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Lietuvių laiškai iš sovietinio Gulago
(Tąsa iš vakarykščio numerio)

“... Sekančiame laiške atsiųs
kite didelę adatą, nes. Uljanovs- 
ke negalima gauti. Jei išdirba
me po :20 dienų per mėnesį, gau
name 60 rublių. Už tuos pinigus 
vos vos galima išgyventi. Mėsa, 
sviestas, arba wedlina visiškai 
nepasiekiama, lašiniai parduo
dami po 5.47 rublio kilogramas. 
Mihtaęie pienu, duona ir bulvė
mis. Pienas: primena pabaltintą 
vandenį. Atsiųskite: truputį ki
sieliaus miltelių arba - paprastos 
kavos ar kakao. Tie dalykai Ul- 
janovske negaunami.

Aplankiau mažą pravoslavų 
cerkvelę — vienintelę visame 
mieste. Mane nustebino milži
niška- mipia žmopių- .- Susimąs
čiau. .. tiek metų pastangų ne
įstengė ištrinti Dievo vardą iš 
tų žmonių širdžių. Apsilankiusi 
internato tvarkytojo bute .nuste
bau savo akimis pamačiusi eilę 
ikonų, kabančių matomoje vie
toje. Mano širdis buvo pilna 
džiaugsmo...” (1978,VL4)

“Turiu tą patį darbą-.- Garbuo- 
ju odas; ŽTŪrėdaferįmilijonus 
tu 'odų, pati savęs klaSsiii^bet 
neržndu atsakomo: kas gi atsi- 

1 tiko su gyvuliais; juk jei yra 
odos, turi būti ir -mėsa? Bet san
dėliuose žėruoja tuštuma...” 
(1978.VII.3)

VLADO LAPĖNO LAIŠKAS

“... Permetė'mane į lagerį su 
švelnesniu režimu, galbūt* atsi
žvelgė į sveikatą, kuri pablogėjo 
(drėgnoje ir perpildytoje celėje 
man sutino-kojos).-.. Jei siunti 
pinigų, tai mes jų nematome, 
be to, kantinoje mums drau
džiama išleisti daugiau kaip 79 
rublius per mėnesį. Kaliniai, ku
rie nepaiso lagerio'taisyklių ar
ba kurie neišpildo darbo nor
mos, dalinai arba visiškai ne
tenka teisės naudotis kantina.

Visi turi dirbti. Invalidams 
nustatomos specialios normos. 
Aš, pavyzdžiui, pagal reguliavi
mą privalau dirbti tik po šešias 
valandas per dieną, bet tikru
moje dirbu daug daugiau... 
Sunku numatyti ateiti... kadan
gi turiu iki 1977 metų balandžio 
12 dienos išbūti tame užmesta
me imperialistiniame junge be 
jokių vakacijų, be valandėlės ra
mybės. .: Biblijos laikais Mozė 
įsakė dirbantiems mulams neuž
dėti apinasrių, kad alkani gyvu
liai dirbdami galėtų nusipešti 
žiupsnį šieno arba kukurūzo. 
Bet dabar čia naujos civilizaci
jos ir žmoniškumo skelbėjai da
ro visiškai priešingai: išleidžia 
visokių rūšių “naujas konstitu

KALENDORfiLIB

Rugpiūčio 20: Filiberta, Ber
nardas, Neringa, Putinas, Lab- 
gaudis.

Saulė teka 6:02, leidžiasi 7:46.
Oras vėsus, prašiblaivėi.

cijas”, aprūpintas slaptomis 
instrukcijomis, apie kurias nie- j 
kas nieko nežino, išskiriant mū
sų barakus. Tomis instrukcijo
mis mus pažaboja, kad būtume 
alkani, nusižeminę ir tylėtume. 
Žmonės siundomi, šiaušiasi vie
nas prieš kitą, primena buvimą 
giliame šulinyje, iš kurio jokios . 
dejonės nesigirdi. Aš irgi tyliu, 
bet tikiu Apvaizda...

Neįmanoma suskaičiuoti visas 
sunkenybes, ir trūkumus. Medi
cinos patarnavimas blogas, vais
tinėje nėra nieko kas mums rei
kalinga. Mano trisdešimt viene- 
ri metai kalėjimo termino jau 
baigiasi, belieka -tik keturi su 
puse metų ir 1982 metų lapkri
čio 30 dieną baigsiu tą klaikią 
nekaltam žmogui užkartą duok
lę.” (Nowy Dziennik)

Smarkiai ir kitais metais lydavo, bet niekad tokio smarkaus lietaus ne--
buvo kaip šiais metais. Lietus išvaikė ne tik klausytojus. bet ir muzikus. 

■ Teliko, kaip matome, tiktai vienas dirigentas.VYČIŲ KONFERENCIJA PASISAKĖUž AMERIKOS LIETUVIU TARYBA
' c

ARDOMAJAM DARBUI NIEKAS NEPRITARĖ
CHICAGO; III. — , Lietuvos 

Vyčių metinė konferencija-'ga
na gyva ir eina tvarkingai. Pri
važiavo žmonių iš visu didesnių 
Amerikos lietuvių kolonijų.

Praeita- penktadieni buvo 
svarstomas pats svarbiausias 
klausimas .— santykiai su Ame
rikos Lietuviu Taryba. Konfe- 
renciioje, paaiškėjo, kad Lietu
vos Vyčiai--visą laiką glaudžiai 
bendradarbiavo su • Amerikos 
Lietuvių;: 'TarybaUI- Dar j prieš 
ALTos isteįgi-mą. -Vyčiai - jau rū
pinosi Lietuvos-laisvės ir nepri
klausomybės reikalais.- Niekas 
tokios tikslios'ir plačios .infor
macijos apie Lietuvą neteikė 
Kongreso atstovams, kokią tei
kė Lietuvos Vyčių sudaryti at
sakingi komitetai. Tą darbą tę
sia ir šiandien. i

Tiktai paskutiniais metais 
prie Vyčių pradėjo taikytis fron- 
tininaki. z Jie bandė pasisavinti 

Automobilio ir lietaus nelaimės metu šunys yra 
, ištikimiausi žmogaus draugai.

ilgus metus vestą Vyčių darbą... 
■bet i’efns nepavyko.

Čikagoje vykstančiame seime 
papasakota, kaip kai. kurie ?s- | 
menys ar organizacijos norėjo 
pakenkti Amerikos Lietuvių 
Tarybai, bet nieko iš to neišėjo. 
Vyč’ai pasisakė už ALTą. jiems 
pažįstamą ir naudingą darbą 
dirbančią organizacija. Seimo 
metu paaiškėjo, ką ALTos prie
šai darė Vyčių ir ALTos santy
kiams pagadinti. Seime buvo iš
keltos ir nurodytos visos prie
monės, kuriomis buvo stengia
masi pasukti kitais' keliais, bet 
seimo narių dauguma pasisakė 
už glaudžius ryšius su Amerikos 
Lietuvių Taryba.

Platesnę informaciją tieksime 
tuojau po seimo. Tiek tegalime 
pasakyti, kad Lietuvos Vyčiai 
eina tais pačiais Lietuvos lais
vės keliais, kuriuos pasirinkr 
prieš 66 metus.

PAVĖS MIESTE ŽUVO KETURIAS-DEŠIMT CHOMEINI PARTIZANŲ
REIKALAUJA SIŲSTI EKSPEDICIJĄ 

PRIEŠ IRANO KT KDUS

TEHERANAS. Iranas.— šian
dien paaiškėjo, kad Irano kal
nuose esančiame Paves mieste
lyje šeštadieni gyvybės neteko 
40 mulos Chomeini šalininkų. 
Paves (Paveh) miestelis yra 25 
mylių atstumoje nuo Irako ir 
Turkijos sienos. Nuo amžių Pa
ves apylinkė yra kurdų apgy
venta. Praeitą penktadieni buvo 
pranešta, kad.šioje pasienio sri
tyje -gyvybės neteko 13 žmonių, 
tuo tarpu šiandien jau skelbia
ma. kad žuvo dar 40.

Mulos Chomeini pranešimas 
sako, kad žuvo 40 Irano karių, 
saugojusių pasienį, tuo tarpu 
Paves miestelio radijo praneši
mas sako, kad žuvo 40 į pasienį 
įsibrovusių mulos Chomeini ša
lininkų.

Mula Chomeini reikalauja 
tuojau pasiųsti į Irano pasienį 
gerai ginkluotą kariuomenės 
dalinį ir pavyzdingai nubausti 
prieš “šventą žmogų” pasisakiu
sius kurdus. Chomeini nori, 
kad kurdai būtų “pamokyti” ir 
nubausti už jo šalininkų nubau
dimą. bet karo vadovybė tokiai 
ekspedicijai nepritaria.

PASIUNTĖ DU LĖK
TUVUS Į PAVĘ

Chomeinio pranešimas sako, 
kad karo aviacija pasiuntė į 
kalnus du Irano karo lėktuvus 
ir vieną malūnsparnį, bet kurdai 
tvirtina, kad jie nušovė visus 
tris Chomeini aviacijos lėktu
vus. nes nei vienas nebegrįžo 
į Teheraną.

MULA NORI TARTIS 
SU KURDAIS

Mula Chomeini pakvietė kur
dų delegaciją atvykti į Tehera
ną ir pradėti su juo pasitarimus 
apie tolimesnius santykius. Da
bartiniu metu pats Chomeini 
esąs “šventajame mieste”, gu
linčiam netoli sovietų sienos ir 
besivadinančiame Quom vardu, 
nes taip vadinosi Chomeinio 
dvaras Kaspijos pajūryje. Jis 

pats sutiktų atskristi Į Teheraną 
ir tartųsi su k- u-. vadovais.

IRANE SIAUČIA DIDE
LIS SUMIŠIMA“"

Mulos Chomeb. kontroliuo
jamas Irano aviacijos dalinys 
paskelbė, kad du lėktuvai ir he
likopteris apšaudė Paves kur
dus. tuo tarpu kurdai, lėktuvų 
nematę, pasigyrė, kad juos 
nušovę..

Mula Chomeini. bombarduo
damas kurdus, negali ju kviesti 
į Teheraną pasitarimams. Kur
dai niekad nevyks į joki pasi
tarimą su mula, jeigu jis kur
dams yra paskelbęs karą. Kur
dai nesitars su kariaujančiu 
mula.

Dar labiau iraniečius nuste
bino mulos Chomeinio patari
mas afganistaniečiams sukilti 
ir išvyti komunistus iš Kabulo. 
Iki šio meto prieš komunistus 
jis nieko neskelbė. -r

Aliejus kenk’G lauki
niams caukščiams

CORPUS CHRISTI. Teksas.— 
Meks’kos ilankoie bes veržantis 
mineralinis aliejus jau pradeda 
kenkti visiems laukiniams 
paukščiams, žuvims ir žvėre
liams. Rudenį į Meksikos įlanką 
suplaukia tūkstančiai laukinių 
paukščių žiemos šalčiams pra
leisti. tuo tarpu vis labiau plin
tantis aliejus sudaro pavojų 
paukščiams ir žuvims. Nuo jo 
nukentės ir žvėreliai, kurie eina 
prie vandens atsigerti ir nusi
maudyti. Vietomis aliejaus klo
das siekia 2 colių. Į mineralinį 
aliejų įtūpęs paukštis jau nepa
jėgiąs pakilti. Tūkstančiai žuvų 
ir vėžių jau užtroško.

— Izraelio premjeras, išklau
sęs specialaus pasiuntinio R. 
Strauss dėstymo, nutarė atmesti 
JAV pasiūlymą Palestinos prob
lemai spręsti.

— Opiumas sukelia šlapimo 
pūslės vėžį, tvirtina gydytojai.

i BUVO PALEISTOS KELIOS GRANATOS,• BET NIEKO NESUŽEIDĖ 
(

VYRIAUSYBĖ APGAILESTAVO PASIKĖSINIMĄ
PRIEŠ KONSULATO RŪMUS

TEHERANAS. Iranas.—Penk
ta dienioinįktį į. JAV konsulatą 
Teherane buvo paleistos kelios 
stiprios granatos, bet niekas 

j nebuvo sužeistas ar užmuštas. 
Nelaimės amerikiečiai išvengė, 
kai jie buvo vaikų įspėti apie 
paruošimą paleisti kelias grana
tas i konsulato rūmus. C

> Specialistai apskaičiuoja, kad 
į konsulatą buvo paleistos bent 

' šešios granatos. Atrodo, kad jas 
paleido iš paprasto šautuvo, šie 
karo metu, pritaikyto nedide
lėms granatoms leisti. Į konsu
lato kiemą granatos įkrito ir 
sproginėjo, padarydamos pasta
tui žalos, išdaužydamos stiklus, 
bet pasislėpusiems žmonėmS 
sproginėjimas nepakenkė.

Atrodo, kad konsulato tar
nautojams pranešė vaikėzai, pa
stebėję gatvėje žmones, besi
ruošiančius paleisti granatas. 
Vaikai tiksliai nežinojo, bet jie 
rado būdą įspėti konsulato tar; 
nautojus apie artėjantį pavojų 
ir pasiruošimus šauti.. -

Kiti šaltiniai tvirtina, kad 
granatas į konsulatą paleido 
viena mahometonų grupė, ne- 
oatenkinta Amerikos užsienio -L M
politika. Ištikimi mulos- Chomei
ni šalininkai norėtų visai baigti 
bet kokius santykius su'dabar
tine vyriausybe, bet iš kitos pu
sės kiti- norėtų gauti amerikie
čių protekciją ir dabartiniu me
tu - būtinai reikalinga pagalba. 
Apskaičiuojama, jog tai būta 
mulos Chomeini grupė, norėjusi, 
baigti visus santykius su Ame
rika.

šeštadienio ryte išėjęs Isla
miškos Respublikos numeris sa
ko. kad konsulato sargai, išgir
dę šūvius prie konsulato, tuo
jau pradėjo šaudyti, bet jie ne
gali žinoti, ar namui padaryta 
daug;žalos. Langai išdaužyti, du
rys Ą' sulankstytos, bet nekilo 
gaisras ir žmonės nenukentėjo.

Konsulatą saugojusieji sargai 
visą laiką buvo viduje. Jie ma
no. kad granatas paleido kuri 
nors mulos Chomeini šalininkų 
grupė, bet sunku nustatyti, kuri 
tiksliai yra. nes tų įvairių gru
pių yra gana daug. Tuojau prie 
konsulato atvyko policija, bet 
šovinių jau neberado.

Vienas sargas tvirtina, kad 
konsulato kiemo įvyko trys 
sproginėjimai, tuo tarpu viduje 
buvusieji tvirtina, kad buvo 
net šeši sproginėjimai. Visi na
mo langai išbyrėjo.

Atvykę policijos atstovai ma
no, kad šovikai galėjo turėti 
kitų tikslų. Jiems atrodo, kad 
granatos galėjo būti taikomos 
konsulato elektros generato
riams. Jeigu būtų pataikę, tai 
konsulatas būtų likęs be švie
sos ir šilumos. Atrodo, kad pa
leistos granatos taikytos gene
ratorių kryptimi.

Policija yra pasiryžusi ištirti 
užpuolimą ir surasti, jei galima, 
pasikėsinimą

Visame krašte nuotaika labai

Miškų gaisrai apvaldyti
SAN FRANCISCO. Calif. — 

Geriausias ugniagesių talkinin
kas buvo lietus Kalifornijoje 
praeitą savaitę, kuris prislopino 
nebesukontroliuojamus miškų__;
gaisrus Kalifornijoje tarp San
ta Barbara ir San Luis Obispo. 
Apie 70 mylių ugnies fronto li
nijoje ir Idaho valstijos 65.000 
akrų nuo gaisrų pajuodavusių 
plotų gaisrų fronte daugiau 
kaip 4.000 gaisrininku tebesi-' 
darbuoja, baigdami gesin/- te- 
berusinčių ugniaviečių lieka
nas, kad nepasiliktų nė ki
birkšties.

Kiek anksčiau, vėjui pasisu
kus ir padidėjus, trys jauni gais
rininkai žuvo nebegalėdami iš
bėgti ir vienas 60 nuoš. apdegęs 
yra ligoninėje, kritiškoje pa
dėtyje

l ___________________

Kyšininkus pašalinti, 
pritaria; majore Byrne

CHICAGO.—Pritardama lai
kinai pareigas einančiam Poli
cijos superintendentui JosepTi 
DiLeonardi. pasiryžusiam šalin
ti iš policijos tarnybos visokius 
kyšininkus, majore Byme pa
reiškė. kad iš policijos tarnybos 
reikia izoliuoti kur tik bus rim
tų įrodymų apie prasižengimą. 
“Žinodama tai,..ką,aš patyriau, 
kai buvau paskirtą Vartojimo 
dalykų pardavimo komisioniere, 
esu tikra, kad tokių yra”,

Gazolino kainos
Chicago Motor Club, patikri

nęs Cook apskrities gazolino 
oardavlmo stotis, praneša. Kad 
praeitą savaitę kainų kilimas 
buvo žemiausias dviejų praeitų 
mėnesių bėgyje ir kad sekma
dieniais mažiau stočių tebėra 
uždarytų. Kainos visų rūšių ga
zolinui yra pakilusios truputį 
aukščiau dolerio galonui.

Vidutinės kainos Cook apskri
tyje šiuo metu yra: regular 
$1.041; premium $1.111: be švi
no (unleaded) regular $1.084. 
unleaded premium $1.129.

Dujų kainos Cook apskrityje 
yra pakilusios tarp 36 ir 40G .

Illinois iv: faunai praneša, 
kad f.^zoliro tc.kimas šioje 
vr’ - bus apie 12 nuošimčių
mazesiiis kaip pernai, bet ir tra- 
fikas vieškeliuose yra apie tiek 
nuošimčiu retesnis.

— Indianos parodoje ūkinin
kas nesuvaldė laiku traktoriaus 
ir sužeidė 12 žiūrovų.

— Amerikos mokslininkai pa
taria krašto gyventojams var
toti truputį mažiau druskos.
Bus sveikiau.

įtempta. Chomeini norėtu su
valdyti kurdus, bet neturi karo 
jėgų. Atrodo, kad kariuomenė 
nenori pulti kurdus, nes prieš 
franb-karius jtetietedta rankos.



Clemens
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Teisiu miestas fotografuotas Lietuvos Nepriklausomybės metais

tuvos 
tai tai

mu ir toje valdžioje išsilaikius, 
irgi tik kariuomenės pagalba, 
kol sovietai Lietuvą okupavo be 
mažiausio pasipriešinimo, jų ir 
kariuomenės adresu kritikos

NAUJA MEDŽIAGA SENAI ISTORIJAI

tybininkas
La .4

Austrijos diplomatas ir vals- žlugimas. Labai nesunku supras- 
Wenzel ti, kad tautininkams Lietuvoje 

n (1773 1359) valdžią paėmus kariniu sukili- 
..v.u ' z.nonės, ku- 

. .u. neturi laiko! “ c I[ežir.au ar kiekvie-| 
posakį galima pri- 
?rniujų laikų Lie-
. bet vienu atveju, spaudoje jau buvo gana aštrios 
ctuvos Tautininku

Taut nės S^ungos istorijos at
veju. Mažių mažiausiai — bent 
d;dele dalimi.

Visai neseniai lietuviškos kny
gos rinkoje čia, Amerikoje, pa
sirodė nauja knyga, pavadinta 
“Tautinės Minties Keliu”, ku
rioje nušviečiama lietuvių tau- 
xininkijos istoriniai bruožai. Ne
siimu, anaiptol, čia tos knygos 
recenzuoti, nes tai, esu tikras, 
darys politinių partijų (tikriau 
— jų likučių) veikėjai, pirmoje 
eilėje opozicija, nes tokia būtų 
jų pareiga.' ‘

Buv. Tautininką Sąjunga Ne- 
prikl. Lietuvoje ir dabar
Amerikos Lietuvių Tautinė Są
junga, ir visokie tautininkų va
dovaujami sambūriai jungiami 

• po vienu ir tuo pačiu vardu — 
Tautininkai. Knvga “Tautinės 
Minties Keliu”, istoriko prof. J. 
Puzino ir J. P. Palukaičio labai 
kultūringai suredaguota, yra, 
sakyčiau, lyg ir mažoji tauti
ninkų istorija. Joje gana vaiz
džiai nušviečiama tautininkijos 
gimimas, išsivystymas iki va- 
dizmo — autoritetinio režimo 
Lietuvoje, tautininkijos sunku
mai pradedant braškėti įietu- 
vos nepriklausomybei ir,.

čia

ir jų dar daugiau susilauks šios 
knygos pasirodymo proga. Taip 
as spėju. Bet, kaip sakiau, tai 
ne mano užduotis.

.Man ši knyga padarė labai 
gerą įspūdį ta prasme, kad joje, 
nors ir suglaustai, bet vaizdžiai 
nupasakojama visa tautininki- 
jos istorija, su laimėjimais ir 
pralaimėjimais. Mat, trumpai 
prieš 1926 m. gruodžio 17 d. per
versmą aš jau buvau apsigyve
nęs Klaipėdoje, greitai ten įsi
traukiau į lietuvišką darbą ir 
subrendau ten tokioje, zgana 
karštoje, politikos kovoje, kur 
buvo tik dvi “partijos” — lietu
vių ir vokiečių. Niekas ten.tavęs, 

meklausė, ar esi tautininkas, 
valstietis liaudininkas,,.krikščio
nis demokratas, socialdemokra
tas ar kt. Klausimas buyo labai 
trumpas ir aiškus — esi lietuvis 
ar vokietis? ■ . •

Į tą didžiąją lietuvių “parti
ją” Klaipėdoje sutilpo visokių 
didž. Lietuvos partinių pažiūrų 
žmonės vienam dideliam tiks
lui — kovai su vokiečių • “par
tija”. Man, taip-jaunam,-atsidū
rus lietuviškai politinio gyveni
mo centre ten Klaipėdoje, visai 
nerūpėjo jokia politinė partija 
didžiojoje Lietuvoje, juo, labiau,

ga_ j kai vėliau matydavau Klaipė- 
liausiai, pats nepriklausomybės; doje vieningai dirbant ir tokius

mų. Kandaharan atvykusieji so
vietų žmonės nori padėti vietos 
valdžiai primesti komunistinę 
santvarką. Visi atvykėliai ati
džiai sekami, kad nesikištų į vi
daus reikalus.

Iš Kabulo ateinančios žinios 
sako, kad ten atvykusiems vy
rams įsakyta surasti besislaps
tančius rusų agentus.

Į Kandaharą atvyko pulk nin- 
kas informuoti garnizono kar- 
ninkus apie sovietų agentų už
simojimus.

stambius tautininkų opozicio- 
■nierius: inž. Ern. Galvanauską, 
dr. J. Pajaujį, Pr. Vainauską ir 
daug kitų. Todėl man, giliau be
veik visai “neįšvęstam” Lietu
vos politinių partijų gyvenime, 
“Tautinės Minties Keliu" yra 
įyg nauja medžiaga senoje isto
rijoje, kiek tai liečia tautinin
kus, ypačiai jų buvusį režimą 
Lietuvoje.
..Knygoje sudėta labai daug 

kruopščiai surinktos medžiagos 
. apie tautininkiją. Medžiaga ge
rai sutvarkyta, suskirstyta, 
spaudos darbas ir techniškas 
knygos apipavidalinimas, net 
popierius, tikrai puikus. Kalba 
gera, korektūros klaidų — vos 
vina kita.

Sekant Metternich’ą, tikrai, 
kad tautin.inkijos istorijos kūrė
jai jos nerašė, ją dabar parašė 
kiti: prof. J. Puzinas, prof. J. 
Jakštas. J. P. Palukaitis^ Emili
ja čekienė. J. Švoba, J. Jurkū
nas, J. Pąplėnas, V, Ąbraįtįs, M. 
Valiukėnas ir kt. Jie labai pa
grįstai savo darbu gali didžiuo
tis. nes mano, kaip ne tautinin
ko. supratimu, “Tautinės Mįn-

v

Announcing a new interest rate for 
U.S. Savings Bonds:

* tv

Here’s some great news for > 
all Americans. On June 1,1979,- 
the interest rate on United

and H, was increased to G1/? %.
This 6^% rate will apply to 

new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not reached original 
maturity of 5 years, the 
improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and for Series H Bonds, 
the increase takes effect with 
their next semiannual interest 
period, beginning on

D.L.O.C. valdyba skatina 
lankyti Lituanistines 

mokyklas
Detroito Lietuvių Organ žari

jų Centro Valdyba parašė Auš
ros ir Žiburio Lituanistinių mo
kyklų vedėjams laiškus, kad 
DLOC kasmet laike Vasario 16 
iškilmingo minėjimo įteikia mo
kyklos mokiniams konkursines 
premijas. Už rašinėlius tema: 
“Kaip mokinys supranta Vasa
rio 16-ąją” DLOC skirs premi
jas ir jas įteiks 198,0 m. Vasa
rio 16-osios iškilmingo i minėji
mo metu.. , | >

Būtų itin gražus^ jaunimo pat
riotinio auklėjimo pasireiški
mas, kad mokyklų mokiniai ak
tyviai dalyvautų Vasario 16-sios 
minėjime; atlikdami nors trum
pą meninės programos dalį —. 
daina, deklamacija, skaitymu ir 
pan. Programos pobūdį pasiren
ka mokykla. ' i ! - f ■ ’ •

■ I i DLOC Valdyba

ties Keliu” knyga yra puikus 
tautininkijai paminklas Lietu
vos istorijoje. Užtarnautai gali 
didžiuotis ir tą paminklą pasta
čiusi — knygą išleidusi Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Centro Valdyba Jdarbą pradėjo 
Emil. Čekienės pirmininkauja
ma centro valdyba, o užbaigė 
dabartinė centro valdyba, kurią 
sudaro išimtinai, losangeliečiai: 
pirmininkas A. Mažeika, Br. 
Dūda, J. Mockus, E. Gedgau
dienė ir V. Juodvalkis). Linkė
čiau, kad ir kitų partijų likučiai 
pastatytų tokius paminklus sa
vo partijoms, tuo įamžindami ir 
jas Lietuvos istorijoje.

Knyga “Tautinės Minties Ke
liu” 416 pslp., įrišta kietais vir- 

' šeliais, daro labai gerą. techniš
ko apipavidalinimo įspūdį, kny
gų platintojų, pardavinėjama po 
12.50 doL Spaudos darbą atliko 
“Viltis” Ine.

Tarp kitko,, tos knygos prista
tymas lietuviškajai visuomenei 
Los Angeles rengiamas rugsėjo 
23 d. Tautiniuose Namuose.

Į

NEVISAI TAIP

Knygoje “Tautinės Minties 
Keliu”' sudėta Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos skyrių 
aprašymai, jų tarpe ir apie Los 
Angeles skyrių, kurį gana keis
tokai aprašė senas partietis — 
tautininkas dr. Petras Pama- 
taitiš.^L. r'-ni'?1’.............

Lyg pirštu į aki duria dr. P. 
Pamataičio vos kelių iškėlimas 
i veikliuosius, nes štai: “ALTos 
Veikloje ypač pasižymėjo Kazi
mieras lukšis ir Petras Pama
taitis”. “Rezoliucijų komitete 
ypač pasidarbavo dr. Petras Pa
mataitis, dr. Juozas Jurkūnas ir 
Antanas Mažeika”. “Veiklieji 
skyriaus nariai (dr. P. Pamatai
tis, dr. J. Jurkūnas, V. ir A. Ma
žeikai) dalyvauja LF Bičiulių 
rengiamuose viešuose semina
ruose, darydami prąnešimųs ar 
dalyvaudami diskusiiošė”. “L.B. 
Vakarų apygardos branduolį su
darė skyriaus nariai:, pirm. K. 
Lukšis. o sekretorius dr. P. Pa
mataitis’’. Taip pat dr. P. Pa
mataitis minimas Tautinių Na
mų įsigijimo reikalu, kas buvo 
iškilę skyriaus valdyboje-, ku
rioje buvo ir dr. Pt Pamataitis 
Taip pat jis minimas ir tam tik
ru laikotarpiu vadovavęs sky
riui, kai vienu sakiniu išvardi 
jami visi buvę skyriaus pirmi
ninkai.

Na ir galiausiai dr. P. Pama
taitis. nežinia kuriuo tikslu, vai
nikuoja savo aprašymą tokiu 
nepagrįstu teigimu: “Lietuvių 
Bendruomenė ir šiandien sutin
ka daug kliūčių, ypač iš ALTos, 
bet dar daugiau turėjo prieš 20 
metų”. Na. jei tokį teigimą būtų 
padaręs koks demageigas, gali’ 
ma būtų suprasti. Betgi dabar 
taip rašo senas tautininkas, 
daug kur dalyvavęs, kaip ma
tyti iš aprašymo, dr. P. Pama
taitis. Sunku suprasti, dar sun
kiau pateisinti, 4<aip jis ,šito
kiu iš piršto išlauCTŪ teiginiu 
pasišovė sumenkinti jau atliktą 
tautininkų veiklą ĄLToje. Tik 
matykite; pernai, ir užpernai 
vietos ALTos skyriui vadovavo 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
S-gos pirmininkas Antanas Ma
žeika. o sekretorius buvo tos 
S-gos Centro valdybos vicepir
mininkas Br. Dūda, šąmet vie
tiniam ALTos skyrjui pirminin
kauja Feliksas Masaitis

nai buvęs vietinio Tautinės Są- dar daugiau turėjo kliūčių prieš 
jungos skyriaus pirmininku. 20 metų, tai ir čia dr. P. Pama- 1 
Prieš A. Mažeiką ALTai čia pir
mininkavo, berods 10 metų, V. 
Čekanauskas — dabartinis gen. 
garbės konsulas. Vadinasi, pa-

tie kliūčių Bendruomenei dary
tojai. Bet pagaliau — ką bendro 
turi toks dr. P. Pamataičio gru
bus ir neteisingas ALTos kalti
nimas su knyga “Tautinės Min
ties Keliu”? Juk tai nedovano
tinas liapsusas,- nieko bendro 
neturįs su knygos paskirtimi. 
Nesuprantu, kaip tokį liapsusą 
nepastebėjo knygos redakcija, 
kad jis pateko knygon...

Paskutiniai du ilgus metus 
Centro valdyboje dirbo ir savo 
pareigas baigė A: Tomas ir E. 
Balceris.

taitį galiu pataisyti, nes lygiai 
prieš 20 metų, 1959 metais 
Bendruomenės Los Angeles 
apylinkės valdybą sudarė: Ąžuo
laitis — pirmininkas, Liaudans- 
kas, Karaliūtė, Grikinas, Ski- 
rius, Bakūnas ir Razutienė. Jo
kių kliūčių iš ALTos pusės 
mums nebuvo daroma.

Ne tik tada, prieš 20 metų, bet 
ir niekada ALTa Bendruomenei 
nedarė jokių sunkumų. Priešin
gai, ypačiai' paskutiniaisiais ke
liais metais, Bendruomenė sun
kumų daro ALTai, ką, jei dr. P.. 
Pamataitis gerai apsidairytų, 
lengvai galėtų pastebėti ir 
pat Los. Angeles.,

čia

AIRIAI NERIMSTA
BELFAST. — Policija ir britų 

kariuomenė trečiadienio rytą 
dar prieš aušrą užplūdo riau
šių nualintą vakarų Belfasto da
lį, kur sugaudė ir areštavo; ma- 
žiaušja^ lG.šunienų,.įtartų esant 
Airijos' RespublikoF Arirįijos 
nariais. ’

Jau sukako 10 metų, kai į 
Šiaurės Airiją buvo atsiųsta bri
tų kariuomenė numalšinti. muš
tynes, tarp protestantų ir kata
likų ekstremistų.,.bet . ramybė 
negrįžo iki šiai, dienai. /Trečia
dienio ryto areštai buvoį pada
ryti rezultate<vakarykščįąi, ant
radienį. nakties""metu • siautusių 
riaušių, kuriose. 300 jaunų kata
likų i vakariniame Belfaste per 
penkias valandas kovėsi su po
licija ir kitomis, saugumo jėgo
mis, įgrobdami ir žalodami auto
mobilius, užblokuodami kelius, 
griaudami krautuves ir- degin 
darni nukirstus medžius.

Iš viso, perskaitęs dr. P. Pa
mataičio Tautinės S-gos Los 
Angeles skyriaus “istoriją”, tu
riu pasakyti, nors ir nebūdamas 
tautininku, kad ALT-nės S-gos 
Los Angeles skyrius lietuviško
je veikloje yra padaręs kur kas 
daugiau, negu kad dr. P. Pama
taičio istorijoje nupasaKota. 
Taip pat toje istorijoje nepami
nėti kai kurie skyriaus nariai, 
kurių ne vienas .yra tame sky
riuje nuvertęs kalnus darbų ir 
suaukojęs daug pinigų, turįs 
daugiau nuopelnų negu kai ku= 
rie toje istorijoj išvardinti.' Bet 

tai jau. būtų, pačių .tautininkų 
reikalas.

Mano reikalas būtų dr. P. Pa
mataitį pataisyti Bendruomenės 
Vakarų Apygardos steigimo rei- 

■ kale, kur jis teigia, kad “... or
ganizuojantis vietos Lietuviu 
Bendruomenei, skyriaus nariai 
pirmieji prisidėjo savo darbu ir 
sumanumu. LB Vakarų apygar
dos branduolį sudarė skyriaus 
nariai: pirm. K. Lukšis, o sek
retorius dr. P. Pamataitis”. Ga
liu priminti, kad 1951 m. rug
sėjo mėn. 21 d. mano sušaukta
me lietuviškųjų organizacijų 
pirmininkų ir jų atstovų susi
rinkime, " kuriame dalyvavo i' 
dr. P. Pamataitis, buvo išrinkti 
pirmoji Vakarų Apygardos (i 
pirmoji iš viso Amerikoje) Va] 
dyba, kurion įėjo: Lukšis, Už 
davinys, Peters, Bakūnas ir Pa 
mataitis. Faktiškai tai buv< 
Bendruomenės užuomazga Ame 
rikos Vakaruose. Pirmininku 
(valdybos posėdyje) išrinktas 
K. Lukšis ir sekretorium — VI 
Bakūnas, bet ne dr. P. Pama
taitis. Jeigu dr. P. Pamataiti; 
vėliau buvo sekretorium — ta 
taip, bet tik tada, kai aš iš val
dybos pasitraukiau. O be to. kad 
Bendruomenė iš ALTos pusės

Mirė buv. premjeras 
John Diefenbaker

OTTAWA, Can. — .Rugpjūčio 
16 d. mirė buvęs Kanados'prėm- 
j eras John , Diefęnbaker, sulau
kęs 83z^ūą|įųs amžiaus.. . ._
. 'Diefenbaker buvo advokatas 
ir puikus oratorius. Jis ganą, ge; 
rai pažino: krašto ekonomiją ir 
stengėsi pagerinti krašto..; ūkį. 
Per penkis jo premjeravimo . 
metus Kanados (krašto ūkis žy- ' 

.miąi pąsistūmėjp._£ ^ppįgkj?^ jis 
buvo konservatyvus, .bet nebijo- 

■ jo. refepnąų,iĮaęiau.visąrl^iką. dU- 
bojo, kad--tomis., reformomis ne
pasinaudotų sukčiai, bandžiusie-

• jLsu .juo.glaudžiai .dftbtL.-..^
i. F : ’ .f’”'-’-■ - - --Tu-yr-, - ? į

e

ENERGY 
WISE

Nigerija išsirinko 
prezidentą

LAGOS, Nigerija. — 'Albert 
Šehu šagni išrinktas civilinei 
valdžiai sudaryti. Kariai priėjo 
išvados, kad civilinis žmogus 
geriausiai turėtų . tvarkyti kraš
to reikalus. Kariai tiktai karo 
reikalais tesirūpina.

Limit use ef diswasher 
to once a.day, after the 
evening meti, and cut 
excessive use of water I 

’ end electricity.
Doni be a Bom Loeert '

Kandaharė kariai 
ieško rūsy

KANDAHAR, Afganistanas.— 
— Vietos garnizonas ' krečia 
kiekvieną įtariamą namą ir ieš- 

.-ko čia atsiradusių sovietinių šei-

Bonds are getting better all the 
time.-This new interest rate,
together with the tax advantages 
available, nrakes Savings Bonds 
even more attractive.

And w'hen you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plah at wTork, or the 
Bond-a-Month Plan where you 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way 
to save.

If you haven’t thought 
about Savings Bonds for awhile, 
this is the kind of news that 

should increase your 
interest. 1 ’
Bonds are a better 

buy than ever before.bo vou see

per-j
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Detroito naujienos
Paminėta Jūros diena

Jūros dieną šiais metais mi
nėjo pirmą kartą Švyturio Jūrų 
šaulių kp. Detroite ir Windsoro 
Šaulių būrys. Minėjimas įvyko 
fugpiūčio mėn. 12 d. Jolantos ir 
Mykolo K'zių sodyboje Wind
sore Tecumseh.

Minėjimas prasidėjo su pa
maldomis šv. Kazimiero bažny
čioje. Mišias atnašavo už žuvu
sius šaulius ir karius ir tai die
nai pritaikintą pamokslą pasakė 
tos parapijos klebonas kun. Do
mininkas Lengvinas, šauliai 
švyturiečiai ir St. Butkaus kp. 
šauliai bažnyčioje dalyvavo su 
vėliavomis. Nedidelė bažnyčia 
buvo pripildyta parapijiečių ir 
šaulių.

Po pamaldų, uniformuoti šau
liai ir svečiai vykome į J. ir M. 
Kizių sodybą minėjimui. Papie
tavus ir pasivaišinus, apie 2 vai. 
po atviru . dangumi prasidėjo 
minėjimas — akademija. Minė
jimą pradėjo švyturio Jūrų Šau
lių kuopos pirmininkas inž. Al
fas Šūkis, pareikšdamas, kad 
Jūros diena švyturiečių minima 
pirmą ka’Tlą.’ Po savo trumpos 
kalbos perstatė iš arčiau ir iš 
.toliau atvykusius: Jūrų Šaulių 
'kuopos Baltija Toronte pirmi
ninką Vytautą Keturakį ir Joną 
Riauną, šaujęsį, — Kunigundą 
AdomaitięnęV.ir Mariją Maka- 
rinskienę, Vytautą ir Adelę 
ČiuprinskusJ;.Balį Anulį su žmo-

vyko 
žuvu- 
Clair 
Jūros

boną, kiž^iil&žifniefą Simaitį, 
Liudą: ir|^ąą Selenius iš Ann 
Arbor.’ Ffe^ietė-'tarti žodį iš pir- 
mūnų į Jūros" dienos steigėjų. Ju
rų skautininką, dabartinį Švy
turio kuopos narį, Sąjungos 
Garbės Teismo narį J. Baublį. 
Jurgis Baublys savo kalboje 
priminė,- kad Jūrų diena virtusi

tradicija dėl to, kad žvejai, bai-' 
gę žūklavimą, darydavo balių
— puotą. Pirma Jūrų diena Lie
tuvoje buvo atšvęsta 1936 me-: 
tais Klaipėdoje su visomis tra
dicijomis. Sekantis kalbėjo St. 
Butkaus šaulys, ŠST Garbės 
Teismo pirm. teis. Marijonas 
šnapštys, St. Butkaus kp. pirm.. 
ŠST buvęs C.V. pirm., dabar 
garbės narys Vincas Tamošiū
nas, buvęs Baltijos tunto tunti- 
ninkas skautininkas Jonas As- 
mmas ir kiti.

Po akademinės dalies 
vainiko skandinimas už 
sius šaulius-jūreivius St. 
ežere. Skandinimą atliko
Šaulių kp. Baltija Toronte ir 
šaulys Klemensas Urbšaitis iš 
Detroito. Leidžiant į vandenį 
vainiką buvo giedama Marija, 
Marija.

Meninei programai vadovavo 
Windsoro Jūrų Šaulių grupės 
vadovas Mykolas Kizys. Dekla
mavo Vytė ir Rūta šnapštytės. 
Už gražų padeklamavimą įpubli- 
ka joms paplojo. Karolis iBalys 
gražiai padeklamavb'^f^ate ir 
Kastytis”, Vytautas čįuprinskas
— “Tėviškės sodai baltį?.;ir dar
kažką — Jonas" Riauną: ir P. 
Baličiūnienė iš Kanados. Visi 
deklamatoriai savo rplesį.į atliko 
puikiai, publika jiems į šiltai 
paplojo. '

BendruomeninįHkįai dažnai 
sako ir rašo, kad šeniero^saulė- 
lydis, bet 
Tie seniai 
duoda. Jei jaunimQį:Bęi^^tai jų 
vietas lengvai' užtmšįsėlĮęi 
ir vainiką skandmo'sėniaf. Ban
gos liejosi į laivelį, bet seniai at
laikė ir nenuskendo. Užbaigai 
muzikas Stasys Sližys "susikvie
tę visus 
dainelių programai atlikti lapus:

: nėra.
■epasi-

j. štai

senius, išdalino dainų

Į SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

don't cut in between cars C 
that are allowing safe g 
FOLLOWING DISTANCES.—

THERE(S A SUDDEN STOP WHtLH 
yCVRE FOLLOWING TOO CLOSElX-

IF YOU DRIVE AT THE 
MtĮįĮMUM SPEED STY/ M 
the r/gmt lane.

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai ..........................  $5.00

2 Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai ..........   $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ..................... $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

l4miJtMi1i-LimMU.11.............1 .. .......... ............... ........ 1 j,......... ...

Grant ParkeM. ŠILEIKIS

Škirpos asmeninę intervenciją 
vyriausioje vokiečių karo vado
vybėje po 7 mėnesių L. Prapuo
lenis buvo paleistas iš stovyklos

Bet 
lie- 
oa- 
ko-

Seniai mielai stojo be repetici
jų į tą chorą. Vienos dainos ge
rai išėjo, kitos gal kiek blogiau,

pakenčiamai. ĮšgyraJ p^r^ggns 
klausydami amewkie'SW.kUiidi^ 
vedys St. Sližys lapus liepė nė- 
grąžinti, parsinešti ų.'nUrhūFir 
išmokti gerai žodžius, kad kitais 
metais Jūros- dienos minėjime 
sudainuotumėm geriau.

Po linksmosios dalies, buvo 
laimės traukimas,: kurį pravedė 
šaulys Petras Bukšnys. Tokias 
pareigas jis atlieka labai " gerai 
ir surenka daug fantų. Fantus 
aukojo šie asmenys: Gražina ir 
Bronius Valiukėnai, Marija ir 
Juozas Kinčiai. Angelė ir Alfas 
Šukiai, Stasys Sližys, Jolanta ir 
Mykolas Kiziai, Dana ir Sigitas 
žebraičiai, Marija ir Marijonas 
šnapščiai, Pranė Balandienė, 
Emilija ir Stepas Lungiai.

Užsibaigus laimės šuliniui, 
5:30 vai. buvo vėliavos nuleidi
mas. Vėliavą nuo stiebo lei
džiant. buvo giedamas Lietuvos 
himnas.

Ruošiant šia Jūros diena dau
giausia darbo įdėjo: kp. pirm. 

. Alfas Šukys, sesės šaulės — An
gelė Šukienė, Stasė Vičienė, Ste
fa Paulikienė, Gražina Valiū
kėm’enė, Elena Bražiūnienė, An
gelė Bukšnienė, Emilija Lungie- 
nė, ir vyrai — Stepas Lungys, 

. V. Rinkevičius, B. Valiukėnas, 
] P. Bukšnys, P. Jocius, J. Bra- 
] žiūnas ir kiti,. kurių nepaste

bėjau. 's

VOLDEMARININKAI VOKIEČIU 
... OKUPACIJOS METAIS

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

b. Viešoji LAF rezistencija: 
pirmoji- duoklė kacetam

Praėjo keturios, penkios sa
vaitės nuo laikinosios vyriausy
bės veiklos sustabdymo. Lietu
vių visuomenėje buvo neslepia
mas pasipiktinimas vokiečių ci- 
vilfervaltungu dėl bolševikinės 
te’smės padėties grąžinimo Lie
tuvoje. Jei Lietuvos turto gro
bimas buvo toleruojamas kaip 
neišvengiami karo padariniai, 
tai pasikėsinimas į Lietuvos ne
priklausomybę, o juo labiau so
vietinės padėties grąžinimas 
sunaikino tarp lietuvių bet ko
kias simpatijas vokiečiam.

L. Aktyvistų Frontas, kuris 
veikė jau kaip vieša organizaci
ja, jautėsi įpareigotas kelti balsą 
.prieš civilfervaltungą. Parašė 
memorandumą, skirtą Hitleriui, 
Ribentropui, feldmaršalui Kei- 
teliui. Jį įteikė 1941 rugs. 20 per 
feldkomendantūrą. Memorandu
me buvo skundžiamasi Vokieti
jos centro vyriausybei, kad ci-

Už gerą tarnybą, šaulėms ir 
šauliams valio:

Ant. Sukauskas'

(Tęsinys)
vilfervaltungas paneigė 
vos nepriklausomybę, grąžino 
sovietinę tvarką, prieš kurią ko
vodami lietuviai tiek gyvybių 
sudėję; kaltino civilfervaltungą, 
kad jis, perėmęs Lietuvos visas 
gėrybes, pačius lietuvius diskri
minavo, jiem nustatydamas 
aprūpinimo kortelės nepalygin
ti mažesnius racionus 'nei civili
niam vokiečiam. Memorandumą 
pasirašė keliasdešimt kovotojų 
prieš bolševizmą — buv. laiki
nosios vyriausybės narių, aukš
tųjų karininkų, profesorių, tar
nautojų. Memorandumas, kaip 
minėta, buvo įteiktas per feld
komendantūrą rugsėjo 20. Feld
komendantūrą, susipažinusi su 
turiniu, norėjo memorandumą 
Įteikėjam grąžinti. Bet tie pasi
rūpino, kad nebuvo, kas priima 
atgal, ir tokiu būdu memoran
dumo turinys plačiai pagarsėjo 
•tarp lietuvių ir tarp vokiečių.

Memorandumo art imiausias 
rezultatas? Jis paaiškėjo jau ry
tojaus dieną. Rugsėjo 21 gene
ralinis komisaras suimdino LAF 
įgaliotinį L. Prapuolenį ir iš- 
siųsdino į Dachau koncentraci
jos stovyklą. Tik per min. K.

Lietu-

tikęs gen. P. Kubiliūnas, kuriam 
valią ir atsparumą buvo palau 
žę kalėjimų laikai — 1934 kalė
jime dėl perversmo A. Volde-

be teisės grįžti į Lietuvą. Kiti , maro naudai. 1941 bolševikų ka- 
memorandumą pasirašę buvo iš ■ Įėjime Tarp tarėjų buvo ir trys 
kviesti i vokiečių saugumą, ir į 
SD viršininko pavaduotojas' 
Mueller paėmė iš jų parašus, 
kad nesiims politikos. Represi
jas skubiai tęsdamas, rugsėjo 22 B. 
generalinis komisaras paskelbė. : 
kad LAF uždarytas ir jo turtas;
konfiskuojamas.

I
Ta:p dingo iš viešojo gyveni

mo organizacija, surengusi per- [ 
versmą prieš soviet ne okupaci- j 
ją ir mėginusi tęsti legaliai ir} 
vieša’ pasipriešinimą civilferval-: 
tungo darbam, kurie buvo nu- 
kreipti ne prieš bolševikus, bet : 
prieš lietuvius. Liko dar veikti■ 
viešai Nacionalistų Partija, 
joje buvo taip pat aktyvių 
tuvių patriotų, kurie atvirai 
sisakinėjo prieš generalinio
misaro politiką ir apskritai 
prieš vokiečius. Iš dalies dėl to
kių nuotaikų, iš dalies gal ir dėl 
to, kad partija neturėjo didelės 
atramos lietuvių visuomenėje, 
ji nebebuvo vokiečiam naudin
ga — tad ir ji metų pabaigoje 
buvo uždaryta. Jėgos, kurios 
reiškėsi vienoje ar antroje gru
pėje, nuėjo i pogrindį ir iš jo 
veikė naujais vardais. Legalioje 
pozicijoje, iš kurios dar galėjo 
vertinti atskirus civilfervaltun- 
go sumanymus ir dėl jų daryti 
tiesiogiai civilfervaltungo atsto
vam sugestijas, beliko savival
dos atstovai — tarėjai.

c. Komisariatas ir tarėjai: 
įtampa tarp lietuviškos ir 

vokiškos linijos ligi sprogimo
Generalkomisaras buvo suin

teresuotas, kad tarėjai nebūtų 
savarankūs žmonės ir tevykdy- 
tų komisaro valią. Tam buvo

buvę laikinosios vyriausybės 
nariai (f nansų tarėjas J. Matu- 

Į lionis. teis’ngumo tarėjas M. 
Mackevič’us, žemės ūkio tarėjas 

Vitkus). V’suomenės dalis
p ktmosi. kad žinomi ir žinomų 
parti jų veikėjai nuėjo Į general- 
komisaro tarnybą. Kita visuo
menės dalis aiškino, kad joje 
būdami švelnins vokiečių akciją 
prieš Dėtuvių interesus. Ar dėl 
tos priežast’es ar dėl to. kad ta
rėjai jautėsi lietuviai ir turėjo 
ryšių su pogrindžio vadovybe, 
ėmė greitai reikštis ir tarėjų pa- 
siprešinimas kai kuriem komi
sariato planam, kurie tesiekė 
vokiečiu interesu su aiškia 
skriauda lietuvių interesam ir 
be aiškios naudos kovai prieš 
polševizmą. Per tą trejų metų 
laikotarpį vis stipriau ir aiškiau 
augo įtampa tarp generalkomi- 
sariato ir lietuvių tarėjų.

Iš generalkomisariato pusės: 
buvo aiškios pastangos degra
duoti tarėjus tik į komisaro va
lios vykdytojus. Iš tarėjų pusės: 
taip pat aiškios pastangos virsti 
kolektyvine jėga ir reikšti lie
tuvišką liniją.

(Bus daugiau)

— Atostoginis laivas, kuriuo 
prez. Carteris norėjo Amerikos 
upėmis’ paplaukioti, nesaugus, 
prezidento gyvybei gali pasida
ryti pavojus.
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GIVE HEART F*J

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, HL

» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

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

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

Tel. 476-2206

' For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength. I _
More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet. And more pain reliever than any 
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 want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions.
Extra strength with safety. That’s common sense. That's Anacin.
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Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos Už LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai $10.00

3. A. Ambroses CHICAG0S LIETUVIŲ ISTORIJA.
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4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai „

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, nt, 60608

Pridėti dolerį palto iilaidoma.

____ $10.00
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Kodėl Young’as prakišo
1 Pradėjęs pilkėti plepus, landus ir visur savo tri- 

graži mėgstąs pridėti juododis Andrew Young, pasie
kęs JAV ambasadoriaus vietą prie- Jungtinių Tautų, 
taip skubiai ją prakišo,, kad nei pats neapsižiūrėjo. Jis 
buvo aukščiausias ir Įtakingiausias pareigas ėjęs Ame
rikos juodukas, o iš aukštybių pats turėjo nusiristi, su
sigėdinęs.; ir .nutilęs. . ■

Matyt, kad jis Įsivaizdavo Amerikos prezidento pa
reigas einančiu žmogumi, galinčiu nesilaikyti jokių 
patvarkymų, nekreipti dėmesio i veikiančius patvarky
mus ir nesiskaityti su jokiais suvaržymais. Jis, matyti, 
net nežinojo, kad prezidentas Niksonas nesilaikydamas 
veikiančių Įstatymų j -buvo priverstas rašyti toki pat at
sistatydinimo pareiškimą koki praeitą trečiadienį pa
rašė ambasadorius Andrew Young, prašydamas atleisti 
ji iš pareigų. Prezidentas Niksonas pareiškimą atsista
tydinti rašė verkdamas, o Andrew Young pasitraukė iš 
tokios atsakingos ir garbingos'vietos iš gėdos.

Jam buvo kelis kartus priminta, kad jis dirba ne 
- vienas, kad- jis savo veiksmus privalo derinti kartu su 

kitais- Valstybės Departamento* pareigūnais, bet jis ne-' 
žinojo, užmiršo, ar Įsiyąizdavo esančiu*.- virš/veikiančių 
Įstatymų bei patvarkymų, ir kad jis..galįs daryti, kas 
užeina ant seilės. Pasirodo, kad taip nėra. Kai sekre
torius Cyrus R. Vance jam priminė, kad jam buvo aiš
kiai sakyta paruošiamuose Pareiškimuose ^pareigos pe
rėmimo pamokose, kad. jam net tris kartus buvo pri
minta, kad nesikištų Į kitų' pareigūnų vedamus reika
lus, bet jis nekreipė dėmesio ir Įsivaizdavo,, kad nerei
kėjo Į tai kreipti, nes jam atrodė, kad jis “daugiau žL 
nojo” , negu tie, kurie jam Įsakinėjo, pradėjo pasitari
mus su teroristų vado Joseph Arafato NewlWorke pas
kirtu arabų gizeliu, neturėjusiu jokios atsakomybės; 
Pats Young turėjo pranešti savo vadovams, kad Pradė
jo “pasitarimus” su palestiniečiais, bet jis tuo tarpu 
niekam nieko apie--tai nepasakė. Youngas nepasakojo, 
bet New..Yorke sutiktas agentas viską išpliurpė. Visas 
-slaptas’ pokalbis pateko Sirijos spaudom Sirijos pre-

zidetnas nežinojo, kas dedasi Vienoje, bet jam buvo 
viskas dienrašty išdėstyta, kas darėsi New Yorke tarp 
JAV ambasadoriaus ir palestiniečių žinias renkančio 
šnipo.

Užtek sekretoriui Vancei priminti, kad jam kelis 
kartus buvo priminta nepradėti pasitarimų su palesti
niečiais, o jis visdėlto neiškentė ir pradėjo pasitarimus. 
Priminė, kad pats Young prižadėjo į jokias kalbas su 
palestiniečiais nesileisti, o jis vis dėlto pradėjo vesti , i
slaptus pasitarimus. Vance jam Pasakė, kad pasitari-i 
mus su palestiniečiais veda JAV ambasadorius Vieno
je. Tai, ar Andrew Young nori tuos pasitarimus nu
traukti ir sugadinti?

Andrew Young sekretoriaus atsiprašė ir čia pat, 
susigėdinęs, Įteikė sekretoriui atsistatydinimo pareiš
kimą.. Pats prezidentas, Vancės informuotas apie po
kalbį, gavęs atsistatydinimo pareiškimą, tikrai apgai
lestavo, kad taip atsitiko, bet jis neprašė, kad Young ir 
toliau eitų ambasadoriaus pareigas. Prezidentas apgai
lestavo, bet atsistatydinimą priėmė ir iš Jungtinių Tau
tų pareigų atleido. Ką toliau Youngas darys, ateitis pa
rodys, bet jo diplomatinė karjera baigta. Dabar prezi
dentas imsis priemonių panaudoti Youngą juodžių bal
sams gaudyti. Teisingiau pasakiusį juodžių balsams 
neprarasti. Bet tai jau kita problema. Youngo, kaip dip
lomato, karjera baigta. Teisybę pasakius, diplomatu jis 
niekad nebuvo ir neatliko nė vieno Amerikai naudingo 
žingsnio.

JAV atstovui Andrew Young padarius kelias di
deles klaidas, jam teko iš gėdos parausti ir prašyti pre
zidentą, kad jį atlestų iš ambasadoriaus pareigų, nes jis 
dažniausiai nežinojo, ką darė. Tegu mokosi...

Bet kaip su Algimantu Gėčių kuris visą savo poli
tinį darą norėjo apvainikuoti su nemokšos Andrew 
Young susitikimu ir pasimatymu.

Algimantas Gečys, kalbėjosi su tuo pačiu politiniu 
nemokša, su kuriuo kalbėjosi New Yorke slankiojantis 
Arafato tarnas. Kaip Vienoje buvo Amerikos. ambasa
dorius, susipažinęs su palestiniečių programomis, taip 
Washingtone buvo Valstybės ^Departamento paerigū- 
nai gerai pažįstantieji Pabaltijo pavergimo klausimą. 
Bet Gečys kalbėjosi su pigiu politikierium, visai užmirš
damas žinomus specialistus. Youngas, jei būtų norėjęs, 
iš pasikalbėjimo su Gėčių būtų daugiau pasimokęs apie; 
pavergtą Lietuvą, jeigu jis būtų klausęs, bet jis neklau-j 
nė. Jis Gečį norėjo pamokyti apie tai, ko pats Gečys ne
žinojo. Gečys nieko iš Yungo apie Lietuvą nežinojo. Jis 
žinojo tiek, kiek rusai jam tepasakė. Jeigu Gečys ati
džiai būtų sekęs, ką rusai Lietuvoje darė, tai jam lietu
vių pasakojimas turėjo būti beprasmis.

Gečys nieko iš Youngo negalėjo patirti, nes Pats 
Youngas žino, kad jis apie pavergtus Pabaltijo kraštus 
nieko nežino. . :

Prezidentas bent Youngą atleido iš einamų parei
gu, tuo tarpu Gečys ir toliau tebeina tas pačias Bend- 

{ruomenės pareigas, kurias ėjo iki šio meto. Youngas,) 
padaręs kelias klaidas, atleistas iš pareigų, o kaip yra I 
su Gėčių? Nejaugi tokioje didelėje Bendruomenėje, 
kaip jie sako, nėra žmogaus, kuris daugiau žinotų ir 
turėtų daugiau takto lietuviams sujungti? <

SKAITYKITE IR PLATINKITE DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"

Antanas Rakštelė Gubos -

A. ZUBRYS

ISTORIJA ATSKLEIS KAS ARDĖ LIE
TUVIU IŠEIVIJOS VIENINGUMJ

Pranas Razminas Drauge rug
pjūčio mėn. 6 dienos laidoje at
spausdino rašinį, kuriame klau
sia, kas rašys išeivijos istoriją? 
Klausimas aktualus. Tokia lie
tuvių išeivijos istorija reikalin
ga, kurioje būtų atskleista atei
ties kartoms lietuvių Tautos 
kančios Golgota dvidešimtajame 
amžiuje; Tik’ keista, kad šis ra
sėj as, iškėlęs, šį klausimą ir 
užuot rašęs apie galimybę kaip 
ir kur reiktų sukaupti šiam rei
kalui esamą gausią medžiagą, 
jis savo rašiny apie tai nieko 
nekalba, o tik plūsta visus tuos, 
kurie nepritaria B-nės vadų už
mojams, siekiantiems ne tik su
griauti mūsų laisvinimo veiks
nius, bet ir paglemžti savo “val
džion” visą JAV organizuotą 
lietuvių visuomenę. Tai tau ir 
“istorija”!

Toks Pr. Razmino rašinys su
kelia ir nusistebėjimą, kad, ro
dos, žmogus, kuris yra ragavęs 
aukštųjų mokslų, rašo tokį sen
timentalų rašinį, kuriuo jis at
skleidžia savo labai žemo lygio 
galvojimą. Matyt, jam atrodo, 
kad kritika ar opozicijos pasisa
kymai turi tikslą tik griauti bei 
skaldyti kitų veikiamus darbus. 
Nejaugi jis nežino, kad demo
kratinėje santvarkoje pareikšta 
kritika bei opozicija nėra darbų 
griovėjai; O' priešingai, jų nie
kas nesmerkia, nes jomis iškel
tos veikėjų klaidos yra taiso
mos.

Kiek žinau, Pr. Razminas iš 
profesijos yra mokytojas. Ne

jaugi jis galvoja, kad demokra
tinė visuomenė lyg būtų moki
nių klasė, kuriuos mokytojas 
moko ir reikalauja,, kad jo jiems 
pateiktos mokslo žinios būtų jų 
įsisavintos. Jei jam atrodo, kad 
tokia-turėtų, būti ir demokrati
nė visuomenė,- tai būtų jo tik 
naivumas, ir. parodytų, kad jis 
neturi supratimo apie demokra
tinę santvarką. . .

Jis kelia klausimą dėl išeivi
jos istorijos rašymo, bet nerašo 
kokia ta istorija turėtų būti ir 
kas ją turėtų parašyti? O vie
ton to prirašė kaltinančių bend
rybių tiems, kurie pareiškia kri
tiškas pastabas bei kritiškus pa
reiškimus. Jo bendrybės iš viso 
nieko bendro neturi su objek
tyviąja istorijos tiesa. Jis rašo: 
“Pozityvią veiklą puola tie, ku
rie nieko nedirba ir kurie nieko 
teigiamo neremia”. Įdomu jo 
paklausti, ką gi tai bendro turi 
su išeivijos istorijos rašymu? 
Juk toks teigimas faktais nepa
grįstas yra tik tuščias plepalas. 
Argi jis galvoja, kad išeivijos 
istorijai nebereikalingi objekty
vūs faktai, o tik kažkokios kal
tinančios užuominos. Jei tokios 
istorijos rasėj as panašiai galvo
tų, kaip ir Pr. Razminas, tai jo 
istorija nebūtų istorija, o tik 
pletkelių, gandelių rinkinys.

Tačiau įsiskaičius į jo rašinį, 
paaiškėja, ko jis juo siekia, koks 
jo šio minėto rašinio tikslas. Pa
sirodo, kad jam rūpi ne tiek 
išeivijos istorija, kiek šių dienų I 

LB-nė. Jis savo rašiniu norėjo

sugraudinti Draugo skaitytojus, 
parodyti jiems kokiose “drama
tinėse” sąlygose vyksta jos veik
la, kaip daug kenčia jos veikė
jai, nes ją ir jos veikėjus, jo žo
džiais tariant, puola tie, kurie 
nieko neveikia ir nieko teigiamo 
neremia. Tuo tarpu B-nė ir jos 
vadai tiek .deda pastangų su
burti po savo sparnu visas lie
tuvių gyvenimo veiklos sritis. O 
pati B-nė jo akims ir visiems 
lietuviams šviečia-lyg švyturys. 
Visos kitos institucijos siauros, 
pasenusios, išnykstančios. Tik 
B-nė plečiasi ir jaunėja. Nesun
ku suprasti, ko jis šiais žodžiais 
siekia, liedamas tokį saldžiai 
limonadišką “skystimėlį’’. Gal 
būt,- Pr. Razminui ■> vaidenasi 
mifitis; kad mūsų Visūomąiė ims 
jam ir patikės. Ji žino, kad -toji 
B-nė, kurią jis Draugo skaity
tojams pristato, yra ’ tik atokia 
ant popieriaus, tik tokia ji pro
pagandoje. Tikrovėje ~ji yra vi
sai kita. Po-tiek metų! po jos 
JAV įsistergimd,'ja šiandien do
misi vos 2-3 procentai, išeivijos 
lietuvių. Dar mažiau ja domisi 
jaunoji karta, nebent tik ta ne
gausi jaunimo dalis, kuri visuo
menės suaukotais pinigais su
gabenama į suvažiavimus bei 
kongresus. ... ..

Faktas, kad - Amerikoje per 
dvi savaites tebebalsavo tik 
8000 balsuotojų, o likusi lietu
vių masė nesidomėjo balsavimu. 
Bet ir tai dar didėlis' klaustukas, 
ar ir šis miriėtasai' skaičius tei
singas? Žinant, kaip ankstyves
niuose rinkimuose balsai buvo 
falsifikuojami, norėčiau Pr. Raz
miną paklausti, kiek jaunimo iš 
tų 8000 balsavusių balsavo? Tik 
žinant jaunimo balsų skaičių,

Nukelta įx6 pst.

PRANAS ČEPĖNAS

Kovos kelias j nepriklausomybę
(Iš “Varpo”, 1973 m. Nr. 12)

(Tąsa)

Tuo pat metu Lietuvos politikai surado ke
lius ir būdus sumegzti ryšius su Vokietijos cent
ro politikais, pavyzdžiui su Erzbergeriu, Davi
du, Haase, kurie buvo priešingi Vokietijos mili- 
taristų ir aneksionistų sumanymams ir kurie 
reichstage nuolat iškeldavo okupacinės valdžios 
Lietuvoje daromas lietuviams skriaudas.

Karo metu Rusijoje vien tremtinių iš Lietu
vos buvo apie 200 — 300 tūkstančių. Daugelis jų 
buvo rusų ištremti iš Lietuvos, dalis buvo pabė
gusių, dalis kariuomenėn pašauktų ir t. t. Rusi
joje aukštoji karo vadovybė, karui nesisekant ir 
pasitraukiant iš Lietuvos, norėjo vokiečiams už
leisti Lietuvos teritoriją be gyventojų, be pasta
tų, be jokio turto, kaip kad vienas rusas, aukštas 
kariškis, yra pasakęs mūsų rašytojai Petkevi
čaitei, kad rusams patiktų Lietuvą palikti vokie
čiams tuščią, kaip Saharą. Gi karą laimėjus, jie 
tikėjosi atgabenti į Lietuvą pakankamai naujų 
gyvent.;'? — rusų.

Dūmos atstovai lietuviai, ypač darbietis M. 
Januškevičius, kabėdami Dūmoje dėl nelai
mingų tremtinių likimo, dėl jų vargų, kalbėdavo 

ir dėl Lietuvos ateities reikalų.
Prieš Pat revoliuciją, 1917 metų pradžioje, 

lietuvių politinės partijos sudarė Lietuvių tary
bą Rusijoje, kuri pasisakė dėl nepriklausomos 
Lietuvos, vėliau sušaukė Petrpilio seimą, kuris 
taip pat paskelbė rezoliuciją, reikalaujančią Lie
tuvai nepriklausomybės. Tų pačių metų rugpiū- 
čio mėnesį Dūmos atstovas M. Januškevičius vi
sų Dūmos atstovų vardu Įteikė Rusijos ministe- 
riui pirm. F. Kerenskiui memorandumą, reika
laujant paskelbti Lietuvą nepriklausoma valsty- 

jbe. 1917 m. rugsėjo mėn. Rusijos tautybių suva
žiavimo metu Kijeve, po prof. A.Voldemaro Įtiki- 

j narnos kalbos, visas tas suvažiavimas priėmė re
zoliuciją, pritariančią Lietuvos nepriklauso
mybei.

Dar prieš 1917 metų revoliuciją, 1916 metų 
vasaros atostogų metu, lietuvių studentų ir mok
sleivių konferencija (aušrininkų, liaudininkų, 
kelių visuomeninkų ir ateitininkų D pritarė ne
priklausomos Lietuvos idėjai ir pasižadėjo kovoti 
dėl jos.

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą, lietuvių poli
tinė emigracija Europoje buvo negausi. 1911 me
tais J. Gabrys dalyvavo tautų suvažiavime Lon
done, skaitė pranešimą apie Lietuvą ir įteikė 
memorandumą vadovybei, kurį vėliau J. Gabrys 
išspausdino lietuviškai ir prancūziškai. 1912 me
tais J. Gabrio iniciatyva buvo suorganizuota Pa
vergtų tautų draugija, kurion J. Gabrys įtraukė 

daug žymių prancūzų mokslininkų bei politikų, 
pavyzdžiui, fainlėvo A. France, Steignobos. A. 
Thomas, Pėlissier, Meillet. 1911 metais J. Babrys 
buvo įsteigęs Paryžiuje Lietuvių informacijos 
biurą ir su Amerikos lietuvių materialine pagal
ba gynė lietuvių reikalus. Ką gi tuo metu veikė 
Amerikos lietuviai? Visų pirma Pasauliniam ka
rui kilus, Amerikos lietuviai rinko ir surinko 
stambias dolerių sumas lietuviams pabėgėliams 
Rusijoje. Mažosios Lietuvos lietuviams, ištrem
tiems i Sibirą,varge atsidūrusiems lietuviams Lie 
tuvoje šelpti JAV lietuviai specialiuose suvažia
vimuose svarstė Lietuvos politinę ateitį, rašė 
šiuo reikalu Amerikos vyriausybei memorandu
mus, siuntė delegacijas pas JAV prezidentą bei 
kitus aukštus valstybės pareigūnus, Viena lietu
vių delegacija buvo aplankiusi' ir rusų atstovą 
Badmejevą, kuris esą delegacijai atsakęs, jog jis 
jokios Lietuvos nežinąs, o žinąs tik Kauno gu
berniją

Apskritai, JAV lietuviai garsino lietuvių 
vardą, spausdino daug įvairios politinės litera
tūros Lietuvos nepriklausomybės reikalu ir dfau 
ge su Rusijos lietuviais, su lietuvių emigrantų 
politine veikla Šveicarijoje skynė kelią Vasario 
16 dienos aktui v - •, A' ' ■ ‘ '

Lietuvos nepriklausomybės akto pasirašyti, 
anot kun, P, Dogelio atsiminimų, Lietuvos tary
bos nariai pradžioje buvo susirinkę Lietuvių 

Mokslo Draugijos patalpose. Kadangi Mokslo 
Draugijos patalpa buvo menkai kūrenta, todėl 
jie visi nuėjo į Lietuvių Draugijos nukentėju- 
siems dėl karo šelpti patalpas ir ten pasirašė Lie
tuvos nepriklausomybės aktą. Nors ir ne abėcėli
nė tvarka, bet buvo paphašytas pirmasis pasira
šyti dr. J; Basanavičius. Savo nutarimą - aktą 
dėl LietuVdš.Nepriklausomybės Lietuvos Tary
ba tuojau įteikė Vokietijos užsienių reikalų mi
nisterijos atstovui Vilniuje perduoti Vokietijos 
užsienių reikalų ministrui Berlyne. Ober Osto 
karinė valdžia, sužinojusi apie Lietuvos neprik
lausomybės akto paskelbimą, griežtai uždraudė 
jį spausdinti. Gi karinės valdžios viršininkas Lie 
tuvoje von Heppe, įgaliotas Vyriausios karinės 
vadovybė, t. y. Hindenburgo ir Ludendorffo, 
griežtai papeikė Tarybos žygį; 10 armijos štabo 
viršininkas pik. Hahke net buvo pasiryžęs Tary-. 
bos narius areštuoti. Tačiau von Heppe jį atkal
bėjo nuo to žygio.

“Lietuvos Aido” redakcija prašė vokiečių 
spaudos skyriaus, kad duotų leidimą išspausdin
ti nepaprastą laikraščio laidą. Vokiečiai leidimo 
tokiai laidai nedavė. Nors Vasario 19 d. laikraš- 
dinti he tik nepriklausomybės akto, bet ir visų 
tas, bet ir»visa eilė straipsnių dėl Vasario16 ak
to pasirašymo-. • ■ —

. (Bus daugiau) *-*
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DK A. B. GLEvECKAb 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3YC7 W«U ]03rd Street 
Valandos pagal susnaruną.

OR. PAUL V. DAUGU 
GYPYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinikos 
Medicinom direktoriui

a938 AAanhexm Rds/ W^stcn^t^r, 1L.
VALANDOS; 3-- 9 darbo dienomu u 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai. 
tęlu 562-2727 arba 562-2728

,r MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINg CHIRURGIJA

4449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
KMJlcal Building) Tai. LU 5-6446 
JMima ligonius pagal susitarimą 

Jef neaUmepta, skambinu 3/4-auOi

DR. FRANK PLECKAfc 
OPTOMETR1STAS 

kalba lietuviškai 
26M W. 71 St. Tel. 737-5145 

Tikrizia akla. Pritaiko ^kinius 
“contact lenses’”

VaL agai auaitarimą. Uždaryta treč.

Augius Iliustracijair

J. VENCLOVA

1l

ston (Lith.
The Lithu- 

very impor- 
. omparative

the living languages of the 
world”.

4) Dr. Th. Th 
Days, 1962, 1 nr.) 
anian language is 
tant in the field o
philology, and it L regarded by 
renowned philolog -is as the key 
to the civ lizatidn of mankind.” 
(Plačiai J. Vencio 
mas ir leva kal‘ 
kaj?”, 1978)

ŽALOJAMAS
VIŲ BŪDAS

"s "Ar Ado- 
eio lietuviš-

LIETU-

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 83rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet,

LIETUVOS POLITIKA, 
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS

Ofiao telef.: 776-2330
Rezidencijos talef.: 448-5545 1

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SMdr* praktiku *p««. MOTERŲ llgce. į 

OfiM* 2652 WEST 5nh S1ROET 
T*l. PR 8-1223

OFISO VAL.: pirm- antraiL, trečūd. 
ir peakt. 2-4 ir 8-8 vai rak. Sfejtadie : 
maxi 2-4 vaL popiet ir kita laizuj 

nagąĮ susitarimu

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)

SUŽALOJAMA LIETUVIŲ 
TAUTOS DVASIA

KENKIAMA PAČIAM
MOKSLUI

Vokiečių mokslininkas J. Her
der (Der Ursprung der Sprache, 
1771) priėjęs išvados, jog sveti
ma kalba žalojanti tautos dva-

ir

Kaip teisingai dr O. Noreni ir 
k’ti konstatavo, lenkinimas, ru- 
smimas ir vokietin .mas paken
kė lietuvių būdui, būtent, iš 
tvirto ir gyvastingo būdo pasi
darė ištižėliais ir nepasitikį sa
vim etc. Č:a dr- V. Sruogienė 
(130-84) pabrėžė: 'Tie metai 
(vergavimo), be kitos žalos, pa
kenkė mums dar tuo, kad įspau
dė mūsų žmogui nepasitikėjimą 
savim ir išugdė “minority com
plex”, kuris”ir šiandien nėra iš
nykęs ir yra vienas svarbiausių 
nutautėjimo, priežasčių: pripra
tom į save žiūrėti, kaip į men
kaverčius, persisunkėm vergo 
psichologija... Mes. lietuviai, 
kurių praeitis tokia didi ir gar
binga, kurie iš seno garsėjo savo 
būdo tvirtumu ir taurumu”.

NETIKRI PRANAŠAI
BEI APAŠTALAI

(Mt. 
man

gynėsi nuo jų, kaip plėšrių žvė
rių. išūsus šimtmečius. Jie ir su
trikdė 1 etuviams anksčiau 
kr kščionybę priimtu Ir kiek 
vėliau jie vieni iš pirmųjų atsr- 
sakė katalikų tikėjimo, pereida
ma į 1 uteronų religiją. O liute
ronų religija kai kurių jų ku
nigų buvo laikoma vokiečių re
ligija. Tai byloja, kad ir šis at
vejis, būtent, dar nepr. Lietuvoj 
Deguč;ų apylinkėj sutiktas Jo- 
">as Balsys pas’sakė esąs vokie- 
*‘s. Užklaustas, ar mokąs vo- 
'cška:, a‘sakęs nemokąs. Tuo
met buvo paklaustas, kaip jis 
su gryna lietuviška pavarde ir 
vardu, nemokąs vokiškai kalbė
ki galįs būti vokiečiu, atsakęs, 
iog pr klausąs liuteronų religi- 
ia\ o jų kun’gai aiškinę, jei esi 
Huteronas, tai tuo pačiu esi vo
kietis.

(Bus daug-'au)

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Testovj mano malda kaip smilkalai prieš tave, mano ranky pakė
limas kaip vakaro vaisomoji auka".

Psalmė 141:2.
Baigiant kiekvieną dieną neužmirškime ateiti pas malonės sostą ir 

suvesti savo sąskaitą Viešpačiui, kiek mes pasinaudojome savo progomis 
arba pralenkėme jas, nugalėjome pikta geru arba buvome pikto nugalėti, 
buvome pasišventusiais pasiaukotojais arba savymyliais. Turime dėkoti 
Biavui už jo pagelbingą malonę ir persiprašyti už paklydimus ir nupuoli
mus. Vardan musų Išganytojo turime prašyti atleidimo už praėjusios die
nos nepasisekimus ir trūkumus, ir maldauti, pasižadėti ir stengtis būti at
sargesniais ir ištikimesniais, uolesniais ir darbštesniais sekančią dieną.

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

Mažeika & Evans
Laidotuvių DirektoriaiNelaimes nekainojamos 

milijonais doleriy
CHICAGO. — American Air-’ 

lines advokatų paskelbimu, lėk
tuvo DCT0 nelaimėje žuvusiųjų 
artimiesiems giminėms kompen
suoti, U.S. Distrikto Teisme tre
čiadienį sutarta suma $30 mili
jonųpo $270,000 nukentėju
siai šeimai, šešios šeimos pri
ėmė, kitos atmetė, pasakė adv. 
Thomas D. Allen. Pasiūlymas 
padarytas tik toms šeimoms, 
kurios nekėlė bylų prieš oro li
niją arba lėktuvų konstrukto
rius — McDonnell Douglas kor
poraciją.

Lėktuvo nelaimė įvyko gegu
žės 25 . d. prie O'Hare aerodro
mo, kur DC-10 lėktuvui nukri
tus, žuvo 273 žmonės. Ryšium su 
ta nelaime, prieš American Air
lines ir McDonnell Douglas kor
poraciją yra iškeltos 84 bylos 
su daug milijonų dolerių ieš
kiniais.

CHICAGO.— Rugpiūčio 13 d. 
prie 6900 N. Mannheim Rd. nu
kritus statomo stadiono Rose
mont Horizon stogui, žuvo pen
ki statybos darbininkai. Vieno 
žuvusiojo žmona, likusi našlė, 

iper savo advokatą prieš stadio
no architektą ir projektuotoją 
iškėlė . bylą Cook Apskrities 
teisme, reikalaudama $5 milijo
nų kompensacijos už jos vyro 
mirti.

Į-mbį-Į* Trys Moderniškos Koplyčios
4jCJ£" Mašinoms Vieta
VWV Tel. 737-8600

Tel. 737-8601
i

EUDEIKISMūsų Išganytojas Jėzus 
7,22-23) šakė: “Daugelis 
sakys anoj dienoj: Viešpatie, 
argi ne tavo vardu mes prana
šavome? Ar ne tavo vardu iš- 
varinėjome vein m s9 Ar ne tavo 
vardu darėme stebuklus? Tuo
met aš jiems pareikštų: “Nie
kados aš jūsų nepažinau. Eikit 
šalin nuo- manęs jūs piktada
riai”. Teologas prof. dr. T. Žiū
raitis (žodis ir gyvenimas, 19) 
paa'škino: “Bažnyčia nėra tarp
tautinė, bet antautinė — visuo
tinė. Ji visuotinė savo paskirti
mi, kad visos tautos savo tauti
ne reiškimosi. forma ir papro
čiais, savo kojomis išganyman 
keliautų...”

Prie tokių pranašų bei apaš
talų pirmoj eilėj priklausė vie
nuoliai kryžiuočiai su kalavijuo
čiais, kurie atvyko 13 amž. į 
Lietuvos pajūrį ne Kristaus 
mokslo meilės evangeliją skelb
ti, gerus darbus daryti, bet žu
dyti nekaltus žmones, naikinti 
jų turtą, vaikus našlaičiais pa
daryti ir 1.1. Dėl to lietuviai ■ DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Lietuviu kalbos naikinimas V 
ignoravimas kenkė ir kenkia 
pačiam mokslui, nes mokslinin
kai labai vertino ir vertina lie
tuvių kalbą: :

1) žinomas pasaulio moksli
ninkas bei kalbininkas dr. A. 
Bezzenberger (plg. M. Asch- 
m es, 78 p.): “Lietuvių kalba 
savo sąskambiu ir senumu vir
šija visas modernias kalbas ir 
vaizduoja turtą ne tik lietuvių, 
bet ir mokslo”.

2) Garsus pasaulio mokslinin
kas prof. dr. I. Kant (Mielckes 
žodyno prakalboj): ■ “Lietuva 
turi būt išsaugota' dėl jos kal
bos. kuri turi raktą išspręsti ne 
tik filolog’jos, bet taip pat isto
rijos mįslėms”.

3) - Žymus amerikiečių kalbi-
■ nmkas.prof. B. Dwight (Modern

yra, tai skolinti iš slavų ir ne-, Ph.lology, New York. 113): “It 
naudojami padorioj lietuvių šei-j (Lithuanian language) is the 
moj”. most antique in its firms of all

' uilTHOPĖDA»-?BOTEęjSTAS  Į šią. Tokiu būdu su lietuvių kal-
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

TeL 927-1741 — 1742
Aparaiai - Protezai. MOO. ban-ĮjR Speciali pagalba kolom*.

■T* u-uca bUMkirtfi) ir t t

Zasv Weat 63rd SU CWcagt. H L 60629 
' Telel.; PReepect s-5084

bos naikinimu buvo žalojama 
lietuvių tautos dvasia. Be to, 
buvo trukdomas lietuvių tautos 
dvasios tobulinimas. Čia prof.

I dr. L. Rėza (Geschichte der Li- 
thauischen Bibel, 1814, 38) pa
aiškino: “Kiekvienos .tautos 
aukštesnis apšvietimas ir . dva- 

• sios tobulinimas tegalimas tik 
prigimtoj kalboj nusiduoti . 
Drauge tai ir doroviškai, kenkė, 
kaip nurodė prof. Ad. Mickie- 
wicz (Les Slaves. Paris): “Lie
tuvių kalba turi savyj kažką 
kunigiškai švento: ji nepaken
čia nepadorių išsireiškimų, jų 
nesistengia pasisavinti.—J ei jie

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

FLORIDA

SKAITYK PATS IR PARAC-INi

DAR KITUS SKAITYTI

PERKRAU5TYMAI

- DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Ave.
St.. Petersburg, Fla. 23710
J ? Tel. (813) 321-1004

TeL: YArds 7-3401

Tel.: OLympic 2-100J

TeL: LAfayettt 3-35«

AMBuLANSO 

PATARNAVIMAS

C

Lietuvi? kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniai* nuo 8:30 iki 9:30

Vedėja Aldana Daukua

Talei.:. HErrHeck 4-2413

715? Se. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 4M2?

TURIME

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SOPHIE BARČUS
SAttU© 4EIMOS VALANDOS

Vteee W WOFA,

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill.

The trailblazer, a hero throughout history, makes a fashion 
debut this spring.

And contemporary trailblazers such as John Brodie know ap
parel must M their adventurous lifestyle.

Brodie, former All-pro quarterback for the San Francisco Wrs

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710
TeL-(813) 321-4200

Leidimtl — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

T*l. WA 1-8063

£ “Lietuvos Aidai’
™ >_.KAZt BRAZDŽIONYtF

Program ot v ėdi Į a

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Viaos laidos iš W0PA stotiea, 
‘ 'banga 1490 AM.

, 2646 W. Tįsi Street 
Chicago, Illinois 60629 

TeleL 778-5374

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Fisherman's Pie 
Nets Cheers For The Cook

M

Tender Pink salmon, a protein-rich bounty from the sea, 
catches compliments and savings for the budget-minded cook.

Noted for its delicate flavor, Pink salmon in convenient 
7 3/4 oz. or 15 1/2 oz. cans offers economy compared to Red 
or Sockeye, but provides a similar bonus of complete protein 
as well as some important vitamins and minerals.

Fisherman’s Pie is an updated version of the ever-popular 
salmon loaf recipe, with some creative seasonings to comple
ment the fresh Pink salmon flavor. The eye-catching topping’s 
a “fisherman’s net”; cheese cut into rippled strips with a pastry 
cutting wheel. Slice this entree into hot, tempting wedges and 
serve it with a citrus salad or lemon-buttered green beans. 
A catch of Pink salmon from the kitchen cupboard means 
“smooth sailing” — and savings, for the creative cook!

Fisherman’s Pie v
jar (2 1/2 oz.) slices 

mushroom^ drained 
(optional) 

tablespoon instant 
minced onion

Salt and pepper to taste 
slices American cheese, 

cut into strips
Lemon wedges, garnish

Preheat oven to S75°F. Drain and flake salmon. In medium 
bowi, thoroughly combine eggs, crumbs, chUi sauce, mflk, 
mushrooms, onions, salt and pepper; stir in salmon. Pour into 
greased 8-inch pie plate; heat 30 minutes or until heated 
through. Arrange cheese on top of pie; heat an additional 
5 minutes or until cheese is partially melted. Cut into wedges. 
Yields about 6 servings.

2 
1/2

1/3
P/4

can (15 1/2 oz.) 
Libby’s Pink Salmon 

eggs 
cup cheese cracker 

crumbs 
cup chili sauce 
cup milk 4

Safari Suit On The Trail Of 
Fashion Adventure This Summer

| A

:<■ $
I

Chicagos

Lietuviu

LaidotuviųC

Direktorių

Asociacijos

and now a ;lobe-trotting NBC- 
TV sports’ commentator, is 
typical of he modern pioneer. 
And he dr-sses for the part.

•For th** man who wears a 
tmsihess suit all day, c' hes 
for leisure wear, like a safari 
suit, reali} iflow you to change 
your mood and unwind,” said 
Brodie, wl no is national spokes
man for Jaymar-Ruby, the na
tion’s largest manufacturer of 
quality iron’s slacks and a 
trendsetter in sportswear.

And spring *79 has something 
to offer men of all tastes.

According to Burton B. Ruby, 
president of Jaymar-Ruby. 
everything from light terry and 
velour pullovers to breezy silk 
shirts and Bermuda shorts arc

ii
&

available this summer for the 
man on the trail of casual 
fashion.

Perfect for after-hours leisure 
wear or that backyard barbe
cue is the safari suit.

"The safari suit Is the right 
antidote for the man w ho wears 
a business suit all day,” Brodie 
said. It features four patch 
pockets, a yoked back and side 
vents. The safari suit is made 
for the time when a man can. 
relax.

But no matter whether it’s 
across the country like John- 
Brodie to cover a football game 
or golf match or just down the 
street to mail a letter, the right 
fashions can make any trip an 
adventure. _ <

PHILLIPS - LiūBANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ.

GEORGE F. RUD ALENAS
3319 Sox LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1131

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, IB. 974-4410

f

P. J. RIDIKAS
3354 So. KALSTEI) STREET TeL YArds 7-1911

Į ^.NAUJitHos, CHKAGO i, ILL. Monday, August'20, 1979 ;
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ISTORIJA ATSKLEIS..
(Atkelta iš

būtų a:šku. kiek 
jaunėja.

Pr. Razminas
išeivijos veiklą

i psi.)

Bendruomenė

klausia, kas 
parodijuoja? 

Kam šis toks nevykusiai aplie- 
tuvintas svetimžodis? Argi lie
tuvių kalba jau tokia skurdi, 
kad re’kia naudotis svetimybė
mis? Bet į jo šį klausimą ne
sunku atsakyti. Manau, kad iš 
šių mano pastabų dėl jo rašinio 
j's pats supras ir supras kiti, 
kas toki nelemia darba atlieka. ± ve

Teisybė, kad žodis vienybė 
labai piktnaudojamas. Bet įdo
mu, kada, Pr. Razmino išmany
mu, turėtų būti vienybė? Atro
do, kad jam vienybė bus tik 
tada, kai masės lietuvių pritars 
B-nės vadų užmojams, o kas ne, 
tie yra vienybės skaldytojai, 
jiems ir Lietuva nerūpi.

i vienybės aidymą. Juk B-nė, iš- 
I skyrus Vasaiio 16-ąją, gali rink

ti aukas savo reikaląnjs^pęu iš- 
t sus metus.

Pr. Razminas labai neaiškiai 
prisimena savo rašiny apie kaž
kokį atsidūrimą politinėse insti
tucijose. jų niekinimą. Greičiau
siai jis galvoja apie B-nės at
stovų landžiojimą, šalia ALTos . 
veikėjų. Valstybės departamen
to įstaigose ir tuo būdu kelia pa-j 
grįstą visuomenės nepasitenki- < 
nimą, nes toks partizaninis lan-Į. 
kymasis yra nenaudingas ir pa- u 
vojingas mūsų laisvinimo bylai. < 
Sakysim, kad ir toks faktas: 
B-nės atstovų apsilankymas pas 
Amerikos atstovą Jungt. Tauto- 
se A. Young ir ten padaryti jų.; 
netaktiški pareiškimai.

Kas gali galvoti, kad nereikia 
susitarimo plačiuose veiklos ba
ruose. Bet juk toks susitarimas - 
buvo padarytas jau pačioje pra-

•«si 3

d<

"*\r

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimut 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, BI. Tel.-Virginia 7-7747

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas. 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir šv. 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47,000.

a i r u j r r
Taip pat tiesa, kad vykdant džioje, B-nei Įsisteigiant JĄV.į

W-\ XX-WX 1 WX XX l-x XX- X*X XX 1 1 4- X -W<X XX 1 ’ f > - —____—. 1 __ -3 A 4- -Z — i — —. -3 * - _1 _J .

rodo, kad jis nesugebėjo nieko tė, Liūne Sutema ir dr. Henri- 
originalaus parašyti, o tik kąr- kas Nagys. , ■

įtoja vieno Draugo redaktoriaus.
Ogi, trumpai tariami reniai giedamą giesmelę apie

B-nės vadai. Be esamos JAV ^veiksnių susenėjimą. Bet koks

visuomeninę bei politinę veik-, Buvo ir darbo sritimis pasiskirs-* 
lą vieningumas yra būtinas. Bet tyta. Bet kas tą susitarimą su
šaukti vien tik dėl vieningumo, 
neišsiaiškinus dėl ko to vienin
gumo nėra, neiškėlus aikštėn litinės institucijos, jie paskelbė 
priežasčių, kas skiria vienus nuo, ,r B-nę' kaip polifmį'veiksnį? 
kitų, tai toks šauksmas yra bal-! Kalbant apie susitarimą,? a • 
sas tyruose, šiandien daug kas! galima susitarti tada,, 
rėkia vienybės, bet keista, kad'vadai pateikia tokia;
jie vengia iškelti priežastis, dėl kurias priėmus reiktų save pa-:
ko nėra vieningumo. Matyt,, laidoti. Ar galimas .susitarimas titucijos grėsmingu užsispyrimu 

- j ar koks nors dialogas,' kai Pra- kaišioja.baslius?! .naujus ratus.
nas Razminas teigia, jog: kai ku- • Logiškai, sveriant šį. jo priekaiš- 

Paaiškės, rios mūsų politinės institucijos Į tą, jšeitų, kad. jau laikas >įitų
; virtusios anachronizmu, -ir Pr. Razminui liautis rašinėti 
į Įdomu,-kiek mes tokįųt^liynių mūsų veiksniams piktus, rietei- 
Į institucijų turime, tkjięroąi pau singus priekaištus, kai'jau ne

sugebama ką nors naujo ir po
zityvaus sumanyti. Skleisti sve
timas, vienybę ardahčiąs; mintis

JI' V’

laužė?

vengia dėl to, nes iškėlus prie-, 
žastis, tada paaiškės ir to vie-Į 
ningumo ardytojai.
kad tais ardytojais yra tie pa- yra 
tys, kurie šaukia vienybės.

Sakysim, kad ir toje litūanis-

tgi buvo reikalas jam dar savo 
^balseliu pritarti? Ar nebūtų ge- 
Jriau padaręs,' jei jis būtų nu- 

i Ę-nė$ įrodęs būdus ir priemones, kaip 
Wgas, surasti vieningumą, o ne rašyti 

_ • netiesą, kad mūsų politinės ins-

— Prano Baltuonio iš Mont- 
realio medžio šakų hr šaknų 
skulptūros paroda atidaroma 
rugsėjo 28 dieną Čikagos Jauni
mo centre.

se. Marketparkietis Jonas No- 
yak išsikėlė į Chicago Lawn 
apylinkę. ;

ŠIMAITIS REALTY

virtusios anachronizmu.

— Barbara Jenciutė iš Mar
quette Parko,. įstojusi į Marinų 
korpą š.m. gegužės mėn., baigė 
jauno jūreivio apmokymą Ma
rinų karpo Rekrūtų apmokymo 1 
bazėje, Paris Island, S.C., ir tuoj I 
pat pakeltą .’į PFC laipsnį. Ji. yra 
baigusi Chicago State universi-' 
tetą bakalauro laipsniu.

i i
— Naujų Amerikos automo- ’ 

bilių gamyba sumažėjo 67 nuošj 
Pabrangus gazolinui, žymiai ma
žesnis žmonių skaičius perką 
mašinas. Sakoma, iki šių metų 
rugp. 1 d.„ palyginant su tuoj 
laikotarpiu pernai, Amerikoje} 
automobilių pardavimas suma
žėjo 22 nuošimčiais.

Notary Public
„ Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St. Tel. 436-7873, 

839-1784 arba 839-5568.

DAR NEVĖLU

PALIKIMAS. Modernus apie 20 m. 
2 butų mūro namas ir mūro gara
žas. ‘rengtas beismantas. Prašau 
teirautis ir perduoti savo 
apžiūrėjimui iš anksto, 
kaina.

LABAI ŠVARUS 2 butu 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

Tuščias sklypas, tinka, naujo nąmo 
statybai Marquette Parke.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga- 
ite pirkti už $41,800. -*» - -*

MODERNUS 2 aukštų mūro namas, 
-.pie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

telefoną 
Viliojanti

namas ir

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Rusams reikia dar 
daugiau javu

^aKysim, Kaa ir roję iuuanis-I —
tinėje mokykloje, kurios' Pr.pra Pavirtusios anachronizmu?

į0; Kodėl jis nutylėjo .jų-sk-aiėių ir 
I jų vardus? -Tadąiyvišųomenėiga- 

vaikų buvo renkamos ne ALTos ^tų ar ^a'rtaiš^^/itaz- Ižilai galvai nėra; garbė,
laisvinimo veiklai, o B-nės rei- rn^no žiloji galvą nėra^ virtusį 4 ,
kalams. Taigi, jau pradžios Ir. kas & U TD-J...J■ A; J; u
kykloje sėjama nevieningumo lėtų tada pajauninti?^ n ir ■Į’-įk*.*;- ■' ^6
ir nesusiklausymo sėkla. -Juk . Atvirai kalbant, jei , .T
nuo seno aukos šios šventės pro-1 siektų atstatyti jų sudaužytą | .
ga buvo renkamos laisvinimo! susitarimą, būtų jau seniąi P?*]i J 
reikalams. Bet. jos. B-nės- va- j siekta. Nebūtų jifei dviejų ’ Romos.
dams Įtaigojant, skirstomos ne j Žinoma, vieningumų1 pa-i .’jęataiį]^ Moter^^ąįunaadelfrT 
vien ALTai laisvinimo veiklai,’ siektl reikia tik,noro w geišos .. - Q Ęm-Kją Viiimaitę, Julijana: 

reikalams. Tai kelia valios. Reikia turėti vilties, kadį —-----
; kada ndrš toks susitarimas bus Į 

pasiektas. Bet tai tik tada/kai" 
B-nei vadovaus tie, kurie’, sup
ras, kad reikiaį siekti kuo pla
čiausių išeivijos masių apjungi
mo, kurios remtų esamas orga-į 
nižacijaš, o ne griautų.

Man rodos, kad Pr. Razmino- 
šie mano, argumentai būtų pa-; 
kankamai suprasti, kada susiti- 

. rimas galimas ir kada'he. Tr‘ 
viso, įsiskaičius į jo rašinį, at

Razminas yra vedėju. Vasario. 
16-osios šventės proga aukos iš!

laisvinimo, veiklai, o B-nės rei

kykloje sėjama nevieningumo

reikalams. Bet jos. B-nės- va-Į

o ir B-nės : 
visuomenėje pasipiktinimą

ENERGY
WISEr~

■uyioarne targeter

lėtų tada pajauninti?'

iri ■ -t; • - : f

 i pasiektas. Bet tai tik tada, kai
J

I

i
i

Powerful anti-iteh 
drug you can buy 
without an Rx!

— Judita L. Petkutė ir Joseph 
Šova iš Čikagos pietvakarių bai
gė Northern Illinois universitę-. 
tą bakalauro- laipsniais.

■ —^TJiLstinds Žernriitis iš Mar
quette Parko, anksčiau gyvenęs 
mūsų kaimynystėj, lankėsi Nau
jienose pratęsti. prenumeratą. 
Tą-proga jis įteikė .$7 auką, lin
kėdamas visi e.m s Naujienų 
bendradarbiams bei darbuoto
jams geros sveikatos, o Naujie
noms geros sėkmės. Dėkui. Jus
tinas žemaitis yra Lietuvos' ka
riuomenės kūrėjas - savanoris ir 
seržantas.'Jis ir/dabėr yra pat
riotinio nusistatymo ir remia, 
tokią pat spaudą bei organiza-. 
cijas.
; .'^ Stanley -Pocius iš Qrland 
Parko .išvyko mėnešiui: atostogų;

J į Wbbdrufj i -Wis.- ■ Punią i Aldona 
į JakusMš Marquette Parko apsr

iitys- Živilė Bilaišy- įgyveno;' ChicagosJpiętyakariųo-

. Rotškb ir6.dri'Aldohą Rugienę 
į- z Amė'rilęos^'T^iu^ų" ^TaryHk 

: į Otaliktį Fėdefąėiją. dėlegiio- 
fes 'Marija’'Druktariiėnėbir dr. 
•-Ąlclbria Rugienė?'.'* ‘11
J A<- ' k’’ ' i -■

i ; Boeto.t^AĮgirnaMd /Mflc^aus 
•i. ^pezijos-įbei .-rašt-u-y^kąras-:-ruo- 
• •siamas Santętaš-'^^os.,^iy^- 

- Įiavime rugsėjo^:9. d. Tąbor fąr-

p raštus-Į

• Stop itching fast o.f external \ 
vaginal, rectal, and other skin ‘ 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get'’this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiC.OZĘNE®.,Use only as

• directed: The medically’proven
.' • creme for'
. itching.# -BiCOZENE

SPRINGFIELD, Ill. — John 
Block, Illinois žemės ūkio reika-; 
lų. direktorius, patyrė, kad dar 
šiais metais sovietu valdžiai rei
kia. pirkti daugiau javų, negu 
pavasari ji tikėjosi. Block tvir
tina, kad Illinois farmeriai šiais 
metais prisiaugino, žymiai dau
giau javų,, negu tikėjosi, todėl 
ir nori juos bet.kįam parduoti. 
Block .pareiškė, kad jis kreipsis I

įvairi apdrauda —INSURANCE 
3UTŲ NUOMAVIMAS—pareo- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

EVERGREEN PARK, 97-tos ir Wash
tenaw apylinkėj parduodamas vieno 
auto namas tiesiai iš savininko. Dėl 
susitarimo skambinti po 4 vai. p.p.

636-0333

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Cbicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, . 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

IN TOWNBUSS. OPP.
Biznio Proga — Mieste _

MARQUETTE PARKE parduoda-
~ x • • i mas namas ir taverna. Dėl informaci-Į prez. Carteno administraciją! ,ų skambinti tel. 776-4956. 

ir prašys leisti parduoti rusams? ■ ■ 1 ----
daugiai! javų.-Block mano, kad! REAL 
lengviau laikyti pinigus kišenė-

. je, .negu javus aruode.

. čMARDA NOREIKIENg
5 >. i' r. ■.Į--?', č ■?. • - • ;•

2608 West 69th.SU, Chicago, HL '60628 * TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

'<■: MAISTAS Iš EUROPOS SANDfiLlU

1 '■ SIUNTINIAI S LIETUVĄ ..

Į Cosmos Parcels Express Corp, 
į MARQUETTE GftT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, IIL 60629. — Tel. WA 5 2737

— Valstybės departamentas 
ir ‘ prezidentas Carteris uždrau
dė Andrew Youngui tartis su 
palestiniečiais. :. -

.—.Young. patars, prezidentui, 
kokiu būdu gauti daugiau juo
džių balsų artėjančių rinkimų 
metų/? ’. . . ■ ;

’ MENKA YDA
.Kaimietis perka karvė. Pasį- 

-derėjęs jis dar kartą klausia, ar 
karvė tikrai gera?

— Sakau, kad gera. Ji tik vie
ną ydą turi melžiama spar
dosi. • • ' ’ • ■ • ' •

— Tai nieko nereiškia, — nu
siramina pirkėjas. — Juk melžti 
teks ne man, bet žmonai.

------------  • OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

NEW BUFFALO, MICH.

?arduodamas 2 _ miegamųjų medinis 
lamas .ant medžiais apsodinto kam
pinio sklypo. Pilnas beismantas, 
įrengtas 'didelis poilsio ir ^žaidimu j 
kambarys su baru,^ gazu šildomas, Į 
tiesioginis įėjimas iš namo i garažą. Į 
Savininkas turi parduoti už prieina į 
na kainą. Tel. 832-7957.

DĖMESIO '• 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

' HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

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

MAINTENANCE 
REPAIR PERSON 

I 
I

Experience in ARC, Welding, Me
chanical Repair of Gears, Bearings, 

Clutches, Conveyers, etc.
Must Read Mechanical Blueprints.
Electrical Troubleshooting Exper. 

Machinetool Exper. Helpful.
$8.13 per hour. Effective Oct. 1st 

$8.71 per hr. Overtime available.
Call. Mr. CANINO

235-1019

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinry sklypai pard.

FACTORY

HEAVY METAL FABRICATORS
PRESS BRAKE SET-UP:

25 ton to 750 ton brakes.

PUNCH PRESS AND DIESET SET-UP:
50 ton to 250 ton punch presses.

PRESS BRAKE OPERATORS:
Forming and gang punching on brakes up to 750 ton.

SOME EXPERIENCE DESIRED ON THE 
ABOVE CLASSIFICATIONS.

WAGES — BONUS — BENEFITS

Telephone: .Jim McNamara 538-8700

BLOOMER-FISKE, INC.
4000 S. Princeton Ave. (39th and Dan Ryan)

Chicago, IL 60609

Equal Opportunity Employer M/F

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS - dolerių 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na
riams patam aūja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime ipsidriusti iki $10,000.

SLA —apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 

.'aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. 1 i

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama.

I
SLA —kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipki 

Į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jutna 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai i SLA Centra;

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Naw York, N. Y. 10001

307 W. 30th St •
T»L 012) M3-2210

_. .. ......_____  ./.r-.. . ;  V

PASIRINKIMAS

Amerikietis prieš operaciją 
klausia chirurgą:

— Kiek aš jums turėsiu su
mokėti?

— 500 dolerių.
— Taip brangiai?!
— •Galite kreiptis į kitą chi

rurgą. Tada jūsų įpėdiniams 
teks sumokėti dvigubai pigiau.

O<

PARDUODAMI 2 sklypai Lie
tuvių Tautinėse kapinėse- 
t ' Teirautis tel. 5i)9-f6l7'

M. ŠIMKUS
Notary Public

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

šymai ir kitoki blankai.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

HOMEOWNERS POLICY

NORIU SUSIPAŽINTI sų pensininku.! 
nes ir aš pati iš dirbtuvės eisiu pen-1 
sijon. Man dirbti daugiau nereikės. | 
Aš Amerikoje esu viena, giminių ne
turiu. Nerūkau ir negeriu. Noriu su
sipažinti su panašiu vyru, ^kad su juo 
galėčiau sukurti šeimos židinį. Pra
šau man rašyti:

Box 230, c/o Naujienos 
1739 So. Halsted St. 
Chicago. IL 60608

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM* Tablets are 
50% stronger than Doan’s.
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doans. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pam reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pam. soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely m minutes' There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.

No. 79

I M MAWJINQSy CtilCAtO B,‘ ILL

F. Zapolis, Agent 
3208 >/z W. 95th St. 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654

WATt »«M

tMSUVANCf
*

State Farm Fire and Casualty Company

MOVING
Apdraustas perkraustymai 

iš fvairiy atstumy.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1182 erbe 376-5996

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

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

v—---------------------------------

Monday, August 20, 1878

69th.SU



