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SOMOZA VISAI NETENKA NIKARAGUOS KONTROLĖS
Mūšiai vyksta septyniuose miestuose

MANAGUA, Nikaragua. — 
Prezidentas Anastasio Somoza, 

. kruvinoje kovoje besistengda 
mas apginti savo, šeimos val
džią Nikaraguoje, sumobiliza 
vo visus tautinės gvardijos re
zervus ir paskubomis išsiuntė 
kovoti prieš sukilėlius mažiau 
šiai septyniuose ’Nikaraguo* 
miestuose ir kaimuose. Apie 
500 sunkiai ginkluotų karių jau 
ketvirtadienį pradSųd kontra
taką prieš sukilėlių užimtą ir 
ginamą Leon miestą. Leon yra 
vienas iš trijų didesniųjų Ni 
karagūos miestų, kuriuos yra 
užėmę sukilėliai ir laiko apsil
pę- tautinės gvardijos garnizo
nus, kuriems Somoza stengia
si nusiųsti sustiprinimu.

Pranešama apie naujas su 
kijelių atakas prieš Diriambos 
miestą ir Penas Blankas Kos- 

•torikos pasienyje.
Somoza jau trečiadienį vi

same krašte paskelbė karo s to- technkai dešimtmečius vai
o ketvi^tadieaįg^^rtr ~J 

-kelbė cenzūrą vietiniam 
ricijos laikraščiui visur '

Krašto politikai 
nepatenkinti techniku

Parlamente keturias dienas ėjo 
debatai apie premjero pasiūlytą 
programą žemes ūkiui, finan
sams ir kitiems krašto reikalams 
tvarkyti. Aštriausios kritikos 
kalbą pasakęs Mario Soares, bu 
vęš premjeras ir socalistų parti 
jos vadas. Jis’ pareškė, kad te
chnikai gali valdyti ministeriją,, 
bet jiems jokiu būdu negalima 
pavesti vadovauti vyriausybei. 
Jie — ne politikai, neturi jokios 
nuovokos apie politiką ir nepa
jėgs vadovauti politinei kovai, 
kuria yra. paremta demokratija. 
Prieš Nobre da Costa programą 
pasisakė net konservatoriai ir 
•demokratinės centro grupės.

Soares pasūlytojj rezoliucija, 
reiškianti technikams nepasiti- 
keimą, buvo priimta. Jis nurodė,

BALF*o Chicagos apskrities ir skyrių valdybų narių
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CARTERIS, SADATAS IR BEGENĄS POSĖDŽIAUS KITĄ SAVAITGALĮ

x v *je Niką- įĮįj pram jė®r'parėigas,’kol
ramioje. La Prerisa. Leidejds būs sudarytas naujai kabinetas

Pasitraukė portųgdly 
technikų kabinetas

LISABONA.'ir Portugalija — 
lies sostinės Mąnaguos, buvo! Portugalijos technikų kabinetas, 
paimtas studentų ir šimpatizaavadovaujamas Amerikos moks-

Xavier Chomorro r* pasakė^ kad 
^Somoza visiškaipraranda ca- 
lies kontrolę’*. ? ; - ;

Diriambos miestas,', esantis 
per 20; riklių £ pietus . nuo ša-

toiių, partizanams padedant.

Jjjdysia rusų lėktuvas
X rtdtlnka keleiviams
"ItASKVA, Rusija. — Didysis

soviettį lėktuvas Topolec — 144 
višii isihitas iš apyvartos ir dau 
giau keleivių nevežioja Topo. pačiu'irV^toe

tus baigusio inžinieriaus Alfredo 
Nobre 'da Costa, pavaldęs kras- 

j tą tik 17 dienų, penktadienį at
sistatydino. Premjeras Nobre da 
Costa, sudaręs kabinetą krynai 

jis technikų, visai nekviesdamas į 
kabinetą politinių ,partijų vadų, 
išdėstė savo programą ir prašė

let — 144 porą kartų iš Maskvos 
miškrdo į Almą Ata, ir sugrį
žo į Maskvą, bet jau kelintas mė 
nuo niekur nesirodo. Rusai sku-

to nariais. Iš 263 atstovų parla
mento, 140 narių pasisakė prieš. 
Premjeras manė, kad bent Cen 
tro partja kurios ministeriu prem

bėjo pastatyti toki lėktuvą, kokį buvo Soares kabinet6; taip
pastatė britai su pranctteajs ir • 
pavadino ‘Concorde.” Bntų ir j 
prancūzų lėktuvas dar tebeskrai j 
do, bet ekonominiu atžvilgiu jis 
neša nuostolius. Keleiviai grei

Geriau pasisaugoti 
nuo vabzdžių įgėlimų

čiau nuskrenda, bet jie privalo Chicag0 _ Mokslininkai ket- 
daugiau mokėti. Kelionės lėktų-ispėjOl kad reikia ge- 
vaįs yra brangios, niekas nenori |riau pragoti nUo vabzdžių 
brangiau mokėti. “Concorde”! geluonių kurių gaji būti 
visą laiką skrenda apytuštis. Ko j tūkstančiams žmonių,
dėl rusai išėmė iš aPyvaros i Dėlto pataria mokyklų persona- 
“Concordskį” tuo tarpu dar ne- L maudyklių sargus-ir kitus ap 
aišku Rusų įnžinieria prasitarė,, mokyti kaip įeikti skubią pagal 
kad “Concordskis’’ sunaudodavo bą nu0 nuodingų įgėlimų, kur 
labjai daug degalų. medicinos pagalba reikalinga 

minučių bėgyje. Dabar galiojan 
tieji įstatymai leidžia tik dakta
rams ir slaugėms duoti fatališ
kai įgeltam epnephrino injekci
as.

KALENDORĖLIS

Rugsėjo 16: Liucija, Kiprijo
nas, Normantė, Rigimundas.

Rugsėjo 17: Kolumbą, Rober 
tas Bal., Sigutė, Galvyda, Mant- 
vinas.

Saulė .teka — 6:30, leidžiasi 
— 7.00.

Malonu*. . .

Nustatyta, kad iš kiekvieno tū 
kstanoro vabzdžių įgeltų žmonių 
keturi miršta minučių bėgyje.

— Vokietijoje suimta viena 
amerikiečių ki’mės teroriste. 
Josios tėvas karo, pabaigoje li
ko Vokietijoj ir tebesaugo JAV 
pilietybę, o josios motina yra 
karo metu Vokietijon patekusi 
turke. Jų 25 metų amžiaus Lei
la palaiko ryšius su Baader — 
Meinhoff nariais.

. žemems ir Gazos sklypui kontroliuoti
. THURMONT, Md. — Trijų valstybių vadai, praposėdžiavę 

visą savaitę, bu'-o besiruošią baigti šią konferenciją, bet prezi
dentas Carteris nutarė neišleisti delegacijos vadų ir jų patarė
jų, kol nebus aptartas ir išnagrinėtas dar vienas planas Artimų
jų Rytų taikai. Izraelio premjeras Beginąs tikėjosi penktadienį 
išskristi namo, bet dabar paaiškėjo, kad jam teks posėdžiauti dar 
vieną savaitgalį Dari d vasarvietėje.

: --------Prezidento Carterio spaudos
Padėjo kalėjimai! Fordo , sekretorius J. Powell pareiškė, 

pardavėjus kad iki šio meto buvo svarstomi
MOTE VIDEO UrsgvaiTw!Izraeli0 ir Egipt° paru0Šti pla’ 

nai abiejų valstybių taikai. Iz- 
1 raelis padarė nuolaidas Sinajaus 
pusiasalyje, bet už šas nuolai
das jis norėjo gauti Jordano 
upės dešinįjį krantą, kuriame 
jau yra įsteigtos kelios Izraelio 
kolonijos, o taip pat norėjo pasi 
Ikti Gazos sklypą, kuriame yra 
daug palestniečių.

Egipto prezidentas Sadatas, 
patenkintas, kad Izraelis sutin
ka atiduoti Sinajų, bet jis nenori 
sutkti, kad Izraelis pasiliktų Jor 
dalijos žemes. Jis pats telefonu

Urugvajus • 
— Urugvajaus prokuratūra pa
dėjo kalėjimai! Fordo bendroj 
vės pareigūnus, vadovaujančius 
alitoniobilių importui ir par 
davinėjimui. Prokuratūra nūs 
tat ė. kad Fordo bendrovė ne
mokėjo muito už įvežamas aū 
lomobilių dalis, gerokai nusk- 
i jausdama valstybę. Paaiškėjo, 
kad Fordo agentūra išimdavo 
iš automobilų dalis, kad ne 
reiktų už jas mokėti muito, o

bei atstovų dalyvavusių susirinkime. 
Įvykusio 1978 m. rugpjūčio 20 d., Ralfo centro patalpoje, 2558 West 69th St. Nuotraukoje pir
moje eilėje iš-kairės j dešinę sėdi: Kostas Janūš-ka. J. Mackevičius, p_ Baičiūnienė iš Wisconsi- 
no, F. Markūniepė, dr. Živ. Modestienė, Gr.' Gi :draitytė, pirm. V. Šimkus. K. Čepaitis.

Antroje eilėje iš kairės i dešinę: A. šuopięnė, Ir. Sekriiokienė, St. Didžiulienė, J. Sasnauskie 
nė. K. Repšienė, Iz. Strauka. ' . C -

Stovi iš kairės į dešinę: K. Bružas, K. Repšys, Pr. Zailskas, K. Balčiūnas, Vyt. Kregždys, 
Reg.'Siniokaitienė' ihž. Alg. Didžiulis, F Sereiėikas, A. Gauronskis, neatpažintas svečias, M. Si-
mokaitįs, J; Blažys, J. Balčiūnas, dr. V. Balčiūnas, P. Burrieikis, Jut Paulėnas, A. Kareiva/^ j vėliau tas pačias dalis įvežtla-
Povilaitis, X. Kleiza. ' ' ’ Foto V. Noreikosivo i UraSvaili ir įmontuodavo' _ t< _ _

.. į į automobilius. Prokuratūra tu ilgai kalbėjosi su Jordanijos ka
, -     - --— - - ■» L VV-'  •    Z—1 C

FotoSOVIETAI KURSTO KVEBEKĄ 0*vv <ATSISKIRTI NUO KANADOS R i

LONDONAS. — Sovietų Rusija* konspiruoja su- Kanados 
kairiaisiais- eksktremįstais padaryti viską, kad Kvebeko provin
cija nutrauktų santykius su Kanada,, atsiskritų nuo santykių su 
Jungtinėmis Valstybėmis ir NATO ketvirtadienį pranešė au
toritetingas Konflikto Studijų Institutas Londone. Tame prane
šime taip pat patvirtinama, kad daugumas Kivebeko gyventojų 
prancūzu nenori skirtis nuo Kanados. ’

Skaitė nacių karo 
laivyno žinias

WASHINGTON, D._J^ — 
Naujai spaudai paruošti doku
mentai rodo, kad sąjungininkai 
kardo metu turėjo nacių karo lai 
vyno slaptus kodus ir galėjo 
laisvai skaityti visus sverbes-- 
nius karo laivų pranešimus. Jei 
gu sąjungininkai būtų neturėję 
šių žinių ir nesekę nacių karo 
laivyno įsakymų, tai jiems būtų 
daug sunkiau laimėti Atlanto 
mūšį 1943 metais. Tuo tarpu dar 
nežinia, kaip slapti nacių kodai 
pateko į sąjungninkų rankas, bet 
šiandien jau neslepiama, kad bri 
tai ir amerikečiai galėjo lengvai 
gaudyti Atlanto vandenyne esan 
čius nacių narlaivius. Vokiečiai 
manė, kad sąjungininkams pa
deda radaras.

maiste

Pataria būti atsargiems su 
maistu

WASHINGTON, D. C. — 
Federalinės valdžios
ir vaistų administracija pata 
lė būti atsargiems su ANT- 
RAKo vagonuose vartojamais 
sendvičiais. Maisto administra 
cijai pavyko nustatyti, kad su 
nitrogliainu paruošiami sendv-i 
čiai, jeigu jie nėra tinkamai ve 
sinami, gali turėti butolizmo 
kuris labai pavojingas sveika
tai. Nuo šių metų liepos 2 die
nos minėta traukinį bendrovė 
jau nepardavinėjo Texas vals 
tijoje paruošiamų sendvičių. 
Karščių metu patartina valgy
ti tiktai sveiką .maistą.

JH .P<*enkė L,
orrodoksų vyskupui

l Atęę0 'Graikija. — Ortodok
sų vyskupas Joans Varvicotis 
turėjo gerą šoferi, bet labai daž: 
nai jį apibardavo r bereikalo jį 
kankindavo, šoferis keršijo vys
kupui Varvicotis. Jis įrengė jo 
kambaryje modemų ir tylų foto 
aparatą su ilga juostele. Apara
tas nutraukė kelias fotografijas, 
kai vyskupas žaidė su išrengta 
moterimi. Spaudai paskelbus po 
ra fotografių, vysk. Varvicotis 
pradėjo šukaut, reikalauti ir jam 
leist pasisakyti. Reikalas perėjo 
į graikų vyskupų sinodą. Vysku 
pu snodas, peržiūrėjęs Igesnę 
kino juostelę, nenorėjo klausyti 
buvusio vyskupo pasiaiškinimų. 
Atėmė jam teisę būti vyskupu 
dvasiškiu.

nriIųdiinnkusZJr žhib sl^ur^rifflum, ?ir pakviesti jį į 
įvežtų dilių kiekį. Spauda. !£-• David vasarvietę ir viską^sujuo 
bal plačiai aprašinėja, kap išriaiskinti.r_z . . . 7 t
Urugvajaus po’ičija suėmė For 
do agenčijos pirmini r. ką Ro 
ger J. • Simon, apklausinėjo, o 
vėliau patupdė į kalėjimą. Ame 
rikos pilietis Simon turfs aiš
kintis Urugvajaus teisme.

Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės byla

Šių metų rugsėjo 19 dieną, 2 
valandą po pietų teisėjo Dela
ney 2302 teismo salėje, esančioje 
Chicagos Rchard J. Daley Cen
tre bus tesmas. kuris spręs 
dar skundą prieš Pegstruotą 
Amerikos Lietuvių Bendruome 
nę. Ta byla prieš Registruotą 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nę neaškių žmonių buvo pradė
ta maždaug prieš pusantrų me
tų Ter.no stebėtojas

— Policija iškrėtė juodžų gru 
pę, pasisavinusią svetimą žemę. 
Susirėmimų metu du žmonės 
buvo nušauti, o vienas vaikas 
bėgančių juodžių buvo mirtnai 
sutreplentas.

— Irano šachas nenorėjo leis
ti kulkosvaidžius prieš fanati
kus, bet keli šeichai norėjo ša
chą nuversti ir patys atsisėsti 
valstybės priešakyje. Kariai pa 
tarė jam vartoti jėgą.

— Kubos žinių agentūros tvir
tina, kad Kubos kariai nesiki-

Illinois darbininkai smerkia 
Stevensoną

SPRINGFIELD, Ill. — IlJinois 
darbo federacijos skyrius pa
sisakė prieš prezidento Carie- 
rio planą panaikinti natūra* 
lauš geso kontrolę. < Ypatinga 
griežtai darbininkų vadai pasi
sakė prieš sen. Adlai Steven
soną, kuris pasisakė prieš na
tūralaus geso suvaržymus. Jam 
atrodo, kad geriausia pačioms 
bendrovėms nustatinėti kai 
n as.

Japonų titanu 
gelbės Akropolį

ATĖNAI. Graikija. — Graikų 
vyriausybė užsakė didesnį kie 
kį Japonijos titanų, kad galėtų 
išgelbėti ne tik Akropolį, bet ir 
kitus senus pastatus, šiais metais 
graikai jau įveže dešimt kartų 
daugiau prekų ir žaliavų iš Ja 
ponijos, negu japonai iš Graiki
jos. Graikai nustatė, kad japonų 
titanas yra pats geriausias se
niems paminklams taisyt ir ap 
sau gc^i. .

— Indianoje policija suėmė 
ape 40 vagilių, kurie pateko į 
poliejos gerai nutiestą tnklą. 
Policja supirkinėjo vogtus dak- 
tus, o vėliau suėmė ir vagilius, 
kai savininkai nustatė, kad iš 
j u buvo pavogti automobiliai, 
radijo aparatai ir kiti vertingi 
daiktai.

žuvo prezidento Markos 
bendradarbiai

MANILA, Filipinai. — Kelei
vinis prezidento Markos lėkiu 
vas, iš provincijos vežęs į Ma
nilą įvairius prezidento padėję 
jus, krito Manilos priemiestyje, 
nepasiekęs aerodromo, ir už
mušė 33 keleivius. Manoma 
kad Perkūnas trenkė į Foker- 
F. 27 lėktuvą, kai jis ruošėsi 
nutūpti ir nusileido į žaibuo
jantį lietaus debesį. Policija 
jau ir atpažino 33 lavonus, bet 
jų skaičius gali būti dar dides
nis. Lėktuvas galėjo užmušti 
ir gyventojų, pasitaikiusių jc 
kritimo vietoje. Nei preziden
tas Markos, nei jo žmona Imeb 
<h, nebuvo.

ša į NikaraguoR kovas ir nie
ko bendro neturi su sandinis- 
taiš. Castro nori palaikyti ge- 
rus Santykius, su Somozą,

— Robert Vesco sekretorė pa- 
įeiškė, kad ji parašiusi laiškus, 
pagal paties Vesco įsakymą, H 
miltonui Jordan ir Charles K«r 
bo, prašydami leisti jam grįž

— Karpovas laimėjo 22 šach
matų partiją. Jam reikia lai 
mėti dar vieną, kad taptų čem-’ ti j Ameriką ir neduoti didelės 
pionu. Jis jau laimėjo 5 parti-.bausmės. Prezidentas jokių ry- 
ja,s, o Korčnojus — 2. I na usnies.

šių neturi su Vesco.

Izraelis nenori atiduoti -Gazos, 
kad ten yra didokas skačius pa- 

m lestiniečių, kurie • tuojau pradės 
Izraelio puolimus ir naują karą. 
Po ilgų derybų. Izraelis sutiko 
ir šioje srityje padaryti dar vie
ną nuolaidą. Kad palestiniečiai 
neužpultų Izraelio netikėtai, Iz 
raelis sutinka Gazos r Jordani
jos žemių klausimą svarstyti 
dar po pen kerių metų, bet šiuos 
penkeris metus Izraelio karo jė
gos valdys Gazos sklypą ir Jor
danijos žemes.

Paaiškėjus, kad šis nutarimas 
neatneš taikos Artimieseims Ry 
tams, prezidentas Carteris nttį 
tarė atvykusių valdovų neišleis
ti ir tęsti pasitarimus. Izraelis 
būtų patenkintas, jei David va 
sarvietės konferencija pasibaig
tų nesusitarimu. G. Dajanas jau 
seniai pranašavo tokią padėtį. 
Jeigu nesusitartų, tai Izraelis ir 
toliau tebevaldytų užimtas ara
bų žemes, o tuo tarpu Artimuo 
se Rytuose nėra tokios karo jė
gos, kurį galėtų sunaikinti Iz
raelį.

Naujas planas pataria steigti 
Palestinos valstybę, kuri turė
tų taikiai sugyventi su Izraeliu. 
Ta Palestina valstybė turėtų 
būti sudaryta iš dabar Izraelio 
laikomų Jordanijos žemių ir 
ir Gazos sklypo. Minėtos valsty
bės pasiruošimus karui turėtų 
prižiūrėti trys valstybės: Jor
danija JAV ir Egiptas, šio pla
no pati sunkiausioji vieta yra 
kelias tarp Gazos ir Jordanios 
žemių. Jis turėtų eiti per dabar
tinį Izraelį, bet strateginiais su 
metimais Izraelis tokio kelio 
nenori leisti per savo žemę. 
Prezidentas Carteris yra pasi
ryžęs imtis visų priemonių, kad 
šitas planas visų būtų priim
tas ir vykdomas. David vasar
vietėje vykstantiems pasitari
mams vadovauja JAV prezi
dentas.



KcdU po mūsų pirkios pa
matais kandynas knigžda.. menkinti.

minti ir drauge savo asmenį su

Ir kirvarpos įniko graužti 
pamatus genties?

f Iš sukauptų šeimose dvasinių 
’ vertybių išsiugdo tautos charak 
. tens. Lietuvių tautas charakte

ris atsispindi heroika, nes reiš- 
i kėši ir tebesi reiškia bęroisti- 

niais proveržiais dėl laisvės ir iš 
likimo. Tai liudija Pilėnų pilies 
kovotojai, nepriklausomybės ko 
x*ų savanoriai, pokario partiza- 
aakir šių dienų tautos kanki
niai. Tuo galime didžiuotis, bet 
lemažiau ir susirūpinti, kad xra 
dinamoj i “laiko dvasia” nepa- 
graužtų mūsų tautos namų pą- 
.nato — šeimos, kad lietuvis ne 
siduotų suviliojamas sx’etiniu 
sirenų balsų, Išsireiškiančių 
nesveikais įpročiais ir negaty
viu žmogaus laisvės suprati
mu.

Tautinio išlikimo idėjos ve
dami, sąmoningi patriotai savo 
gyvenimo kelią grindė kietomis 
gyvenimo norm; mis,aįsft|iboda 
mi nuo to, kas gali būti tautai 
ir žmonijai kenksminga. Tik 
ciausis pa trio lizinas kyla iš 
meilės visam, kas sava. Toji 
meilė yra akstinas aukotis, dirb 
ti ir kentėti. Didžiausiais mūsų 
tautos gyvenimo kelrodžiais bu 
vo Kristijonas Donelaitis, vysk. 
Motiejus Valančius, mokę kas 
dora ir privaloma geram lietu
viui, skleidę blaivybės įdėją, 
ugdę lietuviškąją sąmonę pagrį 
sdami ją krikščioniškąja mora
le.

žmogaus žmoniškumo ver
tybes kėlė ir jas savo gyvenh 
□16 pavyzdžiu rodė Mariją Peč-J 
kauskaitė. Šaulių Sąjungos kū
rėjas Vladas Putvinskis (savo 
kalbose ir raštuose kėlė šeimos 
ir lietuvės moters garbės ręika-‘ 
lą, kaip ypatingai svarbius veik 
snius tautos gyvenime.

Taip pat mūsų didieji rašyto
jai, poetai, mąstytojai savo kū
rybą skyrė tautos doriniam ir 
patrk kiniam ugdymui, kilniųjų 
polėkių žadinimui, meilės ir vie 
nybės skleidimui.

Atsidūrę išeivijoje, laiku ir 
reikiamai nesusirūpinome ap- 
-sąugojimu tų vertybių ir jų įs 
skiepijimu priaugančia j ai kar
tai.' Blogai supratę žmogaus lai- 
svę, pasukome save žvilgsnį į 
moralinių nusmukėlių rodomą 
kelią.

Lietuvių litera tūron sprau
džiasi pornografija, visuomeni
nė veikla nuodijama tarpusavio

Kada, kada mes atsigersim 
iš šaltinio Išminties

Ir sužin.rim, kad, po šapalą 
be pykčio nešdami. 

Tvirčiausią savo namą pa
statysim. 

(Vytautas Alantas)

Tautos šventė buvo įvesta lai 
mingais nepriklaus. anos Lietu
vos gyveninio laikais, 1930 me" 
lais, minint L. D. Kunigaikščio 
Vytauto 500 metų mirties su su 
kaktį. Dabar ją švenčiam gi
liam liūdesyje, nes tauta pa
vergta ir okupanto naikinimą, 
c o išeivija pati save naikinasi, 
nutoldama nuo lietuviškojo ke 
lio. šventės sumanyk jai norė
jo, kad tos šventės proga nuo
lat būtų iškeliama nepriklauso
mo valstybinio gyveninio reik
šmė ir Lietuvos praeities didin 
gumas bei garsas, kurį Lietuv’a 
buvo pasiekusi Vytautui ją vai 
dant. Tuo tikslu šventei švęsti 
buvo parinkta rugsėjui 8-toji, 
Vytauto karaliumi vainikavi
mo 1430 metais data. Nors, dėl 
lenkų intrygų ir nedorų veiks
mų, net pagreitinusių mirtį, Vy
tautui karaliaus vainiko nebe
teko užsidėti, bet Vytauto sie
kimas Lietuvai karalystės gar
bės ir savarankiškumo pasili
ko pavyzdžiu tolimesnėms geni 
kurtėms, ar tai kaunantis sv 
lenkų bajorais Liublino, seime, 
ar tai Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo idėjos su tvinksė
jime ir teisinių pamatų tiesime. 
aY ginklu Lietuvos teritorijos už 
tikrinime, ar teisinio statuso iš
kovojime tarptautinėje plotmė
je.

Vertindami Vytaute, kaip vai 
stybės valdovo nuopelnus Lietu 
vai, ta pačia proga žvelgiame į 

. valstybės branduolį — lietuvių 
tautą. Kalbėdami apie tauta, 
analizuojame jos esmę, dvasi
nius ir kitus jos poreiškius isto
rinėje raidoje, Yra daug tautos 
sąveikos aptarimų, bet gal nesu 
klysime juos susumavę ir saky
dami, kad tauta yra individų 
santalka, susiformavusi istori
nėje raidoje savitą vienetą, 
pagal drauge gyveną gyvenimo 
būdą ir per lai susidariusius 
dvasinius ryšius ir bendrą ko-/ __ K_______
vą dėl išlikimo. Individas, kilęs Į neapykanta, šmeižtais ir paš- 
iš taip aptartos individų san lai-ik viliais. Be atsakomybės jauno
kos — tautos, prigimties keliu 
iš savo tėvų paveldi tautybę. Ne 
tgerbti savo tautybės ar kuriuo 
nors veiksmu ją pažeisti yra 
tas pats, kaip savo šeimą paže-;

Dr. Vytautas P. Dangis, JAV Lietuvių Bendruomenės cent- 
pirmininkas. Jis vykusiai vadovauja visos organizacijos dar-ro

b ui ir steigia naujas Bendruomenės apylinkes,
- -T' ' ~ -t

gų tikslų, užmiršdami; pa verg
tųjų aukas ir laisvės šauksmą? 
Okupantas, per savo atsiunčiau 
mus atstovus, menininkus, mok; 
slininkus bei apmetėdamas 

. ^propagandos tikslus • tuisisUneSf 
■ keliones jaunimui, nors išei^įr 
ją prisijaukinti ir užmigdyti. le
targo miegu, kad. palenksimi-1 
gusią sąmonę sau: palankia pra
smė. •' } ‘

Okupantas jau yra' tiek pa
siekęs, kad bendrinės viršūnės 
ne tik kad neparemia kox'ojan- 
čių prieš laisvės kovai žalingus 
poreikius, bet priešingai, su 
pikta pagieža, kerštu, melu, ir 
tikrovės iškreipimu, siekia juos 
nutildyti bei nušalinti iš lietu
viškosios veiklas.

•Bendradvfmaš su priešu yra 
pasitraukimas iš kovos pozicijų 
ir tos kovos draugų išdavimas. 
Todėl žinodami Maskvos “vel- 
ni|kąj planą”, negalime tylėti, 
negalime užsimerkti ir hematy- 
įti.kaip'“kirvarpos įn|ko"graužti 
pamatus1 genties”. J y ' **

į Tautos šventę minėdami, pra 
šykiniė' Apyaizdes7'kad stiprin
tų^ pavergtuosius brolius tėvy
nėje. b mūsų tarpe, kacl protė
vių ’ dvasia suliepsnotų šviesiu 
žiburiu ir ir vestų vieningai su
prastu Lietuvos laisvės keliu, 
nes ’Vienybėje “...po šapalą be- 
pykčio nešdami, tviršiausią na
mą ])astalysime”.

mo sutrypiamas teisingumas or 
ganizaciniame gyvenime. Kai 
pavergtos tautos kamienas sru
vena krauju, išeiname remti 
Maskvos pasalūniškų ir klastin

J. Rinkaus dvi naujos knygos: 

“DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI”- 
visiems lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
Kaina $8.50.

“K0NNERSREUTH0 TERESE”
CNEUMANNAJTt).

didp’ėm raidėm, kaina S5.0O. Abi knygos yra labai įdomios, 
vienas gerųjų ir kitas blogųjų angelu ir žmonių pasauliai, 444 psl. 
su persiuntimu US $13.50. užsakant iš:

SŪDUVA, 800 RAMBLE ST., HOT SPRINGS, AR 71901, USA

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro ka^olia 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(PrekyiUiupkci Eslkos seimo* vedamas bums)

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento i 
TeL 247-5O&1

pavargę*, [kiti pa- 
spaudžiami, turė-

mv darbo.
Vyresnieji 

tojai, vieni 
šalinių jėgų 
jo palikti įprastąjį darbą. Jų
vietas užima jauni, menkiau 
pasiruošę mokytojai. Jau vien 
dėl to savaime lituanistinis 
švietimas netenka savo anksty 
vesnio lygmens. Bet tų jo lygį 
dar labiau nusmukdė, kai dau 
gelio šeimų namuose lietusių 
kalba tapo nebepageidaujama 
“sengadynė” viešnia.

Tokiai padėčiai esant, 
LB švietimo vadovui, po 
sparnu laikančiam visas

anos 
savo 
litu

anistines mokyklas, reikėjo su
telkti taip pat visas įmanomas

pastangas esamiems i ūkuma 
ms atsverti, o ne savo iniciaty
va reikalauti, kad lietuvivkoji 
iveivija būtų skatinama artė 
‘i prie visiško analfabetizmo 
stadijos. Su tokiais lietuviškai 
siais beraščiais, aišku, bus leng 
va susitvarkyti ir “didžiajam 
broliui.”, juos dar perfiltravus 
Vilniaus Kapsuko kursuose.

Blėstant kalbai, blėsta ir tau 
tinis sąmoningumas. Okupanto 
atsiučiami įvairūs ‘‘ijistrukto- 
riai” kaip tik to ir siekia, kad 
su tautinės sąmonės užgesimu, 
užgestų tautos laisvės kova ir 
pastangos atgauti valstybės ne
priklausomybę.

L Serapinas

PAVYKUSI TAUTOS ŠVENTĖ CICERE Zuzana Juškevičienė, didelė 
patriotė ir Bendruomenės Vagų 
redaktorė. - / ,
Saturday, September 16, 1978

I JAV. R. LB. Cicero apylinkės 
Į lietuviai nepasiduoda jokių iz- 
mų, jokių naujovių vėjų par_ 
bloskiami: kietai ir neatlaidžiai 
laikosi savo tautinių, valstybi
nių tradicijų ir stipria Lietuvos 
laisvės viltimi žvelgia į ateitį.

Tautos šventės tradicinis mi- 
nėiimas Cicere įvyko š. m. rug
sėjo mėn. 10 d,'Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje ir salėj ej e. 
Na, ir nežiūrint rugsėjo menesį 
pasiteikusio neįprasto karščio, 
virš 95 visdėlto į minėjimą at
vyko arti šimto žmonių ir visi 
drauge, pakilioje nuotaikoje at
šventė šią -giliaprasmę Tautnę

B. Jl-nė

Lituanistinis švietimas ir atsakomybė j
nrieš tauta

Saulė, žėrusi žemei karšių durtame su priešingu reiški- 
spindulių srautą, skirtajam lainiu: frontininkų kontrolės dis
kui atėjus, palengva turi pozicijoje esančioje JAV LB 
lis, Gi*až:-oji vasaras žaluma 
blėsta, gelsta, ruduoja (iš čia 
ir rudens vardas). Žmogaus 
širdin ima grįžti rimtis, susi
mąstymas, darbo uuotūika. Nu 
rimsta stovyklaujančio jauni- “departamentus’*, pasuko švie- 
nio klegesiu aidėję miškai. Pla limo marinimo keliu. Užuot 
čiai atsiveria visų mokyklų du- skatinęs kelti ir gerinti išeivi- 
lys, kviesdamos vidun mokyk jos lituanistinio švietimo lygį, 
tinį jaunimą. Į praeitą vasara parsivežė iš “ke

Karlu su gyvenamojo krašto' lionių po Europą'*'kažkieno ib- 
mokyklomis darbą pradeda ir raktas instrukcijas. Pats švie- 
liiuanistinės. Tačiau, žvelgiant limo viršininkas’ oficialiame* 
į jas, matosi vis liūdnesnis savo aplink rastre primygtinai 
vaizdas: kasmet tirpsta, retėja spūstelėjęs, panbro “reform u o 
mokinių skaičius. Bet ir tie ti” lietuviškąjį, ššvietimą,. nu 
patys ateina vis su menkesniu-kirsdamas dvejus mokslo me 
lietuviškuoju žodynu, sužalota Jus. Argi patogu, kad išeivijos 
tartimi. Dar blogiau, kad vi* lituanistiniu Inokvklū mokslo 
sa eih’l ypač jaunųjų šeimų 
vaikų, tapo visiškais 
kuisiais “nebyliais", 
į mūsų tautos nuostolius — 
Tai savarankiškas, be spaudi 
mo iš šalies, nutautimo pro 
c esąs.

Ncprikl.uisonioje Lietuvoje, 
kur jokio pavojaus nebuvo lie
tuvybei inenkėli, ir lai kasmet 
Švietimo Ministerija keldavo

švietimo vadovybė, pasinešusi 
eiti švietimo ministerijos pa 
reigas, prisisteigusi atskirų 
mokyklų laipsniams tvarkyti 
impozantiškai skambančius

metų skaičius.*--nors čia te 
ietuvis* mokslo trupiniaf tegali būti 

", nurašytais perteikiami lik savaitgaliais 
I __ : * • i

■ Iškilmingas pamaldas atlaikė 
voetos vikaras, kun Benediktas 
Rutkauskas, jis pasakė giliai pat 
riotinį, pamokslą. Šventės akade
minė programa įvyko salėje, ati 
darė ąpyl. pirmn. St. Pranckevi 
^čuš'jis pravedė r įžanginę pro 
gramą: himnų giedojimą ir už 
/tautos lasvę žuvusiųjų ^pagerbi 
mą.' Sol. V.' Lorentas sugiedojo 
Amerikos himną ir vadovavo vi 
sai publikai giedant Lietuvos 
himną. Akomponavo muz. prof. 
Al. Jurgutis. Invokacią sukalbę 
jo kun. B Butkauskas. Jis pa
sakė, kad šiandieninis mūsų 
tautos metas yra pats tragškiau 
siaš?> visoje znūsų tautos. stori- 
oe.:; Apriestavo, kad dabarti- 
niar Lietuvos miestai yra perpil 
dyti švelniųjų; kad broliai sesės 
Tėvynėje kenčia fizinį r dvasinį 
naikinimą drauge. Kad mūsų tau 
tos siela, ypač jaunimo, yra ža 
lojama svetamos ideologuos: be 
dievybės ir nutautimo nuodas. 
Prašė Aukščiausiąjį gelbėti lie
tuvių tautą nuo pražūties.

Tylos minute buvo pagerbti 
visi kritusieji, žuvusieji tautos 
laisvę.

ApyL vicepirmn., Z. Juškevi
čienė, patriotiniu nusiteikimu, 
aptarė Tautos šventės rekšmę ir 
tautinio solidarumo reikalą. 
Tautai per gyvenant didžią ne
laimę, kvetė visus burtis ir drau 
ge, solidariai veikti stipmti tau 
tinio ryžto dvasią, kad lietuvių 
tauta iš istorinių ūkanų atkelia
vus greičiau atgautų laisvę ir į 
šviesėjančią ateitį keliautų.

Pedagogas Ig. Serapnas, nenu 
ilstamas tautinių, kultūrinių lo
bių saugotojas, skaitė dienos te

įsijautimu perteikta. Paskaiti
ninkas kalbėdamas apie Vyautą 
Didį, jį minėjo kaip genialų poli 
tiką ir genialų karo vadą, netu
rėjusį sau lygaus, ano meto Eu 
ropoję. Paskaitininkas istorinės 
Lietuvos įvykius mokoviškai su 
rišo su dabartim. Puiki paskai 
to. buvo neuždelsta laiku, publi 
ka paskatininkui padėkojo ilgu 
ir skardžiu plojimu.

Meninę programą atiko sol. V. 
Lorentas, jis padanavo: liaudies 
harmonizuotą dainą — “Kam- 
šėrei žirgelį” ir “Mano gmtinė” 
— muz. Kačanausko. Oi, neverk 
motušėle, — muz*. .“Naujelio.*? 
Solistas publikos buvo pakarto
tinai -į sceną iškviestas frisspirki 
mui” — biąai dar rięną.dąiną^pai 
dainavo. Akompanayp 
-ALi. s
.menninkąmą.§ilt&i,pa#iękoifeg3Ji baliųW
ilgu plojimu. 

r* V /J 
Buvo pagerbtas ir .buvęs fSibi 

ro tremtinys,. dabartinjs^Cicenx.Š^S£. 
gyventojas. Aleksandras Skopas, 
jam buvo įteikta apylinkės * fi
nansinė dovana, kurio įteikė 
pirmn. St. Pranckevicius. Po pro 
graznos vyko vaišės, kurias pa
ruošė apylinkės moterys. Vai
šės buvo išskirtinai puikiai pa
gamintos, skanios r jų buvo aps 
tu: duota — negailėta. Buvo net

KRONIKOS ŽINIOS

Aktyvus spaudos darbuo 
toj as, A. Pleškys yra pakviesta: 
į JAV. R. LB. Tarybą, sj>audos- 
informacijcs pareigoms, šias 
pareigas jis mielai sutiko pri
imtu Tai pagarba nebijančiam 
atsakingų, pareigų L - -
< R. LB. CICERO apylinkės; 

valdyba, jauųjmą- talkinamai 
veda Taiškų rašymo- ^atriją, užį 
pavęr^fteįš:- LįetųvoąJ dmdc^lo| 
Viktoro ĮPeikaųąt j^Sdimą 
kąlęjimo^Tokio-iurinio . ' laiškų! 
jau • yra .parašyta dndšiųsla JAV; 
valdžioj pa a r ti šeši.

•

būtų didesnis už **cHdž>ojo bro 
lio” okupuotoje’Lietuvoje leis
tąjį mokslo melų skaičių.

Sveikintina, kad nei ir vy 
riausiojo švieti i no "vadovo vien 
minčiai šulartinat pasipriešino 
šiam pragaišiingam* savo vi r 
šininko užmojui. Asmuo, kurio 

mokyklų lygį ir mokyt<>jų proj pareiga daryli visa, kad lielu- 
fesinį pusi ruošinių. Pas musį viškasis švietimas bylų skali 
kur svetimoji įtaka iš visų pu-| namas ir visonrfs priemonė 

be atodairos veikia jauną-| mis remiamas bei keliamas, bu 
ją kartą ir josios tėvus, susi* vo ėmęsis dįdziąį . nusikąlsta-

tiekė O. Dumšięnė. O Hetuviskus 
sūrius suraugė B. Zumarienė ir 
Ir. Pranckevčienė. Maloniai sve 
čius vaišino Solf. Liepienė, Palio 
nienė ir kitos.

Į šventę atsilankė ir visa ei
lė organizacijų atstovų, tai: R. 
LB. centro valdybos pirminn-- 
kas, dr. V. Dalgis, Tarybos sek 
retorė Ant. Repšienė, su savo 
vyru aktyviu ramovėnu, vietos 
ALTOs skyr. pirm. dr. P. Atkočū 
nas, BaLFO iyr. prmn. — Ona 
Zailskienė su vyru Pranu, Kri
kščionių demokratų veikėja,! 
prm. J. Švedas, K. Mckevičius ir 
kiti. Tik apgailestaujant tenka 
pastebėt jog šioje skilioje, gilia 
prasmėje Tautos šventėje nebu 
vo nė vieno Franto bičiulių par
tijos žmogaus, o jų šioje koloni
joje yra apstu, galima sakyti čia 
yra jų ‘‘lizdas7’.. Tad ir tenka 
daryt švadą, kad šie žmonės 
siaurą partinį red kalą staloo aukš 
čiau tautinio solidarumo reika-

tras , \ • - t 
Apylinkės valdyba kviečią vi-? 

sur gyvenančius lietuvius alvyk| 
ti į šią rudens puotą ir draugė; eį 
maloniai išgyventi atgaivos xu-; 
landą. •'. r"'-7

♦ R. LB. Mąrųūętte pa rk o1
apylinkė brganižūofar dalyvavo 
Marquette Parko parapijos iš
kilmingame Tautos dienos ir 
Marijos garbei rengtose iškilmė 
se, - kurios įvyko š. m. rugsėjo 
mėn. <į - ' - -

♦ Marquette parko apylinkė 
rengia rudens balių š. m. spalio 
mgn. 11 d. 7 v. v., šauFų na
muose, 2419 W. 43 SI. Bilietai 
į banketą jau yra patinami. 
Plati visuomenė kviečiama'-• at
silankyti; tautinėje artimoje s 
malonioje nuotaikoje pabenk
silankyti

drauti.

♦ R.LB apjygardos valdyk^’ 
rengta vasaros išvyka .sutraukė 
kelis šimtus lietuvių, gyvęnąa-,. 
šių Chicagoje ir jos apylinkėse.! 
Išvyka davė ir pelno, keletą sau^ 
jų žąliukų, reikalingų veiklai? 
vystyti. Gautas pelnas šiam 
reikalui ir bus panaudotas, taip- 
teigia rengėjai,

♦ R. LB Brighton j>arko. apy
linkės v-1k>s rengia išvyką į\ 
Bruzgulienės darią, skbit imą 
visapusiškai pavokusią, kaip at 
vykusių — dalyvavusių hnunių 
skaičiumi, taip ir fmansiniu po
žiūriu. "

- ----- ’ ' V

♦ Sof; Palionienės tautinių 
šokių ratelis pakviestas’ ir 
vyks atlikti scenos prograiųa.j . 
'lihvaukee, jvykslančiainc ląir 
ii festhatyje? «. spali# niėn. 
Ratelis intensyviai ’ repetuoja, 
kad gražiau pašoktų įr daugitfn

________  _ simpatijų susilauktų, jsjj&u.
Na ir sėkmės jani? ’ '

PIRKtTf JAV fAŲPYMO M>HU» , _ *uUJt«»^ CWCMO duTQrT'j ----- ---------- ------------------ -

ma paskaitą. Paskaita buvo aka 16??... 
demino stiliaus, dalykiška ir su Korespondentas

TAUTINIS SĄMONINGUMAS,
SOLIDARUMAS IR TAUTINIS RYŽTAS 

YRA LIETUVOS VALSTYBĖS IR TAUTOS 
' EGZISTENCIJOS LAIDAS! ' 1
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ALGIRDAS GUSTAITIS

Įį w LUMMai gelbėjo žydus
ir patikslinimai prie St. Motuzo rašinėlio 

s “Tėviškės Žiburių” nr. 28, 
*1978. YII 13 dieną paskelbtas 
igerb. Stasio Matuzo, gyv. Vaka- 
Jų Vokietijoje, laiškelis antrašte 
.Opiuoju klausimu. Tenai pagrįs- 
‘tai siejojamasi, kodėl pagrindinės 
lietuvių ėrgapizacįjos dar neiš- 
|leiAo knygos apie nacių vykdytus FaW«i.

'žyųų žudymus Vokietijos okupuo nų, naudojants Broniaus Gotau- 
Antro Pasaulinio to pasakojimais, kuriuos surašė 

įąru metu. Tąip pat apie lietuvių kun. tėvas dr K. Gulbinas. Br. 
Žygd^rįuis, gelbstint žydus nuo J Gotautas yra išgelbėpęs daug žy i

darni, kad visa surinkta medžia
ga . nežūtų, buvo nutarta visą tu J 
rimą medžiagą pasiųsti man, pra j 
šant suredaguoti knygą kaip 
lietuviai gelbėjo žydus Antro 
Pasaulinio karo metu nacių oku ! 
paciniu laikotarpiu Lietuvoje. , 
Ir prdėta penkolika psl. duome •

IT’S AMAZING!

for COg^S in -Į-Hę- oeępj
South ! " -T

An uwusurl -reurr funo

Foo
PI6KX-5 CF K/Ot
UOfcJOCX. T.'« ARE

OAn-y A5 a 
'Z> A \JEALIwy

Į 31^06 HE LrvED—

Dėkui svečiams ir . oTXą TJZf K 
talkininkams! ’■ “

už nuotaikingą lietuvišką šokių 
muziką. 

Dėkui visiems ir iki malonaus 
pasimatymo kita proga!

Apuorrdus V':aduba

"Whew a oekneq. col- dairy 
Farmer milkeo hi$ cow, thf 
COW FAINTED, FEU. Ok* HIM AsiD 
HELD HIM DOWW WHW A FRACTURED 
Right SHoucoeR amo leg. until.
Someone pulled w cew off) s-

PROSENI) VfJE ŽMONI
VAIKŠČIOJO BASI

VICTORVILLE. Cal.— Maja- 
ve River paupiais rasti keturių

jų pėdsakai, išlikę kaip arere- 
prieš 1.200 ar 1,-

*76.

MONGOLIA.-TV is custo mi A 
For the shoe’s ’ father to fwide 
Tne with a Supply j
OF A3 A REWARD FOR
IMA^kXiNG- HIS DAUGHTEI?

suniąkinirno.
Ę^pėlyje minima, kad Abuvo 

kreiptasi į mąne^ sūlant sureda- 
-guoti ir išleisti vieną tokių kny- 
jgų. O kad krepimasisnebūtiftuš 
fiaą, inan buvo atsiųsta tuo rei
kalų. pradinės dokumentinės me j 
'įžiagos. Ęet man, dėl laiko sto-fpį, pagrindinį gelbėtoją p. Br.

nesutjkus tokią knygą re-j Gotautą, gaut bent kai kūnų iš- 
,daguoti ir'.Lietuvių Žurnalistų j gelbėtų pareškimus ir duoti 
iCėtntro valdybai, į kurią aš krei sklandžą pabaigą. Juo labiau, j 
-piausi, nesuradus:deramo redak kad pageidauta paskelbti sveti-j 
•<toriaus, :SL Motuzas duomenis momis kalbomis, ne vien lietu-’ 
rįparuntęs dr. D. Jasaičiui, kuris viškai. Lietuvių Fondas pažade- ^°s Angeles lietuvių tarpe 
įrašęs knygą apie žydų gelbėto 
3ūš. Lietuvoje nacių siautėjime 
•metais ? J . . .21
r Kadangi minėtame rašinėlyje 
dabai', miglotai ir net. netiksliai 
^pąrašyta^ todėl sunču šiuos pa- 
itikslinimusL _ 
1 Id’S mėtų pabaigoje staiga ga 
yąu'istamboką,' registruotą, sium_____ 7______ c____ c__ o_
Milų. Jame būyo St‘. Motuzo laiš- lis asmenų galėtų suredaguoti ’ JAV-se.
rkaĮ -kadi .Vakietioje nesuradus Taigi, reikalas neatrodė degan-j Kaip reikalaĮ vystėsi po to, 
• reikalingo: redaktoriaus ir bijo- čiai svarbus. į reikėtų pasiskaityti kelius laiš-
J. ' kus:

~ ~ 1973 m. brželio 2'4 d. rašiau:
(ieDidž. Gerb. dr. Jasaitis, 

Prieš kurį laiką lietuviškais rei 
kalais besirūpinantys lietuviai! 
iš Vakarų Vokietijos man atsiun 
tė keliolika puslapių mašinėle 
rašytų duomenų apie Lietuvoje 
buvusį žydų gelbėtoją Bronių Go 
tautą.

Dabar aš visiškai neturiu lai
ko tokio rašinio deramam api
pavidalinimui, jo paskėlbimo' afe 
.Hru leidiniu. Patyrus,. kad Jūs 
.renkate tokos rūšies medžiagą ir 
rengiate knygą apie lietuvių at
liktus žydų gelbėjimus Lietuvo

dų. . d
.Atydžiai perskaičius paaiškė ^ 

jo, kad, nors tie duomenys ver
tingi, bet ven jų nepakanka kny . 
gutei. Reikalinga įdėti daug dar 
bo, visą reikšalą deramai apipa- 
vidalint, aptariant tąjį laikotar-

The AUSTRALIANS ARE TAE 4 ' ^

’ HE WEST MĘffT-ĘPįTĘR^ IN THE, 
WORLD!!! . THEY CONSUME. - 

AN AVERAGE OF 25~O ^65. Y£fiW\, 
EOP EACH PEPSCAJ

Pėdų įspaudai išsilaikė dėl to, 
kad,matyt,tiems žmonėms pra-

'T

JAV LB (R) Vid. Vakarų Apy 
irdos Valdyba š. m. rugpjūčio

j 20 d. Bruzgulienės darže suren
;ė gegužinę. Valdybos nariai da 
rė viską, kad svečai būtų pavai-

; sinti ir turėtų progą užmiršti 
d:enos rūpesčius, atsikvėpti ir 
maloniai praleisti laiką.

Svečių atvyko daug ne tik iš 
Chicagos. bet ir iš tolimesnių
vietovių. Valdybos noras, atro- žmonių dumble įminti basų ko 

: do, išsipildė: visi jautėsi sma. 
; giai ir patenkinti.

Valdyba nuoširdžiai dėkoja {(>(> metų, 
mieliems svečiams už gausų da-

! lyvavimą.

Gili padėka priklauso talki-'ėjus kilo miško gaisras ir vėjas 
j ninkams. B< 
: tu įmonoma šią nuotaikingą ge- 
Į gužinę surengt.

Dėkui sunkiai virtuvėje dirbu 
sioms ponioms: I. Pranskevičie- 
nei, O. Sebastijonienei. A. Bru- 
sokienei ir O. Vyšniauskienei.

Dėkui Zarasiškių Klubo -žmo
nėms uė vaišnimą 
niomis spurgomis.

Dėkui p. p. Palubinskams, ku 
rie atvyko ne tušti, bet su kuge 
liu ir šviežiomis daržovėmis sve; 
čiams pavaišinti. -

Padėka p. E. Bagdžiuvienei, j 
dirbusiai prie kasos.

Dėkui ponioms, padėjusioms 
pravesti loteriją: Iz. Pocienei, 
J. Paškevičienei, Z. Maskevičie- 
nei ir p. P. Venclovai, taip pat 
visiems aukojusiems loterijai 
dovanas.

Širdingas dėkui vadovei p. T. o x
Serapinienei ir jos danininkių

jų pagalbos nebū-; anglimis bei pelenais užnešė, o 
per ilgą laiką tas dumblas ko 

i ne suakmenėjo.
Iš suaugusiųjų didesn’ų kojų 

pėdų nueitų tiesia linija, maty
ti, kad jų tėvų būta, o vaikų su 
malonumu per dumblą bėgiota

1 ir inindži: la. Viso gerai išsila?-je, noriu paprašyti, gal galėčiau 
tą turimą medžiagą Jums per
siųsti tolesniam ir tikslingesniam 
jos panaudojimui.

Jei ne, tai gal galėtumėte nu
rodyti tinkamą asmenį, kuris to 
kį darbą galėtų atlikti

Su tikra pagarba ir geriausiais 
; rengė didesnį veikalą apie žy-' linkėjimais
; dus Lietuvoje. Tai dr. Domas j /—/Algirdas Gustaitis
į Jasaitis, gyv. New York valsty-j Netrukus gavau teigiamą ir 

i malonų atsakymą:
1973 m. birželio 29 

Jasaitis man parašė:
“Didžiai Gerbiamas 

Tautieti*
I Jūsų laiškelį (6. 24 
gavau. Ačū Aį taip pat 
medžiagą apie a. a. Br. Gotau
tą. Aš jį pažinojau Lietuvoje Vo 
ki.etlijoje (1945-1950) jis dirbo 
Liet. Rąud. Kryžiuje Reutlinge 
ne. . • ' ’ . ...

, Jūsų atsiųstą medžiagą sunau 
dosiu kųygoję.^Nącionaisocialis 

,fyini£ genocidas. Lietuvoje^ 1941- 
44”. O dalinai „ (sutrumpįnfai) 

’“T. Sarge”. ' ' ' K u '

•Tad.labai prašau medžiagą siųs 
ti, mano adresu. .Prašau.pąžymė; 
ti; kaip turiu nurodyti .kas me
džiagą patiekė ir parūpino. Gal 
yra kokia fotografija? .

Leidiniui redaktoriaus ieško-

ir kitur. Labai nustebau, kad 
j visi išsisukinėjo, sakėsi nesuge
bėsią, neturį laiko ir pan. Paga 

■ liau pavyko surasti gerą asmenį, 
kuris jau daug metų rinko me- 

bą neužbaigus, griebtis kito. Juo, Panašiomis temomis _ ir
labiau, kad iki tol žydų reikalu;
Lietuvoje nedaug domėjausi. Ir 
maniau/kad tokį leidinį dauge-

jęs ledimą pilnai finansuoti iš
leisti. '

Tuo laiku buvau pagrindiniai 
užsiėmęs kitu, dideliu, lietuviš
ku darbu. Nenorėjau, vieną dar.

/W Ų' ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
iMUJflĘ^OSE GALI*.* GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYOYTO- 

r VWUOMErtM VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS
: 7. frlHTYj ‘R darbai. 259 pa., liečiančias 1905

Jablozukic ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-

5 r* feAHtYŠ, ją priežiūra, sveikata ir
/ : beteis tirieSilt, vletoję $4.00 dabar tik_________

- tik _ ________________________
į Ajiwn -> AUKiTA KULTŪRA - ŽIAURŪS ŽMONtS.

EėUofife po Xurop< 4«pūdfi»L; Dabu tik$2 06 
i.' «ri»« money ords.-į, prie

llridedant 50c. pereiunthne Ižlaldoms,

sxoe 
nnc

d.

ir

dr. D.

mielas

1 d.
renku

ITS* B* HALflTED ST„ CHICAGO, ILL. JOGOS

KVIEČIAME I NAUJIENŲ

Sekmadieni, š. m. spalio 29 diena

gti atskirą leidinį apie Br. Go- 
tautą iš gautos medžiagos nebu
vo galima, o reikalingo suradi
mui neturėjau laiko, reikią asme 
niai ir spaudoje paprašyti papil 
domų žinių asmenų, kuriuos 
trumpai, naudojantis Br. Gotau 
to pasakojimais, surašė St. Mo
tuzas (penki puslapiai — lapuo
se) . Ir kun. tėvo dr. K. Gulbino 
surašyti. Gotauto pasakojimai, 
15 psl., taip pat toli gražu nepil 
ni. Viską reikia deramai išplės
ti, nes čia yra tarptautinės reikš 
mės darbas. Juo bus naudojama 
si šimtmečiais. K

Apsidairęs Los Angeles r ne
užkliuvęs ant priimtino tokio dar 
bo redaktoriaus, kreipiausi į 
Lituvių Žurnalistų Sąjungos Cen 
tro Valdybą Čikagoje, bet jie ne 
sutiko paimti. Vėl klausinėjau, 
galimo redaktoriaus Los . Ange
lėje: Vienas asmuo buvo beveik 
sutikęs, bet kai pamatė‘turimą 
medžiagą, tai išsigando ir- išdū
mė. 'l ” , r o

• . ylėnąūnpmentą buvau begal
vojęs jąsą, medžiagą grąžinti, at- 

' gal į Vokietiją, nes aš gaunu 
įvairiausių, prašymų taisyti, pa
tapti ne tik jauniems literatams, 
bet ir kitokiems ieškantiems ke-> 
lio į platesnį pasaulį.

(Nukelta į 4 psl.)

svečių ska kusių yra 51 basų žmonių kojų
Įinyiiiinai.

Archeologai su moderniškais 
tyrinėjimų prietaisais, iš pėdsa- 

{kųose rastų anglių ir pelenų, 
. Į nustatė, kad miško gaisras bu

vo pora šimtų metų daugiau 
ar mažiau tarp 4,200 ir 4400 
metų.

® Aktorė Elipabeth Taylor už 
Kleopatros vaidmenį filme Cle- 
oopatra 1965 m., gavo ne ma
žiau trijų milijonų dolerių. Tai 
buvo didžiausias atlyginimas.

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMĄ
ERWEfrJ.

MICHAELS
- • -> J‘2 ' .: . L.; . » . i

4637 So. Archer Ave. A’
” ' ’ lX , ' —(Pne 4i-tos) 254-8500

PARDUODAME VI-
PRIEMIESČIUS IR

MEMBER;'MES 

RELOX 
nter-City Relocation Service

TAIP PAT
CHICAGOS
MIESTŲ JAV-SE PER R E L O

pas mus

lėsite kliūtis dėl savo žemėlapio? 
O jis taip reikalingas!

Dar kartą dėkoju.
Jus giliai grbiąs

/—/Domas Jasaitis”
Mano atsakymas dr. D. Jasai

čiui buvo laiškas parašytas 
1973 m. liepos 3 d./

eeDidž. Gerb. dr. Jasaitis,
Dėkoju už Jūsų malonų laiš

ką, parašytą 1973. VI. 29 d. 
Džiaugiuosi, kad priimate pa-^ 
siūlytą medžiagą apie a. a. Bro 
nių Gotautą. Ją (tą medžagą) 
man atsiuntė Stasys Motuzas, 
2848 Vechta) OĮdb., Landwehrs 
strasse 1, West Germany. Jį rei 
kia skelbti medžiagos parūpin
to ju ir patiekėju.

Kaip matote iš pridedamų po 
pienių, tas reikalas mane užgriu 
vo staiga, kaip visokie darbai, 
ypatingai Letuvos žemė lapo 
užbaigimas, slėgė mane. Paren.

S3J0

NAUJIENŲ 64 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Evergreen Park, Illinois
• DAINOS

BANKETĄ RUOŠIA

IM

1800 So. Halstod Si Chicago, III. 60608

Danį b* « Bom Lo*«d

1 - Mabjimios, CHICAGO «, ill, Saturday, September 16, 1978

illlhl

BuytČarnotaroarer 
more powerful than yo*

ė ’Įie'i

Martinique Restorane
2500W.94thSt

/a* XLTa jksf JdlLgxI M-
dideliai darbai. Pirai, jl« pa

dedi Juma pailekti xsmenUkua jūsų 
uiiimojimua Antra, jie padeda už
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar,
Santaupos, padėtos prie! 10 mėne

sio diena, neis nuoiimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne

4

• VAKARIENE
• IR ŠOKIAI

5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol

ENERGY
WISE r-

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitai 
leša

UNIVERSAL
' ** Vietas prašome rezervuoti iš anksto

17& SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
arba telefonu HA 1 - 6100 •

TIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

literų 1928 # 421-8070
ĮrtMffoc pfetooM Kksno >utomobUlAm> pistatytL



Kanadoje;

kad jų moralė, esanti gėręstlėį negu išnaudojamų lietuvių

(Bus daugiau},

$34.00
$18.00I 4.00

$33.00
$18.00
$10-00
$ 3~5O

$16.00 
f 9.00
ĮlM

$33.00
$18.00
$ 3J0

pusei metu — 
vienam mėnesiui

U»eniu4»e: 
metams _____
pusei metu ____ _
vienam mėnesiui

Pridedu laiško * nuorašą, - kurį. 
siuilčiU' St Motuzui'

’ Prie Lietuvos žemėlapio -dir-J

Teko išsikalbėti su daugeliu žmonių, kurie šią vasa7 
rą pasinaudojo turizmo bendrovių, patarhavimais ir pen 
kias dienas praleido rusų pavergtoje Lietuvoje.. Daugu
ma jų mate Vilnių, buvo nuvežti į Trakus ir pabūva pus-

pusei metų --------
trims mėnesiams 
viaoam. menesiui

Naujienos eina kasdien, ižakiiiant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halated St, Chicago, 
HL 00608. Telet 421-6100.

Pinigus reikli ciįtd pakto Money 
Orderiu tirtu m užsakymu.

— Sovietų valdžia ihiasi prie
monių, kad japdhų diplomatai 
neišstumtu rūsy iš Australijoj 
PaėiHfeo salj ii- kitų vietų.

priedas buvo nenormuotos dešros, kurių britai nela- 
pieno ir 

normas ue suaugusiųjų normas. Dirbantieji 
galėdavo, pavalgyti savo darboviečių vai- 
areterijose be kortelių, žemės ūkyje <tir- 

—: sugrįžę į hos- 
ir sūrio norma.

“Didž. Gerb. dr, D. Jasaitis
Malonu, kad visą medžiagą 

gavote ir ja pasinaudojote. .
Kilo, mintis: ar nevertėtų pas 

skelbti Jums, kaip rengiamos kny 
kgos redaktorius, atsišaukimą Iz
raelio spaudoje, prašant dunme 
nų tokiems- ir kitokiems įvy
kiams paryškinti. Būtų naudin* 
ga kreiptis ir .į didžiąją JAV-ių 
spaudą. Galite gauti labai į<Įo- 

• mių ir gal visiškai nežifiomųduo 
menų, nuotraukų^ k# •

Tarp suminėtų yra įg-p. Vin
cės Jonuškaitės .Leskaiti®iėsAgą 
Varde.. Dabar Ji;

m ŠNEKIŲ ŠEIMOS VARGAI
\

Jeigu nu 'V* abienis dirbant buvo nelengva įsikur
ta D. BrilanijojKX4ai ką bekalbėti apie didesnes, kelių 
vuiku šeimas. Pr; no Jhnona Konstancija buto silpnos 
sveikatos, kuri Anglijoje dar labiau pradėjo blogėti.

Lietuvos Nepriklausomybės laikais 1927 metais Kėdainiuose 
statyta gimnazija

kaip lietuviai GELBĖJO....
Atkelta iš- 3 psi.

Gal saugojate gaunamą me
džiagą ar norite turėti pilnesnį 
vaizdą viso šio reikalo tai pri
dedu turimą korespondenciją:

Stasio Motuzo laiškai rašyti 
1972. XH. 3, JOLiŠ, 1973? L 14 
ir 197&lT.i9\ dienomis.

Lietuvių Fondo laiškas St. Mo 
tuzui 1972. X. 20 cl, Nr. 5739. Ma 
no liaukų nurašai 1972. XII. d. 
(LŽS Centro Valdybaijir 1973. 
sausio 13 d. Si. Motuzui 1973.L 
20 ir 1973.lt.25 d.

Lįetuvių žurnalistų Sąjungos 
Centro Valdybos laiškas man 
1972.L25. Priėdedu iškarpas, 

“dėl visko” pasdarytas iš' “Tevis 
;kęs Žiburių” apie Bronių- Gotau 
tą 1&T3: fit 8 i, nr fc) (1205), 
n r. 15 ir nr. 16 tų pačių 1973 m. 
Jums gali būti r domf žhrutė tik.

(Tęsinys)

Tai dėka jos apsukrumo. Tačiau šeimyniniam gyveni
mui reikia daugiau kaip drabužių. Atvažiavusi Angli
joj Juzefą pas mane pinigų nedaug terado. Iš turin
čių susipirkome kelis reikalingus baldus ir viskas. Tad 
ateičiai užtikrinti viesintelis kelias buvo žmonos už
darbis. Jai pradėjus fabrike dirbti, mūsų gyvenimas 
iš karto pagerėjo. Pirmaisiais mėnesiais ji į namus par
nešdavo gal kiek mažiau už mane. Tačiau už kelių me
tų jos savaitinis uždarbis pakilo iki 12, net iki 14 sva
rų, kas buvo gerokai virš mano algos. Jeigu iš mano 
uždarbio maitinomės, tai iš Juzefus algos apsipirko
me. Juk mums reikėjo ne tik rūbų ir avalynės. Mums 
reikėjo visko. Turėjome pradėti nuo pat būtiniausių 
namų apyvokos reikmenų kaip šakučių, peilių, lėkš
čių, puodų bei puoduku. Juk buvome kaip po baisaus 
gaisro visko netekę. Buvome naujakuriai.

Kai jau turėjome pakankamai rūbų ir baldų, pra
dėjome atsigauti ir taupyti. ()h taip. Buvome nusista
tę gyventi lame “ubą gynė” i(taip žmona vadindavo 
Gertrudes gatvę) neilgiam kaip butiniai reikalinga. 
Tad taupėme kiek galėdami, kad išbiidus ir tos pur
vinos pelkės, į kurią mus įstūmė negailestingas likJ- 
i&js. Tvirtai nusistalėme kada nors vėl atsistoti ant 
keju.X

, Pas, mąne. yra užsilikęs. 1948 metais atspausdin- 
tas- leidioys PsL 29?- — Central Office of Information- 
for the Ministry of Labour and National Service. Ja* 
me išvardintos suaugusio žmogaus maisto dohiios Iš
turiu savaičių laikotarpiui. Gal šiaje vnetoje įas iŽMar? 
.dfhti nettfinį' tiks,u, užimtų perdaug vietos, tfedi pasa^ 
kyšiu tilt tifck. kati palygimus su Vokietijos stOvvklbse 
gaunamu maisto dSViniu, maisto Anglijoje, kbad ir nor
muoto, užteko. Mums europiečiams, ditiehY mėsiškas, 

bai pirkdavo. Bv to, vaikai’ gaudavo didesnei 
duonos normas ui suaugusiŲjų normas, 
be kortelį 
gyklose ir 
bantiems, kurie šiltu, pietus gaudavo lik 
telj, buvo duodama didesnė duonos

Turėjo jie tris mažametes dukrales. Jauniausioji Kris
tina, tik trečiuosius metus ėjo. Vienam tegalint dirb
ti-, Pranui: iš gaunamo uždarbio tikrai buvo sunkti pra
gyventi. Vos galą su galu sudurdavo.

Padėtis šne’ių šeimoje dar labiau pablogėjo, kuo
met Konstanciją išvežė į sanatoriją. Mergailesr teka 
atiduoti į prieglaudą. Ten priežiūra buvo nekokia ir 
dėl to skaudžiai nukentėjo vyresnioji duktė-, — Jani
na. Ji kieme bežaizdama susižeidė koją Niekas į tai 
neatkreipė dėmesį. Kuomet mergaitė jau visa? nebega
lėjo pavaikščioti, tuomet ir operacija nebepadėjo. Ja
nina nebegalėjo sulenkti kojos per kelį ir tas pasiliko 
visam mergaitės gyvenimui.

Tuo lakiu Anglijos ministeris pirmininkas, Inivo 
darbiečių partijos lyderis Clement R* Atlee. Buvau 
girdėjęs ar skaitęs, kad jo vadovaujama Labour Par
ty rūpinasi pabėgėliais iš Europos ir jeigu reikia, jiettis 
padeda. Tad netrukus parašiau darbininkų partijos 
centrui ilgoką laišką, kurtame vaizdžiai išdėsčiau Pra
no ^nellaus šeimos vargus ir prašiau jiems padėti. 
Politikieriai visuose kraštuose moka gražiai kalbėti, 
ypač prieš, rinkimus. Bet kai reikia pažadus pildy’i, 
visi tik rankas nusiplauna. Panašiai buvo ir čiėi At
sakyme, kurį gavau iš darbiečių partijps ^ekretoriabs, 
tiesa, buvo išreikšta itžuojaula Prano šeimai, tačiau 
jie patys negali padėti. Patarė kreiptis į ša.’pos įstaigą 
(Welfare Office). Savo laišką iš Trapsporte Rūmu 
(Transport HouJse — darbiečių vyriaustoji būstinė) 
sekretorius baigė šitaip:

“As regards to the Baltic people įn general, we cer
tainly feel the greatest synipnth’y for Ihfem, as they are 
victims of bolh Nazi and Soviet agressibn. This is why 
they have l>een given priority’ in the selection bf E.V.- 
W.’s. We hope that al! those who are Socfol Democra
ts will not hesitate to join the local Labouc Party, whe

re they wilt be made welcome and receive, additional 
help'itt* sfctlMiig' down in this country”.

PREKIŲ NORMAVIMAS
11M& m. balandžio mėnesį, kai mano šeima atvyko 

AnglijtHn čia dar veikė' pfcetfų nuribaVintes. JlHi&tas, 
rūtom avalynė, tnutius,! karais tteL daldhi it- kai kiltie 
Štili gyveriimuf reikalingi daiktai, buvo normuoti. ‘Ka- 
nVos pupelės ic rūkalai nebuvo suvaikyti. Taip pat be 
kortelių buvo galinta pirkti įvairių rūšių dešras, nie*- 

‘sos pašteto^ žuvies, vaisių bei daržovių. Tačiau mėsa-, 
kiaušiniai,, sviestas, riebalai, sūris, bekonas, lašiniai, 
kumpis, cukrus, marmeladas, arbata, duona, miltai, 
saldainiai ir šokoladas — buvo normuoti. Net sausai
niai*. kiaušinių milteliai, mėsos ir vaisių konservai, 

’Spaustom kruopos — miežinės, avižinės ir kvietinės 
būva parduodamos lik patiekus atatinkamus kupo
nus.

Maisto kortelės išduodamos Maitinimo įstaigos 
įFiod" Office) patiekus savo asmens dokumentą, už- 
rejpslruotą vietos policijos nuovadoje. Persikėlių kP 
ftir gyventi, butiniai reikėdavo tuojau persiregistruoti. 
'Taipj sakartf, reikėjo pranešti policijai apie savo adre 

pakeitiihą. Apie tai buvo pažymima nuovadoje ir 
ėsHiens dokumente. Krautuvėje perkant m a is Ją, prę- 
kyb in inkai; pageidavo, kad pirkėjai pa« UčėiraAjr 
to kaip nuolatiniai klijentai, tūoip* užtikrinant ptir 
k!ws«niU prekių gaviiną. ‘

Mhisto kortelės buvo kefurh^ skirtingų rūšių bei 
spalvų. Smaugusiems; kortelės būdavo šviesiai rudčrt 
spalvos. Nėščioms moterims 
5 iki 18 įlietų 
melu amžius - 

_
^metus f tuliką peridtfų po keturias savaites kiefcvfc 
naiii iMiko tarpui- ; v 1 • ’ : \ — *

tjrtf už:?L4O0. Jeigu kas giminių neturi; iš anksto su jais 
nesusirašo, ir su nieku nesusitinka,, tai tas, sumokėjęs la 
bai didelę sumą, labai mažai gauna.. Jeigu neskaityti gi-> 
dės plepalų apie, "didelę komunistų partijos narių veiklą” 
nepriklausomoje Lietuvoje, tai labai mažai. Kas nežino, 
kad: prieš kirą nepriklausomoje Lietuvoje komunistų veik 
nėbtivo, ir supranta,, kad ne tik gidės, bet ir šarmaičiai,, 
žiugždukai ir kiti valdžios atstovai meluoja užr pinigus^ 
tai labai brangiai užmoka už menkniekius.

Vienam kitam pavyksta ir į kaimą išvažiuoti. Toks 
dalykas draudžiamas, bet jeigu nuvažiavusio turisto gi
minės jau. yra įsiteikusios vietos komunistams, tai to
kiems leidžia, atvažiuoti į Vilnių, pasiimti kelioms valant 
doms atvažiavusį seną turistą, nuveža į kolchozą,' parodo 
naują gyvėatvartį, nuveža į kapus ir vėl. parveža^ Vilnių.^ 
J3et'-visa:-tai' daroma paslapčiomis^^nes-tvirtisamay- .ikadil 
rusas* gali nebausti, jeiguypatirs, kad beJeidimo-jis buvoį 
nuvjdc^l k^m^ ' ? i .

•.Kaif turistams ir jų giminaičiams mereiktų visą laikąį 
apgaudinėti ir be rusiško leidimo važiuoti į kaimą, tai: 
patys rusai sugalvojo Praną Petronį. Jis buvo sovietų 
armijos generolas, vertėsi armijoj tarnavusių lietuvių šni^ 
pinėjimu; Pats gen. Petronis arba jo pastatyti agentai 
iškvosdavo kiekvieną raudonoj on amijon mobilizuota 
jauną lietuvį. Jeigu jaunuolis turėjo palinkimo, prie ko
munistinės sistemos, tai Petronis siųsdavo tokį į partinę 
mokyklą. Jėigii jaunuolis suabejodavo komunistinės sis
temos gerumu,, tai Petronis tokį paskirdavo į pačias pa
vojingiausias fronto vietas. Komunistų priešai žuvo karo 
metu, jiems pastatyti paminklai, o komunistuojantieji, ap 
kabinėti medaliais, grįžo į Lietuvą krašto-valdytų rusams^ 
ir komunistams padėti.

Rūbams bei avalynei pirkti taip. pat rcikėjo ne 
tiktai pthlgų, bet Ir kttpontj. Kuponai būdavo raudo
nos spalvos kortelėje, kuri gaunama, kaip ir maisto 
kortelei, niuitinūno įstaigoje. Paprastai vienam asme
niui inctams buvo duodama po,.50 kuponų. Tik žemės 
ūk^je diiįantieji arba specialias uniformas devintieji 
1W<Mla*b papildymui. Kuponų VCį nevisnomet M- 
,dU*o ttetooda it netfeuMtMl jų (taškais) iš anks- 
totaiwiihoma VkM jfe jų karts nuo karto keis
davo. aeposkelbus kokios spalvos kuponai nuo kada 
pradės galioti ir tų kuponų vertes nežinant, krautuvės 

kuęspųj.dpp nept umduvu fr iš klijeiito knvgelės.
tfeTJirpilavo. apimtos daikūii
(ikru skaičiai hufraoų su ski r’ttgu verte, kbrias*8a 
.pamiaėM^

bu jau keliolika metų, daugiau
siai savaitgaliais, šventadieniais, 
sirgimo laiku, per atostogas.'že
mėlapis bus užbaigtas ir su pa
aiškinimais išleistas.

Su lietuviška pagarba
/—/ Algirdas Gystaitis^

Minėtas, -ląiškas St. Motuzui 
parašytas 1973. VIL3<L:
-“Didž. Gerto ir' mielas Stasys J rašiau dr. D. Jasaičmi-1973.viL 
Motuzas, Vokietij oe suradau ge
rą, redaktorių Jūsų atsiųstai me
džiagai apie Bronių. Gotautą. Tai 
dr. Domas Jasaitis,. 220 N. 7th 
St., Mt Vemon, N; Y. 10550. 
Jam pasiunčiau visą tuo reika
lu turimą medžiagą.

Je turte Br. Gotauto nuotrau
kų ar jam rašytų laškų bei kt^ 
viską malonėkite siųsti dr. Ja
saičiui. Gi jei dr. Jasaitis į Jus 
kreipsis. prašydamas bendrauti 
ir dar talkinti, malonėkite pagel
bėti kiek tik galite.

Su tikra pagarba
/—/Algirdas Gustaitis

^ nuorašą siunčiu dr. D. Jasai 
pįuį”. M ...

į Netrukus, gavau tokį laišką-Si 
xlr.; D^ Jasaičio, parašytą 1973.

į. “Didžiai Gerbiamas ir .mielas 
Bičiuli, J,- .

Laišką k tekstus gavau.. Ačiū j 
.Gailą kad.daugis.jaubuvzi spaus.; 
dinta “TŽ^’r Kitas dalykas — ar < 
ysi faktai (traipsnyje-suminėti)

tai parašysiu p. Motuzui.
i Ačiū.

Jūsų
’ 7—JDrmas Jasaitis,

Tą laišką, matomai, gavau se
kančią dieną, neš atsakymą pa
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Rusai įsakė Petroniu! apklausinėti kiekvieną turistą, 
kuris atvažiuoja į pavergtą Lietuvą. Per Petronj važiuo
jantiems žmonėms yra kelios privilegijos. Jie moka tą 
pačią sumą už nuvežimą ir parvežimą, bet jie leidžia tu
ristams pabūti pavergtoje Lietuvoje dešimt dienų. Juos 
specialiai paruošti gidai nuveža į kaimus ir miestelius. 
Iš anksto, aišku, praneša kaime gyvenantiems gfminai- 

. čiams, kad perveš “amerikoną”. Tuo pačiu metu įsako 
, jį mandagiai priimti ir skaniai pavaišinti žinią, gavę gi' 
j minaičiai, susitarę su kolchozo viršininkų, apkrauna sta-’ 

lą valgiais ir apstato degtinės bonkomis. Kartais tokiems 
Petronis parvežtiems turistams leidžia kokią naktį ir pra 

> miegoti kaime. Kartu su parvažiavusiu “amerikonui’ nak 
voja ir gidas, automobilio šoferis. Jis neužmiršta kelei
vio paklausinėti, kaip jam patiko maistas, degtinė ir žmo 
nių gyvenimas. Šoferis turi raportuoti. -

Laimingi yra tie turistai ,kurie turi kokį Vilniuje 
gyvenantį giminaitį. Jeigu Vilniuje giminaitis turi butelį 
ir turistas gauna leidimą iš inturisto, tai tokiam leidžia 
nuvykti pas savo' giminaitį ir ten susitikti su atvažiavu
siais giminėmis. Daug blogiau yra tiems, kurie Vilniuje 
giminių neturi. Viešbučio samdytis jie negali. Viešbu
čių Vilniuje nėra. Atvažiavusiems kolchozininkams paša* 
koja, kad jie, pasisveikinę su atvykusiais svečiais, pri
valo važiuoti namo. 0 kurie namo važiuoti nenori, tai va
karą praleidžią amerikiečiams pastatytame “Gintaro” 
viešbutyje. Viešbučio ap’ačioje, šalia valgyklos, yra įreng 
tos kelios saliukės, kad parvažiavęs “Amerikonas” gali 
pavaišinti savo giminaičius ir su jais išsikalbėti.

Trisdešimt ar daugiau metų nesimatę giminaičiai 
“Gintaro” saliukėje ne tik pavakarieniuoja, papietauja, 
bet ir vakarus praleidžia. Prie pietų; atneša ne tik alaus, 
bet ir skaidriosios, stipresnės ir ne tokios stiprios, atneša 
Gruzijos vyno ir šampano. Išgėrus, liežuviai lengviau 

Į mala. Pasitaiko- ir tokių atsitikimų, kad parvažiavusieji 
iš “Gintaro” saliukės niekus ir neišėjo.. Iš ten kojos neiš
kėlė ir jo giminaičiai. Po pietų reikėjo, reikėjo vakarie- 
niuoti. Vienas Vokietijoje gyvėnastis lietuvis, keturias 
dienas praleidęs prie skaidriosios ir šampano, papasa* 
kojo savo kelionės Į Lietuvą Įspūdžius,, kad jie labai, suriš
ti su skaidriąja.

Bet okupanto pastatyti komunistai nenori,, kad Lie
tuvon nuvažiavusieji turistai vien degtinėje skęstų ir ąt. 
.vykusių giminių girdytų. Jie žino, kad parvažiavęs “amę- 
-rikonas” už visą tą degtinę moka. Jię patys geria ir to
mistams siūlo, bet jie nori sudąyti kitokį Įspūdi. Jie- girdo 
atvažiavusius, o patys rūpinasi jų kultūros reikalais, šitų, 
'klausinių jie patys ir rašyti nenori. Labai retais- ateitiU- 
mais jie aprašo- Dietuvon nuvažiavusio gydytoj©: strapai- 
liojimus, bet daugumoje tik pasišaipo ir tyli. Dažnai jie:’ 
pasirenka kitus žarijoms žarstyti.. .

Praeitą mėnesį jie pasirinko Miuncheną gyvenantį Jo • 
ną Jurkonį kad pamokytų pavergton Lietuvon nuvažia
vusius turistus. Pastarasis-,nuvažiavęs į “Gintara”I pidši|: 
pažino, kad jis keturias dienas ten samogoną gėręs, bet į

'lafdbje, .7 psl. '
Iškarpa iš “Europos Lietuvio” 

nr. 9; iŠ^iĖŽTti pridedu i? dvi. 
"gautas iškarpas ajne St.. Motuzą. 
'Viską galit ' 
'gebos kųryl

Kraštui Jurkonis ne tik parašė straipsnį apie turistų, ^r- 
tavimus, bet ji pavadino “Ultradešiniojo reakcija ir-jo 
moralė”. Komunistų moralė esanti gera: jie-lupa nepap
rastai didelius pinigus už kelionę Į pavergtą Lietuvą, ne
leidžia išvažiuoti pas gimines ,laiko viešbutėlyje^ kurią* 
me gali klausyti skundų, verkti ir gerti, kur gidai per 
akis meluoja, bruka Į galvą neteisingas- žinias apie- neprik 
lausomą lietuvių gyvenimą, o vėliau dar- drįsta frrirtiniiĮ.gono.

į t
[Autoriai,rųiršįfų^e^mįffos nėra

■. * /■ t . I
• -Netrukus po to,.kai buvo su| 
’rašyti Br. C^-teuto pasakojimai 
apie jo gelbėtus ‘y ^gelbėtųsi 
žydus Lietuvoje,, .pats, gerto B; 
Gotautas mirė.-<• - ■

i . - Taip pat mirė, veikalo apie
įir skriaudžiamų turistų*. Kai vienas kitas, grįžęs iš pa-1 žydus; pilnai neužbaigęs ir gerbi 
vergtos Lietuvos pasalto kelionės sukelt^' skausmu taijdr. Domas Jasaite.S; .
tokius vadina "ultrad^iniais reakcionierias** tuo tarpui (Bus c&ugi-*u) 
taip žiauriai išnaudoju ir dar apšmeižia. Šmeižia ne; savo 
plunksna, bet panaud&ja kažkukį Jurkonį. kuris greičiau 
šiai ,tik pačioje Lietuvoje pramoko šio komunistinio žar-
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PR. R GLAVECKAS 
GYDYTOJAS |R CHIRURGAS 
specialybė akiu ligos 

Wwt 103rd ŠtFM) 
Valandas pagal suMUrtmą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGUA 
M49 So, Pvlaricj Rd. (Crowford 

Medical RviWinfL Tai. LU 5-6444 
Priima liioaiui pagal ruatarimą.

Jei neatgiliepia, skambinti 374-8004.

DRo C. K BOBELIS 
tificrrv m šlapumo taku 

CHIRURGIJA 
TeM. 695-W3

DR- PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius 

tm S, HąnUim U, Westchoster. IL 
VALA?T)O6: 3—9 darbo dienomis ii 

kas antra ieštadienj 8—3 vai. 
Tel: *rbs 562*3’28

JONAS TRIČYS

« 
į

tai. i*

INDUOS POTVYNIO 
ŽALA

NEW DELIU. -

Ii. . UttHMilMi ifKMIilrU IIM’H 11DR. FRANK PLECKAS
‘ OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2411 W. 71 $t. TtL 737-51^.

Tikrina akis Pritailo akinius ir 
z “contact lenM^”

Vai aial susitarimą, uždaryta treč

. ' ‘ J • Artėjant n
DReKECNAS SEIBDTISĮ skaičius lietuvių,

- INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA

. 1654 WEST «3rd STREET 
Vai- antrai 1-^4 popNt 
ketvirta. 5—7 vai nį- 
Ofiso tala/./ 776-2M0

Rocioancijos talaf.: 448-5545
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Laivai pajūryje

ja nuo ketvirto šimtmečio mū-^ 
sų er b ir turi univęnutetą ir 
daugybę puikių šventovių, dau
gumoje pašvęstų Silvos kultui, 
kur kasmet atvyksta mažiau* 
šiai milijonas maldininkų — pil 
grimų ir turistų. AHahahadas 
:aip pat yra labai senas ir šven
tas nuėstas, turi universitetą ir 
yra hinduizmo religinis . cent
ras.

• Louis Braille apako būda
mas 3 melų. Lankydamas Pa
ryžiuje mokyklą, jis išgirdo, 
kad vienas prancūzų armijos 
kapitonas parašo slaptus pra
nešimus, kuriuos, žinant k dą, 
galima skaityti nakt. Tas kapi
tonas vietoje radžiu išdurdavo 
skyles k r tone arba fanieroje. 
Braille šią sistemą pritaikė ak
iesiems.

SUSI RINKIM n

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Dievą* yra šviesybė Ir jame nėra jokios tamsybės* — Jono 1:5.
Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus. Viešpats Jėzus Kristus yra ‘ti

kroji šviesa”. Todėl į savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: “Jūs esate pasau
lio šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmonės matytų jūsų gerus dar
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esantį danguje”, šventasis Raštas, gyvojo Die
vo Žodis, kuris parašytas Šventosios dvasios įkvėpimu, yra taip pat vądl- 
nms žiburiu, kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo žodis yra Ži
burys mano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane į 
tavo šventąjį kalną ir į tavo buveines“. (Psalmė 43:3). šventasis Dievo kal
nas yra dangiškosios karalystės simbolis.

fV. RAŠTO TYRINfTOJAI
Mr. J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue. State Isand, N. Y.

Mažeikai Evans
I

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN/VE.

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

žuvusių 
žmonių potvyniuose kaip pra
džioje buvo oficialiai paskelbta 
yra truputį daugiau kaip tūk
stantis. Daugiau nebuv « skelb
ta, bet žuvusių gyvulių skaičius 
parodytas 4,000. Kadangi pot 
vyniai siaučia šventųjų upių ii 
miestų sritysę, galima įsivaiz
duoti kiek žuvo šventųjų kar
vių.

Pradedant ^apskaičiuoti nuo
stolius, skelbiama, kad katastro 
fa palietė 32 milijonus žmonių 
ir 9 milijonus . akrų dirbamos 
ūkių žemės. Žemės ūkio ministe 
rija paskelbė, kad p ‘tvynis su
naikino derlių'sumoje lit mi
lijonų dolerių ir kad gyvenamų

AMERIKOS Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo pjatostog nis susirinkimas 
įvyks sekmad enį, rugsėjo 17 dieną. 1 
vai. pop et Aneies Kojak salėje, 4500 
S. Talman Avė. Naraii prašomi atsi
lankyti. nes yra daug svarbiu reikalų 
aptart.. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.
APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
Artėjant rudeniui, didelis yra TV aparatų savininkai.

u, grupėmis ar į sė jų turi du ąr daugiau apara-
1 pavienių, pirks avieną, veršie- tus. Vidutinis amerikietis išbū
na, kiaulieną, net jautieną dide- na apie 6 valandas paroje prie 
sniais kiekiais ir ją užsaldys. Dc ekrano. Moterys prasėdi dau-

{dant į ledaunę,. reikia supjaus- giau laiko prie TV, negu vyrai, 
j styti virimo porcijomis ir su-; Jos mėgsta komedijas, vyrai fil 
į vynioti į oro, nė drėgmės nepra mus iš gyvenimo* o vaikai įvai-
leidžiantį vaksuolą popierį ar- rius nuotykius. Nielsen yra vie- 
ba į aluminijaus lakštą. Patar-inas iš rimčiausių TV programų, w w
tina ant kiekvieno gabalo užra-J vertintojų, tai darant remiantis namų 6CKKOOO arba gerokai su

tinka- žm mių nuomonėmis. ~ * * .........
8 1845 m. Airijoje buvo ba- 

lictingo

i

Pu

rius nuotykius. Nielsen yra vie-
DR. VYT. TAURAS j 
GYDYTOJAS IR 2M1&URUAS j 

Btndrg prikfįka, spe-n: MOTER / Ilge?, 
Ofisas "2452 WEST 5Yth ŠSROET 

Ttl. PR 8-1223, 7 j ---- - ----- ---------- i'
OFISO VAL.: pinn^ mtx«L, trečio. į mų pasverti šunį, katę ar 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak. šeštadie- į 
riiis 2-4 vai popiet ir Ltu laiku!

’  pagal susitarimą. j

O. P.

2M0 VL4M29
' - T.Nf.į ?Rw>«Cf 5-5084 /-

PERKRAUSTYMAI “* 

MOVING 
Leidimai — (parauda 

ŽEMA KAINA 
, i. lEltNAS 

Tai. WA 5-R063

syti mėsos rūšį ir datą 
mesriei ratocijai.

• Daugeliui susidaro pr. ble-įdas, nes dėl šalto ir ____
» kitą j oro ueužderėjo bulvės— pagrin| 

įnamį. Geriausiai juos reikia pa dinis airių maistas. Per tris me- 
imti į rankas ir lipti ant svar-įtus nuo bado mirė milijonas1 

žmonių ir apie du milijonai^ 
žmonių išvyko į kitus kraštus.; 
[Tik 45% amerikiečių bulves-M 
ko/Ls.yąrbij^^ įpitybai produktu.’ 
Per jnetus . kiekvienam . arneri-f1 
Jkięęiuų tenka 128 svarai bulviuj j 
kurįų tik, 3v. yšviežos/o -KB ■
paruoštas ar , puriau.
Jas yisas išsamiai aprašę Cop, 
sumer Report rugsėjo. yiyije; 
Tyje. ' \ j

M. Miškinytė.’

Į žalojo arba -visiškai » < 
no-

Į “šventu” iš senovės 
į masis Benares - miesto

sunaiki-

vadina-
gyvuo-

t MOVING
, Apdrausta, parkramtyma,

U įvairiu afahitnv.
ANTANAS VILIMAS

Tai 37G1M2 arta 37M996

styklių, o paskiau pasisverti be 
įnamio. Skirtumas parodys jo 
svorį. G

4 Amerikoje jau pradeda įsi- 
.galėti metrinė sistema. 1979vm5 
sausio 1 d. rinkoje pašir63vs 11 
rūšių 'bei ‘dydžio ’ vyno ~ b- nkos. 
Didžiausia bonka bus 6iJlitrų\^r 
ba 293 uncijų. Gal 0ūlogiąusįa 
bus 3 litrų bonka, kurids°tūris 
yrą. keturi penktadalai galiono. 
Mažiausia bus 100 milimetrų 
bonkute, turinti 3,4 uncijas. 
Apytikriai skaičiuojant litras 
yra lygus vienai kvortai ąrba 
33.8 uncijoms.

• Nielsen institucija tyrinėjo 
amerikiečių papročius prie TV 
aparatų ir rado, kad 98% šei-Jbu gavo doanų platinos plokšte 
mos statusą turinčių asntenų, les.

7

ŽEMAIČIŲ Kultūros klubo poatos- 
toginis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, rūgščio 20 d., 1:00 vai. popiet 
šaulių Namuose, 2417 W. 43 St. Na
nai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbiu reikalų aptarti. Bus ir 
vaišės

Rožė Didžgalvis, rast.

UTENOS Draugijos klubo susirin
kimas įvyks siu metu rugsėjo 19 die- 
■r.a..6 vai. vakaro Šauliu Namuose, 
2417 West 43 St., Bus vaišės.

A. Brokevičius

CHICAGOS Lietuvių Suvalkiečių 
Diaugijos poatostoginis susirinkimas 
Įvyks penktadienį, rugsėjo 22 d., 7 v. 
v. Vyčių salėje, 2455 W. 47 St Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalu aptarti.

Po susirinkimo bus ir vaišės.
E. Strungys, rast

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SEiMAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

•Tf ■

J; yT T l . • J : i . <
Pagąl tęvus LACYTIS (

Registruota grožio kultūros slaugė.
Gyv. 240 Laurel Ave., Wilmette, Ill.

1978 m. rugsėjo 14 d,, 11:15 vai rytx>. Gimusi Lietuvoje,,

• Iki 19fj0 ih. parduota dai-j 
nininko Big Crobsy du” šimtai 
milijonų plokštelių, o iki 1970. 
m. parduota 00,650,000 plokšte
lių. Abiem atvejais Bing Gros-

LI

i

Mirė 17“2 ____ _
pilėnuose prie Klaipėdos.

- ’Amerikoje išgyveno 48 metus.
Paliko nuliūdę: sesuo Elizabeth Bradchulis, mirusio brolio duk

terys Vakarų Vokietijoje, taip pat giminaičių Buntinų šeima Chica- 
goje bei kiti gim.nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue,

Pirmadienį, rugsėjo 18 dieną, 11:00 vai. ryto bus lydima iš kop
lyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Helen M. Dahlin giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sesuo, ir kiti giminės

Laidotuvių direktoriai Evans ir Sūnūs. Tel. 737-8600.

r ooo

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
L J

■ . • . f -■ 5-,- . ■ • j r į- • " - ’ ‘ • ■; , *• . I . _ - - '. > . , • ' -■ :. -4

l"l T ‘ IL'UI. I II' llll—■

i PETKUS
t “ “ ’ TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
y L/, 2533 W. 71st Street. h

• ft 1410 So. 50th Ave., Cicero
Ag,Y Telef- 476-2345I TRYS MODERNIŠKOJ KOPLYČIOJ

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
J——W— ■

SOPHIE BARČUS 
BAOIJO UlMOS valandos 

YUo» H WOFA,

LWtwiv kalba: kasdien uuo pir
madienio iki penktadienio 3HX) 
-—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 Ud 9:30 
vai. Ėflo. -'• y--

Vadele AIda«a Daukna 

a ToMj HEmlo<k «4U ,

$•. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, tLU 80629

Didžkrus k» katilu

•— Jtf iin»tc &ADM1U, kurie 
galėtu uiaiwkytj Naujienas, pra- 
loare aVuyati jį adresu*. Met 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaite* oimokanjaL '

Sonx 180 typical American homes can be heated for a 
year with the feel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
Is getting from car parts before they even go into the auto
mobile. The fuel gas is being saved at Chevrolet’s Detroit 
Gear & Axle plant in a simple metal testing procedure being 
performed. here by Hazella Fuqua. The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be beat treated 
before they can be machined. Formerly all pinion gear forg*? 
ings were put through the heat treating furnace. By selecting 

’ only the ones which need the heat treatment, som^ three 
million cubic feet of gas per mootri^or 36 miliioacubia 
teetayeac^nared. -y 1

B>£N FRANKLIN STILL 
WANTED THE TURKEY 
TO BE OUR NATIONAL 
BIRD, RATHER THAN 
THE 'COWARDLY* BALD

i EAGLE/

UVE THINKOFTBE T"RKEY 
AS ’’HOLIDAY FOOD,” 
ALTHOUGH THETOU6H, 
GAMEY WILD TURKEY 
OF THE PILGRIMS 
WOULDN'T APPEAL TO 
MOST OF US TODAY.

SxtTINFACX AMERICA’5 
FIRST INDUSTRY WAS 
THE DRYING, OF FISH, 
Especially the small 
H£RRIN6>;TQBES£NT 
BACK TO ENGLAND. 
AMD THE PROTEIN THAT 
Sustained the pil
grims durimgthe 
FIRST WINTERS WA5 
MORE LIKELYTOBE 
PRIED HERRING THAN 
anythihgelse.

PRE-COLONIAL DAY? THE 
SMALL HERRING WE KNOW 
TODAY AS SARDINES WERE 
SO THICK IH THE SEA, A MAH 
MIG HT WALK ACROSS TH E 
HARBOUR ON THEIR backs. 
550 YEARS LATER, SARDINES 
FROM MAINE ARE STILL A 
PERFECT SOURCE GF LOW
COST HIGH QUALITY PROTEW, 

« VITAMINS AND MINERALS.
SKI RPEP FROM MAINS TO A LL 
POINTS.IN THS NATION, perhaps 
TH€3IL»£RY SARDNIE SHOULD 
BE OUR NATIONAL FISH/

Forging Fuel Economy

AMBUVANCI 
PATARNAVI
MAS DIENA 
IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

NARIAI:
Chkxgoi
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Awociacijos

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

•tO’ So. LITUANICA AVENUE. Pkont: YArii 7-J401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave„ Cicero* £11 Phone: Olympic Z-1003

PETRAS BIELIŪNAS
«43 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayelU 3-3573

GEORGE F. RUD
3119 So. LITUANICA AVE. Td.: YAH» 7-1138-1139

STEPONAS C. LAUK ER SŪNŪS
(LACKAWK5)

2424 WEST 69tn STREET REpiMlc t’UU
2314 WEST 23rd PLAC1 Vilkinta 7-MT1
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. HHk, kt. >74-4411

3354 So. HALSTKD STREET Phmx: YAris 74311

« - MAUNEMOC. CHICAGO E. 1U. Saturday? Se^t^mber



, ticijas rugsėju 7 d. Kviečiama 
r įsjungti nauji choristai. Infor- 

inacijus te:kia J. Kara šie jus ir
j P. Murauskas.

- _  Illinois valstijos, loterijoje
... N L ' rnusėio 1 1 d. Big Fay Dav losi-dėkoja dieniasei tuksėjo . ' -
rėmėjams, kurie <»e laimėjo ....... X0. 3 ir b2Jl

avaitę prasidės Touch 
mas, bilietas kainuo-

Naujinu pikniko rengėjai 
nuoširdžiai 
rėmėjoms ir 
vertingomis dovanomis pradžių 1 Sekančiu 
gino pikniko .dalyvius. Dėkui <h>wn lo 
Matildai Mėiienei, Philomenai ia *1* 
I). Pakel, marketparkietei N.S- _  i i
Viliui Variakojui, Walter Rask- cagOs skvriatis 
Rasėiauskui ir kitiems, iteiku-.'rinkimas ivvks 
siems dovanas prieš pikniką. inįn 17 d. 12 vaL Jaunimo cen- 
Dėkui rėmėjams, atvežusiems 
dovanas į pik n ką ir įteikusiems 
Laimės šuliniui: Antaninai ir 
Albinui Repšiams, poniai Med
lin Reinis ir j s sesutei Elzbie
tai Petkūnienei, Alvudui, iteiku 
šiam dovanas per Stasį Luka- 
ševicių, Vincui ir Klemensui či 
žauskam, poniai ii ponui Seba
stijonams, Antanui Dambraus
kui ir kitiems.

”Ramovc,r Chi
rm no venų susi* 
š. in. rugsėjo

— Mokslo ir Pramonės mu-| 
ziejuje rugsėjo 22 d. atidaroma t 
šimto naujausių išradimų 
produktų paroda. Jie išrasti pa-į 
skutimais metais ir teigiamaii 
atsilieps į žmonių gyvenimą. 1 
“IR 100” paroda bus iki spalio j 
15 d. Atdara darbo dienomis 
nuo 9:30 ryto iki 4 vai. popiet, 
savaitgaliais iki 5:30.

— Amerikos Lietuvių Moky
tojų S-gos narių susirinkimas 
bus rugsėjo 17 d. 2 vai. popiet 
Kriaučeliūno vardo Montessori 
namuose, 2743 W. 69 St. Dabar 
tinę S-gos valdybą sudaro A 
Kerelyje, Gr. Meiluvienė, A. 
Bagdonas, A. Kaunas ir D. šau
lys.

— Muz. 'V. Verikaičio vado
vaujamas Toronto Lietuvių na
mų Vyrų choras pradėjo repe

Skyriaus v-ba
— Kvietimai į Gen. T. Dau

kanto jūrų šaulių kuopos 15-kos 
metų veiklos sukakties minėji
mo banketą, kuris vyks š~ m. 
rugsėjo m. 23 d. Šaulių Na
muose, gaunami pas^K. Vidžių,? 
ketvirtadieni;i ir penktadienio! 
vakarą paskambinus į Vyčių sa] 
lę tel. VI 7-9195.

— Lietuvos Vyčių rengiamas 
bei I piknikas ivvks sek.^rugsėjoe 17 ‘ 

. d., 12:00 vai. p.p. .-Vyčių salėj] 
i ir sodelyje. Veiks virtuvė, ba-j 

ras ir bus įvairių laimėjimų. Šoi 
jkiams gros A. Ramonio orkest-l 
’ras. įėjimas $1.00. Maloniai 
kviečiame visus atsilankyti.

(Pr.)
— Bendriems raštinės dar

bams reikalinga tarnautoja, ga
linti rašyti mašinėle. Geros dar
bo sąlygos, maloni aplinka.Td. 
847-7747. (Pr.)

— 8 savaičių rudens kerami
kos kurjrai prasidės rugsėjo 18. 
Dėl informacijų ir registracijos 
skambinti 925-4949. Audronė ši]

mis formomis — >3.50.
i žmhkvuhi? »u Mouey orde

riu siusti: ~Nuujiei*os0.
| i IdiMrtl L. < .h*«*MU4 (il

1739 S. '

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

/ _ ; i

Gražu lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 push pių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi ai* 
vykti ir knygų pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyk 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriaL
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell A Fe.

POTVYNIS TEKSASE IR 
ARKANSASE

Iššaukta kariuomenė žmones 
gelbėti

LITTLE ROCK,' Ark. — Dėl 
visą trečiadinį, siautusių nepa
prastai smarkių audrų su liūti
mis pietiniame Teksas ir Arkan 

Jsas kilo staigūs potvyniai, ku-j 
riuose žuvo mažiausiai dešimts 

(žmonių. Vandu oaptvindė ir už-j

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

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J.

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, 111.^ Virginia 7-7747

tymas, Elinor Jakšto, 
rys 1717 Stevens Bldg., 17 No 
State St., tel. 782-3777. Mes kal
bame lietuviškai. (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.)

. — Dėmesio kelionių mėgėjai! 
maityte, Terra 9 Studijos vedė- 8 dienQS ip 9 naktys ispanijoje, 
ja„ 2951 V. 63 St. (Pr.) iCoste de Sol, prie Viduržemio 

— Astrologija ir kortų skai-J ------------------------------------

kamba- jūros. Kelionė iš Čikagos ten ir įdarė kelius ir pravažiavimus,
atgal, įskaitant viešbutį, pusry- nukėlė nuo pamatų ir nunešė 
čius ir vakarinę $494. Išskren- namus ir šimtai žmonių nebėga 
dama 12 spalio, grįžtama 20* Įėjo pabėgti.
___ x:_ ___ litispalio. Šis skelbimas nėra dėl 
biznio, bet dėl retos 
tarnauti lietuviams.
Romui nuo 5 -vai.
312—778-2023. (Pr.)

progos pa
skambinti 
popiet tel.

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

tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji 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 rei_ 
kalų renesanso. '

7LS0-69Z 10 Z89S-8Z8 
3WI1ANV 1TVD 

NVWS31VS ON B3NM0 AS 
S31VWILS3 3333

•>iaOM aO133XX3 V SOI > 
-H3LNI • ONllNIVd S^3WHOG 
s SWOOd ’333 • SN3H31DI 
• S3H330d ♦ SONIN mv 30 
>aOM IN 3 WHO ® SlflOdS 
NMOO ® ON IO IS • ONIdOOH j 

'SOOTS TdV ONV
sivid ? sswOH'NtrsTttvaa^ i

- -Marija ‘ Smilgienė, Naujienų 
^pikhikcr Idterij oj ee TaimėĮiisr 
gražiausi'ą ’' lėlę, kiirįa^ad&ė 
ir< Na lapenoms1 dovanojo gera 
nauj įJĮg^. V Ji/.; zLLVl

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

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, 
žaidimu 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 
mecenatu, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Visas ir visus kviečiame ! didžiąją talką.

Prenumeratos pratesimo, užsakymu, bei gal Imu skaitytoju reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

IJETUVLS

4612 S. Paulina St..Į: i
(Town ot Lake}

Dažo namus Iš lanko Jr Iš vMayą. 
Dirbąs garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

----------------------- ----- — I .

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

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina S3.. Su legališka

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

> Iš anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede doL

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

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKĄ S

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

Adresas

į Arkansas sostinė Little Rcck 
vandens apsupta ir visi keliai 
uždaryti. Žmonėms nuo stogų 
ir iš medžių gelbėti pašaukta 
Arkansas Tautinė Gvardijos ka
riuomenė. Visa 30 ketvritainių 
blokų miesto dalis apleista, vi
sus gyventojus evakavus.

“Padėtis eina blogyn ir mes 
šaukiame kaskart daugiau vy
rų pabalbos”, pasakė gvardi- 
ninkų vadas. Little Rock pieti
niu priemiesčiu praplaukian
tiems upeliams nuo staigios, iki 
6 .colių' lietaus patvinus du ber 
mukai ir viena. moteris su 9 
mėtų dukra tik spėti išgelbėti, 
kai juos gatve einančius neti
kėtai užplūdusi smarki srovė 
pradėjo nesti.' ’ " ' ‘ .

O . '• i ■ i > • ' !'• f i' '

Garland apskrityje, Ark.; pa
kilęs potvynio vanduo mokyk
los’ autobusą^ su 21 pirmo sky
riaus mokiniu'nunešė per 300 
pėdų pakilusio upeliuko srovė, 
bet visi išgelbėti. $

• San Antonio mieste prieš auš-j 
ra užėjusi audra su iki daugiau,! 
kaip 5 nykščių (inčų) lietum 
užtvenkė gatvėmis pravažiavi
mą. Vienas motoristas Ray Ho
we, 61, nuskendo, kai liūtis į.o 
automobilį apsėmė daugiau 
kaip 4 pėdomis vandens.

Audra viršum San Antonio 
oroporto (aerodromo) išpylė 
daugiau kaip 4 ir kai kuriose 
miestoi dalyse iki 6 nykščių (in
čų) lietaus vandens. Trečiadie
nį pavakaryje perspėjimai nuo 
didelės audros pavojaus buvo 

Į paskelbti visai sričiai nuo Au- 
Istin iki Lufkin, Texas.

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

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

Adresas

MARIJA NOREIKIEN1
IMS Wert IWi SL, Chieųo, m M62t • TeL WA M7F7 

W»lli Mdrjnklma* rOU«t (valrlv *eakl*, 
MAISTAS lž EUROPOS SANDRL1Ų.

MUM

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus__ ___— doL _

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

Adresas
~ ---------------------------------------------------------------------- 1

• Platinimo vajaus proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa_ 
tinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų,

Cosmos Parcels Express Corp.
MAtOUrm GIFT PARCELS SERV1CR 

1M1 W. Chlow, lit — TH. WA
tXU Sa. Hatetarf *L, Chicava, lit 6660*. — TaL 154439*

ANBESOL* KILLS MOUTH RAIN ONCONTACT
Denture pain, toothache, 
cold sores, teething pain, 

relieved for hours.
When minor mouth pam strikes 

use Anbesol. the pam killer 
Anbesoi with three anesthetics, 
soothes irritated nerve endings, 
deadens pain Helps prevent in
fection too Use as directed for 
hours of relief

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas
“LIETUVOS AIDAI”

Adresas

Fivardė ir vardas

g, KAZE BRAZDŽ10NYTE,
JZl PROGRAMOS VEDtJA
Vy Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vii. 

Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.
Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

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

vak.

NAMAS — SVAJONE: 3 butai, 4( 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume; 3 automobi
lių garažas, du balkonai, patio. Mar
quette Parko centre.
MŪRINIS BUNGALOW, 3 miegami, 

gražiai užlaikytas, $34,000.
NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI

NĖS biznis. $80,000.
MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna, 

apie 200 svečių salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

lusurance, Income Tax
1951 W. 63rd St Tel. 436-7878

KAS VERTINGA
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
juette Parke.

* REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 *rba 737-8334

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

[vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

——m ii "m ■ -i.

ELECTROS ĮRENGIMAI. 
PATAISYMAI

Turiu Chlcigos mieste liidlmą, 
, Dirbu Ir užmiesčiuos* jmlt, si- 
į rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

Tel. 927-3559

HALSTED ST near 34-th St. 
3 story brick bldg. Large store 
and 2-7 room modern dpts. Gas 
steam heat, full basement, 220 
elect., new roof, 2 car. garage.

927-0525 I

D t M I S I O 
12—>8 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $9t posmtčiu! automobili* 
-lability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

45-ta ir Fairfield
Geriausiije Brighton Parko vietoje, 

patrauklus 2 aukštu mūrinis su kla
sišku bungalow stogu. 2 dideli butai 
po 6 kambarius, kiekviename yra po 
3 patogius miegamuosius. ir origina
lius. valgomuosius. Pilname beismon-i 
' \ . ’ *. ’ " 2 mašinų ’
garažas. Laimė jums garantuota. 
Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar.
Tel. 254-8500.

| (e' yra, 2 kambariu butas.

HELP WANTED — MALE 
Darbininki* R*IkU

AUTO BODY and FENDER 
COMBINATION MAN 

Exerienced. 
Call 776’5888.

MECHANICS & PINCHASER 
Experienced. Full-part time for 
Brunswick machine 32 lane.

Call 237-5500.
Ask for Lou.

2937 No. Harlem.

MECHANIC
Experienced in related field such as 
piping & tubing, electrical, welding, 
machine assembly, machine mainte
nance. Will train, permanent only 
need apply Execllent benefns.Ho’jrs 
3 AM—4:30 PM.

SAUERMAN BROS.. INC. 
CONTACT MR. GRANUM 

544-4892

Engineers
• MECHANICAL
• STRUCTURAL

Minimun 6 yrs. exper. required with 
an architectural or engineering firm 
in design of structural work or heat
jug, ventilating, 
for industrial, commercial and insti
tutional facilities.
- DOLIO & METZ LTD

208 S. LaSalle St.
Chicago, IL. 60604

726-2590
An equal opportunity employer

PERSONAL 
Asmeny Ieško

VIENA MOTERIS paieško kitos 
pavienės moters, norinčios pigiaa 
pragyventi Marquette Parko koloni
joje. Galima naudotis viso namo pa
togumais. Reikalinga tik lengvos prie 
namo pagelbos. Dėl daugiau infor
macijų skambinite RE 7-8105.

RENTING IN GENERAL

BRIGHTON PARKE išnuomojamas 
4 kambariu butas.

Skambinti 523-7153.

BRIGHTON Parke, 43-&a tr Calro-T- 
nia, išnuomojamas 5 kambarių įreng
tas apšildomas butas 
Teirautis rytais arba 
847-2863.

1-2 asmenims.
vakarais. Tel.

4*45 ASHLAND AVI. 
52X775

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 AreMr Av. 
Chicago, III. 60632. Ta^ YĄ 7^980

LAIKRODŽIAI !r

PardivimM Ir Trisynu 
2M WEST tftfe STRIKI
TeMj RlpvWIc 7-1 Ml

M. i 1 M JC U 1 
Notary Public

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

šymai ir kitokį bankai-

Cal! Frank ZapoHi
W.TSffi st

GA 4-M54

IN UFE
STATI f Al*

IttSVlAMCl

Stale Farm Life Insurance Company

L HELP WANTED — FEMALE 
Dirbininkiy R»Iki*

COCKTAIL WAITRESS.6 PM-to 
12 PM. 6 nights-week.
WAITRESS for RESTAURANT 
5 PM to 12 PM. 6 nights. Expe- 
rience.Call 237-5500, ask for Lou 

2957 No. Harlem.

.Š^S’ŠfBBKAUNGA KARTU GYVENANTI

I
 NAMŲ ŠEIMININKĖ
North Shore priemiestyje. Private 
kambarys, vonia, telefonas / ir TV. 

! Reikia kalbėti angliškai. Reikalingos 
J rekomendacijos. Kreiptis angliškai-

Tel. 433-6655

OFFSET PRESSMAN 
for 36’* Harris and/or 29” ATF. 
Must be experienced. 
Excellent benefits. 
Call Gus at:

PROOFERS PRINTING 
943-1435

EXPERIENCED ALUMINUM 
INSTALLERS.

Up to $100 a day.
Car A gas allowance.
Year round work.

Call 881-7120
Between 10 & 4 PM.

ŠEIMININKĖ-KOMPANIJONČ

k vyresnio amžiaus moteriai pietų prie-
1 miestyje. Gyventi to pat« buto atskL. 
Irame kambaryje su vonia ir TV.
! Reikia suprasti ir truputį kalbėti
i angliškai.

Teirautis angliškai
Tel. 474-5030

HELP WANTED — MA L E-F EMA LR
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

SALES — Beeline Fashions 
needs 4 group leaders — to be 
their own boss, will train, free 

Iwarderobe each seaeson , high 
J comm., must be 21, car & pho- 
<ne.
1 776-4451 or 994-9033.

. - NAUJIENOJ CHICAGO t, ILU Saturday, September 16, 197»




