kad jups reikia uždaryti sunkių
jų darbų kalėjĮpiųase ilgĮęiųs metams, šęeranskio teisme pa
sakytoji kalbą seniai nejudėta sovietų teismuose, Zinovjevas 

teįsiantienis čekistams teisybės žodžio pasakyti, tuo 
tarpų ččarąuskię panieka drėbė teisėjams, kad jie nevęrfi 
užgirsti jo nuomonės apie juos pačius.

Helsinkio aktai praskėlė didelį plyšį visame sovietiniams 
gyvenime. Kąlėjijnąn eina profesoriai, mokytojai, paprasti $ar 
i?įninj>aį? kupię suprantą pagrindinių žmogaus teisių syąrbą. 
Jp reikąlp frontininkai nesuprato prieš trejus metus, o šian
dien įtraukė į “pasaulio lietuvių seimo” rezoliucijas.

Kamantas, dar nenominuptas pirmininko pareigoms, pa
reiškė, kad jis vykdys seimo nutarimus. Esame tikri, kad jis 
dar ir šiandięp savo eilėse ras Brežnevinės Helsinkio aktų in
terpretacijos šąĮinįpkŲ: (greičiausiai jis pats buvo tos tenden- 
gjjps ^ąįįnįpl^LS. PąžįgręęW> Ką jis darys su šia Nobelio pre
miją ręĮtąląująp^ią rę^eliucija.

' * -> /t

teisių nuostatus, kurie ne tik Brežnevui, bet ir visai sovietinei

tai tepaminimi. Nors didžiausią 
-Sovietu S-oje disidentu- procen 
tą sudaro lietavai ir jie labiau
siai yrą persekiojami ir terori 
zuojąmi-

Paskutinis kalbėtojas buvo 
ukrainietis gen. Grigorenka, spe 
daliai tam minėjimui atvykęs 
j Chicagą. Tarp kito ko savo ii 
gokoje kalboje jis pabrėžė, kad 
sovietai yra sunaikinę apie vie
ną trečdalį visos lietuvių tau- 
tąs. Sayp kalbą ukrainietiškai 
jis skaitė iš rašto. Jauna ukrai
nietė tą jo kalbą persakė angliš
kai taip pat iš rašto.

(Bus daugiau)

SKAITYK PJTS IR PARAGIŲ

KITUS SKAITYTI

Juozas Kapačinskas

Spaudos baruose
(Tęsinys)

Visas šis mano labai bendrais bruožais aprašytas 
darbas, pa reik aluj a iš pa ruošėju ir leidėjų nemažos 
įtampos, bet kai laikraštis pasiseka gerai išleisti, vis 
dėl to teikia pasitenkinimą, šį darbą dirbdamas nie
kas nesiskundžia pavargęs — pasitenkinama, kad pa
siseka išleisti savo tautiečiams šviežią laikraštį, —sma
gu žinoti, kad jis neša šviesą ir džiaugsmą kiliems. Re
dakcijoje <Mrl>damas turi (sugebėti ne tik parašyti, 
o ir turi išmokti kaip atlikti kitus darbus, nes lietu
viškos leidyklos — redakcijos nėra pajėgios samdyti 
užtektinai įvairių sričių specialistų.

REDAKTORIAUS ASISTENTO PAREIGOSE

Redaktoriaus asistento pareigas pažinau dirlxla- 
mas Sandaros laikraštyje.

Pako} nebuvau dirbęs redakcijoje, atrodė, reda
guoti ir leisti laikraštį darbas įdomus ir lengvas. Sė
di prie stalo, rašai tai, kuo skaitytojai įdomaujasi, ar 
pageidauja. Vėliau, kai teko pačiam skaityti korespon
dencijas, daugiau ar mažiau jas pritaikyti spausdini
mui, supratau, kad redaktoriui atsiustos medžiagos 
atranka nelengva.

Pirmiausia, kad žinotum, kas tinkama spausdinti, 
ar ne turi skaityti viską, kas paštu atkeliauja. Vieni 
gal rašo, kaip sakoma, iš didelio rašto — išeina ir iš 
krašto, perdėtai, vienpusiškai išdailintai, kur visas įvy
kis nupieštas švic iomis spalvomis. Kiti rašo bendry 
bėmiS' vienus faktus ar asmenis aprašydami perdau

■ ■ - * i . ........................... _

iškelia, kitus pažemina. Dažnai perskaitęs parašytą 
lapą, nepajėgi suprasti, ką tas žmogus npnėjo pasakyti, 
gerai, kad pavyksta pagauti jo mintį, tada žinai, ką su 
lokiu rašiniu daryti.

Gražu, kai žmogų už gerus darbus ar pastangas 
pagiria, dar gražiau, kad jį užtai paskatina, aprašyda 
mi spaudoje. Nusipelniusio asmens pagerbimas yra 
vertinga žmonių tradicija, gyvuojanti šimtmečius ir 
niekam nenusibostanti, tačiau dažnai rašoma apie 
tuos, kurie tik daug vaišino, ar sugebėjo iškilti, Bet nie
kuo kilu neprisidėjo prie tautinio sąmoningumo ug
dymo, be jo gi ištirptume, išnyktume tarp svetimųjų 
nepastebėti. Visiems malonu, smagu, kad mūsų tau
tiečiai sugeba įsijungti į žymesnius darbus, ir įsibyja 
sudėtingas profesijas, aukštai įvertinami tose pareigo
se, bet kai šie žymūnai tik užsisklendžia vien savo pro
fesijos kelyje ir mes skatinami tuo didžiuotis, kad 
“tirpstaiue amerikoniškame katile”, kaip mėgstami 
išsireikšti, ir daugiau nieko, tai mūsų tautiečio atsieki- 
mas. darbas už solidų atlyginimą — nedidelis nuopel
nas savai išeivių visuomenei ir tautai.

Nelengva redaktoriui išlaikyti išorinį orumą ir vi
siems įtikti, apie kuriuos jam tenka daryti išvadas. Rei
kia sugebėjimo ne lik žinias paruošti, atrinkti, kurios 
svarbios ir kurios mažiau reikšmingos, o taip pat pa
žvelgti kitų akimis į I>endrus reikalus ir įvairius rea
gavimus priimti kaip natūralų reiškinį. Kiekvienas 
laikraštis turi laikytis tam tikrų uždavinių rėmuose, 
kokiems tikslams jis skiriamas, kurių reikalavimų jis 
negali peržengti.

Būti redaktorium arba eiti jo pareigas, tur būt. 
nesuklysiu pasakęs, tai reiškia pirmiausia būli objek
tyviu, plačių visuomeniškų pažiūrų ir pateikti žinias 
I>ci įvykius traktuoti taip, kad viskas tarnautų bend
ram siekiui, nes dirbama ne sau, o visuomenei.

Th# holder h«r*c? assumes *11 
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Assistant Editor

Redaktoriaus vardas duodamas jie kaip dovana, 
greičiau įpareigojimas padaryti laikraštį įdomesnį’, 
naudingesnį bendriems siekiams, p tai jau perą taip 
paprasta. Redaktoriaus pareigos nėra tokios lengvos, 
kaip daugeliui atrodo, geriausiai tai pajunti tik be
dirbdamas tą darbą. Redaktoriui privalu rūpintis ne 
tik tuo, kad būtų puslapiai užpildyti, kad vis kas nors 
naujo, įdomaus juose būtų. Vaizdžiau sakant, kaip 
dailininkas piešia ir nuspalvina paveikslą, taip redak
torius turi spalvingai paruošti žinias ir straipsnius. 
Gautu žinių palaidas mintis surinkti ir apdailinti, pa
ryškinti, papildyti ar sutrumpinti ir vis saugoti, kad 
fakto neiškreiptum, ar ko nepraleistum. Ir taip kiek
vieną dieną, vis sėdi palinkęs prie rašomojo stalo, įsi
knisęs į popierių krūvas...

Tiesa, redaktoriaus vardas yra nemažas paskati
nimas, kartais išaukština, pradžiugina, bet redaktorius 
niekari neturi ramybės, visada esti užimtas, tik pot
raukis spaudai padeda tą nelengvą naštą nešti, įkyrią 
jis pasiima.

Atsakingas ir įtemptas redaktoriaus darbas var
žomas visokiu potvarkių, taisyklių ir įsipareigojiiųu; 
kartais dar susilaukia nepelnytų priekaištų, kurie il
gai kartina jo jausmus. Kitaip tariant, redaktoriui lai
kantis savų principų, tenka atsižvelgti ir į kitų kritiką, 
o savo vertinimo kriterijum, kiek galint gilesnių ir pla 
tesniu žvilgsniu aprėpus daryti galutinas išvadas.

(Bus daugiau)

Oficialus Spaudos Atstovo 1976 melų Pasas
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AKU1ERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą- 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

PR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IK ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T»M. 491-0533

Fm Valley Medicel Canter 
860 SUMMIT STRBET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

aviacijos lakti- 
Irving Signer iš 

beatostogauja-

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, H-
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni 8—3 vaL 
TH ; 567-2727 arba 542 2728

.EI------BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 Wwt 103rd StrM) 
Valandos pagal suturimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMSTBISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2418 W. 71 St' T«l. 737-5149

Tikima akis Pritaiko akinius ir 
i.?. X' “contact lenses7*1 .
’ - < * B - * * ■ »

Vai. agal susitarimą, uždaryta treč

VISKAS YRA GERAI, KAI 
BAIGIAS GERAI

CHICAGO. — Tai buvo II 
Pasaulinio Karo metai 1911, 
kai Vakaruose darėsi aišku kas 
laimės karą ir JAV savo karių 
Pacifiko frontuose didesnį skai 
čių pradėjo paleisti atostogų į 
Australiją.

Vienas karo 
nas leitenantas 
Čikagos, kuris
mas susipažino mažą, bet gra- 
ią mergaitę Joan ir įsimylėjo, 
tačiau greit buvo pašauktas j 
frontą grįžti Nauj je Gvinėjoj. 
Perdaug trumpa buvo ta meilė, 
o Joana turėjo savo draugą 
(boy friend) ir į amerikiečio 
paprašymą jos rankos atsakė 
neigiamai, bet pažadėjo jam pa 
rašyti.
Jiedu kurį laiką tvarkingai su
sirašinėjo, bet Joan ištekėjo už 
Australijos armijos kapit no. 
Porą vaikų įsigijo ir paskutinis 
saitas su Irvinu nutrūko, nors, 
kaip vėliau prisipažino, minty
se amerikietis tebebuvo.

Karui pasibaigus Sig (taip 
artimieji vadino Irvingą Signe
rs) prįžo į savo'Čikagą ir gavo 
darbą — auditoriaus vietą mie
sto pajamų departamente, bet 

] Joana širdyje ir mintyje tebe- 
1 buvo.

Pagaliau radęs nepažįstamos 
australietės adresą, parašė jai

Mažeika E/Evans
Laidotuvių Direktoriai

IV. RAITO TYRINĖTOJAI.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Bet Dievas, kuris yra turtingas gailestingumu, del begalines save 
maitas, kuria ils mus mylėjo, kai mes buvome mirę nuodėmėse, atgai
vino mus drauge su Kristumi". Jono 4:14-16.
Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne

galima pasiekti jos aukštumą ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpatį kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa, 
ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 
arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų dangiškojo 

siliksime ištikimi ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime su Kristumi 
Tėvo meilę ir jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius. Jei tik pa- 
jo garbėje ir šlovėje.

Karštomis vasaros dienomis šunys ieško pa vėsio, bet mažo vaiko nepaleika vieno. Jis jaučia 
pareigą jį globoti.

. kia būti jokiu literatūros žino
vu, kad pamatytum kokius kur
sus tokių sakinių autorius yra

DR.LEONAS SEIBŪTIS laišką, atsiprašydamas ir klaus
- • -f 4 i____ ____ ______ ______  • i

// < f j INKSTŲ, PŪSLES 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3 rd STREET

. Vkl.„įnirau. 1—4 popiet
’ • ketvirtd. f —7 vai. vak
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findriprekfiką, tpec. MOT E R J ligos.
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y - PR 3-1223
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. L 7 pagal susitarimą.

damas ar gyva tebėra ir kur 
gyvena tokia ir tokia moteris 
Harris arba jos draugė Mrs. 
Towarow.

Pasirodo, pataikė — greit 
gavo atsakymą, kad Joana da
bar divorsuota, nebegyvena 
Sydnėjūje, o jos draugė yra mi 
rusi. To Irvingui ir tereikėjo— 

^sekančią dieną jis išskrido į Au 
straliją ir po 33 metų įvyko an
tras susitikimas, kuris baigė
si vestuvėmis. Seka trumpas 
dialogas:

“Aš tikėjausi susitikti mažą 
! brunetę 19 metų mergaitę, bet 
ne 54 mėtų bobutę su šviesiais 
plaukais1’, juokaudamas pasa-

IGNAS PETRAUSKASSNOBAS IR UTEROTA
!ės, kaip iš Vezuvijaus, anot jo, baigęs. Labai panašiais plūdi- 
pasrpiįa tirada prieš visus tuos, mais ir okupanto leid. spaudoje 
kurie pasilakė prieš pornografi i mus puola. Atrodo, kad dabar, 
nrus ir LietOTą ir lietuvius šmei j jei norėsi sužinoti kokiais nau 
žiančius Torpanus. Pagal o iete-jjais 
ratorinį aųprątimą, visą, kas pa j 
gal okupantą yra ir literatūra 
ir menąs. & kas pasisako prieš 
tokius leidinius, tai Raila palei 
džia atitinkamą jo intelektui ir

“De

Tolimuose vakaruose gyvena 
žurnalistas, kuris nuo pat jau
čia. Ten organizavo, platino idė- 
ateinančiomis iš rytų. Lietuvoje 
nepatiko jam patuijotinė spau
da, literatūra, nepatinka jam ir 
čia. Ten orgnizavo, platino įsč
ias priešingas lietuviams, prie- 
šingas patrijotižftiui. Nenurims 
ta jis ir čia. .

Jau 1975 metais Draugo pus sugebėjimams, šią tiradą 
lapiuose Raila paskelbė savo au^ mogogijos ir dumblo lava šoko 
srnę įdėją. Girdi.

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

sinę įdėją. Girdu.. “Pogrindyje užpilti nieko bendra su jietratū- 
įstėigti Lietuvos rezistenlinę ta- ra neturėjo-piliečiai “patrijo- 
rybą. Dabar reiktų kantriai ruoš j tai” (jo pažymėta kabutėse-) bei 
*tį dirvą, reiktų-beveik „iš naujo į šiaipjau r&smingi netikėtai iš- 
perąuklėti išeivijos ’protus ir Į dygę if pagal Illinois Įstatymus 
širdis”... Jis jau tada žitfojo, kad užsiregistravę tarzanai’L.. Nerei

vazdais okupantas savo 
propagandoj e sugalvoj o plūsti 
išeivius, nebereikės žiūrėti į 
‘"Gimtą Kraštą”, bet užteks už
mesti akį tik į mūsų katalikiš
ką Draugą. ji

Iš tos Br. Railos kalbos būtų 
galima sudaryti vaizdą, kad jis 
gerai susipažinęs su menu ir Ii’ 
teratūra, kada jis garbina tas 
pomagrafines knygas. Bet tik
ras literatūros kritikas, dr. Jo
nas Grinius, visus tokios Hetera

(Nukelta į 6 psL)

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

- -y ae~iĮiT~<M^innrirrLrinrr>

, P. ŠILEIKIS, 0. P. iiė Siįeris:
ortfopeda^-PROTEZJSTAS “O aš laukiau aukšto, nuo

Aparatai - Protezai. M<d. ban-
I dažai. SmcUi;'pagalba kjjoms. saules parudusio bonibardie- 

(Arch Support^ ir L t riaus, o ne 61 metų amžiaus 
žmogaus, išblyškusio nuo žie
mos oro”, atsakė Joan.

**Manau, kad mudu manė
me susitikti vienas kitą, tebe
būdami kokie buvome tose se
nose fotografijose. Tačiau kai 
pradėjome kalbėti, pasijutome 
lyg niekuomet nebuvome per
skirti”, pridūrė ji.

| “Mes pradedame iš naujo. 
. Sydney miestas daug pasikei

Ak Aparatai - Protezai. M<J. ban-nk r . L_.. _
(Arch Suppprtį) įr L t.

VaL t B-^4 ir 6—8. ^^adiemais 9—1 
2850 W»«t 63rd Sf., Chicago. IH. 60629 

_ T+fcf.i FR^p^ęf

perkraustyma’j

MOVING 
Leidimai — ®iln« aparaud* 

ŽEMĄ RAINA 
R. ŽERtNAS 
T«L WA 5-8063

išeivijos lietuviai: visokie “šau
liai, karininkai ir-visi kiti neišti
kimi okupantui, nepritars be- 
dradarbiautojams su okupanto 
agentais, pakol jie nebus pervesti 
nėr perauklėjimo mokyklą. Ne
žinia ar jau veikla ta pogrindy
je perauklėjimo: mokykla, ar pa 
sitenkinarna L. B. bendradar- 
biautojais. Nežinia kiek jie su
rado. tokių perauklėtų, protų, ku 
ri anot gen. Petronio ir Nainio 
....“Susivokė laike ir aplinkybė-; 
sc”... Į

Dabar vėl pasirodė Drauge, į 
kaip paprastai ilgas straipsnis. 
Jame žinoma ir vėl iš jo burne- 4

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

ELZBIETA GAVĖNU
Mire 1978 m. liepos 23 d., sulaukusi 82 metų amžiaus. Gimusi 

Lietuvojė, Dainių km., Jurbarko, valse.
Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Jurgis, marti Lilė ir anūkė Audra, gyy. 

Bolder. Cola, 2 dukterys — Ema ir Marytė, gyv. Chicagoje, brolis 
Augustas Orentas gyv. Oak Lawn, HL, ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Pirmadienį, 7 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Kosary koply
čioje, 2100 W. 59 St., Chicago, Ill.

Antradienį, 8 vai. vak. bus maldos Liet. Ev. Liuteronų parap. 
bažnyčioje, 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, Hl.

Trečiadienį, liepos 26 dieną 10:00 vai. ryto bus pamaldos toje 
pat bažnyčioje, o po jų bus laidojama Bethania kapinėse.

Visi a.a. Elzbietos Gavėnienės giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar- 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus su šeima, dukros, brolis ir kiti giminės

Laidotuvių direktorius Kosary, tel. 434-4246.

TĖVAS LR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

MOVING
Apdraustas parkraustymas 

ij įvainy atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO IŠIMOJ VALANDOS 

Vhaa programos H WOPA,

L|<Hjvly kalbą: kasdien nuo pir- 
inadienie iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniai! nuo 8:30 iki 8:30 

vai. ryto.

Vedėją Aldtna Daukue
Tąlgfų HEmlock 444U

7159 Sw MAPLRWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

z.

(feuigoO ir

CkicLgoc
Lietuvių

LudOtUVlU

OirtKtorią
AftMociacijoj-

Desscrti for holiday m^als are rich and tempting, ries are 
popular desserts, and it is traditional in many homes to have at 
feast two different kinds so family and guests may have a 
choice *- or a sliver of both. Pumpkin, mincemeat and pecan 
are favorites. A refreshing addition to the pic desserts is Frosty 
Cranberry-Orange Relish Pie, an easy-to-prepare delicacy.

Packaged thawed frozen cranberry-orange relish, marsh
mallows and sugar are combined and heated in a saucepan 
until the marshmallows melt. Cool and fold into whipped 
cream. Finally the scrumptious mixture is poured into a baked 

! tender, flaky pie shell. Frosty Cranberry-Orange Relish Pie can 
be prepared ahead of time and frozen, so there is no last 
minute rush or fuss.

1 / Frosty Cranberry-0range Relish Pie
j L s Yield: 9 inch pie

full-sized marshmallows
cup sugar
cup whipping cream or 6 
ounce can evaporated . 
milk, chilled

NORMANĄ 
INĄ

Didžiauiiai kailiu 
pasirinkimai

Its North Wah*«h Avbmm

Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas pra-Į 
Some atsiųsti jų adresus. Mes) 
jiems siusime Naujienas dvi sa-

tęs, bet Joana tebėra ta pati”,’ 
pasakė Irving ir paprašė Joa-į 
nos rankos, šį karta ji atsakė: Į 
‘Taip”.

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

Telef. 476-2345

' Warm Up With Easy To Make 
Chicken Chowder

Frosty Cranberry-Orange Relish Pie
ny Martha Logan--------------------

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOM IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

JO: LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArdi 7-344)1

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave- Cicero, £11. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
434K 8o. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette S-S57J

Cool crisp days herald the return of hot soup to your meflu, 
And nothing is more rib sticking on an autumn day than » 
steaming bowl of thick chowder. For real homemade goodness 
with just a can opener and a little imagination, try Oeamy 
Chicken Corn Chowder. Convenient canned chicken spread 
provides hearty meat flavor instantly to combined eans of 
condensed omon soup and golden kernel com. The chunks of 
real chicken add texture and richness to the cream based soup. 
Pack it in a wide month thermos for a back to school lunch or 
serve it for supper with crusty rolls and baked apples for dessert,

Creamy Chicken Com Chowder
1 can (4-3/4 ooecra) 

chunky chicken sp^ad
1 can (8-3/4 ounces)

, whole kernel golden

st 1 cafl (10-1/2 ounces) 
condensed cream of 
onion soup 

cup milk 
cup water " eorw ic liquid”

ūrfpe saucepau, gradually add milk and water to

2/3
2/3

In a tarpe saucepan, graduallyaddmiLk an* water to sen p, 
stirring constantly. Add chicken spread t»d com; heal to bod
ing. Reduce heat and cow. Simmer 5 to 10 mipuX&u stirring

t

GEORGE F. RUDMINAS
&19 8*. L1TUANICA AVE. Tel: YArtb 7-1188-1131

Baked 8-lnch Swiftening/ 
Jewel Shortening pie 
then

10 ounce package frozen
cranberry-orange 
relish, thawed

. Combine relish, marshmallows and sugar in heavy saucepan. 4 
į Cover and h*at slowly until marshmallows roelL Stir occasion

ally. Cool. Whip eream or milk in a chilled bowl until stiff
1 peaks form. Fold into rebxh-mix ture. Pour into cooled baked 

pie shelL Wrap for freezing. At serving time, remove pie from 
freezer and let stand 10 minutes before seridng. .

20 
% 
1

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICS)

2424 WEST 69ta STREET REpubUe 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Vli xink 7-«47>
11023 SOUTHWEST HIGHWAY, Pilot HUI*. VL 974-4411

3354 8o. HALoTjED STREET Ph*»e: TArda 7-ltll

I — maujtimoą chkago 8, ILL Tuesday, July 25, 1978



(Atkelta iš 5-tu psi.)
t ūros vertintojus, kaip Br. Kai 
lū. vadina Snobais. Jis randa žo
dį ir k u n. Bagdonavičiui. Jis ra 
><•>... “Draugo teologas per men 
kai atsižvelgdamas į “Striptyzo” 
visumą, j > pradėjo klysti ir k’- 
t u s klaidinti”...

Kaip matėme, jam niekada ne 
buvo prie širdies pat ri jotini ai 
lietuvių veikalai, bet karštai pra 
dėjo ginti okupanto išleistą ir 
čia perspausdinta romaną ir tą 
nelaimingą “Sauja Skatikų”, kur 
suniekinama išeivijos lietuviai, 
o Iškeliamas okupanto milic nin 
kas.

Vilniaus kursuose, kur anot 
Nainio, “Jaunimas išmoks, kaip 
išlaisvinti Lietuvą”, vieno kur
santo užrašuose pažymėta: “Mai 
ponis. pradžioje buvo skaitomas 
geru poetu, bet vėliau, jaunimas 
nuo jo pradėjo nusisukti”... 
Aišku lektoriaus skaityta cita
ta. Visiems aišku, kad kursuose 
okupanto klapčiukams reikia iš
eivijos jaunimą nuteikti, sunie-

■ kinti jų akyse ne tik Nepriklau
somos Lietuvos laikotarpį, bet 
ir to laiko tautos atgimimo po
etus. Bet reikia stebėtis, kad ir 
Br. Raila, .pagal tų kursų meto
dus, stengiasi suniekinti Mairo
nį .tą musų atgimimo poetą. Jis 
rašo: ... “Ne kartą tai tik gerai 
sueiliuoti straipsniai ar pamoks 
lai ritmo ir rimo rėmuose”... 
Taigi matome, kad net propagan 
dos kursų lektoriai, nerado to
kių “gražių” žodžių, poetui Mai 
roniui suniekinti kursantų aky
se. Įdomu, kaip turėjo jaustis 
poetas Bernardas, klausydamas 
tokio turinio jo-garbei sakomos 
prakalbos. Ar jis nepagalvojo^

fia.kad tas auksaburnis kalbėtojas, 
* panašiai žodžiai is kitoj? pas
kaitoje ir aoie ji kalbės. Juk ir 
Bernardo poezijoje nemažai ir 
religijom ir pa tri j etiškumo.

Be kitą, jau daug kaptų gir
dėtų Br. Railos tiradų, šį kartą 
tas snobas, pagal Dr. Upinių, 
rado r vieną naują vardą.... “už 
siregistravę reorganizuoti tarza 
nai”... Atrodo, kad patamsių gai 
valam-, viešuma, tvarka, bado 
akis. Ji. siūlo slaptas tarybas, 
t<xiėl nepakenčia organizacijų, 
kurios tvarkingai viešai tvarko- 
s’, čia jis sugalvoja naują vardą 
visiems tiems, kurie pasisako 
prieš okupanto agentus ir jų 
veiksmus. Jis pavadino juos tar 
zanais. Pasakose vadinamas tar 
zanas, buvo džiunglių gyvento
jas, kuris darė ir stengėsi dary
ti, kad tas gyvenimas džiunglė
se, būtų geresnis, šviesesnis, ma 
žiau neteisybės. Ip mūsų. tiltų 
statytojai išeivijos bendruome
ninį gyvenimą pavertė džiunglė 
mis. Prasidėjo šmeižtai, apgau
lė, suktu keliu mūsų jaunimą 
pradėjo vežioti į okupanto ruo-Lj 
šiamus propagandos kursus. ReiĮ 
kėjo kam nors aiškiau, griež-j 
čiau, prieš tuos bendradarbių? 
veiksmus pasisakyti, iškelti, iš
ryškinti jų suktybes, pitaip sa
kant, turėjo atsirasti šiose fron 
tininkų sukurtuosiuos džiunglėse 
drąsesnių, .pasiryžusių žmonių, 
Br. Raila pavadino “tarzanais”.:

S. Paulauskas

— Amerikos laikraščių redak 
cijos gauna daug laiškų, reika
laujančių atstatyti Andrew 

Youngą. Ką barzd ūkinė bendrui 
menė darys su jos draugu? Ne 
augi Kamantas jį laikys?

GARSINKITES NAUJIENOSENAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS

TRUMPAI »
Korektūros klaidy 

pataisymas
m. liepos mėn. 24 d. Nau- 

“DR 
pir-

Š.
j ienų Nr. 168 straipsnio
DEVENIO ATMINČIAI’* 
moji ir antroj*'pastraipos, kaip 
netiksliai atspausdintos reik iš-

— Jonas šeštakas iš Detroito. 
PLSŽ šaudymo varžybose lai
mėjo du auksinius medalius. 
Tos apylinkės Vitalis J. šepu- 
ta laimėjo du sidabrinius me- braukti ir jų vietoje įdėti šias
dalius, Auksinius medalius lai- teisingas pastraipas: 
įnėjo I). Ivaška iš Bostono, Vy
tautas Svilas iš Hamiltono ir 
Eugenijus Kuchalskis iš Toron
to. Sidabrinius medalius gavo sukaustytą veidą. Vienoje aki- 
Vytautas Tamulynas, Dainius rnirkoje mintyse praslinko dau- 
Janušonis ir Andrius Zaleckis,* ge[js matytų ir išgyventų dak

taro gyvenimo epizodų. Neju
čiomis, refleksijos keliu, iškilo 
v’mas po kito klausimai. Ar dak 
taro nueitas gyvenimo kelias, jo 
veikla ir nuveikti darbai nenu
keliaus drauge su juo į amžiny
bę, tepalikę blankius pėdsakus 
pageltusiuose lietuvių tautos is-,

I tori jos lapuose? Kuriai epochai
— ;Dail. Anastazijos Tarno- priklausė daktaro idealai, jo sie- 

šaitienės darbų paroda ir audi- kiai ir užmojai?
mo kursai bus spalio 2—6 d.į Ar tai, kuri sukniubo Antro- 

{New Yorko Kultūros židinyje, jo Pasaulinio karo audrose, te- 
|Tuo reikalu į Kanadą pas dail. palikusi atgyventos epochos ske 
Tamošaičius buvo nuvykę An- veldras, skausmus, ašaras ir be 
taniha Reivytienė,Antanas Rim 
vytis ir dr. Jonas Lenktaitis.

— Žalgirio šaulių kuopa Kle- 
velande ruošia gegužinę liepos 
30 d. 2 v. popiet Parkway prie 
Erie ežero. Jūrų šauliai svečius 
pavežios Erie pakrantėmis.
—Juozas Bružas, Hot Springs, 

Ark., iš anksto be raginimo pra 
tęsė prenumeratą, o savo gerus 
linkėjimus atlydėjo ?5 
Dėkui.

Susikaupęs prie atviro Myko
lo Devenio karsto ilgai žvelgiau 
į daktaro mirt es ir skausmo

Juozo Šmotelio

Atdminimij Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
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 — 5 doleriai.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
CR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMO K ĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

iš Toronto, o taip pat Kęstu
tis N e m i c k as, iš New 
Yorko. Bronzos medalius ga- 
vo Alis Benas iš Kievelando iir 
Algis Kontrimas iš Hamiltono. 
Jonas Pultinevičius iš Omahos 
gavo du bronzinius medalius, 
šaudymo vadovas buvo Balys 
Savickas.

viltišką viltį sugrąžinti gyveni
mą į prabėgusius amžius? Ar 
daktaras savo sielos gelmėse nu
jautė gimstančią naują epochą, 
į kurią atsargiu žodžiu ir pas
laptingu žingsniu skynė kelią 
ateinančioms kartoms?

Straipsnio autorių V. Karosą 
atsiprašome.

PETRAS KAZANAUSKASį Prez’dentas

auka.

Haven, 
atsiun-

Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell A Fe.

Chicago, Ill. 606X9

— Futbolo klubas LituRnica 
ruošia tradicinį pikniką ir fut
bolo turnyrą liepos 29 d. nuo 
11 ryto iki 11 v. vak. Marquet
te aikštėje, 6900 So. California. 
Dalyvaus Lituanica, Sparta, 
Lightning, Winged Bull, Rams, 
Green-White ir Real FC rink
tinės. Programoje taip pat da
lyvaus Chicagos miesto raitoji 
policija ir šunų dalinys, taip 
pat gaisrininkai.Sveikatos sky-
rius tikrins kraujo spaudimą.. 
Gros Vyt. Dargio “Vyčių orkes 
tras, bus gėrimų- ir užkandžių. 
Visi kviečiami. Klubo svetainė 
yra 2416 W. 69 St. (Pr.)

D t M I S I o 
ėž—10 M. AMI-Aui r~.xUCTOJ> 

TllCtjJ $91 pusmečiui automobili 
-UbUity apdraudimai p^nslnlnkarn- 

Kreiptli
A LAURAITIS 

AVI 
52W775

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

Mūrinis 2 butų, naujai atre
montuotas. Vieną tuoj galima 
užimti. Geriausia vieta Brigh-
ton Parke.

2 butu 9 m. senumo 2 po 5. 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik S82.500.

72 ir Campbell VA aukšto naujes
nis mūrinis namas. Įrengtas rūsys. 
$65.000.

10!4 akru žemės netoli Burlington. 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. S25.000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd SL Tel. 436-787?

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduod? už 
338,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, S50.000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
mette Parke.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nuo Chicagos prie ežero didelis 
aamas ir 3 akrai žemės. Daug gerų 
priestatų. Švarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
345,000.

Naujieną vadovybė ir Platininio vajaus komisija kreipiasi i visus akai* 
tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūną pavyzdžiais, platinant Šį seniausią Amerikos lietuviu dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
tain pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei. 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU!

skaityti Ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis. sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties **Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Visas ir visus*kviečiame I didžiąją talką.

— J. Mačys, New 
Conn., specialiu laišku 
tė $10 auką. Aleksas Patackas 

jis Marquette Parko atsiuntė 
$3. Tos apylinkės tautietis už-, 
sisakė Naujienas dviem mėne
siam tikslu tinkamiau susipa
žinti, todėl pavardės prašė ne
skelbti. Dėkui visiems.

— Donald A. Petkus, laidotu
vių direktorius Marquette Par
ke, įteikė Naujienų administra
torei Kristinai Austin 50 dole
rių. Juos laimės laimingasis 
Naujienų rėmėjas rudeninio 
pikniko metu, rugsėjo 10 d. Poį 
lonia sode. 1

1

M. L. S.

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY 
Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paršu

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimą skaitytoją reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJ1ENOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60601

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ doL

Pavardė ir vardas-------------------------------------------------------------------------

Adresas ______________________________ ___________________________

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo______________________ _ kuris
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardas _________________ ___________ _ _________ _

Adresas_____________________________ __ ________________________

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą tr Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  doL

Pavardė ir vardas____________ ________________________ _______.

Adresas ______________________  __ ______________________  _

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipą. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas_

Adresas ____________________ _________ _ ______________________ _

Pavardė ir vardas - ---------------- ----- -___________________________________

Adresas -----------,------ - -

FivirrfA ir wd«i ---------------- - _____ _

l Xre«M ..................  -■ ■ ______________ __________ _________

give..

HEARTS 
FUND

rlGHTxHEA»I DISEASE

GIVE HEART FUND

BEST THINGS IN LIFE
IcbII Frank Zapolls 1 
bot* w.vsth st 

GA 44654

STATI FAIM

INSU1AMCV

State Farm Life Insurance Company

IEŠKAU PIRKTI is savininko nau
jesni 2 ar 3 miegamu bungalow ar
ba nedideli sklypą Marquette Parko 
ribose. Tel. 925-2009.

Naujienoms reikalingas

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu: .

MARDA N0REIKIEN1
Wert ink St, Chloro, m M62J • Tel Wa 5-27J7

DMeHf rOtley Įvairi v
MAUTAI Ii IL’tOPOf SAMDtLIŲ.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAkOUrrri OI FT FARC1U JKVIC1 
LM1 W. Chtewa, IIL 9609. — TX. WA 5-J7T7

««. Chicle, IIL — TM. ISAJW
V. VALANTINAf

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE,

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

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

LAIKRODŽIAI Ir |

Pard*v1mxi ir Taisymu j
WE5T STREET

TtKfu RlpvbUc M141 
1 m/

— SPECIALI 20% nuolaida

BY OWNER — NO BROKERS 
2500 N. — 57 W. Qveen Anne Brk. 
bung. & 4 rm. in law apt. 3 bdrms.. 
11'2 modern bths., formal dining 
rm. & Ivg. rm. Paneled den. custon 
bld. kitch, w/modern appls, oak firs 
& trim, walk in closets, alum, facia 
trim & gutters, storm & screen, 2 
car grg, elec, eye, Close to schools 
& trans. Mid $7(>'s.

522-0567
FACTORY & BAKERY
MALE OR FEMALE 
APPLY IN PERSON 
417 S. Morgan St.
Chicago
ASK FOR BILL____________

MATRON
Immediate opening for part time 

Matron.
Applv in person: 

PERSONNEL OFFICE
CARSON PIRIE SCOT & C0Į 

9700 S. Western Ave.

VALDIS
REAL ESTATE 

2625 West 71st Street 
Tel. 737-7200 irba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
N»my Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose gn>It, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

HELP WANTED — MALE 
Darbininku reikia

Evengreen Plaza

už 14 karatų retežėlius. Daug į- 
vairių puošmenų. Mokame $4 
už sidabrinį dolerį. Perkame 
pašto ženklus ir pinigų kolek
cijas. PATRIA, 4207 bo. Sac
ramento. Tel. 247-5018. (Pr.) Į
------------  - —I

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.
___________- — — „ f *wri

KAIP SUDAR0W
TESTAMEJTTAI

Tuo reikalu Jum* gali dauf 
padėti teisininko Prano šulo pa 
ruošta, teisėjo Alphonse Welk 
peržiūrėta, “Suauvos” išleista 
knyga —

Su legališkomis formomis

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko 
mis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”. 1739 S. 
Halsted SL, Chicagc H) 60608.

and PLEASE 
make people 
išore caraful

CARPENTERS

WAITRESSES
CASHIERS
SALES CLERKS

WANTED
Experienced in rough carpentry. 

New Homes. South side location.
Cal! 424-6943 or 636-1699
HELP WANTED — MALS

Darblninkv

DENTAL TECH. WANTED;
Dentures only. 8 yrs. exper.
Future partnership poss.
Mus be able to communicate.
521-6011. Betw. 11-5. 

Ful or part timet
Permanent positions
Excellent income

Many good benefits
Insurance, discounts

Apply FABER ENTERPRISES
55 E. Monroe — Room 3533 

263-1223

LAYOUT MAN
Need experienced layout man in 

steel Plate fabrication shop. Liberal 
benefits. Mus speak English.

STANDARD BOILER & TANK 
CO., INC.

1000 West 142nd St.
Riverdale, TL 60627.

Call Al Antusid. (312) 568 7000.

CLEANING/OFFICE
Office in Schiller Park has an im

mediate need for a person to do ge
neral cleaning of office. Approxi
mately 40 hours—day shift.

Apply or call 678-1100
AIRW’AY PRODUCTS CORP.

3801 Rose Schiller Park
An ecu al opportunity employer

TOOL ROOM MACHINIST

PRESSMAN
Experienced A B. DICK operator 

wanted. Must be able to produce. 
Good pav for pressman. Must 
speak English.

5421 W Addison 
736-2966.

MAINTENANCE 
MEN

Immediate openings on our day shift 
for individual with 2-3 yrs. plant 
maintenance experience. You will 
be making both electrical (AC-DC) < 
& mechanical repairs and trouble: 
shooting on production equipment. 
Applv in nerson or call 379-4070

ADOLPH PLATING 
832 S. Central, Chicago

MAINTENANCE MACHINIST
LIFT TRUCK MECHANIC

Must be experienced.
WIRE DRAWER—TRAINEE

Men experienced in lathe, mil, 
drills,etc., needed to make dies, 
jigs & fixtures for wire pro
ducts company. Overtime & 
fixtures for wire .product com
pany. Overtime & full benefits, 
Phone for interview: 243-5940,

CHICAGO WIRECRAFT CO, 
1534 S. Ashland Ave., 
Chicago, Ill. 60608.

CLEANING & LIGHT 
MAINTENANCE 
Full time. Days.

SARATOGA APTS............ . ......
ROLLING MEADOWS 
259-0888.

CLEANING LADY
To clean small office. Must be e*- 
periensed and reable.

CLEATIVE PRINTING CO. 
5059 So. Oak Park 
Chicago 
586-3244

Steady full times employment.
Ecellent benefits.
Applv in person

WILSON STEEL &
WIRE CO.

4840 Western Ave.
Chicago, Illinois

I 
i i 
i

EVANSTON ROOFING 
COMPANY

Needs experienced repair men. 
864-1100 
Monday/Friday

BUILDING FOR SALE....... DRAPERY INSTALER

Dependable person needed to esti-,6 flat Orland Park by owner — de
mate, remove & rehang for drapery luxe 2 bedrooms, 2 baths, dining 
cleaning service. Life insur., hospi- • _
talization, vaca, exc. starting salary. 
Full time permanent position.

282-3717 for interview. 

room, kitchen, balcony, storage, ma
ny extras.

294-2126 until 5 P.M.
460 3527 after 5 P.M. & weekends

MABJiroi, CHfGAGO į ILL Tkiead^, July




