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OKUPANTŲ KALINAMI LIETUVIAI
(Tęsinys)

Jonas Matuzevičius, g. 1930, 
nut. 1053, bsm. 25, lag. 35; Jur
gis Mazelsis, g. 1912. nut. 1965, 
bsm. 15, lag. 17-A; Albertas 
Meškinas, bsm. 15, lag. 35; Via 
das Mitrikas, g. 1910, nut. 1955, 
bsm. 25, lag. 36; Stasys Mor
kūnas, g. 1913, nut. 1965, bsm. 
15, lag. 36;

Motiejus Namcevičius, bsin 
15, išvežtas į Mordo\ija, lag 
385/19;

Petras Paulaitis, g. 1905, nut. 
1958, bsm. 25, lag. 19; Jonas 
Paulauskas, g. 1915, nut. 1964, 
bsm. 15, lag. 36; Viktoras Pet
kus, g. 1929, pakartotinai nut. 
1978, bsm. 15; Bronius Petraus 
kas, g. 1922, nut. 1968, išvežtas 
i Permės lag.; Povilas Petronis, 
g. 1911, nut. 1974, bsm. 4, lag. 
35; Petras Plumpa — Pluira, 
g. 1939, nut. 1974, bsm. 8, lag. 
35; Ona Pranckūnaitė, g. 1936, 
1977 pakartotinai nut. 2 rru- 
kalinama čuvašijoj, Kozlovkos 
lag.; Bronius Ęurlis, nut. 1953, 
bsm. 25, lag. 35;

** Z i gm as Ran dis, g? 1920, b sm. 
10, lag. 36; Benius Rekašius, 
nut. 1955, bsm, 25, lag. 36; Vy
tautas Remeikas, g. 1942, nut. 
1967, bsm. 25, lag. 36; Jonas 
Rimkus, g. 1916, nubaustas 15 
m., lag. 36; Juozas Rugys, nu. 
1973;

Nijolė Sadūnaitė, g, 1938, 
nut. 1974, bsm. 6, išvežta i Kras 
nojarsko sritį; Antanas Saka
lauskas, g. 1938, nut bsm. 5, 
lag. 36; Vytas Sidoris,.g. 1928, 
nut. 1957, bsm. 25, lag. 35; Jo
nas Simokaitis g. 1936, nut. 19- 
70, bsm. 15, lag 10; Liudvikas 
Skiautis, g. 1935, nut. 1955. 
bsm. 25, lag. 19; Antanas Sluč- 
ka, nubaustas 15 m., lag. 35; 
Jonas Slušnis, nut. 1973, bsm. 
5; Vitas Stašaitis, nut. 1965 
bsm. 15, lag. 19; Algis Statke- 
vičius, nut 1970 ir uždarytas 
į psichiatrinę ligoninę; Povilas
Stonkus, g. 1906, nut. 1967! kitų pareigūnų nusikaltimus, 
bsm. 15, lag. 19; j Prokurorą Mitchell pirmiausia

1968, bsm. 10, lag. 36;
Povilas Tamulevičių

Tadas šerdis, nut. 1973, bsm įspėjusi jo žmona, pastebėjusi, 
5; Jonas Šerkšnys, g. 1917, nut kad Niksono administracija ver

čianti ji laužyti įstatymus. Nu- 
g. 19 sikalstamą vyro darbą ji išdės- 

62, nut. 1954, bsm. 25, išvežta; čiusi vienai radijo stočiai. Se-
} Mordavijos kone. stov. 385/3; kantį Haldemano prašymą ko- 
Juozas Tautkevičius, g. 1902, Į misija svarstys tiktai šių metų 
nut. 1954, bsm. 25, lag. 3; Ro - gruodžio 20 dieną o Mitchell se- 
bertas Tučas, nut. 1954, bsin kantį prašymą svarstys tiktai 
25, lag. 35; {ateinančių metų sausio 19 die-

Antanas Vaivada, g. 1900 j ną. Aukšti pareigūnai tikėjosi 
nut 1968, bsm. 15, lag. 19; Jo-I išeiti iš kalėjimo Jymiai grei- 
nas Vii utis,-g. 1914, nut. 1970,’čiau, bet įstatymų saugotojai ki
bsm. 15, lag. 19;

Pranas Zakšauskas, nubaus

KALENDORELIS

Rugpiūčio 12: Hiliarija, Gra- 
cilijus, Laimė, Daubaras, Ban
guolis.

Rugpiūčio 13: Radėgunda. 
Ipolitas, ElvyrA, Irvė, Gilvinaa.

Sante laka — 8:54, laidžiaai
— 7:M " '

tas 15 in., lag. 36: Juozas Za- 
lenkevičius. g. 1916. m:L 1958, 
bsm. 15, lag. 17 A; Zubavicius 
uždarytas į Serpsk psichių tri 
nį institutą.;

Algirdas Žyprė, g. 1930. nut. 
1958, bsm 25, adresas : Ta tarš
ka j a ASSR, 902 Ražam — 82. 
P-ja-UE, 148-st. — 6. I nd. 4200- 
82, Soviet Union; Šarūnas Žu
kauskas, g. 1950, nut. 1971 
bsm. 6, lag. 36; Bronius žvynis. 
g. 1915, nu t. 1966, bsm. 15 lag. 
36.

šiems kaliniams siuntini tais 
kai adresu: (pavardė, vardas). 
SSR. Moskva, Ucrezdenie 5119- 
/I Zch, USSR. Siusti re gist ruo* 
tu laišku, paimant registracijos 
kvitą, reikalaujant” gavėjo pa
rašo (registered -with return 
receipt requested). Jei po 90 
d. neateis gavėjo parašas, rei
kalauti per paštą kompensaci
jos, kuri pagal sutarti bus iš
ieškota iš Sov. Sąjungos.

Turintieji daugiau žinių apie 
šiuos ar kitus dabar okupantų 
kalinamus lietuvius, prašomi 
pranešti Amerikos Lie^nvįij^Ta 
rybai, 2606 West 63rd Street, 
Chicago Illinois 60629.

ALTo Informacija

Nusikaltęs prokuroras 
tikėjosi laisvės

WASHINGTON, D. C. — Buvęs 
JAV prokuroras Mitchell ir Bal
tųjų- Rūmų kanceliarijos viršinin 
kas H. R. Haldeman buvo padai 
vę prašymus komisijai bausmėms 
sumažinti, bet labai nusiminė, kai 
patyrė, kad komisija, ketvirtadie 
nį svarsčiusi jų prašymus, nutarė 
juos atmesti ir neišleisti jų iš ka
lėjimo. Haldemanas tebelaiko
mas Kalifornijos Lampoc kalėji
me, o buvęs prokuroras Mitchell 
laikomas Alabamos aviacijos ba 
zės Haxwell kalėjime.

Komisija turėjusi galvoje, kad 
abu buvo pareigūnai ir atsakin
gi ne tik prieš savo, bet ir prieš

taip galvoja.

Atleido Chicagos 
imigracijos pareigūno

CHICAGO, m. — Praeitą 
savaitę imigracijos vadovybė ty
rinėjo Chicagos Immigracijos ko 
misijonieriaus David Vandersell 
vadovaujamą Įstaigą ir rado ne 
viską reikalingoje aukštumoje. 
Pirmausią, tuojau iš pareigų 
buvo atleistas pats imigracijos 
komisijonierius Vandersell, o 
paskirtas kitas žmogus. Vander 
jell' pasiųstas f Birmingnamą, 
N. Y., raštšnėr tvarkos pasimo-

Šių metų liepos 29 dieną Marquette Parke žaidė lietuviškojo jaunimo Liths komanda su 
Sparta grupe. Lietuviai sumušė spartiečius 1--J). Aldermanas Jacksy įteikė laimėtojams trofėjų, 
kuriame buvo toks įrašas: “31 metinės žaidynės suruoštos merui Daley pagerbti. Pirmoji vieta 
Kęstučiui Jonikui pagerbti?’ Paveiksle galima įžiūrėti alderinaną, įteikiantį trofėjų.

Fotografavo A. VaitisSOVIETINĖ BLONDE KABINĖJASI PRIEDIREKTORIAUS JAY F. CRAWFORD
Prokurorui Mitchell ir BaltŲju Rūmu kanceliarijos 

viršininkui Haldemanui bausmės nesumažinamos —
MASKVA, Ptusija. — Vakar paaiškėjo, kad sovietų prokura

tūra įtraukė į Harvester direktoriaus Jay F. Crawford bylą gel- i 
tonkasę rusaitę, kuri duoda visai kitokią kryptį suimtojo Har
vester direktoriaus Jay F Crawford bylai. Į Leffortovo kalėjimą 

iškviestam Harvester direktoriui pakištas blondės pasirašytas 
pareiškimas, kuriame ji tvirtina, kad kelis kartus iškeitusi 
Crawfordui stambią sumą sovietinių rublių. Be to, kad direk
torius kelis kartus buvo užėjęs pas šią Larisą ir jų draugystė 
nuėjusi toliau.

Crawford paneigė 
primetamus kaltinimus
Direktorius Crawford pripažįs 

ta, kad jis kelis kartus yra ma
tęs Larisą, kai ji užeidavo pas 
vieną Harvester bendrovės tar
nautoją Valodia, bet jis pats ne
turėjęs jokių reikalų su ja ir į 
josios namus niekad kojos nebu
vo įkėlęs. Geltonplaukės Larisos 
platus pareiškimas pridėtas prie 
bylos, o Crawford bus priverstas'NERIMAS DĖL SOVIETTŲ MANEVRŲPLANO UŽPULTI VAKARU EUROPĄ

Pirmiausiai i ugni būtu siunčiamos 
nukraujuoti Varšuvos pakto jėgos

Hamburgo dienraštis “Die 
We]t” praneša: Sovietų armija 
ir Varšuvos Paktu sovietams 
pajungtų Rytu Europos valsty
bių armijos manievrais išbando 
nebe vien apsigynimo karą, jie 
išbando dabar puolamąjį karą. 
NATO slaptoji tarnyba stebėjo 
paskutiniuose Rytų bloko ma
nevruose naują taktiką: “drą
sųjį Kirtį” (daring chop). Vaka 
rų kariški ekspertai padarę anali 
zę priėjo grėsmingos išvados.

“Drąsaus kirčio” tikslas yra, 
kaip NATO analizė aiškina, 
tikėju staigbmu gintis badan

teisintis sovietų valdžios suruoš
tam teismui apie rublių pardavi
nėjimą juodojoje rinkoje ir apie 
intymius santykius su Larisa. 
Crawford paneigė rublių parda 
vinėjimo istoriją ir tvirtina, kad 
su ja neturėjęs jokių reikalų. Di
rektoriaus Crawfordo arešta sus 
tabdė sovietų valdžios prekybą 
su Harvester bendrove. Kelios 
kitos bendrovės, turėjusios Rusi
joje savo atstovybes, taip pat ma 
žiną prekytą su Sovietų Sąjunga.

čiam priešui kirti gilyn per vi
durį tuo būdu nubraukiant prie
šo pasiruošimus gynybai ir pa
galiau greitu prasilaužimu gilu-l 
mon NATO gynybą suplaišinti 
ir sugriauti.

Tuo pačiu metu kai Vienoje 
vyko derybos dėl kariuomenių 
sumažinimo Vidurinės Europos 
erdvėję, tai yra Lenkijoje, Vokie 
čių “demokratinėje respubliko
je” ir Čekoslovakijoje Rytuose 
ir Federalinės Vokietijos bei 
Benelukso (Belgijos, Olandijos 
ifr Liuksemburgo) Vakaruose, tai 
tuo pa»u med buvę paetebė^es

RUGPIŪČIO 25 D. RYTĄ KARDINOLAIRINKS NAUJĄ POPIEŽIŲ
Spėifcjama, kad bus širinktas kardinolas Pegnoli, 

artimas mirusio popiežiaus bendradarbis
VATIKANAS, Italija. — šiandien ryta, atlikus visas pamal

das. bus laidojamas popiežius Paulius šeštasis. Nuo ketvirtadie
nio ryto jo kūnas pašarvotas Vatikano bazilikoje. Ketvirtadienį 
u penktadienį, dieną ir naktį tikintieji galėjo užeiti į baziliką, 
□askutinį kaitą žvilgterti į popiežių, pasimelsti ir išeiti. Tūkstan
čio: italu ir kitataučių turėjo progos užeiti į baziliką ir pagerbti 
Bažnyčios galvą.

Popiežius Paulius sestasis 
mirė Castel Gandolfo vasar
vietėje. Besimeldžiant, jam 
skaudžiai suspaudė krūtinę. Bu 
vo pašauktas asmeniškas po 
piežiaus gydytojas, duota jam 
deguonio ir pašalinti skaus
mai. Atrodė, kad 80 molų am
žiaus popiežius atsigaus, bet už 
keturių valandų jam dingo 
minties aiškumas, nuo kurio 
geriausieji gydytojai negalėjo 
jo atgaivinti. Popiežius mirė 
sekmadienio vakare. Pirmadie
nį ir antradienį jis buvo pa- 

, šakotas popiežių vasaros re
zidencijoje, o trečiadienį per
vežtas į Vatikaną ir nuneštas 
tiesiai į baziliką.

Popiežius buvo padėtas ant 
specialiai paruošto katafalko 
o netoliese įrengti vėsintuvai

planingas sovietinių karo pajė
gų stiprinimas trijose Sovietų 
Sąjungos vakarinėse militarinė- 
se apygardose Tos apygardos yra 
Karpatai,, Baltgudija (Belorusi- 
ja.) ir Baltikumas (Pabaltijys). 
Vienoje vykusios derybos tų apy 
gardų nelietė.

Tose apygardose yra laikomos 
septynios sovietų armijos, tai 
vadinamasis “antrasis strategi
nis dalinys” Karui prasidėjus tas 
dalinys (7 armijos) po kelių ar 
keliolikos dienų gali būti perke 
liamas pirmyn (Perkėlimo grei
tis DR (Rytų Vokietijoje): 14 
divizijų tarp pirmos ir septintos 
karo dienos. Jų užduotis būtų 
po kelių dienų papildyti kovose 
su NATO nukraujavusio pirmojoj 
dalinia (rytinės Vokietijos, ir 
Lenkijos ir Čekoslovakijos) armi 
jas ir nušluoti paskutinį Vakarų 
pasipriešinimą

“Antrasis strateginis dalinys” 
(Staffel) skaitomas kaip sovietų 
kariuomenės elitas Kol “Die 
Welt” pirmą kartą paskelbė, NA 
TO eksoertai veik nieko nežino
jo apie tos “elito” armijos su
dėtį

Popiežius Paulius šeštasis bus 
laidojamas tos pačios bazili 
kos pamatuose specialiai pa 

Stipriausias ir didžiausias jo 
junginys yra 11 Gvardijos armi
ja Karaliaučiuje. Jos šarvuočiai 
yra aprūpinti žaibiškai greitam 
permetimui reikalingais kalik- 
liais. Tai elito armijai priklauso 
sekančios divizijos (kiekviena 
šarvuočių divizija po 11,000 vy
rų ir kiekviena šaulių divizija 
po 14,000 vyrų); 28-ji ir 24-ji di
vizijos Tilžėje ir Bobelėje, bji 
šarvuočių divizija, 1 29-ji ir 
344-ji artilerijos divizijos ir 1-ji 
motorizuota gvardijos divizija 
Karaliaučiuje, 31 oro desantų 
gvardijos divizija Kaune, 56-ji 
gvardijos šaulių divizija Taline 
((Estijoje), 26-ji motorizuota 
gvardijos šaulių divizija Gumbi 
nėję ir tokia pat 30-ji divizija 
Tapiau (Rytprūsiuos.

• 1600 m. lietsargiai buvo da-| 
romi ii pauk**ų plunksnų.

ruoštose nišose, šeštadienį ba
zilikoje bus atlaikytos iškil
mingos mišios, kuriose daly
vaus visi į Vatikaną suvažiavu
sieji kardinolai ir jiakviesti 
vyskupai, o vėliau popiežiaus 
karstas bus padėtas į nišą i c 
užmūrytas. Bazilikos nišose jau 
palaidotas didokas buvusių po 
piežių skaičius.

Paprastai suvažiavusieji kar 
dinolai imasi naujo popiežiaus 
rinkimo darbo tuojau po lai
dotuvių, bet šį kartą popie
žiaus rinkimas bus pradėtas 
rugpiūčio 25 dienos rytą, š 
kartą kardinolai panoro dai 
prieš naujo popiežiaus rinki 
mus išaiškinti visą eilę Vati 
kano užsienio politikos klau
simų. Didelė katalikų Bažny
čios dalis yra Rusijos komunis 
tų okupuotuose krašh’ose. Ne 
tik pati Bažnyčia, bet dvasiš
kiai ir tikintieji yra žiauriai 
persekiojami. Vieni Bažnyčios 
princai mano, kad vis dėlto rei 
kia rasti koks nors modus vi- 
vendi su Rusija ir didelę Ry
tu Europos dalį valdančiais ko
munistais, tuo tarpu kitiems 
atrodo, kad joks Susitarimas 
su pavergtų kraštų valdovais 
neįmanomas, nes jie stengiasi 
pajungti pačią Bažnyčią save 
politikos tikslams. Kardinolai 
nori šitą klausimą ir pagrindų 
išaiškinti, kad vėliau, berink 
darni naują popiežių, galėtų 
geriau orientuotis, kokį žmo
gų išrinkti Bažnyčios vadovy- 
ben.

Dalis Vatikanan suvažiavu 
šių kordinolų mano, kad nau
ju Romos katalikų Bažnyčios 
popiežium šį kartą galėtų būti 
išrinktas kardinolas italas. Tuo 
tarpu didelė kardinolų daugu
ma via dėlto yra įsitikinusi, kad

i

Komunistams imperializ
mas taip blogas dalykas

BERLYNAS. — Komunistų 
valdomos rytų Vokietijos dalies 
(DDR laikraštis “Schweriner 
Volkszeitung” straipsnyje apie 
pareigas agitatorių, kurie Gade
busch miestelyje (6400 gyvento 
jų) vaikšiodami iš namų į na
mus “aiškina” gyventojams kom 
partijos politiką tikslu rasti ša
lininkų pritarėjų valdžiai, tiek 
nusikalbėjo, kad ir imperializmą 
pripažino “neblogu dalyku”.

“Mes pastebėjome, jog nema
žai yra piliečių, kurie laikosi nuo 
rhonės: ‘‘Taip blogas imperializ
mas, kaip jis vaizduojamas, visai 
nėra, žmonės kapitalistinėse 
valstybėse taip pat nori taikos 
kaip ir mes, taip pat ir dar la
biau BRD (Federalinėje Vokie
tijoje) “rašo tame laikraštyje.

Washington. (APO). U. S. ge
neralinis daktaras Dr. Julius Ri
chmond ketvirtadienį perspėjo 
cigarečių rūkytojus nesiduoti su 
klaidinami pradėtais garsinti 
skelbimais, jog esą tyrimais nūs 
tatyta. jog kai kurių rūšių ciga
retės su mažiausiai smalos esan 
ios nekenksmingos surūkant po 
vieną pokelį per dieną.

“Nėra jokios rūšies cigarečių, 
kurių būtų galima be žalos rū 
kyti tokį ar kitokį kiekį per die 
ną”, pasakė daktaras, kurio pers 
pėjimas yra įrašytas kiekviena 
me cigarečių pokelyje.

nauju popiežium turėtų būti 
italas. Italui geriau esanti pa
žįstama Bažnyčios istorija, ti
kinčiųjų tradicijos ir artimiau 
šieji tikslai. Jeigu popiežiaus 
kėdėn būtų išrinktas kitatautis 
kardinolas .tai jam gali būti 
daugiau sunkumų indi joninei 
Bažnyčiai valdyti. I^ricš popie 
žiaus rinkimą, kardinolai no
ri, kad visa eilė svarbių klau
simų jiems būtų išaiškinta.

Pauliui įeitasis



LIETUVOS NACIONALINIO LIAUDIES 
FRONTO DEKLARACIJA

1974 metais Kanadoje leidžia- 
mi Tėviškės Žiburiai pirmieji ats 
pausdino vadinamo “liaudies 
fronto’ atsišaukimą, nenurody- 
dami šaltinių. Kreipėmės į Vii 
ko vicepirmininką, prašydami 
nustatyti, ar toks ‘"liaudies fron 
tas” Lietuvoje buvo sudarytas, 
bet mums buvo pasakyta, kad to 
kio dalyko nebuvo. Dabar ir vėl 
leidžiama to paties ‘ fronto” de
klaracija, kurios kilmė yra labai 
neaiški. Spausdiname visą dek
laraciją”, kad skaitytojai žinotų 
pagrindines jos mintis, o vėliau 
padarysime savo komentarus.

Naujieną Redakcija
Vardan tos Lietuvos vienybė 

težydi!
Mūsų kova teisinga ir šven
ta Mes nugalėsimi
TAUTIEČIAI PATRIOTAI, 

POLITINIAI EMIGRANTAI,

Nacionalis Liaudies Frontas, 
paskelbęs savo kovos programą 
(minimum ir maksimam) 1974 
metais Lietuvoje, 1975 metais 
laisvame užsieny, dar kartą krei 
piasi į visas Lietuvos emigraci
jos galvas, laikraščių redakto
rius ir bažnyčių dvasinius vadus, 
VLIKą, Altą ir buvusios Lietu
vos Respublikos oficialus parei- 
gūnus-konsulus su giliausiu pra 
šymu paskelbti NLF deklaraci 
jas, proklamacijas, atsišaukimus 
ir politinius biuletenius laisvuo 
se Vakaruose per spaudą ir lais 
vas radijo stotis: Laisvę, Laisvą 
Europą, Amerikos Balsą ir ki
tas.

BROLIAI IR SESERYS

Ši neeilinė NLF deklaracija, 
išleista vadinamosios Tarptauti
nio proletariato solidarumo šven 
tės proga, yra skirta visiems Lie
tuvos piliečiams, gyvenantiems 
pavergtoje Tėvynėje ir laisvuo
se Vakarų kraštuose. Mes rei- 
piamės į Lietuvos žemės ū

American 
Dream

Machine

Aznenca U the place that Is made 
c£ dreams. And, ILS. Savings 

Bonds have been helping to make

six years. That means your draema 
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 
bood-a-Month plan where you bank.

J. Biirkaus dvi naujos knygos: 
“DU DVASINIU BŪTYBIŲ PASAULIAI”— 
▼ienas gerųjų .ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psL 
Kaina $8.50.

“K0NNERSREUTH0 TERESE” 
(NEUMANNAITĖ),

didelėm raidėm, kaina S5.00. Abi knygos yra labai įdomios, 
visiems lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingas. Abi 
su persiuntimu US $1350, užsakant iŠ:

SŪDUVA, 8(® RAMBLE ST., HOT SPRINGS, AR 71901. USA.

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas. 
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 
Tel. 247-5081

LIETUVOS AIDAI
KAZE BRAZDZIONYTE, 

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

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

kio ir fabrikų darbininkus ir da 
bartinės inteligentijos atstovus, 
įstaigų ir įmonių tarnautojus į 
visus tatybinius piliečius-lietu- 
vius, kuriose dega lietuviško 
patriotizmo ugnelė prisidėti prie 
mūsų kovos už nacionalinę lais
vę ir politinę nepriklausomybę 
kuri šiuo laiku sunkiu mūsų tau 
tos gyvonią momentu yra ne 
beviltinis kraštą žadinti ir daug 
siekdami prisidėsime prie tos 
dar kovos, teisingos ir šventos, 
vedančios į mūsų visų bendrą 
tikslą — prarastos valstybės ats
tatymą, Laisvos Nepriklausomos 
Liaudies Lietuvos sukūrimą. Nes 
varbu, kad sovietinis imperializ 
mas, pasiekęs savo kulminaciją 
tarptautinės politikos srityje, 
naudodamas visas politines ma
chinacijas, įskaitant detentę ir 
kitus vadinamuosius atoslūgio 
plyšius, grasina visam laisvam 
pasauliui, bet mes esame įsitiki- 
bę ir neabejojame, kad ir jis ei
na suirimo linkme, turint gal
voje TSRS vidaus padėtį, kur 
visos nerusų sovietinės tautos 
veda pasipriešinimo kovą dėl 
tautinės laisvės, identiškumo ir 
politinio suverenumo (Pabalti- 
jys, Ukraina, Kaukazas).

PILIEČIAI

Nepamirškite, kad šiandien 
kaip niekada vyksta visų nelega
lių grupių ir organizacijų konso
lidacija ir jungimasis ir tai vie
nybei pasiekti galimybės vis di
dėja ir didės, šiuo metu reika
linga efektyvesnė Centro koor
dinacija, ir tuomet laisvės gali 
mybės dar padidės: kreipdamie 
si į tikrus kovos draugus, gyve
nančius JAV, Kanadoje. Angli
joje ir kitose, Vakarų valstybė
se, mes prašome jų tik dvasinės- 
moralinės paramos, — paskelbti 
mūsų informacijas, kurių tiks 
las suformuoti Lietuvos viešąją 
nuomonę kad statant į pirmą nio Jaunimo Sąjungą, kurios pro

i

Take stock iii America.

Tegyvuoja Lietuvos, Latvijos ta j

•Wiiwd.

Saturday, August*12

Lletuvoc kariuomene buvo gerai ginkluota pagal to meto karo roikalavimua. čia matomai prieilektvvinh dalinys

politinės dienotvarkės punktą 
Lietuvos valstybės atstatymą 
ant laisvų demokratinių pagrin
dų. NLF jau dabar nori pabrėž
ti, kad ateities Laisvos Lietuvos 
valdyme galės dalyvauti visa ko 
vojusi už laisvę lietuvių tauta, 
sudariusi koalicinę vyriausybę, 
kurios sudėtin įeis tie laisvai rin 
kti Lietuvos piliečiai, kuriems 
laisvės ir tiesos idealai bus bran 
gesni už visas materialines ver 
tybes. NLF, o taip pat jo są
jungininkai: Lietuvos Laisvojo 
Demokratinio Jaunimo Sąjunga 
(egzistuojanti seniai) ir Lietu
vos Patriotų Sąjunga, gimusi 
Vilniuje 1970 metais, dabar jau 
pereina į aktyvų ideologinį puoli 
mą kultūrinio, nacionalinio ir 
politinio fronto baruose.

Pabuskite ir stokite į LLDJS, 
kuri stovėjo ir stovi nacionali
nio jaunimo pirmose gretose, 
vesdama jus į laisvą ateitį, į tau 
tini atgimimą, į nepriklausomos 
valstybės atstatymą. NLF ape
liuoja į komjaunimo lietuvišką 
dvasią, pareikšdamas, kad laikas 
jums, Lietuvos komjaunime, mes 
t i svetimus lietuviams BLKJS 
bilietus, automatiškai pereinant 
į Lietuvos Laisvojo Demokrati-

grama patriotiniam Lietuvos jau 
nimui jau žinoma. Nors LLDJS 
dabar yra dar nelegali, tačiau 
bręsta sąlygos, ir netolimas lai
kas, kai ji bus legalizuota, nes 
tos organizacijos programiniai 
punktai eina kartu su humaniz
mo, laisvės ir žmogaus ir Pilie
čio Teisių Deklaracijos dvasia, 
o taip pat jie neprieštarauja L. 
Brežnevo sovietinės konstituci
jos paragrafams, kalbantiems 
apie TSRS piliečių laisves, ku
rios praktikoje (nepaisant Hel
sinkio ir Belgrado nutarimų šiuo 
klausimu) nėra pilnai įgyven
dintos visoje Tarybų Sąjungoje.

Lietuvos komunistai

gi drįsi te nueiti su priešais? Ar
gi jūs vis dar tikite sovietinio 
internacionalizmo šūkiams ir 
pasiliksite su jais, užmiršę savo 
tautos, savo nacijos šventus lais 
vės siekimus, dėl kurių mūsų 
didvyriška tauta sumokėjo t ūks 
tančių gyvybių krauju. NLF siū 
lo Lietuvos komunistams tuoj 
pat peržiūrėti pozicijas, vedan
čias juos į tautos, į Tėvynės iš
davystės prarają. NLF, stovėda 
mas darbo žmonių ir tautinės 
laisvės pozicijose, kviečia ir siū 
lo visiems komunistams, akty
viems sovietinės administracijos 
rėmėjams, nedelsiant pereiti į 
nacionalinės vienybės platfor
mą, kurios vienintelis — pagrin 
dinis — tikslas nuvesti lietuvių 
tautą, be politinių, socialinių ir 
religinių skirtumų, į laimingą, 
laisvą ateitį, sukuriant Lietuvos 
Liaudies Respubliką Baltijos 
valstybių sąjungos rėmuose vie
ningoje laisvoje ateities Euro
poje. Gegužės pirmosios proga 
mes norime pareikšti, kar ši tarp 
tautinė darbininkų šventė, ku
lią pripažįsta ir NLF, Maskvos 
paversta į prievartinę civilinę ir 
karinę demonstraciją, netarnau
ja jokios liaudies ar tautos in te 
resams. Ji, ta proletarų šventė, 
dabartinėje Maskvos interpreta
cijoje, tarnauja darbo žmonių 
sąmonei slopinti, kad užmigdy
tų lietuvių ir kitų tautybių, net 
socialistinių šalių-----TSRS sate
litų nacionalinius jausmus.

NLF siūlo gegužės pirmosios 
šventę paversti Taikos ir Lais
vės Pavasario švente, nešant tai 
kingoje • demonstracijoje sekan
čius lozungus: Mes turime teisę 
į apsisprendimą, nacionalinę lais 
vę ir politinę nepriklausomybę. 
Mes už Lietuvos, Latvijos, 
jos, Estijos valstybių atstatymą. 
Mes už visų- tautų nepriklauso
mybę, teritorinį integralumą ir

Žinokite, kad jūsų priklauso
mumas TSKP (Tarybų Sąjun
gos komunistų partijai) nėra gar 
bės ir pasididžiavimo reikalas. 
Tarnaudami svetimos imperia
listinės valstybės partijai, jūs 
išduodate savo tautos nacionali
nius interesus. NLF esmėje ne 
pasisako prieš komunistinę ideo 
Zopijų kaip tokią, bet pasisakė ir 
visuomet pasisakys prieš sveti
mą mūsų tautai ideologiją, pri
mestą mums, lietuviams, visiems 
pabaltiečiams, smurtu, jėga ir 
aneksinja. Nacionalinio Liaudies 
Fronto Generalmis štabas kons 
tatuoja, kad naujas tautos pabu 
d imas po ilgos ginkluotos parti
zaninės rezistencijos (partizani
nio* pasipriešinimo), prasidėjęs 
postalininiame periode, ypač po 
1972 metų, o dar labiau po 1977 
metų spalio įvykių Vilniuje, yrą 
toks didelis ir akivaizdus, jog ir 
jums, vadinamieji lietuviški ko 
munistai, laikas atsisukti pilnai, 
visu veidu į savo tautą, kitokiu 
atveju jūs galite būt pasmerk
ti. Neužmirškite; ‘kad lietuvių 
tauta ir be jūsų pasieks pergalę 
ir išsikovos valstybinę laisvę, 
bet ką darysite tada jūs? Nejau-

suverenitetą.
NLF skelbia birželio J5 lietu

vių tautos (Pabaltijo tautų) Tra 
gedijos Diena — Visalaudine 
Gedulo Švente (organizuojamas 
darbo boikotas), primenant so
vietinei LTSR administracijai, 

j kad lietuvių tauta tebetęsia po
litinę kovą dėl laisvės, nepripa
žindama dabartinio status quo, 
kurį įstatymmiškai ignoruoja ir 
kai kurios laisvosios vakarų vals 
stybės, kuriose iki šiol veikia 
Lietuvos Respublikos atstovybės 
ir konsulatai.

NLF prašo visas emigracines 
organizacijas organizuoti demon 
stracijas, nukreiptas prietš TS
RS oficialias įstaigas visuose 
laisvuose Vakaruose. NLF pa
geidauja, kad laisvos radijo sto
tys dar kartą paskelbtų jo pro
gramą (jau skelbtą 1975 metais.) 
o taip pat šią deklaraciją estų, 
latvių, lietuvių, lenkų, rusų uk
rainiečių, vokiečių, prancūzų, is
panų ir anglų kalbomis. NLF 
Genštabas (patriotinis-intelek- 
tualinis branduolys) žinomas stu 
dentijos ir inteligentijos masėse 
su nemažu kovotojų tinklu vi
soje respublikoje ir už jos ribų, 
yra plati visaliaudinė organiza
cija, kuri paskutiniu metu už
mezgė bendradarbiavimo ryšius 
su Lietuvos Katalikų Suszvieni- 
mu ir lietuviškojo “samizdato” 
Aušros leidėjais.?!!!

NT F Vadovaujasi VLIKd ir' 
ALTos nutarimais ir prašo' jų 
pagalbos informacijos srityje, 
nes be bendros politinės koordi
nacijos, žinant KGB represines 
galimybes, konspiracinis neleag 
lūs darbas yra gana sunkus. Gen 
štabas siūlo visoms užsienio po
litinėms organizacijoms sustip
rinti politines demonstracijas ry 
šium si**-Šadūnaitės ir V.: 
Petkaus izoliacija, kalinant juos 
ir kitus naujai suimtuosius in
telektualus ir kunigus lageriuo
se, kalėjimuose ar Vilniaus KGB 
izoliatoriuje. NLF Genštabas 
1978 metų balandy įsteigė Vy
riausiąjį Ryšių Komiteną (VRK) 
iš trijų atstovų (speciali konspi-

tuvos, vienas NLF narys iš lais
vojo užsienio)? Tos grupės tiks-;v 000 kilovatų^jėįgaūiė 4>ųvo; <
las palaikyti ryšius su užsieniu nuota )970 gam- •
ideologinio bendradarbiavimo los apsaugos orgahiza.cijoms pro 
prasme, kad būtų koordinuoja-; testuojant buy p niįfefeta^^Gaįu- 
mas nacionalinis darbas, tauti- • tinai pąstafaht Įai^įamC 1984 
nis laisvės judėjimas pavergtoje, metais ir kainuos $850^miįijonų. 
Tėvynėje. f ’ ■—a - ’ Į1 \

Tegyvuoja Lietuvos Naciona-, — Turkai Hrbal/patenkinti 
linis Liaudies Frontas visų na- i prezidento Carterio ' pranešimu, 
cionalinių ir pasipriešinimo jė- j kad jie gali pirkti' Amerikoje 
gų įkvėpėjas ir organizatorius, ’ 'cik^afgus-gįnklus^kopgtęsp pu 
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‘ijos i^ Lenkijos tauhj, 
ė, siekiant ateity to sąjungos 
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ocialistinė Rusija, atsisakiusi 
avo imperialistinės ' politikos 
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Detroito naujienos
KAS ęALžJO TIKtn, KAD

TAIP YRA
Detroito ateitįninkai ir L. Ben 

druon)eijė: pateko į raudoną 
verpetą. Štai kas “Vilnies” laik- 
Taityje š. m. liepos. 13 dienos lai

- apie ateitininką dr. Ke- 
.stutį KeMį ir jo žmonelę Vita
liją Rasą Keblienę rašoma: 

^\uyihriės” redaktorius S. J. Į V. Kebly, vienam, be Detroito 
; Jokubka ;ir žbioria Onytė iš Či- iir apylinkės visuomenės įgaliu 

automobilių atgabeno į jimo, Leituvos- vadavimo klau- 
JJętroito priemiestį St. Clair simu su Vytautu Kazakevičių 
Shores pas Teofilę Masienę ir nevalia tartis.

dukrą advokatę Stefanija ,
.Detroito Lietuvių Klubo pirm?. žumabstų išvyka 
Svečią š Tarybų Lietuvos aukš-’ žurnalistų išvyka įvyks rug- 

pareigūną, beabejo, ištikimą piūčio 20 d. šaulių stovykloje 
-^komunistą Vytautą Kazakevi ;“Pilonai”. Kviečiami žurna'/s- 
^ių.Ant greitųjų buvo sukviesta tai su šeimomis ir visi Detroi 
^DetroKp Uetūvių Klubo* Valdy- tiečiai ir kaimynai Windsorie- 
bą. Klubo yąldybpš susitikime čiai Pradžia 12 vai.

-pasitarti buvo pakviesti Detroi- žurnalistų išvykoje paskaitą 
įiiečiąi/Lietuvių Bendruomenės skaitys p. Gražulienė. Maistą pa 
^pyKnkė$ Valdybos narys Kęs- gamins sesės šaulės švyt u rietės. 
{^tis;Keblyš, ir jo žmona V. R. Rengėjai Detroito žurnalistų 
ZKeblienė. . Kuriam tikslui - tas skyriaus valdyba.

lausomybę iškovos, 
kas ir ne Altas, o 
lys”.

Mieli detroitičiai.

tai ne Vli- 
tik K. Keb-

pamastyki-1 
me, kur LB Apylinkės Valdy
bos narys nukeliavo ir kam jis 
spaudžia ranką ?Mes žinome kas 
yra Vytautas Kazakevičius iri 
kuriais tikslais jis čia pas klu- j 
biečius lankosi Gerbiamasis dr.

Pirmininkui išrinkti trūko “formalumo
Apylinkės Valdybos narys

Lietuvių r Klubo susitikime lan- Balfo išvyka
ir ką kalbėjo, ■ nieko viešai Balfo 76 skyriaus išvyka bus 

'neskelbiamą. rugpjūčio 13 d. 0. ir Č. šadeiku
Pokalbiuose - diskusijose su sodyboje, 28975 Welington dr.. 

■vienų jiakingų. ateitininku, štai Farmington. Kviečiami visi at- 
j>s. pian. išsireiškė: jsilankyti ir paremti Baltą. Pra-

“Girdyjei- Lietuvai Neprik- džia 12 vai Rengia Balfo skyr.

rugpiūcio 13 d. 0. ir Č. Šadeiku

Taip bent rašoma “Drauge” 
liepos 31 d. straipsnyje “Keletas 
Įspūdžių iš Lietuvių Dienų To-

tiko šiltai
ziazmo ir
kos pagautas Vytautas Kaman-

plodami. Matyt, entu 
geros baliaus nuotai-

i idS( f.I
ū 11 k st o

r u ;

ėta tik vienas kandida-jjus “Gajos” atstovai bei jų sve- 
kuns ir be rinkimų iš ciai.
buvo ’’išrinkta”. Gal čia i Norintieji pobūvyje dalyvau- 
sąmoningas ar neapdai- ti būtinai turi ra neš t i Dr. V', 
has. bet jis panašus į j laurui, 2652 \V. 59th St., Chi- 

, t ei. 312—778-1223, ne vė- 
rugpiūčio m. 21 <i. Dr. T.

:ir:omo portorgo veiks- cag 
ie blaiviai galvojančiam ! l*au 

. nepakeliui ir tuomi rei 1 
; vai susirūpinti.

J. Tijūnas f

GYDYTOJU ir DANTŲ GYDY-!
TOJI KORPORACIJA '

TERN n 'S LITNANTCAA -
— PATRIA”’

Šachmatų turnyras 
grandinėms žvangant
BAGUIO, Filipinai. — Tik bai

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
^AUĮtGHUSJ salima gauti nepaprastai įdomius GYDYTO- 

•' ĮĄ; yilUOMENtS VEJKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Ą. i. Guu*n MINTYS IR DARBAI, 258 psL, Ūkiančius 1905 

. „ »ttįėtiĮ įyyUm, Jiblooskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir susi-
— -------------- -------------- — šapo

wę<W.>’4.* — DANTYSr jų priežiūra, tveiKau. ir grožu.
rirtellali, vietoje $4.00 dabar tik_________

^įįįį^įįį^įį^Įįįf. ilk 
:>®****Ą— AUK4TAKULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.

. - XeUonė» po Europą japūdžlal. Dabar ak  ____
Mt rfataekyfi Mito, eMuntoa čekĮ arba money orda.-Į, prie 

pridedant 50c. persiuntime lilaldomt.

$3.00
$2.00

$2.05
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ronte’, kuriame dalinai ir beša- tas šias naujas pareigas prisiėmė, 
liškai pasisakyta apie PLB-nės • kalbėdamas ne kaip naujos val- 
pirmininko išrinkimo kombinaci dybos atstovas, bet kaip būsima 
ją- 1 s

Minėto rinkimo komedinio far 
cc aprašymą cituoju: “Pirmadie 
nio rytą seimo narius sujaudino 
vieno naujai į PLB valdybą iš
rinkto nario pareiškimas, kad 
jis, protestuodamas prieš PLB 
valdybos pirmininko “išrinkimą” 
be naujai išrinktos valdybos po
sėdžio, iš valdybos pasitraukia. 
Seimo banketo metu pirmininkas 
Br. Nainys pristatė Vytautą Ka 
mantą kaip naujai išrinktą PLB 
pirmininką. Šį pranešimą banke 
to dalyviai (ir seimo nariai) su-

aS’yiTSf ffc HALSTED ST, CHICAGO, ILL. <8608

------ - - -

valdyba.
Ant. Bukauskas

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

dilgsėjo 10 d., sjekmad
FOLONIA SODE
'S' L •/- ’ ' .

4 > ‘ ;; 46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

- * Viri lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i piknikų

gau sios ir vertingos dovanos

sis pirmininkas. Tiesą pasakius, 
seimo rinkimuose dalyvavusiems 
buvo aišku, kad į PLB valdybą 

į kandidatuojantis chicagos sąraša 
teturėjo tik vieną į pirmininkus 
kandidatą — Vytautą Kamantą. 
Tą žinojo sąraše dalyvaujantie
ji, žinojo ir rinkėjai. Pirminin- 
kystei formaliai patvirtinti trū 
ko pirmo formalaus naujai išrin 
ktos valdybos posėdžio.. Padėtį 
išgelbėjo pats “kaltininkas”. 
Tuoj po valdybos nario pareiš
kimo Vytautas Kamantas tiks
liai nupasakojo susidariusią pa
dėtį ir prie jos privedusias ap
linkybes. Svarbiausia, jis pats 
vienas visą kalt prisiėmė sau. 
Iš šono žiūrint nemažiau “kal
tas” buvo Br. Nainys, kuris iš 
praktikos turėjo žinoti, kad pa
gal PLB konstituciją pirmininką 
renka ne seimas, bet PLB val
dyba. Vytauto Kamanto šiltas 
ir atviras ir nuoširdus prisipaži
nimas padarius klaidą ir visos 
kaltės prisiėmimas sujaudino sei 
mo atstovus ir pakeitė protesto 
jančio valdybos nario nuomonę. 
Jis atsistatydinimą atsiėmė. Po
sėdis buvo nutrauktas audrin
gom ovacijom ir taip maža ki
birkštis buvo laiku ir vykusiai 
užgesinta.”

Tai va, tas parodo, kad rinki-

mo procedūra iš anksto buvo ap 
dairiai suplanuota, bet planuo
tojų apsivylimui iš jo pilna to 
žodžio prasme labai negražiai, 
net valdybos narys, kuris savi
garbos nepraradęs ir sąžinės bal 

Į so vedinas pareiškė protestą dėl 
konstitucijos nepildymo ir valdy 
bos kompetencijos pažeidimo. 
Tad kaip matome, ar begali bū
ti daugiau suprafanuoti demo
kratiški rinkimai, kai pirminiu 
kas “išrenkamas” ne pagal statu 
tą? Ko verti tokie rinkimai bei 
pirmininko “išrinkimas”, kai rin 
ko ne valdyba, bet kieno tai pas 
kirtą pirmininką formalumo dė 
liai, turėjo tik patvirtinti?

Žinoma, po tokio negražaus 
ir visuomeniniu požiūriu pavo
jingo darbo ima džiaugsmas, kad 
kibirkštis laiku buvo užgesinta. 
“Gaisro” išvengta tik dėka V. Ka 
manto neva prisiimtos sau kal
tės, kurios dalis krentanti ir Br. 
Nainiui už “pamiršimą” teisėtos 
rinkimo eigos.

Pagaliau, matant toki nesiskai 
tymą su kitų nuomone, jau ture 
tų būti aišku ir abejojantiems 
kas skaldo bei kompromituoja 
ALB-nę ir įneša nesklandumą 
josios užsibrėžtame darbe. Kai 
bėkime kaip norime, bet tas ro 
do vienos krypties kelią Keista 
ir tas, kad į PLB-nės pirminiu-

•‘FRA-,^115 tukusias šachhatų var 
I žybas tarp dviejų rusų Anato- 
llio Karpovo ir Viktoro Korčnoj 
j paaiškėjo, kad jiedu vienas su 
kitu visiškai nesisveikino. Pa
klaustas Korčnoj atsakė “tik dėl 
to iš SSSR emigravau, kad ne
įtiktų sveikintis su tokiais žmo 

’ nėmis kaip Karpovas ir jam 
panašiais” Korčnoj dar pasakė, 

< kad iki varžybų pabaigos jis ki“ 
• senėje laikys instrumentą, ku- 
I ris sukelia žvangėjimą grandi
nių, kokiomis yra sukaustyta 
jo giminė kalėjimų lageryje, ko 
kia yra Sovietų Sąjunga. Kor- 

. " ičnoj pabėgo į Vakarus palikda-racijos pietus. Holiday Inn, (.e-r *i i •. t -o-o e .i mas SSSR savo žmona ir vai-lebntv liesturant, /«k>3 South’, 
r- ‘ \ ,kus-Cicero Avė.

3 vai. p.p.—Korporacijos na
rių susirinkimas.

6 vai. vak. Lietuvių Tauti
niuose namuose. (>422 S. Kedzie 
Avė., įvyk sukaktuvinis pobū
vis, i kurį atsilankys Lietuvos 
gen. k on s. ----- --------

Meninę dalį atliks 
Praari i nė Ragienė ir 
Strolio Styginio ansamblio na
rių dalis

Pobūvy dalyvaus korporaci
jos nariai su svečiais, Vyri jos 
“Plieno” atstovai ir korporaci-

s m. i ug'šįo m. 3 <L. Čikagoj 
turės savo narių visuotinį su 
važiaCmą. su liksiu paminėti;
70 metu korporacijos įkūrimo) 
sukakti.

Numatyta 10 v. r. pamaldos 
'l ėvų .h zuilų koplyčioje, už ž’i- 
vusMis ir mirusius fraternitie- 
c’ us ir pa t rietės. .

Vainiko uždėjimas prie pa
minklo Žuvusieins už Lietuvos 
laisvę.

1 vai. p. p. — Bendri korpo-

Juzė Daužvardienė. centimetrų didumo,

7,000 gramu kūdikis
VARŠUVĄ. — Walbrzych Ii- 

gorinėję gimė rekordinio svo
rio didumo kūdikis, mergaitė 62 

sverianti
solistė 6,700 gramų. Tokio ūgio ir svo 
Fausto Į rio naujagimiai normaliai pasie

kia tik per pusę metų nuo gimi
mo. Tačiau rekordą toje srityje 
tebelaiko viena olandė, pagim
džiusi lygiai 7,000 gramų sve
riantį kūdikį

SKAMBINKITE DABAR 
ĮVERTINTI 

JŪSŲ NAMĄ 
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-tos) 254-8500
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESČIUS IR 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER RELO

MEMBER MES TAIP PAT
RELO SUS CHICAGOS 

nter-City Relocation Service

R
 for your

child's safety
Walking to the school bus, 

to the playground, to a friend’s 
house, to the store — those 
are common experiences a- 
mong school-aged children. 
However, walking without the 
proper knowledge of pedes
trian safety often leads to 
needless childhood injuries 
and fatalities, warns Dr. Albert 
H. Domm, child safety special
ist and former medical director 
of the Prudential Insurance Co.

Here are some basic rules 
which Dr. Domm urges par
ents to impress on their 
children:

Walk only 
on the side
walk; where 
there Is no 
t i dew alk 
stay on the 
left side of 
the road fac
ing the on
coming traf
fic; cross 
the street 
in marked

Dr. Albert 
H. Domm 

crosswalks: look left, then 
right before leaving the carb, 
making sure the way is dear. 
Finally, watch for turning 
cars and walk quickly when 
crossing.

According to Dr. Domm, 
children should wait for the 
school bus on the curb or in 
the safety zone, not in the 
roadway. If discharged from 
the bus in mid-street, they 
should walk in the safety 
zone to the crosswalk and 
then directly to the curb. 
When crossing to the opposite 
ride of the street, they should 
wait untD the bus has moved 
on, rather than risk being 
eeofhtin tbe Oowoftmffie. j

TavpyKite dabar
į pas mus

Chicago, 111. 606081800 So. Hoisted St,
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rss arss uujoml ]bf it- 
IMH didelius dirbtu, Pirai, Jie pa- 
dWi Jums puieJrtt įsmeniikmi Jūs? 
uirimojimuf. Antri, Jie padedi «u- 
kurti geresni apylinkės bendruomenę 
(r parūpini fondus namams įsigyti.

Taupykite d*b*r.
Swtanpoi, padėtos prie! 10 mėnu

lio dieo4, neis nuoiimčiu* quo mė
nesio pirmos dieno®.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

7%%
palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoa 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės išskaito*
"'eša < > _ įf

UNIVERSAL
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigt* 1923 metai*. T«L 421-8070
ĮrUlfoc pletooM ptatatytL
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lioti, kas bus ateinančiu popiežium ir kuria kryptimi pa
suks Vatikanas savo politiką.

Amerikos mokslininkas Malachi Martin, buvęs jėzu
itas, savo veikale “Paskutinė konklava”, išleista dar šiais 
metais ,priėjo išvados ,kad sekantis popiežius ieškos pil
no sugyvenimo su komunizmu, kaip neišvengiamą būti
nybę. Tokia nuomonė ir nusistatymas dominuoja loty- 
niškuose kraštuose, kurie sudaro katalikiško pasaulio 
daugumą. ;• ■

Trumpai tariant, pavartojus vulgarią terminologi
ją, Joną XXIII ir Paulių VI tektų laikyti “ružavaiš”, nes 
iš bekompromisinės kovos prieš komunizmą, vestos anks 
tyvesnių popiežių, pradėjo ieškoti sambūvio su raudonų
jų sąjūdžiais. Logiškai galvojant, sekantis popiežius tū
rėtų būti aiškiai “raudonas”.

Tačiau istorija ,kaip ir pasaulinė politika, nėsėkh 
vien logikos kelio, nes jų kelyje ištinka netikėtumai, ku
rie pakeičia pirminę kryptį ar nusistatymą, šia prasmė 
atsisakome būti pranašais ar spėliotojais, bet apsiginki 
lavę kantrybe laukiame rinkimų rezultatų.

i ■

-J
Ant Kuršmarių kranto

Jis* atrodo, visaip “Tarybų Lie-

V t

w-*-“

Ma

Tuo labiau, kad Lietuvos Katalikų Bažnyčia tik prieš tuva" kartotų, jei būtų saugus’

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 viL ryto iki 5 Tai vakaro, šeštadieniais — iki 12 viL

Vatikano kryžkelė
Popiežiaus Pauliaus VI mirtis pastato visą katalikiš 

ką ir nekatalikišką pasaulį prieš sekantį klausimą — ku
riuo keliu pasuks Vatikanas savo politiką komunizmo at' 
žvilgiu? Tas klausimas itin jautrus katalikiškai Lietu
vai, prievarta patekusiai Sovietuos sąstatan.

Kaip žinoma, pop. Jonas XXIII pasuko Vatikano po
litiką visai priešinga kryptimi ir ėmė ieškoti sambūvio 

Z su komunistiniu pasauliu, tiek pačioje Italijoje tiek san- 
I tykiuose su Maskva ir jos paglemžtais satelitais.
- Jono XXili staigus ir netikėtas posūkis išaukė visa-
■ nie katalikiškame pasaulyje pasimetimą ir susidarymą
■; dviejų priešingų stovyklų, kurios sudarė ne tik dėl įves

tų Vatikano II Susirinkimo liturginių ar bažnytinių pa-
- kitimų, kiek, svarbiausia, dėl nusistatimo komunizmo
• atžvilgiu.
. Konservatyvių stovykloje iškilo prancūzų arkv. Mar- 

cel Lefebvre, kuris pagarsėjo lotyniškomis mišiomis ir 
savo griežtu nusistatymu, kad komunizmas buvo ir liko 
didžiausiu Katalikų Bažnyčios ir visos žmonijos priešu.

, Priešingi, liberalinėje stovykloje, kame dominuoja
■ Brazilijos arkv. Dom Helder Camara, ieškodami sude- 

rinimo marksizmo su katalikybe, paskelbė t. v. išlaisvini-
* mo teologiją, kuri paplito likusiame katalikiškame pašau- 
: iyje.
: Pop. Paulius VI, atsidūręs tarp šių dviejų priešingu
= riiu. ir matydamas Bažnyčios skilimo grėsmę, pasirinko 
' vidurio kelią. Iš vienos pusės, kaip tai paaiškėjo su Aldo

Moro mirtimi, jis palaikė artimą krikščionių demokratų
I partijos bendradarbiavimą su komunistų partiją. Iš ki

tos, — konservatorams nuraminti, jis griežtai pasisakė
; prieš gimdymų kontrolę, celebato panaikinimą, moterų 

kunigystę, liberalinį t. v. olandų katechizmą ir t.t.
I Suprantama, kad tokia pop. Pauliaus VI laikysena 

negalėjo patenkinti nei vienos, nei antros stovyklos ir 
' abi laukė jo pasišalinimo su mirtimi ar kitaip. Visa pa

saulinė spauda ir politiniai sluoksniai ėmė iš anksto spė- kaip “Laiškai lietuviams” atsa-

50 metų įgavo bažnytinės provincijos teisę, bet dar ne
turi teisės dalyvauti popiežiaus rinkimuose ar tiesiogi
niai paveikti Vatkano politikos suformavimą.

Kaip ten bebūtų, naujo popiežiaus išrinkimas Lietu
vai turės didelės reikšmės, nes nuo jo užimtos pozicijos 
komunizmo atžvilgiu, priklausys ir lietuvių tautos veda
mos laisvės kovos idėjinis ir politinis kryptingumas ir kb 
vos metodai.

Argi kun. J. Vaišnys S J poterių nekalba?
Pritariant š. m. Naujienose Nr| komąjį redaktorių, nekartosiu 

172-173 straipsny—.“Argi vadin. žemiau daugiau jo titulų, nes 
ti okupuota Lietuva yra nerimta*juk visi tai žino. Vaišnys tvirti- 
ir skysta?” mintims, savaime no 
risi pastebėti kas, atrodo, tik
tų papildymui.

Atsakyme moteriškei kun. J. 
Vaišnys tvirtina: — uMes visi 
puikiausiai žinome, kad Lietuva 
okupuota... Argi mes abejojame, 
ar esame tai užmiršę, kad turė
tume nuolat ir nuolat tai SAU 
(mano pabraukta) priminti?

“Anot jo” — Tai mums atrodo, 
jog čia yra NERIMTA IR SKYS 
TA (mano pabraukta). Diskusi
jas tuo klausimu jis laiko tuš
čiomis

Kun. Vaišnys, būdamas savo 
“filotsofijai” nuosekliu, neturė
tų, mano manymu, poterių kal
bėti, nes juose juk nuolat ir nuo 
lat kartojama tai, kas ne tik kri 
kščidnims žinoma, bet ir bedie
viams. Jei jis tvirtina, kad ne
reikia kartoti, ką mes visi pui
kiausiai žinome, tur būt, jis lai 
ko ir Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikoj kartojimas nuo
lat ir nuolat apie tikybos ir ti
kinčiųjų persekiojimus Lietuvo
je. anot jo, tuščiomis diskusijo
mis, arba nerimta ir skysta, kaip 
okupuota Lietuva vadinti?

Sekant kun. J. Vaišnį SJ.

na, kad kas žinoma neprivalėtu- 
mėm nuolat ir nuolat tai sau pri 
minti Tačiau,- jei žurnalas “Laiš 
kai lietuviams” būtu tik Jauni
mo centro sieninis biuletenis, 
skirtas Tik Sau, atseit Jaunimo 
centro gyvenantiems ar jo lan
kytojams, tai gal ir nereikėtų 
nuolat tai sau priminti, jog Lie
tuva okupuota. Bet “L. 1.” juk 
yra Tėvų Jėzuitų leidžiamas re
liginės ir tautinės kultūros mė 
nėsinis • žurnalas, kurs, kiek ži
noma,- redakcijos (gal net paties 
Vaišnio ranka adresuojant) siun 
eiamas į okupuotą Lietuvą,’ jei 
nė “TARYBŲ LIETUVĄ”, -tai 
LITHUANIA-SSR” adresu ir< 
bė abejonės, tik bolševikų elitdi 
skirtai specialiai bibliotekai... 
Jei būtų kitaip, vis tiek- bolševi
kų šnipai čia viską juk graibo. 
Reiškia, “Laiškai lietuviams” 
žurnalas leidžiamas ne tik SAtf, 
kaip Vaišnys tvirtina, bet ir bol 
šėvikams!

Okupantas ir jo palaižūnai 
‘Tarybų Lietuva’ vadindami, pili 
kiai žino ką daro ir sako. VOis 
nys, tyčia vengdamas vadinti 
okupuota Lietuva, taip pat žino. 
Jo išsisukinėjimo “filosofija”
yra tik zuikio pėdsakų mėtymas, y^rs, saS rėikšmiūgai fore i

savo fotely...
Kalaise vilniečiai sakydavo:— 

“Blaškosi kaip žydauska pale- 
rina mums ir jums”. Atseit pa
taikauja. Baudžiauninko, hune 
čio būdas — iki žemės lanksty
tis prieš poną gi jaučiant save 
esant “aukštesniu” ar “didesniu” 
už artimą-būti atšiaurių, įžūliu.

Jis neva vengia sekti okupan
to pavyzdžitrvietoj “Tarybų Lie 
tuva” vadinti okupuota Lietuva, 
bet pataikauti okupantui ir jo 
palaižūnams nesigėdina ir tuo 

lį juos panašiu tapti.
Kaip dabar atrodo jo vinjetė 

•‘Tėvynėje’’?” Visdėlto išreikšta 
ne viėhū žodžiu, kaip Vaišnys 
tvirtino*, bėt kapotų žodžių maka Vontretas, buvusį Čilės karo 
lyne, visiškai pagal gatvės vai- žvalgybos viršininką generolą 
kežų šiėhų biaurojimo stilių... 
Tai tik toks “grožis”' '‘nekenkiąs 
stiliui* vietoj, pasiūlytos vinje
tės išreikštos Lietuvos pavergi
mą simboliniai ar dviem žodžiais. 
Argi tinka puošti tokiom vinje
tėm religinės ir tautinės kultu 
ros žurnalą?

— <rMOLčANIJE ZNAK SO- galėtų liu<Jyti Amerikos teis- 
GLASIE!” (Tylėjimas sutikimo 
ženklas) Ar vengimas Lietuvą 
vadinti dabartiniu tikru jos var
du “OKUPUOTA LIETUVA” ar 
“OKUPUOTA TĖVYNĖ” nėra 
“ZNAK SOGLASIE?” Tik mū
suose ir gali religinės ir tauti
nės kultūros žurnalus redaguoti 
ir viešai sakyti, kad diskusijos 
apie okupuotą Lietuvą yra tuš
čios, nerimtos ir skystos!..

QUO UQUE TANDUM ABU- 
TERE... P- SėZinis

mui. Kariai nenorėjo valiuoti, 
bet nukaitimas įvykdytas A- 
itierikos sostinėje ,todėl jie bus 
priversti liudyti. .

P. Salinis

L. \TNCKUS

Artimoji Anglija

SUIMTI TRYS ČILĖS 
KARININKAI

SANTIAGO, Čilė.—Čilės pre
zidentas Pinochet leido teismo 
organams suimti gen. Manuel

Ir lenkai reikalauja 
daugiau žmogaus teisiy

Munchen (AP), Kovotojai už 
žmogaus teises Lenkijoje tūri 
tukstancius šalininkų ir tikriau
siai milijonus Simpatizatorių, 
pareiškė Muencheno spaudos 
konferencijoje Londone esančios 
lenkų egzilinės valdžios “minis-' 
teris pirmininkas” Kazimieras

vdfJ. už tiesą yrė netiesos pripa
žinimas ir jos statymas triumfo 
padėtin. Vengimas okupuota 
Lietuva ir pan. vadinti yra at
sisakymas už jos nepriklausomy 
bę, jos laisvę kvoti ir tūo pačiu 
pavergtos “Tarybų Lietiivos^ dė 
jure pripažinimas! 'Daugelio at
vejais teisė įgyjama ir nustojama- 
tik tylėjimu.

1793 metais Gardine, Lietu
vos-Lenkijos konfederacijos sei 
me, pavadintaine “Nebylių sei
mu”, Rusijos atstovas Užklausė 
seimo narių ar jie pritaria ir su
tinka Lietuvos- Lerildjos žėmių 
padalinimui?

Visaip terorais išbaiminti sei
mo nariai tylėjo. Po geros pau
zės Rusijos atstovas, berod^ Šie

Menuel Montrerae.
Čilės vyriausybė ilgus mėne

sius priešinosi šiam areštu, bet 
trečiadenio naktį jie buvo su
imti ir išvežti. Tuo ačiū me
tu suimti šie du žvalgybos ka
rininkai: — pulk. Pedro Espi
nosa ir majoras Armando Fer- 
nandex. Jie buvo glaudūs gen. 
Montrerae bendradarbiai.

Liudininkai tvirtina, kad siė 
trys vyrai Washihgtohe suor
ganizavo pasikėsinimą prieš bu 
vušį Čilės užsienio ministerį Or 
lando Lėteller. Po jo motoru 
btfvo padėta bomba, kuri spro
go ir ministerį užmlišė.

Viėndš liudininkas tvirtina, 
kad minėti kariškiai organizavę 
pasikėsinimą. Washingtone, D. 
Cį fliošiama tiėmš 3-m katiarilš 
byla už Letelier nližudyttlą. Sn- 
irtiti karininkai pasižadėjo liu
dyti tėismui. Vienaš liudininkas 
ttirtiha,- kad jis pritaisęs galin
gą bombą po ambasadoriaus 
Letelier mašina.

Manoma^.kad suimtieji kari
škiai šiomis diencttniš bbs iš-, 
vežti į WaShihgtdiiaj D. C.,kaa

Sabbat.
Lenkų egzilinė vyriausybė 

prasfdėjo Antrojo Pasaulinio Ka 
ro pradžioje, kuomet vokiečiams 
užpuolus Lenkiją, Varšuvos vai 
džia per Prancūziją pabėgo į 
Angliją, ir nuo to laiko Lenkijo
je jokių rinkimų nebebuvo.

Sąjūdis siekti žmogaus teisių 
Lenkijoje, panašiai kaip ' ir ki
tuose Sovietų pajungtuose Rytų 
bloko kraštuose, remiasi trimis 
elementais: bažnyčia su kardi
nolu Višinskiu, darbininkų kla
se, kurios vardu dengiasi dabar
tinis komunistų režimas, ir in
telektualais.

Bet Lenkijos žmogaus teisių 
kovotojai esą tiek išmintingi, pa 
sakė Sabfcat, kad jie.kovoją ne 
prieš socializmą o priešingai — 
jie socializmą pripažįstą ir tik 
reikalaūją kad būtų vykdomos 
konstitucijoje garantuotos tei-

Savč atsišaukimuose ir kito
kioje veikloje lenkų egzilinė vy- 
vyriausybė vengianti visokių 
neišmintingų veikstnip kurių re 
žiiltatė įvyktų kraujo pralieji
mas.

• .Pirmasis povandeninis lai
vas buvo padirbtas 17/1® Ui. Jį 
aptarnavo Viefias žinūguš.

■■■■■a

Į guogiai vyrai ir kurie nebijojo rizikos patekti kfllėji- 
man, pradėjo bizniauti. Aišku juodojoj rinkoj. Tokie 
vaizbūnai parveždavo į stovyklą silkių iš Baltijos pa
jūrio miestų kaip Loebeck, Haffkrug arba tiesiog iš 
pat žvejų kaimelių prie Baltijos. Silkes išmainydavo 
į cigaretes, kavą arba šokoladą, kurį stovykloj gyven
tojai retkarčiais gaudavo. Netrukus pas tokiūs speku
liantus buvo galima gauti visko. Siūlydavo jie ne tik 
silkių, bet ir mėsos bei kitokių maisto produktu. Nė! 
avalynės, drabužių ir įvairių medžiagų rūbams. Atro
dė, kad jiems nieko netrūko. Pražydo juodoji rinka 
Vokitijoje kaip visur, kur tik karo nuterioto krdšto 
gyventojai užmegzdavo ryšius su okupacine kariuome
ne. Eiliniai stovyklos yyven tojai, kurie bijojo rizikos 
arba nesugebėjo spekuliuoti, vaikščiodavo iš mūsų 
stovyklos per vokiečių ūkius palei Elbės upę, siūlyda
mi mainais savo paskutinius, iš Lietuvos atsivežtus 
rūbus ar kokią dar užsilikusią brangenybę kaip žiedą 
ir laikrodį. Bet dažniausiai eidavome po kainius su ka
vos dėžute arba pokeliu amerikoniškų cigarečių, tikė
damiesi už juos gauti bent kelis obuolius vaikhtris arba 
saujelę miltų blynams.

(Tęsinys)

Duonos — 1750 gramai, daržovių — 560 gr., cuk
raus — 60 gr., marmelado — 110 gr., kruopų — 370 gr., 
riebalų — 25 gr., dešros — Wgr., mėsos — 55 gr.

šalia šito davinio žmonės kasdien iš ryto ir pava
kariais gaudavo po samtį juodos, nesaldintos, vokiškos 
kavos (Kaffe-Ersatz). Vakarienei papratstai belikdavo 
riekelė kukurūzinės, trupincios duonos ir kava. Tuo
met dažnai pagalvodavau ar dar kada nors sulauksiu: 
dienos, kad iki soties galėčiau pavalgyti bent baltos 
duonos su marmeladu.

Neturėdamas ko veikti stovykloje, 1916 metais kas
dien traukiniu važiuodavau į Hamburgą, kur lankiau 
Prekybos Mokyklą. Kadangi stovyklos gyventojai bu
vo maitinami iš bendro katilo, tai jie vokiškų maisto 
kortelių neturėjo, nors pasitaikė ip išimčių. Turi kor
telę ar neturi, bet išbuvęs per dieną mokykloje išalks-

- ti. Be kortelių vokiškose valgyklose buvo galima gauti 
tik lėkštę sriubos, be tirščių ir be riebalų. Dažnai po

- mokyklos Užeidamas ton pačion valgyklon, susipaži-
- nau su vienu padavėju. Jis sutiko, kad vieton maisto 

kortelės atkarpos jam duočiau žalią, nevirtą bulvę.
Taip po to ir darydavau. Kai padavėjas iš kitų 

restorano lankytojų kirpdavo kuponus, jis iš manęs 
gaudavo vieną didesnę arba dvi mažesnes, nevirtas bul
ves ir porą markių priedo. Tada jis man mielai šalia 
lėkštes s; ribos atnešdavo virusių bulvių — Salzkartof-

- fel porciją. !>e riebalų ir l>c jokių daržovių. Tik tru
putį pasūdytos bill vės.

Laikas bėgo. Pagerėjimo nei pasaulio politikoje,
nei mūsų vargingų “dypukų” padėtyje nematyti. Vien- bet už tai piktas vokietis suurzgia:

Atsimenu kaip kartą ir aš Vaikščiojau visą popie
tę nuo vieno ūkininko pas kitą, ieškodamas kVtelifiiį 
miltų.. Tai buvo 1917 metais, kelias dienas prieš Ve
lykas. žmona man padavė savo dar apynaujį paltą, 
pasiūtą iš vokiškos kariškos medžiagos. Iškeisk. sa
ko, į kelis svarus kvietinių miltų, kad galėčiau talkams 
Velykų pyrago iškepti. į-

Išvaikščiojau visą Eibės pakraštį vienoje ir kitoje 
upės pusėje kelių kilometrų ruože, bet nieko nelaimė
jau. Vienur prie kiemo priėjęs randu užrašą ^Vbrsicbt, 
Bissiger Hund” ir girdžiu šuns urzgimą už vartų. Ki
tur variai užrakinti. Dar kitur nei šuns, nei užraktu.

} — Jokių mainų su valkatomis užsieniečiais neda-

Pradėjus terhti, pasukat! atgal Spalenb^rho sto- 
i vtktos link. Žinojau, kad rtllškd pakfMštyjė yra kliihe- 

tViias. Nittenau dar ten užeiti. Pereitą vasarą, rinkda
mas šakas ir rudenį grybaudamas, šūsipOžindu su tie- 
hd ktihiiečių šeifria. Tie žmonės irgi pabėgėliai, vokie
čiai iŠ lenkų užinitos vakanj Prūsijos (Westeprcusscn) 
teritorijos. Jie, kaip ir mes dypukai, labai vargingai 
gyvėfid.

Įėjęs radau visą šeimą bebaigiant valgyti vakarie
nę Pasiūliau moteriškei savo žmdno$ paltą. Pasakiau 
ko Už Jį Uorių. Ilgai pavarčiusi paltį rankose, mote
riškė hian sako:

— Tūrių dar kelte svafuS labai gerų, kvietinių mil
tų if šis paltas man būtų labai reikalingas. Tačiau ne
galit! jttriis duoti ko prašote. Laikau šiuos miltUs ypa
tingam reikalui ir didelei džiaUgsftio dienai. Tačiau 
galiu jufllš duoti dešimts svarų riėblogų ruginių miltų 
uŽ šį paltą. —

Kaip dar mėginau derėtis dėl kvietinių, ji man pa
aiškino tavo atsisakymo prfežOstĮ:

— KaiJ) jūsų žmona rūpinasi savo vaikais, taip ir 
aš savaisiais. Mario vyriausias sūiitts tiešUgrįžo iš Ry
tų fronto. Jis nepaskelbtas kritu«i(t tik dingusiu be 
žiHioS. TUHu vilties, kad jis dar gy vas. Kai jis sugrįš, 
savo išbadėjusiam vaikui iškepsiu skanaus pyrago.

VARGAES, MYLINČIOS MOTINOS
Kai tą vakarą, sugrįžęs į stovyklą, pastačiau ant 

pagalvės užvalkaliųkan įrištas' miltus, žmona nuĄ 
vitO. Bet atrišusi ir pamačiusi dtrofiitlhlM hifltlis, tiiekš 
ritbėktaiisč, tik tyliai apsiverkė.

fiylojaus dierta stovyklos paAte hdiKėtai radome 
rtttlilts adresuotą paketėlį iš amerikonų okupuotos Vo
kietijos zonos. Parsinešę jame radome kelias dėžutes

konservų, kavos, porą plytelių šokolado if dviejų sva
rų jtokelį jžiilty* Auksiniai geltonų kvietinių miltu! 
Mūsų bfhngūs {meteliai Liudas ir Joana Montrimai 
(dhbaf gyveną Waukegan, Illinois) mums atsiuntė di
džiausią mūsų gyvenime dovaną, patys tai nežinoda
mi. Turbūt pats Dietas pamate mane elgetaujant pas 
vokiečius. Pasigailėjo mano žmonos ašarų ir maldos 
mūsų vaikučių, Vilboro ir Elytės dėliai.

Kitą kartą, grįžtant traukiniu iš Hamburgo, įsikal
bėjau su vienu bendrakeleiviu vokiečiu. Sužinojęs, kad 
gy venu D. P. stovykloje, kur nėgaunamfe vokišku mais
to kortelių, jis man pasiūlė juodosios rinkos kaina, 
bet dar prieiiialiihi maištingų ir daug vitaminų turin
čių riebalų. SUšidoiliėjaU lt* silši tariau.

Už kelių dienų parsivežiau kelis litriis Cul Livel 
Oil. Geriaht juos kaip vaistus, žūties taukai gana prik
los. Vaikai jį nemėgdavo if šaukštelį tį taukų riutyda- 
vo tik tadiu kdi jiems pirštais užspausdštaU hdsies 
šnerves, beveik pHetarta haudoJatiV fiet badas labai 
išradingas. Greit pastebėjome, kad blyntirig arija bul
vėms kepti idVieš (atikai labai Iinkdfhaš riebalas. Tik 
reikia valgyti kol kafšia. Tada taukų kVlpa$ ifc toks 
stiprus ar belli mušiau jaučiamas. ' ,

Tokiai liūdnai, {Hisbadžio gyvenimo padėčiai be
sitęsiant, visi stovykkH gyVeritojai taip if 1 a ūkėme pro- 
gos išvykti į užjūrius, febr vėl kaip žmonės galėtumėm 
dirbti, įsikurti ateičiai jeigu ir ne sau, tai nors savo 
vaikams. Ėjo kalbos apie būsimas imigracijos galimy
bes į Kanadą, Australiją, Pietų Amerika, Angliją ir Jung 
tinęs Amerikos Valslybeš, Ref mano žmona, nei aš 
pats jokių giminių užjūriuose tuo metų neturėjome. 
Ta<T kokiu hdrs'nFMktftų af kildins pagalbos iš nie- 
kjir negalėjome tikėlis. Todėl ateidavome likimo va
liui.

(Bus daugiau)

NAUJ16MM, ČHKAGO % ILL- Saturday. August 12. 1978 -w



Oft K G BALITRAS 
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 
ginekologinė chirurgija 

4449 Sa Py h fid R^ (Crowford 
Modfcel Boildinf). ToL LU 5-6446 

Priima ligoniui pagal susitarimą 
Jei neaUUiepu, skambinti 374-8004.

Vilniaus Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios

Irano šachas pasiūlė 
pakelti naftos kainą

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Tolef. 675-0533

DR. PAUL V. DARGLS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wxtchegt>r Community klinikos 
Medicina* diroktoru*

1^33 S, Ha n helm Rd., W osfchost ar, K. 
VALANDOS: 3—a darbo dienomis ir

T»l.; 562-2727 art* 562 2728

PASITARIMAS BALFO
.. REIKALU..........

čių Baifą apgauti, prašant pa
šalpos ir skundžiantis bloga 
padėtimi. Tuo tarpu prašanty- 

Š. m. rugpiūčio 9 d. Balfo pa sis laiko krautuvę ir, aišku, 
talpose įvyko Balfo reikalu pa- iš Balfo rūbų siuntą par- 
sitarimas. Dalyvavo Balfo ver da^nėtų. Neištyrus tikros pra- 
kėjai, spaudos atstovai ir radi- sančio materials padėties Bal- 
jo vedėjai. Ifas nesiskubina teikti kokią

Pasitarimą atidarė Jonas Ja- nors pašalpą.
saitis, padėkojęs atsilankiu
siems pranešė:
“Balfo seimai įvyksta kas tre

ji metai, šie metai yra Balfo sei 
mo metai. Seimas įvyks 1978 
m. spalio mėn. 28—29 dieno
mis, Chicaguje, Marquette Par’

Vii asai susitarimą. uždiTyta trec jke, šv. Mergelės Marijos Gimi- 
w “ ]nio parapijos salėse, 6820 So.

DIuLEONAS SEIBrJTOĮ Washtenaw Ave., Chicago, Ill. 
INKSTŲ, PŪSLĖS /n 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
Vai antriu. 1—4 popiet

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIŲ LIGOS 

IW W«M 103rd Sir M) 
VXUndog pfegsj sum tarimą.

QPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W, 71 St. TeL 737-5145
Tikrina akis Pritaiko akinius ir

^contact lenses’”

Ofiso Metu 776-2880 _ 
R«*id«neijo» Hhfu 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

praktika, *pk. MOTERĄ liBo;
Ofisą* 2652 WEST 5yth SI RCET 

Tai. PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm., antrai, treciaa 
O’ peikt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Stžtadie 
Šiais 2-4 vai, popiet ir kitu laiki 

pagal susitarimą.

i Dideles išlaidas sudaro siunti- 
‘niai siunčiami j už Geležinės 
Uždangos lietuviams.

Valerijonas Šimkus papasa
kojo apie Balfo seimą, vajų ir 
iškilmingą vakarienę. Be to pa
stebėjo, kad Balfas nesiveržia i 
puošnias sales. Tenkinasi kuk
liomis parapijų salėmis.

. Į kausimą, kas apmoka išlai-
j Seimą kviečia Balfo centro das atvykstantiems j seimą de- 
valdyba. Seimą globoja ir tech-, legatams ir kitas su seimu su- 
nikiniais reikalais rūpinasi Bal-ir^tas klaidas- 
fo Chicagos apskrities valdyba.

Seimo programą sudaro cen
tro valdyba. Prieš seimą įvyks delegatai kelionės išlaidas 
kadenciją, baigiančių Balfo di-)s^mQ^a iš savo kišeniaus. 
rektorių suvažiavimas. i kilminga vakarienė padengia-

Seimas išrinks 32 Balfo di-^ia iš 10 dol. imamo mokesčio, 
rektorius, kurie pirmajame po Balfas nei vieno cento neima 
sėdyje (tuoj po seimo) išrinks iš žmonių suaukotų ‘pinigų, 
centro valdybą.

šeetadienį, po seimo posėdžių •rios smulkios išlaidos -padengia 
Įrengiamas banketas - vakarie-'mos iš surengtų gegužinių ir.

M. Rudienė paaiškino, kad 
ap- 

Iš

I

Lietuvos Dukterų Draugijavargstantiems šelpti. Balfo įvai

Buvo parodytas ir Balfo sarr

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Į
Gyv.

Tol. WA 5-8063

SOPHIE BARČUS 
RADIJO JE1MOS VALANDOS 

V«*o« programos ii W0PA,

» i

VMė[| Al<lfR« Daukye

- Tflff,; HPmlpęk «413
HS! 3o. MAPLEWOOD ąyi

CHICAGOj ILU

LJofvviv kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00

_ j žmonos. - £ ' 
Iš Jono Jasaičio, kįšemaus 

fo veiklą. į Baifą tiesiamos ran si rinkusieji bųv- pavadinti

MOVING
Apdrausta, parkrauctymaa 

# Jvairiv wWvmy.

ANTANAS VILIMAS 
. < TaL 376-1882 erfe 376-5996

WrHOPEDas-PROTEZfSTAf 
Aparatai - Protezai. Mel ban
dažai. Speciali pagalba lutoms 
(Arch Support) ir t t -

2450 W»st 63rd Stv Chicago. HI. 60629 
Tt|+f.: PRoip»ct S-S384

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Laimai Pilna aparauda 

ŽEMA KAINA

’ . sukabinėti i^ surfišiųotį. Y;a 
va- jau ir paruoštų siuntinėlių išr 

siuntiniui. Visa tai atlieka, ne-

Bilietai: J kitokių pajamų. Nei vienas Bal 
fe dirbantis negauna jokio at-

TĖVAS IR SŪNUS

2533 W. 71st Street

... *

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKU

NARIAI:
Ckiei^of
Lietuviu 
Laidotu vių 
Dirt k tori j 
Asoociacijos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS LR LAURYNAS LABANAUSKAS

307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArde 7-3491

GEORGE F. RUDMINAS
1119 So. LITUANICA AVE. TeL: YAria 7-1133-1133

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3571

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave, Cicero, AL Phone: OLympic Z-1003

i

In France they are les fraises, in Italy le Fragole, in Germany 
die erdbeeren. We call them strawberries and, at the peak of 
perfection, they are truly special eating. Nothing sonnies 
Fresh Strawberry Pie? In this version, Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping provides a smooth base to hold 
the iellied ripe berries. Either graham cracker crumb crest or 
nastry crust may be used ~ the “store-bought ” kind or yoor oww 
favorite recipe. In either case, the finished pie is scfumptiD4ą.

Fresh Strawberry Pie
Few drops red food 

coloring (optional)
1 baked 9-incb graham 

cracker crumb crust 
or pie she<L cooled 

1-1/2 cups halved fresh 
strawberries

*ncer

hat twe. heaf-eircwlatlng 
BeatfUtor Fireplace* (right), 
designed te draw room air tn 
threnrh the fewer vents, 
Warm ft and then re-direct 
the bcate4 th hack fate the

nė parapijos salėje.
10:00 dol. asmeniui.

Įvairiems darbams 
ryšium su seimu, bus 
tos atskirs' komisijos, 
darys apskrities valdyba.

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas 

PM

145 fiūrth WbBm* Awm*

ir
9TI-MS9

Ckl-awja

^NORMANĄ
URŠTEINA

< •*- fri iinoU anraenls, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. - Mes 
jiems siųSinje Naujieaas dvi sa-

atlikti, lyginimo ir jo neprašo, 
sudary" Buvo parodytas ir Balfo sau
jas su-įdėlis. Tikrai labai puikiai vis-

Įkas sutvarkyta.’ Gauti, nors ir 
Spalio'ųiėn. taip pat vyksta] dėvėti, bet dar geri drabužiai 

kasmetinis Balfo vajus^.. Nebo
jant, kad vyksta seimas, 
jaus reikalai negali būti už
miršti. Vajaus metu sutelkia-!imdamas jokio atlyginimo Bal
inus lėšos šalpos reikalingiems f o veikėjas Juozas Mackevi-^ 
lietuviams.” įčius. Kartais atsiranda, taikiniu

Balfo pirmininkė R. Budie-‘kių ir net patalkininkauja ir 
nė, padėkojus atsilankusiems, j gydytojų 
smulkiau pasapakojo apie Bal-j Iš Jom Sd- 
_ __ -________ _ ________ . . , ta
kos iš įvairių pasaulio kampe- !vute ir užkandžiais. Svečiams 
lių Daugiausia prašymų iš Su- patarnavo Gražvyda Giedraity- 
valkų trikampio. Jie daug ir šel tė, Sėkmės Balfui!
piami. Pasitaiko ir mėginau- Stasys Juškėnas

ft

ft -

1-2/3
2

package (3 ot) straw
berry or strawberry
banana flavor gelatin 

cops boiling water 
tablespoon* sugar 

rtainer (4-1/2 ox.) 
^rozen whipped

obrceSSn u»*boa»nK water; njeasui* 1/2 eo£yd cĮuH 
until riightlythftkgped. Fojd .rt •«»**•
tb<TwhiTpea topple;IXTrfr* 
sarv until mixture' wiB mound. Lane 6ott4m aM \ of 
crumb crust with the whipped topping_matwe. moundmę 
high around edge, ChiH. Meanwhile, cMH remataing getttaj 
until thickened, stir in strawbemea. Spoon into the 
topmng-lined crust without covering Uw BB alWBfl »•

5 Komi- ---- ° *" -

» Olandija yra žinoma, kaip 
j tulpių kraštas. Olandai tulpes 
I 'įamėgo viduramžiais. 17-me 
šimtmetyje vienas tulpės dai
gas — šaknis kainavo apie 
1.500 dolerių.

Noushahr, Iranas. — šachas 
Mohammed Reza Pahlevi pasa
kė kad p uodžio mėnesį numa
tytame OPEC mitinge turėtų 
būti pakeltas 1979 metams gazo 
lino kainos visame pasaulyje. 
Iranas pasiūlymą iškelsiąs OP- 
EC (Organization of Petroleum 
Exporting Countries) mitinge 
tikslu nustatyti suvienodintą po 
litiką, nes dolerio perkamai ga
liai krintant kaina $12.77 už sta
tinę nevalytos naftos faktiškai 
reiškia $7.70.

Saudi Arabija ir Iranas dabar 
yra dvi daugiausia alyvos eks
portuojančios šalys.

• Pirmąsias apvaliu rasti; ba
kūžes pasistatė švedų kolonis
tai 1638 m. Delavare-valstijoje. 
Rąstus jie atsivežė iš Europos.

• Pirmasis pašto siuntiny 
nuo Atlanto iki Ramiojo van
denyno buvo pristatytas 185£ 
m. per 23 dienas ir 1 valandas.

* Antrojo Pasaulinio karo me 
tu Amerikos armijoj tarnavo 
apie 140.000 moterų. Jos dirbo 
dažniausiai ligoninėse ir rasti
nėse. Dabar tūkstančiai moterų 
tarnauja armijoje ir dirba me
chanikų, ryšininkų ir žinių tar 
nybose, taip pat yra pilotų, šo-

— Tiubingeno mokslininkams 
vokiečiams pavyko sukergti bul 
vių ir tomačių žiedus. Naują 
vaisių pavadino ‘‘marmate”. Ki
ti pataria tą vaisių vadinti “To- 
moffel”.

— Irane Vidaus reikalų minis 
teris Darijus paskelbė, kad 
antradienį įvyko dideli neramu 
mai tarp policijos ir Teherano 

ferių ir kitokių neįprastų spe- priemiesčių gyventojų. 7 užmuš
cialybių. f tį, 300 areštuotų.

Brangiam sūnui

EUDEIKIS
JOHN CONRAD

mirus, jo motinai, Stellai, brangiai draugijos 
narei, reiškiame gilią užuojautą.

DOROTHY SUVEIZDIS
Pagal tėvus Mizarytė 

Pagal pirmą yyrą Panvezis
West Beverly, anksčiau — Roselando aylinkėje.

Mirė 1S7S m. rugpjūčio 10 d._ 2:00 vai. popiet, sulaukusi 83 me
tų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Biržų mieste

Paliko nuliūdę: duktė Alipe, brolienė Petronėlė Gronski ir jos 
seimą, sūnėnas Herman Pavilionis ir jo šeima bei kiti giminės, 
draugai ir pažj^tami. Lietuvoje liko sesuo Katrė ir jos šeima.

Velionė buvo a. a. Jono Suveizdžio našlė-
Kūnas pašarvotas Biukema — Becvar koplyčioje, 10456 S. Wes

tern Ave.

šeštadienį, rugpiūčio 12 dieną, 10:00 vai. ryto bus lydima iš 
koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Dorothy Suveizdienės giminės draugai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, brolienė, sūnėnas, sesuo, giminės.

Informacijai tek 238-2144.

I The home pictured xbcre 
į doesn’t appear much different 
; thas any. typical suberban 
home. Bot M Incorporates en-

Tbr aero effective of 
ODem-^Avtag design, materi
als and appliances can well 
aave up to one half the co^t of 
heatlnr ind cooling our homes.

togs Bank, xu •Ceutenergy 
•ft” hou-M vu built to demon
strate the many practical ways 
«f oonsenrtat energy. The to
tal Bdd.ttac»l coot at these 
Improve menki was approx! -

KulAtlon Tlthln nils anderių 
ing as well ax in earthen berms 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun Atti
tudes. energy-saving appli
ances and fireplace*.

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de-

ywv ttesosh iwSurwd ea-

The Jlreplacei were tappBed 
by Home Crafte, lae^ Florai 
Park, Hew York. HeatSator 
Fireplace, A DMaioa of Vacw 
Iwdasthee, Inc^ located te Jft 
Pleasant. Iowa, manufacture* 
a complete line of btett-bu 
freettan&iac c*< will-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Pasirenk pasitikti savo Dievą”. — Amoso 4:12.
Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 

amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga ir 
pamato besiartinančią mirtį arba kokią kitą nelaimę. Prisirengimas pa
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręžėme nuo nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais. Nes tuokart mes esame prašomi prista
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas. 
Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per \isą li
kusį gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

»V. RAITO TYRIN6TOJAL

Mažeika 8/ Evans

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

GAIDAS DAIMID
SENIAŲSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MARQUETTE FUNERAL HOME

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIC1]

2424 WEST 69th STREET RKpubUc 7-UU
2314 WEST 23rd PLACE VTitfni* 7-6671
11928 SOUTHWEST HIGHWAY, Piloa HiUa, UL 174-4411

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phene: YArdta 74111

t - MAUiiihqs. CHICAGO 6, HX Saturday’ AujJst' 12- 1978



NAUJA NOVELĖS ANTOLOGIJA
ANGLOSAKSAMS

Supažindindamas laikraščio ženklų, tai knygoje maždaug 
skaitytojus su naująja dvikalbe 
poezijos antologija, užsiminiau 
anąkart ir kitą ^tos pačios S. 
Zobarsko Manydand Books lei
dyklos išleistą knygą, pavadin 
tą “The Lithuanian Short Sto
ry 50 Years” (50 metų lietu
vių novelės).

Ta kita, tiesa pasirodė jau 
praeitais metais. Jei apie poezi 
jes antologiją spauda dar nes
pėjo pasisakyti, tai apie tą no
velės ar apsakymų rinktinę 
balsai nuskambėjo, daugiausia 
vis kritiški, ir šiapus ir net ana 
pus. O kadangi mūsų skaityto
jai su ta knyga dar nepažįsta
mi, tai tarkime vieną kitą žo
dį apie ją. Tai didelio formato 
464 puslapių knyga, maždaug 
reprezentaciškai išleista (geras 
popierius, kieti viršeliai).

Ją ■ yra sudaręs ir redagavęs 
Stepas Zobarskas, ir joje patei 
kiama anglų kalba po vieną no 
vėlę — apsakymą Vaižganto, 
V. Krėvės, A. Vienuolio, Ig. 
Šeiniaus, J. Savickio, P. Taru- 
Jio A. Tūlio, J. Grušo, V. Alan 
to, V. Ramono, L. Dovydėno, 
J Gliaudos, J. Jankaus, A. Vai
čiulaičio, K. Barėno, N. Maza- 
laitės, J. Kralikausko, A. Škė
mos, S. Zobarsko, M. Katiliš
kio, A. Barono, J. Kaupo, A. 
Landsbergio, R. Lankausko,,, L 
Mero, K. Almeno, J. Apučio ir 
du trumpi V. Žilinskaitės. Įžan 
gą apie lietuvišką novelę — ap
sakymą knygai yra parašęs 
Alg. Landsbergis. Prie kiekvie 
no rašytojo kūrinio įdėta ir jo 
fotografija su žiupsneliu, tiesa, 
nei visada tikslių biografinių 
duomenų.

Priekaištų šiai knygai buvo 
teisingų ir abejotino teisingu
mo. Spausdinimo darbą atlikusi 
spaustuvė, matyt, neturėjo lie
tuviškiems žodžiams ų būtin

FHGUKH 
HVfcOO CFOXBMG LOCKS*/

BODIES INTO A COMPACT BRU-'

I Jjrner A NTs cross' 
STREAMS B'V FORMING TW^IR

-fxMtnsF Srtftt 
MONČS S-fiUL 
is wioew us&d 
IM MRMN PfiJjYs 
OF CHlNR.
Our fhrrsč 

-tb’SH^L OUT 
SPRPNGr fRoM 
CHI^S^ SHfbV

a back___ sf«rl
TIMES A DR/T

PADAVĖJOS BEDANTIS-

atšiauriai mirga marga Jone Pe 
ciulionyte, Žibute Daugėlaitė, 
Upe į rytus, upe į šiaure, Siena 
piute, Gyvenimas tai kekerys- 
niu, Vytaute Žilinskaitė ir t. t. 
Galima tai teisinti, kad gi ki
tataučiui vistiek, ar čia tie tas 
kai, tos nosinės ir visokie rai
džių ragučiai yra, ar nėra, bet 
kai tokią reprezentacinę kny
gą vartai, tai netyčia prisimeni 
pirmuosius pokario metus, kai 
vienas kitas lietuviškas laikraš 
tis buvo šitaip išleistas be ženk 
lų. Čia gi, sakytum, ne laikraš
tėlis. Truputį pertvarkytu ro
mėnų posakiu galėtume pasa
kyti: kas tiko jaučiui, visiškai 
netiktų Jupiteriui. O jeigu dar 
pridėtume, kad knygoje yra ir 
sumaišytų puslapių, tai prie
kaištai techniškam atlikimui 
pasiteisintų net su gražiu kau
pu. '

Į vertimus, kaip jie atlikti, 
nosį kaišioti, be abejo, galėtų 
tik specialistai. Vertėjų būta vi 
so būrio: Žemkalnis, K. Alme
nas, D. Bowen, A. Landsbergis,, 
A. Senars, P. Cinikas, D. Sealey 
R. Sealey, S. Zobarskas, Nola 
M. Zobarskas, Skėmaitė, Clark 
Mills, M. Stark, J. Dovydėnas, 
Alg. Baranauskas, Rasa Gustai 
tis. Daugiausia darbo kaip ver
tėjas į šią knygą, rodos, bus 
įdėjęs Alg Landsbergis , vienus 
pasirašydamas pavarde, o ki
tus, tur būt, dėl įvairumo sla
pyvardžiu

Dar vienas lyg ir rimtesnis 
priekaištas šiapus, rodos, būtų 
buvęs tas, kad kai kurių auto
rių parinkti gal ir ne patys ge
riausi darbai. Bet neužmirština, 
kad 1959 metais ta pati leidyk
la išleido dabar jau keliais lei- rėjo pasitenkinti 
ainiais pakartotą to paties Ste- šia “Elena”) 
po Zobarsko sudarytą “Selec-i Buvo jau ir anapus priekaiš- 
ted Lithuanian Short Stories”, I tų, kad knyga neatstovaujanti

8OVEARS 8Ef<_ 
Christ be se&o attuc 

NftFu2S“fcQSEu>i ‘. TkEY WERE 
FOUND Smo*G ThG RUINS Of 

-REiR FiK PRESERWTOn 'S OUt 
no TSE LRYERS OF PEBBLES <35*5 
TUAT COHERED •

ir anoje knygoje reprezentuo
jami žemaitė, V. Kudirka, Vaiž 
gantas, J Biliūnas, Šatrijos Ra
gana, A. Vienuolis, V. Krėvė, 
Ig. šeinius, J. Savickis, J. Gru 
šas, V. Alantas, J. Jankus, S. 
Zobarskas, M Katiliškis, A. Lan 
dsbergis, Al. Baronas, N. Maža 
laite, A. Vaičiulaitis. Ten buvo 
nemažai labiausiai .reprezenta
cinių lietuviškų apsakymų — 
novelistikos klasikos geriausių 
pavyzdžių, ir naujojoje knygoje 
jie nekartoj ami. Jeigu ten ku
rio nors autoriaus buvo įdėtas 
pats geriausias kūrinys, vadi
nas, šįkart turėjo būti pasiten
kinta antruoju geriausiu (net 
ir pats knygos sudarytojas ten 
įsidėjo patį (populiariausią ir 
plačiausiai žinomą savo “Mon 
sinjoro suoliuką”, tai šįkart tu 

mažiau gar-

Cold war.

Tai ne feljetonas, bet okupuo-.Kaip valkykloje-eik, jjerk, val-uu XdJCLUIlcLb, UtL u&upuu I

tos Lietuvos kolūkio karvių mel'gyK ką rasi pate-niękaš jera-
žėjos įspūdžių aprašymas tary-

IS A HBKEFORO 
GRlF wtTh 2 HEMS , 6 LEGS 
And £ Wzs, OM a OA»ey 
fakm H4 Guba * i

binės Lietnuvos spaudoje grįžu
sios iš viešnagės JAV-ėse pas 
seserį, gydytojo žmoną.

Pagyvenusi keletą mėnesių 
JAV-ėse įsitikino, kad ne taip 
ten viskas gražu ir gera kaip nuo 
seno buvo manyta, kad Ameri- 
ka-vos ne rojus. Amerikoj dole- 
lis-viešpats. Rojus tik miljonie- 
liams. Pobuty atkreipusi dėmesį 
į gražiai apsirėdžiusį, besišyp
santį, mandrą vyriškį. Maniusi, 
kad jis milijonierius, bet sesuo:

— Ką tu! Jis plikas kaip til
vikas!

Tačiau tokiu “pliku tilviku” 
būdamas Amerikoj vaikšto gra
žiai apsirėds Jr, štai, klaidina bol 
ševikes.. Anot jos: “Paprastą 
amerikietį spaudžia tokia dide
lė įvairių mokesčių našta, kad 
jis vos nuo jų vaduojasi. Jos 
svainnis-gydytojas, neblogai už 
dirba, bet ir išlaidų daug turi. 
Dideli mokesčiai, kabinos (tur

ginš. šampanas sugfttas. į didelį

•bemaž 
be dainų, be juoko, kaip įpras
ta pas mus. * • -

Ant kiek amerikoniškos ves
tuvės, anot buvusias viešnios, 
“savotiškos”, tai pas jUos-kolū 
kiečiai į kitą pusę persistengia, 
valgiais ir gėrimais, dovanom

lietuviškos novelistikos penkiasšoma Lietuvoje, kai kam at- 
dešimtmečiui, nes joje tėra parodo, kad netinka naudotis sve 
reikiama kūrybos pavyzdžių tik tur. Taip ir eina metų metais, 
keturių rašytojų Vytautės Ži- O ši antologija Lietuvoje gal ir 
imskaitės, Romualdo Lankaus nebūtų susilaukusi priekaišto, būt medical centre) nuoma ir 
ko, Juozo Grušo ir Juozo Apu jei ne tas knygos plaiareikš- 
čio. Taip yra, tiesa. Lietuvoje mis vardas. Jeigu jau lietuviš- 
yra prirašyta nemaža ir gerų kos novelistikos penkiasdešimt 
apsakymų, ir kaltinimas kreivu metis, tai jis turėtų apimti dau 
veidrodžiu galėtų būti imamas giau vardų ir darbų, dėl to ne- 
širdin, jei turėtume tik vieną 
lietuvių literatūrą. Deja, turi
me dvi, ir Lietuvoje tai jau ne 
kartą buvo pavyzdingai įrody
ta. Pats naujausias įrodymas bū 
tų Vilniuje išleistoji lietuvių 
literatūros istorija rusų kalba. 
Po teisybės, per daugelį metų 
jau būsime įpratę šitokią padėtį 
matyti, susigyvenome su ja, 
dėl to ir visokie kaltinimai vie 
ni kitiems, tur būt, atšoka taip, 
kaip vanduo nuo žąsies plunks' 
nų. Net sakyčiau, kad būsime 
pamėgę tokią padėtį, verstis 
provincializmu. Štai Australi
jos lietuviai išleido savo poezi 
jos antologiją, o iš spaudos pra 
nešimų matome, ^kad bus lei
džiama anglų kalba JAV lietu
vių rašytojų antologija! Ta nau 
j iena mane užkrėtė entuziaz
mu. O kas būtų, sakau, jei mes 
imtume ir išleistume Britani
jos lietuvių poetų antologiją? 
Entuziazmas atslūgo, kai pagal 
vojau, kad tame mieste tik vie
ną lietuvį į poetą teturime, tai 
antalogiją lyg ir neišeitų suda
rinėti.. . ..

Taip, taip, tos dvi literatū
ros... Kai. parašoma syętųr,.^ne
tinka Lietuvai — kažkas kaž
kur uždeda puspadį. Kas para-

gali kilti didelių abejonių. Jei
gu eilinė novelių antologija, tai 
vėl kita kalba.

Bet tie visi priekaištai ir trū 
kūmai greičiau vien tik mums 
patiems praverčia pasikalbėti. 
Anglosaksams tai bus dar vie
na gera naujiena, ir tegu tai 
knygai sekasi taip, kaip ir anai 
prieš keliolika metų išleistąja!.

K. Barėnas

Iš Europos Lietuvis

TRYS AR KETURI ŠŪVIAI 
UŽMUŠĖ PREZ. KENNEDY?

Kongreso Assosinancijų Ko
mitetas planuoja pravesti tyri
nėjimą, ar galėjo būti prieš 15 
metų Dalias mieste-į preziden
to J. F. Kennedy motorkadą pa 
leisti 4, ar trys šūviai, kaip yra 
nustačiusi Warren komisija. 
Komietas dabar studijuoja Dal
ias policijoje esančią vieno po
licijos karininko motociklo, ra
dio užrekorduotą (magnetinę) 
juostelę, iš kurios galima esą 
spėti paleistų šūvių skaičių. Jei 
bus nustatyta, kad šauta dau 
giau ne tris kartus^ galima; bū
tų daryti išvadą, kad Lee Har
vey Oswald tūrėjo talkininką

New EBmA

CHICAGO, ILUNOB ra*
Phonet Vlrgtek 7-7747
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ten bent kartą gyvenime kolū
kiečiai sočiai per vestuves pa- 
valdydinami, kad jjer amžius ne • 
pamirštų buvę vestuvėse_

Įsitikinau: gyvenimas ten 
(VJA) ne rožėmis klotes. Studi
juoti gali dukrą siųsti studijuo
ti mediciną net Meksikon. (Mat, 
gydytojas čia priskirtąs.prie bied 
niokų!) Dukros - mokymas _ jam 
kainuoja kasmet apie dešimt 
tūkstančių dolerių. Pas juos-ta- 
rybinėje Lietuvoje mokslas nie
ko nekainuoja, nes valstybė mo 
ka stipendijas. - KaSSįeSai na
mus gyvenvietėse išsistatė;-vai 
kus išmokina. i- > - ‘

Svainis parodęs viešniai pluos 
tą mokesčių kvitų matyt, tyčia, 
jos reikalumo gobšumui nugesin 
ti. Gydytojo šeimai tenka skai
čiuoti kiekvieną centą. Išsiruo
šus su sesere į vestuves, išgirdu 
si, kad dovanai nupirkti skirti 
tik trys doleriai. (Koks vargšas 
gydytojas!)

— Ką tu? Šokosi viešnia. — 
Gėda! Jei taip-aš į vestuves nei 
nu

Mat kokia ambicinga, anot, 
jos, mandra bolševikinės Lietu
vos kolūkio karvių melžėja! Mat, 
gėda jai net dalyvauti su sese
re, skyrusią mažai pinigų dova
nai vestuvėms... Kokia toji tur 
tinga, išpampusi bolševike!

Kur dėsis sesuo-nupirko dova
ną už 25 dolerius. Vestuvėse jau 
no ji (tur būt “šauėy”) ima vy
nioti įvairių spalvų gražiai suk-
pokubtas didžiules dėžėš; b' ko^ 'dafi 
lūkio melžėja galvoja?

— Na, gerais kad brangesnę 
nupirkim. (Ar ir ji prisidėjo 
su savo brangiausiais rubliais?)

— Bet kas čia? Vynioja, vynio 
ja ir galo nėra. Pasirodo, didžiu 
lėj dėžėj rankšluostėli^... Kito
se dėžėse koks veidrodėlis., žo
džiu, mudvi su sesere savo do
vana atrodėm atrodėm tarsi iš
sišokėlės.

Vestuvės irgi savotiškai įdo
mios. Jokių prabangių stalų.

tatėm gerus, erdvius namus, kad 
turime savo lengvą automoteflį 
(Be abejonės pirktas svainio 
amerikono doleriais), kžd ant 
ras mūsų kolūkio kiemas , nusi
pirktų automašinas jei būtų į>ar 
duotuvė^*w„(ŪžtaV,kad nupirk 
tų... Jei butu.^Jaupas-juosir .

gyveninio vertyvių... S<xiaf duo

deja, niekad Hera 
kada note

5 nįė

te.. Anot .yįešnj^^pžĮydoyi;^- 
serėno- ji n^turt uj ką

Jaip 
bedahtėį_.rėstpxano . savininkas

Vadinas, Jlant^ nes\ ne
turi pinigų Neturi pinigų, nes 
esanti be dažtų^.. .f• .

Sąnku;; patikėti, ^kąi;vletinis 
vadovas būtųsuge 
iagngaį.ir
viešnios;-u ainęęikp-

laureatais.’'*'’ ‘ '
.(Nuk<

ids. ta
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electronic-control oven and built-in microwave oven, the 
magnetron ,tube cycler st-e 1.7-eecond eequenee. At hdf 
power, it's on .85 seconds and off .85 second*. *

• • ft - f

I read an ad in a national jnagizmaJMely fhaft 
that to save energy in washinfff I *ater- DcX t
cause the dryer to operate longer m order in dry dMftūH

No, the ute of cMsnder in the e^oA wfl A»e i _ 
dryer work longer or kdrddf. What realty affecte 
eycte on a dryer UNoee vol your wather remouen aascete 
from clothing. If^hey ere aoctrem^y damp 
dryer will run longer to dry thejarmgKt^

*- No, thetMo,

refrigerator frwer of my new model TRP168TB. Hoc*) * 
can I keep the k» ertas* hati withoert *r» nrbif iha tettanT •

freth food section at “5 ” and the freezrr at If Nwdoen
gii* the temperature*yoa want, wf dhe 
*8* end the freezer att**D*\ AU&v at leant 2d h&s&s. t

Experimunt until you find tha utttūtgi that yewjMk- 
you want
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ST. PETERSBURG, FLA
4 
f
į Sekmadienį, gegužės m. 7 d. 
įvy ko Lietuvių Klubo puikioj e 
/Salėje mūsų. * Tautos Didžiojo 
JDi^iyyrio Romo Kalantos šeše- 
rių niio jo mirties iškilmin 

Ritinėjimas, dalyvaujant 
gaUsįįjn susirinkimui kaip nariu

Ręmo Kalantos mirties paminėjimas

’ M in ęj i nįas. buvo rengiamas 
tęndromįs- Lietuvių Klubo, abie 

Bbmo Kalantos ir Palangos

• zhis, kas if padarė tą taip nepa- 
įprąstąi iškilų įspūdį. Ypatingą Lw' . ? — j \ . i - w .

kilmių programai pravesti, pa
kvietė Romo Kalantos šaulių kuo 
pos pirmininką p. Juozą Babrį.

Pirmininkas p. Babrys, taręs 
padėkos žodį veikėjams ir daly
viams, paprašė vėliavų procesi
jos prie scenos ir» po to, pakvie
tė prelegentą dail. Jurgi Juodį 
tarti žodį
Dail. p. Jurgio Juodžio paskaita

“Gražus 1972 m. gegužės m. 
14 d. rytas. Visur tylu, ramu, 
kad, rodos, girdėti vėjelio judi

^ūdį padarė scenos papuošimas namas lapelis. Rytmečio saulės 
y- LIETUVOS PANORAMA iri spindulėliai, prasiveržę pro Vals 
:4škilmangai viduryje scenos im- lybės Teatro tvoras, auksinėm 

varsom išpuošę vos pražydusius‘pąnuąjaįt . Laisvės Statula.
> Kaįa meilė ir; patirtis dirba klevų ir kaštanų žiedus. Ir visa 
\^eprgjnįs jėgomis, tada tik ir virto perlo ašaromis, kurios sus 
vgalimą susiląųkti ir geriausio me j tojo ir sustingo.
'fco torinip.
į. Vargu kas būtų galėjęs ir ičš* 
^įjlniingiąų atvaizduoti paverg
tą Tėvynę: Lietuvą už plačiųjų 
jurių^marelių bangų, malonio
sios .Dėdės Šamo prieglaudos ša
lelė jė, - mažos lietuviškos viešė- 
<iijos.sdenoš vietelė, už ką ten
ka didi pagarba ir padėka musų 
kolonijos; nenulstančiam-darbš- 
ęiam dailininkui p. Jurgiui Juo-Tėvynėje.
įįžiuį - | Pirm Romą takelį lengvu šuo

Kliibo pirmininkas p. Klemas iiu prabėgo ir įšoko į klevą ru- 
,Jurgela, taręs įžanginį žodį, iš- da voveraitė. Malonus tvarinė-

c . L A -■- — -L -y ----------------- . - - -

i Pro sodnelio vartus, ramiai, bet 
I drąsiu žingsniu, žengė jaunas, 
Į vos 19 peršokęs — Lietuvos lau 
*kų sūnus — Romas Kalanta. Vė- 
Įjo taršomos juodos garbanos, 
j balti paraityti ligi alkūnių mar
škiniai, tamsios kelnės ir balti 
sandaliai: rodė jaunikaitį, nie
ko nesiskiriantį iš tūkstančių

Antanų j. guseno raštai 
GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS gydvto- 

VWjMlNts vęikajo tu rąžytojo atsiminimus 
••įi’.MttiTYS IR DARBĄ i, 259 psL, liė&ančius 1905 

[feytŽiaL Jablonakio ir Totoraičio jaunas dienas ir sus- 
" $3.00i—n—

‘ PANTYS, jų priežiūra. sveixata ir grožis. 
ritehtlA vietoje $4-00 dabar tik _________
teteikia tik _______ r________________
AUK4TA KULTORA ŽIAURŪS ŽMONtS.

. po Europą Įspūdžiai. Dabar tik ---------------

$3.00
$2.00

n.oc
wfajhelryti pežtu, Hshmtus čekį arba money prie 

fcdaea pridedant Mk, peniuntime Ižlaldoma.

Si. HALSTKD ST, CHICAGO, ILL. <0603

Dieve Brangus, tik pasiauko 
jau, atidaviau savo gyvybę... Se 
novės lietuvių dievas Perkūnas, 
sugriaudžia grausmingai, sužai-! ' u*SiL 
buoja žaibais ir taria: į

rr« ' • 1 . . j VO trVS— Tu aaugiair negu kovojai,
» i -• * venlo jųtu savo gyvybę ugnies kančia ant, J * 

Tėvynes aukuro paaukojai. Ta-Į^ ; 
vo širdyje dega Tėvynės meilės „ 
licspsnos, kurios tave padarė . 
mūsų Tautos kelrodžiu ir švy
turiu. Tuo švyturiu, kurį pirmą 
kartą, uždegė du broliai Vaide
vutis ir Prutenis, kad parmal- 
dautų dievus ir atneštų tautai 
laimę.

1336 metais Punios kunigaig-j . Kalno 
štiš Margiris, matydamas, kad 
negalės apginti pilį iki paskuti
nio kario, sukūrė laužą vidury-i 

j je pilies ir pats paskutinis ant ?
■ žirgo su savo sužadėtine Laimu ’ *’

leidimo - drįstų apsigyventi ta j kur gimė mūsų opera, čia buvo' tp šoko ugnį susšventais ug- 
rybinėje nuosavybėje - klevo] jr iškilmingai mir.unos ir Lietu nies testament0 žodžiai; ‘-Geriau 
drevėje!? Tur būt, jai laisvė vos Neprigulmybe< 
brangesnė už gyvybę! J Nemanau, kad

Bet, šiandien, voveraitei ne ■ ta viso tai nežino o ir 
tai buvo gaivoje. Ji stebėjo jau- į tik betikliai paa koti 
na Romą ir negali jo suprasti' vybę.
— ko jis taip anksti skuba į te-’ §tai Romo paskutinieji šventi 
atrą. Paprastai, žmonės renkasi J žodžiai prieš didžiąją auką Tė- 
vakarais. O gal naujas stachano-į Vrynei: “Geriau garbinga mir- 
vietis skuba 12 valandų anksčiau i iiS negu gėdingai gyvenimas, 
į repeticijas? Gal užsitarnavęs '■ &aiin prakeikti sūnys! šalin gro 
artistas dar vienu padlaižiu bus , foj^ai iš Lietuvos; Nepasiduoki- 
daugiau? Šie ir panašūs klausi- te ir kovokite iki paskutinio!... 1 
mai kamavo voveraitę. Bet kam i p0 to atsuko skardinę. nusia-J 
jis tą benzino skardinę tempia batus, išliejo visą skirdinę | 
po pažaščia?. ant savęs.. įžiebe degtuką ir! Nemaėesnę baimę ir paniką

Dar keliolika žingsnių ir jis > paskendo ugnies kamuolyje iš} priešui sukėlė ir Romo Kalantos 
kurfo jšsiveržė ugnies testamen į mirtis. Mums ši Romo Kalantos 
to žodžiai: “Laisvės Lietuvai!” 
Liepsnos ir šauksmas kilo į vir
šų ir danguje ugnies raidėmis, 
kaip Laumės Juosta atsispindė
jo. Laisvės Lietuvai!

Tūkstančiai jaunimo pasipy
lė Laisvės Alėjoje Vytauto pros 
pekte, Kęstučio gatvėje... visi 
grūmojo priešui ir kartojo Romo 
Kalantos ugnies testamento žo 
džius: “Laisvės Lietuvai, Lais
vės Lietuvai!”

Priešo parašiutininkai krenta! < 
iš dangaus, žemė riedinti tan-jr 
kai traško jaunus lietuvių kū-1 - — « _ - 1 «nūs., 
ji trėmimo ešelonai 
ko atžalyno — į baisųjį pragarą, 
Sibiro- tundras.

Nors ir nuklota lietuvių kau- 
lais platūs Rusijos laukai, bet 
lietuvis, kaip tas žirnis prie ke
lio, nors mindomas mongolo pa
do, neboja, keliasi, žydi ir bu
joja. Lietuviui Romo žodžiais — 
Laisvė už viską brangesnė.

Romas Kalanta prie amžiny
bės vartų. Sutrimituoja pergalės 
trimitai, skamba Laisvės Var
pas: “Tas Laisvės nevertas, kas 
negina jos”.

lis, 'bet koks didelis “liaudies J tuvą prie Rusijos imperijos ir 
priešas. “Kas tai matė, ne butą j taip panašių įvykių buvo ir dau 
paskirstymo komisaro politruko | giau šiame istoriniame teatre,

sustojo... apsidairė. Nieko. Tik 
senutė susigūžinusi ant suolelio, 
tartum, laukdama grįžtant iš ko 
vos savo sūnelio, miškų brolio. 
Vienas, kitas praeivių, tartum, 
įdomumo deliai, pasuko į teat
ro sodelį.

Voveraitė visiškai sumišo ir 
jau norėjo šokti į sekantį klevą, 
kad geriau matytų kas čia bus? 
Staiga, Romas išsitraukia iš ki
šenės užrašų knygelę ir, įrašęs 
keletą minčių — nusviedė į sali.

čia, 1949 metais Lietuvos 
“liaudies seimas” nutarė prašy

ti Staliną malonės prijungti Lie

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

a --5 y, > -

5 sėjo 10 d., s'ekmad
POLONIA SODE

46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

. , Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

“• įVfit lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į piknikų.

gau sios ir vertingos dovanos

namas Kalan- 
atėjo vien

! sugrįžau į Scu 
či’vūs tos pačios,

I miesto uždas kitoks, l’adu 
šiucai tūkstančių 
dabar milijonas.
puošia išdidūs pasta

bu stadionas “King 
lakstančių sedanu 
u Coliseum”. kO 
'ėdimų vietų. “Al 
3” kitur tokio nė-

50 METŲ PRASLINKUS,
[tie, Bu kus jūros uostas, gilus ir 
bet ramus. šimtai mylių nuo Pac»- 
bir fico okeano. Visu tuo seat t lėna i

vietų. “Su 
tūkstančių

. v ug Moii< 
ra. Boksui 
skrybėlėje sukantis

1 1 tūkstan- 
pat, miesto 

(pakraštyje, apkrautas ledu ir 
j sniegu visą vasarą.
I Iš antros pusės miestas “Obne 

. irgi sniegu apkrau
tą rugpiūuio <S die

ną biiv 95 kiips. šilumos.

‘Rmnier” 
n <los čia

abai didžiuojasi.
Čia yra Įvairius pramonės, bet 

Boeing orhii-
viai. čia diriia <4 tūkstantis 
darbininkų.

Rugpiučio 3 dilių paskelbė, 
kad dar samdys nuo 3 iki I 
tuksiančių darbininkų daugiau.

Ceedle”, jos į Dabar yra labai skubus parei- 
restorana-k į kala vilnas šių orlaivių 727 ir 

717. Anksčiau Boeing pranešė, 
kad 1979 m. kas mėnesį pasta
tys 25 ir pusę orlaivių.

B eing dabar turi 6 bilijonų 
vertės orlaivių užsakymų. Ir 
svarbiausia Boeing pradės sta
tyti visai naujus orlaivius 757-

mirtis negu vergija” i ~ ~ ' ■
Priešas įsiveržęs į pilį, rado i gintas ir išmestas iš Lietuvos, 

vien tik degantį laužą ir suan
glėjusius paskutiniųjų pilies gy 
nėjų kūnas.

Vyriausis vadas, kryžuočių 
kontūras, ičsirikiavęs savo rite
rius, atidavė pagarbą pilies gy
nėjams ir pareiškė tokiais žo
džiais:

“Ne mums Lietuvius nugalėti,
I kurie savo kraštą myli labiau

auka neįžiebė, bet uždegė mū
sų širdyje tikrą Tėvynės mei
lę. Ji atidarė mūsų akis ir pri
minė Dariaus-Girėno testamen
te įrašytus žodžius: “Tėvynė 
reikalauja iš savo sūnų didelių 
žygių ir aukų. Tau, Tėvyne, vi
są aukojame.” Romas Kalanta 
pirmasis įvykdė Dariaus-Girėno 
testamentą ir kartu su Miškų 
Broliais savo auką įrašė ugni-

I mt
Kiek mes vykdome, minėta 

Į didvyrių testamentą, gali paša- 
> kyti kiekvienas, kuris žino išei- 
; vio pareigą Tėvynei. Nesvarbu, 

... pripildyti kalėjimai, naup Į gyventum, kokias pareigas 
--1- j lietuvis-j nestum ir ką bedirbtum. Mūsų 

darbai tiek verti, kiek jie tar
nauja Tėvynei.

Laisvės Lietuvai — ugnimi, 
įrašyti Romo Kalantos žodžiai. 
Tebūnie mums visiems kelrodžiu 
kol paskutinis priešas bus išde-1

Baigė savo jausmingą žodį pre
legentas.

Sujaudinta publika, atsidėko
jo prelegentui griausmingu ap
lodismentų.

Seka pirmininko žodis, kuris 
padėkojęs prelegentui, paprašė 
vėliavas išlydėti iš salės, ir pak 
vietė ponią Rugštelienę ir jos 
vadovaujamą Oktetą į sceną ir 
pradėjo antrąją programos dalį. 
Oktetas puikiai sudainavęs tris 

malonias dainas, pakvietė publi 
ką kartu padainuoti Lietuva 
Brangi.”

Ir po to, ir vėl grausmingas 
rankų plojimas. Tuo programa 
buvo baigta, paliekant ilgiems 
laikams neišdilomus įspūdžius 
į visus dalyvius.

Jonas Kairys

Praeitą liepos mėn. 14 d. “Uni 
ted Airways” bendrovė užpirko 
30 naujų Boeing orlaivių už 
na ir pusę bilijono dolerių.

Į naujų orlaivių statymą 
įtraukti japonai, anglai ir 
lai.

vie

bus 
ita-

Pranas Adomaitis

Sovietijoj teisiamas pasku
tinis disidentas

MASKVA. — Jauną disiden
tą, kuris parašė knygą apie pa
sibaisėtinus vaizdus sovietų psi 
chiatrinėse “ligoninėse’’ ir be
protnamiuose, teismas praside
da antradienį. Tas disidentas, 
Aleksaider Podrabinek, 24 me
tų amžiaus, skaitomas paskuti
niu iš labiausiai pagersėjusių, 
teisiamas už “sovietų šmeiži
mą”. Podrabinek, buvęs ligoni
nių sanitaras, kaip jau skelbia
ma, gaus trejus metus kalėji
mo.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jisminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymią nuotykiu 

įprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juoxit 3. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Iftorijc® 
santrauka nuo pat senųjų amžių tki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
osL, kainuoja $2.00. F

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir Jos kaimynu irtoriU- 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šlu knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jai ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki u 
piniginę perlaida.

1781 Bo.th Halrtad Street, Chfcag., HL W<M

Rforyour 

child'ssafety
Walking to the school bus, 

to the playground, to a friend's 
house, to the store — those 
are common experiences a- 
xnong school-aged children. 
However, walking without the

needless childhood injuries 
and fatalities, warns Dr. Albert 
H. Domm, child safety special
ist and form er medical director 
of the Prudential Insurance Co.

Here are some basic rules 
which Dr. Domm urge® par
ents to impress on their 
children:

Walk only 
on the side
walk; where 
there Is no 
si dew alk 
stay on the 
left side of 
the road fac
ing the on
coming traf
fic; cross 
the street 
fn marked

Dr. Albert 
H. Domo 

crosswalks: look left, then 
Tight before leaving the curb, 
making aure the way is dear. 
Finally, watch for turning 
cars and walk quietly when 
crowing. __

According to Dr. Domm, 
children should wait for the 
school bus on the curb or in 
the safety zone, not in the 
roadway. If discharged from 
the bus In mid-street, they 
should walk In the safety 
zone to the crosswalk and 
then directly to the eurb. 
When crossing to the opposite 
aide of the street, they should 
wait until the bus haa moved 
on, rather than risk being

Taupykite dabar

i pas mus

Psc 3iw unposd Jlty ytiinl 1% 
Uck* didelius darbus. Ptena, Jie pt- 
dtde Jums pasiekti xsmemikus jūrą 
uiiimojimui. Antra, Jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti,

Taupykite dabar.
Santaupoi, padėtos priei 10 mėnu

lio dieną, neia nuoiimčiua nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikataį kuris ne- 
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoi' 
sumos ir Jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitom
’'eša

UNIVERSAL
1800 So. Hoisted St, Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

ĮatelgU 1928 metai*. Tat 421-8070
Įatalfoa pletuoaa Karna/ ,ntomoMll*nu yotatytt

J — naujumo*. CHICAGO «. ILL. Monday, August 14, 1978



Bendruome-

$30.00

MIKAS ŠILEIKIS Prieplauka (aliejus)

A. SVILONIS

os ketina

uta

nesive

(Bus daugiau)

prie tokios žemos moralės žmo
nių, be jokių svyravimų reiktų 
priskirti ir šio minėtojo vedamo 
jo rašėją. Tuo labiau, jo žema 
moralė išryškėja kadangi, tokias 
užgaulias bendrybes rašo vienuo 
lių samdytas rasėj as, kuriam ai 
gą apmoka doleriukais, kuriuos 
suaukoja geraširdės moterėlės, 
taip vadinamos Tėvų Marijonų 
rėmėjos. Jos suaukoja Draugo 
egzistencijai palaikyti, kad per 
jį būtų skleidžiama tiesa, o ne 
kurstymas išeivijos vienų prieš 
kitus; kad Draugo leidėjai pre
mijuotų ir išleistų romanus, ku
riuose nebūtų purvinama lietu-

$33.00
$18.00
$10.00
$ 3-50

Kitose JAV vietose: 
metams ‘

reaper ąo.ur v°.rrų uzsi-
ant man

b. kv. savo rašinyje primena, 
kad svarbu turėti gerus vadus, 
kurie lietuvišką gyvenimą ne
griautų, neniekintų. Ir tiesiog

nio ir idėjinio nusistatymo, neturėtų kri 
lietuviško gyvenimo paraiškas
riamai teisingai Draugo nustatytai linijai 
ti, kas suteikė Draugui šią neribotą teisę

Kiekvienas spaudos organas yra atsakingas už savo 
puslapiuose skelbiamas žinias ir reiškiamas mintis. De’ 
mokratinėje spaudoje leidžiama pasireikšti įvairioms 
nuomonėms, kartais diametrališkai priešingoms, norint 
opų klausimą nušviesti Įvairiais požiūriais, kad skaityto
jas nepasiduotų vienpusiškiems įtaigojimams, bet susida 
rytų objektyvų vaizdą.

Tokiais pat sumetimais teisme leidžiama išklausyti 
prokuroro ir gynėjo kalbas su visais jų Įrodymais, kad 
teisėjai padarytų galimai objektyvesni sprendimą.

;; Dėliai aiškumo tenka pasakyti, kad kiekvienas spau
dos organas, ar tai būtų laikraštis ar žurnalas, savo nu
sistatymą Įvairiais klausimais pasisako editorialuose, ku
rie gali būtų pasirašyti ar nepasirašyti, bet juose visuo
met reiškiama redakcijos užimtą pozicija, kai tuo tarpu 
kiti straipsniai gali sutapti ar nesutapti su redakcijos nu 
sistatymu

Primindami laisvos spaudos principus, turime šioje 
vietoje pasisakyti dėl Draugo nusistatymo Naujienų at’ 
žvilgiu, išsakomų editorialuose. Nesvarbu, kas juos rašo, 
nes rašomi dažnai užuominomis, prisibijan atviro pasi
sakymo, ir skiriasi savo tonu ir temperamentu.

Paprastai Draugo editorialuose kartojamas toks ark 
linės diplomatijos variantas. Girdi, visa lietuviška patrio 
tinė spauda yra pasmerkusi Helsinkio konferencijos su
tarimus, kurie Įteisino Lietuvos okupaciją, bet mūsų tar
pe atsirado “vienas laikraštis ir vienas veiksnys”, kurie 
nemato šio “gėdingo” akto, klaidina išeiviją ir ardo vie
ningą Lietuvos laisvinimo kovą.

Ta pati daina buvo kartojama, rašant apie lietuviu
kų siuntimą Į pionierių stovyklas, studentų — Į t v. Vii’ 
niaus lituanistinius kursus, išleidus vadovėli “Tėvų na- 
melia brangūs”, rodant sovietinius filmus ir kitais at
vejais. ?

Netiesa, kad vien Naujienos pasisakė prieš ALTo grio

juodąją rinką, 
irclais SpikęnBergo 
kiiasBAf^Po ’ (Ęend 

ava-

Kaip bolševikai anapus rišu įniršimu puolą juos de
maskuojančią spaudą tiek šiapus išeivijos spaudos pre
mijuoti ir nepremijuoti klastotojai, nori sunaikinti Nau’ 
jienas, nesiskatydami su priemonėmis, nes jų “kūrybos” 
atskleidžia fantazijas ir nurodo jų kenksnjipgumą lietu
vių tautai. Jei Draugas konsiatuoja/kaų išliko *,Vie
nas laikraštis ir vienas veiksnys”, kurie nepyikjaųso įgu
busiems savo tautos klastotojams, tai turime jbūti dėkin
gi Dievui, nes Lietuvoje neatsirado nė vieno spaudos or
gano ar politinio veiksnio, kurie nebūtų buvę pasimetę 
mūsų laikų istorijos vyksme.' . /

Išeinant iš šių samprotavimų galime paklausti Drau
go, kas suteikė jam teisę, laisvame demokratiškame kiras 
te, reikalauti, kad Naujienos atsisakytų nuo savo politi- . .—..*••• . . > ■ O ■ . ■ •. *4 * • * • t ’V .a Įvairias 

pąklųstų':yĮejiĮhįęĮiai ša
ldomu žiųo-

Siuvyklose gyvenantiems benamiams pati opiau
sia problema tuo laiku juk buvo maisto bei aprangos 
klausimas. Vokiečiai gaudavo maisto bei rubį Jtarte-

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vah ryto iki 5 vai vakaro. Šeštadieniai — iki 12 viL

ųi, yra organizacijų ir laikraš
čių, kuriems vadovauja žemos 
moralės žmonės, net žmonės 
atentatininkai. Ištisai perskai- ’ ka 
čius

Draugas tarp kitų, turi ir to- 
| kį samdytą redaktorių, kuris sa
vo vedamuosius įpratęs pasiraši 
nėti mažomis' b. kv. raidėmis. 
Jis parašo ilgus rašinius, bet ku 
riuose, ir su žiburiu ieškant, gi
lesnės mįntiės nerasi. Karts nuo 
kartoT jis pagarsina Helsinkio su 
šitarinių brežnevinę interpreta
ciją, apkaltina popiežių, kad 
Helsinkyje už Judo grašius par
davęs Lietuvą.’ Jis tašo ne tik 
apie kasdienio gyvenimo įvykius, 
bet’ ir apie barzdukinės Bendrub 
menės veiklą, atentatininkūs ir 
baigia apie avis su’ avinu. Jo ve 
dambose apstu tokių kliedėjimų 
kurie kursto, skaldo’ 6 nerikiuo
ja ‘ lietuvius' ko vai’ prieš ' musų 
tautos pavergėją.

štai, kad ir paskaičius jo ne
seniai atspausdintą, rugpjūčio 
mėnesio 2 dienos, Draugo laido
je vedamąjį pavadintą*: “Apie 
šviesius ir juodai raudonus va
dus”. Vedamasis parašytas, nau 
josios Pasaulio Lietuvių' Bend- 
luomenės valdybos prisistatymo 
visuomenei proga. Tik keista, ko 
dėl b. kv. tokia proga rašo apie 
juodai raudonus vadus? Atrodo 
lyg jis norėtų įspėti visuomenę, 
kad Pasaulio lietuviams vado
vaus fiziškai ir dvasiškai pajė
gūs juodai raudoni vadai? Jei 
tai būtų tiesa, tikrai, jam reik
lų pareikšti už tokį tų vadų sa
vybių atskleidimą padėką.

TT

viešbučiuose furėsia 
ėda ugi a u 30 šilingu, 

mokestį 
„ aįuauia 

kiekvieną savaitę. Valgyti duos du karius dienoje dar
bo dienomis, tris kartus sekmadieniais. Čia pat paaiš
kinta. kad fabrikų valgyklose galima pavalgyli pietus 
už labai prieinamą kainą, be jokių tn aisti) kartelių. 
Žemės ūkyje dirbantieji, išvykdami iš ryto Į Įaugus, 
gauna kelis gerus sumuštinius, nes jiems nusipirkti nė
ra kur.

me 
savo gyvenimo vi 
mo jūros bai 
gelis mūsų s 
vykti Ant" 
Pasitikim , i nepražus, 
išties ] 
anglai laikys savo pažadą 
atveš.

pagaliau tuose aplinkraščiuose dar buvo prime
nama, kad vokiečių Reichsmarkės bei Austrijoj? šilin- 
gaį nėįHis ’keičiami į anglų valiutą ir perspėjama tokių 
pinigų ^ritanijon nesive^ypr - ...

Kai <įėl bagažo, tai buvo j 
liek, kiek pats gali su s&viirt

vimą, prieš diktatūrininkų Įsig 
r nėję ir jos suskaldymą, prieš 
agentais, už tamprių ryšių palaikymą su Ameriką ir tĮt

Naujienos neprivalo teisintis prieš metamus amži
nus Draugo kaltinimus, ieškant atramos kitoje lietuviško 
je spaudoje. Tegu būna marijonų tiesa. Naujienos yra 
“vienas” laikraštis, kuris nebijo tarti tiesos žodžio ir pa
sisakyti opiais klausimais.

Pažvelgme Į šį klausimą netolimos praeities perspek
tyvoje. Kiek toli numatė Lietuvos spauda, artėjant Ant
rajam Pasauliniam karui? Vietoję Įspėti tautą ir ruošti 
ją tokiam atvejui, ramino Įvairiom pasakėlėm.

Ką geresnio sulaukė tauta iš K. Škirpos if jo Įsteig
to Lietuvių Aktyvaus Fronto, maitinusio tautą iliuzijo
mis apie kuriamą hitlerinę Naująją Europą, kurioje ta
riamai jų vadovaujama Naujoji Lietuva turėjo sau su
rasti vietą?

Subyrėjus vienoms iliuzijoms, už kurias tauta sumo
kėjo kraujo auka, atsiradusi nacių okupacijos laikais 
gausi pogrindžio spauda vėl kūrė naujas iliuzijas, Iš jų 
tarpo neatsirado vienintelio laikraščio, kuris būtų suge
bėjęs bent apytikrai įspėti tautą apie artėjančią antrą
ją bolševikinę okupaciją ir kaip tokiam atvejui reikėtų 
pasiruošti. Ir vėl kraujo upėmis ir Sibiro kančiomis tau
ta turėjo apmokėti už savo spaudos skelbiamas iliuzijas.

Atrodo, po tokių skaudžių pamokų, lietuviška spau
da turėjo surimtėti, atsisakyti nuo svaičiojimų ir rea
liai žpvelgti Į tikrovę, kad neklaidinus tautos savo gamy
bos mitais, bet tiek partizaninio karo metu, tiek per visą 
tremtį spauda tebekūrė naujas iliuzijas, kuriomis nuodi
jo savo tautos protus ir piešė apgaulingas vizijas.

Menas tautą mulkinti, oficialiai vadinamas “tautine 
kūryba”, neužbaigė savo dienų po pralaimėtų partizanų 
kovų ar D. P. stovyklose, bet su naujųjų ateivių banga, 
persikėlęs šiapus Atlanto, surado vešlią dirvą išeivijos 
konservatyvioje vienuolių spaudoje, kur pražydo visomis 
lietuviškomis spalvomis.

( Kodėl lietuviška spauda didžiumoje yra praradusi re
alybės pojūtį, tai būtų skirtingas klausimas, kurio šiame 
rašinyje nesvarstysime, bet su visu atvirumu galime pa
sakyti, kad Draugas tebetęsia šias “garbingas” tradici-

Kai verbavimo komisija atsirado 
stovykloje, a$ kartu su leeliais dešiinlij 
rašiau darbininku y>jtti i^ngliją. basn 
pakištos blanko^ Tik žymiai vėliau, "^rAw^lijoje bū- j 
nant, kai norėjau pakeisti darLą, sužinojau tekstą po
kario pasirašiau:

“Aš šiuomi pareiškiu, kad skaičiau ir supratau J 
schemos detales <£ėl parinktą išvietįntą asmenų įdar- | 
biniinb Dirlžiii)eje Britanijoje. AŠ pasižadu priimti dar- f 
bą, kurį man parinks Britų Darbo Minrslferiį^ir Nacio- Į 
n’alihe Tarnyba (Minulrj* of Laiour o nd National Ser
vise. - —

padidinti uždarbį pagal kiekvieno asmens individua
linius sugebėjimus. Savanoriai darbininkai bus priimti 
su sąlyga, jeigu jie tikrinančių gydytojų bus pripažin
ti sveikais, fiziniai stiprūs ir numatytiems 
tinkami. Po kiek laiko priimtieji būsią nemokamai 
pervežti Didž. Britanijon. Kol jiems ten bus surastas; 
darbas, jie veltui gaus butą ir maistą ir dar po penkis 
šilingus savaitėje smulkioms išlaidoms.

Beskaitant šiuos skelbimus pastebėjome, kad bri
tai karo pabėgėlius vengia vadinti tomis “pagarsėju
siomis” D. P. raidėmis, tik labai retai jas naudoja. 
Vieton jų jie išgalvojo kitas tris raides — E. V. \V' ^Eu
ropean Volunteer Worker) reiškia Europos savano
riai darbininkai. Tos raidės taikomos tik tiems dypu- 
kams, kurie savanoriškai vyks darbams į Angliją.

Toliau buvo aiškinama, kad savanoriai, kurie ne
turės galimybių gyventi prie savo darboviečių, bus 
apgyvendinti bendrabučiuose arba stovyklose bet ku
rioje Didž. Britanijos vietovėje. Tačiau, sąlygoms lei
džiant, tokie darbininkai galės apsigyveni! ir priva
čiuose butuose.

Gyvenantieji stovyklose ar 
mokėti už butą ir maistą: vyrai 
motervs nedaugiau 2Š šilingus savaitėje. Už 
duodama lova, patalynėj kuri keičiama ir

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

WESTWAI1D HO!

Pirmoji tikresnė viltis dėl imigracijos iš Vokieti
jos atsirado 1947 metų pradžioje. Ant valgyklos salės du 
rų atsirado didelis aplinkrašti “Volunteer Scheme for 
Recruitment of Displaced Persons for Employment 
in Great Britain", šis aplinkraštis, išverstas į kelias 
kalbas, skelbė apie darbo sąlygas ir galimybes Didžio
joje Britanijoje. Darbas, buvo siūlomas tik viengun
giams vyrams ir moterims — vienu žodžiu abiejų lyčių 
savanoriams sutinkantiems dirbti žemės ūkyje, anglių 
kasyklose, geležies ir plieno pramonėje, ligoninėse, 
tekstilės fabrikuose ir namų ruošoje. Buvo priimami ir 
vedę vyrai bei moterys, kurie sutinka laikinai palikti 
savo šeimas Vokietijoje, iš kur jos, maždaug po trijų 
mėnesių, bus atvežtos į Britaniją. Atlyginimai ir dar
bo sąlygos žadamos lygios kaip britų darbininkams, 
atliekantiems tą patį arba panašų darbą.

Po kie|c laiko gauname daugiau informacijų. Su
žinome, kad Didž. Britanijoje normalią darbo savaitę 
sudaro: vyrams 44 — 4K valandos, moterims ĄG valan
dų. Nekvalifikuotas darbininkas per savaitę uždirbąs 
nuo 80 iki 1(0 šilingų. Kvalifikuotas nuo 90 iki 120 ši
lingų. Moterų atlyginimas mažesnis, tik apie 50 iki 65 
šilingai į savaitę, išskyrus ligoninėse, kus moterys už
dirbančios 67 iki 80 šilingų. Iš tokio uždarbio Anglijoje 
ir Vokietijoje esančios ligoninės iš jose dirbančių mo
terų atskailys po šilingus už duodamą butą ir mais
tu Škotijoje als’ aitoma po 25 šilingus į savaitę.

Kai kuriose p įmonės šakose dirbamas taip vadi
namas akordinis (piece work) darbas, kuris įgalina

tiWo-
, - - sąvanoriui-

darbininVui išmokėti po vieną svarą s^erfingo asmeni
nėms, smalkioms išlaidoms.
• Mirs »»ii h

les. Svetimšaliai, stovyklose gyvenantieji, to neturėjo 
Rūbu ir avalynės iš niekur, išskyrus 
n^uvo galima1 gauti. Tiesa, retk 
didele stovyklą pasiekdavę vienas x
ras Amerikos Lietuvių Fondas) varpotų rūbų še!

siuiitinys.’ Didelis tada būdavo subruzdimas gy
ventojų tarpe. I^o tokių dovanų išdalinimo mūsų ne- 
dafefcliai pasidarvdavo dar rvškesni. Kadangi visu sto
vykios gj’yentoju aprūpinti buvo neįmanoma, is tokio 
nelvgaus padalinimo dainai kildavo barniai, pyktis, 
iiereiicaįingas pavydas ir neapykanta vienų kitiems, 

kad jų krašte restora- 
fajima pavalgyti be kortelių, išalkusiai dypukų 
sukėlė nemažą entuziazmą, pagalvojus toliau

APSISPRENDIMAS
Susituokdami, vyras ir moteris pasižada vienas ki- 

tą gerbti ir mj|ėti, kartu vargus kentėti ir džiaugsmais 
dalinsis iki mirtis juos atskirs/ 1

Palikti žmoną ir vaikus svetimame krašte be vy 
riškos ir tėviškos globos ne tik man, bet ir kitiems ve- 
dusiems vyrams buvo opus klausimas. Todėl ilgai su 
žmona diskutavome šį reikalą. Ar retai pasitaiko, kad 
vedusiųjų ilgesnis atskiras gyvenimas sudaro rim
tus pavojus, o kartai^ nej sugriauna jų moterystės pag
rindus. Nuodugniai apsvarstę visus klausimus priėjo* 

išvados, kad būdaini subrendę žmonės, sugebėsime 
lę išvairuoti per visokias gyveni- 

s. Pagaliau jii)k' ne mudu vieni, bet dau- 
v-kjoje gyvenančių ’Šeiniu galvc. Z ” 

ijon, paliekant savo šeimas’ Soje siovy 
tad lietuvių, savo tautiečių' terpe, 

Ka} bė^ai ar nelaimei pasrlaijkjus kas
pagalbos ranką. Abu rammamės vūlinii, kad 

“• meaesių

Todėl britų skelbiamos žinios.
nuošė fl». V’ . nnmai 
apie žadamus 50 kuponų rūbams pirkti, piršosi mintis, 
kad iš jų bus galima ką nors naudingo nupirkti ir pa
siusti Vokietijoje lietuviams artimiesiems. 1947 metais 
už vyriškas kelnes Anglijoje reikėjo 8 kuponų, moteris 
kai vilnonei suknelei 11, už moteriškus batelius 7. MunP 
buvo žadama 50 kuponų per metus.

Visoje Britanijoje veikiąs nacionalinis — sociali
nis draudimas turėjo apiniH ir atvykstančius dypukus 
arba E. V. W.’s bei jų šeimos narius. Todėl visi darbi- 
ninkai is savo uždarbio turėsią mokėti atatinkamus 
fajamų mokesčius ir sutikti su socialinio aprūpinimo 
eikal/ngais atskaitymais.

Motiną, nuo Ją išniekinančių 
knygų,-• kad iš Draugo pastogės 

skaitė Drauge Vytauto Kaman j nebūtų platinami prirašyti šmeiž 
to su reporteriu pasikalbėjimą, įų paskviliai. Tuo tarpu viskas 

7 priešingai iš' b. kv. rašinio dvel-
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kurio metu jis jau prieš kelias priešingai iš'b. kv. rašinio dvel- 
savaites paskelbė savo veiklos juoda, kaip pragaro dūmai, 
planus ir užmojus. Jis taip iš
dėstė, nes jam buvo i 
kad Toronte bus išrinktas 
mininku jis, o ne kas kitas. Tai 
gi, toks b. kv. skelbimas apie 
“demokratiškumą” Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenės valdybos 
išrinkimą yra tik pasityčiojimas.
Ir visi tie, kurie b?'kv. tikį kad 
ten buvo tikrai “demokratiški” 
rinkimai, parodo tik savo nai
vumą. Jie verti užuojautos.

Jis rašo, kad ši valdyba buvo 
demokratiškiausiu būdu išrink
ta. Žinoma, taip galvoja ir skel 
bia b. kv. ir tie, kurie jam tiki, 
bet jis klaidina, ypač Draugo 
skaitytojus. Toronto suvažiavi
me dalyvavusieji skelbia visai i 
ką kita. Jie sako, kad ir aklas* 
galėjo pastebėti, koks,buvo ten! 
tų rinkimų “demokratiškumas”..
Bet ir nedalyvavusieji gali jiems viską išeivija, kurie gintų -Dievo 
pritarti, kad ten nebuvo “demo
kratiškų” rinkimų. Tie, kurie)

neapykantos aistra, kuri .dezo- 
užtikrinta, j rientuoja lietuvišką išeiviją, ją 

pir- skaldo, kelia liucijperišką neapy 
-kantą .-vienų prieš kitus. Įr tai 
skaudinęs tuo pasitarnauja mū 
su tautos okupantui. Sunku su
prasti, kodėl šio garbingo vie
nuolyno‘vadovai, jam leidžia ir 
tyli, kai jų samdinys tojau tam 
šių užuominų šešėliais aptam
sina ir pačią vienuoliją. Kad šie 
mano'žodžiai nebūt’ tik žodžiais,; 
pažvelgsiu į minėtą rašinį iš 
artimesnės perspjetktyvos.

(Bus daugiau)

- - • Garsus prancūzų rašytojai
aliarmuojančiai šaukia, kad gir victor M. Hugo i 1802—1885) 

norėdamas pasiteirauti apie sa| 
vo veikalo “Vargdieniai” išlei-| 
dimą, parašė trumpiausią laiš-į 

w gavo trumpiausiąj
šį jo vedamąjį“atrodo, kad atsakymą:
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, 4.i “contact lenses’”
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ŠAMPANAS Iš BLIŪDO....

(Atkelta iš 2 psk)
rybos deputate, kad už gerą dar 
bą žmogų lydi visuomenės pa
garba. (Kokia iš to liaudžiai 
nauda?Juk tai apgaulė, mulkini 
mas!)

— Ką tu! Negi ten (JAV) vis
kas blogai? Stebėjosi kolūkie- 
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. QBIH0PEDx\2>-PB0TE
AparaUi - Protezai Mac. ban
dažai. Speciali pagalba tujoms.

h (Arch Support^; ir t t.

— Žinoma, kad kas ne! Man 
patiko tai, kad parduotuvėse^ma 
loniai pasitinka, kad jose gausi 
tai, ko reikia. Suprantama/ už 
pinigą. (Ar okupuotoj Lietuvoj 
gaunama ir be pinigo?

Mes matėme ir jau žinome, 
kad, tokios “mandruolės” — a 
la katiušos, savo prekių alkio 
gobšumo skatinamos, beveik vi
są viešnagės čia laiką pralei
džia tik parduotuvėse ir prisipir 
kušlos už veltui gautus dolerius 
panešti negalinčios...

Ypač bolševikei patiko erdvuos 
virtuvės, nes lengva jose tvar
kytis, gaminti valgį.

Nežiūrint to “menko geru-

2350Wait 63rd SU Chicago. IIL 60629
< Triof<: PRospoct fi-5084
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I mo”, tarybinės Lietuvos karvių 

melžėja kategoriškai pasisakė:
— Nenorėčiau tenai (JAV) 

gyventi!
Iš to pasisakymo ir kitų ap

linkybių aišku, kokia JAV atž
vilgiu vedama . politika ir ko 
iš liaudies, ir melžėjų reikalau-
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THE TOUR SECONDS 
. THAT. DECIDED J
WORLD CHA3TPIONSHIP

Paskutinis Jbiūdžetas
Kadaise išeivijos spaudoje 

buvo iškilęs klausimas, kokius 
Lietuvą turėjo biudžetus ir 
kaip juos paskirstė. Ypatingai 
domėtasi kariuomenės išlaido
mis, Tai suradęs ^truputį nie 
džiagos noriu parašyti apie pas 
kutinį musų valstybės biudže-

1940 m. Lietuvos valstybės 
biudžetas buvo suprojektuotas 
132 milijonų litų sumai. Tai 
buvo pats didžiausias biudže
tas per visą nepriklausomybes 
laikotarpį. Iki šio laiko Lietu
va turėjo didžaiusią biudžetą 
1938 m. Bet 1910 m. biudžetas 
anąjį pralenkė 61 mil. litų 
Kaip skelbė spaudoje, biudže
to padidėjimo priežastis yra 
ta, kad padidėjo valstybėj te
ritorija ir tuo pačiu sųsidarė 
daugiau išlaidų. Bet . tikiniasi 
turėti ir daugiau pajamų.

Biudžieto išlaidos buvo su 
skirstytos taip:

Bendram yaldvmui^— 27,2 . ' r.4:* — 'mil., diplomatiniam, atstovą vi-
J K t * * . < v

mui užsieny — 2,5 mil.,, žemės 
ūkiui — 17,6 inil^, žemls.rėfęr- 
mai ir žemėtvarkai — 8 miL, 
miško ūkiui — 9,4 niil., spiri
to ir degtinės manopoliui —■ 
11,1 miL, švįetihip, meno ir 
kultūros; reikalams — 66,9 
mil., socialiniams ir sveikatos 
reikalams — 20,3 mil.,< susisie
kimui — 108,8 mil., krašto ap
saugai — 92,5 mik, valstybės

Lietuvis”, 1940 in. Nr. 7.)
V. Vytenietis

ST. PETERSBURG, FUL (
ALTO skyriaus sėkminga 

išvyka

Laimė turi rvšį su sėkme, o 
! sėkmė yra pilna pažadu Kas pa 
žadėta, tas turi būti ir ištesėtą. 
Trečiadienį, gegužės m. 3 d 
įvyko ALTO skyriaus pavasa
rinis piknikas. Kas buvo paža
dėta, tas ir ištesėta. Dienos 
prieš tai, ąors ir buvo labai 
ūkanotos^ daug ką^ gal ir na
muose sulaikė, bet Įšv^'įos die
ną ir gamta, tąrtum tam 
geram tikslui pritardama, bu
vo graži, maloniai piknikauto
jus nuteikdama. Svečių suva
žiavo į parką — Seinipole par
ką — gana daug ir labai drau
giškai laiką praleido.

Pądėka .ir garbė tęrka pir
mininkui daiL įi. Rukšlelei, uo
liems darbuo.tojaips jp. p.,Ba
kučiam s, p. p. Valauskąm^ p. 
p. Kraujeliams, p. Liutkienei 
Dr. ,J. MačionięneL p. O. Kin- 
durienei, p. A. Navickienei, 
ypatinga padėka p. O. Galvy- 

/ dienei už gėlių parodo* ir sėk- 
I mangos loterijos suorganiza-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Saulė Ir skydas yra Viešpats, malonę Ir g*rbf |is suteikia. Vieš
pati neatsako gera tiems, kurie elgiasi nekaltai*. — Psalmė 84;11.
Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei. Dievo mylimie

siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
sau!5 ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
nuu viso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį myli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti i ateitį, pilnai ti
kėdami, kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams,

tV. RASTO TYRINĖTOJAI.

*

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

SOPHIE BARČUS
I Jut t
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS 
igx* -.^5 <* -- i -1*
vta* ^’?.To^,iMW0PA’

. M t 14*) IdL A. M;

Lietuvi $ kiliui: kaAdieh nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30. vak popiet Šeštadieniais 
Ir sešmadleniAls Šuo 8:30 iki 8:30

: V^Jii Aldoni Didori

pionship, *į 1
~ltwas the right ci September

A rabid crowd had

CHICAGO, ICU «0«»

(jataljoa) ir 
677-8489-

Jei Žinote, asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra- 
tbme atsitikti tu adresus., Mes

anempt to regain the crown he had 
lost the year before. Both filters 
were in superb shape bat Dempsey, 
the challenger, was far superior to 
the Dempsey who lost the title.

Referee Dave Bany, at the be
ginning of the historic battle, re
minded both contestants of the new 
boxing commission ruling: in a 
knockdown, thh count would not 
be started until the aggressor had 
retired to a central comer; The 
gong sounded and the battle was 
oo. Fa the first sot rounds, Tnnney 
was on the defensive with Dempsey 
pounding him^ trying to break 
down his guard. The seventh saw 
Dempsey change tactics, switching 
from body attacks to the head. A 
right caught Ttonaey on the head 
and reeled, him against the ropes. 
Six sudden smashes. .with both 
gloves and Tanney was down for 
the count

Bedlam broke out in the stands. 
•Impetuous Dempsey had formed 
the habit of havering over.hfc vic
tim in all his previous fights. Be
fore the referee could, persuade him 
to return to a neutral corner, the 
timekeeper had reached the count 
of five wrer the prostrate Tunaey, 
Jack immediately back-pedalled to 
an off comer and the count was 
renewed. At the count of nine— 
fourteen seconds efter the knock
down—Tuaney had regained his

- - ... L
- In the remainder of the rounds, 
Tunney recuperated and.^out- 
punched Dempsey, scoring enough 
points to retain lus title. 9 ip 
h This was, Dempsey's, last great 
fight Tunney retired from the ring 
a year Uter still the champ. Bov 
ing history has never repeated the 
“long count” but boring fans still 
whip the controversial bout into 
flames aL the mention of the Ma
nassa Mauler airi the Marinti Par
ticularly remembered b Dempsey, 
whose disregard during fodr pre- 
eious seconds of the new ruling re
sulted in his failure to regain the 
heavyweight boxing championship 
cK the world.

vaite* rieinokimal

Sėkmingai sukergė bulvę 
su pomidoru

**■*• •»- > J J . _

Tūbingca^.VFR, — Vokiečių vimą.
dpa praneša, kad Tiibingeno Didis ačiū p. M. Ogenienci — 
Ma\ P|auk biologijos Instilu- gražiabalsei dainininkei — ož 
tui pasisekėLdirbtinai sulydyti $5.00 auką ir p. p. Kairiams, 
(sukergti) ^WByę su pomidoru kurie, nors ir toli gyvendami, 
ir ga^>uV4ūresime naują dar-! nepagailėjo žygio ir teiktis sve- 
žovę, kurią! ir vardas jau duo- čius linksmai savo muzika nu- 
taS yrU sudurtas iš dviejų pus- teikti.
žodžių ^Karrąate” (kartoffel iri laukiame sekančio ALTO 
tbmate) arba "‘Tonioffer’ (to-Į — rudeninio pikniko.

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

mate ir kąrtdffel.)
Prof. Mėfchers paaiškino 

kaip to ibstiiulo laboratorijoje 
beeksįerĮmėntuojant pasise
kė dvi. somatinės tu daržovių
-•t? ”

J. Ki's.

HERBICIDAIS PURKŠTA 
MARIJUANA PAVOJINGA

WASHINGTON. — Purkšti-
vei-celes šuiyįyti (sutirpyti) ir už rnąrijuąnos smarkiaį 

auginti kaįp^ augalu hibridą ; kįįgčiaią herbicidais.^piktžolių 
naijkintojais) (am reikalui t pa
naudojant federąliniųs fondus, 
bus leidžiamas tik persėjus ma 
rjjuanos rūkytojus,kad miarijua 
noję yra herbicidu. Tokę sena
torių lis Gliarleę H. Percy Pot-

auginti kaip augalą 1
Bet iš tokioj keistos "Sąjungos ** * r *. i A, ' / ’I kolkas neišėjo jokios naudos, 
nes “karinate” neniezga nei 
bulvių, nei pomidorų
obųoliiį viryje. Kaip sakoma, 
kad vdkiečiaVbezdžionę išrado, 
lai iš ppros’daržovių vaisingus varkį priėrųė. Senato ir ^Atftovų 

nereiškia.
liibri d ris. išauginti jieii^s nieko Rūmų konferentai, norėdami a;) 
nereiškią. . ’saugoti marijuanos nebepatai-

„ --------- ’somūš rūkorius amerikiečius "
feiblijd. yra išversta į 1,515 nuo herbicido, pripažinto kenk Į 

kalbi}. smingu smarkiems sūkoriatnsJ l

EUDEIKIS
GAIDAS - DAI.M1D
SENIAUSIĄ, K AIDŽIAUSIA .LAIDOJUio ĮSTAIGĄ 
ašį wwiwwirwwM»rjn nr’rr

4605-07 ŠO. HERMITAGE AVĖNUE
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
'telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

pasižadėjimanis — 10,7 mil-- 
kreditu reikalams — 12,6 mil., 
kitiems reikalams — 5,8 miL 
litų. (Naudotasi: “Pasaulio

įama. Ar verta tiltiis statyti ir 
visad likti kvailais? P. ž.

f -U - I * * I -• < - • 4 • ~ ■

> Janinai Urbanaitei - Garliaiiškienei MARQUETTE FUNERAL HOME

mirus, sūnui Arvydui ir vyrui Leonardui
Garliaūskūi reiškiame nuoširdžią užuojautą.

.i *5" -■ -A • ’ ' > - - •
. * V. Prūsas ir šeima

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Biiy A
a *>• itcri < »i .<

k’ Does every item you pick 
up dn the supermarket have a 
higher price? There IS one 
item that hasn’t kept pace 
with spiraling inflation — the 
egg. You get highest quality 
protein, vitamins and minerija 
at bargain prices. When Large 
eggs are selling for 75 cents a 
dozen that’s only 50 cents a 
pound ’. (A dozen Large efcgs 
weigh 1 X/2 pounds.) Try 
Cheesey Egg Noodle Bake.for 
a surprisingly hearty and epsy 
dinner main dish tonight. 
Your pocketbook, and your 
family, will be pleased.

Cheesey Egg Noodle Bake

5

Bargain, Fix A Feast

1’A

1

1

1

2

1U

6 servings v 
hard-cooked eggs*, 
sliced s * t 

teaspoons instant 
minced onion 

teaspoon salt 
teaspoon Italian 

seasoning -■ 
package (7 to 8 oz.Jiu 

spinach or egg noodles, 
cooked šnd drained, 

cup ricotta or drained

Mozzarella cheese 
cup« milk, heated 

until very warm 
eggs» beaten3 eggs, beaten„

♦ Reserve 8 eenter >egg 
slice® for top layer. Combine 
Onion, tall and Italian 
seasoning. Set aside. * Layer 
ingredients in buttered 
2-quart časserole as follows: 
1(3 Of the noodles (about 1 
1/4 cups), 1/2 of remaibUg 
egg slicėK,! 1/3 cup ricotta 
(dropped by spoonfuls), 2/3 
cup shredded cheese and .1/3 
of . the . reserved seasonings 
(about V tearspoon). Repeat 

I with remaining ingredient*.

NARIAI:
Chi«ųr(x
lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

i
AMBULANCI 

PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIM R 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

TOM AS (R LAURYNAS LABANAUSKAS
Ž07 So. LmiANICA 4VENUE. Phone: YArdi 7-340X

1448. So. 50th Av Cicero, HL Phone: OLympie Z-1003

„ . PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
321fiSo. LITUANICA AVK TeL: YArda 7-1138-11SI

Gradually add hot milk to 
beaten eggs. Pour over layered 
casserole. Bake in preheated 
350°F. ov*n 1 hour. Let stand 
10 minubefore serving.

* Hard-Cooke# Eggs 
Pierce c£gt -With an egg 
piercer or punch, if desired. 
Pot eggs in one layer in sauce
pan and add enough tap water 
to come at least 1 inch above 
eggs. Cover, hrihg rapidly 
just to boiling. Turn off 
heat; if necessary, remove pan 
from burner to prevent 
farther bott'mg Let stand 
covered m-thr hot water 15

minutes for Large egga — 
adjust time up or down by 
about 3 minutes for each stza 
larger or smaller. Cool 
immediately and' thoroughly 
in cold water — shells aro 
easier to remove and it i< 
less likely you will have - a 
dark surface on yolks. To 
remove shell: Crackle it by 
tapping gently all.over. Roll 
egg between han di.|o loosen 
sheH; then peel, atwrting at 
large end. Hold egg under 
running cold waOr or dip in 
bowl of water U> help «w off

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CS)

2424 WĖŠT 69U STREET RKpnttfc 7-lilĮ
2314 WEST 23ni PLACE Vli.įnia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pnloa Hllla, VL »74-4ili

3354 So. HALSTKD STREET Phene: TArda Mill

j — CHICAGO «, ILL Monday, August 14. 1978



TRUMPAI

— Elizabeth
Marquette Parko

dicinos mokyklą Floridoje. Jos 
| vyras Klaudijus, žinomas elekt- 

iį ros įrengimų bei reni <nto korr 
traktorius taip pat jo dėdė—Ka 
zimieras ir Vladas Skripkai iš- 

Aleliūnas ;Š jaj puikias išleistuves pur 
gavo Amen- kioje Skripkų sodyboje, Lock

port apylinkėje
Maldūnas iš j — Dzidorius Giedraitis iš jur

VIEŠIEJI DARBAI NESISEKA

— Robertas J.
Chicagos pietvakarių paskirtas’ barkiečių Giedraičių giminės, 
į 165 Karo pofcfjos kuopą Fischjgyv. So. Bostone, buvo sunkiai 
baehe, Vokietijoje. Jis yra bai-'susirgę ir dabar tebeserga, 

nes visa kairioji pusė parali- 
žuota. Dabar jaučiasi geriau ir 

Būda mi 
d misi 

ir veik- 
Monika

ges Kennedy aukšt. mokyklą ir 
1976 m. rudenį įst jo į JAV Ar
miją.

— Daina Kojelytė iš Marquet 
te Parko pakelta profesore-asis- 
tente Illinois universiteto Medi
cinos centre, Chicagoje.

— Tomas R. Vaišvilas iš Mar
quette Parko tarnauja 305 Air 
Refueling eskadrilėje, Grissom 
aviacijos bazėje, Indianos val
stijoje. Už gerą tarnybą nese
nai apdovanotas medaliu.

— Stasė ir Kazys Ulevičius iš 
Argo apylinkės išsikėlė Į savo 
rezidenciją Crystal Lake, III. 
Ten jis gavo spintelių dailydės 
darbą. K. Ulevičius turi įsipa
reigojimų įvairiose organizaci
jose Čikagoje. Jis bus pajėgus 
juos atlikti, nes gražusis Chrys- 
tal ežeras ir miestelis yra tik 
50 mylių nuo Čikagos. Jis su 
žmona žadėjo dalyvauti Naujie 
nu piknike rugsėjo 10 d. Polo
nia sode.

jau gali pats pavalgyti, 
mas ligos palaks jis 
lietuviškuoju gyvenimu 
la. Jo sesuo mokytoja 
jam pratęsė Naujienas. Jis yra
daug prisidėjęs prie Jurbarkie- 
čių monografijos paruošimo 
spaudai. —-

— Ponia Marija Dambros iš ■ j ""
Marquette Parko, žinomo arti-^ >
sto ir scenos darbuotojo Jono 
Dambros našlė, be raginimo 
pratęsė prenumeratą, o r. Ū _
gerus linkėjimus atlydėjo $5i 
auka. Taip pat dėkui tos apylim — Feliksas Motušis, Detroit, matikos ir suvenyrų krautuvės 
kės tautietei, užsisakiusiai NaujMich., savo turimą biblioteką “Patria’’ savininkas. Ji yra

Nepriklausoma tyrinėtojų gru
pė priėjusi išvados, kad fede
ralinės valdžios finansuojama' 
viešųjų darbų programa mažą 
dalį beturčių amerikiečių tepa
siekia, be to daugelis vietinių,) 
įstaigų, netinkamai tvarko tas 
programas. Tačiau, Nacionaiė- 
ty rinėj imu Taryba d v iejese 
studijose šią savaitę rekomen
davo Kongresui vėl finansuoti 
811 bilij: nų dar 4 metams ‘Ten 
gvai suprantamo darbo ir tre
niravimo aktą (Comprehensive 
Employment Traiding Act),bet 
su pakeitimais toms proble
moms pašalinti.

[ — Chicagos juodžių politikas 
Jackson, išsikalbėjęs su Misso
uri kalėjime sėdinčiu Ray, pri
ėjo įsitikinimo, kad nuteista
sis nenušovė Marthin Luther 
Kingo Jr. Jį nušovė kiti žmo
nės. Bet Jacksonas neturįs jo
kių įrodymų tokiems savo spė
liojimas.

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKĖJIMAIS

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZAN AU SKAS, Pres'denUs

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

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

2 butu 9 m. senumo. 2 do 5. 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik $82.500.

72 ir Campbell 1!4 aukšto naujes
nis mūrinis namas įrengtas rūsys. 
$65.000.

1014 akru žemės netoli Burlington, 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25.000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

MODERNUS 15 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus, ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

— Pan American lėktuvų herd 
rovės tarnautojai baigė strei 

jienas vieneriems metams, betidovanojo Kent State universite- Brighton Parke, 4207 So. Sac- ką. 
pavardės prašiusiai neskelbti.

— Panelė Genovaitė Luber iš 
Sarasota, Fla., pratęsdama sa
vo mamytės Annos Luber pre
numeratą, kartu atsiuntė jos 
gerus linkėjimus visiems dar
buotojams ir bendradarbiams, 
kartu dėkodama už įdomius 
straipsnius ir naudingas žinias. 
Anna Luber yra 94 m. amžiaus, 
bet žvali ir guvi. Anksčiau ji gy 
veno Cicero apylinkėje.

tui. Knygas paimti buvo atvy- ramento Avė. 
kęs Pabaltiečių knygyjno vedėjas •

prof. dr. J. Gadzow ir jo asis
tentė Audronė Tamošiūnaitė.
Jie pasirinko apie 600 vertingų 
senų knygų, raštų ir kitokių 
leidinių,turinčių istorinės reikš
mės.

— Birute Pumputienė sėk
mingai pravedė 3 dienų pirmo
sios pagalbas kursus Vyčių orga
nizacijos nariams. 20 kursantų 
gavo pažymėjimus.Dėkingi kur
santai palinkėjo lamingos kelio
nės instruktorei B. Pumputie- mo bei pataisymo, kreipkitės^ 
nei, išvykstančiai medicinos stu pas ARVYDĄ KIELĄ,434-9655. 
dijoms į Miami universiteto Me Pr.

— Donatas šukelis/ New Buf
falo, Mich., pratęsdamas prenu 
meratą, atsiuntė $5 auką. Dė
kui. D. šukelis ir jo žmona pre
numeruoja daugelį laikraščiu

K. Vaitys, St. Petersburg 
Beach, Fla., iš anksto be ragi
nimo pratęsė prenumeratą ir ta 
proga atsiuntė $5 auką. Dėkui. 
Taip pat dėkui Floridos tautiė- 

. čiui, užsisakiusiam Naujienas 
6 mėn., bet pavardės prašiu
siam neskelbti.

HELP WANTED — PėMALE 
Darbininkiy Reikia

TRAVEL AGENCY
Loop located, looking for responsible 
people for different jobs. Reception, 
typing, general office, opportunity 
for advancement.

Call MRS. FULLER 
332-2815

REAL ESTATE

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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visus skai* 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reL 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, 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.

■Dėl visų rūšių stogų dengi-! ir visus juos remia.

— Ponia E. A. Gesmes iš sa
vo vasarvietės prie Chardon 
Lake Aquilla apylinkėje išvyko 

|į Euclid, Ohio.Keisdama adresą, 
be raginimo pratęsė prenume- 
meratą ir atsiuntė $5 auką. Dė
kui. Taip pat tariame padė
ka Klevelando tautiečiui, užsi
sakiusiam Naujienas viene
riems metams.

— Tony Mockus, žinomas ak 
torius scenose ir filmuose, ruo
šia scenai veikalą “A Christmas 
Carol”. Jis bus pradedamas vai 
dinti lapkričio pabaigoje Good
man teatre, Chicago] e.

— Ričardas Estka iš Marquet
te Parko, pratęsdamas prenu
meratą, parėmė Naujienų lei
dimą $7 auka. Dėkui. Jis yra ži

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją taDny

Prenumeratos pratesimo, užsakymų, bei galimu įkaitytoje reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomli.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

w 13 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
įsavindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol

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

Adresai

• Užsikau' Naujienas kaip dovaną savo —. 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė ir vardas -

Adresas

Sponaoriaus pavardė, vardas ir vietovė

—Klevelando ramovėnai ruo
šia narių ir svečių sueigą-gegu- 
žinę rugiūčio 20 vidudienį Lie
tuvių namų žemutinėj’e salėje. 
Pelnas skiriamas žurnalui 
rys” paremti.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkę ir Darbininkių

Ka

— Praeitą ketvirtadienį 
rėš Italijoje Toceano kaime
lyje iškrito tiek daug lietaus, 
kad žmonės nepajėgė išsigel
bėti. Kaimelyje žuvo 6 žmonės.

siau-

— Romoje penktadienį pro 
popižiaus karstą kiekvieną mi
nute praeidavo 200 žmonių, 
šveicarų policija organizavo ir 
palaikė tvarką /Bazilikoje ir 
greta esančios aikštės.

• Didžiausias leidėjas yra U. 
S. Government Printing Offi
ce., Washington, D.C. Per me
tus ten išleidžiama apie 6,000 
leidinių, gi Dokumentų depar
tamentas išleidžia per metus

somos dovaniniu prekių, numiz- virš 150,000,000 dokumentų.

T TOOL & DIE MAKERS Į
Tired of Working Nights?

?We offer Days Steady Work. Full Company 
; • Benefits.. Good Pay and Overtime.

(
Apply at:

HARRINGTON & KING 
5655 W. Fillmore 

626-1800
1 block North of Roosevelt Rd.

1 block West of Central

BAKERY
Full time, top notch cake decorator. 
Good working conditions and good 
wages. Call for appointment.

GLEN PARK BAKERY
219/887-6575

COOKS
Experienced cooks and cooks’ 

helpers wanted.
I. I. VILAGGI0-TRATT0R1A 
Call Executive Chef 361-1166

DOT ETCHER

Capable of high quality fashion work 
etc. Large, busy, modern northwest 
suburban web offset plant. Many 
Company Benefits. Good shop condi
tions Ask for Prep, superintendent 
282-3005.

RECEPTIONIST S800 MONTH 
1 

High in the clouds overlooking the 
lake will make this job even more 
delightful. You will greet Execs., 
handle employee transfers, greet 
new applicants as the front desk 
recpt of the Personnel Dept. 2 yrs. 
recent recpt. or office exp. with plen
ty of poise & pizzaz!

Mr. Scott 346-6800 
ESQUIRE (Private Emloyment 

Agency) 
180 N. Michigan

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  dol.

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

Adreso - — — — - —-------- - \ _f ~
• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipi. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas ------- —------—__________________________________ _

Adretaj

Pavardė Ir Tardai

r~
P nardė Ir vardas

i tnsu

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

HA 1-6100,

SIUNTINIAI J LDETUV4
MARDA NOREIKIEN1

ŽM8 Wert «9tM St, CWe*ro, m W629 • Tei. Wa £-1787 
DMellf bMldnklmaf peree rOUx (vairiu

MAISTAI Ii EUROPOS SANDtLIŲ.

aru

SIUNTINIAI J LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUrrri OIFT PAKILS SnVKR
LM1 W. Chlo*. HL «0«t. — T«L WA S47S>
na u. HakHd Chleaw, HL «MM. — T< 1344391

V. VALANTINA9
■------------ - _ . -

M. L. s.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tek 767-0600.

3 STORES, 5 APARTMENTS 
— GOOD CONDITION 

BRIDGEPORT $58,000
Anthony Kamenjarin 

REALTOR 
768-4200

HELP WANTED — MALB 
Dirbini riky

SHEET METAL
WORKERS

18 Gauge and heavier metais.
Steady

for
Layout, forming or welding, 
work. Good pay, some overtime. Al
so Company Benefits.

Call 472-9283

" — -!■■■■■■ r. — ■ ■
ELECTROS ĮRENGIMAI, 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą, 

Dirbu Ir užmiesčiuos# gmlt, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tel. 927-3559

D131III0
62—16 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $9? pusmečiui automobilis 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

| MAINTENANCE MAN
| Proficient in Arc Welding, ability to j 
I read mechanical blueprints, 3 — 5 
years experience repairing produc
tion equipment & machine installa
tion. Must be able to speak & write 

: English. Excellent benefits — $7.41 
; per hr. after 60 days.. Overtime avail

able. Contact:
MORTON SALT CO. 235-1018.

Bright energetic people needed for 
Factory Machine Work at OEM 2405 
Hamilton Rd. (south of Oakton) 
Elk Grove Village.

At our other location:
• Receiving clerk

(Experienced)
• Order filler,

• Packaging,
• Multilith Operator.

Must be capable of maintaining print 
shop plus varied duties.

Apply at 441 N. 3rd Ave. (north 
of Rand Rd.) Desplaines, Ill.

TOOL & DIE MAKERS 
TIRED OF WORKING NIGHTS?

in We offer day — steady worL 
Full Company Benefits, good 

and overtime. Apply at: 
HARRINGTON & KING 

5655 W. Filmore 
626-1800

One block north of Roosevelt 
One block west of Central.

pay

Rd.

4*45 5e. ASHLAND AVL 
3TM775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pirdavimai Ir Tiisyaus 
WEST 49th STRIKT

Tel^ MpcMIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Av. 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

m. Šimkus 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tek 254-7450 
Taip pat daromi vertumai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai

BEST THINGS IN UFE
Call Frank Zapoils run r juta

k
State Farm Life Insurance Company

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų reikia

INCOMING INSPECTOR
Immediate opening for dependable 
person. Position requires knowledge 
of mechanical inspection testing 
equipment and ability to read prints.

CALL WAYNE
DATA SPECIALTIES

Northbrook 564-1500

STEEL SUITER OPERATOR
Must be experienced.

See LARRY TACKER.

HARRIS STEEL CO.
1223 S. 55th Ct
Cicero, Hl. — 384-5700

WELDING

BRICKLAYERS WANTED
CEISEL MASONERY, Inc.

APPLY AT JOB SITE
6700 West 95 Street

OAK LAWN

Helps Shrink v 
Swelling Of' * 
Hemorrhoidal 
Tissues

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

PERSONAL 
Asmeny laiko

Machinist
LATHE OPERATOR

immediate opening for qualified 
lathe personnel Will receive excel
lent company benefits, insurance & 
paid holidays. Must have your own 
tools, be able to read blueprints, set 
up and operate machines.

UTILITY TOOL & DIE WORKS
1036 N. Kilboum Ave., Chgo 606511

1 --------- J..PAIEŠKAU GYVENIMO DRAUGO..

i Esu lietuvė, pagyvenusi moteris. 
Noriu susipažinti taip pat lietuvį, 
mėgstanti rimtą gyvenimą. Laiške 
pridėti trumpą savo gyvenimo apra
šymą. Į laiškus mielai atsakysiu. Ad
resuoti Marytei ir siųsti: Box—219. 
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chi
cago. HL 60608.

Permanent position. Northwest si
de growing company needs young 
man mechrfiicaHy including with 
some experience welding to learn 
architectural and ornamental iron.. 

725-0575
An equal opportunity employer

TOOL ROOM MACHINIST ;

Men experienced in lathe, mill, 
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
1534 S. Ashland Ave., 
Chicago, Ill 60608.

CO.

RENTING IN GENERAL 
N u e m b a

BRIDGEPORTE išnuomojamas 4 
kambarių butas. Pageidaujami vien
gungis arba 2 senesio amfflaus lietu
viai. Skambinti teL 523-4100.

NAUJIENOS, CHTGAGO t, ILU Monday, Augu* 14, 1978




