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PODRABINE METUS TREMTIESBEGIN AIŠKINASI,KAD IZRAELIS NENORI IŠARDYTI WASHINGTON) DERYBAS
IZRAELIS SUSTABDĖ NAUJŲ MIESTŲ STATYBĄ. IR YRA 

PASIRUOŠĘ! SVARSTYTI PASIŪLYMUS WASHINGTONE
JERUZALE, Izraelis. — Izraelio premjeras Begin trečiadie

nio rytą pareiškė spaudos atstovams, kad Izraelis nesirengia ar
dyti prezidento Carterio šaukiamos Washingtono kelių dienų 
konferencios. ■ žeča

Izraelis yra pasiryžęs atidžiai 
išklausyti Washingtone daro
mus pasiūlymus ir juos rimtai 
svarstyti. . - . .

Jeigu Izraelis sustabdė visus 
naujų penkių miestelių staty
bos darbus, tai reiškia, kad jis 
rimtai ruošiasi Washingtono 
konferencijai. Izraelis norėtų 
kad Washingtono konferencija 
pavyktų ir būtų galima pradėti 
taikos pasitarimus

Beginąs supranta, kad Wa
shingtone galėtų būti aptarti 
tiktai taikos principai, o vėliau 
tikras derybas turės pravesti] 
Izraelio ir Egipto sudarytos 
įvairios komisijos.

imtis visų priemonių, kad Wa
shingtone būtų- padėti Izraelio 
ir Egipto taikos pagrindai.

INDAI ŠIANDIEN YRA 
VEISLINGIAUSr

WASHINGTON, D.C.—Tarp- 
tautinių organizacijų surinkti 
duomenys rodo, kad šiandien In 
dijos gyventojai yra patys-veis- 
lingiausi. - '

Iki. šio meto manyta, kad ki
niečiai veislūs, bet statistika 
rodo, kad kiniečiai vis dėlto ne
gali prilygti indams.

Jeigu Indijos gyventojai augs 
dabartiniu greičiu, tai atėjus 
2150 metams Indijoje bus pu-

Taresi parlamento komitetas

Patirta, kad trečiadienį buvo 
susirinkę* Izraelio parlamento 
karo ir užsienio reikalų komite
tai. Jie buvo informuoti apie ar 
tejaučia Washingtono konfe
renciją ir apie galimus ten kil
ti klausimus.

Kabineto nariai galimai tiks
liau informavo karo ir užsienio

santro bilijono žmonių.
Apie tą patį laiką Kinijoje bus 

apie bilijonas gyventojų.^
Apskaičiuojama, kadjūž po- 

ros-’šimte<metų žmoniį skai
čius pasaulyje sieks dešimt bi
lijonų. Kaip toks didelis^ žmo
nių skaičius galės ismisŠ, ge- 

j riausi specialistai laužo savo 
į galvas.

Dr. Kazys Bobelis, ALTO pirmininkas, iš Chicagos 
išvažiavo gyventi St. Petersburghe. Jis nesitrauks iš 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir kito visuomeninio darbo.

V
’ V

— Turėkite galvoje, — toliau 
tęsė d r. Bobelis»-kad ALTas yra 
gyvas Amerikos liet, organi
zmas. Pačios didžiausios Ame
rikos lietuvių organizacijos 
siunčia j ALTą savo atstovus. 
Jie sudaro ALTo vadovybę ir 
sėkmingam darbui reikalingas 
komisijas. ALTui pirmininka
vau, bet visus šios organizaci
jos reikalus tvarkė sudaryta į- 
vairių politinių grupių valdy
ba. Kiekivenas svarbesnis žings
nis atsakingų pareigūnų apta
riamas ir band mas pritaikyti 
gyvenimui.

— ALTas turi keturis vicepir 
mininkus. kurie yra labai gerai 
informuoti apie ALTo vestą ir 
vedamą darbą, •
no Dr. Bobelis. — Bet kuris jų 
gali eiti pirmininko pareigas, 
jeigu laikas man neleistų atvyk 
ti į kurį pasitarimą ar posėdį. 
Amerikos Tarybą sudarančias 
organizacijas jungia vienas ir 
tas pats tikslas. ligų metų dar
bas ir patirtis rodo, kuo galime 
būti naudingi Amerikos lietu
vių vienybei ir ką galime pada
ryti pavergtos Lietuvos teisėms 
apginti. Visi antraeilius daly
kus dedame į šalį, kad galėtu
me atlikti pačius svarbiausius... 
Per metų nietus ALto valdyba

toliau aiški-

STUDENTAS IŠTREMPTAS DARBAMSPAČIOJE RUSIJOS GILUMOJE
PRALEIDO TREJUS METUS KALĖJIMUOSE, SURINKO 

DUOMENIS APIE PSICHOLOGINES BAUSMES

metodams, 
psichologi-

“NACIŲ” ŽYGIS Į BERWYNĄ

Berwyn, UI. šešiolika unifor
muotų naciukų (Neo nacių) 
praėjusį sekmadienį per 35 mi
nutes “maršuoiiami” juokino 
Bervvyno vaikus ir pykino kai 
kuriuos suaugusius, svaidžiu
sius į “nacius” supuvius vai
sius ir k t. objektus. Jie buvo pa 
sirengę Pavek parke suruošti 
mitingą, bet pamatę juos lau
kiančių 180 policijos vyrų, “su- 
sičikino” ir pats jų “fiureris” 
Frank Collin, pradėjęs kai ką 
sakyti, buvo publikos nuo bač
kos nušvilptas.

Prasidėjus apsikumšėioji- 
mas su greit susidariusia kont- 
rademonstracija, o žiūrovų pub 
likai pradėjus gainioti koulra- 
demonstrantus, penki karštes
nieji buvo suimti, kitiems pasa
kyta išsiskirstyti.

Planuojama traukti- daugiau 
komitetus apie galimus pavo-jmaisto į didž vandenynų, kū
jus Izraeliui ir trumpai papasakot rių gilumoje dar yra daug val- 
ti galimi Izraelio atstovų pla- gomos ir sveikos žuvies/ 
nai Washingtone.

šių dviejų komitetų nutari
mai lieka paslaptimi. Niekas ne 
žino, kokias nuolaidas Izraelio 
atstovai bus pasiruošę paskelb
ti. Izraelio delegacijai Washing 
tone vadovaus pats premjeras 
Begin,- bet tikruoju delegacijos 
strategu bus užsienio reikalų 
ministeris Dajanas.

75 MILIJONŲ METŲ SENOS
- < KAPINĄĮTžS j z?:/

Rydyard, Mohtana^Vienoj e 
Mantana rančioje rastas , dino- 
saurų lizdas su 75.. dar mažais 
dinosaurukais, kuriems dėl 
nežinomų priežasčių jų lizdas 
pasidarė jų kapais.

Princetono universiteto mok-

DR. KAZYS BOBELIS SU ŠEIMAIŠVAŽIAVO Į FLORIDĄ
RENGIA SI DAŽNAI ATSKRISTI CHICAGON VISUOMENI

NIAIS IR PROFESINAIS REIKALAIS

Vadovaus prezidentas Carteris alininkai išaiškino, kad ta dino 
ir sekretorius Vance saurų veislė, pavadinta hadro- 

šiandien jau visiems gaurais, buvo žolemintanti dino 
ma, kad Camp David stovyklo-'53^ ve^le, turėjusi i ančių 
je įvykstančioje konferencijoje snapUS panaslus estuvus-
vadovaus pats JAV prezidentas 
Jimmy Carter. Jis pasakys pir
mą pagrindinę kalbą įtikinti 
suvažiavusius, kad reikia siek
ti taikos, vėliau visą konferen
cijos eigą perims valstybės sek 
retorius Cyrus R. Vance.

Pakulinėm dviem dienom se! 
kretorius susikvietė visus Arti-1 
mųjų Rytų specialistus, kad ga-j 
lėtų patikrinti iki šio meto nau-Į 
dotas preimones taikai siekti ir j 
būti pasiruošusiems daryti naui 
jus pasiūlymus

— Illinois prokuroras Scott 
tvirtina, kad negalima versti 
atomo skaldymo atmatų Ziono 
apylinkėje.

— Prokuratūra traukia teis
man 11 “mokslininkų”, kurie 
išsinešiojo vienos bažnytėlės 
svarbus tyrinėjimo aparatus.

Sekretorius yra pasiruošęs
K

KALENDORfiLIS

Rugpiūčio 17: Filipė, Jacin
tas, Sigita, Saulenis, Daugirdas,} 
Girvilis.

Saulė teka — 5:59, leidžiasi 
- 7:49.

Šiltas. Moiša Dajan

Dr. Kazys Bobelis, Amerikos 
Tarybos pirmininkas, išgarsė
jęs gydytojas specialistas, ir Il
linois valstijos sveikatos komi- 
jos narys, trečiadienį dviem 
auto mašinomis iš Chicagos iš
vyko į Florida.

Dr. Bobelis jau seniai rengė
si persikelti į Floridą, St. Pe- 
tersburgho apylinkes, kur jau 
turii įsigijęs gydytojo kabinetą 
ir yra pasiruošęs praktikuoti, i 
Floridoje reikalingus egzami
nus jis išlaikė praeitų metų 
pradžioje, gavo visus reikalin
gus leidimus gydytojo prakti
kai verstis Floridoje, susirado 
tinkamą vietą ir ten jau perkė
lė dalį svarbesnių ir vertinges
nių daiktų,

Visi Amerikos lietuviai žino, 
kad Dr. Bobelis yra labai užim
tas žmogus. Jis turėjo labai plė
šią ir sėkmingą praktiką Elgin

Prieš išvykdamas, jis rado 
valanda laiko ir užsuko į Nau
jienas, kad galėtų atsisveikinti 
su bendradarbiais, rėmusiais jo 
vedamą Amerikos Lietuvių Ta 
rybos ir Lietuvos laisvės dar
bą.

šia proga Naujienos paprašė 
daugelio lietuvių mėgiamą dak 
tarą atsakyti į kelis visiems lie 
tuviams labai svarbius klausi- 
simus. Pirmiausia paklausėme 
tokį klausimą:

— Kas vadovaus Amerikos 
Lietuvių Tarybai, kai išvažiuo
site iš Chicagos?

__ Aš išvažiuoju iš Chicagos, 
bet aš nepasitraukiu iš Ameri
kos Lietuvių Tarybos vedamo 
darbo, — atsakė Dr. Bobelis. 
— Neatsistatydinu iš ALTo pir. 
mininko pareigų ir nesirengiu 
tai daryti. Iš Chicagos išva-

tins atvejais, kai manęs nebu
vo, ji galės tą padalyti ir -šian
dien....Reikia turėti galvoje,kad 
gyvename modernių susisieki
mo priemonių gadynėje. Leng
vai nuskrendamė, kai kyla rei
kalas. į Washingtons, Floridą 
ir Los Angeles. Su tokia pačia 
skuba galėsime pasiekti ir Chi- 
cagą, jeigu kils reikalas.

— Kaip ALTas ateityje tvar
kys savo reikalus? — dar pa
klausėme D r. Bobelį.

— ALTas visus savo reikalus 
ateityje tvarkys taip, kaip juos 
tvarkė iki šio meto, — atsakė 
Dr. Bobelis. — ALTo centras 
yra Chicagoje. čia ALTas yra 
įsigijęs savo namų,kuriame su 
krauti visi ALTą lieciantieji do 
kumentai. ALTo centras ir to
liau pasiliks Chicagoje.... Aš at- 
skrisiu Chicagą ir dalyvausiu 
posėdžiuose, kaip ^dalyvavau 
iki šio meto. Sudėtingesnius 
darbus, kuriuos man tekdavo 
tvarkyti, aš juos ir toliau padė
siu tvarkyti, o antraeilius da
lykus pasiims kiti pareigūnai. 
Kiekvienas ALto pareigūnas ga 
Ii atlikti jam skirtus įpareigoji
mus, juos atliko iki šio meto, 
juos galės atlikti ir ateityje....

Reporteris

— Teisėjas James A. Dooley 
paliko 9,850,000 dolerių vertės 
įvairaus turto.

MASKVA. Rusija. — Dvide
šimt trijų metų amžiaus medi
cinos studentas Aeksander Po
drabinek praleidęs 3-jus metus 
įvairiuose Sovietų Sąjungos ka
lėjimuose ir medicinos institu
cijose, kur sovietų mokslinin
kai bandė pscihologiniu būdu 
paveikti disidentus, nepritariau 
chis sovietinei sistemai, buvo 
teisiamas ir gavo penkeris me
tus tremties.

Pcdrabineko didžiausias misi 
kaitimas — surinkimas medžią 
gos apie sovietų mokslininkų 
praktiškus žingsnius politinių 
disidentų valiai palaužti, turi
momis piremonėmis pakeisti, o 
jeigu kuris suimtasis nepasiduo
da vartojamiems 
tai tada vaistais ir
nėmis piremonėmis visiškai pa
laužti suimtąjį.

Podrabinek buvo suimtas Ma
skvoje gegužės 12 dieną. Pra
džioje manyta teisti jį kartu su 
prof. Orlovu, bet vėliau Orlovo

darbojr byte 'buvo tsskirta, o Podrabr 
nekas buvo išvežtas į Elektro- 
stral miestelį,kur antradinį jam 
buvo suruoštas vienos dienos 
teismas ir paskirtas penkių me
lų ištrėmimas.
Elektrostral miestelis yra apie 

40 mylių į šiaure nuo Maskvos, 
kur gaminama elektra ir įvai
rios priemonės jai kontroliuoti.

Teismo pradžioje prokuratū
ra norėjo, kad jis prisipažintų 
prie kaltės, tai teisėjams būtų 
lengviau prieiti vienokio ar 
kitokio sprendimo.

Podrabinekas sovietų proku
rorui ir kitiems “teismo na
riams”, bandžiusiems tartis as
meniškai, aiškiai pasakė, kad 
jis prie jokios kaltės neprisipa
žįsta. nes jis jokie nuikaltimo 
nepadarė.

Podrabinekas ignoravo visus 
prokuroro jam primetamus nu 
sikaltimus, neatsakinėjo į teis
mo klausimus ir pareiškė, jog 
visa tai yra pats pikčiausias pa 
sityčiojimas iš pagrindinių žmo 
gaus teisiu, o vėliau bandoma 
palaužia, bet dar nesulaužytą 
žmogų prisipažint’ prie nusikal 
timų, kurių jis nepadarė.

Teismo metu paaiškėjo, kad 
jaunas medicinos studentas 
praleido trejus metus įvairiose 
sovietų psichologinėse institu
cijose, kuriose buvo bandoma 
palaužti jo įsitikinimas apie so-

Paturiu žaidimus perkelti 
kitur

Chicago, III. — Amerikos 
darbo federacijos Chicagos sky 
rius pataria ne tik darbinin
kams sportininkams, bei ir ki
tiems sporto mėgėjams 1980 
metų olimpinius sporto žaidi
mus iš Maskvos perke’ti į ku
ria nors laisvesnę vakstvbe 
Darbo federacijos sportininkai 
yra įsitikinę, kad iš Maskvos 
olimpinių žaidynių nieko ne
išeis ,nes sovietų policija at
važiavusius užsieniečius visą 
‘laiką užgaudinės. Pirmiausia 
jie išlups galimai daugiau at
sivežtos užsienio valiutos, o ve 
?iau pradės varyti sovietinę 
propagandą. Sportininkų tar
pe plinta mintis, kad į Mask
vos olimpines žaidynes 1980 
metais neverta važiuoti.

Jei raudonoji armija nebū
tą okupavusi Pragos, tai čekos 
lovakija būtų prisijungusi prie 
Vokietijos, aiškina Pravdos ko
mentatorius .Turi Žukov.

— Pietų Afrikos politikai yra 
įsitikinę, kad Namibija galė
sianti išlikti nepriklausoma.

mieste, esančiame Chicagos šiau 
rėje, pačioje Chicagoje ir ki
tuose centruose, bet Amerikos 
lietuviams yra labiausiai pažį
stamas, kaip kovotojas už pa
vergtos Lietuvos laisvę.

Dr. Bobelis suprato Ameri
kos lietuvių vestą darbą, susi
pažino su Amerikos Lietuvių 
Tarybos pagrindiniais darbo 
principais ir ryžosi Amerikos 
lietuvių pramintais takais tęsti 
gimtinio krašto laisvei ginti rei 
kalingą darbą. Jau nuo rugpjū
čio 1 dienos Dr. Bobelis išsi 
jungė iš visos eilės profesinių 
ir visuomeninių darbų Ameri
kos VWurvakariuoRe.

žiuoju, bet Chicagoje dažnai 
būsiu. Bandysiu savo keliones 
taip sutvarkyti, kad būdamas 
Chicagoje, galėčiau dalyvauti 
ir ALTo valdybos posėdžiuose. 
Pirmininkausiu šiai organizaci
jai iki ruošiamo kongreso. Kon 
gresui duosiu atskaitą atlikti) 
darbų ir tuo baigsiu dabarti
nius įsipareigojimus. ALTo 
kongresas išsirinks naujus AL- 
To pareigūnus. Jeigu mane iš
rinks. tai aš ir toliau pasilik
siu ALTo veikloje, šion orga- 
nizacijon esu įdėjęs daug dar
bo, energijos ir širdies, negalė
čiau taip lengvai nutraukti san 
fyJriu*.

vietų valdžios bandymus nau
doti medicinos cetrus disiden
tams bausti.

Teisme taip pat paaiškėjo, 
kad per tuos trejus metus so
vietų psichologijos institutai, 
vartodavo pačius naujau tins 
vaistus, baimę, elektrą, magne
tą ir kitas priemones disidentų 
valiai palaužti.

Podrabinek aprašė visas prie 
mones. kurios buvo jam asme
niškai taikomos. Vėliau jis vai
dino daktarą ir apklau.^nėjo 
ne tik kelis palaužtuosius, bet 
ir pačius psichologus, dirban
čius, su sovietų saugumo poli- 
Uja.

Iš trijų metų patirties Podra 
binek parašė 265 puslapių kny
gą “Baudžianipja medicina”. Di 
džiausiąs nusikaltimas — kad 
Podr hi :ek pasiųlė savo knygą 
išleiii britų leidyklai.

Teismas priėjo išvados, kad 
Podrabinekas pirma nepasiūlęs 
patiems rusams knygą išleiti, 
apšmeižė sovietų mokslo insti
tucijas.

Knyga dar neišleista, tadėl 
jaunas studentas gavo penkeris 
metus prievartos darbų Rusijos 
gilumoje.
Teismas turi vieną Podrabine- 

ko knygos rankraštinį egzemp
liorių, bet teimas nežino, ar 
kartais nėra paruoštų kitų eg
zempliorių. Podrabinekas igno
ravo teismą, bet teisėjams pa
sakė kelis labai sarkastiškus 
sakinius.
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Ir vcl ant sovietines meškeres
l^iLvcju pasaulio lietuviams 

laukas uctuivlii būti taip brair 
kaip vienybe.

Valstybė žuvo, atsiskyrėmej 

nuo tautos ir jei norime padė
ti pavergtai tautai kovoje 
prieš okupantą, tai pirmoji są- 
’yga ir yra mūsų visų vienybe.

Nors sovietų komunistine 
diktatūra yra iškilusi į pasau
linę galybę, bet sovietų pastan 
gos kon b oliuoti jų paveigių 
tautų pabėgėlius, tik įrodo 
kad, pabėgėlių vaidmuo jiems 
yra žalingas.

Turėtume būti vieningi ne 
lik savo tarpe, bet stengtis su
vienyti visus sovietų ckupuo 
tų kraštų emigrantus kovai 
prieš bendrų priešą.

Žinoma, sovietai stengias 
mus suskaldyti ir padaryti ne* 
\ ūksmingais. Tuo tiksiu sovie 
lai pradėjo leisti laikraštuką 
“Gimtasis kraštas”, kur kiekvie 
name straipsnyje, kiekviena- 
me sakinyje, kaip koki mirti
ni nuodai, prasikiša sovietinis 
melas ir apgaulė.

Rezultatai buvo daugiau ne
gu menki. Niekas neprarado 
sveiko proto dėl šių pinklių •

“Rodinos draugija” ir jos 
lietuviškas padalinys ‘Tėviš
kės draugija” metė šūkį:

“Kultūrinis bendradarbiavi 
mas”.

ši sovietų meškerė mus pa
gavo. Pas mus pradėjo važinė 
Ii sovietų kontroliuojami dai 
nininkai ir kitoki svečiai, o 
mūsų vaikai atsirado pionie
rių stovyklose ir Vikraus ko
munizmo kursuose.

Neapykanta, ginčai, kolioji 
n i ai, melas, grasinimai ir teis 
mai įsibrovė į mūsų tarpą 
Prieš ir už! Kokia visai men
ka mįslė protingam tėvynę my 
H nei am žmogui, bet mes sus
kilome, vos nesugrioveme pag 
Kildinės mūsų politines orga 
nizacijas ir priėjom prie tokių 
absurdų, kad net mūsų didieji 
kultūros centrai pasišovė de 
monstruoti sovietų propagan
dinius filmus.

Koks piktas juokas! Koks 
mūsų visų lietuvių pralaimėji
mas!

Dabar vė! nauja sovietinė 
meškerė.

Okupuotoj Lietuvoj išleista 
apysaka "‘Limuzinas Nr. 4” 

čia apysakos formoj a p ra 
soma atentatas prieš prof. A. 
Voldemarą, įvykęs beveik prieš 
pusę šimto motų.

Koks buvo okupuotos Lietu
vos komunistų partijos tikslas

šių apysaka leidžiant, galime 
tik spėlioti, bet mes laisvojo 
pasaulio lietuviai vėl nuken 
tėjome.

Būtų buvę daug geriau, kad 
žmonės, paskaitę šių apysaką 
būtų ją numetę į šiukšlių dė
žę, kur visoms komunistų lei
džiamoms knygoms yra tikroji 
viela, vietoj reagavę spaudoje.

“Draugo’6. 21. 78 laidoje 
tilpo pareiškimas antrašte:

“Kas tikrai nušovė kapitoną 
Praną Gudynų”.

Niekas nepritaria terorui 
niekas teroro negiria ir niekas 
teroru nesižavi, bet šis pareiš
kimas padarė mums lietuviams 
daug žalos.

Netenka abejoti pareiškime 
autoriaus gera valia, meile tie 
sai ir patriotiškumu, bet vėl 
įnešta mūsų tarpai! daugiau 
neapykantos, daugiau ginčų, 
naujas teismas ir tuo pačįu 
vienybės vi’lis nustumia į salį.

Greičiausia generolas Petro 
nis už tai gaus dar vieną me
dalį.

Jei autorius tuo pareiškimu 
ieškojo tiesos komunistų išleis 
toj apysakoj, tai jo pastangos 
beviltiškos, nes komunistai lei 
džia knygas tik savo užma
čioms paremti, o apie kokią 
ten tiesą niekas nė negalvoja, 
ten jos išviso nėra.

Jeigu pareiškimo autorius 
norėjo pakenkti asmeniui, ri 
zikuolamas įnešti lietuvių tar- 
pan daugiau nesantaikos ir dau 
giau susiskaldymo, tai jis per- 
brangiai užmokėjo. Jis — dau
giau suskaldė.

Atrodo, kad nieko naujo, nie 
ko pozityvaus sugalvot negalė
dami, mes žarstome praeities 
pelenus ieškodami dingusių 
lūkesčių.

Argi tikrai jau taip svarbu 
žinoti kas prieš pusę šimto :ne 
tų, įvykusio atentato prieš 
prof. A. Voldemarą metu, bė
ginėjo į kairę, kas į dešinę ir 
kas visomis kryptimis?

Kartais daug geriau, lurin' 
galvoje mūsų bendrą tikslą 
kai ką ir nutylėtu

Negi mes, vyrai, dėl šeimos 
vienybės, viską sakome žino 
norns, ką manome apie savo 
uošvę?

Mūsų miestelio gyventojas, 
valy lamas stalčius, rado seną 
dantisto sąskaitą, už auksinių 
dantų įdėjimą jo tėvui. Jo atsi 
minimu, tėvo auksinių dantį 
skaičius nebuvo toks pat, kaip 
rastoj sąskaitoj, ir jis buvo pa-

Reorganizacinės L. Bendruomenės vadovybė posėdžiauja. Iš kailės: A. Repšienė ( Tarybos pre
zidiumo seketorė, skaito pranešimą valdybai; St.Dubauskas, Chicagos apygardos pirm.- dr. V. 
Dargis, Centro valdybos pirm.; K. Rutkauskas, Rockfordo apyk pirm, ir centro valdybos narys; 
Al. Kačinskienė, Centro valdybos sekretorė.

R- L. Bendruomenės protesto - pareiškimo 
paskirtis

R. L. Bendruomenės viešai pio protesto rašte yra aiškiai
spaudoje pareikšto protesto-pa- 
reiškimo paskirtis yra aiški: įs
pėti visus gyvos tautinės sąži
nės, aktyvius lietuvius dėl grę
siančio rimto pavojaus organi
zuotai išeivijai būti galutinai 
suskaldytai ir nutildytai prieš 
Lietuvos okupantą, pavergusį 
iLetuvą!

R. L. Bendruomenės pareški-

donus vadus”. “Draugo” rug 
piūčio 2 d. numeryje ir keli 
kiti.

Visi šie straipsniai yra ant
raeiliai, jokios reikšmės netu
rintys, tik pasėka minėto pa
reiškimo, bet vieną iš jų, kaip 
absurdo pavyzlį, gal ir pami
nėkime.

Tai “Apie šviesius ir juodai 
raudonus vadus”.

Šio straipsnio autorius, va 
dovaudanrasis tik jam vienam 
žinoma logika, pajėgia suras 
Ii ryšį, tarp atentato prieš 
prof. A. Voldemarą ir (R) L. 
B-nės, ir ją iškolioja, nors (R) 
L. B-nė įsisteigė už 45 metų po 
atentato, visai kitam žemyne 
sišovęs atkasti savo levą, nū 
rūsį prieš kelis dešimčius me
lų, ir patikrinti, ar dantiste 
sąskaita yra teisinga.

Koks tiesą mylintis tėvo sū- 
uus ir koks išmintingas. Atf 
ne?...

LIETUVŲ BENDRUOMENĖS 
PROTESTAS

Penktojo Pasaulinio Lietuvių Bendruomenės Seimo 
demokratijos vardo piktnaudojimas — diktatūriniams 

diskriminacijos vykdytojams

Daktaras V. Plioplys

Išreiškimui pasirodžius, at
sirado ir daugiau straipsnių 
luo klausimų.

“Balsas iš anapus”, “Drau 
go” liepos 25 ir 26 dienų nume
riuose, ‘Teroro Fenomenas” 
’‘Dirvos” liepos 27 d. numery
je. “Apie šviesius ir juodai rau 
ir nors didelė dalis (R) L. li
nts steigėjų atentato melu bu
vo dar visai negimę.

Nėra jokios abejonės, kad 
šio straipsnelio autorius gale* 
tų būti logikos profesorium 
pačiam šauniausiam tmiversi 
tele.

Tikrumoje šiams slraipsne 
lyje be neapykantos nieko dau 
gi a u ir nėra.

Nejaugi niekad nesusivoksi
me ir nepasimokysime?

Nejaugi niekai neišmoksime 
pažinti mums slalomu pink- 
?ių?

Kur mūsų politinis išprusi-

zacinės nelaimės priežastys, — 
nurodytos ir išeivijos organi- 
išeivijos skaldymo faktoriai 
net ir paties Dangaus pagalbos 
pesišaukiantieji. Aiškus ir ne- 
nuginšytinas, nepaneigiamas fa 
ktas’ jos Penktasis P. L. seimas, 
įvykęs Kanadoje, š. m. birž.. — 
liepos mėn. buvo frontininkų 
partijos pastangų ir partinio 
siekio suniekintas. Pasaulio lie
tuvių seimo vardas buvo aiš
kiai piknaudotas — negarbin
gai partinių pastangų suniekin
tas, visiškai suniekintas organi
zacinis, demokratinis principas. 
Kaip ir kuo galima pateisinti ši 
tokį ak įblokštą partinį triuką: 
neduoti nei žodžio, nei balse 
skirtingos ideologijos lietuviui. 
Pasaulio lietuvių seime?!

Kiekvienam bent kiek giliau 
galvojančiam yra aišku, jog gy 
venant demokratiniame krašte 
siekti įgyvendinti partinę dikta
tūrą yra visiškai nerealus daly
kas, yra tik nieko nepateisina
mas siekis erzinti ir skaldyti iš 
eiviją: nustatyti lietuvį prieš lie 
tuvį ir šitaip tolinti viena nuo 
kito. Partinis siekis primesti iš
eivijai diktatūrą yra tik siekis 
galutinai suskaldyti išeiviją ir 
nutildyti jos organizuotą balsą 
prieš Lietuvos okupantą, reika
laujant laisvės I Ko L. okupan 
tas seniai jau laukia....

Aišku, kad R. L. B~uės parei
škimas - protestas įtaigoja kiek 
vieną gyvos tautinės sąžinės 
lietuvį, ypač išeivijos organiza
cijų vadovus ir paskirus auto
ritetingus asmenis, nedelsiant 
imtis visų turimų priemonių at
statyti teisę ir demokratinę 
tvarką organizacinėje veikloje. 
Sujungti suskaldytą’ LBendruc 
menę, jos priešakyje pastatyti 
vadovus sugebančius jungti lie 
tuvį su lietuviu ir pagal jo turi 
mus sugebėjimus jį įjungti į 
Bendruomenės veiklą, nežiūrint 
nei partinių, religinių, nei so
cialinių skirtybių.

Šis R. L. Bendruomenės pa
reiškimas - protestas įtaigoja 
siekti, kad L. Bendru:menė bū
tų viena, patriotinė ir praktiš
kai demokratinių principų besi
tvarkanti visų ir visiems lietu
viams organizacija.

Reikia nepamiršti, kad prieš 
dabartį taip ir prieš ateitį yra 
ir Imis kaltinami ne tik klyslan-

PRANEŠIMAS
Visi reorganizacinės L. Ben

druomenės daliniai ir padali
niai, ypač apylinkių valdybos 
yra prašomos išrinkti ir dele
guoti spaudos atstovą prie R. 
Bendruomenės leidžiamų VA
GŲ Naujienose. Spaudos atsto
vo uždavinys yra aiškus: infor
muoti spaudą apie veiklą. Iki 
šios vis dar nėra reikiamai,pilnai 
neinformuojama spauda apie 
Reorganizacinės Bendru om enės 
veiklą, kas kenkia pačiai veik
lai ir Benddruomenės presti
žui.. »

VAGŲ Redaktorė 
Zuzana Juškevičienė

JAV R. BENDRUOMENĖS 
CENTRO VALDYBA AKTY- 

VLAI EIKIA
Centro valdyba šaukia, daro 

posėdžius nerečiau kaip kartą 
mėnesyje, kur valdybos nariai 
atsidėję svarsto, aptaria veik
los reikalus, sagsto ateities veik 
los gaires. Posėdžiai dažniausiai 
vyksta Reorganizacinės Ben
druomenės būstinėje, centro va’ 
dybos vicepirmininko, dr. V. ši 
maišio nuosavybės pirkimo — 
pardavimo įstaigoje, 2951 \V. 
63 St., Chicago* Ill.

Rugpiūšio mėn. 11 d. 7 v. v. 
įvyko centro valdybos posėdis. 
Posėdyje dalyvavo ne tik cent
ro valdybos nariai, bet ir Tary 
lx)s žmonės: A. Juškevičius, 
pinrt. ir kan. V. Zakarauskas, 
riep. Posėdžiui pirmininkavo 
dinamiškas, pats centro valdy- 
lxxs pirmininkas, Dr..V. Dan
gis. Al. Brusokienlė padarė pra 
nešimą apylinkių registracijos 
reikalu, apylinkės įpilietinimo 
valstybėje reikalu.

Registruota JAV Lietuvių Bendruomenė yra legali 
lietuvių organizacija ir teisėta Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės dalis. Ta teise naudodamasi, ji išrinko savo ats 
tovus j Penktąjį Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimą, 
vykusį 1978 m. birželio 31 — liepos 4 dienomis Toronto 
mieste, Kanadoje. Išrinktųjų atstovų sąrašą pasiuntė 
PLB Seimui Rengti Komiteto pirmininkui p. Dr. J. Son
gailai, kad jį perteiktų Registracijos Komisijai.

Registracijos Komisija, nė nepateikusi jokių moty
vų, atvykusių su įgaliojimo raštais R. JĄV LB atstovų 
neregistravo ir jiems PLB Seimo atstovų mandatą.su
teikti atsisakė. ‘ •

Liepos 1 d. rytą pradiniame seimo posėdyje PLB pir
mininkas B. Nainys ir perėmęs seimui pirmininkavimo '' 

pareigas V. Kamantas — abu seimo dalyviams pareiš
kė, kad balso prašyti, klausimus bei diskusijose dalivauti 
galės tik baltas korteles turintieji — registruotieji atsto 
vai, nors prieš tai buvo pabrėžę, kad seimas bus vykdo
mas pagal pilną demokratinę tvarką ir principus.

Negavę teisės pasiteirauti seime, pagal kokius de
mokratinius principus ir kieno suredaguotą statutą buvo 
vykdomas šis Penktasis Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Seimas, esame priversti tatai atlikti dabar: —Ar tei
sėtos Pasaulio Lietuvių Bendruomenės dalies diskrimi- . 
nacija ir diktatūrinis net klausimui balso teisės suspen
davimas tai ppat priklauso prie kultūringojo Vakąru pa
saulio demokratinių principų nuostatų? — Juk tai aiš
kus iš diktatūrinio komunistinio pasaulio skolinys!

Mes, Registruotos JAV Lietuvių Bendruomenės ' 
Įgalioti atstovai, Penktajame Pasaulio Lietuvių Beajdruo 
menės Seime patyrę viešą diskriminaciją ir vienos parti
jos dominuojančią griežtą diktatūrą, raiškiame v^šą pro 
testą ir reikalaujame paskdbti f L^ėne Įsakymų jR^st^ 
racijos Komisija atsis'akė miiš'įrę^s^^tf ir ~pripazmti; 
seimo atstovo teisę; 2. pagal kokius ir kieno pagamintus 
nuostatus diktatūriškai buvo suspenduota visų organi- ” 
zacijų pripažinta ir naudojama svečiams taikoma balso 
prašyti, klausti ir diskusijose.dalyvauti teise? .

Konstantavę aukščiau minėtus totalitarinius vienos 
diktatūrinės partijos visoje seimo-eigoje vykusius po- 
reiškius, laikome, kad šis demokratiniams principams nu 
sikalstamoje dvasioje surežisuotas seimas buvo lietuvių 
išeivijos vienybės siekiamo principo brutalus pažeidimas 
kovoje su mūsų tautos pavergėju. .

VLIKo pirmininko p. Dr. K Valiūno kontaktavimą 
mūsų delegacijos atstovų —Dr. Dargio ir A. --Juškevi
čiaus — dviejų JAP Lietuvių Bendruomenių vienybėn 
grąžinimo reikalu laikome teigiama prošvaiste.

Registruotos JAV Lietuvių Bendruomenės įgalioti 
PLB seime dalyvauti atstovai: - ! ' ■

Dr. V. Balčiūnas, Dr. V. Dargis, A Juškevičius, Z. 
Juškevičienė, A. Repšienė, T. Serapinienė, V. Serapinas. ■

Kronikos žinios

mas? tieji, bet tylantieji!
Dr. V. Plioply* 1

Registracijos reikalu kalbėjo 
ir teisinis patarėjas dr. V. Ši

maitis. Orgaiūzacinfais reika
lais pasisakė centro valdybos 
narė ir aktyvi Vyčių organizaci 
jos veikėja, mokytoja Gabaie 
nė. Kan. V. Zakarauskas kalbė
jo žmonių darnaus tarpusavio 
santykių reikalu* kur palietė, 
apgailestavo* kai kurioje spau
doje negaielstingai, neteisingai 
šmeižiamą “Naujienų” Redak
torių, aktyvų, nenuilstamą Lie
tuvos kovotoją.

Centro vadybos iždininkė, Al. 
Kačinskinė, pateikė kasos pra
nešimą, pasakė, kad šį mėnesį į 
lAšų Telkimo įždą įplaukė keli 
šimtai dol., pinigus įnešė Ig. 
Serapinas, vicep. švietimo va
dovas.

Z. Juškevičinė, “VAGŲ” re
daktorė Naujienose, padare 

(Nukelta į 4 psl)

JAV Reorg. Lietuvių Bend- tas Junkis Bieivė, savanoris 
ruomenė yra įsteigusi ir veikiai kūrėjas ir buv. aktyvus R L. 
Lėšų Telkimo Tarnyba, skirta 
telkti lėšas Bendruomenės 
veiklai vystyti. Aukas siųsti iž
dininkei, adresas: Ai Kačins
kienė 5129 So. Lapcrte Av. 
Chicago ILL. 60638.

Cicero RLB apylinkė ir jos 
pirmininkas St. Pranckevičiu 
aktyviai vykdo pagelbinį laiš
kų rašymą JAV va’džios žmo
nėms. Laiškuose prašoma gel
bėti iš kalėjimo okupuotos Lie
tuvos disidentą Petkų. Petkui 
gelbėti laiškų jau yra parašy
ta virš pusantro šimto, rašy 
mas vyksta toliau. Laiškų ra
šymo tarnyba veikia sekmadie 
niais iš ryto priešpietinėmis 
valandomis šv. Antano . para* 
pi jos patalpose. Visi kolonijos 
gyventojai yra kviečaami pat 
si naudoti šios larnybes pat 
’auga — atlikti savo šventą tau 
tinę pareigą!

Bendruomenės Cicero apylin
kės narys. Prie jo karsto boto 
pastatytos vėliavos, JAV ir Lie 
tu vos — tautinė. AtsisveikBir 
mo kalbas pasakė: A. Juškevi- 

?č?cs, St Pranckevičius ir dr. 
Br. Molušienė. Jie visi Reorg. 
Bendruomenės atstovai. Sava
norių kūrėjų vardu atsisveiki* 
no J. Tamulis.

Mirė ir iškilmingai palaido ku.

RLB Apygardos valdyba ren 
gia gegužinę, vasaros Bvyka į 
gamtą, kuri įvyks š. be rugp. 
mėnesį 20 d., sekmadienį, Brux 
gulienės darže
gerai žinomoje vietoje. Visi 
yra kviečiami ir ’aūkiami gam 
tos prieglobstyje maloniai pa
sižmonėti, pabendrauti. Ren
gėjų pranešimu busianti ir 
trumpa^ įdomi dabartį ?aktu-

zuoja Ijuv. teatro aktorė, Tf Ste- 
rapiniiienė. Išvykos reikalu 
rūpinasi apygardos zvaidyba 
su pirmininku inž SLTMibaus

l r NAUJUMO*. CWCAOO •, iu, Thursday, August 1771^ J
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tdime, pataikavimas ir vadovybės stoka

i 

v V

'{Tęsinys)
Nenaudingi patsūrauklmas

Ąm^pkos pasitraukimas nuo

j nepadęįo įąisvąjam pašau- 
koįia 3©^ gąlia buvo 1945

> tnetaiį-šįaiKlięD 1 nebeekzistuoja, 
jcpkfa bųyo įos vadovybė II-jo 
Pasauliui^ TČaro metais — jau 

f- Jo); nustumtą, rašė New York 
i kojųnpiistas Buchanan.

I Ką įgijo prez.-Teddy Roosevelt, 
Mūsų valdžia ir išlaiky

« p /
C, “Dar n&enįii tik prieš šešias- 

L;dęšiint mętų Ąmerika būtų at- 
-Jsakiusį diktatoriui Tpmjos ir jo 
grėsmei"peilgomis derybomis ir 

; • gausiomis.. Nuolaidomis. Jis bū- 
jautęsis laimingas pasprukęs 

'raistų tąnkumynus ar kalnų 
7^rpękliuSf pirm negu būtų bu- 
į vęs prįsajgdintas įpėdinis jo vie 

Ąmeiįkas ^marinui Bibliją 
pąląikarrt, pasakė autorius Bu 

teisingi ir 
yįiępuoŠkitne ^sąvo silpnybes sa- 

apdarais”, baigė sa- 
^jyo išVądas komentatorius.

Kodėl moderni ir tokia galin- 
vęą vąlštybė'.galėĮoY'tąip ūmai —- 
' JĮk vienok -gen.tkartės laikotar-

pyje-netekti pasaulinės reikšmės 
galios, tenka paieškoti priežas
ties pačioje tautoje. Ir atsaky
mas, tiesa pasakius, ne sunkus.

Nuomonių yra įvairiausių ir 
ekspertų tarpe. Bet faktas ne
nuginčijamas yra tas, kad Ame 
rikos visuomenė pasidarė pasti- 
ra, savęs ieškanti, save slopinau 
ti grupės masė. Amerika minkš 
ta — lepi ir per silpna stoti į at
virą kovą prieš griežtesnę ben
druomenę. Ir, beto Amerika nete 
ko ir tautinių tikslų. Tai yra 
viena ir labai svarbi priežastis. 
Bet yra daug gilesnė ir pagrin
dinai svarbi krašto vidaus ne- 
santvarkos priežastis ir, žino
mą, tarptautinė agonija. Papras 
tas dalykas. Amerikiečiai pakir 
to savo praeities istorijos pagrin 
dą ir dabar lyg ir plūduriuoją 
nežinios sferoje. Jaunimas, kaip 
parodo statistiniai daviniai, yra 
pasaulinės padėties sąlygų igna 
rancijos apgailėtina auka, o savo 
krašto istorijos jų žinios irgi pę 
daug geresnės. Po trijų dešimt
mečių gerbūvio metų Amerikie 
čiai visiškai pamiršo ir savo pro 
tėvių kuklųjį pradžios gyveni
mą, pamiršo jie ir jų pastangas 
bei ilgų metų kovas už krašto

Vilniuje buvusi Gedimino gatvė, dabar okupantu vadinama Lenino prospektu

anapu: 
padėt?

tkas belieka popiežiams 
! norint tikintiesiems 
• “geležinės uždang s”
Nieko kita, kaip su Sovietu Sa-

.jungos, su tos “plėšikų gaujos” 
t vadais gražiuoju kalbėli, aiškiu 
tis, o kartais gal net ir kokias 
savo nuolaidas jiems padaryti, 
kitaip sakant, t lems 
ir žmonių žudikams 
duoti”, kaip tą darė 
Didysis ir šventass
prieš pusantro tūkstančio 
tų. nešdamas d vanas 
gaujos vadui Atilai ir 
Geizerichui, prašydamas jų
plėšti ir nedeginti Romos 
nežudyti jos žmonių...

Todėl būkime atsargesni

plėšikams 
“dovanas 

Leonas I, 
maždaug 

mė
li unų

vandalų 
ne 
bei

P. Stravinskas

III.

DĖL BAŽNYČIOS KALTINIMŲ
jau 
žo-

$3.06
$2.00
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NAUJIENŲ
PIKNIKAS

didybę.
Pamiršo Aukščiausiojo įstaty 

mus ir diduma musų religinių 
vadų. Jie pamiršę kad Jo įsta
tymai yra absoliutiški moralės 
principai, nebeskelbia pasekė
jams, jų, nors jie yra tiek vy
rams ir moterims privalomi — 
žinotini

“Mano žmonės yra naikinami 
dėlto, kad jie nežino manęs. 
Jūs, kunigai, esate kalti dėlto, 
kad jūs nežinote manęs. Todėl 
aš atsisakau pripažinti jus ma
no kunigais. Taip, kaip jūs esa
te pamiršę mano įstatymus, taip 
pamiršiu palaiminti jūsų vai
kus.” Paskaitykite Hosea 4:1-2, 
6-7. s j

Pamirštieji įspėjimai
Taip kaip mūsų politikos va

dai, taip ir religijų vadai yra pa 
miršę savo protėvių ilgų metų 
kovas už mūsų gyvenimo būvį, 
taip jie yra pamiršę ir savo pir- 
mtakūnų įspėjimus. Kaip vieną 
’š daugelio reikšmingiausią is-: 
pėjimą, gal yra verta ir paminė 
ti šiose skiltyse, būtent, kunigo ; 
Charles Turnesio, pasakytą 1773 
metais gruodžio m. 22 d. bažny-i 
čioje Plymouth, Mass.

“Mes, sakė jis, tikime į visų • 
malonių Dievą, tikime, kad Ame 
rika iškils į garbingiausią būty-,
bę kokią tik saulė bet kada yra' priekaištų, 
regėjusi. Ji bus pavyzdžių ir Dabartiniam popiežiui Pau- 
informacijų šaltiniu, gausos, per-liui VI vis daromi priekaištai, 
teklių ir palaima visai žmonijai.; kad jis nesąs toks kovingas 
Šiaurės Amerika pralenks Ro- prieš komunizmą, koks buvęs 
mą, jos aukštumoje, mūsų pro
tėvių ir mūsų pranašumai pra
lenks jų ir mūsų, visos viltys iš
sipildys.”

Betgi, tas dvasiškis, matomai, 
nebuvo ir visai optimistiškas. 
Jis buvo kaip ir priverstas įspė
ti, sakydamas: “Ar yra tokių ga 
limybių, kad galėtų kada atsi
rasti ir gana protingų žmonių, 
kurie galėtų susilaikyti nuo gau 
siu pagundų... Ir jei jau pasijus 
tumėte beskęstą pasaulietiškose j 
mintyse ir gobšumo jausmuose, j 
laisvės svarbą pajutę imtumėte > vengti religinių išminties princi 

| tik, kad jaustis subrendusiu 
įišaikvoti visus paveldėjimus mū 
Į su jums leistus paveldėti, mes 
turėsime prasyti jūsų susirūpin 
ti tuo kaip vienu iš visų svar
biausių huotykių.

Ar tas prieš 200 metų pasaky
tas įspėjimas yra suprastas ir 
priimtas dėmesin, šiandien, ten 
ka labai paabejoti.

(Tęsinys) i 1) Pirmiausia, Bažnyčia
r> i- • vt j tiek daug įartu popiežių Del Pauliui \I daromu .1 .■Įdziais yra shierkusi komuniz

mą, kėlusi aikštėn jo klaidas ir 
visokius jo siautėjimus, kad 
Pauliui VI jau ir nebeliko ko 
pridėti.

2) Laisvajam pasauliui su ko 
munizmu kone susitaikius (lei
dus jam taip paplisti ir įsigalė
ti, kaip jau buvo mano čia ank- 
čiau aprašyta), komunistai tos 
popiežių žodinės kovos visai 
nebijo. Pagaliau, netgi ir tas 
mūsų laisvasis pasaulis, mez
gąs visokius “taikingoios koeg
zistencijos” ir ^“bendravimo“ 
bei “bendradarbiavimo” ryšius 
su bolševikais, šiandien pasiro
dė savo morale gerokai kritęs, 
prieš komuiiizmą. nekovingas^ 
dėl ko jis daugiau reikalingas 
gydymo, dorinio auklėjimo, nei 
tų nuolat kartojamų komuniz
mo smerkimų, tos žodinės ko
vos, kitiems tylint.

3) Todėl šiandien Pijus VI, 
kaip atrodo, rūpinasi, pirma ei
le, kovoti su laisvojo pasaulio 
nedorybėmis ir negerovėmis, 
doriškai auklėti jį, kad jis pakil 
tų sava dvasia ir morale, kas pa

Pijus XI, kad jis priiininėjąs ir 
kalbusis su Sovietų Sąjungos 
valdžios žmonėmis. lyg ir tai- 
kindamasis su jais ir su komu
nizmu.
Reikia pripažinti, kad Paulius 

VI yra (lygiai kaip ir jo pirmta
kas Jonas XXIII buvo) ne toks 
žodžiais kovingas prieš komu
nizmą, kokie buvo, Pijus IX, 
Leonas XIII, ypač Pijus XI. Bet 
tam yra pateisinamųjų priežas- 

jcių. ;S

darys ji kovingą ir koniuniz 
inui. Ta darė ir Jonas XXIII.

1) Pagaliau, reikia nepamir
šti- kad šiandien, kada bolševi
kai valdo trečdalį viso pasaulio, 
laiko jį po jų kietu jungu, Pi
jaus XI žodžiais tariant, dejuo
ja ir daugelis tikinčiųjų, Kat. 
Bažnyčios žmonių, taipgi ir ki
tų religijų, krikščionių ir nekri
kščionių,k oriuos Bažnyčios gal 
vai reikia gelbėti iš tų baisių 
tironų priespaudos. Popiežius, 
kaip sakė, pasityčiodamas iš jo, 
Stalinas (pasikalbėjime su W. 
Churchilliu), savo divizijų, at
seit. savo karinės jėgos (kurios 
bolševikai bijotų) gi neturi. Tai

su 
popiežių kaltinimais. įtarinėda- 
dami juos susitaikymu su ko
munizmu ar ku > panašiu, ko 
iš tikrųjų visai nėr. Tokie neat
sargūs ir neapgalvoti popiežių 
kaltinimai, mano nuomone, ža
lingi net ir Lietuvos laisvinimo 
darbui, nes bolševikai, panau
dodami tą “argumentą”, mūsų 
žmonėms Lietuvoje gali pasa
kyti: “Ko jums dar čia reikia 
spirtis ir kažkokios laisvės siek 
ti, kad jau niekas, netgi nei jū
sų popiežius jus negina ir yra 

su Sovietų Sąjun-susitaikęs 
ga”..._

Daugiau protu aiškinkimės 
Bažnyčios vad. “Rytų politiką”, 
neįtarinėdami popiežių tuo, kuo 
jie visai nekalti.

(Pabaiga)
Iš P. Stravinsko knygos ‘‘Ir 

šviesa ir Tiesa”. Knygą už $4,50 
(su persiuntimu) galima gauti 
iš “Naujienų” arba iš autoriaus 
šiuo jo adresu: 6648 S. Albany 
Ave., Chicago, Ill. 60629.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
j. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantišką ir Intymių nuotykių 

aprašymai, I< gyvenimo. Lengvai stilius, zyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $230.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutiniu formato, 142 
osL, kainuoja $2.00. <

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psi. Karins $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dingurn> šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jai ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaida.
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TREMENDOUS TRIFLES
THE SNEER THAT ELECTED

A PRESIDENT! <

Many Presidents have been 
elected with the help of a slogan 
that caught the popular fancy. 
There was “Tippecanoe, and Tyler, 
too”; Harding’s “Back to Nor
malcy”; Roosevelt’s “New DeaL” 
But it was a slogan coined from an 
insult that rolled William Henry 
Harris into the White House.

• This is the story: Martin Van 
Buren was running for re-election 
tn 1840, backed by a Democratic 
Party so powerful and well-organ
ized that it was generally conceded 
that his Whig opponent, William 
Henry Harrism stood no chance. 
A small Democratic newspaper in 
Baltimore wrote jceringly. “If Gen
eral Harrison was given a pension 
of $2,000 be would-be content to 
spend the rest of his days in a. log 
cabin drinking hard cider.”

The Whigs seized upon this ob
scure Etile paragraph and turned 
it. into a mighty tribute. Harrison 
bename the “log-cabin, hard-cider 
candidate.)” his military exploits 
were arc!armed and the enthusiasm 
of the people rallied to the picture 
of the rugged frontier hero.

* ArmaTly. Harrison had an in
come of 512,000 a year and never 
lived in a log cabin, but these facts 
did not change the country’s con
ception of him The Whig election 
was a hearty one. and the log-cabin 
and hard-cider became symbols of 
their candidate. On one occasion, 
when Daniel Webster was speak- 
ing a rally in Harrison’s behalf, 
be became so excited that be actu
ally apologized because be, himsetų 
was not born in » log cabin.
I The "log-cabin. hard-oder” eas> 
paign became so popular tjiat Har
rison waa swept into cf&ce. Thd 
tneer of the Democratic editor had 
^Cted as a boomerang and had 
achieved tbr upporite of its fcts> 
bon.
. In more recent ywc*, oee of exa 
I Vice Prerideuts ^pubEcty dubbed 
a “cigar-ss>oking. whiikeyxlrinkiaa, 
evQ old man"—ft phrase which wom

lynlnftmrinnany.

i pas mus
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Vilniaus Universitetas ilgoje savo praeityje turėjo 
daug vardų, 1578 metais, kai buvo įsteigtas, tai buvo pa
vadintas Vilniaus akademija. 1781 metais jis pavadintas 
Lietuvos Didžiosios Kungiaikštystės vyriausioji mokyk
la, 1779 metais jis pavadintas Vilniaus Vyriausioji mo
kykla, 1803 metais pavadintas Vilniaus imperatorišku 
universitetu. 1919 metais pavadintas Stepono Batoro 
universitetu, 1944 metais Vilniaus Universitetu, o jau 
1955 metais pagal sovietų maršalų įsakymą lietuvio be
mokslio Kapsuko garbei pavadintas Vilniaus Valstybiniu 
Vinco Kapsuko universitetu.

Jeigu Vincas Kapsukas būtų bent į minėtą universi
tetą kada nors priimtas, jeigu jis ten būtų bent vieną se
mestrą koridoriuose prasitrynęs, tai dar būtų supranta
mas toks sovietų maršalų užsispyrimas, btt jis į Vilniaus 
Universitetą niekad nebuvo priimtas, jame nieko nestu
dijavo ,nes universiteto mokslui jis niekad nebuvo paruoš 
tas. Kapsukas į Vilnių pateko tiktai 1907 metais, kai Lie
tuvoje jam jau nebuvo vietos. Nei Būdviečiuose, kur jis 
buvo gimęs šimtamargio ūkininko šeimoje, nei Seinuose, 
nei Liepojuje jis negalėjo nieko daryti, nes dirbti jis tin
gėjo ,o mokytis nemokėjo.

Sutepė Vilniaus universiteto vardą
Ateinančiais metais bus minima Vilniaus Universi

teto 400 metų sukaktis. Kiekvienas supranta, jog tai yra 
didelis dalykas, todėl kiekvienam rūpi prie seniausios Lie 
tuvos įstaigos kaip nors prisiglausti, prie jos prisitaiky
ti, kad galėtų durnesniems ir jaunuoliams pasakyti, kad 
ir mes ten buvome, kai buvo minėta seniausios mokslo 
įstaigos sukaktis. Reiki aneužmiršti, kad Vilniaus univer 
sitetas yra pats seniausias ne tik pačioje Lietuvoje, prie
varta prijungtoje prie Sovietų Sąjungos, bet ir visoje So
vietų Sąjungoje. Visoje Rusijoje visą jos gyvenimo laiko
tarpį nėra tokios senos mokslo įstaigos, kokia yra Vilniu
je. Rusams truputį nepatogu, bet nieko negali padaryti. 
Jie sudarė specialias įstaigas pagrobtų šalių praeičiai 
klastoti, bet Vilniaus Universiteto įsteigimo dienos ne
drįsta klastoti, šitas faktas yra visam kultūringam pa-- 
šauliui žinomas, todėl tokią datą iškraipyti būtų jau la
bai žiauru.

Vilniaus Universitetas per tuos 400 metų įvairiai va 
dinosi, bet labiausiai ji sutepė Raudonoji armija, antrą 
kartą įžygiavusi p Vilnių, o vėliau pavergusi visą Lie
tuvą. Raudonarmiečiai ^pradėjo sauvaliauti--Lietuvoje, 

: įsakė Vilniaus universitetą pavadinti Kapsuko universi
tetu. Kas buvo tas Kapsukas, tai lietuviai mažai težino- 

i jo. Apie Kapsuką jie nieko negirdėjo ,o apie Kapsuko uni- 
- versitetą tikrai nieko nežinojo ir patys universiteto stu- 
; dentai. Kapsukas nebuvo joks Vilniaus universiteto pro* 
. fesorius. Jis nebuvo joks mokslininkas. Jis nebuvo bai

gęs net aukštesnės mokyklos. Patekęs į Šeinių kunigų se
minariją, jis joje baigė tris klases, o kai buvo uk išdyka- 

; vimą iš jos išvarytas, tai daugiau nieko ir nebaigė. Jis 
bandė mokytis Liepojuje ir dar poroje vietų, bet jam ne- 

1 sisekė, jokių klasių jis nebaigė ir apie mokslą jis neturėjo 
jokios nuovokos. Raudonosios armijos vadai, patys no- 

, rėdami sukonfūzyti lietuvius, Vilniaus universitetą pa
vadino Kapsuko vardu, kad lietuviai nežinotų, kuriais 

; sumetimais tas vardas prikergtas prie lietuviškos moks’ 
lo įstaigos.

M. Šileikis Žiema (Akvarelė)

JAV R. BENDRUOMENĖS

(Atkelta iš 2 psl.)
pranešimą spaudos reikalu. Po 
sėdžiautojai išreiškė jai pasiti
kėjimą. jos vedamo skyriaus 

Pareiškė sugestijas,

Geriausias jo draugas ja mpatarė pasivadinti Juozu' 
Paslavičium ir eiti į Vilnių, kur jis tikėjosi lengvu būdu 
duonos užsidirbti ir bandyti būti naudingu plačiai tada 
veikusiai socialistų demokratų partijai skaldyti. Vilniu
je tuojau pamatė svarbiausius jo tikslus ir nuo jo atsikra 
tė, o policija, sulaikiusi Paslavičių tuojau jį nugabeno 
už grotų. Bandė jį klausinėti, kas jis ,toks buvo, kaip jis 
Vilniuje atsirado, bet nieko aiškaus nesurado. Iš Vilniaus
jis buvo pasiųstas į Suvalkus, o iš ten į Varšuvą, kad kas- reikalu.

galėjo prisi- Sa^mai daugiau asmenų įtrauk 

jmingą spaudos — informacijos 
tarnybą.

Dr. V. Dargis kalbėjo vyks- 
-tančio reismo reikalu. (Kaip 
yra žinoma, barzdukinė Bend
ruomenė, jos vadovai yra pada
vę į civilinį teismą Reorganiza
cine Bendruomenę). Jau yra į- 
vykę ;keli teismai, vėliausias į- 
vyko-s. m. rugp. 11 d. 2 v. p. p., 
kambary 2302. Norintieji galė
jo nuvykti.— .stebėti šį teismo

nors galėtų išaiškinti, kaip jaunas vyras 
segti Paslavičiaus pavardę.

Vilniun atvykęs Paslavičius neturėjo progos užeiti 
į universitetą ir pasižiūrėti, kaip Lietuvos jaunimas šie-' 
kė žinių ir norėjo būti naudingas savam kraštui. Pasląvi 
čius Varšuvoje pradėjo versti lietuvių kalbon Markso ir. 
Engelso raštus. Vertėjas iš jo turėjo būti labai prastas, 
nes jis vokiškai nemokėjo ir minėtų autorių laisvai skai’ 
tyti nepajėgė. Negalėjo skaityti Markso, nes neturėjo jo
kios nuomonės apie aukštesnę matematiką. Versti Mark' 
są galėjo tiktai Paslavičius, kuris nemokėjo vokieuių kal
bos, nesuprato matematikos ir viso nežinojo ką 4arė. 
Vėliau paaiškėjo, kad jis kalėjimo bibliotekoje rado ru
siško Paslavičiaus panašiai išverstą Marksą į rusu kalbą,: 
o iš rusų Paslavičius — Kapsukas jau vertė Marksą -ir 
iškraipytą, į lietuvių kalbą. Dabar Kapsuko universitete'] 
ta Paslavičiaus makalinė saugoma, kaip->rusų ^primesta 
relikvija. į

Jau minėjome ,kad savo laiku. Vilniaus .universitetas; 
buvo vadinamas Vilniaus akademija. Raudonajai .ąrmi-i 
jai okupavus Lietuvą ir sukapsukinus Vilniaus .univesi- 
tetą, lietuviai komunistai įsteigė ir “tarybinę Vilniaus akaį 
demiją”. Akademiku pakvietė J. Mačiulį, karo metu 
vaikščiojusį tarp Vliniaus ir Rokiškio, o j>o karo lengvai 
.akademikais krikštijo tuo metu Vilniuje buvusius “pjas-į 
lavičius”. Mačiuliui nebuvo svarbu mokslo žinios, jam biri 
vo svarbu pamatyti komunistą, pasiryžusį “pusiąviškai”.

ii, į šį taip atsakingą ir reikš-

procesą, gėdą darantį kiekvie
nam lietuviui, o taip pat ir lai
ką, energiją ir finansus benau
džiai eik voj antį_

Dr. Dargis perskaitė gautą 
dr. V. Plioplio laišką, — prane
šė, apie Tarybos narių sąstato 
pareigomis pasikeitimą: Dr. V. 
Plioplys atsistatydino iš pirmi
ninko pareigų, ir pasiliko vi- 
cepirm. pareigose. Tarybos pir
mininku išrinktas buvęs vykdo 
masis vicepirm. A. Juškevičius.

Maskva ginkluojasi be 
atodairos

BRIUSELIS, Belgija. - 
Gen. Alexander Haig, są
jungininkų karo jėgų vir
šininkas Europoje, antra- 
dienįpareiškė, kad sovietų 
karo jėgos visą laiką gink
luojamos be jokios atodai
ros. Sovietų kariams duoda
mi. nauji ir galingesni tan
kai, didesnis lėktuvų skai
čius ir daug galingesni ran- 

sistatė centro valdybai. A. Jus- Į rilAęs°duomeniT apie"s0VlįJis, kaip posėdžio dalyvis ir pri į kiniai ginklai. Gen. Haig su 
sistatė centro valdybai. A. Juš-Į —1 -
kevičius pasižadėjo- tvirtai ir tųTaro’7adų“^hvimąsl 
energingai tvarkyti visus rei- paske]bų žurnale, nagrinė- 
kalus. Uz jo toki tvirtą pažadą j jančiam’ šiaurės Aganto 
dalyviai jam stipriai paplojo. valstybių sąjungos apsau’

Spd. atst. gas., Jis primena visiems

lių .kitų panašių tarybinių “akademijų” profesorius, kad
šios sąjungos nariams,' kad 
jie daugiau šneka, tuo tar
pu sovietų karo vadai savo

paskaitytų Vjlųiuje paskaitas, o jeigu nieko naujo apie> karius ginkluoja ir mokc 
Vilniaus universitetą pasakyti negali, tai kad bent pasi-j " 
klausytų apie Kapsuko žygdarbius Seinuose, Budyiešiup. 
se, Vilniuje ir .net Varšuvos kalėjime. Atvažiavusieji bu
vo patenkinti, kad turėjo progos Vilniun atvažiuoti, bet 
žinios apie Kapsuką jiems buvo tiek reikalingos, kiek 
pernykštis sniegas.

Mačiulio akademijoje apie Vilniaus universitetą pas 
kaitas skaitė doc. R. Nastopka, H. Zabulis ir kitu Pas* 
kaitų pasiklausyti buvo pakviestas akademikas J. Kubi
lius, Vilniaus universiteto rektorius, dabar tituluojamas 
“darbo didvyriu”. Ko jis pasižymėjo? ,0 tuo, kad savo'

vartoti pačius naujausius 
ginklus. Gen? Haig ndri pa
veikti’Tisas šiąųJrė^^'Šan- 
to Sąjungos yajstybgs,- jęad 
jos be atidėliojimo sūsirū- 

-— Turtingų arabų įtarpe eina 
gandai, kad nd(rųku$ arabai 
pakels degalų jr aliejaus kai
nas.

— Sovietų prof. A. Zinovjąv 
mano, kai pačioje ^partijoje rei

vo bvčtJLuu pcuiičiiyLi Auiiiuni&ixx, ypuoidviortvii laiku tui’ėjo drąsos, koniunistas, gyventi kapi-j-^\
versti Marksą ar kurį kitą rusų Lietuvon atvežtą nepa- talistinio Chicagos universiteto bendrabutyje jr .nebijojo gali būti'k-nksrmn
žįstamą filosofą. Mačiulis, norėdamas prisidėti prie di- pro nigerynes nuvažiuoti j Cicero ir susitikti su savo ga^_ 
desnės Kapsuko garbes, šių metų geg. 12 Rieną suruošė' bendradarbiais. Jeigu artimesnieji Kubiliaus bendradar '
eilę paskaitų, kuriose aiškino Vilniaus universiteto svar-1 biai nuvažiuotų į Vilnių, tai, be praktiškų dalykų, juos j Eisenhower pagim-
bą ne tik visos Lietuvos, bet ir Rusijos gyvenimą. Vilniun .apdovanotų “darbo didvyrių” ordinais. Ordino ieškotojų de 9 sv^ mergaitę st.. Ck> 
pasikvietė Maskvos, Leningrado, .Odesos, Minsko jr ke- .eilė kasmet ilgėja. *

L. VENCKUS

Artimoji Anglija

.u. ji i n ji j mgs t p—.

(smogikai — Stumi StaffeI) kariai. ; AUn .pasitaiko apatinis lenis (deck). Kajučių nėra.Įnio storumo riekelė konservuotos jautienos (Corned
Tačiau man niekad neteko girdėti, kad bent yienąJ įDįidelėįĮę, bendroje pa talpoje .eilėmis išrikiuotos Jovos ■=- » ° nea

tokių esesininkų būtų užtikę mūsų, lietuvių stovyklos: .net trijų aukštų. Mano lovą paloje palubėje. Vos tik 
gyventojų tarpe. Dypukų didžiausia baimė buvo, ka$ .spėjau §iek tiek apsižiūrėti kur pia patogiau būtų pa- 
nerastų kokiu džiovos dėmių plaučių nuotraukose. Su-i įkišti savo (lagaminą, kai per garsiakalbį išgirsti ragmi- 

' nją yniems keleiviams susirinkti ant denio, čįa vi- 
.sienįs išduodamos plaukimo arba gelbėjimosi lieme-

(smogikai — Stunn StaffeI) kariai.

(Tęsinys) r
Pabėgėliams vis dar būkštaujanl, jų suraminimui 

buvo uždraustas tolimesnis politrukų lankymasis sto
vyklose. Buvo paskelbtas užtikrinimas ,kad ateityje 
prieš savo norą ir valių niekas nebus grąžinamas savo 
okupuoton tėvynėn.

Naivūs Amerikos ir Anglijos politikieriai. Su savo 
kariais padėję rusams nukariauti vokiečius, jie nenu
manė, kad jų šiandieniniai “draugai” ryloj jau bus 
daug aršesni priešai už vakarykščius vokiečių nacius.

SEEDORF — CUXHAVEN
Pati vargingiausioji, mus daugiausia iškamavusi 

pereinamoji stovykla buvo Seedorfe. čia atvykę iš Ber- 
gedorf — Wcntorf, tuoj pastebėjome, kad maistas žy
miai blogesnis kaip Spakenbergo stovykloje. Iš kitu 
stovyklų atvykę žmonės tą patį tvirtino. Seedorfe ir vėl 
prasidėjo vaikščiojimas po įvairias raštines, kur atsa
kinėjome j nesibaigiančių klausimų litanijas. Tos kliū> 
<ys mūsų .nesulaikė, jas nugalėdavome, tačiau jos mus 
gerokai privargindavo. Rimčiausia imigracijai kliūtis 
buvo žmogaus silpna sveikata. Su bloga sveikata pro 
komisiją pralįsti nedaug šansų tebūdavo. Kadangi per 
karą išbadėję mūsų kūnai suvargo ir nedaug tos svei
katos beturėjo, tad pagrįstai bijojome, kad gali atsi
rasti priežasčių mūsų sulaikymui. Ilgi p’ikinėjimai ko- 
ridoriuor? belaukiant gydytojų r visokie skiepai dar 
labiau silpni.ulavo mūsų išvargusius kūnus. Gydytoju 
tarpe buvo daug žylų, kurie ypatingai stropiai tikrino 
jaunesnio amžiau; vyrus, ieškodavo tatūriniv ženklu 
pažastyse, kuriuos būk tai turėję vokiečių SS dalinių ’ pavardės raides ir numerius, nurodoma vieta kur ei-

sirgus džiova, pasveikinimo viltis tuolaikinėse /gyxer 
nimo sąlygose buvo menka. Tam reikėjo gero niąistcę,
kurio neturėjome, ir geros sanatorijęs, kuries, deja,] W- itųrime jas užsidėti, kad reikalui esant mokč-
jau buvo perpildytos vokiečiais ir svetimšaliais.

Pasikankinę dvi ilgas savaites Seedorfe, nuo alkio 
išdžiūdavę ir suvargę nuo blogo gnlėįi inp ant 
liniu narų be jokių čiužinių, sekminių antrą dieną jsj 
ten išvykome į Cuxhaveno uostą. Bet prieš išvykimą,' 
sutarę su Pranu, suorganizavome ekskursiją į Spakein 
bergo stovyklą atsisveikinti su šeimomis. Miestelyje; 
suradome vokietį, kuris parūpino IransporUnį, ?bue-| 
žentu dengtą sunkvežimį ir šoferį. Apmokėjome jąmj 
cigaretėmis surinktomis iš važiuojančių, nes markiųi 
vertė jau buvo nekokia ir vokietis jų nenorėjo juiunli. 
Negalėjome sulaipinti visų važiuoti norinčių, tad vien i 
gungiai arba neturintieji artimesnių giminių Spakcr.-į 
berge turėjo pasilikti Seedorfe.

Cuxhaven pasiekėme traukiniu. Ten tuojau gavvmef 
užkąsti, bet ilgai truko kol atlikome visokius forma
lumus, kurie turbūt visur panašūs prieš Rpant į lai
vą plaukiant į kitą kraštą, pagaliau iš didelio ąnganv 
savo menką mantą nešini, priartėjome angaro galą*
— išėjimą į prieplauką. Čia pamatėme “mūsų” ’laivą; 
kuris mus per šiaurės jūrą (Norlhseą) perkels į mūsų! 
kelionės tikslą — Angliją. i

“Empire Lance” buvo gal kokių 4000 4qrų ,laIjK>sį 
prekinis laivas, .perdirbtas ir pritaikintas kariuomc-i 
r.ės transportavimui. Užlipus ant denio visiems, pagal1

1 iuniėųi jomis pasinaudoti.
Saulė prie laidos. Neturėdami ką veikti, mes bied 

ii»i įdypukai stovinėjome ant denio, apvaikštome visą 
laivą nuo vieno <galo iki kito, žiūrime naujienybių. Mū 
■su tarpe daug yra tokių, kurie jūros laivus yra matę 
lik paveiksle arba kino teatre. Pirmą kartą pastatę ko
ją ant denio jie jaučiasi netvirtai, nes laivas, kad ir 
uoste, jiors nekymiai, bet juda, siūbuoja.

Ant .tuščios krantinės keli anglai jūrininkai žai- 
.djįią -savo populiarų žaidimą Cricket Nė vienas iš mū
sų jo nesuprantame. Gal tik liek, kad kamuolį turin- 
tysis tuo kamuoliu sviesdamas taiko numušti pasta
tytus tris stulpelius, kuriuos kitas žaidėjas sąi^o, tai- 
ląvdamas atlekiantį kamuolį specialiu basliu (bat) at
mušti. Alums bežiūrint, sykį pataiko taip smarkiai, kad 
.kamuolys nulėkė į vandenį. Nieko nelaukdamas vie
nas žaidėjų stačiai galva nuo aukštos krantinės nėrė 
j .vandenį jįr kamuolį išgelbėjo.

Kai kiti jam padeda iš vandens ant krantinės užsi- 
JiapsiyU.’ J°,es žiūrėdami nuo laivo, pradedame jam 
ądoti.

PLAUKIAME
.Ęąlta įPriejuoste apsirišęs žmogus, mušdamas dus

liai skambantį žalvarinį gongą, .visus kviečia .vakarie
nei. įPiTOng Įtartą anglai musu šeimininkai. Ant stalų 
randame jau padėtas lėkštes. Kiekvienoje po viduti-

Beef) Ar daržovių. Viduryje stalo, Jiris’ skirtas ketu- 
wms zmoųems, .pastatyta duonos lėkštė. jBalta duonai 
Tik įpąmanykite: baltos, ne kukurūzinės duonos rie
kes! Turbut duona iš kvietinių miltų, nes baltesnė už 
betuyiską Ąvrągą. Musų raginti nereikia. Bematant iš 
ricscių dingsta mėsa, daržovės ir baltos duonos stir

tos. Užsigeriame saldinta ir baltinta arbata. Gurkšnio-
jame ją ir laukiame, nes dar neprivalgčm. Gal dar ko
nors mums atneš.

Su šiuo laivu iš Vokietijos į Angliją atostocu wks’ 
ta nemažas skaičius britų karių. Jie vakarienei, kaip 
ir mes, susirinko šioje vĮgykk>jc, prie atskiru sta
lų. Bet tik vienas kitas iš jų užkando. iDauguma, mais
to nė neparagavę, nustūmė lėkštę su m<'3a Jr <Uržovė* 
mis į šaį. Geria baltintą arbatą, rūko ir įkaibari. Dv- 
pukų alkani Žvilgsniai keliauja per jų gilius, bet bri
tams turbūt nė galvon neatėjo minbs pasiūlyti sve
timšaliai^ savo nepalieątą maistą. Juk sotus ^kano 
neužjaučip.

I*o pteyrlandži© kariai pradeda išsivjukščipti. Iš 
virtuvės ateina <lu vyrai, surenka lėkįtes stalu, 
nesunaudotą maistą sumeta j šiul^lią dėžes Tas dė’ 
žes tuojau nuvelka prie laivo kramto, užkelia jas ant 
turėklų ir visą joje esantį maistą ftverčia į jūrą žiū
rime Tgesingomis akimis į plūduruojandas baltos 
duonos riekes, šalia manęs stovįs žemaitukas apinau- 
dingai ištaria:

— Pągatavs iš paskuos į jūrą Suokti. —

(Bus dąugiau)

VISI BLZyiRgJAI
GARSINKITE NAUJIENOSE <

XAUJIBWS, .CHKAOO t, 4U-



DR. K. G. BALUKAS 
AKUilRUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
4449 S©. PuUslu Rd. (Crowford 

Medical Building), Tel. LU 5-6446 
Priima ligoniui pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T*M. 695-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorių*

1P3I S. Manheim Rd., Westchester, >U
V ALA? DOS: 3—9 darbo Hienomig ir 

kas antra šeštadieni 8—3 vai. 
Tek: MJ-2727 arba 562 2728

- fft. — BE 3-5873 i
DR. A. B. GLE'v ECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 

SPECIALYBE akių ligos 
3W Wm« 103rd Sn-M j

Valudot pagal ^numint,

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

MAZING!
3

So** PN iP’foKS That HAhr'T flcanh 
IM-fb THE SWTT&SPKERe A9DUT 
50000 Frer uf><xa*h iwrr if mod 
DRINK A GLRSS OF MllX AT TWAT 
Aurnuoe rr aer >ou DQuw

AlUASlf MEOlONCT.SueGIC^L 
£lOS Ano EVEN VlOLfN SrtilNGR 
ARE MW€ FROM SOME OF KW 
VrrftL ORSAMS OF THE COW l

DuRUOG Sf’R'NG . SEA SCALLOPS' CAUGHT 
mEVJ gMSLAUO TRAVJLeeS FR.EGU&NTLX 

ęp^TAiN Small haxE , h- to 5 inches LONG, 
—1o* pisw Per scallop.............

kuris davė Drjai ir pelno. Dr- 
ja remia ir finansuoja žurnalą 
“Jūra”. Paskelbtas Karo Lai
vynui steigti fondas, j kurį Dr- 
;a įdėjo savo pirmą įnašą 1000 
K. Visuotinas susirinkimąs gy
vai svarstė reikalą, kaip pra
vedi visoje Uetuvoje propdr 
gandą remti Karo Laivyno 
Fondą.

I naują Drjos valdybą įė 
jo Fr. Pikcilingienė — pirmi
ninkė, L. Kaveckienė — vicė- 
pirm., K Kanaukienė — sek
retore, B. Reklaitienė — kasi
ninkę, T. Mickevičienė — val
dybos narys”. (** Moteris ir pa 
saulis”, 1938 m. Nr. 5.).

Taip ta motery draugija, ku
rią man nežinomas rašytoja* 
kadaise pavadino “'Pirmąja 
Baltąja Žuvėdra”, rūpinosi Tau 
tinio laivyno steigimu ir jo 
ugdymo.

V. V y lėni e t is

— Nauju Honduras prezidentu 
Į Polikarpio Paz Garcia, nusodi- 
‘ nęs pulk. Megerį.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Vim d-rykite b« murmėjimų ir įvyrivlmy, kad botumėte n*p©rk- 
tini ir tikri Dievo vaikai, nabartini sugedusios ir iškrypuslos giminės 
tarpe. Jų tarpo jūs žibate lyg žiburiai pasaulyje". — Pil. 2:14, 15. 
Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lenktynėse prie 

aukštojo atlyginimo, kurį siūlo mums Evangelija, reikia nemurmėti ir nesi- 
skusti, kad mūsų kelias persiauras. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke
lte, bet ištikimai eiti tuo, kurį Viešpats parodė, nes jis žino kokių prityri
mų mums reikia kol esame Kristaus mokykloje. Esant Dievo vaikeliais 
mūsų širdys turi būti pripildytos džiaugsmu ir dėkingumu ir mūsų lūpos 
turi girti ir garbinti dangiškąjį Tėvą, visų gerų dovanų Davėją ir mūsų gy
vybės Užlaikyto] ą.

tV. RAITO TYRINrrOJAI. 
Vk\\V1V,\Y/1v//?mYmVA*AV.W?/^W.YAV.ViYiVmV»WA

KALBA LIETUVIŠKAI 
2411 W. 71 St. Tai. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko »kinins jj 
^contact lenses”’

YaL agal susitarimą. uždaryta tree

Laivynų tonažas 1935 m,
Lietuvoje buvo leidžiamas h 

laivininystės, žvejybos, Klai 
pėdos uosio, buriavimo ir lite 

i ’ matūros iliustruotas mėnesini*
DR.LEONASSEIB6TIS-žurnalas “Jūra”. To žurnalo 

į 1937 m. 4 numeryje patalpin
tas straipsnis “Jūrų valstybių 
karo laivynai”. Jame išvardin 
tos pasaulio valstybės, pazy

j mint, kokį jos turėjo karo lai- 
; vyną 1935 m. Tai pasinuiidoda 

,1 mas tuo numeriu surinkau 
šiuos įdomesnius duomenis.

Tuo laiku didžiausius laivy
nus tonomis turėjo šios valsty
bės: Amerika — 22.226.000 L, 
Anglija — 2.207.000 L. Japoni
ja — 1298.000 L

Mūsų kaimyninės- valstybės 
sitis 2-4 vaL popiet ir kitu laikn j turėjo: S. Rusija — 361«00fr L, 

Vokietija — 189JXJO L, Švedija 
— 109.000 U Lenkija — 26.000 
t.

Pabaltijo valstybės: Suomi 
a — 28.400 t, Estija — 9.0001., 

povandeninia 
3 trauleriai ir kiti pagelbiniai 
laivai) — 5.000 t., Letuva — 
550 t. Vengrija (L500t.) ir Če
koslovakija (150 L) kcip prie 
jūrų neprieinančios valstybės; 
turėjo tiktai upių karo laivy-

INKSTŲ, PŪSLRS 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET 

‘ VaL antrad. 1—| popiet 
ketvirtd. 5—7 vaL vak.
Ofise 776-2BW , 

Raridancijos talaf^ 443-5545

PR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, »pec. MOTERĄ lięoi. 
Ofisą, 2652 WEST SYth Fl RC-ET 

Tai. PR 8-1223
OFISO VAL.; pirm., aotiad., trečiaa. - 
a peokt. 2-4 ir 6-8 vaL vai. St^tadie- į

pagal susitarimą.

ORTHOPED As-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. M6ct ban- j ; 
dažai. Speciali pagalba kjjoms. R 
(Arch Support., ir t t. ‘ Latvija —

West 63rd SU Chicago. HL 60629 
Teief.: PRospsct 4-5034

PERK KAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — I>Una a pa rauda 

ŽEMA KAINA

T»I. WA 5-8063

MOVING
ApdMMta* paiki*uifyiiirs 

ik Herri? afatvmg. '
ANTANAS VILIMAS

Tat. 376-TS82 arba 376-5996

WORLD CHAMPIONSHIP

comK*—14 sccocdiag to bexms

JackDemps 
pinnship-

SOPHIE BARČUS 
RADU0 ŠEIMOS VALANDOS 

Viens program©* |> W0PA,

paid $2,658,000—the largest fa 
fight history—to witness Dempsey1! 
Attempt to regain tifa crown he had 
lost the year before. Both fighters 
were fa superb shape fa* Ctaa^g, 
the challenger, was far supericar fa

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
--3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniai nuo R 30 iki fi:30 
vai. ryto.

TfafaŪ HEmtocfr 4-34U
’iw So. MAPLewoor. 4VB 

CHICAGO^ ILL MM2*

Referee Dave Bagy, M be
ginning of the luistui k, battle, re
minded both contestants of the ^ew 
boxing commission ruling: fa a 
knockdown, the eennt would not 
be starta until the aggressor had 
retired to a neutral corner. The 
gong sounded and the battle was 
on. For the first six rounds, Tunfley

DUEBbusfas kailiu

ĮMANĄ
IRSTEI M*
J4-MX582F 
bOtoqm) ir

pasirink imas 
vietdrwU 

f r Ifawt MtWcBtat

HL 60601

— Jei žiro ta ascienta, kurie 
galėtu iMftūBkytf^tanjhna  ̂pra
šome atolų s ii ją adresas. Mes

down hi* guard. The seventh wv 
Dempsey change tactics, switching 
from body attacks to the headb A 
right caught Tunney on the head 
and reeled him against the rope^. 
Six sudden smashes with both 
gloves and Tunney was down for 
tbecounL

Bedlam broke out tn the stands. 
•Impetnoui Dempsey had farmed 
the habit of hovering over hi* rim
tim in all his previous fi^bts. Be
fore the referee could persuade him 
to return to a neutral corner, the 
timekeeper had reached the coast 
of five *ver the prostrate Tanney. 
Jack immediately back-pedalled to 
an off corner and the count wax 
renewed. At the count of nine— 
fourteen seconds after tht knock
down—Tanney had regained hif 
feet

In the remainder of the rtsunda, 
Tunney recuperated and out- 
punched Dempsey, scoring enough 
points to retain his title.

This was Dempse/i last great 
fight Ttmney rvtined frwgy the ring.

pe^r later still tfre champ. Box
ing hL<tory bar never repeated the 
-Inng coanL” hut boxing fans still 
whip the controversial Nrot into 
flames at the roentico of the M»- 
gjassa Mauler and the ^4anne. Par
ticularly remem bert4 is Dtempvey* 
whose disregard during f©ur pre
cious seconds of the new ruling tw- 
milled in his failure io regain th© 
heavyweight boxing champiomhif 
of the world.

nus.
Lietuvos karo laivynas buvo 

pradėtas steigti 1935 m. rugsc-A 
jo 1 d. Nes tą dieną buvo įleis 
ta įsakymas kariuom. kuriui 
buvo suformuluotas pirmasis 
Liet, mokęmiasis karo laivai 
“Prezidentas Smetona’’. Lie U 
va tame karo laivynų sąraše fi ’ 
guravo su vienu karo laivu j 
Jei jūrų policija būtų Krašte* 
apsaugos ministerijos žinioje,! 
tai mūsų karo laivyno tonažas 
jau ir tuomet būtu .padidėjęs 
daugiau kaip šimtu tonų. Lie-’ 
tuva buvo numačiusi karo lai
vyną išauginti, kad ir nedidelį? 
bet atsparų, mūsų sąJygonu. 
pritaikintą jūrine pajėgą, kn į 
ri veikdama su kitomis kariuo-j 
menės dalimis, galėti! parodyti 
reikalingą pasipriešinimą. {
Lietuvoje buvo įsteigusi Lie Į 

tuvos moterų draugija tauti į 
iriam laivynui remti. Kaip ma
tome, jau pats vardas pasako 
tos draugijos tikslus ir rūpėt. 
čius. O jos veikią dalinai api 
budina ši spaudos ištrauka:

‘...Draugijos pirmininkė V 
Račkauskiene pranešė apie or
ganizacijos -veiklą. Svarbiau ’ 
Šieji tos veiklos faktai — nu 
pirkta santariečiams jachta uz 
5.409
Tunto Jūrų Skautų Budžio 
Dr-jai duota jachtos pirkiniui 

: —3.000 1L Pašalpų atskiriems 
: asmeninis duota 200 lt. Suruoš 
i ta balius propagandos tikslais,

It., Klaipėdos Rajone

PENKIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Jonas Pocius ‘ Vytautas Pocius

Rugpiūčie ,19 dieną, 1973 metais mūsų mylimiausias vyras ir tė
velis JONAS POCIUS atsiskyrė iš gyvųjų tarpe ir užmigo Višpatyje.

Jo kelią amžinybėn pramynė brangus sūnelis ir brolis VYTAU
TAS POCIUS; kuris apleido šią ašarų pakalnę liepos 2 dieną, 1973 
metais. ' j’0 08

Jūs' palikote mus visus dideliame liūdesyje. Būdami gyvi, prie 
reikalo padėjote visiems ir visus nuoširdžiai atjautėte. Dabar nie
kas negali- mums Jūsų atstoti ir Jūsų vietą užimti. Laikas neisdil- 
dins Jūsų iš. mūsų atminties ir širdžių.

Mes lankome Jūsų kapus, sodiname gražiomis gėlėmis ir lais
tome, graudžiomis ašaromis. Sunku mums tikėti, kad jau gulite už
migę amžinai. Ilsėkitės ramiai, brangus vyreli, ir sūneli— mylimas 
tęveli ir broleli. Lai Dievulis suteikia Jums amžiną poilsi savo grą
žoje. Viešpatyje.

Jūsų atminimui, šeštadienį, rugpiūcii 19 dieną, 7:30 vai ryte 
bas atnašaujamos Sy. Mišios Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus su 
mumis drauge pasimelsti už A A. JONO ir VYTAUTO sielas.

Nuliūdę: Žmona ir motina Bronė Pocienė, sūnūs ir dukterys; 
broliai ir seserys su šeimomis,

Implants Reach 400,000
Good News For Pacemaker Users

Since the first pacemaker 
was implanted in early 1960 
wme 400,000 persons have 
n&ceiwd implantable pace
makers to correct various 
heart rhythm irregularities. 
(The pacemaker corrects a 
faulty heartbeat by stimula
ting the heart electrically 
whenever the heart fails to 
beat on its own.)

In a move likely to signi
ficantly change the way hi 
which pacemakers are warran
ted, the world rt largest pace
maker company, Medtronic, 
Inc., recently announced that 
it would give a patient free 
pacemakers for life it the 
original rtope working for any 
reason during the patient’s 
lifetime. This so-called “pac
ing for warranty also 
prorides medical coverage if 
the pacemaker stops working 
because of faulty materials or 
workmanship.
/ All this should be good 
news to the 60,000 Americans 
each year who need a pace
maker to keep their hearts 
beating normally. The rigni- 
ficance of a pecmg for fife 
warranty can be best appre
ciated by comparing rt to ear
ner coceentional warranties.

Mott older pacemakers 
had mercury-zinc batteries 
which ran down after about 
two years, requiring replace
ment of the pacemaker. The

for a eimiiar period. A person 
receiving a first pacemaker at 
the age of 40 could therefore 
expect to purchase sewtal 
raphee’-.ent pacemaker* dar
ing G Metime. Each replace
ment (plus surgical costa) was

iiwnirar.
Contrast this with spacing

The lithium pacemaker shown here is about two inches in 
diameter and its service life is projected to be about 10 years. 
Its pulsing rate can be adjusted by the physician to accom
modate changing needs of the patient 
for life warranty where the 
patient will only have to 
purchase the fin* pacemaker 
(assuming replacement it for 
reasons of malfunction or 
impending battery depletion).

A pacing for life warranty, 
of course, is no* simply good 
will on the part of the pace
maker manufacturer. Recent 
advances in integrated circuit 
technology, pl«t the develop
ment of the Hthhim battery, 
have extended the expected 
service life of newer lithium 
pacemakers out to 10 years 
or more. Considering that the 
avenge pacettbkar recipient 
is 70 years old, many patients 
wffl never reqfare a replace
ment.

But if i replacement is ne
cessary, it will ba paid for by 
the manufactusar rather than 
the government or private

insurer. And that has to be 
good news to the pacemaker 
user, his insurance company, 
and ultimately perhaps to 
everyone concerned with ris
ing health costs.

An added benefit is that 
such warranties will undoubt
edly lead to better products. 
With the cost and risk of 
product failure on its own 
shoulder*, no established high- 
volume manufacturer can af
ford a lemon. This will likely 
result in tightened manufac
turing controls, more thor
ough testing, and stricter prod
uct quality standards through
out — this in an industry that 
already has some of the 
strictest quality control stan
dards in the world.

Those who me pacemakers 
should be the ultimate bene
factor*.

I-----------------------------------------------------------------------

Mažeika E/ Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

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

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SELMAUSIA IR DIBŽIAUS1A LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

J T» I TnTo^o^irriri.-

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS M0DERH1SK0S KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

f -. MAUDIMO*. CHICAGO <, HX Thursday. August’ 17, 11)78



Lietuviu Suvalkiečiu Drau
REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-85S4

INSUBAMCr
MACHINE ASSEMBLER

Ačrsstt BAKERY

WELDING

Adresas

Sponsoriaos pavardė, vardas Ir vietovė

COOKS

“LIETUVOS AIDAIAdresas

Pavardė Ir vardas

Adresas

Northbrook 564*1800

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS

Change the oil and * 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loser!

name motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
įbariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais. Must be experienced.

See LARRY TACKER.

HARRIS STEEL CO

NAUJIENOS
1739 SO. KALSTĖS ST.
CHICAGO, IL 6060t

• Platinimo rajaus 
tinimui nemokamai

• Platinimo vajaus proga, ; 
pastangas, prašau jas siuntini

Pavardė ir Tardai _________

Live-in. 
tamily 

no coo-

ENERGY 
WISE »

£»ll Frank Zapolh 
J2OSV4 W.VSth St

GA 4-1654

CARSON PIRIE SCOTT & CO
9700 S. Western Ave.

Evergreen Plaza

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St. TeL 436-7873

LAIKRODŽIAI |r MANGINYBU

Pardavimu Ir Talaymu 
2646 WIST 49tfc sntin
T»Wa Mpsblk 74 Ml

MUST HAVE OWN TOOLS. 
FREE HOSPITALIZATION. AP 
PLY IN PERSON NYqREN DA 
HLY 1422 W. ALTGELD CHGO.

M. JIM KU $ 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai i Lietuvą 
~ ir kitus kraštus 

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

Pradžia: 12 vai. dieną. Kvie
čiame visus!

Vakaru Apygardos Valdvba 
(Pr.)

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

CLERICAL Mortgage Ins. 
Co.. General Office duties will 
train light keypunch. Mortgage 
backround helpful Loop Loc. 
til 10-1-78, Dwntwn Evanston 
after. 786-9072 Ms. Janott.

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

MAN in his 50-ties, handy .with 
tools to clean metal in junkshop. 
Call 226-3893.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

• Užsakau* Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede _______ doL

Pavardė ir vardas _________________—__

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

damas lietuvišką spauda ir Naujieną 
pridedamus ______  doL

VINCINITY 35th & ARCHER 
PHONE 247-0490

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 
žaidimų

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.

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leldfrrą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose grntt, ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

TeL 927-3559

HELP WANTED — MALS 
Darbininku Reikia

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

GLEN PARK BAKERY 
219/887-6575

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Experienced cooks and cooks’ 
helpers wanted.
I. I. XTLAGGIO-TRATTORIA 
Call Executive Chef 361-1166

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues
caused by inflammation 

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

MACHINIST — DIE MAKER
Setup & maintain custom built spe
cialty packaging equipment. Clean 
light work.

N E in city location
FOR INFORMATION 561-2496

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

CALL WAYNE 
DATA SPECIALTIES

Cicero Lietuvių Medžiotojų- 
Žuvautojų klubo valdyba. Me
morial Day savaitgalyje, savo 
nariams ir jų šeimoms surengė 
žuvavimo išvyką į Shelbyville.

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

Call MRS. FULLER 
332-2815

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hi. Virginia 7-7747

T. V. BENCHMAN 
Must be experienced.

CALL:
TELECOLOR 

476-0175
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skal* 

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 rri 
kalų renesanso. ~’ • I

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

TeL 767-0600.

Sovietų Sąjungoje dirbtuvė 
išduoda pasus darbininkams’ 
į 12.000 vasarviečių,nurodytų 
unijos. Tačiau ne visi tais pa
sais naudojasi dėl labai jose 
blogų sąlygų. Laikoma laimi 
nuvažiuoti į Sochi ir Yaltos va
sarvietes, bet dažnai tenka nak
voti tik koridoriuose, o ir už 
tai reikia brangiai sumokėti 
privatiems asmenims.

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

š. m. rugpiūčio 20 dieną, sek
madienį rengia linksmą gegu
žinę ponios Onos Bruzgulienės 
sode, 8274 So. Kean Ave., prie 
Lietuvių Tautinių Kapinių.

Veiks turtingas baras, virtu
vė ir kiti įvairumai. Gros pono 
Venckaus orkestras.

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

72 ir Campbell l1/ 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

Turizmas visur plečiasi
Turizmas plečiasi visame pa 

šaulyje. Japonijoj jį globoja 
darbdaviai. Ten didesnės kor
poracijos turi po 15-20 vasar 
namių kalnuose ar vasarvietė 
se savo tarnautųams. Jie, bei 
jų šeimos juose gali praleisti 
dieną ir gauti du valgius už 5 
-10 dolerių, tuo tarpu kitiem*

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

725-0575

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

MAINTENANCE MECHANIC 
Chemical plant located in Chi
cago area seeks maintenance 
mechanic with good all around 
skills with heavy emphasis on 
electrical and welding. Union 
shop. Call 248-6767 for appoint
ment
An Equal opportunity Employer

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau> 
oadėti teisininko Prano šulo pa 
’•nešta, teisėjo Alphonse Well> 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleisti 
knyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma *Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legaližko 
mis formomis — $3.50.

Užsakymus *u Money orde
riu siusti: “Naujienos”. 1739 S 
Halsted St, Chicago Hl 60608

prie 47-tos ir Campbell Bus 
valgių ir gėrimų bufetai, veiks 
Laimės šulinys, šokiams gros 
Ramonio orkestras. Įžanga $1. 
Visi kviečiami dalyvauti. (Pr.)
Lietuvių Bendruomenės (R.) 
Vidurio Vakarų Apygardos 

Valdyba

tai kainuoja nuo 39 iki 49 do
lerių. Daugelis firmų sumoka 
savo tarnautojams iki 30% 
\isų turizmo išlaidų.

Švedijos įstatymai reikalau
ja iš darbdavių duoti savo dar 
bininkams tris savaites atosto
gų. Bet metalo ir laikrodžių 
dirbtuvių darbininkai, ištar
navę 15 metų, gauna 4 savaites 
atostogų, o. sulaukę 55 m. am
žiaus gauna dar penktą sa

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express corp. 

MAWUITH GIFT PARCELS SSRVVCB 
13*1 W, fTfh S4„ Chlo««, III. — TM. WA M737 

XW Sk Malifw* ChkM*, HL — T>l ISAWf

Italijoje darbdaviai ruošti 
vasaros stovyklas savo darbi 
ninku vaikams, taip pat tei
kia lengvomis sąlygomis pas 
kolas perkantiems vasarna
mius savo šeimai. Nuo 1960 m. 
Italijos darbininkai bei tarnau
tojai, išdirbę 5 metus, gauna 
ne mažiau 4 savaites atostogų.

Vakarų Vokietijoj darbinin
kai gauna atostogų 20-26 dar
bo lienas. Unijos nori išside
rėti 30 darbadienių atostogas 
visiems industrijos darbinin
kams. Argentinoje darbininkai 
gauna 2 savaites otostogų, G 
po 15 metų gauna 35 dienas.

Prancūzijos larbininkai atos 
togauja 4 savaites. Atėjus va
saros karščiams 55% Paryžiaus 
prekyviečių užsidaro.

Anglijos darbininkams or 
ganizuojamos pigiosios ekskur 
sijos į Europos Vasarvietes lie
pos ir rugpiūčio mėnesiais.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkę ir Darbininkię

D * M £ S I 0 
$2—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tikta! $95 pusmečiui automobili* 
LUbHIfy apdraudimas pensininkam 

Kreiptu
A. LAURAITIS 

4445 »•. ASHLAND AVĖ. 
52M775

HOUSEKEEPER — 
Wanted by Wilmette 
w/4 child. Gen. hsewrk. 
king, pvt rm w/TV. Days off 
flex. Must supply recent fefs, 
Englishspeaking foreign welco
me. Top salary. 251-3515.

HELP WANTED - FEMALE 
Darbininkių Reikia

BENCH ASSEMBLY

Steady employment for mechanical
ly inclined men. Days. Tools help-

MACHINIST
ENGINE LATHE

5 years experience—make own set
up and have own tools. Top wage, 
all fringe benefits.

APPLY IN PERSON:
BERRY BEARING COMPANY

3900 S. Cicero. Ask for Machine 
Shop.

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau- 
ias gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
538,800.

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

GRAŽUS SKL YPAS ir garažas Mar- 
auette Parke.

VALDIS

Ciceriečiai yra labai veiklūs, 
Kol kas mes čia turime dvi lie
tuvių bendruomenes, dvi lietu
vių respublikonų partijas, du 
medžiotojų-žuvautojų klubus, 
laikui bėgant gal susilauksime 
ir daugiau dvynukų. Cicero L. 
M. Ž. klubas įsisteigė prieš dau
giau kaip 20 metų. Į šį klubą, 
dėl riboto ‘narių skaičiaus ir dėl 
palyginus aukoto įstojimo ir na
rio mokesčio, ne visi norintieji 
galėjo įstoti. Todėl, atsiradus 
daugiau šio sporto mėgėjų, jie 
įsteigė kitą klubą ir pavadino 
jį “Ešerys”, šie abu klubai nekim 
ba vieni kitiems į “kudlas” kaip 
kad pasitaiko pas kitus dvynu
kus, bet ramiai, be pykčio ir už 
gauliojimų, kultivuoja jų mėgs 
tarną medžiojimo arba žuvavi
mo sportą.

Taigi, čia bus rašoma apie Ci
cero L. M. ž. klubą. Į žuvavimo 
išvyką vykome nuosavomis su
sisiekimo priemonėmis, daugu
ma jau penktadienio vakare ge
gužės m. 26 d buvo vietoje, t. 
y. p. A. Paulionio vasarvietėje 
“Lithia Resort”. Eestadienio ryt 
mėty j e vos tik išaušus, žuvau
toj ai jau kėlėsi iš nakties poilsio 
ir skubėjo į ’ežerą. Tai ne eže
rėlis, bet ežeras 11.100 akerių 
ploto, be to, apie 8 pėdas buvo 
pakilęs virs normalaus lygio. 
Taigi, reikia surasti kur žuvy
tės laikosi. Oras visą laiką bu
vo labai geras, suptis ant eže
ro bangų-t ai sunkiai žodžiais nu 1

a, KAZE BRAZDŽIONYTE,
įzl PROGRAMOS VEDĖJA

W0PA 1490 AM FrL at 9:30—10:00 p. m-
WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.

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

, gal kam nusišypsos laimė 
atras paparčio žiedą.

Alj. Gailius

sakomas malonumas, šeštadie- 
■ nio vakare, klubo valdyba pa vai 
I xino savo narius, jų šeimas bei 
svečius karališka vakariene, ku
rią pagamino vasarvietės savi
ninkas d. A. Paulionis su savo 
štabu. Visiems sudėdus už sta
lo, klubo pirmininkas p. V. Mar 
kevičius visus pasveikino ir pa- 
Mnkėio kuo geriausios sėkmės. 
Pradžioje buvo įvairūs šaltos žu 
vies patiekalai, po to, karštos 
lietuviškos dešros su kopūstais, 
šonkauliukai ir labai skaniai iš
kepta žuvis. Visų nuotaika bu
vo kuo puikiausia, skambėjo lie 
tuviškos dainos ir buvo kitokių 
paįvairinimų. Mūsų didysis ka
riauninkas “John Ch. F. Ar...” bu 
vo pakeltas į maršalus ir apdo
vanotas p. Usvaltienės pagamin 
tu kryžiumi. Laikas bėgo labai 
greit,, nesinorėjo skirstytis poil 
siui nes dar pusantros dienos bu 
vo likę žuvavimui.

Piniginę premiją už sugautai 
didžiausią (tiksliau gal būtų už j 
ilgiausią) žuvį laimėjo p. J-į 
Gvildys. Jis laimėtą piniginę pre j gijos piknikas įvyks rugpiūčio 
miją nepasiėmė, bet paaukavo] 20 d. Vyčių salėje ir sodelyje, 
klubo reikalams.

Ir taip, gegužės mėn. 29 d. 
po pietų, pradėjom ruoštis ke
lionei atgal į Čikagą.

Išvykos dalyviai dėkingi klu 
vo valdybai ir žuvavimo sporto 
vadovui p. K. Vabalaičiui už- 
išvykos suruošimą. Tokios išvy 
kos suartina klubo narius, visi 
jaučiasi kaip vienos šeimos na 
riai, ir, nors trumpam laikui, 
atsipalaiduojama nuo kasdieni
nių rūpesčių.

Š. m. birželio mėn. 24 d. klu-' 
bas ruošė savo šaudykloje prie' 
Antioch Ill. smagų Joninių lau-^

prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa^ 
[ų įsipareigojimu.

------------- ’ I MJF f

MAUDA NORETKIENt 
eW8 Wert «>tk St, Chietgo, IH W62f ’ TeL Wa 5-2787

DW»II« brinkimai tv»Hw
MAISTAS Ii IUROF*OS SANDtLIŲ.

MATRON Į STEEL SLITTER OPERATOR
Immediate opening for part time 

Matron.
Apply in person:

PERSONNEL OFFICE

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų reikia

INCOMING INSPECTOR

BEST THINGS IN UFE

State Farm Lite Insurance Company

FIGHT HEAPT DISC




