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Frank J. šeštokas, St. Petersburg Beach, Fla., Amerikos
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i, medinis su

lietuvių veiklos veteranas, šį pavasarį lankėsi Čikagoje. Ta 
proga'jis buvo užėjęš’į Naujienas, kurių yra ilgametis skai
tytojas ir rėmėjas. .Tik ir šio vizito proga įteikė stambesnę 
auką. Nuotraukoje majome F. J. šeštką prie savo reziden-

ir ga- kaina. x
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1 cijos Petersburg Beach, Fla.
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Hills, Ill., maloriiM nustebo,

akai tyrinėjo chlorofilą ir nusta
tė, kad jo yra bent šešios rūšys. 
Taip pat nustatyta, kad chloro
filas sugeba saulės energiją pa
versti—augalų—mais+u. Dabar 
mokslininkai nori sužinoti, kaip 
tas procesas yra atliekamas ir 
visa tai pritaikyti žmonių mi
tybai.

• 3-M bendrovė išrado greitai 
kietėjantį, bet elastingą ir be
spalvį chemikalą, sutvirtinantį 
filmus ir apsaugojantį juos nuo 
įbrėžimų bei trūkimo. Tyrimai 
parodė, kad kino filmas, praleis
tas per projektorių 200 kartų, li
ko beveik naujas. Filmų apsau
gos sluoksnis nebijo nei šalčio,

-nreraukštos-temperatūros.

• Illinois National Survey at
rado, kad gyvojo sidabro tarša

"būna Tie viemiš kai kurių dirb- 
tuvių, bet atsiranda savaime iš 
pačios gamtos elementu. Jie ty-

f

• J. VENCKAUSKAS
REMODELING

Atlieka įvairius namų 
teisymo darbus.

Tel. 582-7606

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalyko!

rinėjo centriniame Illinojuję 
vieno rezervuaro žuvis ir rado 
jose aukštą gysidabrio kiekį, 
nors tą rezervuarą niekas neter; 
šė jokiomis tarkomis. Po dvejų 
metų tame rezervuare gy vsidab-

• Seniau botanikos vadovė
liuose buvo rašoma, kad chloro- 
f lo grūdeliai, veikiami saulės 
spindulių, duoda augalams bei 
jų lapams žalią spalvą. Jų buvo 
žinomos tik dvi rūšys. National
Science Foundation mokslinin- no kiekis buvo visa: nežymus. «

• Normalus kūno svoris būna 
ne vien valgant tinkamai balan
suotą maistą, bet ir nuo nuola
tinės mankštos. Dabar yra ga
minama ir '■’raginama įsigyti 
daug mankštos priemonių. Nusi
pirkus jų keletą,.galįrpa įrengti 
rūsyje ar bet kurioje’ tinkamai
vėdinamoje patalpoje gimnasti
kos kambarį ir kasdien jame 
praleisti bes i gimnastikuojant po 
keliolika minučių.

• Kongrese įnešta virš 20 įsta
tymo projektų dėl gasohol — 
9 dalys gazolino ir viena dalis

sivaišindami šaulių šeimininkių 
pagamintu maistu ir kiekvienas 
pagal savo skonį gėrimais. Mė
gėjams pašokti gros geras or
kestras. Kaip girdėti, šios ge-. 
gūžinės daug kas jau seniai lau-
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Jtiiiis, iii., maloniai nustebo, ra- 
dusi savo laiški?Mei pašto' ‘dėžu
lėje

kė. Taigi ji jau čia pat. Į gegu"
Atlanto Rajono skautu firię kviečiami visi, kas tik nori

Naujieną^- Žingeidumas
stovykla bus rugpiučio 18-26 d. geroje nuotaikoje praleisti sėk-

„ , 5 t • X • xi -v ktaps malonia žinia, kad jai dien-alkoholio. Lietuvoje toks misr* - . , . . • _ . x— . rastą vienenems-metams užsa
kė judrus visuomenininkas, re- 
miąs-patriotinęrTspaudą,- Gau- važiavimas. .

nys vidaus degimo varikliams 
buvo naudojamas^ ir vadinosi

Alkoholio žaliavos 
įvairuoja nuo ;
nos atlaikų iki kukurūzų ir ki
tų krakmolinių "ūkio produktų. 
Viena Virginijos spirito varykla 
siūlo pagaminti tam tikslui 
kiekvieną dieną 2,200 galonų

motorinu.
anglių bei medie. j dantijus Malinauskas iš Mar 

" ' - Įųuette Parko. Dėkodami jam
už tokį dovanos palinkimą, svei
kiname naująją.skaitytoją, o ge
rą žinią pranešame visiems pre
numeratoriams, prašydami pla
tinti Naujienas. - i-VU \ 
fc 4 • _ . , T’ X

t — Kazys Rutkauskas, Rock-
- ford,- - UI.,- veiklus-ir nuoširdus 

. r visuomenės ir bendruomenės 
i veikėjas, -yra. ne kartą prisidė-

alkoholio'. ‘
—•-Indėnai—išmokė pirmuosius 
Amerikos kolonistus kepti mėsą 
ir žuvį ant anglių bei atviros 
ugnies, 'šis būdas tapo’ tiek po
puliarus, kad rugpjūčio 2-11 d.

Resolute stovyklavietėje, Bol
ton, Mass. Ten bus skautų vy
čių paštovyklė, kurioje rugpiū< 
čio 25 d. įvyks skautų vyčių su-

— Sol. Nerija Linkevičiūtė ir- 
Bernardas Prapuolenis dalyvaus 

'Santaros - Šviesos suvažiavimo

madienio popietę. Laukiami vi
si. P. Vn. (Pr.)

* -Z ‘ *

— Zarasiškių piknikas įvyks! 
šį sekmadienį, rugpiūčio 12 d. 
Vyčių salėje ir sodelyje, 2455 
W. 47 gat. šokiams gros Vens- 
kaus orkestras. Bus gausus fan 
tasmagorijų šulinys, pumpuš

auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard 

ware) prekių ■ krautuve. Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 

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

ta
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LIETUVIS-------------

DAŽYTOJAS^—
4G12-S^PauIina St

(Town ot Lake) .
Dažo namus Ii lauko RJš vidaus 

------------ Da rbas-fara ntuotax-----------

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

j jęs prie Naujienų leidimo orga- 
visoje Amerikoje yra paskelbta^ M

^iuntė-^Hau^ąTHE^ti^s-č?esnulis----=
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NORI IŠ JAV GAUTI LĖKTUVAMSREIKALINGŲ DALIU g
NUTARIMAS NIEKO NESAKO API^f

LKP CENTRO KOMITETAS PERSPĖJOAPIE “BURŽUAZINĘ PROPAGANDĄ”
Gegužės mėnesį Vilniuje įvykusiame LKP Centro Komiteto 

., plenume buvo daug kalbama apie “buržuazinės propagandos’

ražas, švarūs, gerai prižiūrėtas. 63 ir.
Iroy.

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
j Tuščias sklypas, tinka naujo namo 
statybai Marquette Parke.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto
L 
jas stogas, gazu šildymas.
] 
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS z aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos, 

t Marquette Parke.

VALDIS
-------- REAL ESTATE________

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

garažas. Apie. $6,000 pajamų. Nau-
- J, apsaug*

nuo potvynių, aluminum langai, ga-
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f, plenume buvo daug kalbama apie “buržuazinės propagandos” ir l 
“reakcingos išeivijos” veiklą (Tiesa, 1979.V.18): LSSR KGB pir- Į 

Rį mininkas J. Petkevičius skundėsi “priešais”, kurie “stengėsi pa
sėti nacionalinės nesantaikos sėklą, naudoja sionizmo ginklą, spe
kuliuoja tikėjimo laisve, liaupsina įvairaus plauko atskalūnus”;
o kai kurie Vakarų propagandos organai ir “specialios tarnybos, 
kurstydami nacionalistines nuotaikas, panaudoja tam reakemgo-

SiMOKĖJIMĄ Už LĖKTUVUS

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no ministerio pavaduotojas Sa
dak Tabatabai penktadieni vie
šai pare’škė, kad Irano vyriau
sybė. visapusiškai apsvarsčiusi

■’#ilMT ../S# B Piety Amerika krp 
tesi diktatūrą

QUITO, Ekvadoras. —
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Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTYĮ
• ■ i

įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600. - -
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koncerte. Suvažiavimas įvyks kų virtuvė, na, ir dar ko ekstra.
Visi maloniai kviečiami pas za- 
rasiškius praleisti dieną gra 
žioje nuotaikoje. Bet teks su- 
mdkėti vieną doleriuką Įėjimui.
Kviečia Valdyba.

• SPECIALI 20% NUOLAT- 5!4 kamb. 20 metu mūr. bung, prie 

čias. Pasiūlykit.
niTiminnL IA.000 VkO. rseremo DrO.

Barbecue savaitėj Keptas Jis
Hen^Fardaįs^LSangliųlĮCiSfcOnt,^atsiuntė,?3. Po $2 

ūz kalendorių., atsiuntę. Vincas 
Juodvalkis iš Yucaipa. Cal.. ir 
T“ ‘ ♦ ir . r-
Parko. Dėkui visiems. Visi skai- Cbūnty ligohinlje. .

- > La w w *

ir jas platinti/; Visi lietuviai

asmenišką dėmesį, gerai .su jo 
mis ;

rf-

gaminamas briketes.^-,- ... •
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už kalendorių., atsiuntė?Vincas

Stasys Kužrriirskis iš Brightofr

MP Al tytojai. prašomi re-intį. Naujienas

kviečiami Į jas atkreipti1 savo

j — Rima Bankus iš Hickory'

Kviečiame visus, kurie domisi Florida.
—suvažiuoti i SUNNY HILLS

Rugpjūčio 25, 26 ir 27 d.
taip pat spalio 27, 28 ir 29 d.

Dėl informacijų kreipkitės į:

VuBetecką, Sunny-HiHs^—904—773-3333— i~
M. Kielą, Chicagoje 312—737-1717
J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190

D. Duiaitį, Detroite 313—280-2969
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198
R. Kezj, New York — 212—769-3300
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IH.EXPERIMENTAL
■ SPRING MAKER

FACTORY

Our Hinsdale Agricultural Equipment Engineering 
Center has an immediate opening for an Experi
mental Spring Maker. Qualified applicants must 
be able to make all types of experimental coil 
springs and wire forms by bench or machine me
thods to specifications; develop springs of given di
mensions but with various characteristics to meet 
engineering requirements; sketch and develop ne
cessary tooling; use spring testing equipment, use 
bench fixtures and hand tools; operate thermosta
tically controlled heat treat equipment for harden
ing, drawing, stress relieving, annealing, etc. in 
conjunction with proper quench mediums on springs 
and spring materials.
We offer an excellent wage and benefits package..

For interview, call or apply at:

PERSONNEL OFFICE

INTERNATIONAL HARVESTER

rugsėjo 6-9 d. Tabor Farm va
sarvietėje, Sodus. Mich. ■

— Dr. Jonas- Balys, Silver 
Spring, Md.-po ligos ir- opera- 
cijos jau pasveiko ir vėl pa
kviestas redaguoti “Naujoji Vil
tis” žurnalą. Jam sergant, žur
nalą redagavo Aleksas Laiku- : MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
nas, Cleveland, Ohio. — teželiai, žiedai, gintariniai karo-

-—Andrius—A;—Krršonis—iš Jiai>-auskar_ai_ir_kįti_papupšaĮaį_ Reikia -parduoti 
Manhaten Beach. Cal., baigė PERKAME sidabrines ir auksi-j  
Michigan universiteto Medici
nos—mokyklą daktaro laipsniu.
Praktiką atliks; Los Angeles

D A PRISTAČIUS ŠĮ SKELBT-

BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-

77 ir Kedzie. Centr. vėsinimas. Tuš-'L 
~ 925-6015.

10 butu 2 aukštu mūr. prie 64 ir 
Mozart. Gazo šiluma. Nauja elektra.

L— pasiūlykit. _____
925-6015

nes' monetas bei paštb^ženklų] 
kolekcijas.. Mokame aukštas} 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac-1 
ramento - prie Archer.
- -Teir247-5081 (Pr?) 7 - —

• Vyčių seimo banketas, la-
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sios išeivijos centrus ir organizacijas7’.

Tiesos redaktorius A. Laurin- 
—čiukas tvirtino,;jog “žurnalistai 

negali likti abejingi ir šmeižtui, 
kurį iš istorijos kapinyno iš-

• 4 — - - - r- • _  .

$50,000 už ieškomą
pr

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. E: . - - • - . - - 
garantuotai ir sąžiningai. _ _ 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.

PATAISYMAI

Dirbu ir užmiesčiuose greit, 
—garantuotai-ir-sąžiningai.------- -

KLAUDIJUS PUMPUTIS

Tel. 927-3559
y
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trauk-ia ir pila ant Tarybų Lie-
tuvps įvairaus plauko- ‘balsai’.. .

.S
Tuo tarpu ne vie-

išsijuosę pučia antitarybiniu;
-burbulus; r—1"
nas iš jų slepia savo piktadarys-

.1 klausimą, nutarė nutraukti su ' tą penktadienį, prezidento Cąr-1
nii* terie—žmonai—Rosalynn ir Vats- 

tybės sekretoriui Cyrus Vąhėe. 
ceremonijoje dalyvaujant. Quito 
-mieste buvo prisaikdintas vir 
įvesdintas į pareigas naujai iš- 

liečiančios išsinešiojusias lėktų• 1 rinktas prezidentas Jaime Rol-

v “JAV-'visas karo “medžiagos su
tartis, siekiančias iki devynių 
bilijonų dolerių. Tas pats mi- 

, nistėrio pavaduotojas paaiškino, 
i kad paliekamos galioje sutartys,

Pr-
O €
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nusikaltusį nacį
VIENA, Austrija.— Nacių ieš- J 

kotojas Simon Wiesenthal vie
šai paskelbė, kad jo vądovauja- 
ma- organizacija sumokės $50,000 
tam asmeniui, kuris nurodys 
slapstymosi vietą veiklaus nacio 
Josef Mengele.

Savo laiku Auschwitz nacių 
stovykloje Mengelė tvarkė žydų 
ir.kitų suimtųjų nacių pri.eš.ų žu-:. 
dynes. Karo pabaigoje dr. Men
gelė pajėgė pabėgti į Pietų 
Ameriką. Po kurio laiko apsi
gyveno Paragvajuje. Paaiškėjo 
kad Paragvajaus -vyriausybė at-

**^**~*~

•S? vų dalis. Irano valdžia nori gau- dos. Sekr. Vance savo kalboje 
ti lėktuvams reikalingas išsine- naujai 
šiojusias ar sugedusias lėktuvų prižadėjo

-dalis.-----—— ---------- -4 JAV kooperaciją
I

JAV vyriausybė žinojo, kad!
dabartinė Irano vvriausvbė ne-V »/

pildys pasižadėjimų, bet iki šio 
meto vyriausybė nepadarė jokio 
oficialaus pranešimo, o Irano

-vyriausybė^emokė-jo JAV pini- .
gų, nors jai pakartotinai buvo 
priminta.

valdžiai į 
glaudžia

demokratinei 
tvirtą7? Šimtamečio Adomo Vamo kūrinysIZRAELIO KARO PAJĖGOSVERŽIASI I LIBANA ir

Tikisi gauti didelę 
paskola

WASHINGTON. D.C.— Chry
sler’ bendrovės vadovybė, paty
rusi, kad Kongreso finansų ko
mitetas yra pasiruošęs lengvo^ 
mis sąlygomis paskolinti bend
rovei 750 tnilijonų dolerių, labai 

-džiaugei, nes jie yra įsitikinę, 
gali’uybe atstatyti bendrovę.
Chrysler pagamino geras m^šL^Ąmęrikps Jėktuvai F-14 bombo- 

uKos, kad
Chrysler 

n<* d- o
pirkti 

ga-

r t ..tęs, padarytas Antrojo pasauli
nio karo metais,-daugelis iš jų 
neseniai plojo Kinijos operaci
jai Vietnamo žemėje”.
—Lietuvos^Komsomolo-GK-pir-

Prezidentas Roldos, 38 metų 
amžiaus advokatas, valdžios pa
reigose neturintis jokio patyri
mo. yra pirmas demokratiškai 
išrinktas prezidentas po devy- 
nrų metu—diktatūros—režimo. 
Ekvadoras yra kalnuota, 7 mili
jonų gyventojų šalis, jau antroji 
Pietų Amerikos valstybė, pa- 
siuntusi savo diktatorių genero
lą atgal į barakus, kur jis ir 

-priklauso.- ~
Pirmoji ką tik panašiai pada

rė Bolivija, kur prieš keletą die
nų prezidentu buvo inauguruo
tas Walter Guevara Arze,- bai- 
g’ant 15 metų trukusį militaris- 
tų režimą. _

62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam* 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND-AVĖ. 
523-8775

Tiktai $98 pusmečiui automobilio
GRUPĖ IZRAELIO KARIŲ IŠSPROGDINO 

NAMĄ IR GRĮŽO Į.IZRAELĮ
BEIRUTAS, Libnas.”— Izraė-^—' A :

lio kariuomenės dalinys penkį- Prez i centas rūpinasi

masis sekretorius V. Baltrūnas 
ragino “visada atsižvelgti į su- 

“ .lažines * pro-
OPEN HOUSE SUNDAY
August 12 — 1 to-g-PrSL- 

6449 S. Rockwell
.6. rm. brick ' bungalow.
^LEO L PARKER & ASSOC., INC.

5746 S. Pulaski Rd.
767-2562

i aktualėjusias l
pagandos pastangas t ransf o r-» inkas -S. Tabatabai- - r -tadieni - islveržė "i. Libano terito-

V. e L X J KXkAV * XX. xx*X> u. — X X ...A... A

depohtiWyir^epffl y % -Meiįgelės^ Paragvagaus-i ūkinihk^mamą; esantį tiEtai 50
j jardų atstumoje nuo Jungtinių
' Tautu kariuomenės centro, vis- v
ką iškėlė į padanges, ir vėl ra-

žūdyti 40(Ų)00 žydų vien Tik
Auschwitzo stovykloje.

Paragvajaus aukščiausias Teis
mas praeitą trečiadienį atėmė

____ y rinkimais
WASHINGTON, D;C. P'ra- 

nešimai rodo, kad nuo šios sa
vaitės prez. Carteris kreips dau
giau dėmesio artėjančiai rinki- 

. Prezidentas 
su Hamilton

viešai spaudai pareiškė, kadmUoti tarybinio jaunamo pasau-_ _____ Basement,
attic,-garage. Low Taxes. .Low 30\s.

riją, pasiekė jiems reikalingą
J-— Tnz. V.' Vidugiris išrinktas

Amerikos Legiono West Holly- ¥ __ ___  _ ____
wood posto 405 nr. komandie- baiWįšiįfming^bus^rugpjūčio ?8 

Yiumi. Poste daugiausia yra es-jvakare Radisson viešbutyje, či-įriumi. Poste daugiausia yra es- . - -
XA1XO VI XI _ UI V Y ■ • -I-I - I • • ---------------------------------- -- ^.*,7 -

^meniška nuomonę'jas. užšisa-^ ĮtĮF^te^YUrAalmes legiome- kagOj^ VfsiniefiiviareTečiami
kant. r dalyvauti. Įėjimas $17.50 asme-

tr-um bųvo.asrinkias-mz.._V. tet FR

susipažinti, ir) pareikšti .savo
• . * ....... - * ***='>■*“• ' '• V' • '"0

siunčiamos -dvi - savaites ;nemęr kaųauskas, dabartinis Lietuvos 
^amai. -i -H, •• ■ generalinis /konsulas^:.,generalinis konsulas.

. IN TOWNBUSS. OPP.
Biznio Proga — Mieste

Y ’

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARUA NORElKIENg

Didelis pajšn±aldmas gerc^ rūšies įvairių 
MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

b. * 
yLz

B

* 6-6489. Tuo pačiu telefonu pas
kambinus bus galima gauti in
formacijų apie kitus įdomius 
Vyčių seimo parengimus. (Pr).

— DENGIAME ir taisome vi-

MARQUETTE PARKE parduoda
mas namas ir taverna. Dėl informaci
jų skambinti tei. 776-4956.

HELP WANTED — MALE-FEMAXE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkiy

a

sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS. KIELA. _ Skambinti 
_____ Tel. 434-9655 (PR)'

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces..

CASHIER
Hours 5 AM —2 PM 

Benefits -Profit Sharing Plan. Paid
Medical - others:—----------—-------- -

SALARY BASED ON EXP.
-----Call CRAIG 829-7700

A. T VERAS
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas -ir Taisymas — 
2646 West 69th Street 
Tėl. REpublič 7-1941 J

nacionalistines, religines pažiū-

\
I

n
t I

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

• ' i M'

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., CMcaWrDl. 60629. — TeL WA 5-2737
ŽTV . • V. V'A L A N TI NASTAUPYKITE PIRKDAMI IšFABRIKO SANDĖLIŲ
SEKMADIENĮ, RUGPIŪČIO 12 D., NUO 8 VAL. RYTO 
’ ' ; IKI 4 VAL. POPIET

Pirkit dabar dovanas saviškiams ir siuntiniams
♦ SPECIALŪS BARGENAI TIKTER ŠĮ JšPARDAVtMĄ
♦ SAULfcS SUKNELES — buvo $13.50 dabar $3
♦ DAUG NAUJOS ŠILTOS APRANGOS
• 15 YARDŲ NAILONAS 108’ platumo - $5
• JUOSTOS IR TĮSTANTI MEDŽIAGA — 2,3 ar 5

centai už yardą *' į
• CHALATAI, PIŽAMOS, KELNAITĖS, SUKNELĖS 

IR KITA
Specialus Įvairios Medžiagos Gabalų Maišelis tik $1-

i-

1022 W. VAN BUREN STREET

ras, kapitalistinio gyvenimo bū
do standartus. Todėl negalima 
taikstytis su tokiais atvejais, kai

pilietybę, kai nustatė, kad jis 
organizavo suimtų žmonių žu
dynes Auschwitze. Wiesenthal 
tvirtina, kad Mengelė įsakė na

komjaunimo organizacijos nesi*
*• **• _ _ . ' — - - • M ■gilina į jaunuolių interesus/ po

linkius, pomegiuš/dirba ideolo
ginįdarbą paviršutiniškai, šab-
Ibniškai, neįdomiai

miai pasitraukė į Izraelio terito- j minei kampanijai, 
riją.
saugomas, bet Izraelio kariuo-

tėriasi
saugomas, bet Izraelio kariuo-j Jordanu ir telefonu kalbasi su 
m en ės dalinys ne tik ramiai pa- g ube m a tonai s.

Prezidentas jaučia, kad sen.

Pasienis, rodos, stropiai! dažniau

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980 

! ------- --------------------------_ » ______ . _____ .

0

VLIKO PIRMININKO SVEI
KINIMAS JAUNIMO 

KONGRESUI

Dr.. Kazys Bobelis pasiuntė 
šiąYelegramą'Pasaulio _ Lietuvių-

E. O. E. M. F. H.

7 S. 600 County Line Rd. 
Hindsdale, II. 60521

I
I
I 
?"

PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS 

Didelė automobiliams aikštė veltui

sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame. lietuviškai- 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers; (Pr-)

|__ __ INTERVIEWERS

$200-$300/Week. Full or part time.
_____ _ Jw —•
We have 50 immediate openings 
for interviewers to work in our 
advertising circulation department. 
No experience necessary, will train.

Call for appointment Sunday

Man or woman, 20 years and over.
We have 50 -.....Į
for interviewers to work in

M. ŠIMKUS
Notary Public

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

šymai ir kitoki blankai.

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
‘------- šymai ir kitoki blankai.

Jaunimo' Ketvirtajam Kongre- 
sui Anglijoje:

Labai apgailestauju negalėda
mas dalyvautiPasaulio Lietu
vių Jaunimo Ketvirtajame Kon-

__________ siekė jiems reikalingą apgyven-.
pilietybę visiems tiems užsienie-, dintą ūkininko nameli, paverstą 

į karo medžiagos sandėlį, bet 
tuojau organizuotai pasitraukė 
į Izraelio teritoriją.

PALESTINIEČIAI UŽMUŠĖ 
DU ŽMONES

Praeitą ketvirtadienį Jeruza-^kius patarimus. Viceprezičleriias 
Įėję sprogo palestiniečių palikta

ciams, kurie nuo 1960 metų din
go iš Paragvajaus. 1959 metais 
dr. Mengelė tapo Paragvajaus 
piliečiu, o nuo sekančių metų 
vyriausybės organai neturi jo-
kios žinios _apie_ jUD.okumentai 

._jodo, kadJi960 metais jisjjarda- 
vinėjo Paragvajaus ūkininkams 
vienos firmos Vokietijoje gami-; bomba, užmušdama du nekaltus 
namas žemės ūkio mašinas. 1960 vietos gyventojus. Izraelio ka- 
metais jis dingo iš prekybos ir' ro vadovybė pranešė, kad pales- 
iš Paragvajaus. Wiesenthal ma- tiniečiai bus nubausti.

grėsė. Vyriausio Lietuvos Išlais- n0, ^a(j Mengelė su šeima gali 
slapstytis dideliame Paragva-vinimo Komiteto ir savo vardu , v ... '’"JT"— ~ e/ 

nuoširdžiai sveikinu šį įspūdin- jaus miškų ūkyje.
No experience necessary, will tram. 

Call for appointment Sunday 
through Monday, 487-5300. HOMEOWNERS POLICY

Juozo, šmotelio

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma h 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
mauta autoriau? troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

tkirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitui 
gyvenantieji prašomi užsisa 
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago. IL. 60629.

— Emiliano Zapata vakar bū
tų buvęs 100 metų, jei būtų dar 
gyvenęs. Meksikiečiai jį aukš
tai gerbia.

/■
NAMŲ REMONTAS

Langai — Durys — Poržiai — Ca- 
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai i

TeL 476-5635
k.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkp Reikia

MAINTENANCE
Someone to take charge of building 
maintenance, i ncluding machine 
electrical repair for small business.

^733-3313

maintenance, i ncfnding machine &

MACHINIST
Ahle to set-up own runs on lathes 

jitaiizatios. Good starting' rates. Ap
S mills from pAnts. Fully Pa;d hos- 
jitaiizatios. Good starting rates. Ap 
£y in person or phone.

GEAREX, INC.
7100 N. Lehigh St.

______  763-8200

EXPERIENCED PLASTERERS
Will furnish materials. Steady Work.) 

Call in English:
RE-HAB CONSTRUCTION

1127 W. Farwell, Chicago, IL 60626 

465-5806

U3
%

I 
f

U M

F. Zapolis, Agent 
32081/2 W. 95th St 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654 V

*T*T« »*»M

in«u«awc«

State Farm Fire and Casualty Company

____ advokatas____
CHARLES P. KAL & Associate 

2649 West 63rd Street.

Te|. 776-5162
Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v.
Vakarais tel. RE 7-5047. Į

I

Raštinė Teikia jau daugiau kaip 
___________ kUanlamc *

’. Šeštadieniais iki 12 v.

40 metu, patarnaudama klientams.1^
 -T. — --- ----7

0
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gą sąskrydį, kuris liudija mūsų 
jaunimęu "laisvajame pasaulyje 
tautišką atsparumą. Jaunimas 
yra mūsų tautos ateitis, ir jo 
talka mūsų okupuotai Tėvynei 
yra labai svarbi. Linkiu Kon
gresui darnaus ir našaus darbo, 
kuris ryžtingai būtų tęsiamas 
grįžus į savo kraštus. (Elta)

- __ Nustatyta, kad jūros gyvū
nija užtroška tose vietose, kur 
mineralinis aliejus dengia van
dens paviršių.

su šeima 
praleis savaitę, beplaukiodamas 
upes laiveliais??

— Prez. Carteris

nas, bet nėturėj'- Rv 
negalės jų ’■ •duoti, 
automobihii suvartoja da 
žolino, o žmones nen---
maši nų, -kur ių -m< 1 a i da u g 
žolino suvartoja. Žmonės nori 
lokių motorų, kurie mašinas ga
lėtų nuvežti net iki 30 mylių

Kennedy veda labai atkaklią kenu Salonu gazolino. Numaty- 
rinkiminę kampaniją. Visa eilė 
aštrios plunksnos žurnalistų dir
ba senatoriui. Atkaklūs Kenne- 
džio draugai pataria Carteriui 
visai nekandidatuoti, bet prezi
dentas nekreipia dėmesio į to-

ta pagamintas mašinas išvežti 
Į tuos kraštus, kur gazolinas pi’1 
gesnis, ir ten parduoti turtuo
liams. o Amerikoje reikės paga
minti tokias maš’nas, kurios 
ypač šiuo metu nevartotų tiek 
-ęazoltncr.

nėšiai visai nereikalingi, nes da- 
bartinė vyriausybė visai nenu
mato tokio atsitikimo, kada jai 
kiltų reikalas juos vartoti. Tai 
nepaprastai brangūs lėktuvai^ 
kurie buvo užsakyti ir buvusiai 
vyriausybei įteikti. Viceministe- 
ris nepasakė, ar naujoji vyriau
sybė yra pasižadėjusi minėtus 
lėktuvus grąžinti. Anksčiau bu
vusi Irano vyriausvbė ir karo 

V v

vadovybė tokių lėktuvų reika
lavo ir juos užsakė, tuo tarpu 
viceministeris Tabatabai tvirti
na, kad tokie lėktuvai Irano ka-

Tornadai Wisconsine 
r į

Tuzinai tornadų, išsivysčiusių
iš smarkiu audru Viduriniuose 

J- - v 4.

Vakaruose ir Didžiųjų Ežerų 
srityje, praeitą savaitę užmušė 
vieną žmogų Wisconsine. pada-

Iš Šeimos Į Montgomery
SELMA, Alabama. — Apie 50 

| Ku Klux Klano narių praeitą 
i

Turkai jaunuolei 
skirs 10 mėty

ISTAMBULAS, Turkija. — į Montgomery “parodyti juo- 
Turkų teismai planuoja 18 me- džiams galtąją jėgą”, užtikrin-

penktadieni pradėjo 50 mylių ii* 
gumo eiseną keliais iš Šeimos

tų Amerikos jaunuolei paskirti > darni, kad iki žygio pabaigos jų 
10 metų kalėjimo už narkotikų 
pardavinėjimą. Gabi Kaliforni
jos studentė Loretta J. Dooley 
gavo progą praleisti atostogas 
pas vieną turkų šeimą ir pate
ko bėdon.

Mondale pareiškė, kad pirmi- 
niuose rinkimuose prez. Carte- 
riui teks įveikti sen. Kennedy, 
o vėliau teks persiimti su res
publikonų kandidatu.

Darbo partijos vadai 
nesutaria

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio Darbo partijos vadai, pra^ 
laimėję paskutinius rinkimus, 
dar ir dabar neranda būdo už
miršti antraeilius dalykus ir or
ganizuotis rinkiminei kampani- 

paguoda motoristams ir dvirati- jai. Buvęs premjeras Rabin

Užpylė 638,827 duobes, 
ar tiek ju priskaitė?

CHICAGO. — Nors tai maža
Buvęs premjeras

MOVING 
Apdrausta* perkraustyniat 

ii jTairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376^1132 arba 376-5994 
m,........... . i —

SKAITYK PATS IR PARAGINK, 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” /

I

I

KAUJJBMOt, CHKA»O VILL Saturday, August 11, 19J9 1

— Erdvių laboratorijos (Sky- 
lab) kritimą planavęs matema
tikas William J. Perry paskirtas 
Kennedy komplekso skriejimų 
planuotoju. Jo apskaičiavimai 
buvo patys tiksliausi.

maršuojančių skaičius išaugs iki 
2.000, bet sekančią dieną iš tų 
50 drobulėmis apsiautusių KKK 
bebuvo vos 30, kuriuos lydi apie 
50 truperių ir šerifo policijos.

Plentas tarp Šeimos ir Mont
gomery juodžiams yra pasidaręs 
istoriniu keliu, kuriuo jų vadas, 
civilinių teisių kovotojas Martin 
Luther King prieš 15 metų pra
vedė pirmąją juodžių gausią 
demonstraciją Alabamoje.

— Kardinolas Cody rengiasi 
skristi į Romą įvairiems reika
lams aptarti.

Radegunda,

KALENDORfiLIS

Rugpiūčio 13: 
Ipolitas, Elvyrė, Gilvilas.

Saulė teka 5:54, leidžiasi 7:56.

Oras pragiedrės. * r

- ro- vadovybei visai nereikalingi, -rė-daug žalos gyventojir nuosa-----
- nes-jie-neįeina 4-vadovybės stra 

teginius konceptus.
Viceministeris Tabatabai taip i elektros energijos. Vien Wis- 

pat nepasakė, kokiu būdu vy- [ consine ketvirtadienio nakties 
riausybė rengiasi F-14 lėktuvų ■ audroje užregistruota mažiau

siai 14 tornadų, ypač Oshkošh 
ir Madison apylinkėse. 77.

atsikratyti. Ar ji planuoja minė
tus lėktuvus atiduoti amerikie
čiams ir sumažinti skolas, ar ji 
rengiasi parduoti kitoms valsty
bėms, jeigu karo ir naikinimo 
metu minėti lėktuvai nebuvo

Į tvirtino, kad pralaimėta dėl ne- sunaikinti ar apgadinti. Jis pra- 
ja į duobes, bet miestas vis vien Į paprastai didelės neapv mantoj. ,
ninkams, kurie vis tebeįvažiuo- j

J z- - - -...... .1 Rabin bnli’m S men Pe^es už
tvarkė’ daugiau kaip pusę mili-1 nemokėiimą įgyvenanti vis:ems
skelbia, kad jo darbininkai su-

jono duobių nuo tos dienos, kai 
šįmet prasidėjo gatvių taisymo 
programa.

Apie 300 Gatvių ir sanitacijos 
departamento tarnautojų dar
buojasi taisydami žalą, kurią 
padarė praėjusioji nuožmi žie
ma. Departamento komisionie- 
riaus pavaduotojas Robert Mar- 
zullo net paskelbė, kad nuo gat
vių taisymo pradžios nuo pava-

i

oriimtinos taikos, o Peres parašė 
knygą, kurią pavadino “Kamba
rio atsiminimai”, kurie jau iš
versti į anglų kalbą ir šiomis 
dienomis pasirodys. Peres pasa
koja, kaip Rabin aiškinosi dėl 
žmonos sąskaitų Amerikos ban
kuose. Daugelis darbiečių mano, 
kad abu partijos vadai turėtų 
pasitraukti.

pilės- vybei ir per tris dienas iš
i tūkstančius žmonių paliko be 

.'Vien
į. .....Vien

Žymus gaujų priešas , 
gaus aukštas pareigas

Nenuilstantis- CHICAGO.
nešė, kad Iranas turi 75 ar 80 kovotojas prieš kriminalo sindi" 
tokių strateginio bombardavimo 
lėktuvų. Viceministeris taip pat 
pridėjo, kad daugiau negu tūks
tantis lėktuvų visai nebetinka 
skraidymams, nes jiems trūksta 
išsinešiojusių dalių.

Tabatabai’ pastebėjo, kad bu
vęs šachas taip pat užsakė 160 
F-16-A ir B lėktuvų. 7 E-2a lėk
tuvus ir 4 Spruance klasės lėk
tuvus. Visi jie yra brangūs ir 
sudėtingi lėktuvai.

katą William Duffy numatytas 
paskirti viso Chicagos miesto 
piktadarių investigacijų koman- 
dieriumi.

Duffy yra Chicagos laikinojo 
'■’’oerintendento Jo- 

ii pesirinktas ko- 
aiiizuotu kriminalo

policijos 
seph DiLeona 
vai t

sario iki liepos 31 dienos pri
skaičiuota (ir užpilta) 688,827 
duobės.

— Fordo Co. turės atšaukti
420.000 Capris automobilių pa
taisyti diržus, šviesų mygtukus ... . v «

j — Indianos ir Illinois valsti
jose ieškomas Melvin Guyon, 
Į Clevelande nušovęs FBI agentą.

ir aliejui turėti vamzdžius.

— Iš Baltųjų Rūmų atleistas 
Daniel Morgan už nemokėjimą 
mandagiai kalbėti.

— Aš turiu teisę kalbėti, o ne 
tu, — pasakė Rand J. Araskop, 
naujai išrinktas ITT preziden
tas, rinkimus pralaimėjusiam, 
bet savo kalbos nutraukti neno
rėjusiam prezidentui H. Geneen.

Musulmonu žiaurumai
BEIRUTAS. — Sirija arešta

vo du musulmonų “Brolybės” 
lyderius, kurie įtarti suplanavi
mu ir įvykdymu skerdynės, ku
rioje birželio 16 dieną Sirijos 
šiaurvakario mieste Aleppo bu
vo nužudyta daugiau kaip 60 
armijos kadetų. Laikraštis As 
Safir penktadienį paskelbė iš

Bet buvęs šachas Pahlevi, už
sakydamas lėktuvus, nepasirašė 
jokios sutarties pagedusioms ar
ba išsinešiojusioms dalims gau
ti. Geriausieji lėktuvai be pa
keičiamų išsinešiojamų 
kraštui visai nebetinka.

; WASHINGTON. D.C.-

si -.d • .tu.
Chicagos policijoje tebevyks

ta nuot Ignus persiorganizavi
mas. Skelbiama, kad iš 24 dist- 
riktų komandierių 8 bus iš pa- 
reigtr-ątlėidžiami. 1

i

daliufc.

Vice- 
ministerio Sadak Tabatabai pa
reiškimas yra pirmas šios rūšies 
viešas klausimo iškėlimas. JAV 
vyriausybė jau du kartus krei-

— Chicagos policijos vadas J.
,_  Illinois, Indianos ir Ohio DiLeonardi atleido 30 policinin-

valstijose iškrito 3 coliai lietaus, kų, nesupratusių pareigų.

— Majore Jane Byrne įsakė 
taxi bendrovėms paleisti dau- 
giau mašinų miesto gatvėmis.

Damasko, kad Sirijos valdžios ( pėsi į atsakingus Irano organus, 
areštuotieji yra Hussni Abo ir prašydama mokėti skolas. Di-
Zuheir Zaklouta. dieji Amerikos -lėktuvhi buvo

ft i pagal Irano vyriausy- 
sakymą. bet naujoji Ira

no vyriausybė ne tik nemokėjo, 
bet į priminimus nieko neatsa
kė. Pareiškimas spaudai nieko 
nereiškia, bet yra vilties, kad 
dabartinė vyriausybė pracės šį 
klausimą spręsti. Washing'.one 
žinoma, kad Tabatabai labai ge
rai informuotas apie . ką eina 
kalba. se--

pasup 
bės ii

i I



J. KLAUSEDUS

<os Angeles,
ROMAS GIEDRA APIE SAVE IR APIE GYVENIMU 

OKUPUOTOJE LIETUVOJERusifikacija Lietuvoje vyk- A- doma. Iš čia važiuoti ar nevala žinoti į okupuotą Lietuvą —tai Nu.
T.*«pos 22 d. Los Angeles šv. 

Kazimiero parapijos salėje 
mer'sos iLetuv.ų laryiios 
A skvrius :
okup. Lietuvos aivy 

1110 Giedros pranešimą - pra
kalbą. Publikos prisirinko ga-

surengė neseniai iš esąs asmeniškas reikalas.,kušio Ko-važiavus nesibijotina susitikus'1
na apsčiai. Įvadinį žodi tarė ALTos skyriaus ;F. Masaitis.Geidros žmona^ ji publikos pio jimais pasveikinta.Į publiką prabilęs R. Giedra dėkojo keletai asmenų, kurie jam čia apsigyvennt <laug pa-

pirmininkas Salėje buvo ir R.
kuriegelbėjo.Tarė ačiū ir ALTos sky valdybai, I------- ----riaus valdybai, kad suteikė jam šią progą plačiau su los-angeliečiais susipažinti. Kalbė damas apie save sakėsi gimęs 194-4 metais. Mokęsis Palangoje. Dar nė 17 metų mas ] ’ i neturėda-buvo areštuotas, kalintas Pravieniškėse, vėliau išvežtas į Rusiją. 1956 m. bausmė, kaip nepilnamečiui sumažinta, l^o/ m

savo tautiečius, Su jais kalban tis kalbėti tiesą apie gyvenimą Amerikoje ir apie patirtus įs- Lie-piūdžius ten nukeliavus.tuviai vieni nepriklausomybės neatgaus, bet ją tikėti būtina.
Buvo

jei

paleistas į laisvę, bet toji laisvė buvusi tikras namų are- , šias Mokęsis technikos mokyr r kloję. Kartą plaukiant Volgos lipe, buvęs vėl areštuotas.Paprašius leidinio aplankyti Amerikoje gyvenantį tėvą, bu.neigiamas atsakymas, bet kurio laiko sovietinės Įstai gos jam pranešė, jog gali abu Sv žmona visam laikui į Amerika išvažiuoti. Pasakodamas apie okupacinį gyvenimą pabrėžė, jog gyventojams vis mė sos trūksta, neutženka nž kitų reikmenų. Dideliame Maskvos“ prekyb. centre mažiau prekių, negu kurioje pačioje mažiausioje A merik os—krautuvėje._ A - inerikos gyvenimą kritikuoti —susilaikąs^-taip pat nesąs konv petentingas aiškinti ir paverg- „m lieluvių __kultūrinį gyvėnir mą.

vęs PO

Klausimai iš publikos leista Giedrai duoti klausimų. Buvo įvairių, f tuos klausimus, kurie lietė religinį gvvenimą, Giedra atsakė,}skaitote Liet, Katalikų Bažnyčios kroniką, tai ten yra atsakymai. Amerikos lietuvių laikraščiai teisingai aprašinėja pa vergėjo tikslus ir tenykštį gyvenimą.Kalbant apie būsimą Maskvos olimpiadą, Giedra atsakė, jog užsieniečiams bus sudarytos puikios sąlygos, bus ir apmulkintų. Dėl naujo pilietybės ^statymo gal čia perdaug jau- dinamasi, nes naujas įstaty. mas naujo neįnešus, tokios ‘politikos” apie išeivius jau nuo seniai Sovietų Sąjunga lai kėši.

y K

(Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)Karvės sode ’
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VOLDEMARININKAI VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAISJUOZAS AMBRAZEVIČIUS 

(Tęsinys)Voldemarininkains apiamin-1 Ii buvo padaryta visa eilė pasitarimų, net siūlant įvairių vietų vyriausybėje, bet su vienai sąlyga, kad jie atvirai ir viešai remtų Lietuvos nepriklausomybės mintį. Pirmuose

mečiau Pvragiaus reikalavimą. _ _ « « w •
Kadangi buvo aišku, kad sis 
sukilimas buvd vokiečių Gesta
po inspiruotas jr remiamas,reikėjo būtinai išvengti pačių lietuvių kraujo praliejimo, nes Gestapas tokio incidento tik irpasitarimuose jie su ta sąlyga laukė . . . Apie sukilimą aš tuoj sutiko, bet vėlesniuose atsime- pranešiau tė. Pajutome, kad jie neturi sa- su vongenerolui visagaliu Gestapo ir patarėvarankiškumo ir sprendinio ga- baigti incidentą be šūvių (St.lios, bet yra saistomi kažkokio užkulisio” (A. Darnusis Į Laisvę 1955, Nr. 7-44).Netruko tas užkulisis išaiškė- 

ti. Tai buvo nacių saugumas^ anom dienom iškilęs aikštėn vėl Kurmio figūra.(3) Kurmio akcijos naują veiksmą vykdė lietuviškos, rankos — majoro J. Pyragiaus, at-

Raštikis, Kovose . • . II, 302 p.).
Pulk. Bobelis komendantūro

je išsilaikė visą naktį. Anksti

jais?. Atsakyta, jog tai vis rusų okupacijos išdava. Rusų nebu- 
—nebuvo—tokių___kaltinimų.Lietuviai komitetų nariai ar mokytojai, kurie dreba dėl savo “kailio, yra aršesni,negu susai, jie-labai aktyviai vykdo ru sų nustatytą politiką. .0 rusų esama taip pat atsargių, jie tokiuose reikaluose neišsikiša į priekį, paveda lietuviams jų- suplanuotus tikslus,__ vykdyti.Žinoma, nevisi rusai esą blogi, jų visų nesą, galimą kaltinti.• Valdžia bloga, s Nuvažiavus .ten slaptai dovanoti užsienio "valiutą esąs pa- Viemas“klausinras—buvo—sa- ^vojingas • elgesyS-pačiam_ dova-

mokyklosNuo antro pradžios skyraus privaloma rusų kalba. Aukštojo—mokslo—speciali—liter ratūra tik rusų kalba, kino teatruose rusų filmai, be lietu- ziško žodžio. Tai vis rusifikacija. Yra rusų gimnazijų be he- tlvių kalbos. būtent:: sodėl vis kaltinami rusai, kai tuo tarpu spaudoje skaitome, kad lietuviai lietuvius persekio •ja ir nieky tojai, komitetų na- riai minimi tais •
vaimingai Įdomus,

Į vykusio iš Berlyno, Liepos 23Į popiet temperamentingame pa- Isikalgėjime su laikinosios vy- Iriausybės pirmininkaujančiu ir I kitais laikinosios vyriausybės būstinėj J. Pyragius dėstė min- Prie pat įvažiavimo išly- Įįs įr jom paremti argumentus

rytą, kaip buvd telefonu sutar
ta su vyriausybės atstovais, 
pulk. Bobelis paliko komendan-“ 
turą, jos niekam neperduoda
mas. Tada ją užėmė kpt, Kvie- 
cinskas. “Kpt. Kviecinsko, kaip 
sukilėlių ‘ paskirto Komendanto, 
generolas vo’n Pohl nepripažino 
ir su juo nebendravo, t o. buvu
siam lietuvių komendantui pul
kininkui Bobeliui gen. v, Po'hl

vyriausybės atstovais,

šiam lietuvių komendantui pul;
JI

ir'toks gyventojas laiko- nu.gintas plotas, padaryta nauja kaįp įr Kurmio organizuotamna-mas mas, kol numiršta. Visa žemė, kurioje leista pasistatyti mą ar darželį laikyti, yra valdžios ir tik duodama ja nau- dotisr jokias nuomos nutarties nesama.Klausimuose dar kartą iškė. lūs vizitatorių elgesį, A Giedra pasisakė, jog okupuoton Cie-
z r * -tuvon nuvykus, nėra ko tylėti, reikia apie'padėtį atviraii ka

■ »l
smar-

Obėti.““Pasnekėsys baigtas kiais plojimais prakalbininkui pagei-bti.Prie įėjiųio buvo krep

vieta vyresniųjų skautų pala- memorandume. Kada laikino- šios vyriausybes žmonės tuod Įspū- klausimu nesileido Į diskusijas, y£jj. Pyragius atsistojo demonstra-į tyviai ‘ pareiškė, kad nuo šiol j krašto likimą į savo rankas pe- metais 1 rimąs jis, pasakė Heil Hitler ir atskirai mažųjų ir vyresniųjų dingo.Tą pat naktį, liepos 234 Pyragiaus ir jo draugu vo'ldemari- 
_____ _____  ___ ___ _ _ ____ __________ ___________________________ V_______ O -rtiek daug suvažiavo j^torinro/Triiikų grupė (Taunys, V. Sta- kartu su jais ir tėvų, kad sto-inevičius, J. Vokietaitis ir kt.) pučą prieš laikinąją

pinėnis.
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CHICAGO SAVINGS AUGA IR PLEČIASI

kI
■ i 
r

atsiuntė gražų padėkos raštą Tai buvo gen. mjr. von Pohl ,, delikatus protestas prieš Gesta-,, pd kombinacijas” (St. Raštikis, ( ;Kovose .Atskirta vieta svečių ar tėvų stovyklavimui, dis toks, jog stovyklavietės dovybė yra gerose rankose, puikiai moka ją tvarkyti.Kai ankstyvesniais
stovyklauta, tai .tik dešimtimis: skaičiuota, 6 liepos 28 d.

T

. II, 302 p ). Mėginu-naktį patys buvo suimti ir LAF (ištabe internuoti. . > • į(Bus daugiau) ”
PASIKALBĖJIMAS - =SU GYDYTOJU " Psichiatras tikrina pacientą.

Chicago Svaings & Loan Asso- bendrovės komisionierių. Jis ta- ciation, nežiūrint į pakaitas pietinėje Chicagos dalyje, ne tik stiprėja, bet ir plečia biznį.Chicago Savins pastatė puošniai įrengtą bendrovės priedą, prie kurio automobilistai gali labai lengvai privažiuoti ir, ne- išlipdami iš mašinos, gali padėti savo savaitines ar mėnesines santaupas.Privažiavimas prie taupymo bendrovės langelių labai patogus, be jokių trukdymų nei laukimo, nes turi penkis plačius ir' lygius automobilių takus privažiuoti prie langelių. Be to, dar yra du takai pėstiems, kuriems taip pat nereikia laukti bendro- vėš^valandų.nJie^ali gražiu ir saugiu taku prieiti prie taupymo langelio ir įmesti visas savo santaupas, kaip tai padaro automobilistai. 1 "Specialūs 1 toks tautomobilis- tams ir pėstiems pastatytas naujas pastataš stovi šiauriniame Chicago Savings sklypo gale, prie 62-osios gatvės ir S. Western Avenue, visai prie didžiulės Sears <&7j<R6ebuek krautuvės. Namas mūrinis, pamatai sustip-rinti, kad niekas prie jų neprieitų, o aplinkui, taupymo. i to aptverta stįjaiį glytų tvora,

rė kelis žodžius, palinkėdamas Chicago Savings bendrovei sėkmingai plėsti savo biznį naujai pastatytu ir atidarytu pastatu.
1

I s

*1 I
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Matant vakarų pasaulio irkad kiekvienas mūsų šaliesrusų kalbos, kuri savanoriški tykiuose su komunizmu, mums priimta, kaip bendra visų tory- tremtyje belieka pareiga vie-lietis galėtų išmokti didžiosios ypač JAV žmonių naivumą san-vie-Į binių žmonių istorinė savastis, ningumu sustiprinti savo jėgas.• Re kia pasiekti, kad rusų kalbūs kad galėtume palengvinti pa 'dėstymas visiškai atitiktų moks-

1973 metais buvo per klaidą Įmaišytas Į gyvulių pašarą, parduodama kaip Velsicol Chemical Corp, produktas. Tik du tyrinėtojai AMA žurnale iškėlė tą daug pakenkusią klaidą.vergtiesiems broliams tėvynėje ir dešifruoti vakarų pasauliui L:etuvos okupanto klastą, atverti jiems akis, koks pavojus tyko ir juos, jei laiku neatsibus ir toliau gyvens iliuzijomis. Kas turi protą, tas gali lankytis tėvynėje, nežiūrint senas ar jaunas, bet tokių okupantas nelaukia, nes iš tokių nesitiki sau naudos, tvirtina lankytojai.
Emilija Čeki-enė (Dirva 31 nr.)

j lo disciplinos ir auklėjimo tikslus — kalbos priemonėmis formuoti moksleivių komunistinę 1979 m.
-* t 
L x

MEKSIKOS ALIEJUS 
DEGA IR TERŠIAJau kuris la’kas Meksikos minerabnis aliejus dega, teršia vandenis, pakrantes ir sudaro paukščiams ir vandens gyviams mirtiną pavojų, o Amerikai ir Meksikai dar ir didelius nuostolius, bet niekas, bent iki š’ol, to taršalo ir gaisro nesutvarko.Tam gaisrui ir naftos (oil) taršalui yra surastas būdas jam pašalinti, bet tam yra reikalinga stambesnė suma pinigų.

Nukerpus kaspiną, ponia Pa- kelienė pakvietė visus ceremonijų dalyvius ir svečius užeiti ir pažiūrėti, kaip naujas pastatas į atrodo. Kaip prie kaspino, taip ir prie naujo pastato buvo nu trauktas didokas pluoštas įvai rių fotografijų. Vienos prie kas- ! pino, o kitos prie naujo namo durų ir viduje. Manoma, kad šiomis dienomis Naujienų skaitytojai turės progos pamatyti, kaip tas Chicago Savings pastatas atrodo ir kiek jis naujų lengvatų atneša taupyto jams. -Naujienų skaitytojai pamatys, kaip atrodo dviejų milijonų dolerių pastatas.Apžiūrėjus namą, pirmininkė Philomena Pakel pakvietė visus svečius į nesitikėtą naujovę. Pasirodo, kad Chicago Savings v:ršuje pastatė namą santaupoms lengvai įmesti, o apačioje pastatė namą apylinkės gyventojams — susirinkimams ir mitingams. Tai didelis, puikiai įrengtas ir gražiai papuoštas namas. AnksČiauChicago S a v- ings tokį kambarį turėjo taupymo bendrovės name, o dabar, anos salės prireikus pačiai bend-' rovei, apylinkės gyventojams ir taupyto jams pastatė geresnę ir dar parankesnę, salę.Dar labiau svečiai nustebo, kai nusileido pasižiūrėti apylin- kės gyventojams pastatytos puto kios salės. Labiausiai visus stebino skaniausiai kvepiančiu lietuvišku maistu apkrauti stalai. Stalai buvo papuošti “Neringos savininkės Buivydienės labai -skaniai—pagamintais— i r~paruoš-, tais patiekalais. 'Ant stalo" buvo"gėriTlietuvis17 kų dešrų, kopūstų, kugeljp, šiltų bulvių, koldūnų, cepelinų, rvai“ rių pyragaičių. Kai visi surado savo vietas-prie stalo, tai klebo-- nas A. Zakarauskas pasimeldė i y-- _ . _ --- - -ir palinkėjo Pakelienei sėkmin- vįsjems atvykimą, pareiškė gai viską tvarkyti.Prie garbės svečių buvo Illinois senatorius Frank D. Savickas, Illinois seimo atstovas Mi- mas pastatas taupomiems pini-

Nesekime naiviųjų pėdomis

pasaulėž;ūrą.” (Tiesa, geg. 23 d.)Tikriau sakant, toji “didžioji" rusų kalba ne priimta, bet žiauriom priemonėm pavergtoms tautoms primetama. Okupantas nebepajėgia pačios tautos gimtąją kalba indoktrinuoti lietuvių komunizmo idėjomis, žinodamas, kaip nuolat plinta po-, grindžio spauda, atverianti vakarų pasauliui vis daugiau tie-, sos ir šviesos, ko iš tikrųjų siekia mūsų tėvynės priešas. Siekia tautą namie surusinti, panaikinti jos vardą, kalbą ir iš istorijos puslapių išbraukti, prijungti prie komunistinės Rusijos, o išeiviją nuo tautos kamieno izoliuoti. Nors ir leidžiama ten gimines lankyti, bet su jais prie

J ■ | 4 
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išbraukti.

Irane susirėmimas 
su kareiviaisTEHERANAS, Iranas. — Praeitą trečiadienį -šiaurės Irano mieste Orundeja įvyko gana griežtas susikirtimas tarp vietos garnizono karių ir vietinės milicijos dalinio.Kareiviai patyrė, kad trečiadienio rytą mulos Chomeini partizanų kieme Įvyko kruvinas susikirtimas tarp kareivių ir mulos policininkų. Pasirodo, kad ilgas savaites kalėjime laikyti kariuomenės pulkininkas ir seržantas vakar buvo sušaudyti. Chomeini paskelbė visiems amnestiją, o dabar pats Įsakė su šaudy.ti_du. karius. ,Kareiviai buvo besiruošią iššaudyti partizanus.

Jei kas sutiktų skirti “torrrref-—kalui pinigų, tai aliejaus tarša ir gaisro pavojus būtų galima laiku pašalinti, t y. išvalyti vandenis ir gaisrą užgesinti.Vladas š'apėnas— Politikai tyli apie Irano šachą. Jei neskaityti Egipto prezidento Sadato ir dr. Henry Kissingerio, niekas nedrįsta pa- smerkt Irane vykdomų žudynių.1 stalo ne daugiau penkių dienų pasivaišinti ir -Lietuvos gamtą pamačius grįžti. Ryšiai paštu su artimaisiais taip pat izoliuoja, nes nei iš čia gali ką nori siųsti, -nei iš -ten—gauti-nors-ir-beprašo.miškai aukštom muito kainom okupanto naudai. Tai tik dar karta įrodo vakariečiu- ir net
Z .z . .. -I kai kurių išeivių “filosofų" naivumą tikėtos su sovietais draugystės ryšiais nusivylimu.vojo pasaulio valstybėms,'neiš-{ skiriant ir mus.nuo_jų grėsmės J . priglaudusio krašto xAmerikos, I kurioje taip pat sovietinio ko- : munizmo ranka veikia.Nustebino mus didysis Ne^r York Times dienraštis liepos 30-d^-paskelbęs-tendencingas-žir_ nias apie Lietuvą. Esą, dabar visdaugiau lietuvių iš JAV vyksta lankyti savo, savo tėvų" ar protėvių gimtinės, kurioje“ anksčiau labai sunkiai žmonės ’gyveno, o-dabargyvenimas visai kitoks, pakilęs visais atžvilgiais. Autorius pamini vokiečių okupacijos laikotarpi ir tai, kad h-io; laiku Lietuvoje buvo sušaudyta daugybė žydų, bet j-iš tartum neTf

Į 
iSovietų diktatoriai dideliu įstengs ■ įtikinti. Stebėdami dabartinius pasaulio Įvykius savo klaikios praeities vaizdus jautriaiišgyvenam, nes gerai žinom, kad visa,. ką ■ skelbia komunizmas, yra tik propagandinė ap-

riksmu nuolat skelbia, kad vienas svarbiausių socialistinio gy --venimo-būdo bruožas yra visų visuomenės nariu demokratinė lygybė, nepaisant rasinės, nacio- -nalinės-ir--etninės priklausomy- gaulė. Jie -pavergtoms—tautoms bės. Tačiau, kai šiuo metu televizijos ekranuose pasaulis mato, kaip milijonai žmonių bėga iš aukščiau minėtą “lygybę” naujai pradedančių skelbti sovietų infiltruotu komunistiniais nori mų paversti kraštų, nepaisydami pakeliui sutikti mirtį iš jau suklaidintų net savo pačių tautiečių rankų, mes prisimenam ir savo prieš 39 metus pergy- ventas tokio pat siaubo dienas. Mūsų pergyvento patyrimo nei—gražiausiai apgaulingi komunistinės propagandos žodžiai nebe-

— Kissingeris įspėjo Kongre- so- komitetą, kad Rusi joje._galį_ būti pakaitų, jei Brežnevas mirtų. Valdžia gali patekti karo no- rinčiam—jaunimui.----------------- -
pastą— o kad viskas gražiau ,atrodytų, labai grąžiomiS^z^ftjiĮnš veleno- mis išpuošta, gr^^įjičvęlė.Savo laiku ĮVietoj e’ buvo kelios automobllžiį'Įėį ibaldų ir elektros įrankių , krautuvės. Jos visos nugriautos, išpiltas'naujas ir platus kiemas, baltomis lini- - jomis išvedžiotas, kad mašinos galėtų laisvai privažiuoti prie langučio ir dar laisviau pasitraukti.Namų nugriovimas, kiemo įrengimas -irpastato pastatymas gerokai užtruko, bet kai viskas buvo baigta, tai bendrovės vadovybė sukvietė grupę svečių

įiiiiįš veleno- mis išpuošta, ^i^^'įjiėVęlė.bai gražiomiJ:7'zah daromus prieš žmonių laisvę j nusikaltimus be pertraukos garsina savo spaudoje ir braunasi Į svetimą, primesdami tai lais- — Dabartinės Ugandos vadovybė reikalauja jiems atiduoti Idi Aminą, gyvą ar negyvą.Ūkininkai apgailestauja
PBB apnuodytu gyvuliuMichigan© ūkininkai yra nemažai susikrimtę dėl daugelio gyvulių ap- nuodijimo chemikalu PBB (po- lybromated biphenyl), kuris dar

— Kiek . katė-t.urj ausų? — klausia jis.— Dvi..— Kiek letenėlių?— Keturias. ; ‘— O uodegą ar turi?
— Italai baimingai seka ugni- kalnio Etnos vis didėjantit 

į“ 
4 DETROITAS.yra Etnos griausmą.KNOW YOUR HEARTvyklavietės miškas knibždėte surengė lietuvių knibždėjo, jau nebe’ vyriausybe- dešimtys, beet į šimtai. Sveikir.tinas ir tas planuotojų žygis, j patraukę į savo pusę kai ku- _ slo vykiautojų ’sukvietė, nes_ juo daugiaujuo saugiau ir mažesųįenr

į“Tą naktį voldemarininkai,šeliš, kas norėjo aukoti šiems naujakuriamsĮ .tuos tarpu R. Giedra gavo darbo pramoni- : ninko Kazlausko fabrike.
Skautai stovyklauja 

■ --------—y------------------------------------Liepos 28- dž > įbsangeliečiai persekioto^“ -masŲ-jo* namas" apūriįT^pariS- -skautai in-skautesipradejo sto-  . ;'' Vyklavimą savo miške San Ber nardino kalnuose Big Bear Lase raojne,šimeet padaryta nau Lovių:, ir mažiukai 'ir vyresnie- . » " kar- Anksčiau pauš lytės ir vii-: , Liukai, skyrium nuo jų stovyklaudavo.šįmet vieną savaite testovyk- taus, o vyresnieji‘■ skautai stovyklavimą baigs rugpjūčio 12 dieną. . yStovyklavietė pagerinta. Mek ifaltuola aikštė prie valgyk- .6s; taip pat meksfaMuota ii žinias surinkau, ten ir korespondencijas

apdo Valioj amam.notoj ui ir apdovanojamam.-Kaimų niažaį ^ikę. Uei kuris ‘še nesnis :nosios gyvenvietes kejtįs. Ttaž~ ~ nu atvejų jįs( tenKįr palięką- $žmogus atsisako iš se- .nu atvejų jįsį ten'm galięka-
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— Vokietijos santykiai su Izraeliu draugingi ir geri.nugriovimas, Every hour yoer 1 
WOW R* Mb 

r<y 1 
Wbortej®*.

Kvaily, ar tu nematei ka-riuos Kauno tietuvią koman- yy dantūros jaunuosius karininkus ir kareivius, pakeitė komendan- tūros bataliono vadovybę, ~pa- Šalino bataliono vadą pulkinin-CKiek bendrai st ovykiausioj ų , “ i žinios,su važiavo; ■ Mar 'hebtrvdporą palapinių padėjęs pasta- tytij išvažiavau- namo. Yra ir iš San .Francisco apylinkės bei iš paties San Francisco stovyk pulkininkas J. Bobelis. Jam nejauti atvykusio—jaunimo._________ j sutikus to padaryti, sukilėliai
ką B. (ūtkevičių), jo vieton paš- tatydaihi majorą Šimkų, apsu- po lietuvių . komendantūrą Jr reikalavo, kad atsistatydintų

Pastabėlės: Naujienose spaus P^kyiė naują savo komendan-Vilniaus universiteto sukaktuvinės parodos aprašyme citata apie kapsukinio uni versiteto daktarus išspausdinta netokia, kokia buvo pasiųs ta. Latvių aštuntoji kultūrinė šventė buvo' ne Los Angeles, bet San Francisco mieste, ten parašiau

din tam e

____________________ antraštėpirkta naujų virtuvės reikme-1būvi “Iš San Francisco ir apy
IŠLAIDŪNAS IR KREGŽDĖšaunuolis kažkurisDidžiulį lutą paveldėjo, Bet, išlaidumui saiko neturįs, Ftaleido .viską ir galop turėjo Vienuos tik kailiniuos tepasilikti. Ir lai dėlto tiktai, zziemos kad metas siejo, — Reikėjo šąl(į pasitikti.Bent kiek vėliau, pamatęs Kregždę, pagalvojo Ir kailinius-jisai prakišoNe naujiena, kad Kregždės ne vėlai iš viso Pai-skrcnda, vos pavasariui prašvitus. Kuriam tad galui kailiniais besiaustis, — Gamta atgyla, K^ ir besakyti, Kai šalčiai nubugdyli Tik šiaurėje besiausti.Spėlioti - darbas mažo baro,

lt

darbas mažo baro,
Ir jisria liaudies- pataslę pamiršęs bus z
Viena Kregždė pavasario dar nepadaro 

.. t" v r 4.baltis vėl įsigali siaubus: 
Rupiu sniegu vėl vilkstinių žviegimas, 
Iš kaminų vėl slątūs dūmai —'■ nepažinti

Iš tikro

langų stiklai vėl raštais išdabinti, 
Pastiręs ;išaroja vlėl jaunimas. 
Ir Kregždę, pranašę dienų šiltų, 
Sušalusią sniege atranda.
Drcbėdairtf iMąidūnas vos prabilti bando: 

. “Pati radai sau mirtį, nelaboji tu.
O patikėjęs tau, iš nežinių
It aš dabartės ne laiku be kailinių.

:(J. A Krylovai PASAKĖČIOS 103 pasakėčių rinkiny 
namas Naujienose..

- —-» - * —» Z ’ ’ * ' ’ *

tės, ar, ką! — sušunka nebeiškentęs pacientas.•;As’ karv
r < - - ■ • - - * jo tu melši?

• Gudrus kaip senas: vilkas. -
7*

/
“T
1.

tais patiekalais. '
>

ta kapitoną Kviecinska. Ta naktį apie 3"vah 30- mim Pyragius paskambino man telefonu į buzą ir sukilėlių vardu pareikalavo, kad aš įsakyčiau pulkininkui Bobeliui nesipriešinti ir perduoti pareigas kpt. Kviecinskui (Mat, pulk. Bobelis buvo atsakęs Pyragiui, kad vykdys tik savo" vyriausybės įsakjnmis, - ir - "telefonu visą naktį palaikė ry- - šį ar su apsaugos ministeriu ar vyriausybei pirmininkaujančiu. Aut.). Kada aš pradėjau griežčiau kalbėti su Pyra- gium, jis telefonu mane įspėjo, kad jie tai darą su vokiečių (Gestapo) pritarimu. Aš at- r

ENERGY 
WISE

Į

t

Į

būti liudininkais bendrovės au- gimo ir stiprėjimo. Š.m. rugpiū- čio~10 "dienos rytą buvo-priva- žiuojamo taupymo pastato atidarymas.Iš anksto buvo nutiestas ilgas ir gražus • kaspinas, pirie kurio stovėjo visi bendrovės direktoriai ir kviestiniai svečiai, ku- —riuos prie- kaspino sustatė pati Philomena Pakel, Chi’ęagos Taų-pymo. bendrovės prezidentė ir direktorių tarybos pirmininkė. Philomena Pakel paprašė Tim-
I

71

■

1

su I f

s, gau*

Ann Beleckis, Albert J. Kerelis ir -John Pakel.------------------------Philomena Pakel, padėkojusišiuos žodžius:“Chicago Savings bendrovės naujas penkių takų privažiuoja-chael Madigan, Lietuvos.. Res-į gams ĮmestL yra -mūsų bendrovės dviejų milijonų _ dolerių
OV - V .Į . . jžinodamas sąmoningai nutyli,publikos generalinė konsule J,T‘stove Jane Barnes, drl Raymond A. Bartz, bendrovės direktoriai othy E. Griffin, Illinois taupymo William R. Sebastian, Margaret

Daužvardienė, Illinois seimo at- j vertės plitimas. Mums visiems
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extra strength and safety, too.
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linkių”, bet liepos 16 d, nume cyje pakeista, spaustuvės maši įerijų į. Los Angeles, Calif.
PASSBOOK

I SAVINGS...
luladylthe best way to sav^

514• £

Quarterly

OUR SAYINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

Mutual
<■

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use or water, 
and electricity.

į - I
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Don't be a Bom Loeart , /

Anaeia® has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular hsadashe tablet. And more pain reliever than any 
Anacin combĖies that strength regular strength headache 

< tablet. Gives you safety you 
LSce all leading headache expect with extra strength you 

tablets, Anacin starts with a want. Read and follow label
J pain reliever recognized safe directions. j

Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.
L

|
[ with safety^I

--’<c -
see us for 

UflUte financing.
AT 0U« 10W RATB
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOLR INCOME
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asaia^

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON 

tXPRESSWAy DH/VI//&
DON’T CUT IN BETWEEN CARS’! 
THAT ARE ALLOWING SAFE 1

yCX/LL. RUN INTO trouble tf= 
THERE'S A SUDDEN STOP WI-ttLS 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY^

i

Savings and Loan
22U WEST CERMAK ROAD
Pnn Eaianacsua PnMeai

HOURSi Mon.Tue.Frl.9-4 Thur.9-8 s*t* 9-1 / ,

SERVING CHICAGO AND SUBUBI.SūĮCE 1905

CHICAGO, HUNors 6KS, 
Phone» VTrgial*

IF YOU DRIVE AT THE 
-SPEED srxy

THE LANE.

t — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL Monday, August 13. 1979 i

I

i

malonu, kad galima gerinti patarnavimus ir įvesti pagerinimus. Mes norime padėti visiems šios apylinkės gyventojams, kurių dalimi mes patys esame, ir kuriems“ mietu- noru- norimepa- -tamauti...—Dėkojame—visiems už atvykimą pamatyti mūsų vedamą darbą.”Svečiai dėkojo poniai Pakelie- nei už progą pamatyti pagerinimus ir už tokią gražią taupyto- jams ir apylinkės gyventojams pastatytą salę.
Kristina Austin

kiek--sovietinis okupantas—lietui _ vių išžudė, nukankino, į šiaurės taigas lėtai mirčiai ir badui išvežė, ir kiek lietuvių tie patys ; vokiečiai žudė ir kankino ir net , už tai, kad žydus gelbėjo. Autorius tendencingai,- matyt, neno- I rėjo skaitytojams parodyti ir -antrąją medalio ousę. kurios pa- .j -seklės fAbesitpsia iki šiol. Jau ‘ nekalbant apie jokį kitą humaniškumą, kasdien vis daugiau pradedama naikinti etninė tautų priklausomybė, dedant pastangas visas sovietų pavergtas tautas surusinti. L. Brežnevas savo kalboje vis pabrėžia, kad “Lenino svajonė padaryti taip,

HELP YOUR HEART

>> 
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st StT Chicago, Ilk

_L^ŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI 
DUMYNAI • KOSMETIKO'STU

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 -vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkasTel. 476-2206 -----------—

DUMYNAI
• FANNIE MAY SAL-

!ŠYS-------------- “IMIK’iIMi

I1

1

*

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS TH TH1 DARK. PlhantiSkŲ Ir Intymiu nuutyJtis

tpnžyoui, paimti Ii gyvenimo. Lengvu rtillua. gyva raiba.
'50 p«L Kaina S2J0.

Dr. JtM»« B, KaoŽlua, HISTORY CF LITHUANIA. Uetnvoa iftorfJo:
antrini* nno pat tenuju untin Iki pokario weto. Vidutinio formtto. 14? 

v«L, kainuoji M.00.
Dr. Jvoxm B. Končiui, VYTAUTO THf G*EAT. Irtortnlat DLK Vy 

>uto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvoi vaLrtyoe* ir kaimynu 
UI pal. Kaina £3.00. Kietai* Tiriellali M.0G

Dauguma Htj tnycu yra tinkamos dovanot ivtlrlomlf progom!*. Ja* b 
dto knyga* galima taisyti atallankiu* i Naujienaf arb» xt*inntu* 6ekl a> 
Hntglne perlaida
dtu knygų gilinu įsigyti itilLmkiu* i Niujieno artu ititnntu* 6ekl tJ

NAUJIENOS
ITJf HaArtad Street Olo*-- «*<■»

v

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE OALIA.A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO-

JO, VISUOMENES VEIKtJG IR RAfYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Ov**»n — MINTYS IR DARBAI. 230 p«L. Uečiančhu 1908 

meta Įvykiui. Jablooskle Ir Totoraičio jaunu dienas far ausi
rŪptnliM-__________________________________________

>. A. J. Gu<*n — DANTY S, ju priežiūra, sveikata Ir Ere1!!*
Kietai* HrieUaJk Yletoje S4.00 d*bar tik _____ ___ _
Kin kitai* vualiai* tik _

Dr. A. A GAwrft — AUK1TA KULTOKA — tlAU<0> IMONtl.
KHiooėr pe <urop< |*pūdlL*t. Dabar tik

XaMm* pat oM&Hrytl afvlurrtir* prW
avi pridvdaM Stc. Feraltm

NAUJIENOS,
1739 S*. HALSTED ST. CHICAGO. ILL M80I
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Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.------ ... $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
----------------- ISTORIJA, I ir II dalis.Minkšti viršeliai----- $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai___ ?15.0d

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai —

Čeki reikia išrašyti:

St

________$10.00

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL 
Chicago, UI, 60608

Pridėti dolerj palto išlaidom*.
>
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J. KLAUSEDUS

<os Angeles,
ROMAS GIEDRA APIE SAVE IR APIE GYVENIMU 

OKUPUOTOJE LIETUVOJERusifikacija Lietuvoje vyk- A- doma. Iš čia važiuoti ar nevala žinoti į okupuotą Lietuvą —tai Nu.
T.*«pos 22 d. Los Angeles šv. 

Kazimiero parapijos salėje 
mer'sos iLetuv.ų laryiios 
A skvrius :
okup. Lietuvos aivy 

1110 Giedros pranešimą - pra
kalbą. Publikos prisirinko ga-

surengė neseniai iš esąs asmeniškas reikalas.,kušio Ko-važiavus nesibijotina susitikus'1
na apsčiai. Įvadinį žodi tarė ALTos skyriaus ;F. Masaitis.Geidros žmona^ ji publikos pio jimais pasveikinta.Į publiką prabilęs R. Giedra dėkojo keletai asmenų, kurie jam čia apsigyvennt <laug pa-

pirmininkas Salėje buvo ir R.
kuriegelbėjo.Tarė ačiū ir ALTos sky valdybai, I------- ----riaus valdybai, kad suteikė jam šią progą plačiau su los-angeliečiais susipažinti. Kalbė damas apie save sakėsi gimęs 194-4 metais. Mokęsis Palangoje. Dar nė 17 metų mas ] ’ i neturėda-buvo areštuotas, kalintas Pravieniškėse, vėliau išvežtas į Rusiją. 1956 m. bausmė, kaip nepilnamečiui sumažinta, l^o/ m

savo tautiečius, Su jais kalban tis kalbėti tiesą apie gyvenimą Amerikoje ir apie patirtus įs- Lie-piūdžius ten nukeliavus.tuviai vieni nepriklausomybės neatgaus, bet ją tikėti būtina.
Buvo

jei

paleistas į laisvę, bet toji laisvė buvusi tikras namų are- , šias Mokęsis technikos mokyr r kloję. Kartą plaukiant Volgos lipe, buvęs vėl areštuotas.Paprašius leidinio aplankyti Amerikoje gyvenantį tėvą, bu.neigiamas atsakymas, bet kurio laiko sovietinės Įstai gos jam pranešė, jog gali abu Sv žmona visam laikui į Amerika išvažiuoti. Pasakodamas apie okupacinį gyvenimą pabrėžė, jog gyventojams vis mė sos trūksta, neutženka nž kitų reikmenų. Dideliame Maskvos“ prekyb. centre mažiau prekių, negu kurioje pačioje mažiausioje A merik os—krautuvėje._ A - inerikos gyvenimą kritikuoti —susilaikąs^-taip pat nesąs konv petentingas aiškinti ir paverg- „m lieluvių __kultūrinį gyvėnir mą.

vęs PO

Klausimai iš publikos leista Giedrai duoti klausimų. Buvo įvairių, f tuos klausimus, kurie lietė religinį gvvenimą, Giedra atsakė,}skaitote Liet, Katalikų Bažnyčios kroniką, tai ten yra atsakymai. Amerikos lietuvių laikraščiai teisingai aprašinėja pa vergėjo tikslus ir tenykštį gyvenimą.Kalbant apie būsimą Maskvos olimpiadą, Giedra atsakė, jog užsieniečiams bus sudarytos puikios sąlygos, bus ir apmulkintų. Dėl naujo pilietybės ^statymo gal čia perdaug jau- dinamasi, nes naujas įstaty. mas naujo neįnešus, tokios ‘politikos” apie išeivius jau nuo seniai Sovietų Sąjunga lai kėši.

y K

(Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)Karvės sode ’

iii g M, ŠILEIKIS

VOLDEMARININKAI VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAISJUOZAS AMBRAZEVIČIUS 

(Tęsinys)Voldemarininkains apiamin-1 Ii buvo padaryta visa eilė pasitarimų, net siūlant įvairių vietų vyriausybėje, bet su vienai sąlyga, kad jie atvirai ir viešai remtų Lietuvos nepriklausomybės mintį. Pirmuose

mečiau Pvragiaus reikalavimą. _ _ « « w •
Kadangi buvo aišku, kad sis 
sukilimas buvd vokiečių Gesta
po inspiruotas jr remiamas,reikėjo būtinai išvengti pačių lietuvių kraujo praliejimo, nes Gestapas tokio incidento tik irpasitarimuose jie su ta sąlyga laukė . . . Apie sukilimą aš tuoj sutiko, bet vėlesniuose atsime- pranešiau tė. Pajutome, kad jie neturi sa- su vongenerolui visagaliu Gestapo ir patarėvarankiškumo ir sprendinio ga- baigti incidentą be šūvių (St.lios, bet yra saistomi kažkokio užkulisio” (A. Darnusis Į Laisvę 1955, Nr. 7-44).Netruko tas užkulisis išaiškė- 

ti. Tai buvo nacių saugumas^ anom dienom iškilęs aikštėn vėl Kurmio figūra.(3) Kurmio akcijos naują veiksmą vykdė lietuviškos, rankos — majoro J. Pyragiaus, at-

Raštikis, Kovose . • . II, 302 p.).
Pulk. Bobelis komendantūro

je išsilaikė visą naktį. Anksti

jais?. Atsakyta, jog tai vis rusų okupacijos išdava. Rusų nebu- 
—nebuvo—tokių___kaltinimų.Lietuviai komitetų nariai ar mokytojai, kurie dreba dėl savo “kailio, yra aršesni,negu susai, jie-labai aktyviai vykdo ru sų nustatytą politiką. .0 rusų esama taip pat atsargių, jie tokiuose reikaluose neišsikiša į priekį, paveda lietuviams jų- suplanuotus tikslus,__ vykdyti.Žinoma, nevisi rusai esą blogi, jų visų nesą, galimą kaltinti.• Valdžia bloga, s Nuvažiavus .ten slaptai dovanoti užsienio "valiutą esąs pa- Viemas“klausinras—buvo—sa- ^vojingas • elgesyS-pačiam_ dova-

mokyklosNuo antro pradžios skyraus privaloma rusų kalba. Aukštojo—mokslo—speciali—liter ratūra tik rusų kalba, kino teatruose rusų filmai, be lietu- ziško žodžio. Tai vis rusifikacija. Yra rusų gimnazijų be he- tlvių kalbos. būtent:: sodėl vis kaltinami rusai, kai tuo tarpu spaudoje skaitome, kad lietuviai lietuvius persekio •ja ir nieky tojai, komitetų na- riai minimi tais •
vaimingai Įdomus,

Į vykusio iš Berlyno, Liepos 23Į popiet temperamentingame pa- Isikalgėjime su laikinosios vy- Iriausybės pirmininkaujančiu ir I kitais laikinosios vyriausybės būstinėj J. Pyragius dėstė min- Prie pat įvažiavimo išly- Įįs įr jom paremti argumentus

rytą, kaip buvd telefonu sutar
ta su vyriausybės atstovais, 
pulk. Bobelis paliko komendan-“ 
turą, jos niekam neperduoda
mas. Tada ją užėmė kpt, Kvie- 
cinskas. “Kpt. Kviecinsko, kaip 
sukilėlių ‘ paskirto Komendanto, 
generolas vo’n Pohl nepripažino 
ir su juo nebendravo, t o. buvu
siam lietuvių komendantui pul
kininkui Bobeliui gen. v, Po'hl

vyriausybės atstovais,

šiam lietuvių komendantui pul;
JI

ir'toks gyventojas laiko- nu.gintas plotas, padaryta nauja kaįp įr Kurmio organizuotamna-mas mas, kol numiršta. Visa žemė, kurioje leista pasistatyti mą ar darželį laikyti, yra valdžios ir tik duodama ja nau- dotisr jokias nuomos nutarties nesama.Klausimuose dar kartą iškė. lūs vizitatorių elgesį, A Giedra pasisakė, jog okupuoton Cie-
z r * -tuvon nuvykus, nėra ko tylėti, reikia apie'padėtį atviraii ka

■ »l
smar-

Obėti.““Pasnekėsys baigtas kiais plojimais prakalbininkui pagei-bti.Prie įėjiųio buvo krep

vieta vyresniųjų skautų pala- memorandume. Kada laikino- šios vyriausybes žmonės tuod Įspū- klausimu nesileido Į diskusijas, y£jj. Pyragius atsistojo demonstra-į tyviai ‘ pareiškė, kad nuo šiol j krašto likimą į savo rankas pe- metais 1 rimąs jis, pasakė Heil Hitler ir atskirai mažųjų ir vyresniųjų dingo.Tą pat naktį, liepos 234 Pyragiaus ir jo draugu vo'ldemari- 
_____ _____  ___ ___ _ _ ____ __________ ___________________________ V_______ O -rtiek daug suvažiavo j^torinro/Triiikų grupė (Taunys, V. Sta- kartu su jais ir tėvų, kad sto-inevičius, J. Vokietaitis ir kt.) pučą prieš laikinąją

pinėnis.
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CHICAGO SAVINGS AUGA IR PLEČIASI

kI
■ i 
r

atsiuntė gražų padėkos raštą Tai buvo gen. mjr. von Pohl ,, delikatus protestas prieš Gesta-,, pd kombinacijas” (St. Raštikis, ( ;Kovose .Atskirta vieta svečių ar tėvų stovyklavimui, dis toks, jog stovyklavietės dovybė yra gerose rankose, puikiai moka ją tvarkyti.Kai ankstyvesniais
stovyklauta, tai .tik dešimtimis: skaičiuota, 6 liepos 28 d.

T

. II, 302 p ). Mėginu-naktį patys buvo suimti ir LAF (ištabe internuoti. . > • į(Bus daugiau) ”
PASIKALBĖJIMAS - =SU GYDYTOJU " Psichiatras tikrina pacientą.

Chicago Svaings & Loan Asso- bendrovės komisionierių. Jis ta- ciation, nežiūrint į pakaitas pietinėje Chicagos dalyje, ne tik stiprėja, bet ir plečia biznį.Chicago Savins pastatė puošniai įrengtą bendrovės priedą, prie kurio automobilistai gali labai lengvai privažiuoti ir, ne- išlipdami iš mašinos, gali padėti savo savaitines ar mėnesines santaupas.Privažiavimas prie taupymo bendrovės langelių labai patogus, be jokių trukdymų nei laukimo, nes turi penkis plačius ir' lygius automobilių takus privažiuoti prie langelių. Be to, dar yra du takai pėstiems, kuriems taip pat nereikia laukti bendro- vėš^valandų.nJie^ali gražiu ir saugiu taku prieiti prie taupymo langelio ir įmesti visas savo santaupas, kaip tai padaro automobilistai. 1 "Specialūs 1 toks tautomobilis- tams ir pėstiems pastatytas naujas pastataš stovi šiauriniame Chicago Savings sklypo gale, prie 62-osios gatvės ir S. Western Avenue, visai prie didžiulės Sears <&7j<R6ebuek krautuvės. Namas mūrinis, pamatai sustip-rinti, kad niekas prie jų neprieitų, o aplinkui, taupymo. i to aptverta stįjaiį glytų tvora,

rė kelis žodžius, palinkėdamas Chicago Savings bendrovei sėkmingai plėsti savo biznį naujai pastatytu ir atidarytu pastatu.
1

I s

*1 I
-J

Matant vakarų pasaulio irkad kiekvienas mūsų šaliesrusų kalbos, kuri savanoriški tykiuose su komunizmu, mums priimta, kaip bendra visų tory- tremtyje belieka pareiga vie-lietis galėtų išmokti didžiosios ypač JAV žmonių naivumą san-vie-Į binių žmonių istorinė savastis, ningumu sustiprinti savo jėgas.• Re kia pasiekti, kad rusų kalbūs kad galėtume palengvinti pa 'dėstymas visiškai atitiktų moks-

1973 metais buvo per klaidą Įmaišytas Į gyvulių pašarą, parduodama kaip Velsicol Chemical Corp, produktas. Tik du tyrinėtojai AMA žurnale iškėlė tą daug pakenkusią klaidą.vergtiesiems broliams tėvynėje ir dešifruoti vakarų pasauliui L:etuvos okupanto klastą, atverti jiems akis, koks pavojus tyko ir juos, jei laiku neatsibus ir toliau gyvens iliuzijomis. Kas turi protą, tas gali lankytis tėvynėje, nežiūrint senas ar jaunas, bet tokių okupantas nelaukia, nes iš tokių nesitiki sau naudos, tvirtina lankytojai.
Emilija Čeki-enė (Dirva 31 nr.)

j lo disciplinos ir auklėjimo tikslus — kalbos priemonėmis formuoti moksleivių komunistinę 1979 m.
-* t 
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MEKSIKOS ALIEJUS 
DEGA IR TERŠIAJau kuris la’kas Meksikos minerabnis aliejus dega, teršia vandenis, pakrantes ir sudaro paukščiams ir vandens gyviams mirtiną pavojų, o Amerikai ir Meksikai dar ir didelius nuostolius, bet niekas, bent iki š’ol, to taršalo ir gaisro nesutvarko.Tam gaisrui ir naftos (oil) taršalui yra surastas būdas jam pašalinti, bet tam yra reikalinga stambesnė suma pinigų.

Nukerpus kaspiną, ponia Pa- kelienė pakvietė visus ceremonijų dalyvius ir svečius užeiti ir pažiūrėti, kaip naujas pastatas į atrodo. Kaip prie kaspino, taip ir prie naujo pastato buvo nu trauktas didokas pluoštas įvai rių fotografijų. Vienos prie kas- ! pino, o kitos prie naujo namo durų ir viduje. Manoma, kad šiomis dienomis Naujienų skaitytojai turės progos pamatyti, kaip tas Chicago Savings pastatas atrodo ir kiek jis naujų lengvatų atneša taupyto jams. -Naujienų skaitytojai pamatys, kaip atrodo dviejų milijonų dolerių pastatas.Apžiūrėjus namą, pirmininkė Philomena Pakel pakvietė visus svečius į nesitikėtą naujovę. Pasirodo, kad Chicago Savings v:ršuje pastatė namą santaupoms lengvai įmesti, o apačioje pastatė namą apylinkės gyventojams — susirinkimams ir mitingams. Tai didelis, puikiai įrengtas ir gražiai papuoštas namas. AnksČiauChicago S a v- ings tokį kambarį turėjo taupymo bendrovės name, o dabar, anos salės prireikus pačiai bend-' rovei, apylinkės gyventojams ir taupyto jams pastatė geresnę ir dar parankesnę, salę.Dar labiau svečiai nustebo, kai nusileido pasižiūrėti apylin- kės gyventojams pastatytos puto kios salės. Labiausiai visus stebino skaniausiai kvepiančiu lietuvišku maistu apkrauti stalai. Stalai buvo papuošti “Neringos savininkės Buivydienės labai -skaniai—pagamintais— i r~paruoš-, tais patiekalais. 'Ant stalo" buvo"gėriTlietuvis17 kų dešrų, kopūstų, kugeljp, šiltų bulvių, koldūnų, cepelinų, rvai“ rių pyragaičių. Kai visi surado savo vietas-prie stalo, tai klebo-- nas A. Zakarauskas pasimeldė i y-- _ . _ --- - -ir palinkėjo Pakelienei sėkmin- vįsjems atvykimą, pareiškė gai viską tvarkyti.Prie garbės svečių buvo Illinois senatorius Frank D. Savickas, Illinois seimo atstovas Mi- mas pastatas taupomiems pini-

Nesekime naiviųjų pėdomis

pasaulėž;ūrą.” (Tiesa, geg. 23 d.)Tikriau sakant, toji “didžioji" rusų kalba ne priimta, bet žiauriom priemonėm pavergtoms tautoms primetama. Okupantas nebepajėgia pačios tautos gimtąją kalba indoktrinuoti lietuvių komunizmo idėjomis, žinodamas, kaip nuolat plinta po-, grindžio spauda, atverianti vakarų pasauliui vis daugiau tie-, sos ir šviesos, ko iš tikrųjų siekia mūsų tėvynės priešas. Siekia tautą namie surusinti, panaikinti jos vardą, kalbą ir iš istorijos puslapių išbraukti, prijungti prie komunistinės Rusijos, o išeiviją nuo tautos kamieno izoliuoti. Nors ir leidžiama ten gimines lankyti, bet su jais prie

J ■ | 4 
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išbraukti.

Irane susirėmimas 
su kareiviaisTEHERANAS, Iranas. — Praeitą trečiadienį -šiaurės Irano mieste Orundeja įvyko gana griežtas susikirtimas tarp vietos garnizono karių ir vietinės milicijos dalinio.Kareiviai patyrė, kad trečiadienio rytą mulos Chomeini partizanų kieme Įvyko kruvinas susikirtimas tarp kareivių ir mulos policininkų. Pasirodo, kad ilgas savaites kalėjime laikyti kariuomenės pulkininkas ir seržantas vakar buvo sušaudyti. Chomeini paskelbė visiems amnestiją, o dabar pats Įsakė su šaudy.ti_du. karius. ,Kareiviai buvo besiruošią iššaudyti partizanus.

Jei kas sutiktų skirti “torrrref-—kalui pinigų, tai aliejaus tarša ir gaisro pavojus būtų galima laiku pašalinti, t y. išvalyti vandenis ir gaisrą užgesinti.Vladas š'apėnas— Politikai tyli apie Irano šachą. Jei neskaityti Egipto prezidento Sadato ir dr. Henry Kissingerio, niekas nedrįsta pa- smerkt Irane vykdomų žudynių.1 stalo ne daugiau penkių dienų pasivaišinti ir -Lietuvos gamtą pamačius grįžti. Ryšiai paštu su artimaisiais taip pat izoliuoja, nes nei iš čia gali ką nori siųsti, -nei iš -ten—gauti-nors-ir-beprašo.miškai aukštom muito kainom okupanto naudai. Tai tik dar karta įrodo vakariečiu- ir net
Z .z . .. -I kai kurių išeivių “filosofų" naivumą tikėtos su sovietais draugystės ryšiais nusivylimu.vojo pasaulio valstybėms,'neiš-{ skiriant ir mus.nuo_jų grėsmės J . priglaudusio krašto xAmerikos, I kurioje taip pat sovietinio ko- : munizmo ranka veikia.Nustebino mus didysis Ne^r York Times dienraštis liepos 30-d^-paskelbęs-tendencingas-žir_ nias apie Lietuvą. Esą, dabar visdaugiau lietuvių iš JAV vyksta lankyti savo, savo tėvų" ar protėvių gimtinės, kurioje“ anksčiau labai sunkiai žmonės ’gyveno, o-dabargyvenimas visai kitoks, pakilęs visais atžvilgiais. Autorius pamini vokiečių okupacijos laikotarpi ir tai, kad h-io; laiku Lietuvoje buvo sušaudyta daugybė žydų, bet j-iš tartum neTf

Į 
iSovietų diktatoriai dideliu įstengs ■ įtikinti. Stebėdami dabartinius pasaulio Įvykius savo klaikios praeities vaizdus jautriaiišgyvenam, nes gerai žinom, kad visa,. ką ■ skelbia komunizmas, yra tik propagandinė ap-

riksmu nuolat skelbia, kad vienas svarbiausių socialistinio gy --venimo-būdo bruožas yra visų visuomenės nariu demokratinė lygybė, nepaisant rasinės, nacio- -nalinės-ir--etninės priklausomy- gaulė. Jie -pavergtoms—tautoms bės. Tačiau, kai šiuo metu televizijos ekranuose pasaulis mato, kaip milijonai žmonių bėga iš aukščiau minėtą “lygybę” naujai pradedančių skelbti sovietų infiltruotu komunistiniais nori mų paversti kraštų, nepaisydami pakeliui sutikti mirtį iš jau suklaidintų net savo pačių tautiečių rankų, mes prisimenam ir savo prieš 39 metus pergy- ventas tokio pat siaubo dienas. Mūsų pergyvento patyrimo nei—gražiausiai apgaulingi komunistinės propagandos žodžiai nebe-

— Kissingeris įspėjo Kongre- so- komitetą, kad Rusi joje._galį_ būti pakaitų, jei Brežnevas mirtų. Valdžia gali patekti karo no- rinčiam—jaunimui.----------------- -
pastą— o kad viskas gražiau ,atrodytų, labai grąžiomiS^z^ftjiĮnš veleno- mis išpuošta, gr^^įjičvęlė.Savo laiku ĮVietoj e’ buvo kelios automobllžiį'Įėį ibaldų ir elektros įrankių , krautuvės. Jos visos nugriautos, išpiltas'naujas ir platus kiemas, baltomis lini- - jomis išvedžiotas, kad mašinos galėtų laisvai privažiuoti prie langučio ir dar laisviau pasitraukti.Namų nugriovimas, kiemo įrengimas -irpastato pastatymas gerokai užtruko, bet kai viskas buvo baigta, tai bendrovės vadovybė sukvietė grupę svečių

įiiiiįš veleno- mis išpuošta, ^i^^'įjiėVęlė.bai gražiomiJ:7'zah daromus prieš žmonių laisvę j nusikaltimus be pertraukos garsina savo spaudoje ir braunasi Į svetimą, primesdami tai lais- — Dabartinės Ugandos vadovybė reikalauja jiems atiduoti Idi Aminą, gyvą ar negyvą.Ūkininkai apgailestauja
PBB apnuodytu gyvuliuMichigan© ūkininkai yra nemažai susikrimtę dėl daugelio gyvulių ap- nuodijimo chemikalu PBB (po- lybromated biphenyl), kuris dar

— Kiek . katė-t.urj ausų? — klausia jis.— Dvi..— Kiek letenėlių?— Keturias. ; ‘— O uodegą ar turi?
— Italai baimingai seka ugni- kalnio Etnos vis didėjantit 

į“ 
4 DETROITAS.yra Etnos griausmą.KNOW YOUR HEARTvyklavietės miškas knibždėte surengė lietuvių knibždėjo, jau nebe’ vyriausybe- dešimtys, beet į šimtai. Sveikir.tinas ir tas planuotojų žygis, j patraukę į savo pusę kai ku- _ slo vykiautojų ’sukvietė, nes_ juo daugiaujuo saugiau ir mažesųįenr

į“Tą naktį voldemarininkai,šeliš, kas norėjo aukoti šiems naujakuriamsĮ .tuos tarpu R. Giedra gavo darbo pramoni- : ninko Kazlausko fabrike.
Skautai stovyklauja 

■ --------—y------------------------------------Liepos 28- dž > įbsangeliečiai persekioto^“ -masŲ-jo* namas" apūriįT^pariS- -skautai in-skautesipradejo sto-  . ;'' Vyklavimą savo miške San Ber nardino kalnuose Big Bear Lase raojne,šimeet padaryta nau Lovių:, ir mažiukai 'ir vyresnie- . » " kar- Anksčiau pauš lytės ir vii-: , Liukai, skyrium nuo jų stovyklaudavo.šįmet vieną savaite testovyk- taus, o vyresnieji‘■ skautai stovyklavimą baigs rugpjūčio 12 dieną. . yStovyklavietė pagerinta. Mek ifaltuola aikštė prie valgyk- .6s; taip pat meksfaMuota ii žinias surinkau, ten ir korespondencijas

apdo Valioj amam.notoj ui ir apdovanojamam.-Kaimų niažaį ^ikę. Uei kuris ‘še nesnis :nosios gyvenvietes kejtįs. Ttaž~ ~ nu atvejų jįs( tenKįr palięką- $žmogus atsisako iš se- .nu atvejų jįsį ten'm galięka-
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happy dream* ooroe true for years.
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six years. That means your dream* 
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Savings Plan where you work, or the 
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Take stock in America.
Now mature in lew than six 7*^5.

— Vokietijos santykiai su Izraeliu draugingi ir geri.nugriovimas, Every hour yoer 1 
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Kvaily, ar tu nematei ka-riuos Kauno tietuvią koman- yy dantūros jaunuosius karininkus ir kareivius, pakeitė komendan- tūros bataliono vadovybę, ~pa- Šalino bataliono vadą pulkinin-CKiek bendrai st ovykiausioj ų , “ i žinios,su važiavo; ■ Mar 'hebtrvdporą palapinių padėjęs pasta- tytij išvažiavau- namo. Yra ir iš San .Francisco apylinkės bei iš paties San Francisco stovyk pulkininkas J. Bobelis. Jam nejauti atvykusio—jaunimo._________ j sutikus to padaryti, sukilėliai
ką B. (ūtkevičių), jo vieton paš- tatydaihi majorą Šimkų, apsu- po lietuvių . komendantūrą Jr reikalavo, kad atsistatydintų

Pastabėlės: Naujienose spaus P^kyiė naują savo komendan-Vilniaus universiteto sukaktuvinės parodos aprašyme citata apie kapsukinio uni versiteto daktarus išspausdinta netokia, kokia buvo pasiųs ta. Latvių aštuntoji kultūrinė šventė buvo' ne Los Angeles, bet San Francisco mieste, ten parašiau

din tam e

____________________ antraštėpirkta naujų virtuvės reikme-1būvi “Iš San Francisco ir apy
IŠLAIDŪNAS IR KREGŽDĖšaunuolis kažkurisDidžiulį lutą paveldėjo, Bet, išlaidumui saiko neturįs, Ftaleido .viską ir galop turėjo Vienuos tik kailiniuos tepasilikti. Ir lai dėlto tiktai, zziemos kad metas siejo, — Reikėjo šąl(į pasitikti.Bent kiek vėliau, pamatęs Kregždę, pagalvojo Ir kailinius-jisai prakišoNe naujiena, kad Kregždės ne vėlai iš viso Pai-skrcnda, vos pavasariui prašvitus. Kuriam tad galui kailiniais besiaustis, — Gamta atgyla, K^ ir besakyti, Kai šalčiai nubugdyli Tik šiaurėje besiausti.Spėlioti - darbas mažo baro,

lt

darbas mažo baro,
Ir jisria liaudies- pataslę pamiršęs bus z
Viena Kregždė pavasario dar nepadaro 

.. t" v r 4.baltis vėl įsigali siaubus: 
Rupiu sniegu vėl vilkstinių žviegimas, 
Iš kaminų vėl slątūs dūmai —'■ nepažinti

Iš tikro

langų stiklai vėl raštais išdabinti, 
Pastiręs ;išaroja vlėl jaunimas. 
Ir Kregždę, pranašę dienų šiltų, 
Sušalusią sniege atranda.
Drcbėdairtf iMąidūnas vos prabilti bando: 

. “Pati radai sau mirtį, nelaboji tu.
O patikėjęs tau, iš nežinių
It aš dabartės ne laiku be kailinių.

:(J. A Krylovai PASAKĖČIOS 103 pasakėčių rinkiny 
namas Naujienose..

- —-» - * —» Z ’ ’ * ' ’ *

tės, ar, ką! — sušunka nebeiškentęs pacientas.•;As’ karv
r < - - ■ • - - * jo tu melši?

• Gudrus kaip senas: vilkas. -
7*

/
“T
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tais patiekalais. '
>

ta kapitoną Kviecinska. Ta naktį apie 3"vah 30- mim Pyragius paskambino man telefonu į buzą ir sukilėlių vardu pareikalavo, kad aš įsakyčiau pulkininkui Bobeliui nesipriešinti ir perduoti pareigas kpt. Kviecinskui (Mat, pulk. Bobelis buvo atsakęs Pyragiui, kad vykdys tik savo" vyriausybės įsakjnmis, - ir - "telefonu visą naktį palaikė ry- - šį ar su apsaugos ministeriu ar vyriausybei pirmininkaujančiu. Aut.). Kada aš pradėjau griežčiau kalbėti su Pyra- gium, jis telefonu mane įspėjo, kad jie tai darą su vokiečių (Gestapo) pritarimu. Aš at- r
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būti liudininkais bendrovės au- gimo ir stiprėjimo. Š.m. rugpiū- čio~10 "dienos rytą buvo-priva- žiuojamo taupymo pastato atidarymas.Iš anksto buvo nutiestas ilgas ir gražus • kaspinas, pirie kurio stovėjo visi bendrovės direktoriai ir kviestiniai svečiai, ku- —riuos prie- kaspino sustatė pati Philomena Pakel, Chi’ęagos Taų-pymo. bendrovės prezidentė ir direktorių tarybos pirmininkė. Philomena Pakel paprašė Tim-
I

71

■

1

su I f

s, gau*

Ann Beleckis, Albert J. Kerelis ir -John Pakel.------------------------Philomena Pakel, padėkojusišiuos žodžius:“Chicago Savings bendrovės naujas penkių takų privažiuoja-chael Madigan, Lietuvos.. Res-į gams ĮmestL yra -mūsų bendrovės dviejų milijonų _ dolerių
OV - V .Į . . jžinodamas sąmoningai nutyli,publikos generalinė konsule J,T‘stove Jane Barnes, drl Raymond A. Bartz, bendrovės direktoriai othy E. Griffin, Illinois taupymo William R. Sebastian, Margaret

Daužvardienė, Illinois seimo at- j vertės plitimas. Mums visiems
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linkių”, bet liepos 16 d, nume cyje pakeista, spaustuvės maši įerijų į. Los Angeles, Calif.
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Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use or water, 
and electricity.
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Don't be a Bom Loeart , /

Anaeia® has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular hsadashe tablet. And more pain reliever than any 
Anacin combĖies that strength regular strength headache 

< tablet. Gives you safety you 
LSce all leading headache expect with extra strength you 

tablets, Anacin starts with a want. Read and follow label
J pain reliever recognized safe directions. j

Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.
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SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON 

tXPRESSWAy DH/VI//&
DON’T CUT IN BETWEEN CARS’! 
THAT ARE ALLOWING SAFE 1

yCX/LL. RUN INTO trouble tf= 
THERE'S A SUDDEN STOP WI-ttLS 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY^

i

Savings and Loan
22U WEST CERMAK ROAD
Pnn Eaianacsua PnMeai

HOURSi Mon.Tue.Frl.9-4 Thur.9-8 s*t* 9-1 / ,

SERVING CHICAGO AND SUBUBI.SūĮCE 1905

CHICAGO, HUNors 6KS, 
Phone» VTrgial*

IF YOU DRIVE AT THE 
-SPEED srxy

THE LANE.

t — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL Monday, August 13. 1979 i
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malonu, kad galima gerinti patarnavimus ir įvesti pagerinimus. Mes norime padėti visiems šios apylinkės gyventojams, kurių dalimi mes patys esame, ir kuriems“ mietu- noru- norimepa- -tamauti...—Dėkojame—visiems už atvykimą pamatyti mūsų vedamą darbą.”Svečiai dėkojo poniai Pakelie- nei už progą pamatyti pagerinimus ir už tokią gražią taupyto- jams ir apylinkės gyventojams pastatytą salę.
Kristina Austin

kiek--sovietinis okupantas—lietui _ vių išžudė, nukankino, į šiaurės taigas lėtai mirčiai ir badui išvežė, ir kiek lietuvių tie patys ; vokiečiai žudė ir kankino ir net , už tai, kad žydus gelbėjo. Autorius tendencingai,- matyt, neno- I rėjo skaitytojams parodyti ir -antrąją medalio ousę. kurios pa- .j -seklės fAbesitpsia iki šiol. Jau ‘ nekalbant apie jokį kitą humaniškumą, kasdien vis daugiau pradedama naikinti etninė tautų priklausomybė, dedant pastangas visas sovietų pavergtas tautas surusinti. L. Brežnevas savo kalboje vis pabrėžia, kad “Lenino svajonė padaryti taip,
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st StT Chicago, Ilk

_L^ŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI 
DUMYNAI • KOSMETIKO'STU

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 -vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkasTel. 476-2206 -----------—
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS TH TH1 DARK. PlhantiSkŲ Ir Intymiu nuutyJtis

tpnžyoui, paimti Ii gyvenimo. Lengvu rtillua. gyva raiba.
'50 p«L Kaina S2J0.

Dr. JtM»« B, KaoŽlua, HISTORY CF LITHUANIA. Uetnvoa iftorfJo:
antrini* nno pat tenuju untin Iki pokario weto. Vidutinio formtto. 14? 

v«L, kainuoji M.00.
Dr. Jvoxm B. Končiui, VYTAUTO THf G*EAT. Irtortnlat DLK Vy 

>uto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvoi vaLrtyoe* ir kaimynu 
UI pal. Kaina £3.00. Kietai* Tiriellali M.0G

Dauguma Htj tnycu yra tinkamos dovanot ivtlrlomlf progom!*. Ja* b 
dto knyga* galima taisyti atallankiu* i Naujienaf arb» xt*inntu* 6ekl a> 
Hntglne perlaida
dtu knygų gilinu įsigyti itilLmkiu* i Niujieno artu ititnntu* 6ekl tJ

NAUJIENOS
ITJf HaArtad Street Olo*-- «*<■»

v

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE OALIA.A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO-

JO, VISUOMENES VEIKtJG IR RAfYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Ov**»n — MINTYS IR DARBAI. 230 p«L. Uečiančhu 1908 

meta Įvykiui. Jablooskle Ir Totoraičio jaunu dienas far ausi
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Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.------ ... $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
----------------- ISTORIJA, I ir II dalis.Minkšti viršeliai----- $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai___ ?15.0d

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai —

Čeki reikia išrašyti:

St

________$10.00

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL 
Chicago, UI, 60608
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“"NĖRA KUR “PIKNIKAUTI” “
Tiesiog skamba paradoksu, 

kad Los Angeles lietuviai, .gy
veną. ženiės kampelyje, kur 
“saulė žeme ritinėjasi. vasarą ir 
žieirią”, neturi vietos piknikatris

Nw«; gruodžio »lraw« d.
Ditnraičio Kai»M:

Chlctgoje ir priemiesčiuose: 
metame ----------------------

pusei metu ---------- ;--------
trina Yn^nR<itro< _______
vienam mėneeiui _______

rezultatais. " ".
Parašyti apie Br. Gajauskie- 

nės pastangas išlaisvinti Balį 
Gajauską iš Sibiro vergijos rei
kėtų -ištisos knygos. Užteks,- tur
būt; jos ryžtą pavaizduoti net 
ir vien tik tokiu pavyzdžiu:.: 
prieš porą savaičių“ ji “dviejų 
dienų laikotarpyje kreipėsi į 
Amerikos senatorių s-ir -kongres- 
maiius telefonu iš Los Angeles 
(Santa Monikos) į Washington, 
D.C., su kai kuriais užmezgusi 
ryši tiesiogiai} Bet daugumoje

ir nėra ko stebėtis (tų veiksnių) 
kai kada nelabai našiais žygių

ną, K. Karuža buvo numatęs 
pasiekti net ir Jeruzalę,, o gaL.įr 
Egiptą. Sėkmės kelionėje. < ~ t

K. Karužai išvykus,- jo (kaip 
šaulių kuopos pirmininko) pa
reigas einą pirmasis vicėpirmi- 

!hinkas'J. Naujokas.

nėra buvęs. Mat, prieš tris me
tus jis taip pat lankėsi Europo
je, buvojo daugelyje^ kraštų — 
valstybių, bet liko”<iar neaplan
kyta Portugalija ir-Gibraltaras. 
Šį kartą nusistatęs pavie
šėti. Šioje kelioneję dalyvavo 
PLJS’gos kongrese Anglijoje ir 
Vokietijoje, lankė ten savo pa
žįstamus, prisirinko daug įdo
mių įspūdžių, kuriais žadėjo pa
sidalinti su “Naujienų” skaity
tojais, kai grįžęs parašys plates
nius kelionės prisiminimus.

- rtAUJIENOi. CHICAGO 3, ILL. Monday, August 13, 1979

tus. Jeigu šeši punktai buvo atmesti laisva valia,1 tai ——L~ - :
Prievarta niekas jų neprimėš. įdkių ffiėtbdtį &mjiėji‘ "fialai” daf liėffidki dėštjrtL

įtikinėjimo metodas gdlėtiį būti Sėktniii^ėšniš,1 Bėt Teks lietuviams d<f iigŠi iftbkytis.

(Los Angeles — Washington, 
D'.C.) padarė net 84 (aštuonias
dešimt keturis). Nesunku su
prasti, kiek tie pasikalbėjimai 
pareikalavo energijos, pasišvem 
timo Gajausko reikalui ir... pi
nigų. Tai tik vienas Bronės Ga-

THI LITHUANIAN DAILY NEWS

terš pavyzdys p'astangbsė Lie
tuvos kankiniui išlaisvinti.

šių dienų jos žygius -dar dau
giau padarė svaresniais,- kąi po 
jos atsilankymo, milijoninio ti- 

-ražo dienraštyje -‘-%es Angelės- 
Times” redakcijoje, už- poros 
dienų (1379.8.2. laidoje) pasirodė 
išsamus to laikraščio redakcijos 
nario Myma Oliver (Times 
Staff Writer) straipsnis (Br. Ga- 

-j auskieriės pastangų- išlaisvinti

Žodis priklauso Liet. Žurnalistų Sąjungai
(Tęsinys)

Pagal Amerikos švietimo au-1 dienas ji tokių pasikalbėjimų 
1 toriteto George B. Emerson 

(1797-1881) definiciją: ‘‘/..pa
sitikėjimas savimi yra heroizmo 
pagrindu”. Kaip tik šitą heroiz
mo definiciją taikau Bronei Ga- 
jaūskiehėi. Ji keliauja, rašo, te
lefonu skambina, siunčia tele
gramas, prašo,-maldau ja — -vi
sur, kur tik nuvokia užtikti aū- 
toritetingą balsą Gajausko (Ba
lio) laisvės reikalu. Daugumoje 
jos balsas , išklausomas, bet.u. 
kai kur Negirdimas. Bronė Ga- 
jaūškienė,- rpaho' nuožiūra, .yra.

Sibiro kalėjimą”. / < < * : ■'
~Kaip toje dainoje: “.. . jeigu 
tai -būtų mano valia”,, aš šiūly* 
čiau “(kam?) Bronę Gajauskie- 
nę . paskelbti žymiausia 1979 m. 
lietuve moterimi išeivijoje.

. - Ato^togaujA .
EUROPOJE

Liėpos pradžiojė Eitrbpon, il
gesnių atostogų, isVyfb K. Ka
ruža, Los Arigelėš šaulių Juozo 
Daumanto kuopos pirmininkas, 
toms pdrėlgdliiš peirihktžsį be- 
rddš, jau aštuntiems- metams, 
numatęs kelionėje išbūti apie 
tlu mėnesiu ir pasiekti Europo-

vieniritėlė lietuvė moteris (vei- 
kanti privataus asmens titulu), 
žinanti ir išvafšciitsi Washing- 
tonb politinės hiėrafčhijos (se
natorių ir šorigrėsmarių) duris", 
daugiau ir dažniau negu mūsų 
dvigubi veiksniai kad daro —

TO $•. ttrwt, Chicago, HL 40444. Tel^tm <21-418*

rix months, >10.00 per 3 months. In 
other USA localities >30.00 per year, 
>18.00 per six months. >9.00 per 
three months. Canada >33.00 per year; 
other eoontries >34.00 per year.

30 cents per copy.
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pateko. Vieni atvažiavo anksčiau išplaukusiais laivais, 
o kiti vėliau plaukusiais. Amerikoje buvo vienas įstaty
mas visiems. Jis buvo visiems pritaikytas ir visi juo 
pasinaudojo.

Amerika yra didelė, veik visi rado progų įjungti į 
visuomeninį darbą savo energiją ir žinias. Reikia pasa
kyti, kad didelė lietuvių dauguma įsitraukė į liėtūvių 
gyvenimą ir į lietuviškas organizacijas. Dauguma jų 
nuėjo su respublkonais, o kiti nuėjo su demokratais, 
bet visi pripažino demokratinį principą ir demokratinį 
visuomeninių reikalų tvarkymą.

Šiandien pasižiūrėjus j Amerikos Lietuvių Tarybą, 
tuojau matome suamerikonėjusius dypukus. Jie ir 
klausyti nenori apie buvusias diktaftofihes tendencijas. 
Jie kalba apie demokratinę partiją,- apie balsavimus, 
apie visiems priimtinas taisyklės nesusipratimams 
spręsti. Šiandien Amerikos Lietuvių Tarybą sudaro 
tiktai tremtiniai, priėmusieji pagrindniiūs visuomeninio

amsai
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Vyresnieji buvo žmoniškesni
Seni Amerikos lietuviai, turėję gana gerus ryšius 

iri pažintis "Washingtone, buvo daug žmoniškesni, negu 
nuo rusiškų komunistų bėgusieji mūSų tautiečiai.

Amerikos lietuviai, prašydami pravesti įstatymą, 
-leidžiantĮ-lietuviams įvažiuoti Į Ameriką^—nedarė jokių 
išimčių. Jie reikalavo leisti Amerikon įvažiuoti visiems 

_lietuviams. Jie neskirstė pabėgusių lietuvių į politines
partijas, tikybines grupes ar profesionalus. Jie reikala
vo, kad nebūtų suskirstymų Į- grupes. Jie norėjo, kad vi
si lietuviai būtų priimti į Ameriką. Jeigu jau lietuvis su 
savo šeima bėgo nuo nacių ar nuo bolševkų, tai turėjo 
būti geri žmonės ir prašė vyriausybės įleisti visus nuo 
sovietinės policijos ir nacių pabėgusius lietuvius.

Vėliau paaiškėjo, kad patys lietuviai pabėgę nuo 
komunistų, skirstė lietuvius į “savuosius” ir “svetimus”. 
Kas priklausė jų partijai, tai tuos reikėjo į Ameriką pri 
imti. O jeigu kuris priklausė kitai korporacijai,' arba 

_ buvo“kitos partijos~narys7“taų-pagaNjų—išskaičiavimą-į- 
-Ameriką-neturėjo būti įleistas. Kiek lietuviai pergyve

no karčių nevilties valandų, kol jie gavo leidimą sėsti į 
--------lai\^ą-ir-atvykti-Į^ią-laimės- šalį.— ‘

Amerikos lietuviai tokių suskirstymų, nedarė. Jie

įtikina, o leidžia daugumai spręsti.
Amerikon atvažiavusieji lietuviai tremtiniai tapo 

tolerantai. Jie leidžia visiemss pasisakyti, bet jie neno
ri, kad mažuma primetu savo valią didžiumai..

Naujai atvažiavusių tarpe dar yra užsilikusių ir 
vadizmo šalininkų. Jie nenori vadovautis demokrati
niais Amerikos lietuvių principais, bet jie stengiasi nau 
doti nevykusiais vadizmo dėsniais. Vieni patys įsikala,] 
kad jie daugiau žino ir privalo vadovauti, o kiti įtaigo
ti, kad jie yra gimę vadais ir privalo vadovauti.

———Praktika- parodė,- kad vadizmo idėjos Amerikos 
lietuvių gyvenime neprigyja. Vadistai norėjo primesti 
Amerikos lietuviams Bendruomenę, bet nepajėgė jos 
organizuoti. Jie manė, kad seržantiški įsakymai bus 
geriausias metodas. Pasirodo, kad tikslūs ir teisingi 
vieno kapitono pranešimai buvo galingesni už seržanto 
Įsakymus. Aktyvistų Bostone sukurtas trukšmas prieš 
nuoširdžiai naudingą darbą dirbušį Leonardą šimutį,- 

~jo neišstūmų iš visuomeninio darbo,bėt~ atkreipė dėme^ ~ 
sį i žiaurius metodus, kuriuos ryžtasi aktyvistai varto
ti prieš Amėrikont juos atvežusius katalikus. Dar šiur- 
resni ipūdj paliko dešinioji bičiulių vado ranka, 
prie konferencijos durų patarinėjusi atvykusiemš ūt-

galėjo -iškviesti į Ameriką. Net Amerikos katalikai bu- 1 
vo žmoniškesni, negu iš Lietuvos išbėgusieji ir Ameri- ; 
ką pasiekusieji. Jie nekreipė dėmesio į Lietuvoje buvu
sius politinius “atspalvius ir tikybines abejones" ar tų 
abejonių plonybes. Svarbu, kad Amerikon patektų dau
giau mūsų tautiečių, ir vėliau,o-kai-jie čia—pateks- ir 
įsikurs, tai gyvenimas bus pats didžiausias jų mo
kytojas. - - - -

Seni Amerikos lietuviai ruošė įstatymą visiems lie
tuviams, darė atidavitus visiems lietuviams, bet tam tik
ra grupė lietuvių stengėsi padėti tik “saviesiems”, pa- 

ilikdama už vartų tuos, kure “kitaip galiojo.” Galima 
įsivaizduoti, kiek tie atskirtieji išgyveno.'______

Kai pasiklausai žmnių, paskirtų palikti Europoje, 
tai tiesiog koktu darosi. 0 vis dėlto Amerikon veik visi

žą pažinūsieji nekatalikai dienraščio - leidėjai pasitikėjo 
šiuo švelnios sielos žmogum. Juo pilniausiai pastikėjo 
Ghieagoš—arkivyskupija—fuo-tarpu—tiška—pertvarkyti 
Paširyžušiėji atkaliai juo nepasitikę j d. Piėža sūabe'jdjb 
atvykėlių nekatalikiškais metodais ir nėbus^ŠFinMO. ?

Vyresnio amžiaus lietuviai šitokiems žiauriems 
metodairts nepritarė. Nepritarė jiems Sdciafišfai,- fiČpYi- 
tarė tautininkai, nepritarė ir kit^likai. Priėš Žiauru
mus, melą ir šmeižtus protestūčja visi lietuviai. Jie 
traukiasi į šalį, nenori nieko bendro su jais turėti.- Jie 
nepritaria žiaurumams. Jie gali būti tikri; kad žiaurio
mis priemonėmis jie niekad visų lietuvių nėitfšiūks į 
šavo orbitą.

Nieko nepadarys ir tie užsispyrėliai, feUf'iė hdfi

VL. BAKUNAS

Pastabos iŠ tolo

— ge^užinėrūši'- Daug- ribėtų b'e- 
tuvių piknikai buvo rengiami 
(ir gausiai ^lankofni) .viėparhe 
miesto Viešųjų-parkų^-kuriSj^dėi- 
labai griežtų .potyarkrųi.iLefuyiš- 
kiėšiemg piknikams “užsidarė”. 
Gerai, kad čia yra turtingu lie
tuvių su pakankamai didėlėmis 
“sodybomis” ar “kiemais”, kur 
retkarčiais viena ar kita drau
gija, esanti arčiau savininko 
šiidies, surengia . pikniką - gegu
žinę; bet tai nėra tas, kas Ęū- 
ddVb' aNksčiaū didžitiliamė Arfo- 
yd. Seed parke. Vis' tiek gerai, 
kdd /Hėk

Štai liėpos 29 d. įvyko’ riet du 
pikhfkai: D.L.K. Birutes Drau
gijos — Rūtos ir Petro Sakų 
“sodyboje” (Glendale); ' nes R. 
Šakienė tra_ tds draugijos pir- 
miriirikė. Ritas piknikas —' San- 
ta Monikdš Lietusių feubo — 
JL ir L,Sinkių “kieme”. Abie-?

NukėltS Į B pšf ’

ŽODIS NUGALI KARD4
V

(Autentiškas tekstas Vytauto širvydo paskaitos 
50-tam SLA seimui, Cleveland, (jhio, 1979 m.

birželio 30 d.)
- ------------- (Tąsa)----------------- —-

Antras didysis Amerikos lietuvių subruzdi
mas jau turėjo tiesioginio ryšio su sį^dos drau- 
dirtiu. Susivienijimo veikėjai kunigai Žilinskas, 
Antanas Kaupas ir Antanas Miliukas dar klieri- 
kais būdami, sumanė įrengti lietuvišką skyrių 
Pasaulinėje 1900 metų parodoje Paryžiuje, kad, 
kaip Mykolas Biržiška vėliau sakė, pasauliui “pa 
rodyti lietuvių tautos kultūringumą bei Rusijos 
caro jai daromą skriaudą.”

Atsiklausus to meto Amerikos lietuvių laik
raščių redakcijas, j Parodos komitetą buvo iš
rinkti žinomesni veikėjai, daugumoje Susivie
nijimo žmonės, būtent, kun. J. Žilinskas, dr. J. 
Šliūpas, kun. A. Milukas, Vienybės Lietuvninkų 
redaktorius Petras Mikolainis ir naujas šio laik
raščio leidėjas Juozas J. Paukštis. Atsišaukta 
aukų ir visuomenė sumetė $2,168. Skyriaus įren
gimas ir išlaikymas šešetą mėnesių kainavo $1,- 
414. Tiems laikams tai biivo gana stambi suma, 
kuri m‘~’] dienų doleriais gal siektų apie 75 tūk
stančius ar Urugiau. <<

Ta pPOj^Apn. Žilinskas parašė ir Parodos 
komiteto vardu išleido pirmąją Amerikos lietu-

vių knygų ir laikraščių statistiką,- kūri dpėiiiė 
laikotarpį nu 1875 iki 1900 metų. SavO kėliu kuri.- 
A. Milukas išleido tris laidas dailaiis albumo su 
paveikslais istorinių Lietuvos vietų žymių vei-. 
kėjų fotografijomis ir Lietuvos kaitniečių gyve
nimo vaizdais.

Rusų ir vokiečių diplomatai paspaudė Pran-’ 
cūzijos vyriausybės pareigūnus neduoti oficialėsi, 
vietos lietuviams parodoje, bet pet draugus pran 
cūzus šie gavo pastogę gretimame Etnografinia
me muziejuje. Lietuviškas skyrius vaizdavo ba
kūžės vidų piršlybų metu, buvo išdėstytos lietu
viškos drobės, audiniai, juostos, gintaras ir Ame
rikos lietuvių išleistos knygos. Iš Amerikos at
vykęs kun. Žilinskas pateikė Europos mokslo vy
rams paskaitą apie lietuvių tautos kilmę, ypatin
gai iškeldamas tada madoje buvūsią Basanavi
čiaus teoriją apie mūsų kilmę iš Balkanuose se- 
PdVėjė garsios trakų tautos.

Pirm parodos, Susivienijimo teikėjai nuka
lė ypatingą ginklą kovoti prieš sį&udos draudi
mą. Mano tėvas apie tai rašė: “Kai mūsų spauda 
buvo užsmaugta, išeivių būrelis Artierikos lietu
vių krašte sukūrė Tėvynes mylėtojų draugiją,, 
kuri iš narių rinkdavo kas mėnuo po penketuką 
ir spausdino draudžiamas lietuviškas knygas,Ku
rias vėliau per knygnešius dovanai ar pusdykiai 
platino po Lietuvą.” . 4 .......... ,

draugijos sumanytoju buvd Susivienijimo 
Centro sekretorius Jurgis Kazaketičius 1896 me-

t^iš. jairi tūojąū ptitūrė kifdš' SuŠiViėnijifiio vęi- 
kėįžiš Šštfaūskaš. tlči draudimas bu
vo aisaūktasj Tėvynės mylėtojų draugija pėr aš
tuonetą metų išleido 12-ką knygelių. Save gyve- 
niiiią apvainikžtVO 1910 niėtaig, kdda jos pirmi- 
hinkb Broniaus K. SkltlČio ypatingai energingu 
pasidarbavimu išleido šešetą skoningai apipavi
dalintų dr. Vincė Kudirkos raštų tomų, ikišiol 
jokio kito leidėjo nebepakartotų.

Tūo pačiu laikotarpiu nesnaudė ir kiti lei
dėjai. Susivienijimas išleido 9 knygas, Vienybė 
Lietuvninkų 42, kun. Milukas 56, Olšauskas 43, 
Vincas šliakys - Stagaras 35, kun. Petras Skuru- 
saitis 11, jonas Tananevičius 10. Viso išleista 
246 knygos, skaičiumi 278 tūkstančių egzeihplio- 
rių, su iš viso' 27,776 puslapiais. Kiek per knyg
nešius jų Lietuvon pateko daf neištirta mūšų is
torikų tėma. Viliiitijė 1904 inėtaiš Pradėjęfe eiti 
Lietuvos Ūkininkas skelbė tusų muitinių Eauno 
gubernijos pasieniu konfiskuotų leidinių statis
tiką, pagal kurią nuo 1896 metų kasmet būdavo 
sugriebiariia vidiititilai po 20 tūkstaričitį egzem
pliorių. Jei lietuviškų knygų čiapliorių. Jei lietuviškų knygų čia uutų tik desim
tas nuošimtis buvę ir tai per aštuonetų meti) bū
tų virš 16,000 egz.

Susivienijimo išleistu knygų tarpe buvd,ang
lo istoriko, A. E. Treėmano Europos istbrija. 
svarbi tuo, kad vaizdavo Europos mažųjų tautų 
kovas už politines laisves iš jas slėgusių imperi
jų. Tokiu būdu galėjo būti įkvėpimas lietuviams.

Kitas taiiti/iid įkVėPimo veikalas Šimaho 
Ddtitatb B&laš. senovės lietuvių,- khrĮ- Jiiozas 
Paukštis išspaūšdifiė 1892 iilėtMig. išckjiįi Sūsi- 

^tįžniš. Parasęš p'iriiiąją yUnerikoje 
išleistų lietuviškų knygų statistiką, kųp, Žilins
kas parašė ir pirmąją Amerikos lietuvį^ istoriją, 
pirma ją perleisdamas pėr organą Tėvįįį^pava- 
ditiihiii Lietiitiai Amerikoje.

Viėrib didžiųjų SūšiVienijithO tiūopdtių anuo 
metu bene bus 11-to seimd paskelbtas 

taksas parašyti faktišką lietuvių kalbos 
gtShlatiką. Pats ko'iikiirskš BūVo pirmutinis inū- 
sų. literatūroje taip Amerikoje taip Lietuvoje j 
Nesitikėk rftšti tihkartių žmuftių Aiiierikdje, to
dėl atsidėta šviesuomene Lietuvoje^ bet ji delsė 
veik trejetą ttietų^ nors Šūsiviaftijimas Siūlė 
MfiiėffiŠ IMikSiHš Aukštoką premiją — šimtą 
dolerių: t '

pagaliau stenine jaubai štbdėbtas Pel 
AvižonišJ kuris kum Žilinskui prisiuntė saVo pa
raitą Studentams fiaUttoti. gHiffiatiką. Kunigas 
j| §tifrpitlb, paprašydamas taffi tikrais atžvil
giais papildyti. Laimelį Avižonis gavo kalbinin
ku dbflO Jablonskio prižadą padėti. Tikrovėj Jab- 
loHskis Paralė veik Višii tiahją gramatiką, kbrią



DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
-GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
644? So, Pulaski Rd. (Crawford 
«ujicaj Building) Tal. LU 5-6443 
.Silin* ligonius pagal susitarimą.

Jei pe/itRi liepta, skambinu 374-tMM 
f 4

J. VENCLOVA

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Watfchactar Community klinikos 
Madidno* direktorius

1933 S. Manhaim Rd„ Westchostor, IL. 
VALANDOS; 3—0 darbo dienomis ir

LIETUVOS POLITIKA, 
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS

J. Venclova yra padaręs, parašęs ir išleidęs visą e’lę 
Lietuvos ir lietuvių tautos praeitį liečiančių knygų. Jis 
naudojosi lietuv ų ir užsieniečių studijomis bei doku
mentais. “Lie* u vos politika” yra paskutinioji jo studija. 
šJą ir k’tas J. Venclovos knygas galima gauti, je’gu jos 
dar neišparduotos, “Naujienose”. N. Red.

(Tęsinys)

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Tali 562-2727 arba 562-2725

TEI------ BE 3-5293

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
■> SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Strwf 
Valandos pasai susitarimą.

Svetimšaliai kolonistai veikė 
ir neigiamai Lietuvos valstybę.

Vilnrajus svetimšaliai pir-
1382. VL 12 d., vadovau-
Hannulo (Hans von Re- 

s’antai atvyko j Vilniaus 
užmušė sargybas ir paė- 

ė pačių pilį į savo rankas, tuo

OPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

26M W- 71 St. T«l. 737-5145
Tikriną aku. Pritaiko akinius ir

“contact lenses’” 
aL azai suaitanmą. Uždaryta treč.

DR.LEONAS SEIBUTIS,
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 33rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet,

llljhllltft**!

Šokanti indy deivė Šyvą

GARY, INDIANA
LIŪDNA ŽINIA MŪSŲ MAŽAI IR IŠSIBLAŠ

KIUSIAI LIETUVIŲ KOLONIJAI

DR. VYT. TAURAS-i -š.m. liepes-mėn.—3-d. palaido- -— =—--------—
GYDYTOJAS IR OMIRURGAS į jo senatvės sulaukusią Petronė-

Bcndrč prik+iki, spw. MOTERŲ life- lę Omilevičienę. Čia mūsų apy-
Ofi«*s 2652; WEST 59th STR5ET linkėję “gyvena “dvi- dukterys:

- T»l. PR S-1222

Ofiso telaf.: 776-22S0
Razida nd jos talafu 443-5545

Mrs. Angelė Stringer su šeima 
OFISO VAL.: pina- antnut, trečiio. jr Teresė Urbonas su vyru. Lie- 
(r penkt. 2-4 ir 6-8 vaL rak. SUtadie I tuvoje liko sūnus pranas. 
niaia 2-4 vaL popiet ir kitu

Mgal susitarimą.

ORTHOPED ab-PBOTE^ISTAS 
Aparatai - Protezai. Mtfo. ban- 
aažat Speciali papam* kofpMa. 
■Arch Supports) ir t t

į. Prostatos, inkstų ir šlapumo 
0 takų chirurgija.
-i - 5025 ClSįTRAL'AVE.
V - St.Petersburg, Fla. 33710

Tel. (813) 321-4200

Mus visus, a.a. Petronėlės pa
žįstamus, labai nustebino mir- 
ties pranešimas vietiniame laik- 
raštyje, kur net nepasakyta ko
kioje laidojimo įstaigoje randa
si mirusios kūnas.

A.a. Petronėlė, kad ir senyvo 
amžiaus, bet buvo žvali, visus 

, lietuvius ir jų parengimus mėgs- 
tanti moteris. Mes, jos pažįsta- 
miyveždavomėsją į- Čikagąir 
kitur, kur vienoks, ar kitoks lie- 

“tuviškas subuvimas, nes ji mė
go kompanijas .ir buvo įdomi 

- pasikalbėjimuose, ir savo atsi- 
minimuose.

dieną, ant velionės kapo žydėjo 
gyva gėlė, specialiai p. Stasio 
Raudonio atvežta- iš Lietuvos—

Velionės vyro Alekso ir šei
mos pastangomis ant velionės 
kapo pastatytas gražus granito 
paminklas.

Švenčiant Amerikos Nepri-. 
klausomybės šventę — liepos 

Į 4 d. po gedulingų apeigų vietos 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčioje, visi nuvažiavo
me į kapines, kur kun. L Urbo
nas šventindamas paminklą ta
rė: “Tegul šis paminklas am-

pvz., 
kliai 
jami 
ge), 
Pi1 4, 
m ė 
padėdami Jogailai nušalinti 
nuo valdžios Lietuvos karalių 
Kęstutį. Ir vėliau svetimšaliai 
sudarė Lietuvai nemaža prob
lemų, pvz., kad ir Vilniaus mies
to intemaeionaii'kimias buvo 
viena iš svarbesnių paskatų 
lenkams užgrobti visą Vilniaus 
kraštu. C

Lietuvių Neatsargumas

Lietuvos politikai ir tuo pa
čiu lietuvių tautai daug kenkė 
pačiu lietuvių neatsargumas- 
Dėl nepakankamo atsargumo 
žuvo geriausi Lietuvos valdo
vai: Mindaugas, Kęstutis, Žygi
mantas Kęstutaiiis, kurie ne
pramato, kad -gali būti niekšų

nužudyti ir pan. Tad M. Litua- 
nus (82-32) perspėk: “Niekad 
netikėk savo priešą, nestatyk 
‘o šalia savęs . . . Dar mūsų 
krašte gyvendami, jie (svetini- 
ša’iai) slaptai perdavinėjo mū
zų nutarimus saviesiems”. Inž. 
V. Žemaitis (Liub., 12 p.) rašė:

“Lietuviai unijoj su lenkais 
buvo tik dalinai kalti. Svarbiau
sia politiniai jie buvo neatsar
gūs, pasitikėdami lenkų 
dais Ir gražia:s žodžiais, 
permazai atsparūs lenkų 
gučiams: herbams, lenkų 
tos laisvėms
ir net pagaliau pačiai lenkų 
bai”.

paza- 
Buvo’ 
bliz- 
šlėk-

bei privilegijoms 
kal-

(Bus daugiau)

FIGHT HEART DISEASE (

GIVE HEART FUP.D

;; DR. A. MILIUS
? Moterų ligos, chirurgija. 

5037 Central Avė.
£ St Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-1004

PERKRAUSTYMA1 _______

č MOVING
LeidimN — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA

T*L WA 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADUG iKIMOS VALANDOS 

VW» prayri imi A WOPA,

Lietuvi v ka<ba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 2:00 
-33e vah popiet SeiUdieniala 
ir sekmadienUlj nuo £20 iki ĖJO

Vedėja Aldona Deukve

Telef4 HEnrfeek 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD A Vi. 

CHICAGO, ILL 60629

| “Lietuvos Aidai’
" -KAZĖ BRAZDŽIONYit

. Progrimof v*dė|i

Bet... bet kartais gyvenimo 
ironija suteikia nenumatytus 
skaudžius pergyvenimus ir gal 
net sutrumpina amžių.

A.a. Petronėlės duktė Angelė 
turi“ šeimą, leidžia vaikus — 
mokslą, bet vis tiek rasdavo ga
limybę laiks nuo laiko parsivež
ti į namus savo motiną pasi
džiaugti su anūkais.

Antroji duktė — Teresė — gy
vena kartu su vyru. Šeimos ne
turi. Kartu gyveno ir velionė 

[Petronėlėj gaudama kad ir kuk-- 
■ lią senatvės-pensijų.----------------

Keletas metų atgal, duktė Te
resė prasigyveno kažkokį neaiš
kios veislės šunelį. Išprausė, ap
kirpo, nudažė kojų nagus ir da
vė vardą “Meška”.

Taip išpraustas ir apžiūrėtas 
šunelis negalėjo gyventi savo 
būdoje ar skiepe, bet be jokių 
ceremonijų “okupavo” velionės 
miegamąjį kambarį, gi velionė 
atsidūrė prie glaudoje (Ross 
Care Center), kur ir baigė savo, 
amžių.

Pagalvokime ką velionė turėjo 
pergyventi, atsidūrusi prieglau
doje. Ji angliškai kalbėjo labai 
mažai. Nei skaityti, nei rašyti 
nemokėjo, gi ją aplankiusiems 
pažįstamiems duodavo suprasti, 
kad jos širdis plyšta iš sielvarto 
ir vienatvės.

Reikia manyti, kad likimas 
nedovanos tai pigius blizgučius 
mėgstančiai dukteriai, gi velio
nei — tegul būna amžina ra
mybė. Suvalkietis

žiams liudija, .kad čia ilsisi Su^ 
valkijos lygumų- dukra Uršu
lė Navardauskienė - Dambraus- 
kaitė”.____ 71' " ’ ' ~

Po apeigų kapinėse apsilau- 
-kėme-^Alekso Navardauska.rezi
dencijoje. kur a-.a. Uršulės duk
ra Janina, padedant kitiems šei
mos nariams, visus pavaišino.

__ šiuo -metu Janina lanko savo 
-dėdes, tetas ir kitus gimines 
Lietuvoje, Šveicarijoje ir Vo-
kietijoje.

Kasdien nuo pirmadienio Ud 
penktadienio 9 vaL vak.

» Visos Uidos ii WOPA stotie*, 
banga 1400 AM.

St Peterthnrg. Fla^ B JO vaL p.p.
• iš WTIS stoties 1110—AM banga.

■ ' ’ 2646 W. 71st Street
‘ ChfcMA HKnoia 60629

! ., TĖtef. 778-5374

Portage, Indiana
Neseniai Kalvarijos kapuose 

(Portage, Ind.) palaidojom a. a. 
Uršulę N A V ARDAUSKIENĘ. 
kuri ilgos ir sunkios ligos iška
muota mirė, vos sulaukusi pu
sės amžiaus.

Minint Amerikoje kapų puo- 
j Šimo ir mirusiųjų prisiminimo

"Turėdami did] Kunigą Dievo namams, artinkime* tikra lirdiml, 
pilnu tikėjimu". — Ebr. 10:21, 22.
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas jį ir būti jam patinkamais, jie 

turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: aš darau visa norėdamas pa
mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmogui. 
Neužmirškime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie
kados nesikeičia: jei mes pilnai tikime į Jėzaus padarytąjį permaldavimą už 
mūsų nuodėmes, atnaujindami savo pasilventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime i amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 
ir ištikimasis tarne’’ »

5V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 135 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai

ęįajįj Trys Modemiškos Koplyčios
3kjUj^ Mašinoms Vieta
vįf/ TeL 737-8600
C-gjgę TeL 737-8601

MŪSV MYLIMAS TĖVELIS, SENELIS,
—____ - __ UOŠVIS. BEOLIS TE DĖDĖ

Kun. Dr. MARTINAS A. KAVOLIS
gimęs -1897 metų lapkričio 14 dieną Gargžduose, 
iškeliavo į Amžinus namus 1979 m, rugpjūčio 10 d.

Paliko giliame liūdesyje: sūnus Vytautas Kavolis su šei- 
nia,_dukt£LAndrea Kavolis, trys seserys — Marija Lengvi- 
nienė, Lina Kandis su šeima ir Berta Basteika su šeima bei 
kiti giminės,"draugai ir pažįstami.

seimą prašo-gėlių nesiųsti. !
~Kūjuas pašarvotas Kosary kopiyčrojer~3100 W. 59~St------

Lankymas .sekmadienį. 5 vai. popiet, o 7 vai. vak. bus

Pirmadienį, rugpiūčio 13 d., 7 vai. vak. Tėviškės para
pijos bažnyčioje bus budėtuvės. Antradieni 10 vai. ryto po 
laidotuvių pamaldų bus lydimas į Bethania kapines.

Visi a.a. kun. dr. Martino A. Kavolio giminės, draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

----------------- -  ----- _JNuliūdę liekai
SŪNUS, DUKTĖ, SESERYS, GIMINĖS.

Laidotuvių Direktorius Kosary. Tel. 434-4246.PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Cook at HIGH about 15 minutes or until filling fe thoroughly 
\ heated and peppers are tender. Sprinkle tops with cheese. Cook 

• fit HIGH until cheese melts. Makes 6 servings.

Tired of north-of-the-border 
Beals? Then go south with a 
Mexican -flair. According to 
Kellogg Company 
pool Corporation home econo
mists, Mexican Stuffed Peppers 
prepared in your microwave 
oven can give you a taste 
Mexico right in your own 
kitchen. But don’t stop with 
the main dish. End your micro
wave mealtime adventure with 
hran Custard Surprise.

» AN
STUFFED PEPPERS 

total cooking time: 23 minutes
< Urge rrccn peppers 

i Sari
1 Th. Ervand beef
I medium* size onion, sffeed 

cups Rice Krispics cereal 
K teaspoon instant minced

Į 9 teaspeiwwr chflt powder 
’ 1 teaspoon salt 
įi teaspoon pepper 1
1 teaspoon surar

Jį rup sheed. pitted, 7 
olives

1 can (S ox.) tomato pašto
1 can (16 or.) whole peeled 

tomatoes drained
J4 eop shredded sharp 

cheddar cheese
Wash peppers. Cut off tops 

and remove seedy porttons. 
Lightly salt inside of each pep
per. Place peppers, cut side up. 
In 12 x m x 2-lnch glass bak
ing dish. Set aside.

Place ground beef and onion 
th S x 3 x 2-toch glass baking 
dish. Sttr to crumble. Cook, un
covered. al HIGH 6 to 7 min
utes or until beef is cooked, 
stirring ovrastonalty. Drain off 
excess drippings. Add remain
ing ingredients except cheese. 
Stir to combine, cutting toma
toes into pieces with spoon. 
Spoon into peppers, dividing 
evenly. Cover stuffed peppers 
with plastic wrap. Poke several 
boka in plastic .wrap to alkew 
itoaA to escape 

' 1’4 cups mitt
% teaspoon salt

BRAN CUSTARD SURPRISE 
tcial rooking time: 12 minties

K rap gnęar
w teaspoon vanH?*.

, % cup CncWm’ Bran ecce*-
% teaspoon ground ntrtmec cup seedless
Tn medium-sit^ mixing bowl, beat eggs until foAmy. Stir hi 

remaining ingredients. Portion evenly into four 6-ounce glass 
custard cups. Pl vce in shallow glass baking dish filled about 
1 inch of hot wacer.

Cook at HIGH 6 minutes. Rotate and cook at HIGH about « 
minutes longer or until knife inserted near center comes out 
clean. Let stand I mimites before serving. Serve warm with ice 
cream or whipped topping, if desired. Makes 4 set vmgs.
NOTE: Custards may cook at slightly different rates because 
amount of custard ta each cup tends to vary.

MICRO TIP. What’* delicious in soups sandwiches spaghelO, 
and cocktail sauce? Meatballs, of course. Whirlpool home econo
mists suggest that yo« make several hatches to freeze so yeuTI 
have the makings for a quick meal on hand. Basic ingredients: 
ground beef, you* farm-tie seasonings, egg. liquid, and Kellogg’s 
Com Flake Crumbs. Form inU 1-inch balK *nd place in 9-inch 
glass pie plate. ( ook, uncovered, at MEDIUM for 8 minutes, turn-

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

___ 1605-07 SO- HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

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 Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių 
Asociacijos

~AMSULANSO—
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. _ TeL: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Tel: OLympic 2-100J

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-35YJ

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. ’ Tel: YArds 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2814 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4418

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

I NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL Monday, August 13, 1979
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I KRITIKUOJAN2212 W. Cermak Road Tel. Virginia 7-7747 
——

£HBržami arčiau gyvenantieji vaikai*’
lietuviškos mokyklos, bet ir nuo Tokie židinėliai yįsdęlto turėtų:'
lietuvybės. “Kam to reikia, — ryšį su artimiausia mokykla, iš- orkestras. savo
sako' jie. — Iš lietuvybės duo- kurios ateitų pagalba priemonė-

1 • i • * _  w *

H
iš anksto.

lietuvio šeima atsiduria viena ražas. Švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir L

Chicago, III.

is ir vadovė- los darželį ateina į pirmąjį sky-
, . * . \ >r priešas

nos nevalgysi.’’
esant, nedaug .

ar baiiniasis.

abejingumas lietuviškai moky 
kiai. Yra jau tokių tėvu, kur 
pradeda atsiriboti ne ti

burių 31-32 
“Dangus dar

}e

11UO

piūčio. 19 d., tuoj popiet Šaulių 
namuose, 2417 W. 43rd St. Bus 
įvairių valgių ir gėrimų. Gros A. 
Ramonio orkestras. įėjimas 
tik$L. (Pr.) ’į

Dangus pradeda griūti
Žynius ptdagi

IRANE SAU

s ži-|
vedamajame Į niiesčius, bet netgi į atskiras 

iš kurių į mokyklas

sidūrė nuo mokyklos nepasie*į 
iau ne-| 

ena kita lietu-1 
i i

mis ir
mokytojais. — ’ I

BLOGIAUSIAS atvęjis, kaiį
. 1 -z

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America 

WSjgilgjjoS
The Lithuanian Daily News

Published by The Lithuanian News Publishing Co.. Idc 

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States [/

gal nei vūitupjaučiais1

i <3 £

yra vaikų, kurie tik per mokyk-

lio’ be. pratybos sąsiuvinių ne- rių. Didelis mokyklos 
auto-; yra ir jaunų šeimų išsikėlimas

iš didžiųjų centrų ne tik į prie-

DAR NEVĖLU
PALIKIMAS. Modernus apie 20 m.

rengtas beismantas. Prašau

apžiūrėjimui Viliojanti

lietuviškai 
į rius A. Rinkūnas Tėvišk 

nr.
negriūva” rašo vietoves, i 

apie mokytojų svarįlynius dėl į yra labai toli, kartais net šiin- 
i mokvklu1 etuviškų mokyklų-7 išlikimo.; tas kitas mylių. Jeigu šeima at-| 

Ten pat aptaria mokiniu mažė-f: 
jnno priežastis ir nurudo išeitis: kiamame nuotolyje, taėi

“P AGRI N D INE priežastis toliese gyvena V:
yra kylantis mūsų jaunų tėvų vių šeima su vaikais, tenka or-i 

ganizuoti mokyklos pakaitalą 
židinėlį, j kurį paeiliui suve--

* * * A *' * • • 1 •!

Tokiai būklei 
ką padeda gin- 

čijimasis ar barimasis. Daug 
veiksHHHgesniie-būdas yrfr suda
ryti sąlygas, palengvinančias 
vaikų vežiojimą j mokyklą. Pa
vyzdžių duoda anglų mokyklos, 
ypač sektų. Jos valkus paima iš 
namų ir parveža autobusėliais,

toli nuo kitų, lyg sala vandeny- baigti šia išvada:
ne. Yra didelė tautinė nuodė-.-
mė tokią šeimą palikti vienąJgriQva.

- 5 -"--Lvien.as atliksime savo netaip

kuriuos parūpina mokyklų or
ganizatoriai. Reikia jau labai 
prieš lietuvybe užkietėjusių tė
vų, kurie neleistų vaiko į mo
kyklinį autobusėlį, 
sį prie

privažiavu-
durų. Kiti mokyklinio

— i kūjų mokyklų dangus dar ne- 
..... _. . . w . . .. • jis negrius, jeigu kiek-

Dievo \aliai. Tokia seimą turi!vienas atliksime savo netaip 
.jau sunkią tautinę pareigą.” 

1 Didžiausia atsakomybe 
dėl lituanistinio švietimo

ant lietuvis- kasyklas. Knygutė 70 puslapių,

PASTABOS Iš TOLO 
(Atkelta iš 4 psl.) 

jose vietose lietuviškos publikos

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai 
26-tus metus veikiančioj įstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

Du butai, medinis su skiepu ir ga-

S SS

būti žinoma ar rai artimiausiai į
Bendruomenės apylinkei, ar tai1... . "r . i

i ne-(,iLlietuviškai parapijai. Jeigu 
žinoma, turi bandyti susirišti jv 
pati, o kai jau ryšys surastas,] rt 
turėtų susilaukt^ tokios pat glo-j 
bos, kaip ir minėtieji kelių šei-i

neša
- ---------- i ir au

klėjimo Lietuviu Bendruomenė. 
Eietgi jos vadai yra užsiėmę po-

įlitikavimu, tikrumoje pseudo-
amžiaus vaikai lieka namie dėl- mų židinėliai. Nepamirštinas irį^ 1 ne?

vaikystėje neišmokoto, kad 
lietuviškai kalbėti. Tėvai

senelių vaidmud. Kol seneliai Į į 
gal Į gyvena su jaunaisiais kartu ar-

juos ir išleistų Į mokyklą, bet 
bijo, kad nebūtų dėl savo kalbos

--ats tumti- ar- - net sugėdinti; Jeigu 
tinkamai susirūpintume lietu
viškai nekalbančiais vaikais, tai 
mokinių skaičius mokyklose ne
daug temažėtų, o gal net padi
dėtų, kaip tai rodo praktika 
kaikuriose apylinkėse. Mokinių 
skaičių pakelia ir didesnis dė
mesys priešmokyklinio amžiaus 
vaikams. Nuo seno dėl specia
listų trūkumo buvome įpratę 
steigti atskirus vaikų darželius, 
ir tai tik vaikams nuo 5 metų. 
Dabar jau yra prasidėjęs judė
jimas—turėti—vaiku—darželius 
prie mokyklų, ir tai ne vieną, 
JL_duL_3^ .metų ir 4-5-6 metų . 
vaikams. Darželiu turėjimas

a , n es
Darželių 

mokinių skaičių padidin

L; .

te 
B1

' '"'Ą

w

Z

f ko, nei noro auklėjimo reika
lams. Jų įgaliotiniai dargi kar-
feais trukdę savo projektafe -mo
kytojams ir tėvams bei jų ko-ba netoliese, jų vaidmuo lietu

vybės išlaikyme yra . didelis, f.. , XT • . .
nors K- Miei
mas. Jeigu jaunieji {išsikelia į 
tolimesnes vietas, pąšiimdami 
su savimi senelius,: tai šie pas-

sęnosios vargo
- -

seneliai, .gyvena toli,..reiktų, ne-Į *J
pagailėti išlaidų vaikams bentnunu um pai 
tplefonn sn sspriAlimc. nasikalHp- • <

>4 ■

tarieji užima 
mokyklos mokytojų vietą. Jei

autorius apie juos visai, neuž-
šimena, kreipdamasis tik į tė
vus ir mokytojus.

YV'i rroilofi i51 o izl,, ..oi L.o „-.r. I,^„4-1 

telefonu su seneliais pasikalbę-į 
ti lietuviškai arba užregistruoti 1 

senelių pasakojimus! į magne
tofoninę juostą ir persiųsti vai
kams pasiklausyti, šitokia kai- ’ 
kurių bandyta praktika rodo, 
kad vaikai mieliau-klausosi se
nelės balso, negu žiūri kurio 
no¥s kvailo filmo televizijoje.? 
Lietuvio išradingumui nėra ga-’ 
lo, bet straipsnio rėmai verčia .

r

iliustruota, gaunama Naujieno
se, kaina $2.

— Solistai Gina Čapkauskie-
nė ir Rimas Strimaitis, taip pat i
muzikas Jonas Govedas daly
vaus Detroito Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos rengiamo

. Proy.------ '----
Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas. j -j j wuvai, maumą, jiciiKUis

ouvo daug ir tai rodo, kad piK- auto garažas. Avers ir 26-ta.

parapijos 
koncerto' programoje. Koncer- šjmįaį 
tas ir tradicinis balius bus rug- ' 
sėjo 22 d. Ruošią Parapijos ta
ryba, pirm. Vacys Lęlis. v 
. — LKVS Ramovė Clevelando J . "■* * -. •
skyrius ruošia pobūvį žurnalui 
“Karys” pagerbti'rugpiucio”26 d. 
Lietuvių namuose.

nikai - gegužinės lietuvių yra - -- - 
mėgiami ir noriai lankomi, o ware) prekių krautuve. Nebrangus, 
tuo pačiu pareiškiamas pritari-1 
mas ne tik rengėjams, bet ir 
vietos savininkams. Nesunku 
suprasti “kiemo” ar “sodybos” 
savininko nuotaikas, kai keli 
____ i “svečių” išvažiuoja na- ■ 
mo, savininkams palikdami su- j 
sitvarkyti ir kiemą, ir sodybą 
Savininkams, ne tik rengėjams, 
taip pat priklauso padėka.__

Vienintelis labai didelis betų- , 
vių piknikas viešame parke, ga1 
kiek tolokai už miesto, įvyksta

Medinis namas su geležies (Hard

1 ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

M. L. S.
Gausas namų pasirinkimas 
----------- pietvakariuose_____

BUDRAITIS REALTI
vairi apdra u da — INS (JRAN CE

2 butų muro namas ir mūro gara- 

teirautis ir perduoti savo telefoną 
apžiūrėjimui iš anksto. Viliojanti 
kaina.

LABAI SVARUS 2 bįitų namas ir 
garažas, elektrinės duryse atskiri ga
ju šildymai, Brighton P^rke. $37,000.

Tuščias sklypas, tinka^naujo na;mo 
statybai Marquette Paifidri

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
quo potvynių, aluminum langaų_jįą- 
ite pirkti už $41,800, " j

MODERNUS z aukštų mūro namai 
įpie $18,000 pajamų. Geros sąlygos 
vlarquctte Parke.

VALDIS
REAL ESTATE

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

■ .
I 

'i

1 j[
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Šiaurės Amerikos lietuvių vieną kartą metuose, tai A.' Ski- 3UTŲ NUOMAVIMAS—paren-
K Petr ki’tk sporto Jaidynės įvyks

rugsėjo. 1-3 d. Clevelande. Rug
sėjo 8 ir 9 dienomis ten bus te-

£

— Visuotinis metinis. Čikagos
• ’ r- t K - : - - - - , -L-

ir apylinkių liaudininkų susiriį-
. kimas ir naujos valdyboserinla- 
mai įvyks spalio mėn. 21 Jdįeną

i12 vai. Evangehkų-r Rėfoįmatį:
'■ salėje, 5230 So. Artesian Ave.-

L—~ .Gyvenimo Kelias

mai įvyks spalio mėn. 21 -dieng

i • tai

tpriaus Stepo Paulausko. pąrašy.

I
5i

I k
p

‘S.O.S. pasauli!” - nauja rusinimo banga
Lietuvos pogrindis pasiuntė į Vakarus svarbius dokumentus .

apie naują rusifikacijos kampaniją. Tai santraukos ir ištraukos ■
iš slaptų rekomendacijų, virtusių įstatymu Taškente gegužės_  _ - .. - . r. ... __  1 1 1_ — CCCD 1 
gystės ir bendradarbiavimo kalba”; išrašas iš SSRS aukštojo ir j
22-29 d. įvykusioje konferencijoje, “Rusų kalba — SSSR drau-

specialiojo vidurinio mokslo ministerijos 1978.XII.6 d. įsakymo

Save not,
have not

You cannot spend tomorrow' You cannot spend tomorrow s 
; whatyxnrhave“notKaved’to day.^

So the wise save for tomorrow 
by joining the Payroll Savings

Because mighty U. S. Savings y 
i 
A

i Plan today.

,T Bonds from little paycheck 
allotments grow.

And a Bond every payday > 
could keep your doctor-to-be 
away. At medical school. Or take 

, you away. On vacation.
T So do put off for tomorrow7f So do put off for tomorrow
, i what you can save today. Join the
^Payroll Savings Plan.

For, remember, a rolling Bond 
f gathers no moss. But it does ,
gather interest. _

Which is why a Bond in timej 
saves. ----------

Take

- -ti- atsiminimai, kuriuose jis- ap- 
-rašo, kaip rusaiįtvarkė Lietuvos 
policiją ir lietuvni^ ąrėštųsįAhąi

Z _ “ W V 3*; T " ‘

, 1940 m. raudonoji Naripija^cku- 
pavo Lietuvą. Aprašyk-lietuvį.
vargai pate^ųk^Belgijbs "arigjių

k

niso pirmenybės.
— Chicagos Švietimo Tarybą 

praneša, kad i septyniose aukš
tesniosiose mokyklose ir ketu
riose pradinėse mokyklose busi

riaus leidžiamu “Lietuvių Die- . 
nų” ir “Lietuviai Amerikos Va
karuose” piknikas, kurin, ka;p ir ■ 
“senovėje”, I
nepaprastai

1 publikos — iš arti ir toli, šįmet 
j toks piknikas įvyks RUGSĖJO 
Į16 DIENĄ. ‘J

kam nu om ininkus 
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.
privažiuoja tikrai j
-daug—lįętuyišk^ Į . kamb. 20 metu niūr. bung, prie

77 ir Kedzie. Centr. vėsinimas. Tus- 
Has. Pasiulykit 925-6015.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. - 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Av*.
____ ___ Tel. 927-3559

r*

Nr.'1.116 “Apie tolimesnių rusų kalbos mokymo ir dėstymo prie- . | 
. >' - • - ___ 1— 1 "1- — TrAloc'-nin ’ 5

įsakymo tuo pačiu pavadinimu (1979.1.17).

Dokumentus palyd inčiamę 
laiške rašoma, kad rekomenda
cijos (34 puslapiai rusų kalba) 
gautos iš Maskvos 1979 m. kovo 
mėn. ir’ laikomos kelių įstaigų 
seifuose. Kai kurie' darbuotojai 
supažindinami su jų turiniu’, bet

monių tobulinimą sąjunginėse respublikose”;' ir išrašas iš vėlesnio

Girnius rašo, kad, jei jos būtų 
pilnai įgyvendintos, rusų kalba 
“užtvintų ' didžiumą Lietuvos! 
kultūrinio gyvenimo ir net pa
čią šeimą”.. Girnius taip pat nu
rodo, kad Lietuvos savilaidinė
spauda jaū iš anksto buvo tiks-.l

Lietuvos Respublikos generalinė konšulė/Jūzė Daužvardienė 
gimtadienio proga gavo daug sveikinimų iš visos Amerikos

s

Has. Pasiulykit

ŠIMTUS SUŽEISTU IR APDAUŽYTU 
TEKO VEŽTI I LIGONINES

MINIA REIKALAUJA ŽODŽIO. SPAUDOS IR SĄŽINĖS 
LAISVĖS VISAME KRAŠTE

TEHERANAS. Iranas. — Pra
eitą sekmadienį sostinės centre 

i įvyko pati didžiausioji demonst
racija, kurios dalyviai reikalavo 
leisti spausdinti uždarytus du

Sukčiy prileido prie 
Vatikano iždo

VATIKANAS. Roma. — Atsa-
laikraščius, duoti krašto gyven- . kingi Vatikano-pareigūnai labai 

aštrus kad tojams žodžio, spaudos ir sąži
klausimas

dėstomos, įvairios, svetimos kal
bos, tačiau lietusių kalbos, nėra 
nė vienoje.. . ; ..... ,
„ — Daley kolegijoj, 7500 So.
Pulaski Rd;, bu^Dvairūs kursai

________________________ 7 w-------------------- 1--------r----- -----------  
suaugusiems. Jie prasidės rug
sėjo 10 d. ir tęsis. aštuonįas sa
vaites. Dėl registracijos ir kitų 
dalykų kreiptis tek, 735-3000.

. • ‘Vyčių seimo banketas, la- . -•” %.-’ ■- k. • D t.
bąriškilfningajS, buš'riigpiūčio U8
vakare;Rą.disson^ viešbutyje,- či
kagoj£. Viši lietuviai kviečiamų
~3alyyaiūfi;~Įėjimaš ,$17.50 asųįej

Ū;’ { •; MARUA NOREIKIENe • :

2608 West 69th St, Chicago, m. 60629 • Tek WA 5-2787
Didelis .pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629___TeL WA 5-2737

V. VALANT IN AS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternal in ė or-

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoe 
darbus dirba. į ; . : .

. r. .. ’’t
darbus dirba.

_ f ' ■ • 1 =į|

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių

. stocks 
m America.

f f Ą f

apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia, pigiausiomis kainomis. SLA
nams patamaūja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali

neieško pelno, na-

Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

aukštojo mokslo ir jų gyvemino pradžiai. • j

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, Ugirinnėiarn

$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA —kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreinkitės 
J savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA JsirašytL

Galite kreiptis Ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

W w. 30th St a 
tm. ail) sa-me

I savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie jum8

N.w York, N. Y. 10001

ĮĮSĮ S

» f / / A f f t. t f f f

DAR NIEKO BAISAUS

Pacientas- psichiatrui: 
? — Esu. susinervinęs? 
žmona kalba miegodama.

: —. 0 ką“ jŲšako?
— Vis kartoja;-. 

ne!” • '
— Tai nieko baisaus.
— Kaip tai? Juk mano 

das Vilhelmas!
— S.akąu, kad nieko baisaus, 

kol . ji sako “ne”.

10 butu 2 aukštu mūr. prie 64 ir 
Mozart Gazo šiluma. Nauja elektra, 
.leikia parduoti — pasiūlyki!.

925-6015

DĖMESIOw c m e w ■
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAU 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio

(C

i 
> 1

f

| 4ELP WANTED — MALE-FEMALE 
Mano 1 fefe" Darbininkų ir DarbininkiŲ

! CASHIER
--------- :----------- J-------------- ,------------------ --------------- ;---------------

Ne, Karoli,! Hours 5 AM — 2 PM __ ip --- ---
Medical • others. ------

SOUTH WATER MARKET
SALARY BASED ON EXP.

Call CRAIG 829-7700

Benefits -Profit Sharing Plan. Paid

var-

INTERVIEWERS

Liability apdraudimas pensininkam* 
Kreiptis: ~

A. L A U R-A I TI S ; 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

-

In

|iL - I
- -S|
I 
1 
ft—i I “ fryr

N

“DSUTVETUAS—
Laikrodžiai ir brangenybės

Pardavimas ir Taisymas
2646 West 69fh Street
Tel.“ REpublic 7-1941

paties rašto darbuotojams į ran- liai perspėjusi apie kai kuriuos 
kas įstaigų vedėjai neduoda. Re
komendacijų fotokopijose už- 
dengtos siuntėjų ir paširašiu-
šiųjų pavardės. “Kalbama, kad

---- šis^aštas-išx'ydęs-dienos-š\4esą 
Su paties Leonido Brežnevo pri
tarimu”.

Laiške toliau tvirtinamą, kad 
pastaraisiais metais “itin suakty
vėjo” rusinimo akcija: visas mo- 

• kyklas, nuo vaikų darželio iki: 
___aukštųjų, siekiama paversti 
-~- <isvarbiausiais-'"rusmimo - "žįdi- 

niais”. SSRS ‘švietimo ministe-

_ aukštųjų, siekiama paversti

—"Teigiama, kad mechanikai 
įspėjo DC-10 lėktuvų “bendrovės 
vadovybei apie galimą motoro 
nusmukima, bet dabar niekur 
neranda to įspėjimo.

3200-$300/Week. Full---or part time. 
Man or woman. 20 years and over. 
We have 50 immediate openings 
:or interviewers to work in 
advertising circulation department.
No experience necessary, will train.

Call for appointment Sunday 
through Monday, 487-5300.

our Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė.__

.7
—s*,.
y

fc-Ei i r

į
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SSRS ‘Švietimo ministe
rijos ir Aukštojo ir specialiojo 
mokslo ministrų įsakymai rei- 
kalauja, kad “visos mokymo for- 
mos vis__daugįau būtų atlieka- 
mos rusų kalba”. Analogiškus 
įsąkymus išleidžią ir “naciohąli- 
nių; respublikų ministerijos”. 
Taškento -konferencijos^ tikslas 
būvęs ^"parodyti, kl^MSĖdnali- 
rifų respublikų visuomenė neva

įsakymus išleidžią ir

Taškento konferencijos tikslas

pritaria komunistų partijos

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

■ J Juozo šmotello______

-—ATSIMINIMŲ 
‘ SKIRSNELIAI
. Graži, lengvai skaitoma ii 

jdemi 256 puslaph] knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi ai 
vykti ir knygą pasiimti. Kitu 
gyvenantieji prašomi užsisa 
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

HELP WANTED — MALE 
Dirbininky Reikia

MAINTENANCE“
Someone to take charge of building 
maintenance, i ncluding machine & 
electrical repair for small business.

733-3313

EXPERIENCED PLASTERERS
Will furnish materi-ils. Steady Work.

Call in English:
RE-HAB CONSTRUCTION 

1127 W. Farwell, Chicago, IL 60626 

465-5806

I

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šule 
paruošta, — teisėjo Alphons- 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos 
išleista knyga su legališkomi 
formomis.

Knyga su formomis gaun; 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

r \

V

M. ŠIMKUS

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių; 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kiloki blankai.
' 1 • "-rf-

TTTs
■’

Taip pat daromi vertimai, giminiu

šymai ir kitokį blankai.

.11 ’ .

HOMEOWNERS POUCY

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

F. Zapolis, Agenl 
32081/2 W. 95th St ’ 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654 I

STATI r

IMlWAMCt

I- >
r A

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tel 476-5635

J

•r f f f t t t > : : . ...... .......... . ......
A A A A

i
IŠNUOMOJAMAS 4 kambariu ap-I 

šildomas butas, su apmokėtomis J 
vandens, elektros ir gazo sąskaito
mis suaugusiems, be gyvuliuku 
Brighton Parke. Tel. 254-5480.

State Farm Fire and Casualty Company

šildomas būtas su

suaugusiems,

IŠNUOMO.TAMAS 
butas su 3 
Parke, prie 
434-4617.

_____  6 kambariu 
miegamais Marquette 
61-mos ir Troy. TU.

advokatas 
CHARLES P. KAL A A»od«Ut 

2649 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162

I 
rus. Šeštadieniais iki 12 v.

v

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Šeštadieniais iki 12 v. į 
Vakarais tel. RE 7-5047. !
Raštinė veikia jau daugiau kaip.nasune tcaajk jau

40 metu, patarnaudama klientams. Įį
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> ir 
vyriausybės vykdomai rusinimo
politikai. Ką caro valdžia darė 
atvirai ir tiesiai, tą dabartiniai 
valdovai nori atlikti neva pačių 
gyventojų 'rankomis”. Laiško 
pabaigoje “pasaulio visuomenė”
prašoma “atkreipti dėmesį i šį
grubų Tarybų Sąjungos tautų 
žmogaus teisių pažeidimą bend
rauti ir mokytis gimątja kalba”.

Pačios rekomendacijos susi
deda iš įvado ir septynių dalių, 
kuriose aptariamas priešmokyk
linis švietimas, tautinių respub
likų mokyklos ir technikumai, 
universitetai ir institutai, meto
dai rusų kalbos mokytojų kvali
fikacijoms pagerinti ir masinių 
informacijų priemonių panau- 
dojimas rusų kalbos mokyme. 
Lietuviams daugiausia rūpesčio 
kelia planai įvesti rusų kalbą į 
vaikų darželius, pasiūlymas, kad 
studentai kalbėtųsi rusiškai tar
pusavyje bei namuose, ir nesi
liaujantis rusų kalbos ir tema-
tikos plitimas universitetuose ir
institutuose. Savo straipsnyje 
apie “rekomendacijas”, išspaus-

KILLS 
FLEAS! 
KILLS 
TICKS!
Gentle 
pump action 
will not 
frighten pets.

£ Sergeant's
T Morton Comp**Y, • of
n Co.. RiCMtWxJ, Vrr^rn^w 23230

ĮBOMOH *

MOVING
Apdrausta* parkravstynm 

ii fvalriy atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1*82 arba 376-5996
J

IŠKAITYK pats IR PARAGINK
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTI “NAUJIENOS”
•
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dintame Laisvės Radijo biulete
nyje (RL 188/79), dr. Kęstutis

rusinimo planus (pvz., Aušros 
Nr. 11,1978, apie rusų kalbą dar
želiuose). Santraukos ir ištrau
kos iš rekomendacijų Taškento 
konferencijai_ buvo paskelbtos
savilaidinio žurnalo Perspekty
vos 10-me numeryje.

Kad lietuvių susirūpinimas 
naująja rusinimo banga pagrįs
tas, patvirtina ir oficialioje 
spaudoje skelbiami vadovaujan
čiu SSRS asmenų pasisakymai.. 
Savo sveikinime Taškento kon
ferencijos dalyviams (Tiesa, 
1979.V.23), BrežnevasF kalbėjo, 

“nauja istorinė 
bendrija — tarybinė liaudis, ob- 
jektyviai vis didesnis vaidmuo 
tenka rusų kalbai kuriant ko
munizmą, auklėjant naują žmo
gų”. Pasižymėjęs rusinimo agen- 
tas, Uzbekistano KP CK pirma
sis sekretorius S. Rašidov, savo 
pranešime liaupsino rusų kalbą, 
kaip “tautos milžinės, turinčios 
labai turtingas demokratines ir 
revoliucines tradicijas, nepa
prastai aukštą kultūrą”, kalbą. 
Pasak jo, “brandaus socializmo 
sąlygomis rusų kalbos vaidmuo 
vis didėja. Tai sąlygoja nacijų 
klestėjimas ir suartėjimas”.” Ra- 
šidovas džiaugėsi pirmaisiais 
1979 metų “sąjunginio gyvento
jų surašymo rezultatais, kurie; 
rodo, kad Sovietų Sąjungoje 
“daugėja nerusų tautybės asme-

ir kitų valstybių.

Lietuvos Generalinės Konsoles padėka
Tebegyvenu Čikagos Lietuvių Moterų Klubo surengto mano

deimantinio jubiliejaus gražaus banketo.maloniais įspūdžiais.
širdingai dėkoju Čikagos Lietuvių Moterų Klubo pirmininkei 

p. Leontinai Dargienei, vicepirmininkei Marijai Kraučiūnienei, 
p. Alinai Lipskienei, valdybai ir narėms už šio pobūvio sumanymą 
ir įvykdymą. Jos įdėje daug širdies ir. darbo į vakaro pasisekimą.

Dėkoju kunigams Antanui Zakarauskui ir Ansui Trakiui už

jog atsirado

I. maldas. .
- Dėkoju-programos—atlikėjams:'Joanai Oksienei.-^Algirdni ir 
Aldonai Braziams. W. Tenclingeriui, ponams Mikulskiams ir jų 

-puikiam—kanklininkų kvartetui_jš_Clevelando._ Speciali padėka
grakšč’osioms gintarėlėms ir jas paruošusioms Genovaitei Maluš- 

-kienei ir Cecilijai MatūlytęiTjspūdingam, žavingam programos 
finalui.

Ačiū Brighton Bakery savininkams pp. Mackevičiams už im
pozantišką gimtadienio ragūolį.i Ačiū Jonui 
nimą limuzino transportacijai į banketą ir

Irakas atsisakė klausyti 
Irano mulos

LONDONAS. Anglija. — Bri- 
tų žinių agentūroms pavyko nu
statyti. kad Irako kruvinas žu
dynes sukėlė Irano mulos užsi
spyrimas sujungi’ Iraką su Siri
ja ir skelbti karą Izraeliui bei 
Egiptui. Tuome inis Irako pre- 
zidentas Bakr. aptaręs klausimą 
su Baahto nartrios komitetu, nu
tarė pripažint1 Izraelio ir Egipto 
takos sutarti, š 
Irake buvo toks
buvo reikalinga operacija. Pen- 

_kl _komiteto_ nariaL reikalavo 
perversmo ir pripažinti Irako- 
Sirijos vienybę.

——Irakui šis jiutarimas-galL bran
giai kainuoti, nes mula Chomei’ 
ni gali organizuoti įsiveržimus 
į Iraką. Irako teismas nuteisė ir 
sušaudė penkis revoliucinio ko
miteto narius, tris iš jų — niu- 
los Chomeini asmeniškus drau- 
gus. Mula Chomeini, 13 metų 
gyvendamas Irake, užmezgė su 
kariais santykius ir norėjo tas 
pažintis panaudoti Irako per
versmui. Apie pervermą laiku 
patyrė Irako štabo viršininkas 
gen. jaddąm Hussęin, .pervers- 
miniiikuš suėmė, o pats tapo 
krašto prezidentu.
_ Didelė Trako ' .pirminio ko~ 
miteto narių įaugama neprita

riu 

gene-

nės laisvę.
__ Pirmiausia neramumas prasi
dėjo prie JAV ambasados rū-

■ mų. Nerimą pradėjo mulos Cho-

retais atvejais paskelbia, kiek 
Vatikanas turi pinigų ir kiek jis 
laimi ar pralaimi. Praeitą šešta
dienį_ Milano žurnalas Europeo
paskelbė, kad paskutiniais pen- 
keriais metais Vatikanas neteko

meini šalininkai, kai-viceprem-446-mHijonų dolerių-.-Aukšti-

Evans Jr^-nž parūpi- 
atgal i namus.

---------------------------------------- x v . . v

R ei škiū giliaT padėką veiksnių^ organizacijų, bei visuom en es
atstovams, ir visiems banketo dalyviams, už gausybę sveikinimų 
žodžiu, raštu, kortelėmis, už dovanas, gėles, ir kitas gėrybes.

“Naujienos” ir kita mūsų spauda, kaip i. -------------“Naujienos” ir kita mūsų spauda, kaip ir lietuviškos radijo 
programos daug prisidėjo prie mano deimantinio jub'liejaus mi-
nėjimo pasisekimo. Dėkoju “Naujienų” redaktoriui už vedamąjį 
apie mane.

JUZ£ DAUŽVARDIENĖ.
Lietuvos- Generalinė Konmdė

rė mulos chomeini komv« 
planams, todėl ir nu+ .e 
rolą S. Hussein_v imkti krašto 
orezidentu. o buvęs prezidentas 
M. Bakr sutiko būti vyriausiu 
■jo patarėju.—------ —___ __ ___

S'

Afganistanojcariai 
puola Kabulą

EW DELHI, Indija. — Pra
nešimai iš Kabulo sako, kad ge-
rai organizuotas xAfganistano ka
riuomenės dalinys puola rusų

1N

valdomas karo jėgas Afganista
no 
tankus

sostinėje. Rusai valdo kelis 
malūnsparnius: bet-ir

KALENDORftldS

Rugpjūčio 14: Atanazija, De- 
jnetrijus, Pajauta, Eimantas.

Saulė teka 5:56, leidžiasi 7:54.

Orai drėgnas, gali lyti.

nų, kurie rusų kalbą laiko gim
tąja arba antrąja kalba”. SSRS 
švietimo ministras M. Prokofjev 
pabrėžė, kad “darni antrosios 
kalbos studijavimo sistema... 
turi prasidėti ikimokykliniame 
amžiuje”. (Elta)

B. R. Civiletti prisaik
dins ketvirtadienį

WASHINGTON, D.C. — Ben
jamin R. Civiletti vyriausio pro
kuroro pareigoms bus prisaik
dintas ketvirtadienį. Praeitą sa
vaitgalį vyriausias prokuroras

INDIJOJE SPROGUS UŽTVANKAI, 
ŽUVO VIRŠ 1,000 ŽMONIŲ 

ITALŲ SENATAS PAREIŠKĖ PASITIKĖJIMĄ
NAUJAI SUDARYTAI VYRIAUSYBEI

* • N . f’i
NEW DELHI.;Indija. ■— Va- pasiimti bet kokias plūdes. Dau-

karinėje Indijoje į šiaurę nuo giausia žmonių ir gyvulių žuvo
Bombėjaus, Morvi miestelyje uždaruose namuose, kurių durų

, rusai pajėgtų pastoti jiems 
kelią.

Su Afganistano kariais į Ka
bulą žygiuoja i- ------------
ginkluoti moderniais šautuvais. 
Kabule veikusieji rusų polici
ninkai ir aerodrome esantieji so
vietų lakūnai b:io užpuolimo.

Afganistano o
irvžusi oavaryti

jeras Tabatabai padarė pareiš
kimą apie nutarimą nutraukti 
kelias Irano sutartis su JAV. 
Iki šio meto vyriausybė nieko 
nepranešė apie reikalą mokėti 
amerikiečiams skolas ir kitus 
įsipareigojimus. Chomeini par
tizanai norėjo išgriauti Ameri
kos ambasadą, tuo tarpu vyriau
sybė pasiuntė policiją apsaugoti 
ambasadą ir ten esančius tarnau
tojus. Labai ankstyvai įsimaišė 
premjeras. Bazarganas. kuriam 
pavyko išvengti kraujcLpralieji- 
mo ties ambasados rūmais.
—Po—sostinę—tuojau—pasklido. 
gandas apie mulos partizanų už- 
simojimą visiems laikams išva- 
ryti amerikiečius.

Bet užteko premjero pasiųs
tų sustiprintų policijos dalinių, 
kad būtų galima išvengti kraujo 
praliejimo ties ambasada. Jis 
paruošė ir kariuomenės dalinį 
tvarkai—palaikyti, jeigu mulos 
šalininkai nebūtu išsiskirstė. c *■

Tuo pačiu metu Teherane ėjo 
5,000 žmonių demonstracija, 
reikalaujanti žodžio, spaudos ir 
sąžinės laisvės. Demonstrantai 
reikalavo, kad būtų leista iaik- 

_raščiui_Ayandegan ir žurnalui 
^1 pasirodyti i. Info 

muoti gyventojus apie r.r?'-' 
vykstančius nesusipratimus.

reigūnai prieš penkerius metus 
įtikino Vatikano finansų tvar
kytojus, kad Vatikano banko 
vedėju reikia paskirti apsukrų 
biznierių sicilietį Michele Sin- 
dona.

Per penkerius metus jis pa
darė operaciją 750 milijonų do
lerių sumai. Jis pardavinėjo tu- 

namus. pa
veikslus ir gautais pinigais darė 
naujas investicijas. Kad opera-

rimas investicijas,

ei jos būtų sklandesnės, jis pasi- 
kviete kelis -siciliečius Vatikano 
finansams tvarkyti.
~Masdmo Spada. ilgametis Va- 
tikano finansų patarėjas, apskai- 
Tiavo. kad M. Sindona-per-pas=- 
kutinius penkerius metus pada
rė Vatikanui 46 milijonus dole
rių nuostolių. Siciliečiai prie 
Vatikano pinigų tvarkymo dau
giau rankų nepridės.

žmonių

krašte

bulansas’- ir vežė i artimiausias” 
ligonines ar pirmos pašalpos 
centrus. Tiksliu žinių dar nėra, 
bet ambulansai nuvežė į ligoni
nes virš 300 sužeistų iraniečių, 
drįsusių protestuoti prieš dviejų 
laikraščiu uždarymą.
_ Fremjeras Bazarganas įspėjo 
demonstrantus nevartoti prie- 
vartos. Jis prižadėjo siųsti į gat-

ši vę kareivius, jeigu partizanai 
-- . 5,000 žmonių demonstracija štai- panaudos ginklus. Jis prižadėjo 

ir musulmonai išvirto į 100,000 žmonių de- apsupti visą sostinės centrą ir

sprogo užtvanka, kuri 20 pėdų niekas nepajėgė atidaryti.
SIUNČIA ATSTOVUS 
PAGALBAI TEIKTI

Indijos vyriausybė įsakė Mor- 
apylinkės administracijai 

teikti pagalbą nukentėjusiems 
miesto gyventojams ir slėnio 
ūkininkams, žuvusiems negalės 
padėti, bet bandys atstatyti iš

‘ aukščio vandens banga užliejo 
ne tik dalį miestelio, bet žem
upyje gyvenusius ūkininkus. 
Pradžioje manyta, kad nuken
tėjo ir žūvo keli šimtai žmonių, 
bet vėliau paaiškėjo, kad žuvu
sių skaičius viršija visą tūks
tantį. Praplyšus vienai užtvan-

pasakė svarbią kalbą Teksas tei- kos daliai,, pradėjo veržtis tokie
sininkams, pabrėždamas, kad jis 
sieks vengti uždarų durų teis
mų. Jam yra žinomas Aukščiau
siojo teismo sprendimas šiuo 
reikalu, bet jis vis dėlto bandys 
duris atidaryti galimai dides
niam sprendimų skaičiui. Tuo 
reikalu ruošia instrukcijas.

dideli vandens kiekiai, kad pra
laužė likusią užtvankos dalį ir 
užliejo visą užtvankos srityje 
Morvi miesto derlingą žemę.

IŠLAUŽĖ VISAS SENAS 
UŽTVANKAS

Užteko vandeniui pralaužti 
mažą plyšelį, kad kelių valandų

_  Atlantoje kariai padeda * laikotarpyje pralaužtų didžiau-
policijai ieškoti nusikaltėlių. Į šią plyšį ir išverstų didžiausius

1 . . . « . t _____ t__n..

— Kambodijoje 500 vietna
miečių moterų, vaikų ir senų

vandens kiekius ant namų, kelių 
ir laukų.

Vandens kritimas buvo toks
žmonių mirė iš bado. Jie bėgo smarkus, kad ūkininkai neturė
nuo Vietnamo karių. * '

i

vi

griautus ūkius ir naujai pasta
tyti užtvanką, nes apylinkės 
žemė gana derlinga.

Čaran Singh stengiasi konso
liduoti vyriausybę ir planuoja 
baigti buvusius nesusipratimus, 
bet pats premjeras priėjo išva
dos, jog tai nėra toks lengvas 
dalykas.

apylinkės

ROMA. Italija. — Italijos se
natas, susirinkęs sekmadienio 
vakare, 158 balsais prieš 118. 
pareiškė pasitikėjimą Francesco
Cossiga koaliciniam kabinetui.

jo.- laika paleisti galvijų ir patys Praeitą-’ penktadienį panašios

kariuomenė yra 
pasiryžus; oavaryti iš valdžios 
premjera, kuris pasikvietė so
vietų pa tarė jus.” Terekr bus tei
siamas už Afganistano atidavi
mą rusams.

proporcijos pasitikėjimą pareiš
kė atstovų rūmai, o sekmadienio 
vakare — senatas.

Komunistai buvo įsitikinę, j
kad litalijos krikščionys demo-1 Bazarganas. Jis pareiškė, kad 
kratai nepajėgs sudaryti vyriau- j tokio įstatymo nėra, jis apie tai 
sybės. Andreotti, ilgus pasitari- nieko nebuvo girdėjęs. Jis labai

monstraciją. Sostinės gyventojai suimti kiekvieną, kuris drįstų 
reikalavo, kad leistų uždary
tiems laikraščiams pasirodyti.
Pradžioje minia, užtvindinusi 
gatves, ėjo prie prokuratūros, 
uždariusios laikraščius, bet ne
trukus minia pasuko prie prem
jero Bazargano rezidencijos. Tuo 
pačiu metu sostinėje pasklido 
gandas, kad “revoliucinio komi
teto” nariai ir partizanai turi 
teisę nušauti kiekvieną iranietį, 
kuris kritikuos mulos Chomeini 
paskutinius patvarkymus.

Turėjo Įsimaišyti premjeras

~tj. tai bus pa

kratai nepajėgs sudaryti vyriau-| tokio įstatymo nėra, jis apie tai

pagarbiai atsiliepė apie mulą 
Chomeinį, bet jis čia pat pabrė
žė, kad niekas Irane neturi tei
sės žudyti ar šaudyti kitus be 
teismo sprendimo, šitas prem
jero paaiškinimas šiek tiek ap
ramino į sostinės centrą susirin
kusią minią. Niekas pradžioje 
nedrįso vartoti ginklus.

Netrukus prasidėjo susirėmi
mai kumščiais, lazdomis, plyt- 

■ akmenimis. Sužeistų t. M — “"t — T -------------------- ’~r .

radarbiauti su socialistais svar- ir kruvinų buvo abiejose pusese. 
bioms reformoms pravesti. Policija sužeistuosius dėjo į am-

mus vedęs su komunistai, nepa
jėgė. Bet Cossiga visai su Mask
vos atstovais nesitarė. Jis yra 
Įsitikinęs, kad su svetimos vals-
tybės atstovais negalima susi
tarti. Panašiai jis aiškinęs kitų 
partijų vadams. Jis kvietė ita-
lūs sudaryti vyriausybę, kuri 
imtųsi spręsti pačius svarbiau
sius klausimus. Cossiga kabinete 
socialistai laiko lygsvarą. Cossi
ga pareiškęs, kad jis nori bend- • galiais ir

ateiti ginkluotas.
Premjero Bazargano pareiški* 

mas apramino demonstrantus, ' 
bet jis neišsprendė pagrindinio 
klausimo — žodžio, spaudos ir 
sąžinės laisvės. Minia reikalau
ja leisti Teherano laikraščiams 
pasirodyti. Partizanai tvirtina, 
kad mula Chomeini reikalauja 
laikraščius uždaryti. Jeigu laik
raščiai bus u/.d
sielg4' p., gal Chomeinio įsaky- 

jeigu laikraščiai vėl pa- 
sirodys. tai tada Chomeinio sam- 
protavin ai nebus gerbiami. Par
tizanai via pasiryžę gerbti Cho
meinio patvarkymus. Jie yra 
pasiryžę vartoti ginklus prieš 
kiekvieną, kuris nepaklus Cho
meinio patvarkymų.

Iškilus spaudos ir žodžio lais
vės klausimui, krašte ir vėl la
bai Įsitempė nuotaikos. Mula 
Chomeini norėtų uždaiylus laTt- 
raščius laikyti uždarytus, bet 
sostinės 
reikalauja pagrindin 
teisių. Prie jų pri 
grįžusieji studentai, nepritarian
tieji mulos politikai;

i

laikyti 
gyventojų dauguma 

žmogaus 
deda ir su-

11




