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£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
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gal nei vūitupjaučiais1
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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 
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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

■ .
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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
- ----------------------------------------------------------------  y

5"
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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”
•

j J — NAUJiiNOt, Cti|CĄ»ą 1,'iu, Monday, Ąugust 13, 19J9

H

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
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nui Ivinskiui ir man . . . Pasi-■ akciją “perimti krašto likimąi

i- Viena jų labai tik aukšte, kuris buvo rek-
Laisvę

i i

pastangos perimti LAF
■ . susijungtu, jos atstovautų visai

INFLIACIJA SOVIETUOSE

eiles, prie pragyvenimui reika-
l

kurie patikintų, kada
I skis. Kurmio atsakymas buvo dviejose ' salėse. - Kultūrinę pro-tpriklausomybės klausimb. Lie- ’■ nepasiekta, nes darė kiti, dabar

Ir kyla mintis, gros W. Tenclingerio orkestras.nią bei i darbą kurti fiafijąją Bus -skanių užkandžių, Įvairių
Turėjo ii' mui iš jų Lietuvos hejĮKkiAttšb-mybė rūpi. Apie valandą idiko

Lnorįs susiti-
lų išrykėjūsi. Be abejo,, jbš hfe-ti iš mūsų, pusės heinivo fib fifi-

♦ Bailus ir kiškib iššig$st&.
Future Drivers Of AmericaAvenue.

:<?'’’

gelbėti akmęfdu , metame.

Tomorrows drivers — decide today which can they'd
like to drive <rm a couple of years'* as they enthuse owr^t c>

J ' * J ; - :į ' .4!

; 9 i

l * — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.

\

ortWifti &&&&&& &&&&

KNOW YOUR HEART

Condominium_butas jam kainuos milijoną dolerių.

stebuklus; duokitemums- -savo-^tikslo^—Atrodei—pasiąkai- kpbą Bet kokius stebuklus pa~
tuose yrd būtinybė, dėl to kailiams kainų pakėlimas 50 % yra dideliš smūgis daugumai gyven-;

country,” Lund says. “They give people an opportunity tc 
inspect a wide selection of new can designed to meet even 
driving need.” An estimated 40 million persons will view the • 
life-size counterpart fin various forms) of the Chevrolet mžA 
scow pictured above.

kurie tam siekiniui nuo- širdžiai pritaria, mes vieningai dirbsime. Z. Ivinskis plačiai ir vaizdžiai nušvietė lietuvių nuo-

mazdaug toks: Fiureris dabAr m.esvarkto_išlaisvintų tautų hė-

tuo klaušiihu bcsiddlijatit fiiih- Uniis murki k neatrodė, kad kb-
.Y ■ v - ’ y » > k-• — • < . * • | «•'

Europą, ii* visfii nekėlė Lietu- nepriklaūšomyb’ėš hiintieš. '

8- <

lt was bad enough we bad to figbt the British 
fcc our freedom. But ou top of that, we had to fight 
Ac wearier, too.

Because winter at VaTicy Rxge meant snow. Ice. 
atkd freezing temperatures. All serious enemies to

nįstus atstatytoji Lietiivds ne- voklečiu i

gėrimų ir gera proga pasilinksminti- su - svečiais.šeštadienį, rugp. 18 d., bus

šelpė, varstė ir ft»fievarst.p Vašingtono pareigūnu duns, Pra*

vos nepriklausomybės himtieš. Tas mus labai stebihb, hės Jūės neabejojome, kad befit dfi’u^ti

kohiuiiižmą. irajĘ|ąl iiėtfi-
koktu darosi.kad ir mes. kaip Don Kichotas.

— Buvęs prezidentas Nikso- nas-New Yorke perka 12 kambarių butą dangoraižyje Fifth

-a-r :iu naša
4
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Tuesday, August 14, 1979

FBu
«■

gramą duos Vyčių chorą?, šokėjai ir jaunučiai artistai. Bus pa- rodos, kurių metu bus galima

Lietuvai’.“Į tai aš pareiškiau, kad lietuvių i

mūšų redaktoriai privalėtų išsijoti ir ne viską dėti, ypač korespondencijos iš kai kurių vietovių sukelia tiek erzelio, kad

Meškauską-Germantą, J. Vokietaitį, Taunį ir dar porą kitų ... 
Kurmis pasikalbėjimą pradėjo taip: ‘Vokiečiai pageidauja, kad

vykę, jau radome Vytautą Rei- vytjj Vyt. Stanevičių, dr. Pr.

vojau. gausi žvakės, o batiuška 
aviną”.’Povilas Bernotas pakišo 
Ankudinui kartį ir ištraukė ant 
kranto. ' it ;> iĄr ir mes. kaip, tas Ankudi-

riėtusj tikėti, kad W vienybės 
ardytojai. nori gero, bet nežino 
kfi daro. . *Li' (Karvs

* i fr

ig 79 m. ^■• -,2).
? r’

mes atkutę pamiršom viską ir mums jų pagalbai nebereikalinga. mes norime patys vadovauti.
Ar ne juokai okupantui? No-Į

oklečių nėraPilna valstybinėpriklausoūiybėvaržoma . .‘jlaisvė yra mūsų pirmoji ir ne-- keičiama sąlyga’, baigė Ž. Ivin*

'■ z

IJ ■

Gana seniai, kai pristigdavo, rentoja ką išdarinėja su Sibiro žibalo ir siaučiant pūgoms nebegalėdavo nuvažiuoti pas Maušelį žibalo nusipirkti, pasišviesdavo 
||a - . -ill's. Tada k a i m i ečiai

Atsiuntė naują tam redaktorių Stepą Vykintą Povilaviėių. Tačiau į pareiškė,

Nc» E Bcrvii wfirrt SrM w»
df 5 w!»rt 4* few rear) Lw_ or dkjp<y*»/ 
Berds-car be replaced t records str pnjwxied. Mm 
nrrde<L Bondi dn hr ar yrur HarUc infrwsf b 
«or aubfecr so ore or local inermne 
■n. aa«r ha

tamstos vyreliskad myluojąs, tai- Bent iki šiol išeivijos visuomenė
“Bendruomenė ir jos institucijos turėtų kantriai stengtis atsiriboti nuo “Stigmos”, kurią santykiavimui su okupuota Lie tuva yra uždėję “veiksniai”.

Gamtovaizdis (Aliejus)

w:

čiuš kai kurią -mūsų spaudą, kad, iki šiol nieko Lietuvos laisvinimo byloj .nebuvo $ąroma, mieko 
~ > 1 ” ’ ' — » 7 • v _ v ’ tai mes padarysim. Kartais ir

4 .
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fi nnn vi,U—i lių. Turint galvoje, kad Sovie- tijoje vidutinis uždarbis yra

VINCAS TAMOŠIŪNAS

KUR DINGO JUODIEJI VELNIAI?

Tada
.•.-.k? ončrrs. Vaikai davo, nes išgirsdavo įlinkųtų mūsų išeivijos nedaliai.“Labai senian kai panamėm s’^nkio’o juodieji velniai, peklos ’ I iuciperiui nedavė ramybės vie-Į na. labai gražiai sugyvenanti, šeima. L ucipieris siuntė savo gudriausius velnius šeimą supiu- dyti, bet nevyko. Galop, įpykęs Liucipieris išsiuntė patį gudriausią — beuodegį peklos vartininką. Velniūkštis panaudojo visą savo išmonę, žadėjo didžiausius turtus, gražiausius rūbus, bet sukiršinti šeimos nepasisekė.Grįždamas į peklą, miške atsisėdęs ant kelmo ėmė ašaroti, galvodamas kiek karštos smalos kaušų teksią išgerti, kad nepavyko uždavinio įvykdyti. Čia pat. takeliu atlinguojančią, pamatė apylinkės p 1 e t kinmkę Ašoklą, kitų, ragana vadinamą. Velniūkštis striktelėjęs pribėgo prie jos su prašymu supykdyti tą šeimą, užtai prižadėjo jai amžinus čeverykus. • ’___ Ašokla mato — galulaukėj šeimininkas aria lauką. Užeina tro- -Jbon ir net—uždusdama ima— po-- rinti: —Matai, jūsų šventa šeimynėlė, kai velniūkštis įkiša nagus, visi šventieji išsislapsto. Va gi, einu pamiške, arkliukai vagoje ilsisij o tamstos vyrelis -krūmuose.myluojąs su Vikšvine, net užsimerkus bėgau nuo tokių nusidėjėlių, šiurpas dar dabar mane purto.Nužemintai atsisveikina ir du- nra pamiškėn. kur aria pavy

bernu. Nė žodžio nesakiau, manęs nematė, atbėgau pas tave su baisia žinia.Ašoklai pasisekė, gražiąją šeimą išardė.Sutartoj dienoj miško paramstyje, velnias ant ilgos karties ištiesė Ašoklai amžinus čeve- rykus:— Eikš arčiau, velniūkšti, ko ’ raitais, ar nepatenkintas?— Nepatenkintas; vis dar buvo geriau, kai nors retkarčiais ištrūkdavau iš peklos, dabar gi — juodajam velniui žemėje nėra vietos, nes pasauliui pekla duos raudonąjį velnią, kuris žemėje viešpataus”...Tai t’k pasaka, bet labai tinkanti šių dienų mūsų išeivijai. Raudonieji velniai — tai mūsų kasdieninio gyvenimo kiršintojai. skaudi rykštė. Daug kas sako ir rašo, kad visa marmalynė vyksta dėl veiksnių pinigų nepasidalinimo. Man atrodo, tai netiesa, nes pinigai tik priekabė. Vieni šaukiam — jokio bendradarbiavimo su Maskvos agentais, antrieji yra skirtingos nuomonės. Tuo klausimu daug prirašyta. šiuo kartu pasinaudosiu “Pasaulio Lietuvio” Nr. 46/110. . Rezistentas, vienas “Akiračių” redaktorių, Mykolas Drung?.-. • savo rašinio ketvirtame punkte siūlo:
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nra pamisken, kur aria pavyzdingos šeimos galva. Pasisvei- kmus pradeda—TaU-matai, tai matai, tavo šventos ugnelės ,kū-

VOLDEMARININKAI VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS 

(Tęsinys)Liepos 24 rvta, tęsdami savo likti buvo pavesta proT Zeno-
22 t nui Ivinskiui ir man . . . Pasini į savt rankas”, voldemarinin- kalbėjimas turėjo vykti Done- 

11 kai mėgino užimti ir Į Laisvę dienraštį, kuris formaliai buvo leidžiamas Lietuvių Aktyvistų Fronto.dienraščiui
15

laičio gatvėj už pirmųjų universiteto rūmų dantų gydytojos Damijonaitienės namuose, pir įname aukšte, kuris buvo rekvizuotas Kurmio būstinei. Lygiai 8 valandą vakaro ten nu-redaktoriuskad neperduos, kol iš vyriausybės negaus įsakymo. Paskambino telefonu laikinosios vyriausybės pirmininką u j ančiani, ir tas atsisakė tokį Įsakymą duoti. Atvykusieji buvo išprašyti, ir prie redakcijos durų pastatyta aktyvistų sargyba. Tolia dar, buvo ilgos ir varginančios pastangos perimti LAF j štabą, pakeisti jo vardą ar bent
katalikiškasis lietuvių jaunimas, kurio vadovybės atstovai, prof. Z.. Ivinskis ir dr. A. Damušis, čia yra, ir vo'ldėmarininkai paduotų vieni kitiems rankąs ir vieningai įsijungtų į kovą prieš komunizmą. Jeigu tos dvi jėgos__________________________ - tucijos turėtų saugotis nepatekti į tok:ą situaciją”. Išvadą darykit patys.Dienraštyje “Draugas” 1979 m- sausio 22 d.,'laiškų skyriuje, J. Navakas plačiai rašo, kati mūsų veiksniai atgyveno savo dienas: “Jei senstelėję veiksniai dar ilgiau dangstysis savo praeities nuopelnais, nebegalėdami enerr gingiau ir geriau- atlikti savo uždavinių, tai jiems -teks; prisi- imti" a'tšakbmybę“už laiko gaišū“ nimą, darnios veiklos paneigimą ir savo klystkelius.Ar negražu, kai atsiranda gra* boriai. pasiryžę palaidoti demo-kratinius veiksnius ir piršti vie- nalytę • Lietuvių Bendruomenę. Ar todėl iš diktatūrinio' režimo 35-rius- metus viskas vyko sklandžiai, dabar, staiga, “Mauras savo paskirti atliko, jis nebereikalingas”, mes ' padarysim“-:

yra geriau supratusi, jog visos iki šiol praktikuotos santykiavimo rūšys yra davusios Lietuvai išbėgom? ir išeivijai tik naudos. Visuomenė šia prasme VLIKą ir ALTą su visomis rezoliucijomis jau se- "nfai-paliko istorijos paraštėje' -Ne -bendruomenės—nariai, bet ______________ ________ _bendruomenės aukštesnės insti- darė iki Šiol? Tik būdajni Vie-
• ' A*?

Cold war

csakeshtft army without proper clothing, 
set nearly enough food, and short on 
■eaznunčiock

Jt was an army long on courage, 
bac short on money.

And then the money came.
Some $27,000,00C from the 
packets of new Americans.

That i bow people took s&xx.

t

tn AmeSča bock then, and you lax**' hew t^* 
timed out.

Nowadays, people arę still helping America *tw 
aerorę and self-sufficient. And they’re helping tbeiw 
mlves to safe, dependable saviivgs By taking stock ka 

America with the Payroll Savings Flaw.
Buy United States Savings Bond*. 
They won’t kave you out *

> the cold.

. stock 
lūAmenca.

X JA.

-y L I' SMARKIAI PAKILO KAINOS
• -ii. A a T • 7IV « - . >» . s i - - . - <MASKVA..—Sovietuose pa- 45% . Aiškinama, kad valdžiai . skelbtas nepaprastas kainų' pa- nusibodo matytį riesibaigiančias kėlimas automobiliams, baldams, kilimams, kailiams ir ki- 4oms prekėms. Aiškinama, _kadL tatai daroma nubaidyti publiką 

_ _ .  <: - _ . ‘ 41 -» ,

Įjį suskaldyti.j Kai liepos 24 dieną popiet lai- j kinosios vyriausybės būstinėje “einąs nnnisterio pirmininko' pareigas pareiškė vienam iš tų ‘perversmininkų’ (V. Stanevičiui), jog jie sukompromitavo 1 lietuvių tautą, ir tegul jie dabar perima laikinosios vyriau- lingų produktų krautuvių durų.., sybės pareigas ir atsakomybę
katalikų nusistatymas prieš komunizmą yra’ neabejotinas, bet pirmasis mūsų tikslas yra Lietuvos nepriklausomybės atstatymas ... Su visais lietu- :, viais, kurie tam siekimui nuo-

nuo pirkimo dalykų, kurių ma--žai-bėra_ -ŽV-- --- J__ __—_
t t , j «‘ iKainos maištui kavinėse ir restoranuose pakeltos nuo 25 iki

ningi, nors ir skirtingų pažiūrų, tik gerbdami kitus, nors jei ir “atgyvenę” (tur būt; visiems- aišku, kad tie, kurie užaugo ne-; priklausomoj Lietuvoj irgi nebe jaunuoliai), tik bandydami savo, nūdmones išaiškinti, bet ne primesti kitiems, priartėsime prie

Kavinių_ir restoranų ? milijonui pries fantą, tada jis nenorėjo gyventojų miestui visuomet bu- įrotis vyriausybės pareigų, nes vo trūkumas, o artėjant Pašau- jas pasiimti ir toliau ginti ne- li'npį Olirnniadai pritrūks, (Automobiliai pabranginti 18% :
- • ------- JL -------- — "i— dar daugiau priklansriniyhės siekinius būtų taikąs^ L . . J o žodžiais,^lietuvis nusikaltimas prieš Gestapą, o sutikti nepriklausomybės išsi- ir populiariausio sovietinio “La-!žadėti būtų nusikaltimas prieš da” kaina dabar yra 6,000 rub-1 lietuvių tautą. Nei vieno r.ei ki-to jis nenorėjo’’ (Z- Ivinskis, Į ______________________ Laisvę 1955 Nr. 6-43). Paskui $162 rubliai per mėn., kiek ilgai]tas pats asmuo ir-kiti ėmė aiš- kinti, kad tai buvęs sukilimas ne prieš vyriausybę, o tik prieš komendantą Bobelį. Į tokį su- sisiaurinima buvo' atsakymas paklausimu: “O kam tada paė-

truks automobilį užsidirbti. Automobiliai važiuos tik valdinin-i kai, komisarai ir piktadariai..Baldams iš satelitų (Rytų Europos) kraštų kainos padidintos 30%, o pačiuose Sovietuose"ga- niėt iš namų ir nugabenot į ka- mintoms pakeltos tik lO-%-.— -Kailiniai, ir kt. kailių .produk-
ni..tojų, ypač Sibire. Sibiro gyventojai kailinių pirkti važiuoja r Maskvą, kuri kaip sostinė yra daugiau aprūpinta, negu kiti- miestai. Po 50% pabranginta- bižuterija (aukso, sidabro papuošalai), Į kuriuos sovietų žmogus įprato investuoti savo menkaverčius rublius, tik nepakeltos kainoš auksui dantų pliom- bomš ir santuokų žiedams.Dar 1978 m. kovo mėnesį buvo padvigubintos kainos benzinui, o kavai net 300%-. Paskuti-

kariaujame su vėjiniais malūnais. Vienas nuotykis -iš- caro okupacijos metų: ,Jaunimas paryčiais grįžo iš Vapsvyčios vestuvių,pereiti per šventosios lieptą. Perėję paskutinieji nuvertė liepto atramą. Iš paskui ėjęs',' gerokai išgėręs, Akudinas Nikitinas, pamatęs, kad atramos nėra, ėkntr nĮų kelių menesių begyje žymiai melstis: ‘Šventas Lukai, undenų - batronai, padėk man pereiti: lieptą, aš prie tavo ikonos,- uždegsiu dvi žvaki, o batiuškai pa- krovų dienoj apierai duosiu dį- 
« • -w Sr b f -JCk. ? h 1dįjį aviną su plačiiisiąis ragais. Prigirdysi — liks našlę, vaikai, ir kas tau iš to?-,’. Besimelsdamas ropojo lieptu. Kai..jau buvę arti krašto ir nendrių, šūktelėjo: “Šventas Lukai, pabų-, oiiok man..., aš ir be tavo loc- kos perėjau lieptą”. Išgirdęs tai.Juozukas lieptą ir Ankudinas stačia.galva nėrė Į vandenį. Iškilo ir vandeniui burbuliuojarit iš burnos, sušuko: “šventas\Lukai, tu nesupratai juoko, aš tik paštuka-

ūkininkas, darbininkas nori išgirsti per Kauno bei Vilniaus radiofoną b a i s ų s pažįstamų ir žinomų žmonių, kuriais kad si tiki, J lietuvių sukilimu .^prieš komu-

VYČIŲ SEIMO DARBOTVARKĖ
SEIMAS ĮVYKS RUGPIŪCIO 16-19 DIENOMISVyčiai laukia susitikti su Čikagos ir apylinkių lietuviais per jų 66 tą seimą. Delegatų ir svečių tarpe bus vyčių, kurie jau veikia 66 metus, kiti 26 metus, o dar kiti 6 mėnesius. Visi veikia sykiu — Dievui ii- Tėvynei.Seimo darbotvarkė apima ne tik organizacijos reikalus, bet ir. pasirodymus nepaprastų svečių. Į šį seimą atsilankys iš Kalifornijos Lydia ir Romas Giedrai; j;e kalbės šeštadienio ryto posėdyje, kuris yra paskirtas aptarti žmogaus teises, šie jauni ir naujausi disidentai, išleisti iš sovietų “rojaus”, galės išaiškinti savo pergyvenimus ir Romo išlikimą Sibiro kalėjimuose.Per seimo posėdžius atstovai svarstys kaip įkvėpti ateinančioms kartoms degantį norą palaikyti lietuvybę šiame krašte.Atstovai svarstys kaip toliau bendromis jėgomis tęsti darbą Lietuvos laisvinimui. Valdybos ir komisijų nariai praneš apie jų atstovavimus nelietuvių pa- rengimuose.^plėsdami Lietuvos padėtį. Lietuvių Reikalų komisija, kuri rūpinasi ginti Lietuvos ir lietuviu tautos teises kita- taučių visuomsįeįe:.bci valdžios sferose, praneš ^kięk . biuletenių išleido infofrmip^ ktir ir kaip rašyti laiškui ’ki^ laiškų buvo

a
Ii iketas ir šokiai Radisson viešbutyje. Prasidės 6:30 vai. vakaro su kokteiliais. Garbės stalo svečiai bus palydėti didingu maršu. Po Lietuvos ir Amerikos himnų prasidės vakarienė. Programa bus trumpa, bet įspūdinga. JAV kongresmanas Edward Derwin- ski bus apdovanotas auksiniu “Lietuvos Draugo” medaliu. Vyčių Garbės nario — Šv. Kazimiero ordino medaliai bus įteikti Čikagos generalinei konsule! Juzei Daužvardienei, Kaziui Šipailai iš Newark, N.J.. ir iš Dayton, Ohio., Michael Petkui, pomirtiniai. Taip pat dalyvaus Lydia ir Romas. Giedrai, eilė valstijos ir miesto valdybos atstovų ir svarbių lietuvių. Rezervacijoms galima skambinti Emilijai Pakalniškienei 376-6489.Šių metų seimo šūkis yra “Težydi Vėl Lietuva”. Vyčiai pareiškia gilią meilę ir pasididžiavimą jų pačių, jų tėvų ir jų protėvių žemės — Lietuvos — ne tik darbais, bet ir dainomis. Tai nebūkite nustebinti, jei išgirstumėt tas gražias liaudies melodijas, skambančias ne tik Mar- quette Parke ar Brighton Parke, bet ir vidurmiestyje._________Atsilankykite įr prisidėkite sa-
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4 i \ 7 ? - j---- - -parašyta, ir pagerbs marius, atsižymėjusius šianiėji darbe.'Po posėdžiųįĮatsikvėpti ir atsigaivinti, dalyviai sųsirihks vakaro parengimuose. Trečiadienį, rugp. 15 d., vieni dalyvaus Čika- gos Prekybos Rūmų golfo žaidime ar bankete, o kiti teatro vakare.
KKetvirtadienį, rugp. 16 d., bus kultūrinis vakaras ir mugė šv. M. MarfjhS^~Gimimo parapijos

vo balsais ir parama, pradėkite naujas pažintis arba atnaujin- kite tradicijas ir draugystes, pradėtas 1970 metais.Lauksime jūsų visų.Eleanora Laizrinaitė
------- Iranas nori spau--------  

dos laisvėsTEHERANAS, Iranas. — Atrodo, kad spaudos laisvės klausimas gali apjungti daugeli iraniečių.

^pabranginti—Įvairūs—patarnavimai, pvz. telefonu pasikalbėjimai su užsieniais pabrango 67%.Tasš skelbimu, uždarbiai So- vietijoje per aštuonius metus, nuo 1971) iki 1978 metų, pakilę 33 nuošimčiais.

nas. bėdoje šaukiamės pagalbos, 
o " iš
ALTos ir senųjų lietuvių orga- 
nizacijos mus globojo, rūpmosi, 
šelpė, varstė ir tefievarsto Va
šingtono pareigūnu duns, Pra* 
šydami Lietuvai "-pagalbos, bet

įėjimą -vidaus-reikalų ministerį pulk. j. šleplį? kam suėmėt ir Tmrigabenot-ri-fiarionaiistų—šfi^ bą LAF įkaliolinį L. Prapuele-“Mūsų vėliau pasitvirtinusiu spėjimu, voldemarininkamš ėi- li į laikinąją vyriausybę nepatarė" vokiečių saugumas” (A. Da iii ušis, Į Laisvę 1955 Nr. 47- 44). Priežastis ypačiai išryškė- jo paskutiniahie Kurmio vaidybos veiksme, pora dienų po' pučo. ----- > —----------(4) Po poros dienų nuo pučo liepos mėli. 26-27 d. per jporą įtakingų voldeniarininkų man buvo pranešta, kad J. Ambrazevičius ir aš esame kviečianti atvykti pas ‘didelį lietuvių drau- gą’ Kūrinį. Jis 7 xtr sn lietuviu "kataliku antiso- vietinės rezistencijos’ atstovais. Pas jį būsią ir voldemarinin- kai”.“aiisvarstę nusprendėm, kad Juozuičiam laikinosios vvriausvbės hiihišteriu pirniininko pareigas, nedera ten Vykti. Tą misiją at-

tuviai turit-be sąlygųųšijungti- j- 
kdyų ppeš J 
nuopelnus toje kovoje 
viams bus skirta atitiii 
vieta haujdjoje-^nfibfibjė.

‘Tuo ki'abriihū^žlBėjo riša ' 
eilė ir voldemarininkų. jie aiš
kiai pasisakė už reikahngfifiią 
įsijungti į kovą prieš kbinttfiiz-

ro (A. Dainušis, Į Laistę t&35 Nr. 7-44).(Bus daugiau). • Giedą kaip varna aht tvfiruš.Ambrazuričiui, einan- laikinosios

scale model of Chevrolet’s 1979 model auto show. Asa Griffin 
(left), Alicia Prater (middle), and Jay Byers are as enthusi^fc ’ 
about the new show as Robert.D. Lund, Chevrolet fefttfal 
manager and General Motors vice president. “Aarto shows 
a key barometer for new model sales in every section of ita 
country,” Lund says. “They give people an opportunity te 
inspect a wide selection of new can designed to meet eveq> Am A A —  mb
life-size counterpart (in various forms) of the Chjwroh*

■nusipirkti įvairių lietuvių meni- - duoti Iranui spaudos Į^vę. Jei ninku piešinių, raižinių, gintaro dirbinių bei lietuviškų skanumynų?Penktadienį, rugp. 17 d., bus priėmimo vakarėlis (So. Pacific Party) Vyčių salėjev šokiams

(IŠEIVIJOS PLONYBĖS IR KASDIENYBĖS)— Alio? — pakelia telefono tvarkymu, ragelį Zita Sirkienė ir tuojau išgirsta < ToaTsąT”— Zituliuk, tai tu? Klausyk, ar tu važiuosi drauge su savo vyru- į-Knygos Mylėtojų Draugijos suvažiavimą? Matai, jei tu važiuoji, tai ir aš važiuoju, bet šiaip, tai jau leisiu vyrą vieną keliauti. Paskui sėdėk viena viešbutyje, kol jis ten posė- džiaus.— Būtų gera išnaudoti kelionę į sostinę ir po krautuves paskutinių madų pasižvalgyti, — lyg dar galvodama atsako Zita, bet pati jaučia, kad ji važiuo- , sianti, nes kas tokiai, pagundai.atsispirs?Zita Sirkienė ir jos tautietė Lapinienė gyvena kultūringos į Pietų Amerikos valstybės pro-

Penktadieni vakare, visos trys

tą. Muzikai, pasičiupę savo pu- pirrus ir smičių, bėgo iš scenos, į po to sugrįžo atgal ir vėl pradėjo išnešinėti savo instrumentus, reikėjo išstumti ir pianinas
Kas labiausiai imponavo, taiiŠ jų grojo savo ir sau. nesirūpin- Davėsi įspūdis,

.. 51.. .. . ,partitūrą, tas galės išeiti iš scenos, bet fizi iil; nebuvo pa

! .... muzikų išpildymas: kiekviena:
| . • —„Į—

nė išsiuvinėta, ar mezginiais iš- kaklaraištis surištas

damas kitais.kad kuris pirmas baigs isgro savokavos atsigerti.Įdomiausias tai buvo pianistas ir jo pianino problema, nes ir toliau pianinas neskambėjo perai. Pianistas vis staiga pa’

i

dabinta, kaspinėlio forma.Salėje prigesina šviesa. Gaunasi įspūdis, kad muzikantai pradėjo derinti muzikos instru- Triukšmas padidėjo,mentus.čirškanti Lapinienės draugės susitiko, kaip sutarta, negalėjai gerai suprasti kas tenviešbučio ’halėje. Vyrai jau-bu-—darosi—ir jos net nedasiprotėjo.vo išskubėję į paruošiamąjį po- kad tai jau buvo koncerto pra-sėdį, sekančią dieną vėl posėdžiaus, taip, kad moterims buvo prieš akis laisvas vakaras ir apsipirkimams tinkama sekanti diena.— šeštadienį vakare bus balius, sekmadienį po pamaldų' specialus pobūvis? o šiam vaka- rui pirkau bilietus Į koncertą, — aiškino Meilienė.— Į koncertą?Zita. —Ai

džia. Tai šio triukšmingo muzikos kūrinio pavadinimas buvo “Pollution”. Begrojant staiga atsistojo pianistas nuo savo taburetės, daėjo iki pianino šono ir ten užsigulęs pradėjo ką tai po pianino stygomis graibstyti gsavo mikliais pirštais, atrodė ly. jas derindamas. Besilenkiant
L1nustebo prie pianino, užsikabino už pupitro ir jį pastūmė tiesiog ant klavišų, tas krito su tokiu triukšmu, kad negalėjai suprasti argali apjungti daugeli ira-, Uzdfi^tl^Wfi rašei o Ayandegan redaktoriai, bendra- darbiai, rinkėjai, spau^dintojai ir išvežioto jai sudarė vyrųir moterų-eiseną, reik'ą^ujančią-Irikrašį^u^Irtai^  ̂Jau- į. 1 uostinę nuvažtūoja| tai yra nepaprastas dalykas^ - if vi-žančių veikiančius įstatymus, tari prašė traukti dėl tų straipsnių laikraštį teisman, bet jokiu būdu jo neuždaryti.

jėgūs tai padaryti, įsikibo visa upė. netsavo oaitais marski-muz’kų fleitistas si. niais ir plonytisg1atėjo į pagalbą. Kai scena pasirodė tuščia ėjo artistas subėgdavo pažiūrėti į savo d:dž’ule arfa ir pastatė ją pianino vidų ir vėl ką tai pa- i . i ___ : ršokdavo irkrapštydavo. Išsitraukė iš kiše- scenos viduryje, po to išbėgo pasiimti savo pupitro, o po to ir vėl gaidų partitūros; pasirodė. kad gaidų partitūra buvonės dantų šepetelį ir pradėjo braukyti, o toksišdavė tokia didelė, kad netilpo viena* blizgėjimu, vienu žodžiu, viskas juokingaiatrodė, gaidos krenta, pupitras antrą pupitrą. Tą patį darė flei-
per klavišuss k a m b ėjimas “Apassionata”e aršų su me pupitre ir vėl turėjo išeiti artistas iš scenos ir atsinešti

T.krenta ir pianistas ko tai graibstosi po pianino klavišus. Ir didžiausias juokingumas kad visi muzikantai taip rimtaiatsineša. Triukšmas sumažėjo ir muzikantai pradėjo ceremonin-
tame, tįstas ir kiti instrumentalistai, tik ačiū D'evu’. turėjo mažiau darbo, nes jų instrumentai buvo mažesni.Ir čia, kaip ir pirmojo koncerto dalyje, salės ūžesį užėmė?ai nusilenkti publikai; iš to ga- visokių garsų skambėjimas, nes Įėjai spręsti, kad jau pasibaigė veikalo grojimas. Pianistas irgi •padėjo dantų šepetėlį į šoną ir garbingai nusilenkė.Greta jų sėdėjusi koncerto klausytoja išsireiškė sekančiai: šio veikalo logiškas išpildymo kursas buvęs visai normalus. Ir taip pasibaigė pirmoji koncerto dalis.Pertrauka. Visi suėjo į fojė, parūkyti, pasišnekučiuoti ir išgerti kavos puoduko. Pirmoji koncerto dalis visiems padarė gerą“įspūdį, kaip kūrinio melodingu-taip ir muzikos išpildymo atžvilgiu.Po pertraukos prasidėjo antroji koncerto dalis. Antrąją koncerto dalį galima buvo pavadinti ne muzikiniu išpildymu, bet jau “spektakliu”. Tai buvo muzikinių daiktų ir instrumentų per- nešiojimas iš vienos vietos į ki-

mu,

vėl visi pradėjo instrumentus derinti ir vėl nebegalėjai atskirti, kada jau prasidėjo tikra- sai grojimas, tik galų gale dasi- protėjo jos, kad čia jau, muzika, tada, kada pradėjo išgirsti didžiųjų simbalų klin, klan, klin... skambėjimą.Koncertas pasibaigė. Publika triukšmingai plojo ir dar prašė pakartoti paskutinį muzikos kūrinį. Muzikai iš publikos pusės buvo tinkamai įvertinti. Pabai- groti pakartotą muzikos kū- salėjerir scenoje ttžgeso-

ir

gusTmį7 šviesa. Publika pradėjo uždegi- nėti degtukus ir vienas kitą stmudyti, lipdami ant kulnų, išėjo iš salės.Grįžtant į viešbuti, nei viena "neužsiminė nė žodžiu apie kon- certą. Kažkaip nepatogu buvo apie tai kalbėti. Gėda prisipa- Nukelta į 6 psl.— Modernios kamerinės mu- x - u ^,.^^+„+00 , , . ,v, . . . tas triukšmas buvo numatytaspartitūroje, ~ar gal berifkokia- •ttfortissimo___ apassionado^.puikiauSįosLj irmas veikalas va- ^dgal-ka's 7o2įkrito’i pianiną ir pianistas savo mikliais pirs- vi-■rt"Tis; Po '.o, kaip nieko nebuvę, Į pianistas greitai ir vėl sėdo į sa-• vo taburetę, pakėlė gaidų pupitrą ir vėl pradėjo skambinti toliau savrn partitūrą. Viskas vyko žaibo greitumu, kad publika net nesuspėjo gerai susigaudyti kas ten darosi.

zikos koncertas! — iškilmingai i pranešė Meilienė. — Visas mies- tas tik apie tail-alba. Kritikos -! t?s?Lprivertė’galvoti;
Vme ydinasi “polution", visi sako, kadJcai-proga pasitaiko- įvairūs Ii ei tuviu Bendruomenės baliai, su- važiavimai, minėjimai ir t. t. Kiekvieną tokią kelionę išnaudoja “atsimodeminimui”,- Apie milijonas kiniečių kil-į vien aprangoj srityje, bet kj pridera apsišvietusių veikėjų jo teatro salėje."Uždanga nebu-

nemes vietnamiečių noriišvažine-1 kultūriniuose klausimuose, kaip

su dideliu 'entuziazmu tęsė Mei- lienė.— Ar jau pavalgėte2_Taip_?_.. Gerai. Tai turite laiko persire-j dymui, nes koncertas prasideda 9 valandą. Važiuosime mano mašina.Netrukus visos trys jau sėdė-

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St.. Chicago. HL» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI ~ DUMYNAI • KOSMETIKOS R]

—----------Atdara šiokiadicmais nuo ---- —
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.D. KUHLMAN. B.S.. Recistruotas vaistininkas

• FANNIE MAY SAL- SYSĮMINIMI

ti iš Vietnamo. I v• "7šeštadienį, rugp. 18 d., bus —Miss Illinois išrinkta 19 me-iškilmingiaušias vakaras — ban- tų amžiaus Sandy Booth.
For your headache get

extra strength and safety, too.
Anasai® has extra strength.

More strength than any reg
ular headache tablet And 
Anacin combines that strength regular strength headache with safety, < tablet. Gives you safety you

Like all leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe directions.
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin. !
I------------ ---------------------------------------J

by a panel of experts, used as directed. But Anacin gives you more pain reliever than any
want. Read and follow label

I

1 žmonoms.— Klausyk, susiskambinsiu su Meiliene, pasakysiu, kad. atvažiuojame, o ji jau sugalvos kur ir ką veiksime.— Pasakyk jai, kad gautų.bilietus į teatrą. Tegul parenka ką ------ nors modernesnio, gal yra kokių _ ^erų^astroliųjš_užsienįo.________Meilienė gyvena sostinėje ir pasižymi savo atviru vaišingumu. Ji visada savo draugėms pasitarnauja pavežiojimais mašina, suknelių atpiginimų nurodymais, ir visų kitų reikalų su-

vo užtraukta ir matėsi, kad viskas yra paruošta rimtam kon-. centui: scenoje buvo sustatytos' šešios kėdės ir iš šono Įstrižai Įspraustas didelis koncertinis. fortepionas. j.Į salę pradėjo rinktis elegantiška .publika,. kuri tiktų net Į valstybini teatrą, ar i operos spektaklį. Salė, kaip išoriniai, taip ir vidujiniai tinkamai dekoruota, pritaikinta tai epokai. Įžengė muzikai. Jie irgi išlaiko atitinkamą etiketą. Visi yra juo- , dai apsirengę, marškinių krūti-

I
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SOME CHICAGO MOTOR CLUB TTPS ON

EXPRESSWAY DWW&
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.—

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JmwItim, A kiss in THE DARK. PikintUkTj Ir Intyratu nvoCyK» 

tpražytuL paiatl ii gyvenimo. Lengva* rtilloa, gyva kalba, sražlai lilrtia 
’50 paL Kaina S2J5O.

Dr. Juani E. Končių*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietovoe fatortks 
antranki nno pat aenijju amfiq iki pokario mete. Vidutinio formato. 14? 
wL. kainuoja 0.00.

Dr. Jimn B. Kon«1u«. VYTAUTAS TH I GREAT. Trtorinial UIA Vy 
tauto bruoiai. paliečiant to laiko Lletuvoa valatyoea ir io* kaimyno '..iorija 
111 pal. Kain* 0.00. Kietais virieUaia $4.00

Dauguma Up knygų yra tinkamos dovano* įvairiom Ii progomis. Ja* h 
rita* knyga* galim* (atgyti atallankln* 1 Naujiena* »rb» atiduBt&a čeki v 
oinlglne perlaida

tpražytaoL paira ti ii gyvenimo. Lengva* rtilioa, gyva kalba, gražiai UJrirte

i

b
«

yeX/LL RUN into trouble if 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY—

i

NAUJIENOS
I7XW Chte**-. fh *««••

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALfA'.A GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO-

70, VISUOMENtS VEIKtJG IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS

... $10.00

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos Už LAISVĄ LIETUVĮMinkšti viršeliai, 410 psl.------
2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I ir U dalis.Minkšti viršeliai... $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai ----------------- ----------$15.(kl.

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.Minkšti viršeliai ... $10.00

n

Dr. A. J. — MINTYS IR DARBAI, 230 pel.. lledaDilua 1906
metu įvykiu*. Jabloniklc ir Totoraičio jauna* diena* tr rasf

u= YOU drive at the 
SPEED ST>y »<

THE R/Gf/T LANE
I

I
1 I
i

’!

rflpInlBM.______________________________________ ____
a. J. — DANTYS, ju prletlftr*. «vetlt*w tr cr41*

Kietai* rtrtęllala. rietoje >4.00 dabar tii __________
Mlnkttal* rirlellal* tik _

Or. A. J. QvaMn _ AUK IT A KULTŪRA — MAUKO* tMONIK
KMionA* po Rurtfrp* l*pddti»t. Dabar tik 

'•Mefra taip pat wial»**TrW »fr»lurrtv» č»kj arl» •rAerl prl«
■*< arfVaa' kal**« prMWanf

NAUJIENOS,
17>» S». BALSTED ST_ CHICAGO. U-l. met

Wį,.i n.), i j...j", n

«.«•
n.M

I
I

■ -J?.

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri palto išlaidom*.
ii1
te

• / - : ’ ■ ’ ■V” ’- ..vV -
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nui Ivinskiui ir man . . . Pasi-■ akciją “perimti krašto likimąi

i- Viena jų labai tik aukšte, kuris buvo rek-
Laisvę

i i

pastangos perimti LAF
■ . susijungtu, jos atstovautų visai

INFLIACIJA SOVIETUOSE

eiles, prie pragyvenimui reika-
l

kurie patikintų, kada
I skis. Kurmio atsakymas buvo dviejose ' salėse. - Kultūrinę pro-tpriklausomybės klausimb. Lie- ’■ nepasiekta, nes darė kiti, dabar

Ir kyla mintis, gros W. Tenclingerio orkestras.nią bei i darbą kurti fiafijąją Bus -skanių užkandžių, Įvairių
Turėjo ii' mui iš jų Lietuvos hejĮKkiAttšb-mybė rūpi. Apie valandą idiko

Lnorįs susiti-
lų išrykėjūsi. Be abejo,, jbš hfe-ti iš mūsų, pusės heinivo fib fifi-

♦ Bailus ir kiškib iššig$st&.
Future Drivers Of AmericaAvenue.

:<?'’’

gelbėti akmęfdu , metame.

Tomorrows drivers — decide today which can they'd
like to drive <rm a couple of years'* as they enthuse owr^t c>

J ' * J ; - :į ' .4!

; 9 i

l * — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.
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ortWifti &&&&&& &&&&

KNOW YOUR HEART

Condominium_butas jam kainuos milijoną dolerių.

stebuklus; duokitemums- -savo-^tikslo^—Atrodei—pasiąkai- kpbą Bet kokius stebuklus pa~
tuose yrd būtinybė, dėl to kailiams kainų pakėlimas 50 % yra dideliš smūgis daugumai gyven-;

country,” Lund says. “They give people an opportunity tc 
inspect a wide selection of new can designed to meet even 
driving need.” An estimated 40 million persons will view the • 
life-size counterpart fin various forms) of the Chevrolet mžA 
scow pictured above.

kurie tam siekiniui nuo- širdžiai pritaria, mes vieningai dirbsime. Z. Ivinskis plačiai ir vaizdžiai nušvietė lietuvių nuo-

mazdaug toks: Fiureris dabAr m.esvarkto_išlaisvintų tautų hė-

tuo klaušiihu bcsiddlijatit fiiih- Uniis murki k neatrodė, kad kb-
.Y ■ v - ’ y » > k-• — • < . * • | «•'

Europą, ii* visfii nekėlė Lietu- nepriklaūšomyb’ėš hiintieš. '

8- <

lt was bad enough we bad to figbt the British 
fcc our freedom. But ou top of that, we had to fight 
Ac wearier, too.

Because winter at VaTicy Rxge meant snow. Ice. 
atkd freezing temperatures. All serious enemies to

nįstus atstatytoji Lietiivds ne- voklečiu i

gėrimų ir gera proga pasilinksminti- su - svečiais.šeštadienį, rugp. 18 d., bus

šelpė, varstė ir ft»fievarst.p Vašingtono pareigūnu duns, Pra*

vos nepriklausomybės himtieš. Tas mus labai stebihb, hės Jūės neabejojome, kad befit dfi’u^ti

kohiuiiižmą. irajĘ|ąl iiėtfi-
koktu darosi.kad ir mes. kaip Don Kichotas.

— Buvęs prezidentas Nikso- nas-New Yorke perka 12 kambarių butą dangoraižyje Fifth

-a-r :iu naša
4
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Tuesday, August 14, 1979

FBu
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gramą duos Vyčių chorą?, šokėjai ir jaunučiai artistai. Bus pa- rodos, kurių metu bus galima

Lietuvai’.“Į tai aš pareiškiau, kad lietuvių i

mūšų redaktoriai privalėtų išsijoti ir ne viską dėti, ypač korespondencijos iš kai kurių vietovių sukelia tiek erzelio, kad

Meškauską-Germantą, J. Vokietaitį, Taunį ir dar porą kitų ... 
Kurmis pasikalbėjimą pradėjo taip: ‘Vokiečiai pageidauja, kad

vykę, jau radome Vytautą Rei- vytjj Vyt. Stanevičių, dr. Pr.

vojau. gausi žvakės, o batiuška 
aviną”.’Povilas Bernotas pakišo 
Ankudinui kartį ir ištraukė ant 
kranto. ' it ;> iĄr ir mes. kaip, tas Ankudi-

riėtusj tikėti, kad W vienybės 
ardytojai. nori gero, bet nežino 
kfi daro. . *Li' (Karvs

* i fr

ig 79 m. ^■• -,2).
? r’

mes atkutę pamiršom viską ir mums jų pagalbai nebereikalinga. mes norime patys vadovauti.
Ar ne juokai okupantui? No-Į

oklečių nėraPilna valstybinėpriklausoūiybėvaržoma . .‘jlaisvė yra mūsų pirmoji ir ne-- keičiama sąlyga’, baigė Ž. Ivin*

'■ z

IJ ■

Gana seniai, kai pristigdavo, rentoja ką išdarinėja su Sibiro žibalo ir siaučiant pūgoms nebegalėdavo nuvažiuoti pas Maušelį žibalo nusipirkti, pasišviesdavo 
||a - . -ill's. Tada k a i m i ečiai

Atsiuntė naują tam redaktorių Stepą Vykintą Povilaviėių. Tačiau į pareiškė,

Nc» E Bcrvii wfirrt SrM w»
df 5 w!»rt 4* few rear) Lw_ or dkjp<y*»/ 
Berds-car be replaced t records str pnjwxied. Mm 
nrrde<L Bondi dn hr ar yrur HarUc infrwsf b 
«or aubfecr so ore or local inermne 
■n. aa«r ha

tamstos vyreliskad myluojąs, tai- Bent iki šiol išeivijos visuomenė
“Bendruomenė ir jos institucijos turėtų kantriai stengtis atsiriboti nuo “Stigmos”, kurią santykiavimui su okupuota Lie tuva yra uždėję “veiksniai”.

Gamtovaizdis (Aliejus)

w:

čiuš kai kurią -mūsų spaudą, kad, iki šiol nieko Lietuvos laisvinimo byloj .nebuvo $ąroma, mieko 
~ > 1 ” ’ ' — » 7 • v _ v ’ tai mes padarysim. Kartais ir

4 .
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PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS 
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fi nnn vi,U—i lių. Turint galvoje, kad Sovie- tijoje vidutinis uždarbis yra

VINCAS TAMOŠIŪNAS

KUR DINGO JUODIEJI VELNIAI?

Tada
.•.-.k? ončrrs. Vaikai davo, nes išgirsdavo įlinkųtų mūsų išeivijos nedaliai.“Labai senian kai panamėm s’^nkio’o juodieji velniai, peklos ’ I iuciperiui nedavė ramybės vie-Į na. labai gražiai sugyvenanti, šeima. L ucipieris siuntė savo gudriausius velnius šeimą supiu- dyti, bet nevyko. Galop, įpykęs Liucipieris išsiuntė patį gudriausią — beuodegį peklos vartininką. Velniūkštis panaudojo visą savo išmonę, žadėjo didžiausius turtus, gražiausius rūbus, bet sukiršinti šeimos nepasisekė.Grįždamas į peklą, miške atsisėdęs ant kelmo ėmė ašaroti, galvodamas kiek karštos smalos kaušų teksią išgerti, kad nepavyko uždavinio įvykdyti. Čia pat. takeliu atlinguojančią, pamatė apylinkės p 1 e t kinmkę Ašoklą, kitų, ragana vadinamą. Velniūkštis striktelėjęs pribėgo prie jos su prašymu supykdyti tą šeimą, užtai prižadėjo jai amžinus čeverykus. • ’___ Ašokla mato — galulaukėj šeimininkas aria lauką. Užeina tro- -Jbon ir net—uždusdama ima— po-- rinti: —Matai, jūsų šventa šeimynėlė, kai velniūkštis įkiša nagus, visi šventieji išsislapsto. Va gi, einu pamiške, arkliukai vagoje ilsisij o tamstos vyrelis -krūmuose.myluojąs su Vikšvine, net užsimerkus bėgau nuo tokių nusidėjėlių, šiurpas dar dabar mane purto.Nužemintai atsisveikina ir du- nra pamiškėn. kur aria pavy

bernu. Nė žodžio nesakiau, manęs nematė, atbėgau pas tave su baisia žinia.Ašoklai pasisekė, gražiąją šeimą išardė.Sutartoj dienoj miško paramstyje, velnias ant ilgos karties ištiesė Ašoklai amžinus čeve- rykus:— Eikš arčiau, velniūkšti, ko ’ raitais, ar nepatenkintas?— Nepatenkintas; vis dar buvo geriau, kai nors retkarčiais ištrūkdavau iš peklos, dabar gi — juodajam velniui žemėje nėra vietos, nes pasauliui pekla duos raudonąjį velnią, kuris žemėje viešpataus”...Tai t’k pasaka, bet labai tinkanti šių dienų mūsų išeivijai. Raudonieji velniai — tai mūsų kasdieninio gyvenimo kiršintojai. skaudi rykštė. Daug kas sako ir rašo, kad visa marmalynė vyksta dėl veiksnių pinigų nepasidalinimo. Man atrodo, tai netiesa, nes pinigai tik priekabė. Vieni šaukiam — jokio bendradarbiavimo su Maskvos agentais, antrieji yra skirtingos nuomonės. Tuo klausimu daug prirašyta. šiuo kartu pasinaudosiu “Pasaulio Lietuvio” Nr. 46/110. . Rezistentas, vienas “Akiračių” redaktorių, Mykolas Drung?.-. • savo rašinio ketvirtame punkte siūlo:

1

VL. VAIČAITIS 2

* *

j

& M •
s

X •

■

z e < • •

į 1
ė

1
<'oJ

nra pamisken, kur aria pavyzdingos šeimos galva. Pasisvei- kmus pradeda—TaU-matai, tai matai, tavo šventos ugnelės ,kū-

VOLDEMARININKAI VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS 

(Tęsinys)Liepos 24 rvta, tęsdami savo likti buvo pavesta proT Zeno-
22 t nui Ivinskiui ir man . . . Pasini į savt rankas”, voldemarinin- kalbėjimas turėjo vykti Done- 

11 kai mėgino užimti ir Į Laisvę dienraštį, kuris formaliai buvo leidžiamas Lietuvių Aktyvistų Fronto.dienraščiui
15

laičio gatvėj už pirmųjų universiteto rūmų dantų gydytojos Damijonaitienės namuose, pir įname aukšte, kuris buvo rekvizuotas Kurmio būstinei. Lygiai 8 valandą vakaro ten nu-redaktoriuskad neperduos, kol iš vyriausybės negaus įsakymo. Paskambino telefonu laikinosios vyriausybės pirmininką u j ančiani, ir tas atsisakė tokį Įsakymą duoti. Atvykusieji buvo išprašyti, ir prie redakcijos durų pastatyta aktyvistų sargyba. Tolia dar, buvo ilgos ir varginančios pastangos perimti LAF j štabą, pakeisti jo vardą ar bent
katalikiškasis lietuvių jaunimas, kurio vadovybės atstovai, prof. Z.. Ivinskis ir dr. A. Damušis, čia yra, ir vo'ldėmarininkai paduotų vieni kitiems rankąs ir vieningai įsijungtų į kovą prieš komunizmą. Jeigu tos dvi jėgos__________________________ - tucijos turėtų saugotis nepatekti į tok:ą situaciją”. Išvadą darykit patys.Dienraštyje “Draugas” 1979 m- sausio 22 d.,'laiškų skyriuje, J. Navakas plačiai rašo, kati mūsų veiksniai atgyveno savo dienas: “Jei senstelėję veiksniai dar ilgiau dangstysis savo praeities nuopelnais, nebegalėdami enerr gingiau ir geriau- atlikti savo uždavinių, tai jiems -teks; prisi- imti" a'tšakbmybę“už laiko gaišū“ nimą, darnios veiklos paneigimą ir savo klystkelius.Ar negražu, kai atsiranda gra* boriai. pasiryžę palaidoti demo-kratinius veiksnius ir piršti vie- nalytę • Lietuvių Bendruomenę. Ar todėl iš diktatūrinio' režimo 35-rius- metus viskas vyko sklandžiai, dabar, staiga, “Mauras savo paskirti atliko, jis nebereikalingas”, mes ' padarysim“-:

yra geriau supratusi, jog visos iki šiol praktikuotos santykiavimo rūšys yra davusios Lietuvai išbėgom? ir išeivijai tik naudos. Visuomenė šia prasme VLIKą ir ALTą su visomis rezoliucijomis jau se- "nfai-paliko istorijos paraštėje' -Ne -bendruomenės—nariai, bet ______________ ________ _bendruomenės aukštesnės insti- darė iki Šiol? Tik būdajni Vie-
• ' A*?

Cold war

csakeshtft army without proper clothing, 
set nearly enough food, and short on 
■eaznunčiock

Jt was an army long on courage, 
bac short on money.

And then the money came.
Some $27,000,00C from the 
packets of new Americans.

That i bow people took s&xx.

t

tn AmeSča bock then, and you lax**' hew t^* 
timed out.

Nowadays, people arę still helping America *tw 
aerorę and self-sufficient. And they’re helping tbeiw 
mlves to safe, dependable saviivgs By taking stock ka 

America with the Payroll Savings Flaw.
Buy United States Savings Bond*. 
They won’t kave you out *

> the cold.

. stock 
lūAmenca.
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-y L I' SMARKIAI PAKILO KAINOS
• -ii. A a T • 7IV « - . >» . s i - - . - <MASKVA..—Sovietuose pa- 45% . Aiškinama, kad valdžiai . skelbtas nepaprastas kainų' pa- nusibodo matytį riesibaigiančias kėlimas automobiliams, baldams, kilimams, kailiams ir ki- 4oms prekėms. Aiškinama, _kadL tatai daroma nubaidyti publiką 

_ _ .  <: - _ . ‘ 41 -» ,

Įjį suskaldyti.j Kai liepos 24 dieną popiet lai- j kinosios vyriausybės būstinėje “einąs nnnisterio pirmininko' pareigas pareiškė vienam iš tų ‘perversmininkų’ (V. Stanevičiui), jog jie sukompromitavo 1 lietuvių tautą, ir tegul jie dabar perima laikinosios vyriau- lingų produktų krautuvių durų.., sybės pareigas ir atsakomybę
katalikų nusistatymas prieš komunizmą yra’ neabejotinas, bet pirmasis mūsų tikslas yra Lietuvos nepriklausomybės atstatymas ... Su visais lietu- :, viais, kurie tam siekimui nuo-

nuo pirkimo dalykų, kurių ma--žai-bėra_ -ŽV-- --- J__ __—_
t t , j «‘ iKainos maištui kavinėse ir restoranuose pakeltos nuo 25 iki

ningi, nors ir skirtingų pažiūrų, tik gerbdami kitus, nors jei ir “atgyvenę” (tur būt; visiems- aišku, kad tie, kurie užaugo ne-; priklausomoj Lietuvoj irgi nebe jaunuoliai), tik bandydami savo, nūdmones išaiškinti, bet ne primesti kitiems, priartėsime prie

Kavinių_ir restoranų ? milijonui pries fantą, tada jis nenorėjo gyventojų miestui visuomet bu- įrotis vyriausybės pareigų, nes vo trūkumas, o artėjant Pašau- jas pasiimti ir toliau ginti ne- li'npį Olirnniadai pritrūks, (Automobiliai pabranginti 18% :
- • ------- JL -------- — "i— dar daugiau priklansriniyhės siekinius būtų taikąs^ L . . J o žodžiais,^lietuvis nusikaltimas prieš Gestapą, o sutikti nepriklausomybės išsi- ir populiariausio sovietinio “La-!žadėti būtų nusikaltimas prieš da” kaina dabar yra 6,000 rub-1 lietuvių tautą. Nei vieno r.ei ki-to jis nenorėjo’’ (Z- Ivinskis, Į ______________________ Laisvę 1955 Nr. 6-43). Paskui $162 rubliai per mėn., kiek ilgai]tas pats asmuo ir-kiti ėmė aiš- kinti, kad tai buvęs sukilimas ne prieš vyriausybę, o tik prieš komendantą Bobelį. Į tokį su- sisiaurinima buvo' atsakymas paklausimu: “O kam tada paė-

truks automobilį užsidirbti. Automobiliai važiuos tik valdinin-i kai, komisarai ir piktadariai..Baldams iš satelitų (Rytų Europos) kraštų kainos padidintos 30%, o pačiuose Sovietuose"ga- niėt iš namų ir nugabenot į ka- mintoms pakeltos tik lO-%-.— -Kailiniai, ir kt. kailių .produk-
ni..tojų, ypač Sibire. Sibiro gyventojai kailinių pirkti važiuoja r Maskvą, kuri kaip sostinė yra daugiau aprūpinta, negu kiti- miestai. Po 50% pabranginta- bižuterija (aukso, sidabro papuošalai), Į kuriuos sovietų žmogus įprato investuoti savo menkaverčius rublius, tik nepakeltos kainoš auksui dantų pliom- bomš ir santuokų žiedams.Dar 1978 m. kovo mėnesį buvo padvigubintos kainos benzinui, o kavai net 300%-. Paskuti-

kariaujame su vėjiniais malūnais. Vienas nuotykis -iš- caro okupacijos metų: ,Jaunimas paryčiais grįžo iš Vapsvyčios vestuvių,pereiti per šventosios lieptą. Perėję paskutinieji nuvertė liepto atramą. Iš paskui ėjęs',' gerokai išgėręs, Akudinas Nikitinas, pamatęs, kad atramos nėra, ėkntr nĮų kelių menesių begyje žymiai melstis: ‘Šventas Lukai, undenų - batronai, padėk man pereiti: lieptą, aš prie tavo ikonos,- uždegsiu dvi žvaki, o batiuškai pa- krovų dienoj apierai duosiu dį- 
« • -w Sr b f -JCk. ? h 1dįjį aviną su plačiiisiąis ragais. Prigirdysi — liks našlę, vaikai, ir kas tau iš to?-,’. Besimelsdamas ropojo lieptu. Kai..jau buvę arti krašto ir nendrių, šūktelėjo: “Šventas Lukai, pabų-, oiiok man..., aš ir be tavo loc- kos perėjau lieptą”. Išgirdęs tai.Juozukas lieptą ir Ankudinas stačia.galva nėrė Į vandenį. Iškilo ir vandeniui burbuliuojarit iš burnos, sušuko: “šventas\Lukai, tu nesupratai juoko, aš tik paštuka-

ūkininkas, darbininkas nori išgirsti per Kauno bei Vilniaus radiofoną b a i s ų s pažįstamų ir žinomų žmonių, kuriais kad si tiki, J lietuvių sukilimu .^prieš komu-

VYČIŲ SEIMO DARBOTVARKĖ
SEIMAS ĮVYKS RUGPIŪCIO 16-19 DIENOMISVyčiai laukia susitikti su Čikagos ir apylinkių lietuviais per jų 66 tą seimą. Delegatų ir svečių tarpe bus vyčių, kurie jau veikia 66 metus, kiti 26 metus, o dar kiti 6 mėnesius. Visi veikia sykiu — Dievui ii- Tėvynei.Seimo darbotvarkė apima ne tik organizacijos reikalus, bet ir. pasirodymus nepaprastų svečių. Į šį seimą atsilankys iš Kalifornijos Lydia ir Romas Giedrai; j;e kalbės šeštadienio ryto posėdyje, kuris yra paskirtas aptarti žmogaus teises, šie jauni ir naujausi disidentai, išleisti iš sovietų “rojaus”, galės išaiškinti savo pergyvenimus ir Romo išlikimą Sibiro kalėjimuose.Per seimo posėdžius atstovai svarstys kaip įkvėpti ateinančioms kartoms degantį norą palaikyti lietuvybę šiame krašte.Atstovai svarstys kaip toliau bendromis jėgomis tęsti darbą Lietuvos laisvinimui. Valdybos ir komisijų nariai praneš apie jų atstovavimus nelietuvių pa- rengimuose.^plėsdami Lietuvos padėtį. Lietuvių Reikalų komisija, kuri rūpinasi ginti Lietuvos ir lietuviu tautos teises kita- taučių visuomsįeįe:.bci valdžios sferose, praneš ^kięk . biuletenių išleido infofrmip^ ktir ir kaip rašyti laiškui ’ki^ laiškų buvo

a
Ii iketas ir šokiai Radisson viešbutyje. Prasidės 6:30 vai. vakaro su kokteiliais. Garbės stalo svečiai bus palydėti didingu maršu. Po Lietuvos ir Amerikos himnų prasidės vakarienė. Programa bus trumpa, bet įspūdinga. JAV kongresmanas Edward Derwin- ski bus apdovanotas auksiniu “Lietuvos Draugo” medaliu. Vyčių Garbės nario — Šv. Kazimiero ordino medaliai bus įteikti Čikagos generalinei konsule! Juzei Daužvardienei, Kaziui Šipailai iš Newark, N.J.. ir iš Dayton, Ohio., Michael Petkui, pomirtiniai. Taip pat dalyvaus Lydia ir Romas. Giedrai, eilė valstijos ir miesto valdybos atstovų ir svarbių lietuvių. Rezervacijoms galima skambinti Emilijai Pakalniškienei 376-6489.Šių metų seimo šūkis yra “Težydi Vėl Lietuva”. Vyčiai pareiškia gilią meilę ir pasididžiavimą jų pačių, jų tėvų ir jų protėvių žemės — Lietuvos — ne tik darbais, bet ir dainomis. Tai nebūkite nustebinti, jei išgirstumėt tas gražias liaudies melodijas, skambančias ne tik Mar- quette Parke ar Brighton Parke, bet ir vidurmiestyje._________Atsilankykite įr prisidėkite sa-
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4 i \ 7 ? - j---- - -parašyta, ir pagerbs marius, atsižymėjusius šianiėji darbe.'Po posėdžiųįĮatsikvėpti ir atsigaivinti, dalyviai sųsirihks vakaro parengimuose. Trečiadienį, rugp. 15 d., vieni dalyvaus Čika- gos Prekybos Rūmų golfo žaidime ar bankete, o kiti teatro vakare.
KKetvirtadienį, rugp. 16 d., bus kultūrinis vakaras ir mugė šv. M. MarfjhS^~Gimimo parapijos

vo balsais ir parama, pradėkite naujas pažintis arba atnaujin- kite tradicijas ir draugystes, pradėtas 1970 metais.Lauksime jūsų visų.Eleanora Laizrinaitė
------- Iranas nori spau--------  

dos laisvėsTEHERANAS, Iranas. — Atrodo, kad spaudos laisvės klausimas gali apjungti daugeli iraniečių.

^pabranginti—Įvairūs—patarnavimai, pvz. telefonu pasikalbėjimai su užsieniais pabrango 67%.Tasš skelbimu, uždarbiai So- vietijoje per aštuonius metus, nuo 1971) iki 1978 metų, pakilę 33 nuošimčiais.

nas. bėdoje šaukiamės pagalbos, 
o " iš
ALTos ir senųjų lietuvių orga- 
nizacijos mus globojo, rūpmosi, 
šelpė, varstė ir tefievarsto Va
šingtono pareigūnu duns, Pra* 
šydami Lietuvai "-pagalbos, bet

įėjimą -vidaus-reikalų ministerį pulk. j. šleplį? kam suėmėt ir Tmrigabenot-ri-fiarionaiistų—šfi^ bą LAF įkaliolinį L. Prapuele-“Mūsų vėliau pasitvirtinusiu spėjimu, voldemarininkamš ėi- li į laikinąją vyriausybę nepatarė" vokiečių saugumas” (A. Da iii ušis, Į Laisvę 1955 Nr. 47- 44). Priežastis ypačiai išryškė- jo paskutiniahie Kurmio vaidybos veiksme, pora dienų po' pučo. ----- > —----------(4) Po poros dienų nuo pučo liepos mėli. 26-27 d. per jporą įtakingų voldeniarininkų man buvo pranešta, kad J. Ambrazevičius ir aš esame kviečianti atvykti pas ‘didelį lietuvių drau- gą’ Kūrinį. Jis 7 xtr sn lietuviu "kataliku antiso- vietinės rezistencijos’ atstovais. Pas jį būsią ir voldemarinin- kai”.“aiisvarstę nusprendėm, kad Juozuičiam laikinosios vvriausvbės hiihišteriu pirniininko pareigas, nedera ten Vykti. Tą misiją at-

tuviai turit-be sąlygųųšijungti- j- 
kdyų ppeš J 
nuopelnus toje kovoje 
viams bus skirta atitiii 
vieta haujdjoje-^nfibfibjė.

‘Tuo ki'abriihū^žlBėjo riša ' 
eilė ir voldemarininkų. jie aiš
kiai pasisakė už reikahngfifiią 
įsijungti į kovą prieš kbinttfiiz-

ro (A. Dainušis, Į Laistę t&35 Nr. 7-44).(Bus daugiau). • Giedą kaip varna aht tvfiruš.Ambrazuričiui, einan- laikinosios

scale model of Chevrolet’s 1979 model auto show. Asa Griffin 
(left), Alicia Prater (middle), and Jay Byers are as enthusi^fc ’ 
about the new show as Robert.D. Lund, Chevrolet fefttfal 
manager and General Motors vice president. “Aarto shows 
a key barometer for new model sales in every section of ita 
country,” Lund says. “They give people an opportunity te 
inspect a wide selection of new can designed to meet eveq> Am A A —  mb
life-size counterpart (in various forms) of the Chjwroh*

■nusipirkti įvairių lietuvių meni- - duoti Iranui spaudos Į^vę. Jei ninku piešinių, raižinių, gintaro dirbinių bei lietuviškų skanumynų?Penktadienį, rugp. 17 d., bus priėmimo vakarėlis (So. Pacific Party) Vyčių salėjev šokiams

(IŠEIVIJOS PLONYBĖS IR KASDIENYBĖS)— Alio? — pakelia telefono tvarkymu, ragelį Zita Sirkienė ir tuojau išgirsta < ToaTsąT”— Zituliuk, tai tu? Klausyk, ar tu važiuosi drauge su savo vyru- į-Knygos Mylėtojų Draugijos suvažiavimą? Matai, jei tu važiuoji, tai ir aš važiuoju, bet šiaip, tai jau leisiu vyrą vieną keliauti. Paskui sėdėk viena viešbutyje, kol jis ten posė- džiaus.— Būtų gera išnaudoti kelionę į sostinę ir po krautuves paskutinių madų pasižvalgyti, — lyg dar galvodama atsako Zita, bet pati jaučia, kad ji važiuo- , sianti, nes kas tokiai, pagundai.atsispirs?Zita Sirkienė ir jos tautietė Lapinienė gyvena kultūringos į Pietų Amerikos valstybės pro-

Penktadieni vakare, visos trys

tą. Muzikai, pasičiupę savo pu- pirrus ir smičių, bėgo iš scenos, į po to sugrįžo atgal ir vėl pradėjo išnešinėti savo instrumentus, reikėjo išstumti ir pianinas
Kas labiausiai imponavo, taiiŠ jų grojo savo ir sau. nesirūpin- Davėsi įspūdis,

.. 51.. .. . ,partitūrą, tas galės išeiti iš scenos, bet fizi iil; nebuvo pa

! .... muzikų išpildymas: kiekviena:
| . • —„Į—

nė išsiuvinėta, ar mezginiais iš- kaklaraištis surištas

damas kitais.kad kuris pirmas baigs isgro savokavos atsigerti.Įdomiausias tai buvo pianistas ir jo pianino problema, nes ir toliau pianinas neskambėjo perai. Pianistas vis staiga pa’

i

dabinta, kaspinėlio forma.Salėje prigesina šviesa. Gaunasi įspūdis, kad muzikantai pradėjo derinti muzikos instru- Triukšmas padidėjo,mentus.čirškanti Lapinienės draugės susitiko, kaip sutarta, negalėjai gerai suprasti kas tenviešbučio ’halėje. Vyrai jau-bu-—darosi—ir jos net nedasiprotėjo.vo išskubėję į paruošiamąjį po- kad tai jau buvo koncerto pra-sėdį, sekančią dieną vėl posėdžiaus, taip, kad moterims buvo prieš akis laisvas vakaras ir apsipirkimams tinkama sekanti diena.— šeštadienį vakare bus balius, sekmadienį po pamaldų' specialus pobūvis? o šiam vaka- rui pirkau bilietus Į koncertą, — aiškino Meilienė.— Į koncertą?Zita. —Ai

džia. Tai šio triukšmingo muzikos kūrinio pavadinimas buvo “Pollution”. Begrojant staiga atsistojo pianistas nuo savo taburetės, daėjo iki pianino šono ir ten užsigulęs pradėjo ką tai po pianino stygomis graibstyti gsavo mikliais pirštais, atrodė ly. jas derindamas. Besilenkiant
L1nustebo prie pianino, užsikabino už pupitro ir jį pastūmė tiesiog ant klavišų, tas krito su tokiu triukšmu, kad negalėjai suprasti argali apjungti daugeli ira-, Uzdfi^tl^Wfi rašei o Ayandegan redaktoriai, bendra- darbiai, rinkėjai, spau^dintojai ir išvežioto jai sudarė vyrųir moterų-eiseną, reik'ą^ujančią-Irikrašį^u^Irtai^  ̂Jau- į. 1 uostinę nuvažtūoja| tai yra nepaprastas dalykas^ - if vi-žančių veikiančius įstatymus, tari prašė traukti dėl tų straipsnių laikraštį teisman, bet jokiu būdu jo neuždaryti.

jėgūs tai padaryti, įsikibo visa upė. netsavo oaitais marski-muz’kų fleitistas si. niais ir plonytisg1atėjo į pagalbą. Kai scena pasirodė tuščia ėjo artistas subėgdavo pažiūrėti į savo d:dž’ule arfa ir pastatė ją pianino vidų ir vėl ką tai pa- i . i ___ : ršokdavo irkrapštydavo. Išsitraukė iš kiše- scenos viduryje, po to išbėgo pasiimti savo pupitro, o po to ir vėl gaidų partitūros; pasirodė. kad gaidų partitūra buvonės dantų šepetelį ir pradėjo braukyti, o toksišdavė tokia didelė, kad netilpo viena* blizgėjimu, vienu žodžiu, viskas juokingaiatrodė, gaidos krenta, pupitras antrą pupitrą. Tą patį darė flei-
per klavišuss k a m b ėjimas “Apassionata”e aršų su me pupitre ir vėl turėjo išeiti artistas iš scenos ir atsinešti

T.krenta ir pianistas ko tai graibstosi po pianino klavišus. Ir didžiausias juokingumas kad visi muzikantai taip rimtaiatsineša. Triukšmas sumažėjo ir muzikantai pradėjo ceremonin-
tame, tįstas ir kiti instrumentalistai, tik ačiū D'evu’. turėjo mažiau darbo, nes jų instrumentai buvo mažesni.Ir čia, kaip ir pirmojo koncerto dalyje, salės ūžesį užėmė?ai nusilenkti publikai; iš to ga- visokių garsų skambėjimas, nes Įėjai spręsti, kad jau pasibaigė veikalo grojimas. Pianistas irgi •padėjo dantų šepetėlį į šoną ir garbingai nusilenkė.Greta jų sėdėjusi koncerto klausytoja išsireiškė sekančiai: šio veikalo logiškas išpildymo kursas buvęs visai normalus. Ir taip pasibaigė pirmoji koncerto dalis.Pertrauka. Visi suėjo į fojė, parūkyti, pasišnekučiuoti ir išgerti kavos puoduko. Pirmoji koncerto dalis visiems padarė gerą“įspūdį, kaip kūrinio melodingu-taip ir muzikos išpildymo atžvilgiu.Po pertraukos prasidėjo antroji koncerto dalis. Antrąją koncerto dalį galima buvo pavadinti ne muzikiniu išpildymu, bet jau “spektakliu”. Tai buvo muzikinių daiktų ir instrumentų per- nešiojimas iš vienos vietos į ki-

mu,

vėl visi pradėjo instrumentus derinti ir vėl nebegalėjai atskirti, kada jau prasidėjo tikra- sai grojimas, tik galų gale dasi- protėjo jos, kad čia jau, muzika, tada, kada pradėjo išgirsti didžiųjų simbalų klin, klan, klin... skambėjimą.Koncertas pasibaigė. Publika triukšmingai plojo ir dar prašė pakartoti paskutinį muzikos kūrinį. Muzikai iš publikos pusės buvo tinkamai įvertinti. Pabai- groti pakartotą muzikos kū- salėjerir scenoje ttžgeso-

ir

gusTmį7 šviesa. Publika pradėjo uždegi- nėti degtukus ir vienas kitą stmudyti, lipdami ant kulnų, išėjo iš salės.Grįžtant į viešbuti, nei viena "neužsiminė nė žodžiu apie kon- certą. Kažkaip nepatogu buvo apie tai kalbėti. Gėda prisipa- Nukelta į 6 psl.— Modernios kamerinės mu- x - u ^,.^^+„+00 , , . ,v, . . . tas triukšmas buvo numatytaspartitūroje, ~ar gal berifkokia- •ttfortissimo___ apassionado^.puikiauSįosLj irmas veikalas va- ^dgal-ka's 7o2įkrito’i pianiną ir pianistas savo mikliais pirs- vi-■rt"Tis; Po '.o, kaip nieko nebuvę, Į pianistas greitai ir vėl sėdo į sa-• vo taburetę, pakėlė gaidų pupitrą ir vėl pradėjo skambinti toliau savrn partitūrą. Viskas vyko žaibo greitumu, kad publika net nesuspėjo gerai susigaudyti kas ten darosi.

zikos koncertas! — iškilmingai i pranešė Meilienė. — Visas mies- tas tik apie tail-alba. Kritikos -! t?s?Lprivertė’galvoti;
Vme ydinasi “polution", visi sako, kadJcai-proga pasitaiko- įvairūs Ii ei tuviu Bendruomenės baliai, su- važiavimai, minėjimai ir t. t. Kiekvieną tokią kelionę išnaudoja “atsimodeminimui”,- Apie milijonas kiniečių kil-į vien aprangoj srityje, bet kj pridera apsišvietusių veikėjų jo teatro salėje."Uždanga nebu-

nemes vietnamiečių noriišvažine-1 kultūriniuose klausimuose, kaip

su dideliu 'entuziazmu tęsė Mei- lienė.— Ar jau pavalgėte2_Taip_?_.. Gerai. Tai turite laiko persire-j dymui, nes koncertas prasideda 9 valandą. Važiuosime mano mašina.Netrukus visos trys jau sėdė-

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St.. Chicago. HL» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI ~ DUMYNAI • KOSMETIKOS R]

—----------Atdara šiokiadicmais nuo ---- —
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.D. KUHLMAN. B.S.. Recistruotas vaistininkas

• FANNIE MAY SAL- SYSĮMINIMI

ti iš Vietnamo. I v• "7šeštadienį, rugp. 18 d., bus —Miss Illinois išrinkta 19 me-iškilmingiaušias vakaras — ban- tų amžiaus Sandy Booth.
For your headache get

extra strength and safety, too.
Anasai® has extra strength.

More strength than any reg
ular headache tablet And 
Anacin combines that strength regular strength headache with safety, < tablet. Gives you safety you

Like all leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe directions.
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin. !
I------------ ---------------------------------------J

by a panel of experts, used as directed. But Anacin gives you more pain reliever than any
want. Read and follow label

I

1 žmonoms.— Klausyk, susiskambinsiu su Meiliene, pasakysiu, kad. atvažiuojame, o ji jau sugalvos kur ir ką veiksime.— Pasakyk jai, kad gautų.bilietus į teatrą. Tegul parenka ką ------ nors modernesnio, gal yra kokių _ ^erų^astroliųjš_užsienįo.________Meilienė gyvena sostinėje ir pasižymi savo atviru vaišingumu. Ji visada savo draugėms pasitarnauja pavežiojimais mašina, suknelių atpiginimų nurodymais, ir visų kitų reikalų su-

vo užtraukta ir matėsi, kad viskas yra paruošta rimtam kon-. centui: scenoje buvo sustatytos' šešios kėdės ir iš šono Įstrižai Įspraustas didelis koncertinis. fortepionas. j.Į salę pradėjo rinktis elegantiška .publika,. kuri tiktų net Į valstybini teatrą, ar i operos spektaklį. Salė, kaip išoriniai, taip ir vidujiniai tinkamai dekoruota, pritaikinta tai epokai. Įžengė muzikai. Jie irgi išlaiko atitinkamą etiketą. Visi yra juo- , dai apsirengę, marškinių krūti-

I
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SOME CHICAGO MOTOR CLUB TTPS ON

EXPRESSWAY DWW&
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.—

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JmwItim, A kiss in THE DARK. PikintUkTj Ir Intyratu nvoCyK» 

tpražytuL paiatl ii gyvenimo. Lengva* rtilloa, gyva kalba, sražlai lilrtia 
’50 paL Kaina S2J5O.

Dr. Juani E. Končių*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietovoe fatortks 
antranki nno pat aenijju amfiq iki pokario mete. Vidutinio formato. 14? 
wL. kainuoja 0.00.

Dr. Jimn B. Kon«1u«. VYTAUTAS TH I GREAT. Trtorinial UIA Vy 
tauto bruoiai. paliečiant to laiko Lletuvoa valatyoea ir io* kaimyno '..iorija 
111 pal. Kain* 0.00. Kietais virieUaia $4.00

Dauguma Up knygų yra tinkamos dovano* įvairiom Ii progomis. Ja* h 
rita* knyga* galim* (atgyti atallankln* 1 Naujiena* »rb» atiduBt&a čeki v 
oinlglne perlaida

tpražytaoL paira ti ii gyvenimo. Lengva* rtilioa, gyva kalba, gražiai UJrirte

i

b
«

yeX/LL RUN into trouble if 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY—

i

NAUJIENOS
I7XW Chte**-. fh *««••

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALfA'.A GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO-

70, VISUOMENtS VEIKtJG IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS

... $10.00

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos Už LAISVĄ LIETUVĮMinkšti viršeliai, 410 psl.------
2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I ir U dalis.Minkšti viršeliai... $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai ----------------- ----------$15.(kl.

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.Minkšti viršeliai ... $10.00

n

Dr. A. J. — MINTYS IR DARBAI, 230 pel.. lledaDilua 1906
metu įvykiu*. Jabloniklc ir Totoraičio jauna* diena* tr rasf

u= YOU drive at the 
SPEED ST>y »<

THE R/Gf/T LANE
I

I
1 I
i

’!

rflpInlBM.______________________________________ ____
a. J. — DANTYS, ju prletlftr*. «vetlt*w tr cr41*

Kietai* rtrtęllala. rietoje >4.00 dabar tii __________
Mlnkttal* rirlellal* tik _

Or. A. J. QvaMn _ AUK IT A KULTŪRA — MAUKO* tMONIK
KMionA* po Rurtfrp* l*pddti»t. Dabar tik 

'•Mefra taip pat wial»**TrW »fr»lurrtv» č»kj arl» •rAerl prl«
■*< arfVaa' kal**« prMWanf

NAUJIENOS,
17>» S». BALSTED ST_ CHICAGO. U-l. met

Wį,.i n.), i j...j", n

«.«•
n.M

I
I

■ -J?.

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri palto išlaidom*.
ii1
te

• / - : ’ ■ ’ ■V” ’- ..vV -

Tuesday, August 14, 197į

nr?:.*..-, - - - ■■ ■ - .. ■
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At of Daomher 1, 1$77 
Subscription Aktas:

ia Chicigo 333.00 Per year, $18.00 per

pašei metu ---------------------- $16.00
trims mėnesiams  $ 9.00 
vienam menesiui  S 3.00

ax months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

Kanadoje:
metams  $33.00 
pusei metu _______ $18.00 
vienam mėnesiui  $ 3J0

30 cents per copy.

Neo pruedžie pirmos d.
Dienraščio kautos:

Užsieniuose:
metams$34.00
pusei metu---------------------- $18.00
vienam mėnesiui ___i_____ $ 4-00

*7hica$oje Ir priemiesčiuoae:
metams$33.00 
pusei metu  $18.00 
trims mėnesiams  $10.00 
Tisnam mėnesiui  $ 3.M

Kitose JAV vietose:
metasi 336JC

Naujienos eina kasdien, ižakiriant 
sekmadienius. T^idžls Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Existed St, Chicago 
01. 80606. Teist 01-6100.

Pini$oe reikia dusti pette Baisy 
Orderiu karts $c užsakymą

nenukentėtų ir grįžtų namo sveikas.
Kai sakome, kad jaunimas yra mūsų ateitis, tai 

turime galvoje kaip mūsų svajonių, neįgyvendintų 
norų, pralaimėtų mūšių ir nepasiektų minčių vykdyto
jų. Ko mes nepajėgėme padaryti savo gyvenime, tai 
norime, kad mūsų jaunimas tai padarytų. Visa mūsų 
klaida yra ta, kad mes nepajėgiame, nemokame ar nesi
stengiame mūsų jaunimui įdiegti tų svajonių, kurio
mis mes gyvenime; nepajėgiame įdiegti to pasiaukoji
mo, kurio mes neatlikome, nemokėjome įdiegti tų min
čių, kurios šių dienų gyvenime būtinai reikalingos. 
Mums užtekdavo kardo, o šiandien reikia pačių nau
jausių mokslo žinių. Mes kreipėme didelį dėmesį į uni
formą, tuotarpu šiendien didžiausi užkariautojai dėvi 
plonas darbo eilutes. Mes kreipėme dėmesį į ginklus, 
o šiandien į Mėnulį pirmą žingsnį žengęs didvyris pap
rasto revolverio neturėjo.- Galingiausios yra mokslo ži-, 
nios, pajėgumas tas žinias pritaikyti praktiškiems žing
sniams. Tarptautinė teisė šiandien yra galingesnė, ne
gu galingiausioji kanuolė. Tarptautinė teisė šiandien 
darosi galimesnė, negu modernūs automatai.

M. ŠILEIKIS Grant Parke
NAUJIENŲ raštinė atdara kaadies, išskyra aekmadicBius.

9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniai* — iki 13 nL

Jaunimas — mūsų ateitis?
Lietuvoje, atsimenu, tėvai prabudusius ir atsikėlu

sius vaikus mokydavo pakloti savo lovą. Vaikai turėdavo 
nusiprausti, apsirengti ir gražiai pakloti lovą. Vargas 
būdavo tam, kuris pasprukdavo~Taūkan~Tovos nepaklo- 
jęs.--Tėvai- dar .pridėdavo?— Kaip pasiklosi, — taip
išmiegosi. —-—■■ ■.—.

Amerikoje šitas posakis išėjęs iš mados. Vienas ki
tas geros motinos pamokytas įprato pakloti lovą, bet 
dažniausiai ją palieka sujauktą Kiti pakloja, tik ne vai
kas. Sujauktą lovą jis pasitaiso, kai metas gulti. Ame- 

—ribojo madon įėjo kitas lietuviškas posakis. Dabar visi 
sako, kad jaunimas — mūsų ateitis. Bet kuriuo klausi- 
fnu pradėk kalbą veik visuomet kalba baigiasi: — jau
nimas mūsų ateitis.

Posakis gražus, puikiai skamba. Jis gali turėti ir 
gilesnę mintį, jeigu mes į posakį įdėsime visiems su
prantamą prasmę, — tai posakis gali nešti ir vilties. 
Bet jei turėsime galvoje lėkščią jo prasmę, tai galėsime 
ir nusivilti:-------- ----------T:______ ' ~

Kalbą studijavusieji mūsų mokytojai kiekviename 
~ “‘Jaunimas-----masu-ateitis” žodyje gali, skirti įvairias

prasmes išryškinti keliamai minčiai. Juo kalbinin
kas gyvesnis, tuo jo aiškinimai įdomesni. Bet mūsų įp
rastai šio posakio minčiai galėtume palikti pirmąjį ir 
paskutinį žodžius tokius, kaip -dauguma suprantame, 
Tačiau dėl žodelyčio “mūsų” turėtume susitarti. Tvir
tinti, kad “Jaunimas — mūsų ateitis”. _ne_visai_tinka. 

•.Jaunimas yra jaunimo ateitis, ne mūsų. Mes būdami 
jauni, gyvenome jaunatve, o dabar jau baigiame savo 
dienas. Mūsų ateitis — senatvė. Kaip mes pasiklojome, 
taip dabar ir miegame. Dar liko metas, kitas, kuriuo 
galime, jeigu smarkesnės ligos nespaudžia, pasidžiaug
ti. Bet kai išlydime jaunimą į vasarvietes, kai palydime 
juos kelionei i-Lendoną ar į Vokietiją, tai linkime tos 
ateities jaunimui/^Norime^
daugiau išgirstų, susidomėtų ir naujas mintis pasisa- 

cvintų. Jaunimui duodame savo santaupas, gerus pata
rimus, kad kelionėje jokio blogo neatsitiktų ir kad jau-

Sovietų maršalai pagrobė Rytų Europą ir Artimų
jų Rytų kraštus, nors jie žino, kad pagrobimas nelegali
zuojamas. Jaunesnieji sovietų kariai nerimauja. Sovie
tų geenrolai užėmė Angolą ir Abisiniją, bet naudojosi 
ne sovietų kariais, o kubiečiais. Šiandien jau ir Kubos 
kariai reikalauja grąžnti juos iš Angolos, bet Castro 
nedrįsta to daryti. Be Kubos karių Neto valdžia su
dribs ir niekais nueis Angolon atnešti sovietų milijo
nai nueis niekais, kaip jie nuėjo Indonezijoje.

Jaunimui reikia duoti tikšlių žinių7 nes‘“Sauja ska
tikų” tiktai okupantui patarnauja. Jaunimui reikia į- 
diegti norą kovoti -ir -aukotis. Kelionėmis- po pasauli, sie
kimu “good time”, paūžimui ir dolerių gaudymu jauni
mas neatneš tos ateities, kurios vyresnieji trokšta. Jau
nimui reikia įdiegti laisvės troškimą. Jis turi žinti, .kad 
visa pavergta tauta siekia laisvės. Jeigu jaunimui ne- 
Jws4diegtas pasiryžimas siekti laisvės ir jei bus reika
lo, tai ir aukotis, tai jaunimas nebus lietuvių svajonių 
vykdytojas. Jaunimas turtingiausiame pasaulio krašte 
pasiekia “good time” — tame gerbūvyje užsirauks ir 
dings. Jaunimas, likęs be idealo, be pasiryžimo to idea
lo siekti pačiomis naujausiomis priemonėmis apvils ne 
tiktai tėvus, bet dings dumblyne, alkoholy, narkotikuose 
iir “good time’V.“
___ Lietuvos jaunimas, be mokslo žinių, be pajėgumo 
jas taikyti praktiškame gyvenime, privaTo~išrnokti au-‘ 
kotis. Jeigu jaunimas neišmoks aukotis, tai visos tos 
kalbos apie “mūsų ateitį” bus tuščios, nes vyresniems 
tos ateities nebus. Jie turės gėrėtis senatve ir džiaug
tis, kad smagumų siekiantis jaunimas vyresniųjų į se
nių priežiūros namus neišvestų, kaip ne vienas savo tė
vus ten išvežė. ,

Dar karčiau darosi tėvams įsitikinus, kad jaunimas— 
ne “mūsų ateitis”, bet tiktai “jaunimo ateitis”? Kartu
mas stiprėja, kai ir geriausiems savo draugams pasis
kųsti negali.

INDIJOS RAKETA NEPAJĖGĖ PAKILTI
Indijos‘mokslininkai, karo va- bet jiems nepasisekė. Privažia- 

dai, lakūnai, fizikai ir busimieji—vo daug žmonių, buvo-pakvieštį 
astronautai, sukaupę visas žinias dar daugiau fotografų, bet jie 
ir didelę sumą pinigu, praeitą galėjo būti liudininkais, kaip ta 

_____z . penktadienį bandė iškelti į orbi- raketa lėtai pradėjo kilti, o ne- 
nuolis gyvenimo patirties neturėdamas, nesusiįzeistų, tą savo darbo — Indijos raketą, [trukus ji nosį nuleido ir įkrito

J.

į Bengalijos įlanką.
Niekas nemanė, kad Indija 

galėtų taip savimi pasitikėti, 
kaip pasitikėjo Indijos valdžios 
atstovai. Jie prisiminė, kad savo 
laiku Indija turėjo gerų mate
matikų, gerų astronomų ir gerų 
svajotojų, bet Indijos matemati
kai dabar yra gerokai atsilikę. 
Jie neturi priemonių; kurios rei
kalingos moderniai matemati
kai. Erdvei matuoti neužtenka 
mokėti sudėties ir atimties 
veiksmus. Skirtumas yra skubo
je. Erdvėje viską reikia' taip 
greitai ir taip skubiai apskai
čiuoti, kad paišelio neužtenka. 
Reikia elektronikos mašinų, ku-

skaičiuoti.
Indijos vyriausybė sudarė spe

cialią komisiją raketų laukui ir 
įrengimams pastatyti saloje 
Bengalijos įlankoje, apie 62 my
lias nuo Madras miesto.

Ta vieta panaši į Floridoje 
esančius Kennedy raketoms kel
ti laukus. Sala — balto smėlio, 
dažnai. plaunama /Bengalijos

mi amerikiečius, pasistatė pana
šius bokštus. raketoms į erdvę 
iškelti. Planus jie pasidarė to
kius, kokius „turėjo amerikiečiai, 
bet geležį ir plieną jie turėjo 
savo. Jiems- rūpėjo iškelti savą 
raketą.- Jie norėjo,_ikacL.Indijos 
matematikai paruoštų apskai
čiavimus, kad būtų naudojama 
Indijos medžiaga.

Darbai ėjo lėtai, bet tvarkin
gai. Vieni statė, kiti tikrino, kad 
viskas būtų tiksliai apskaičiuota. 
Pastatę bokštą, kasė duobę pa
čiai raketai. .Pradžioje įrengė 
pakilimui reikalingas degamas 
medžiagas, o vėliau pastatė 75 
pėdų aukščio raketą ir pradėjo 
ją pildyti reikalingais, degalais

ir pildė ne vienas, bet keli spe
cialistai.- Visur tikrino profeso
riai, kad nebūtų padaryta kokia 
klaida.

Visi įrengimai, specialios me-1 bilijono akrų.
džiagoš, gabenimas į salą, inži
nierių ir darbininkų algos su
darė milijonus. Visi žino, kad 
neturtingai Indijai tai buvo dia 
dėlės sumos. Bet Indijos vyriau
sybė nesigailėjo pinigų. Ji gy
ventojus skriaudė, bet norėjo, 
kad Indija atsistotų didžiųjų 
valstybių eilėse. Visi žino, kad! 
Indijoj yra didelis skurdas, bet 
jos vyriausybė norėjo visam pa
sauliui parodyti, kad ir Indija 
sugeba iškelti raketą į erdvę. 
Niekam-nebūtų maloniau,, kaip 
patiems vyriausybės nariams, 
pasiklausyti raketoj įrengtų te
levizijos ir kitokių elektroninių 
aparatų pranešimus.

Bet niekas negalėjo iškilusia 
raketa pasidžiaugti. Ji neiškilo: 
Ji kiek iškilo, bet orbitos nepa
siekė. ’

Dabar inžinieriai tikrina foto
grafijas ir nori nustatytf,~pro 
kurią vietą pačioje pradžioje 
prasidėjo šnypštukas ir pakili
mui reikalinga energija ėjo 
niekais.

Indijos mokslininkai nustatė, 
kad neužtenka žinoti; bet reikia 
dar įsigyti reikalingos patirties, 
atkreipti daugiau dėmesio į visą 
eilę detalių ir dar-kartą-studi
juoti kaip reaguoja visa sunau
dota medžiaga. Rep.

Svetimšaliai išperka 
JAV farmu žemes

Generali Accounting Office 
(GAO) pranešimu, Agrikultūros 
departamento—naujos—studijos 
parodė, kad svetimšaliai valdo

plotas tris kartus didesnis kaip 
Connecticut. Viso labo dirba
mos, farmoms tinkamos žemės 
Jungtinėse Valstybėse yra 1.4

Naujieji apskaičiavimai paro
dė, kad svetimšaliai yra išpirkę 
beveik dvigubai JAV žemės ne
gu buvo ekspertų spėjama;‘bet 
Agrikultūros—sekretorius_ Bob
Bergland pasakė, kad dėl to 
nėra reikalo kelti panikos. “Aš 
nematau tame jokio pavojaus 
saugumui”, pareiškė jis. Kiti su 
ta nuomone nesutinka. Georgi- 
jos senatorius Bill English tvir
tina, kad išparduodant svetim
šaliams žemes, prieaugliui ta že- 
me nebegrįš. -__ ___

GAO žiniomis, veikliausi JAV 
žemių pirkėjai yra Vakarų Vd* 
kiętijos,/; Šveicarijos, Belgijos, 
Italijos ir, Prancūzijos piliečiai. 
Arabai; į šią sritį • beveik visiš- 
kai neinvestuoja.

Koncertas Vatikane
ROM Ar-*—Praeitąsekmadienį 

Vatikane įvyko n e p a prastas 
koncertas, kuriame dalyvavo 
pats popiežius Jonas Paulius II, 
beveik ištisas tris’ valandas su 
150 lenkų studentų grupe dai
nuodamas įvairias liaudies dai
nas. Mišiose, kurias popiežius 
laikė atvirame ore Vatikano so- 
duoser daly va vo. pūkštančiai tu
ristų iš Ispanijos, Meksikos, Bri
tanijos, Kolumbijos > ir kitų 
kraštų. Į minios griausmingus 
aplodismentus popiežius per su
dėtas prie lūpų rankas atsiliepė 
“Popiežius myli Ispaniją” ir 
“Tegyvuoja Meksika!”

—>. Fiziniai pratimai gali pa- 
keisti daug vaistų, bet nė vieni 

j jau artį 10 milijonų akrų JAV vaistai nepakeis fizinių prati- 
raketai'paleisti į orbitą. Ruošė! farmu žemės. Tai yra žemės mų. (A. Moso)

PRANAS ČEPĖNAS

Kovos kelias į nepriklausomybę
(Iš “Varpo”, 1973 m. Nr. 12>

Carinė Rusija, kuri Lietuvą išlaikė paverg
tą 120 metų, turėjo tikslą ne tik lietuvių tautą, 
bet ir jos vardą iš istorijos ištrinti. Pavyzdžiui 
po 1831 metų sukilimo Rusijoje buvo panaikin
tas Lietuvos vardu vadinamas kariuomenės kor- 
pas. Taip pat Mikalojus I nuo 1840 m. uždraudė 
Lietuvos teritoriją vadinti Lietuvos gubernijo
mis, o tik paprastai - gubernijų vardais. Ir taiss 
pačiais metais jis panaikino Lietuvos statuto 
veikimą Lietuvoje, tad vietoje Lietuvos teisės 
pradėjo veikti Rusijos valstybės teisė ir Lietuvos 
teritorijoje.

Ypač Po 1863 metų sukilimo carinė Rusijos 
valdžia pagreitintu būdu stengėsi lietuvių tautą 
rusinti. Vilniaus general - gubernatorius von 
Kauffmann, Muravjovo koriko įpėdinis general- 
guberantūroje, yra pareiškęs, jog šis kraštas 
Lietuva — buvo ir turįs visam laikui palikti ru
siškas. Tokia esanti caro valia, to reikalaujanti 
istorinė teisė, kad Rusijos valstybėje kitokios 
kultūrc, kaip rusų nebūtų. Jau ir anksčiau, Ru
sijos care Keryną II 1795 m. rugsėjo mėn., tuo
jau po trečiojo Lietuvos — Lenkijos padalinimo, 
rašė mokslininkui Grimmui, jog ji pareiškus is

torinę teisę į Lietuvą ir Žemaitiją, kurios esą nie
kuomet nepriklaususios Lenkijai ir kad kadaise 
šie klastai buvę rusiški ir pravoslaviški (Sbornik 
materialov istorii prosvesčenija v Rossii, 1893 m.
I t. XLVIII psl.). -------- —-----------------

• Ne tik care ir aukštieji caro biurokratai skel
bė tokias idėjas apie lietuvių tautą, bet susirado 
ir vadinamųjų slavianofilų srovės rusų istorikų, 
kurie sukūrė “teoriją”, kad ligi XVI a., kol Lie
tuvoje atsirado jėzuitai, žmonės kalbėję rusų kal
ba ,o tik jėzuitai juos sulietuvinę ir atitraukę 
nuo pravoslavų religijos bei rusų kalbos.

Kaip caro biurkratai, taip pat kai kurie ru
sų mokslininkai laikė lietuvių tautą laipsniškai 
jau nebetenkant gyvybės. Todėl kai kurie rusų, 
vokiečių bei lenkų mokslininkai jau tada susirū
pino lietuvių tautos kultūriniu palikimu ir ypač 
pradėjo domėtis lietuvių kalba, dainomis, mįslė
mis, pasakomis. Tie mokslininkai manė, kad lie
tuvių tauta liko vien tik mokslo tyrinėjimo ob
jektų, daugiausia etngrafijos, lingvistikos bei is
torijos 1879 m. vokiečių mokslininkai išspausdi
no atsišaukimą, ragino mokslo žmones prisidėti, 
steigiant “Litauische Literarische Geselschaft”, 
Tą atsišaukimą pasirašė daug žymių ano meto 
mokslininkų: prof. Bezzenberger, Miklošie, Ne- 
selmann ir kit, kuriame jie skelbė, kad nedaug 
laiko beliko lietuvių tautai gyvuoti, nes esą ta 
įdomi tauta išnyks, kuri kadaise viešpatavo Eu

ropos šiaurėje; kartu su ja dings ir jos ypatingi 
papročiai, pasakos ir jos visa kūryba, kuria taip 
grožėjosi Herderis. (Kovo 20 diena. Mažosios 
Lietuvos prisiglaudimui paminėti, Kaunas 1921 
m., 79—80 psL)^.— —----------- —

Iš tikrųjų lietuvių tauta nebuvo mirusi ir jai 
nereikėjo atgimti. Tik lietuvių tauta, netekusi 
savo aukštesniųjų visuomenės sluoksnių, kurie 
savo sugebėjimus, o kartais ir savo genialumą 
atidavė kitoms tautoms, vieni rusams, o daugu
mas jų lenkams, . kurį laiką turėjo kultūriškai 
vegetuoti.

(Bus daugiau)

ŽODIS NUGALI KARDĄ
(Autentiškas tekstas Vytauto Sirvydo paskaitos 
50-tam SLA seimui, Cleveland, Ohio, 1979 m.

birželio 30 d.)
(Tąsa}

Ji žinoma kaip Petro Kriaušaičio gramati
ka, nes Jablonskis norėjo Avižoniui duoti kredi
to" už iniciatyvą, todėl prie jd vardo teyridėjo sa
vo slapyvardi Kriaušaitis. ši gramatika dauge
liui patarnavo per 23 metus iki Kaune buvb išlei
sta antroji jos laida. Ji buvo kelrodys šimtams 

mūsų rašytojų, redaktorių, žurnalistų ir laikraš
čių korespondentų. Ji buvo pagrindas pirmie
siems bene Amerikos universitete įvestiems lie
tuvių kalbos kursams Valparaiso universitete, 
kur mokytojavo kursu įkūrėjas Bronius K. Ba
lutis, clevelandietis dr. Jonas T. Vitkus, rašyto
jas Antanas Tulys ir peranksti miręs gamtos 
mokslininkas Zigmas Vitkauskas. Kursai išau
klėjo daugiau šimto senųjų Amerikos lietuvių 
profesionalų, kunigų, veikėjų ir aukštesnio mok
slo siekusio mūsų jaunimo.

Taigi, gerbiamieji, Pateikiau jums trumpą 
apybraižą senųjų Amerikos lietuvių, o ypač Su
sivienijimo lietuvių Amerikje įnašo tautos kovo
je už tą lietuvišką žodį, kokio ji norėjo.

Vienau vokiečių filosofas, rodos, yra pareiš
kęs, kad likimas tautai ir žmogui nulemia tą patį 
išgyventi du syk: pirmu syk, kaip tragediją, ar 
dramą, antni Syk, kaip komediją. Dramatiškai 
Išgyvenusiems pirmąjį mūsų spaudos draudimą, 
likimas, atrodo, Amerikos lietuviams jau skiria 
išgyventi antrą, kuris jau bus tikra komedija, 
nes laisvoje Amerikoje, laisvi lietuviai, niekeno 
neverčiami, patys sau savo lietuvišką spaudą už- 
sidraus, imdami nuo jos atšalti ir jos nebeskaity
ti! Tačiau. Ir Čia Atnėnkos lietuviai, tl&nigę lie
tuviais, bus prigimties priversti knarkti Ifetų- 
viškail _ ' .

(Pabaiga)
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DR. PAUL V. DAUGIS 
ctdVtojAs ir chirurgas 

Wuš*kK«atėr Community klinikos 
Mfrdicino* direktorius

1938 S. Manhoim Rd„ Westch*st»r, IL. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ii 

kas taurą šeštadienį 8—3 vaL 
Tkl-i 561-2727 arba 562-2728

Įjs&iJS**

Šventadienis (Angį, piešinys)

•K. K. G. BALUKAP 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
nodical building) Tai. LU 5 6446 

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

TEI------ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Strs*t 

Valandos pagal Rmntarimą

OPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

'26Ū W- 71 St. Tel. 737-5145
Tikriną akis. Pritaiko akinius ir
, “contact lenses’”

VaL ą£u raitarimą. Uždaryta tree.

DR.LEONAS SEIBUTIS Stoka
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
' 2656 WEST S3rd STREET 

VaL antrad. 1—4 popiet,

Ofiso tsief.: 776-2880 
Rszidsndios tsl«f4 448-5545

DR. VYT. TAURAS !JL SILEI,iIS 
GYDYTOJAS IR DNIRURGAS

tendra praktika, spac. MOTERŲ Ilge*, j 
Ofiaaa 2652 WEST SWh FiKSIT

i TpI. PR 8-1223 
OFISO VAL.: pirnu ahtrad., tre&ad.

pagal sutitarimą.

OBTHOPEDas-PROTE^ĮSTAS 
k Aparatai - Protezai. AKfcL ban- 
I dažau Spuciait pagalba Mom*. 
* (Aren Supports) ir L t

W W*r* MrdSh, Chteag*. V u 60429
(■ . T«Uf.; PRbsppčt ė-5084 J Dėl neatsargumo nekartą lie-

_ . . - ■ ’ Į tuviai savo priešų buvo pasta-
trS ir iv |a | n i styti prieš įvykusi faktą ir taip

jj;. V. ll>-.1 U -A-<- | pralaimėdavę.■ Taip pit. lietu-

VENCLOVA

LIETUVOS POLITIKA,
' IŠDAVOS IR SUGESTIJOS '

J. Venclova yra padaręs, parašęs ir išleidęs visą eilę 
Lietuvos ir lietuvių tautos praeitį liečiančių knygų. Jis 
naudojosi lietuvių ir užsieniečių studijomis-bei .doku
mentais. “Lietuvos politika” yra paskutinioji jo studija.
Šią .ir kitas J. Venclovos knygas galima gauti, jeigu jos 
dar neišparduotos, “Naujienose”. N. Red.

(Tęsinys)

cicr.Jiškas, arba rūpinimas:s 
savo tautos dvasios gaivinimu 
ir pan. vra-atsilikinias huo kul- t- l. ,, 1O Viena is didžiausių Tr/>evbiu,turoviad d?: J- shupas (148- . , , • , - . ’ ,j *.t................................  1 ,. ,v . . kad senosios Lietuvos valdovai:JOz) stc^ojosi:—“Mat;—tietuvrai------.—.—,— j_. . . .. . nesirūpino lietuvių tautos švic-1
pasidarė minkštaisiais.' Jie vi- , ' ; < - L- 4 i , r i ’ . , , . . ... .. . . liniukam konstatavo prof. dr.amt labnu mtimv reikale j i#Įt ,x d fc

i, negu savo tautos gero- ’ .. ,.... . . ;” • ■ Vienas is didžiausiu senosios.I Lietuvos valdovų apsileidimų, ( 
kad jie nesirūpino mokslo ir- 
kultūro’s reikalais Lietuvei Kro-iI 
kuvos universitetas ir šiandien! 
Vadinamas “Uniwersytet Jagiel- 
lonski”, nes lįeluvis-karalius Jo
gaila šį universitetą labai gau-, 
šiai apdovanojo 1400 in. Codex

.... - .... . j viai perlengvai leidžiasi sveti-

Z DR. C. K. BOBELIS
> Prostatos, inkstų ir šlapumo

- takų chirurgija.

mųjų įtikinami, pvz^ senovės 
lietuvių bajorai buvo įniulkinii.

St. Petersburg, Ha. 33710 
. Tei. (813) 321-4200

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Avė.

lenkų, kad lietuvių kalba tinka 
tik “ehlopams” — mužikams, 
iioi-s lenkų bajorai nesijautė 
pažeminti, kada jų chlo'pai kal
bėjo lenkiškai. Dar ir dabar 
yra nemaža lietuvių, kurie sve- 
iimųjų -indoktrinizuoti, tiki, kad 
tik forma gali būt lietuviška, Į tė

tup:n
Ve. Tą mūsų ydą kaimynai nuo 
šernai pažįsta ir būtinai savo 
skaičiams ir jėgų padidinimui 
panaudoja”. Gi mūsų dainius, 
rašęs lenkų kalba, prof.; Ad. 
Alickevičius. savo odėj “Jaunys- 

aiškiai pabrėžė, jog tautos
o turinys privalo būt interna- be savo, dvasios yra griaučių

''Tel (1813) 321-1004
Fruit-Filled Fantasies

SOPlitE BARČUS ] 

RAW© Mm09 VALANDOS
Š Wo*A,

1498 riL A. M.

Lhtuvfę kalba: kasdien nuo pir- 
thadie&io iki penktadienio 3:00 
—3^0 vai. popiet. Šeštadieniai/ 
ir tekmatfienlaii nuo 840 iki 9^0 
ral. ryto.

Vadaja Aldana Dauku*

Telef.! HEmlack 4-2413
>159 Sa. MAPLEWOOD AVI. 

CMtCKGO, ILL. 40429

PERKRAU5TYMAI -

—-MOVhNG—
Leidimai — Pilni apdraudė 

žema kAiNa
k. IfefcfcNAS 
Til WA 5-8063

A “Lietuvos Aidai’ 
KAZĖ BRAZDŽIONYTt

Programa* vadai*

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos iš WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla, 8:30 vaL p.p. 
iš WTIS stories 1110—AM banga.

2646 w. 71at Street 
Chteagū, Illinois 60629 

778-5374
i» S it iW» ui' i < ■■ in i

a. < , X ~

| l^EiJoy the fruits of summer’s labor — with a delectable sour 
I eream dressing. Simple to make and delicious to serra, it’s a 
j fantastic accompaniment to a platter of fresh fruit — crapes, 

strawberries, cherries, apples, plums, peara, pineapple, apricots
* and kiwi.

Developed by home economists for Morfon Salt Company,’ 
( fee dressing’s quick, pick-me-up flavor comes from a combina

tion of brown sugar and Mortoc^Nature’s Seaaon^easocung
Į biend.

Other salad tips? To please the eye m well as the taste bn da, 
▼ary color, shapes and sues of different fruits (or regetable*) 

i CO the serving platter.
v To prevent cut fruit from discoloring, dip slices or wedges 
' ef apples, peaches, nectarines, pears and some plums in lemon 
i Juice.
L • Sour Cream Dressing for Fresh Fruita

1 (8-ounee) carton sour V4 teaspoon Morton
cream - ' Nature’s Seasons

t M cup firmly packed * seasoning blend 
brown sugar

Combine all ingredienu tn small bowl; mix vaDL Store !•

nomas mąstytoja prof. 
Arndt (8-211), kaibėdamas 
tautos amžinumą, nuredėį 
didžiausias tautos priešas 
intemacionaiiemas bei kosmo-

kad
vra

žūti. Ir ži- epistolaris Vitoldi” turi per 
1200 pus’aniu.

Ten paskelbta šimtą Vytauto 
laiškų ir raštų įvairiomis kalbo
mis, bėt ten nėra nei vieno lie
tuviško la ško”. Vadinasi, Jogai
la rūpinosi lenkų tautos švieti- 
mu ir jos kultūra, bet jam, kaip 
b’etuvlui, nerūpėjo, kad būtų 
įsteigtas Lietuvos universitetas 
Vilniuj lietuvių tautos švietimui 
ir jos kultūrai ugdyti, o taip pat 
:r Vytautas ignoravo lietuvių 
kalbą.

Lietuviškas Ištižimas
Taijxjgi Lietuva politikai ir 

tuo pačiu lietuvių tautai labai 
daug kenkė pačių lietuvių išti
žimas, kaip ir pabiėžė kan. 
prof. J: TUmas (Vaižganto irs
tai, It 1922): 41Li< tuviai dėl IC 
pralaimėdavę kad neveikę, jų 
priešininkams Ve kiant”. Tai 
papildė prof. S. Dinnantas 
(1968 m- pask.): ”Visur mes 
vėlavomes: pa vėla \ ome sukur
ti tvirtę ant lietuviškų pagrin
dų Lietuvos vals.ybę, prūsams 
ir latviams padėti, savo kalbą 
tobulinti, okupacijoms pasinio-;

Dr. V. Sruogienė (129-292) 
nurodė: uJo (Jogailos) žmona 
Sofi a, taip pat lietuvė, pirmoji 
lenku karalienė, kuri pasirūpi
no Šv. Raštą išversti į lenkų kal
ba”. Tačiau ji nepasirūpino Šv. 
Raštą išversti į lietuvių kalbą, 
Teškia, ji ienoravo savo tautos 

■ mtenesus. Tai rodo, kad Sofijai 
šti. Istorijoj pradėjome gintis su Jogaila mažai rūpėjo ir ka- 
tik tada, kai du trečdaliai lie- • tapkll tikėjimo platinimas Lie

tuvoj. Tad M. Lietuvis (De mo-tuvių žemių bu.c priešui už-’ 
leista, o Uehivos širdis Vilnius ribus tartarorum. lituanorum et 
buvo lenkų 
leista”.

v» ling ūmo

iŠ didžiu Lietuvos:*■ I
- tai buvo •

gininazistams už-’ ^oscho™m, 1615) su pagrindu 
j priekaištavo Lietuvos valdovui, 
I kad Letuviai neturi savo gim- 
: nazijų, kas galėtų priminti savo 
1 tautos praeitį bei sužadinti lie
tuviškumo jausmus. O kada pa
kabau buvo įkurta aukštoji Lie
tuvos mokykla Vilniuj, tai joje 

j nebuvo dėstoma lietuvių kalba.
PRADMENYS LIETUVIŲ 

TAUTOS PRAŽŪČIAI
Esame pastebėję, jog Lietuvos 

Dar viena 
politikos nesėkmių 
stoka tarp vaklovu vieningu
mo. -Apie Mindauge laikus ra-i 
šė V. Alantas (Šventaragis, II, 
28): “Vakarų Žemaitijos soste j 
tvirtai tebesėdėjo Mindaugo 
svainis Vykintas, apie jokią san- 
dratrgę-ne tik nekalbėjo, bet at-j 
virkščiai bijodamas ir pavydė
damas savo giminaičiams, kuo 
įmanydamas kaišiojo kuolus Į j 
Mindaugo vežimą . . . ilgainiui Į 
ėjo aštryn ir pagaliau prasiversI iJ 
„t : a...- i • I ’

valdovas Algirdas, padaryda
mas savo valstybinį dvarą rusiš
ku ir senąją slavų kalbą Lietu
vos valstybine kalba, padėjo pa- 

į matus lietuvių rusinimui, o jo 
. sūnus Jogaila, pavesdamas Lie
tuvos religinius reikalus tvarky
ti Lenkijos vyskupatui ir Lietu
vos švietimą — Krokuvos uni
versitetui. padėjo pagrindus lie
tuvių tautos lenkinimui, juo la-

galba. Tokių ir panašių liūdnų |
ki tvirtino, kad Jogaila su len
ką’s net buvo padarę suokalbi 
l’etuvius asimiliuoti bei padary-. 

j ti lenkais.
(Bus daugiau)

atviru susirėmimu, kuris vos
nepražudys visos Lietuvos”. Tą

‘patį darė ir Jogaila, pavydėda
mas savo dėdei Kęstučiui gar-. 
bės ir pan., eikvodamas lietuvių • 
jėgas net su laisvos priešų pa-j 
galba Totaų ir panašiu Dačį lenku istorikas A. Lewie-
pavyzdžių turėjome ir vėliau. Į Lz i—.-j

Nesirūpinimas Lietuvos
Švietimu

j. Balys (1064. IX. 12 d. pask.):

Doctors ‘too a -'■.pecrai rax alive 
ingredient to be highly -elective in 
Tp’nyvrng even severe constrp-atron 
O'/ern.gh’t Don ! tet irregularly or 
constipation become a problem 
Ttns mėo>cart rnęredr^nt rš now 
ava. La hie mUie exclusive FX-L.AX 
fo'rmu:a Use only as c^ecteo. 
Chocolated Tatrtets .
or Unflavored Pilis Ea '

A,A. ANTANAS DARAŠKA
(ANTON DERASKY)

Gyveno Walworth, Wisconsin.

Mirė 1979 to. rugpiūčio 9 dieną, sulaukęs 74 m. Gimęs 
Pana. Illinois. 1905 m. birželio 11 diena. •» v

Paliko nuliūdę: žmona Antaneta, pagal tėvus Lingis, 
uošvis Louis Lingis, gyv. Lake Delavan, Wis., dėdė George 
Genčius. taip pat fo sūnūs Juozas ir Kazys su šeimomis Cbica- 
goje, švogerka Eugenija Evaškis Chicagoje, pusseserės: Barba
ra Beck ir Mrs. Willard Lodtz. pusbrolis Kazys Gent su šeima, 
gyv. Springfield, IH., pusseserė Anita Winner su šeima, gyv. 
Collinsville. Iii., pusbrolis Earl Gent su žmona ir šeima, gyv. 
Rockfield. Me., Juozas ir Sofija Kalinauskai, gyv. Philadel
phia. Pa., pusbrolis Jonas Daraška su žmona ir šeima, gyv. 
Scottville. M ch., pusseserė Leona Žukas su vyru ir šeima, 
gyv. Custer. Mich.; Ontario, Kanadoje gyv. pusbroliai Mike 
Guba. Vytautas Gėnčius ir Mrs. Matt Guba, giminės Chica
goje — Vincas ir Frances šidlukas bei kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. Lietuvoje liko brolis Stasys ir keturios seserys 
— Leokadija. Domicėlė, Marijona ir Eugenija, taip pat švo- 
geris Kostas ringis su žmona ir šeima.

Kūnas bovo pašarvotas šeštadienj 6 vai. vak. Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 So. California Ave.

Pirmadicrį, rugpiūčio 13 d., 9:30 vai. ryto buvo lydimas 
iš koplyčios i Lietuvių Tautines kapines.

Visi a.a. Yntano Daraškos-Derasky giminės, draugai ir 
pažįstami r.uošfrtlžiai kviečiami jį prisiminti maldose ir 
kalbose.

Nuliūdę lieka:
ŽMONA ir DAUG GIMINIŲ bei DRAUGŲ.

Laidotuvių D rektorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.
I—Į_. -ĮI.JJJJH

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Dievas’yra ivfesybė Ir jame nėra jokios tamsybės" —■ Jono li5.
Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus, Viešpats Jėzus Kristus yra “ti

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

S V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1T42

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IK SŪNUS ™ 
MARQUETTE FUNERAL HOME

4 2533 W. 71st Street
s 1410 So. 50th Ave., Cicero

TeleL 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuviu 

Aa

Laidotuvin

Direktorių
Asociacijos

AM8ULANS0_____ I

-PATARNAVIMAS—I

*

TURiME
*

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANTCA AVĖ. Tek: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ui. Tek: Olympic 2-1003

■. PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: L*f»yettt 3-35W

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1137

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7'1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS Į
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 I 4^. J

wMwwwMMaawwMMMaaaaMaaaMMhmmbmm  .    .
i . — . ląį

f - NAUJIENOS. CHICAGO 1. ILL. Tuesday. August 14. 1979,.



PENKERI VEIKLOS METAI (R) LIETUVIU BENDRUOMENEI
Praeitą pavasarį sukako penkeri R. Lietuvių Bendruomenės 

ensyvaus darbo metai. Per tą penkmetį teko atlaikyti kietą 
'tatūrin'nkų spaudimą, kelti viešumon tautinį ir moralinį anų 
mdėjų pasimetimą. į

Penkmečio veiklai atžymėti šių metų spalio 20 d. Lietuvių 
utiniuose Namuose, Čikagoje, ruošiamas iškilmingas minėjimas. (

Minėjimo akademinėje dalyje pagrindiniu kalbėtoju pakvies- I 
iaunas talentas, Lietuvos prezidento vaikaitis pianistas 1 

’TAUTAS SMETONA. Menrnę programą atliks, jo Mamytė — 
imstė BIRUTE SMETONIENĖ. Abu svečiai atvyksta iš Cleve- 
ido.

Šiuo minėjimu visuomenės susidomėjimas jau dabar ryškus.- 
Visais kvietimu Į šį minėjimą reikalais prašoma kreiptis bet., 

riuo laiku adresu: 2543 W. 69th St., Chicago, Ill. 60629; tele--, 
ras 737T286. Vakarais: 1016 Linden Ave., Bellwood/Tll. 60104.., 
lefonas 544-3880. L SerapinasRADIJO LAIKRAŠČIAI
1926 m. Kaune pradėjo veik- 
pritaikyta radiotelegrafui 10 
I galingumo radijo stotis. Po 
ių metų jos galingumas buvo 
Įgubai padidintas. Klaipėdoje 
kW galingumo radiofoninė 

itis pradėjo veikti 1936 m. 
rtu su radijo imtuvų plitimu 
ilo ir specialios radijo spau- 
s klausimas. Tai dalinai su 
j susipažinkime.
‘Radijo Mėgėjas", tai buvo 
mėsinis žurnalas, pradėtas- 
sti 1927 m. balandžio mėn. 
t po metų laiko jau sustojo 
js. 1927 m. leido Kauno aukš- 
miosios technikos mokyklos 
lijo mėgėjų būrelis, o 1928

— Radijo mėgėjų sąjunga, 
dagavo A. Mildažis.
‘Bangos’’ pradėtos leisti 1932

Šio savaitraščio išleista 49 
meriai.
“Radijo Bangos”, savaitinis, 
malas ėjęs Kaune 1933-34 m. 
eibė radijo programą ir ra- 

radiotechnikos klausimais.
dagavo V. Valys. Kaip mato- 
iį- visų amžius buvo labai 
impas. Nes bandymai leisti 
kraštį-buvo daromi daugiau- 
t atskirų mėgėjų siaura ini- 
rtyva- Neturėta glaudesnio

ganizacija ir nepritaikinti dau
gumai radijo klausytojų. Taip 
pirmiesiems bandymams nepa
vykus, klausytojai liko' be savo 
laikraščio.

“Radijo
iių yra deguonies tankas, sve- 

tokį lai- 0ąs vieną toną. Paroda bus iki 
kraštį ruošėsi išleisti Valstybės įugpiūčio 19 dienos. ' ‘ 
Radiofonas 1937 m. Jau viskas 
buvo suformuota ir ' paruošta 
pirmam numeriui medžiaga.

99

— Chicago Parkų distriktas 
pagerbė 22 jaunuolius,, laimėju-

Galvota ŠĮ laikraštį radijo abo- sius meškeriojimo varžybas par- 
nentams duoti nemokamai. Bet lagūnuose. Tarp laimėtojų 
išėjo liūdniau negu su pirmai-, 
siais — mirė dar-negimęs. .] 
Tenka prisipažinti, kad Lietu-j 
va buvo vienas iš mažiausiai 
radijofikuotu kraštu. Europoje 
1938 m. tūkstančiui5 gyventojų 
teko 17,8 radijo abo'nentų. Nes: 
neturėjome tinkamos radijo or
ganizacijos,

yra Jonas Sūdzus iš' Marquette 
Parko ir Robertas Janas iš šiau
rės Chicagos. Distriktas ruošia 
tautinius šokius rugpjūčio 22 d. 
7-10 vai. vak. prie Buckingham 
-fontano. Dalyvaus, virš 1,000 
šokėjų.

— Dėl ko sunyko , Cicerone
radijo pramonės skautai? Atsakymą rasite ..pa- 

ir buvo mažai elektrifikuotas t skaitę Stepo. Paulausko iliust- 
mūsų kraštas. 1 ruotą 70 pusi; atsiminimų kny-

V. Vytenietis. = gėlę “Gyvenimo kelias”. Gauną- 
---------------— j.ma Naujienose, kaina $2.. .

KAMERINESi MUZIKOS 
, KONCERTAS *

. iĮ • ■ Atkelta iš 3 ps».
žinti, kad; nieko žmogus nesupra
tai ten, bet ir širdis neleido nu
duoti, kad toks koncertas patiko. 
Kadangi nestigo temų apie ser, 
kančios dienos ėjimą į krautu- 

j ves, buvo galima kalbėti be per
stojo, neužsimenant apie kon
certą.

j Užlipusi į viešbučio kambarį, 
Zita jau rado vyrą grįžusį, besi
ruošiantį gulti.

— Tai kaip koncertas patiko?
— klausė vyras, nes Meilys mo
terų planą jam jau buvo išpa- 

Į šakojęs posėdyje.
— O! Mmm.. nieko, nieko, 

nieko sau. Žinai, su modernia 
muzika reikia susipažinti, negi 

i visą gyvenimą tik lietuviškų 
liaudies dainų klausysi, — diplo
matiškai atsakė Zita ir užgesino 
šviesą, tuomi nutraukdama toli
mesnę kalbą.

. (Dirva, 30 nr.)

vauti. Tel. ,656-2550. Ponų Gri-' 
nių.tel. (815) 838-8555. V-ba>:,

s Tauragės Klubas kviečia 
visus Į pikniką sekmadienį, rug
pjūčio 19-ęb, tuoj popiet .Šaulių { 
namuose, 2417 W. 43rd St. Bus 
įvairių valgių ir gėrimų. Gros A., 
Ramonio orkestras.' įėjimas 
tik $1. ■ - - 4 (Pr.)

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment necesd 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N j 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai- 782-3777 or 
925-8392. Professional Member: 
American Federation of Astro
logers. (Pr-)

— DENGIAME ir taisome'vi- ' 
sų rūšių stogus. Garantuojame j

■ -'^b • Vyčiu seimo banketas, la-
l TRUMPAI 1 bai-iškilmingas, bus rugpjūčio 18 

vakare Ra.disson viešbutyje, (jį-
• kagpję., .Visi, lietuviai kvięčiami
I dalyvauti. įėjimas ^17.50 asine 

----- Mokslo , ir Pramonės WietaLrezervuatL tel- jh 
ziejuje yra išstatytos kai kurios Į Tuy pačiu telefonu pas.
Erdvės laboratorijos dalys, nu-.

šio su visa Lietuvos radijo or- "kritusios‘Australijbjė. Tarp da-'

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

’•■ JA V-LB (R) Cicėro Apylin^ 
kė^VąldĮį.ba"š:m. Tugpiučio mėn.
19 d, .12 vai. vidųtįieni; rengia 
GEGUŽINĘ ponų, Grinių ūkyje,

Maloniai visus kviečiame .daly-
...<r •.-U'.-’ '• /j:' -;’.

ESTATE
Namai, Žamė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žeme — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

ŠALTAKRAUJIS KELEIVIS

Miegamajame vagone keleivis 
kreipiasi į konduktorių:

•— Prašau atnešti man dar 
vieną stiklinę vandens.

—a Tai jau bus dešimta stik-J 
line, kurios prašote per penkio-J 
likos minučių laikotarpi, — sa
ko nepatenkintas konduktorius. 
— Argi galima taip daug gerti?’

— Xs nenoriu gerti! Bet ma-O

no patalynė dega...

AR IR ŠITIE SPAUDŽIA?

Moteris batų parduotuvėje 
prisimatuoja daugybę- batų. Ji 
vis renkasi pagal savo numerį/ 
ir visi jai, sako, spaudžia. Pa
galiau ji apsimauna išnešiotus 
savo batus, su kuriais atėjo į 

; i.--.- „ j - u. i parduotuve, ir vis dėlto susi?uz savo darbą. Esame apdrausti. | ,.
ARVYDAS KIELA. Skambinti1 ' ’ : '

; <Tel. 434-9655 (PR)

1? .; >■

The Di-GeT 
Difference 
Anti-Gas medicine 
Di-Gel adds to its

■ S *______ _ A - A - -i n fl

Di—■ 
The Anti-Gas Antacid.-

— Ką? Ir šitie-spaudžia?! 
sako pardavėjas. — Juk su ; 
atėjote j parduotuvę!

SAULES UŽTEMIMAS
Žinomas prancūzų astronomas 

žr-Kasinis—pakvietė miesto gal
vas ir garsius finansininkus pa
žiūrėti- reto reginio. saulės 
užtemimo. Deja, jie pavėlavo.

— Ne bėda, — tarė Paryžiaus 
meras. — Mes kitą kartą ateisi
me. Juk observatorijai reikalin- 

: gi pinigai. Kasiniui teks saulės 
užtemimą parodyti iš -nauje^-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cerxnak Road Chicago, Hl. Tel. Virginia 7-7T

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

Du butai, medinis su skiepu ir ga
ražas. Švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
Troy.

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 
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

DAR NEVĖLU

PALIKIMAS. Modernus apie 20 
2 butų mūro namas ir mūro gai 
žas. ° rengtas beismantas. Praš 
teirautis ir perduoti savo, telefo 
apžiūrėjimui iš anksto. ‘Vilioja,1 
kaina.

LABAI ŠVARUS 2 butų namas 
garažas, elektrinės durys, atskiri j 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,G

Tuščias sklypas, tinka naujo nai 
statybai Marquette Parke.

i,

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 ai 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nt 
jas stogas, gazu šildymas, apsau 
nuo potvynių, aluminum langai, i 
lite pirkti už $41,800. _

MODERNUS 2 aukštu mūro nam 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlyg 
Marquette Parke.

REAL ESTATE
Gausus namu pasirinkimas 

pietvakariuose
2625 West 71st Street į

Tel. 737-7200 arba 737-8534

[vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

CASHIER
Hours 5 AM — 2 PM 

Benefits -Profit Sharing Plan. Paid 
Medical - others.

SOUTH WATER MARKET

SALARY BASED ON EXP.

Call CRAIG 829-7700

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJE
Tiktai $98 pusmečiui automobili 
Liability apdraudimas pensininkai

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE. 
— 523-8775

INTERVIEWERS
$200-$300/Week. Full or part time. 
Man or woman, 20 years and over. 
We have 50 immediate openings 
for interviewers to work in our 
advertising circulation department. 
No experience necessary, will train.

Call for appointment Sunday 
through Monday, 487-5300.

A. T VERAS 
Laikrodžiai ir brangenybės 

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

E

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Roikia

^ You cannot spend tomorrow 
K what you have not saved today. V 

So the wise save for tomorrow 
by joining the Payroll Savings 
Plan today.

Because mighty U.S. Savings,/ 
<; Bonds from little pay check z 
allotments grow.

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

į you away. On vacation.
So do put off for tomorrow 

what you can save today. Join the 
įį Payroll Savings Plan.

For, remember, a rolling Bond 
(gathers no moss. But it does , 
gather interest. r

Which is why a Bond in timej 
saves.

[
I SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
. MARIJANOREIKIENi ‘

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629 « TeL WA 5-2787
Didėlis pasirinkimas ’geros rūšies įvairių prekių^ ’ ~ ~

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ
. ; j

’ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ J 
Cosmos Parcels Express Corp. < 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, Ill. 60629. — TeL WA 5-2737 -

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

T
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 

r apuraudų savo nariams. .

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- 
• nams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas .lietuvis ir lietuviu draugas gali 51
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. * h. >

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, skinančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda- ui ' 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metams.

SLA —kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
j savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą;

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N<w York, N.Y. 10001

307 W. 30th $f.
Tai. (112) 543-2110

— Gamtininkai stebisi stai
giomis oro pakaitomis. Bijoma, 
kad šių metų žiema taip pat ne
būtų labai šalta.

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ii 
įdėmi 250 puslapių 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.

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 gauną 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Ghica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00,

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

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

Kalbame lietuviškai
. .. Tel. 476-5635

— - ---- '

EXPERIENCED PLASTERERS
Will furnish materials. Steady Work. 

Call in English: 
RE-HAB CONSTRUCTION 

1127 w. Farwell, Chicago, IL 60626

465-5806

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus '

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-591

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių ap
šildomas butas, su apmokėtomis 
vandens, elektros ir gazo sąskaito
mis suaugusiems, be gyvuljuku 
Brighton Parke. Tel. 254-5480.

IŠNUOMOJAMAS 6 kambariu 
butas su 3 miegamais Marquette 
Parke, prie 61-mos ir Troy. Tel. 
434-4617.

ENERGY 
WISE .

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Don't be a Bom Lowest

M. ŠIMKUS

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewcod. Tel. 254-74 
Taip pat daromi vertimai, gimin 
iškvietimai, pildomi pilietybės pr 

šymai ir kitokį blankai.
.......................... .........11 ”

F. Zapolis, Agent 
3208 «/2 W. 95th St. 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654

STATI rilM

A
iNSUBANCf,

Slate Farm Fire and Casualty Comp;

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Awoclaii 

2649 West 63rd Street, 

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susi 
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047, 
Raštinė Teikia jau daugiau k 

40 metų, patarnaudama klientai

MOVING
Apdraustas psrkraustyma* 

U fvalriŲ atstumų.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1182 arba 376-5996

SKAITYK PATS IR PARAGJ 
' DAR KITUS SKAITYTI 
’ DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS

I - NAIMIINQS, OUCAtQ VILL Tuesday, August 14, W7gT




