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JUGOSLAVAI GVILDENA TAUTINĮ KLAU-, 
SIMĄ SOVIETŲ SĄJUNGOJE '

CHOMEINI ĮSAKĖ UŽDARYTI
VISA IRAKO PASIENI

C tr
-. - - !

f (RL) Jugoslavijos komunistų partija visad rodė ypatingo dė
mesio tautiniam klausimui Sovietų Sąjungoje. Kadangi pati Jugo-

U sląvija yra daugiatautė valstybė, Belgrado politika tautybių at
žviegiu dažna i lyginama su Maskvos — paprastai pastarosios ne
naudai. Be to, nerusų tautų antraeilė padėtis Sovietų Sąjungoje 
jugoslavų teoretikams primena Rytų Europos vadinamųjų “nepri-

'1 klausomų” valstybių priklausomumą Maskvai.

^.Oficialioji Jugoslavijos pozi- 
AhiiSja nerusų tautybių klausimu

.Sovietų Sąjungoje yra išreikš- 
t j ta dviejose knygose: profeso

riaus Stipe Suvaro 1971 metais
-■par ašyipje studijoje Tautinis 
^lausnįviį-Sovietiį Sąjungoje ir 

įit!97Š metais pasirodžiusioje dr.
- Muhamedo Kesetovičiaus kny- 

?' - goję Tąutybės socializme. Suva- 
5 i r -ras yra ' dabartinės Kroatijos 

kūlfūtds įr. švietimo mmistras
K L bei kompartijos centrinio komi- 
; I teto narys. Jo - studija, kompar

tijos prezidiumo apribota užda
ram naudojimui-partijos viduje, 
aštriai kritikuoja maskvinę tau
tybių politiką. Profesorius Su
varąs tvirtina, kad, “nežiūrint 
formaliai paskelbtošjįvairių tau
tybių lygybės^ .Sūsietų Sąjun
goje matyti daugiau 'mažiau' 
aiškios rusifikacijos elementų 
valstybinėje, politinėje ir kultū
rinėje srityse”. Pasak jo, rusi
fikacija pasireiškia nepropor
cingu rusų dominavimu valsty
biniame, partiniame, kariniame 
ir id i p 1 o matiniame aparate, 
bendravalstybinėje plotmėje.

■ “RTSFR taip pat turi ypatin
gą statusą — ji yra:'S3votiška 
‘super-respublika’, t.y. valstybė 
valstybėje, užimanti daug galin
gesnę poziciją už bet kurią fe- 
deralinę respubliką Sovietų Są
jungoje”.

Savo studijoje Tautinis klau
simas Tarybą Sąjungoje profe
sorius Suvarąs išvardina meto
dus, kuriuos Maskva naudoja 
nerusų tautybėms pajungti. Vie
nas jų yra “oficialus rusų kal
bos statutas”: ji pristatoma kaip 
“kita gimtoji kalba” ar “tarp
tautinio bendravimo” priemonė. 
Tikrovėje, vien tik rusų kalba 
naudojama bendravalstybinėje 
plotmėje ir dominuoja moksla- 
vietes, mokslus, teisminį apara
tą bei leidyklas tautinėse res
publikose ir autonominėse pro
vincijose. Tuomi Suvarąs, be 
abejo, nori pabrėžti, kad Jugo
slavijoje visos tautos turi pilną 
teisę vartoti savo gimtąją kalbą 
visose plotmėse — nuo komunų 
iki valstybinių reikalų.

Pasak Suvaro, tautos Tarybų 
Sąjungoje nėra patenkintos sa
vo antraeile padėtimi ir nesu
tinka su rusų pranašumo bei 
viešpatavimo idėjomis: “Vidun-

nėję Azijoje^ Kaukaze ir Rusi
joje musulmonai sparčiai daugi
nasi-ir plinta, ryžtingai gindami 
savo tautinę egzistenciją”. Lie-

(Nųkelta j ketvirtą puslapį)

Darniai baigėsi 
Vyčių seimas

Chicagoje vykęs Lietuvos Vy 
čių seimas baigėsi iškilmingomis 
mišiomis Marquette Parko Lie
tuvių parapijos Šv. Mer&e^s 
bažnyčioje. Po to padarytos 
bendros fotografijos šalia baž
nyčios ir- atstovai, susėdę į auto
busus,; išvažinėjo.

Seimas išrinko tokią Vyčių 
organizacijos valdybą:

L; Dvasios vadas tėvas Anta
nas Jurgelaitis,

-2r-Pirmimnkas PhRlip-Ska- -■ 
beįkis,

3. Pirma vicepirmininkė Su- 
saną Baumilla,

4.. Antras vicepirmininkas 
Jonas Adomėnas.

5ĄTrečias vicepirm.Stanley 
Vaitkus,

6. t Iždininkė Teresė Trainis,
7. : Finansų sekretorė Anna

■ Marie Kassel.
8. Protokolų sekretorė Anna 

Klizas Wargo,
9. Lietuviški reikalai — tėvas 

C.. Pugevičius.
Valdyba nuspręs, kas atsto

vaus Vyčius ALToje. Valdybos 
nariai išklausė gausius nepaten
kintųjų balsus.

Kosta Rika išvijo 3 rusus
SAN JOSE, Kosta Rika. — 

Kosta Rikos vyriausybė įsakė 
trims sovietų diplomatams tuo
jau išsikraustyti, nes jie kišosi 
į Kosta Rikos vidaus reikalus. 
Įsakymą išsikraustyti gavo pir
mas sekretorius Juri Čeriš, 
Aleksandr Mordoveis ir jo. žmo
na Olga.

Indiros Gandhi pareiškimas 
nuvertė č. Singh kabinetą. 
Jis nenorėjo traukti teis
man buvusį premjerą Desai.

KALEN DORELIS

Rugpjūčio 21: Basė, Pijus X 
Pop., Žaibonė, Sungailė, Bu
kantas.

Saulė teka 6:04, leidžiasi 7:43.

Oras drėgnas, lis.
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LENKŲ KALBA OKUPUOTO.] LIETUVOJ
LENKAI VAŽIUOJA I VILNIŲ RUSŲ KALBOS PASIMOKINTI

Lenkų spauda “krajuje” ir Dziennik Zwiazkowy Chicagoje su 
pasitenkinimu persispausdino iš Vilniuje leidžiamo dienraščio 
“Oherwony Sztandar” (Raudonoji Vėliava) naujausias informa
cijas apie lenkų kalbos mokymą ir jos vartojimą rusų okupuotoje 
Lietuvoje. Tas informacijas Vilniaus dienraščiui (Czerwony Sztan
dar) surinkęs istorinių mokslų docentas W. Czeczot, būtent: r

“Pasiremdamas SSSR konsti- kytojauja lenkiškose mokyklo- 
tucija, kuri garantuoja mokslą 
gimtąja kalba, autorius pateikia 
Lietuvos TSR švietimo ministe
rijos duomenis, iš kurių paaiš
kėja, kad toje respublikoje gy
vuoja 124 aštuonklasės ir vidu
rinės mokyklos su dėstomąja 
lenku kalba. Jose mokosi arti 
13,000 vaikų ir jaunimo lenkų 
tautybės.

Per 20 metų tiems pirmie
siems forpostams mokytojus 
ruošia lenkų kalbos, lenkų lite
ratūros skyrius Vilniaus Peda
gogijos institute. Jie ten tobuli
nasi pagrindinėje mokytojų spe
cialybėje — lenkų kalbos ir li
teratūros, ir papildomai istori
jos ir geografijos.

Lygiai to instituto fizikos - 
matematikos skyriuje yra gru
pės studentų su dėstomąja len
kų kalba. Be to, jau metai kaip 
veikia nauja specialybė — pe
dagogika.

Studijos su dėstomąja lenkų 
kalba, be abejo, kaip visame 
institute, tęsiasi 5 metus (sta
cionarinės studijos — akivaiz
dinės). o neakivaizdinės — 5.5 
metų. Aiuo metu ten tobulinasi 
280 lenkų tautybės studentų, o 
absolventų skaičius tuose pada
liniuose jau viršija 500 asmenų.

Aiškų, kad daugumas jų mo-

se, bet, pavyzdžiui, absolventai 
su pedagogišku pasiruošimu bus 
taip pat nukreipiami į rajoni
nius švietimo skyrius, gali būti 
mokyklų direktorių pavaduoto
jais arba dirbti įmonių patarė
jais kabinetuose.

Jau dabar daug Vilniaus Ins
tituto polonistikos absolventų 
dirba respublikos įstaigose ir i 
organizacijose tokiose pareigo-. 
se, kur reikia mokėti lenkų 
kalbą. Pav.. yra užimti (įdarbin
ti) turizmo biuruose, archyvuo
se, redakcijose, radijo pranešė
jais, vadovėlių lenkų kalba lei
dyklose ir daugelyje kitų vietų. 
Taip pat daugelis jų užima vie
tas partijos aparate ir administ
racijose, Lietuvos KP rajonų 
komitetuose, vykdomuose komi
tetuose. komsomole ir taip pa
našiai.

Per 10 metų Institutas Vil
niuje ir Vroclavo (Breslau) 
universitetas palaiko glaudų 
mokslišką ir didaktišką bend
radarbiavimą. Per tą laiką 
Wroclave mėnesinėse kalbos 
praktikose dalyvauja po dau
giau kaip 130 studentų iš Vil
niaus. o 40 Wroclavo profesorių 
praveda diktatinius užsiėmimus 
Vilniuje.

Be to, Wroclavo studentai at-

važiuoja Į Vilnių pagilinti rusų 
kalbos mokėjimą.

Panašūs kontaktai jungia Vil
niaus “placowka” (for-postą) su 
Varšuvos ir Jagelionų universi
tetais. Jie stengiasi lenkų mo
kymo Įstaigose ištobulinti suge
bėjimą tinkamai dėstyti vilniš
kę pol onistiką ir studentus iš 
Vilniaus nukreipti į polionisti- 
kos studijas Varšuvoje ir Kro
kuvoje. .. į

šių metų rugpiūčio mėn. Pe-| 
dagogikos Institute Vilniuje! 
vyksta įžanginiai egzaminai no-j 
rinčių įstoti į sekančią grupę 
siekiančių tapti polionistikos 
studentais.”

Krinta amerikiečiu ūpas
CHICAGO. — Continental 

banko Vartotojų sentimento in
deksas rodo, kad beveik pusė 
apklausinėtųjų žmonių yra nuo
monės, kad bizniui sąlygos Chi- 
cagos srityje yra pablogėjusios. 
46 nuošimčiai pasisakiusiųjų 
įsitikinę, kad po metų nuo dabar 
sąlygos bus dar blogesnės.

Padaryta apžvalga taip pat 
parodė, kad gazolinui tiek pa
brangus, 59 nuošimčiai pakeitė 
automobiliais važinėti įpratimą. 
Iš jų 85 nuošimčiai rečiau ir 
trumpiau bevažinėją.

Kita apklaustųjų beveik pu
sė pasisakė nekeisią savo įpra
timo važinėti automobiliu, ne
paisant kiek gazolinas pabran
go. Chicagos miesto gyventojų 
53 L sako, kad sąlygos pablo
gėjo, o priemiesčių gyventojų 
tik 42D buvo tos nuomonės.

RENGIASI IšPIAUTI VISUS PRIEŠ JĮ 
BALSĄ PAKALUSIUS KURDUS

TEHERANAS, Iranas. — Mu
la Chomeini sekmadienio rytą ■ 
pasiskelbė visų Irano karo jėgų j 
vadu ir įsakė ruoštis karui prieš : 
balsą ir kardą pakėlusius kur-: 
dus. Į

Sekmadienio rytą Chomeini , 
įsakė visiems Irano kariams už
imti visą Irako pasienį ir sieną 

j su Iraku visai uždaryti. Iki šio 
Į meto Irako kurdai laisvai galė- 

■ jo persikelti į Iraną ir aplankyti 
savo gimines be jokio leidimo ir 
jokio apklausinėjimo. Irano kur
dai taip pat laisvai galėjo pereiti 
Irano sieną ir joti toliau į Irako 
vidų. Labai laisvai kurdai galė
davo įvažiuoti į turkų Kurdis
tano sritis, bet ten pasienis bu
vo stropiau kontroliuojamas.

Mula Chomeim nepripažįsta 
jokių anksčiau kurdams duotų 
privilegijų. Jis pareiškė, kad jis 
esąs vyriausias Irano karo va
das ir reikalauja, kad visi jo 
klausytų.

Paskutiniai Irano radijo pra
nešimai sako, kad mulos Cho
meini vadovaujamas dalinys! 
praeitą naktį išlaisvino kurdų 
valdytą Paves (Paveh) miestelį. 
Chomeini įsakė tuojau pakarti 
trylika kurdų vadų, drįsusių 
pakelti balsą prieš Irano Islamo 
respublikos patvarkymus. Pra
nešimai iš fronto sako, kad kovų 
metu žuvo.400 kurdų ir karių. 
Žinios nepatvirtintos.

Mula Chomeini pats pasiskel
bė Irano karo jėgų vadu, bet net 
ir šių dienų Irano tokie pasky
rimai vieno asmens galia n ėda- 
romi. Iranas turi vyriausybę ir 
karo vadus. Irano kariai turi 
padarę susitarimus su premje
ru Bazarganu. Jie laikosi, pagal 
paties premjero nurodymus, su-1 
sitarimu su kurdais. Premjeras; 
prižadėjo gerbti visus kurdų su
sitarimus su Irano šachu. Irano 
karo vadas šiaurės srityje pri
žadėjo kurdų vadams. ] 
laikysis kurdų prieš 50 metų 
oasirašytos sutarties su Irano 
šachu. Irano kariai norėtų šių 
susitarimų laikytis, nes jie ne
nori naujos kovos su kurdais.

Mula Chomeini. sekmadienį 
sakydamas kalbą krašto gyven- j 
tojams, pabrėžė, kad jis reika
lauja visiško paklusnumo. Jeigu 
kariai, vyriausybės atstovai ar : 
mulos drįs jo neklausyti, tai jis 
bus priverstas elgtis labai griež- ( 
tai.

Užsienio korespondentai ir . 
diplomatai yra įsitikinę, kad 
Iranas yra naujos įtampos išva
karėse. Chomeini tapo kariuo
menės vyriausiu vadu, kad ga
lėtų kontroliuoti visas karo jė
gas. Iki šio meto Chomeini ga
lėjo pasitikėti tik nedideliu 
aviacijos karo daliniu, o visi kiti 
reikalavo garantijų, kad nebūtų 
sušaudyti, kaip buvusieji karo 
vadai. Chomeini yra pasiryžęs 
kontroliuoti Irano karo jėgas.

Pirmadienio rytą Irano vy
riausybė paskelbė visų jaunų 

' vyrų mobilizaciją kraštui ginti.

Diplomatines painiavos 
Tolimuosiuose Rytuose
Kinija perspėjo Japoniją ir 

> Jungtines Valstybes, kaltinda
ma. kad jos planuojančios pulti 
Vietnamą, rašo Filipinų laikraš
tis Panorama, esą Kinijos vice
premjeras Deng Xiaoping pasa
kęs Filipinų prezidento žmonai 
Imeldai- Marcos, -jai praeitą mė
nesį besilankant Pekine, kad 
abidvi valstybės darytų labai 
rizikingą žygį. Deng pasakęs, 
kad Vietnamas “sųkeFa tiek 
daug rūpesčių, kad niekas ne
begali ramiai miegoti” ir kad 
Kinija buvusi "priversta” ata
kuoti po to. kai Hanojus padarė 
invaziją Į Kambodiją ir išpro
vokavo pasienio incidentus, -ku
riuose buvo užmušta daugiau 
kaip 300 kiniečių.

Savo ruožtu Kinija ir Jung
tinės Valstybės praeitą sekma
dienį buvo pakaltintos, kad jos 
“tiesiogiai ir netiesiogiai” pade
dančios musulmonams maišti
ninkams Afganistane. Afganis
tano premjeras Hafizulląh Amin 
pareiškė, kad tos dvi valstybės 
yra įtraukusios Pakistaną ir Ira
ną talkon, .siekiant nuversti 
jojo sudarytą Maskvai palankų 
režimą, “Lvginant, kad Vietna* 
mo kare dalyvavo. 600.000 ame- 
rikiečiųgmęs turime nedaugiau 
kaip 1,600 sovietų patarėjų — 
gal iš viso bus . nuo 1.000 iki 
1.500 sovietų patarėjų”, pasakė 
Afganistano, .premjeras, ginda
mas su tų “patarėjų” patarimu 
sudarytą probolševikinį kabi
netą.

vesti karą prieš kurdus, pasi
priešinusius.^ Irano vyriausybei 
ir mulai .Chomeiniui. -Kurdai 
skęlbia. kad jie neskelbia jokio

kad jis j karo Irano vyriausybei, bet jie
nepritaria mulos Chomeini 
skelbtai islamiškai Irano 
publikai.

Užsienio diplomatai labai 
džiai seka Irano vyriausybės ir 
paties vyriausio mulos nuotai
kas. Užsieniečiai nemano, kad 
Irano kariuomenė taip lengvai 
galėtų r,’’malšinti kurdu 
kia neužmirš, kad 
riuo1 '’iiė yra likusi 
c' s. visi žino, kad 
atkakli s kovotojai.

pa- 
res-

ati-

Rei- 
Irano ka
be arnuni- 
kurdai vra

— Amerikoj statoma daugiau
vėjo malūnų energijai pažaboti. Oficialiai skelbiama, kad teks

Pulk. Kazys Škirpa, 
šeštadienį, rugp. 13 d.. ji> 
mirė Washingtone, sulau 

kęs 84 ‘tnetų amžiaus.
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o, proto ir jausmy darnos pagrindai jausiu mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

Lietuvos generalinė konsule Juzė Daužvardienė O TREJOPOS
- •:f * ■ . ■VISKĄ ATIDUOK IR NIEKAD DIRBTI NENUSTOK! 

Albertas ŠveiceriSj M,.D.
Į . - '

-£ --r- ; * i « = ’ieko artimui nepadėsime, zė Daužvardienė. Ji'yra’ mums> kalbėdami, tik rankas ske-! visiems siektino trejopo sveikatingumo simbolis: kūnu gaji.
tokio ■ ntikra, a

ni.’ Reikia visu savimi Ikinti'ir kas brangiau- dovanoti': tik elgesio prasi- i .’•pagalba, ne-;

lininko, velionies Adomo Varno vienas meniškiausių tapybos darbų yra paveikslas pavadintas “Gyvenimo bangose”. Jis vaizduoja pačio dailininko ir jo žmonos veidus banguojančios jūros fone. Taip ir kiekvieno mūsų gyvenimas yra banguojančios jūros pavidalo: vieni joje sėkmingiau už kitus iriamės, kiti anksčiau už kitus gyvenimo jūroje skęstame.Laimė, kad mes Amerikoje gyvenantieji lietuviai turime ant granitiškai tvirto pagrindo stovinti ir lietuviško gyvenimo jūroje pajėgiai švytintį švyturį, tai didžiai gerbiama, visų mūsų mylima, asmenybe brandi erudite — Lietuvos generalinė konsule JUZĖ DAUŽVARDIENĖ.Ji savu da~bu saugo mus nuo gyvenimo smulkmenose paskendimo. Ji savu gyvenimu moko mus tinkamos elgsenos — tikro bendruomeninio gyvenimo: kuo daugiausia gėrio suteikti vienas kitam, Tai svarbiausias įsakymas bendruomeniniame gyvenime. Be davimo ir gavimo nėra visuomeniškos b e n druomenės, jau nekalbant apie vieno su kitu peštynes. Mums nebūtini tikintieji, nei netikintieji, o rai reikalingi vienas kitam dedantieji — duoti ir gautijėgiantieji asmenys. Ir dabartinis Popiežius taip pajėgių — naujos kartos dvasiškių ir tikinčiųjų pageidauja i

nei tik- pa- pa-
ir tokių troš-l rotu laki ir asmenybe žmoniš-Į kimų įgyvendinimui dirba. To- Į dėl mes visi mažiau dėl odoska. visuomeniška, pdtfaukli.Du kartu- jos aplankyta nepriklausomybės laikais Lietuva yra jai. panašiai kaip genialiam poetui tremtiniui Adomui Mickevičiui, kaip sveikata ■ brangi. Tą tiesą mes- visi tremtiniai tik tada pajutom, kai brangiausio dalyko netekom, Lietuvą tėvy-j ne apleidę. Visų mūsų širdyse Į esamą tėvynės prisiminimą’ me- jir dirbti Lietuvos į niškai perduoda mūsų pajėgusis nepabaujančią^ asmeny-į poetas Bernardas Brazdžionis^ ■ ''A’mer’koš lietuvaitė, i šitaip apie' tėvų namūš pasisa- Lietūvcs generalinė konsule Jų- kvdamas: . ,

rojiškas ant žemės gyverrimas.JPasakysit, kad tokio žmogaus j elgesio ši žemė dar nematė. O i
vo tarpe turėdami minėtai p

auoda
j

spalvos kitataučių dejuokime, kiek daugiau visuomeniškų saviškių prisiauginti stenkimės.Generalinė konsule savu iš mąstytu, taikliu, ir trumpu žodžiu skatina mus .daugiau - savais darbais rūpintis, paliovus vien ■ kalbomis savą veiklą pradėti, tęsti ir baigti; Ji sava erudicija kreipia mus šalin nuo ignorancijos: tikrai perdaug mumyse yra žinančių taip, kaip tikrumoje nėra.Ji pasigėrėtinai kultūringaiKai tave menu aš. tėviške senoji, Su tavimi kai atminimuose esu. —Sningant — gėlės žydi, o niiškų gelmėj tamsiojoj.Lyg tavam sodne — šviesu, šviesu:Kai tave menu, tėvų namų ugnele.Mano šaltos rankos šyla vėl, V iVėljgyyenti tavo dienai' širdį keliaAmžinos gyvybės žydinti srovė.” ‘ 7 '1gose: kuo lietuvis bus trejopai■iėtuvos Generalinė konsuleyra mūsų prarastos tėviškės dalis. Ta dalis našlaičiui lietuviui — kūnu, protu ir asmenybe(jausmais) sveikesnis ir dėl to-įbartinuas -laikais yra ’didelisc'ėris: Tikim.~brazdžiomškai nu-š vi diena: kiek vienam mūsiškiui1’susitikus. turimų reikalų sutvarkymui, su Lietuvos atstove. Ji' tikrai vta BrazdžioniŠko minimos uetuvisKos gyvybes zy-Į dintį-visus mus lietuviškan dar-| ban nuteikianti srove. Jai savo į deiitfetinį jubilieju mininčiai .mesggsi savais elgesiai ryžta- ‘ mės^silkinti jos sunkiose parei- j
Ur u-■ nr..i ,, , ■-

Magdalena B. Stankūnienė
moji mūsų krašto atstovė. Reikiamai ir tikrai ją pagerbti norėdami, ryžkimės jos seną troškimą patenkinti: sukaupkime vienan židiniu visas lietuviškas' rankas; širdis ir galvas. Tik' tada ims judėti reikiamu greičiu tinkamon kryptin trejopa mūsų sveikata ir visi lietuviu bei Lie- , x x i tuvos reikalai.koncentruotu]

i atstovauja Lietuvą’ visų kitų valstybių atstovų — konsulų, diplomatinio korpuso akistatoje!. kilnia, žavia, lietuviškai papuošta išvaizda, a s m e n ybės brandumu, didžiu išsilavinimu, puikia konsularine patirtimi ji sužavi kiekvieną ir laimi Lietuvės reikalų sprendime tokį palankumą, kad net išrenkama vi-

Tepranyksta mūsų tarpe kairumas, dešįnumas ir dar kitoks “urnas”, dabar perdažnąi statomas virš visų Lietuvos reikalų. Eikime visi į .bepdrą darbą būdami kultūringai saviti. Tik pra7 dėkime vienas su kitu bendrą kalbą. Tada pažinsime geriau vienas .kitą ir imsime gerbti žmoniškus artimo nusiteikimus. Reikia kiekvienam aukotis kito labui ir dirbai tokio labo padidinimui. Kito kelio į sveikesnį, geresnį 'mano ir kiekvieno kito; rytojų nebuvo, nėra ir negali | būti. Tik per vienas kitam ran-{ kos padavimą.—per širdies vienas kitam rodymą ir per išminties sau vadovu paėmimą, mes

_ I
Iš gėlių ciklo — aliejus 1974 į

Ačiū mūsų tėveliams ir močiutėms sengalvėlėms už mums įkvėptą žmonišką elgseną, už darbo pamėgimą, už išmokymą lietuvių kalbos ir už taip kultūringą pristatymą lietuvybės, _ kad mes ją širdies gilumoje patalpinę. dar ir šiandien visiems , gražiausioje formoje perstatome ir iš jos sau stiprybės semtis pajėgiame, šiandien lietuvis šiame krašte yra žinomas ir vertinamas kaip pavyzdingas, patikimas ir nepakeičiamas darbinin-. kas, dėl to jis, kitus pralenkiant, Į vis paaukštinamas darbe esti. 
1 Šia proga dėkojame Juzės DaužvardienėsRauktytės tėveliams, taip kultūringai jaunutei Juozytei savu apsiėjimu įskiepijusiems lietuviškos kultūros ’ tokį pamėgimą, kurio jai užtenka visam jos gyvenimui lietuvišką gėrį skleisti savųjų ir svetimtaučių tarpe. Jos tėveliai leido jai siekti mokslo — ji tapo advokate. Tai pavyzdys visoms mūsų šeimoms. Ji tapo didžia visuomenininke. Jos buvo ir yra visur, kur tik kultūrinis gyvenimas virė ir verda. Tai pavyzdys visiems jaunuoliams ir jaunuolėms. Ji mokėsi muzikos, skambino, dainavo, lietuviškas programas ruošė, pildė ir žmonėms varge profesionališkai padėjo.Suaugusi ji išplaukė į platesnius vandenis — kultūrinėse organizacijose ji gražiai reiškėsi. Ji yra išskirtinai gražios, šiaudinukais papuoštos Kalėdų eglutės Mokslo ir pramonės muziejuje pradininkė. Ji yra jaunų lietuvaičių į lietuvišką gyvenimą įvedimo per kultūrinius pasirodymus pravadyrė. Ji yra skaniausio lietuviško maisto receptų knygos, susiląukusios daugiausia- laidų nei bet kurikita

tuvės puoškitės tik visame kul-I turingame pasaulyje vertinamo-1 mis puošmenomis: asmenybės j branda, išmintimi, išsilavinimuj — išsimokslinimu. ir nemeluota' lietuviška kultūra. Kiekvienam į asmeniui yra naudinga turėti' prieš akis gėrio simbolį, pagal j kurį rikiuotų savo elgesį per vi-į są savo gyvenimą.Gydytojai turi savam elgesiui sektiną pavyzdį — dr. Vincą Kudirką; dailininkai — na Čiurlionį; poetai — Kristi-!■į joną Donelaitį; dvasiškiai ' kan. Tumą-Vaižgantą. O visivisokio stovio lietuviai, ypač lie-!tuvės. turime savo darbams] vu vyru, .Lietuvos Konsulu am- siekti didesnio tobulumo simbo-i žinos atminties dr. Petru Dauž- ; lį — Juzę Daužvardienę. Ji yra i

Konstanti-j lietuviška knyga, autorė.Kur kas kultūringoJietuviško —; dirbama —' ten Lietuvos Gene- — ■ ralinė Konsule Juzė Daužvar- • - ' dienė dabar, o anksčiau su sa-žinos atminties dr. Petru Dauž- vardžiu pirmieji įvertindavo daugeriopai tiek* 'iškili.'’kad mes kultūrinę veikiąs-Jokia, kidtūri-^ nors ir iš visų jėgų' stengsimės nė organizacija'neapsieina . be — vargiai pajėgsime būti jai Didžiai Gerbiamos Lietuvos at- pakankamai geri. stovės talkos. Niekas negali jai

ki o sus veikimo pajėgs elgtis tar kingiau. ktritūririgiau —'tuo'Lietuvos atstovei lietuviško darbo našta bus lengvesnė. Tuo pačiu gerės jos sveikata ir ilgės darbingieji jos gyvenimo:metai. To kiekvienas lietuvis jai nuoširdžiausiai linkime ir šveicerrš- kai ryžtamės savas pastangas kenčiančiai tėvynei skirti ir taip dirbant niekuomet nepaliauti.Vieno žymiausio Lietuvos dai-

Some 1F0 typical American hemes can be heated for a 
year v ith the fuel savings a Chevrolet auto plant In Detroit 
is getting from car parts before they even go Into the auto
mobile. The fuel gzs Is being saved at Chevrolet’s Detroit 
Gear & Axle plant in a simple metal testing procedure being 
performed here by Hazella Fuqua. The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be heat treated 
before they can be machined. Formerly all pinion gear forg« 
ings were put through the heat treating furnace. By selecting 
only the ones ^hich need the heat treatment, some three 
EiiHion cubic feet of gas per monUL^or 36 million cuhio 
fait & i savad. -—, ■—i ■■■ w « n 11 "i* > ii

sus kraštus šiame krašte atstovaujančio Diplomatinio Korpuso dekane-viršininke.Ne bet koks asmuo tokios garbės iš .svetimtauč ų susilaukia, čia re;kia pajėgti didžia šviesa švitėti ne tik saviems, bet ir kitų tautų rinktiniams atstovams. Už tokį Tamstos švitmtį žavesį. Didžiai Gerbiamoji Lietuvos Atstove, mes visi iš širdies gilumos esame Tamstai dėkingi ir didžiuodamies, širdyje didelį pasitenkinimą jausdami, iškylame svetimtaučių akyse kaip kultūringos šalies va’kai. Pagal Tamstos, gerbiamoji mūsų kraš- jto generaPne konsule, pajėgumą. svetimtaučiai sprendžia apie viso Tamstos atstovaujamo krašto žmones. Mums tik lieka pas’spausti ir Tamstos neapviltų Vieno k:to mūsiškio nekultūringas elgesys gali rimtai apsunkinti Tamstos išskirtinai sunk;a<= pareigas, atliekamas mūsišk u ir mūsų krašto naudai. Už tai mes visi iki vienam jun- kifnės draugėn dirbti lietuvių, l'etuvybės ir Lietuvos naudai, nepamiršdami puošti savais elgesiais ir š’ taip svetingą mums kraštą. Nežiūrint kirk kuris pakrypės sava asmenybe būtume, visi Iki v’ėnam ryžkimės vieningai, kultūringai, vienas kitam padedančiai save nusiteikimais tiesinti ir šių d’enų mokslo šviesa šviestis. Tik asmenybėmis sužmoniškėję ir reikiamai apsišvietę. mes pajėgs:me sau, saviesiems ir L etuvai būti nau- iingi. Mus vienybėje žmoniškai dirbančius joks priešas nepajėgs šsklaidyti.Tokio mūsiškių darbštumo ir sutartino susiklausymo seniai is musų laukia Didžiai Gerbia-

pajėgsime sausinti dabartines * mūsiškių didžiausios nesveika- į tos-nesantaikos balas, šitoks mūsiškės tarpusavinės nesantaikos išdžidvinirrias ir yra pats prasmingiausias mūsų visų pagar-i boj laikomos Lietuvos Genera-! lines KonSulės pagerbirhas jos deimantinio jubiliejaus proga mūsų visu jai teikiamas. i‘'.Daktare, ar nežinai kokių vaistų tai nesantaikai mūsiškių tarpe pagydyti..— klausė kūrtą Gerbiamoji Jubiliatė. Tuo ji didį savo širdies skausmą dėl mūsiškių įvairiausios nesantai- i kos išreiškė. Bent šiame jos ju-1 bilieįuje visi mes ryžkimės ištraukti visus kalavijus iš Lietuvos atstovės širdies, per savitarpinės taikos įgyvendinimą. į Ji tokia kilni,.paslaugi, sū kiek-! vienu randanti kalbą, kiekvie-; nam talkinanti ir savų liętuviš-Į kūmo šaknų nepamirštanti: ji ne tokia kap daugelis aukščiau pakilusių mūsiškių, kad pamiršta savus varganešnius brolius. Kas cento nevertina,, tas .pats nėra cento vertas. Bent kiek žntoriiškumo savo asmenybėje turėdami, mes suteikime tai mūsų krašto istorinio pajėgumo asmenybei — Juzei Daužvardie- nei-Rauktytei galimybės dar.il-j gai, lygiai pajėgiai' ir nuotaikiu- • gai kelti mus visus j lietuviško, kultūringumo auldftuiHas. jVisos lietuvės persistaUykite sau savo dvasioje Amerikos lietuvaitę Juzę Daužvardienę -; Rauktytę už sektiną pavyzdį t višoje savo veikloje. Nieko nekilmingo nedarykite, kas šiai didžiai Jubiliatei nepatiktų, kas ją kaip Lietuvos atstovę įskaudintų, ar jos sunkų darbą dar daugiau apsunkintų. Visos lie-

užmesti nė šešėlio jos taip šaka, toje, visiems naudingoje veik
loje. Tai sektinas visiems mū
siškiams gyvenimo kelias: ma
žieji lietuviukai pastebi kiek
vieną vyresniojo nuslydimą, ta
da prasideda vyresniųjų negerbimas, lietuvybės niekinimas.Ji didžiai talkino ir Alvudui, jam žengiant pirmuosius savo gyvenimo labai sunkius žingsnius. Alvudiečiai didžiai vertina jos pagalbą ir už ją jai nuoširdžiai dėkoja.Tamsta, Didžiai Gerbiama Lietuvos Generaline Konsule Juze Daužvardiene, esate lietuviško džiaugsmo ir laimės šaltinis, visiems lietuviams nuolat trykštantis ir juose apšvietą, minėtą trejopą sveikatą, lietuviškumą ir žmoniškumą savyje gausinantis. Šiandien Tamstos deimantiniame jubiliejuje mes Tamstą gerbdami ir, sveikų, kūrybingų bei ilgiausių metų linkėdami ryžtamės, Bernardo Brazdžionio skatinami, Lietuvai atsakančiai dirbti: “Tėvyne, tau mes darbus kaip džiaugsmo aleliuja, širdžių aukas ir meilės vainikus sudėsim’’.. •» . • ;hTaip .^trejopai. tpatvarius-žmo^ : . niškus asmenis,. kokia Tarusia, iškilioji lietuve Juze Daužvąr: .: diene-Rauktyte, esate, net specialiai nemedituojant, nųęįąt gaubia Tvėrėjo palaima. Tokios , ■ laimės kiekvienam ne tik lietuviui, bet ir šios žemės gyventojui dasiekti -:užsitarnauti tik ir tereikia. " • ' ' ■■ ■

.>■ f r . J* -Ačiū Tamstai, Lietuvos. Atstove, už tokįon Jaimėn mums kelio rodymą savu pavyzdžiu, -visu savu gyvenimu. Mes steng- . , /sįmės nors maža dalele Tamstos veiklai prilygti.. Taip mus. dirbančius, tikimės,,. Tvėrėjas tikrai neapleis. . .
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heart of finances.
You can’t afford to be wronfi. 
Because if you’re in charge of J 
the family budget* you’re 
making decisions about the ■ ' 
future, too.

And that’s where UA 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bari. Of - ’ \ 
encourage your husband to 
sign up tor the Payroll Saw 
ings Plan where he works, i 

That way, while you’re I 
meeting fhe-day-to-day ex- ; 5 
penses, you’ll still be buildingt 

a more secure future for your k 
family. / ,

U.S. Savings Bonds. For - 
the woman who really • 
a good bargain.
N<w E Rond, pny 6$ wImmj Vli fe
mrtarrty of 5 y-wrw (4MS the ftntyMtr);. 1 
Bnnds Art if «nl#m dffrti iį dL ,
When needed, they can be aubed JQur 
hsflk. Inters it not to fc* « bgrf!
income toxe*. And federal tax Im . , J
deferred until rederatJtiafa jSf "r >

J
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Join the Payroll Savings Pla^, f 

--

i — kAuJ : ... 1 Ąuodąy, August 2^ X973 —^



JONAS VAIČIŪNAS

Vieškeliais ir sunkeliais (1)TIKRASIS TAUTIŠKUMASšaulių Sąjungos įsteigėjas, didis lietuvis kūrėjas ir.filosofas VI. Pūtvis rašo: “Mintimis pereinu visus mūsų viešojo gyvenimo užkampius ir visur užkly- nita partinumu, tai vėl minios aklumu, tai vėl priešų bloga valia. Nėra lauko sklypelio, kur galima būtų pritilpti su savo trimis grašiais. Perbėgu mūsų tautos istoriją ir nerandu niekur gryno tautiškumo pažymių, taip kaip kai kurių kitų istorijoje, pa v.: žydų kiek aprašo šv. istorija seno įstatymo, arba graikų, o kad nors ir pragaro vaikų lenkų”. (Kalba netaisyta. J.V.)Nors šie žodžiai parašyti gal prieš pusšimtį metų, tačiau jie galima pritaikyti ir mūsiesiems . laikams, Tiesa, Pūtvis kai kuriuos klausimus yra sprendęs kiek aštrokai, bet, žvelgiant antraip, jei- jis,* Pūtvis, būtų nuolaidžiavęs, būtų pasidavęs neigiamoms srovėms, vargu iš viso Šaulių Sąjunga būtų išvydusi'dienos šviesą ir išlikusi iki • šios dienos.Svarbiausia, kad pats Pūtvis iš mažens lietuviškai nemokėjo, ■ tik, kada pasijuto esąs lietuviu, atskyrė lenkųz tautą nuo lietuvių, išmoko .kalbą ir tapo vienu iš didžiųjų lietuvių tautos sūnų.Tapo jlietuviu be mažiausio komproi^^u^ėtųviškame gyvenime. :Jo švi^^srpavyzdys šiandien įaugęs į žūlių tarpą. Jo šviesiu pavyzdžiu gėrisi ir ta lietuvių visuomenės dalis, kuri daugiau su jo raštais;ir mintimis susipažinusiu nors, žinoma, ne visi sugeba būti tokiais Pūtviais, — tikriau, labai ir labai retas kas.

prašau, Mielas Skaitytojau, dar ištraukėlę: “Jeigu mes nusirisime tokiems piliečiams, ir padarysim logingas išvadas ligi galo, tai pamatysim, kad tuokart nėra ko ir kalbėti ir svajoti apie bet kokius tautinius idealus. Praktiškame gyvenime neišvengiami yra kompromisai, reikalinga yra tam tikra taktika, bet negali būti kompromisų ideologijoje. Čia vienas iš dviejų: arba mes norim išlaikyti ir atiduoti ateičiai šventą tėvų palikimą arba ne”. (Kalba netaisyta. J.V.)Toliau Pūtvis aiškina, kaip jis išsitaria, demokratybę. tardamas, kad d’emokratybė turi būti imama tarptautiniu mastu, nes liečia santykius tarp tautų, ir ji mums sako, kad jeigu mes norim būti teisingi, tai turime pripažinti kitų tautų norą išlaikyti grynai tautinį žemės valdymą jų tėvynėse.Tokiu būdu, Pūtvic^ynintys toli gražu nėra nei fstsrstiškos, nei naciškos, nei šovinistiškos. Jis pripažįsta visoms tautoms ir visiems žmonėms lygias teises.. Kas yra įsigilinęs. ų.?'Pūtvio raštus, tikrai patvirtins 'jo. Pūtvio, demokratinį susipratimą. — toje demokratijoje ir yra j pastatoma lietuvių tauta targę kitų.Tremtyje (vis dėl.toj^^ar vis laikausi savo: emigrantai, šavo_' ri^^ .gimtąjį kraštą, bėCpeirJtą išsisklaidę, svetimuose kraštuose, ištremti. J.V.) tautybei išlikti sąlygos, žinoma, kitokios, bet idėja ir tikslas lygiai .tas pat. Stiprinti savus papročius, neužmiršti savos kalbos, jaunimą

ne ne pleidę ievar-
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VOLDEMARININKAI VOKIEČIU

M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas įc sumanytai operai Jūratė

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

vesti teisingu keliu. — argi Ne-i kęs, silpnai valgęs, nusidirbęs... priklausomoje Lietuvoje ne toks Į Tik vėliau atsirado inteligenti
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TRYS NAUDINGOS

buvo- tikslas? Čia, svetimuose kraštuose įsikūrusiems ar pusiau Įsikūrusiems, užkrauta dar viena didžioji pareiga: neužmiršti pavergtos Lietuvos, galimomis jėgomis prisidėti prie jos vardo kėlimo svetimtaučių tarpe, tvirtai atsistoti už Lietuvai laisvinti veiksnių pečių ir1 juos remti visomis išgalėmis ir būdais, gerbti Nepriklausomos Lietuvos tęstinumą atstovaujančius diplomatus ir kitus oficialius asmenis, na. ir kelti teigiamą lietuvio vardą, kad svetimieji vėl neprimintų senesnius laikus, kada mes nebuvome lietuviai, o tik kažkokie luganai. Dabar jau luganas baigia išsinešdinti, ir čia didelis nuopelnas ir buvusio ALTos, dabar VLIKo pirmininko dr. K. Bobelio. Dabar žodį “luganas” išgirsi tik kokiose prastose vietose, retai darbovietėse. Ir čia tenka pripažinti, kad naujieji ateiviai patys susiprato ir nesidavė savęs vadinti. Atsimenu, amžiną atilsį poetas Algimantas Mackus, dar mums neseniai atvykus Amerikon, darbovietėje buvo luganu pavadintas viršininko, j kad ir nepiktai. Jaunuolis Mac- * kus, dar tada neturėjęs nė dvidešimties metų, užsigavo, stipriai atsikirto, užsidėjo skrybėlę ir sparčiai išdundėjo lauk. Viršininkas buvo priverstas atsiprašyti, ir daugiau toje darbo- vietėje panašaus išpuolio nete-1 ko girdėti.‘ Štai-, kaip kovojama už lietuvio vardą svetimame krašte.Atsiprašau, bet, vis dėlto, bėda bėdelė dar mus persekioja. Tai pasėka ilgametės rusiškosios okupacijos, lenkų dvarininkų, turtuolių įtaka skriaudžiamam mužikėliui lietuviui, prieš kurį, suvargęs, bet tikras lietuvis buvo priverstas lenkti galvą iki žemės... Nesuprato dar tada skriaudžiamas lietuvis, kad reikia kovoti, reikia kelti galvas aukštyn, kad tas dvarininkas niekuo nevertesnis už be

parodžiusios Lietuvos kai-jos mui kelią, įgalinusios lietuvius šviestis ir kultūrėti, kol. paga- tuvį, nors tas lietuvis ir apdris- liau. prieita prie Nepriklausomybės atstatymo.Tų laikų žymės neretai atsi- spmdi mumyse ir dabar. Gyvename demokratiniame krašte, kur visi turime lygias teises ir balsą. O prisidingime savo pažįstamiems amerikiečiams ar “bosams” pasakyti, ką reikia pasakyti. Neretai laikome svetimos tautybės atstovą vertesniu už save, nors gal tas “atstovas’’ vos pasirašyti moka, tuo tarpu, kada mes dauguma esame mokslo gerokai paragavę.Ir ar čia nebus dar likutis iš vergijos laikų (sąmoningai baudžiavą pavadinau vergija. J.V.), kada kai kurie nusižeminame prieš okupantą, ar jo patikėtinius, pąsiduodame jų siūlymams. Lankome Maskvos siųstųjų patikėtinių menininkų koncertus, pasisaviname tyčia infiltruotus sugadintus, suslavintus tautinius drabužius, šokius, na, ir daina užtraukiame iš ana- Z Wpus geležinės uždangos, labai stipriai savo melodija ar žodžiais atsiduodančią slaviškuoju tvaiku.Žinoma, čia ir sentimentas daro savo. Bet sentimentą tenka paslėpti giliai savyje, nes kitaip yra pavojus išeiti iš VI. Pūtvio rodomo kelio, o Pūtvio mintimis kaip tik šiandien vadovaujuosi.Vienąsyk išgirdau grupę lietuvių jaunimo, traukiantį dainas, galingai, plačiai. Skamba, ką ir sakyti: lietuviai balsingi. Bet turėjau įsiterpti ir kluste- lėti, ar jie žiną, ką dainuoją. Atsakvmas: liaudies daina. Ma- no užtikrinimas: ne, mielas jaunime, jūs traukiate propagandinę sovietinę melodiją!Kaip gi jiems niekas nieko nepasakė...— J. Pakalniškis pasakė gerą kalbą Vyčių seime Chicagoje.

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 ........
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

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

$6.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

i

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Ja*w1r»M, A KISS IN THE DARK. POcanttOra Ir Intvmhx nuvtyKr 

ipnJytMi, palata Ii gyvenimo. Lengvu raliu*, gyvi kliba. snfial lilelra 
150 p*L Kilni J3J5O.

Dr. Jimu* B. Kenčitn, HISTORY OF LITHUANIA. Llefavo* Iltorbo 
antranki nuo pit tenuju amžių Iki pokario Metu. Vidutinio formito. 145 
*L, kainuoja tt.OO.

Dr. Jums B. Končiui, VYTAUTAI YNI G<EAT. ’Jtcrtoud DLK Vj 
auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvon valityoea ir kaimynu i»tori ja 
!11 pal. Kaina $3.00. Kietai/ vlr^llala U.OTj.

Dauguma Hų knygų yra tinkamos dovanot Jvalrlondi profomlt. Jai b 
dtaf knygai galima laidyti atailanklua i Naujienas arba itaiuntut čeki r 
^iniCfne perlaida

17.T» &»wtb CbIf* <«••>

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

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
A. J. Gu«««n — MINTYS IR DARBAI. 230 p«l.. iteil*DČhu 1006 

mėty Įvykiu*. Jablooakic Ir Totoraičio dienai Ir 
rtptnlma. ___ ______ ___________________________

A. J. Gu««*n — DANTY*, ju prleilfirt. *ve£k«ti Ir rrril> 
Kietai* rirteUala, vietoje *4.00 dabar ttk _ .___

Mlnkitat* viršilai* Ūk ______________________ ___
A. J. — AUKŠTA KULTŪRA — SIAURO* LMONR1

KMlonėt pe |*pd<ttl»L Dabar ttk ____ ___

Dr.

Dr-

17J» S». HALSTKD ST. CHICAGO. GJ. HSCI

Padėtis RodezijojeRodezijos juodžių daugumos sudarytos naujosios valdžios premjeras A. Muzorewa penktadienį kalboje parlamente pasakė. kad jo (Zimbabvės-Rode- zijos) kariuomenė pirmoji pradėjo ugnį, kurioje buvo nušauti 183 “kontrrevoliucionieriai” iš pagalbinių pajėgų, lojalių vy- riasiam jo vidaus oponentui kun. Ndabaningi Sithole.Abel Muzorewa, kuris yra ir apsaugos bei jungtinių karinių operacijų ministeris, apgailestavęs tą dar liepos pabaigoje įvykusią “aferą”, pareiškė, kad milicijai pradėjus maištą, reguliariai kariuomenei kitos išeities nebuvo.
— Britų spauda kritikuoja premjerę Thatcher už sutikimą reikalauti naujų rinkimų Zimbabvėj e-Rodezi jo j e.
— 25. metu amžiaus Karen Boldt pareikalavo iš turtingo tėvo 33 milijonus dolerių sau ir savo sugyventam 4 metų berniukui. Tėvas liepia jai eiti dirbti. Byla pateko Detroito teisman.■ — 42 metų Jean Christophore buvo ištekėjusi už 19 metų marino, bet prokuroras išaiškino, kad tai būta motinos ir sūnaus. Teisėjas juos išskyrė, duodamas po pusmeti kalėjimo.

Iš komisariato pusės: buvo steng amasi. kad tarėjai neturėtu formalaus ryšio tarp savęs ir nebū'ų kolektyvas, kuris daugiau ar maž’au primintų vyriausybę ir re’kštu bendrą nuomonę; nebuvo leista dėl to suda- ; vyti tarėjų kolegiją, kaip minis- ' teriai sudaro kab'netą. Iš tarė- ų pusės: buvo faktiškai daromi bendri tarėjų posėdžiai, ir net buvo sutarta, kad į pasikalbėji- j mus su generalkomisaru pirma- ; sis tarėjas imtųsi su savim dar vieną kurį iš tarėjų; svarbiais klausimais mėgino pareikšti komisarui savo kolektyvinę valią, nuomonę memorandumais.Iš komisariato pusės; referen- tai kalbėjosi su atsk’rais tarė- ja’s, ir jei tarėjas pareikšdavo skirtingą nuomonę, tai komisą riato sekretorius užprotokoluodavo vokiečių tezę kaip bendrai sutartą ir abipusiškai priimtą. Tarėjas, gavęs protokolo nuorašą, galėjo stebėtis ir tylėti, energingesnis protestuoti. Bet protestas vedė į tai. kad geruoju atveju tarėjui buvo atidaromos durys išeiti. Daugiausia vokiečių spaudimo buvo ūkio reikalais, tad tos srities tarėjam greičiausiai ir teko naudotis durim (prof. V. Jurgutis, prof. B. Vitkus, agr. J. Petronis). Kita tarėjam galimybė formaliai atsiremti veikiančiais teisiniais nuostatais ir apeidinėti vokiečių potvarkius, faktiškai sabotuoti. Tuo labiausiai naudojosi švietimo tarėjas dr. Pr. Germantas,kuriam pasisekė išlaikyti beveik lando ALTos konferenciją.

ištisai, ką mokyklų srity buvo sukūrus* lakinoii vyriausybė, iki palu gale ji« buvo išaiškintas, u gabentas į Stutthofą ir žuvo. Darbo ta-ėjas dr J. Paukštys opinijoje buvo žinomas kaip mažiausiai atsparus vokiečių reikalavimam. Tačiau ir jis negalėjo visų komisariato apetitų patenkinti. Kai komisariatas pareikalavo 100.000 darbininkų į Vokietiją, ir jis atsisakė pasirašyti potvarkį, aiškindamas, kad negali kompromituotis, nes ž;no. jog tokio skaičiaus negalima surinkti. Tada jam davė neribotu atostogų ir pavedė vienam p'rmaįam tarėjui pasirašyti potvarkį.Tokios įtampos tarp komisariato ir tarėjų asmeniniai rezultatai — ne tik dr. Germantas, bet ir teisingumo tarėjas M. Mackevičius, ir kontrolės tarėjas maj. Puodžius, ir vidaus reikalų tarėjo pavaduotojas pulk. Narakas buvo išvežti į Stutthofą.Tarėjai ir kiti administracijos pareigūnai galėjo rodyti pasipriešinimo, nes jautė moralinę atsparą lietuvių visuomenėje, kurios nuotaikas formavo gerai organizuotas ir visą kraštą apėmęs rezistencinis pogrindis.d. Pogrindžio židiniai: pogrin- (Bus daugiau)
— Didokas Čikagos veikėjų skaičius rengiasi vykti į Cleve-
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JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71 st 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 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

išjoti

>

* t Varlė jaučio nepraris.
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Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 psl.______ $10.00

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

Minkšti viršeliai $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai ________________________  $15.0d

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai - _____ $10.00

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted 
Chicago, III., 60608

Pridėti doleri palto iilaidoma.
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Pulkininkas Kazys Škirpa
Praeitą šeštadieni Washingtone mirė Lietuvos ka

riuomenės pulkininkas Kazys Škirpa. Jis buvo gimęs 
'.Lietuvoje, Biržų aps., Salvičių vis., Nemajūnų kaime 

1895 m. vasario 18 dieną. Jaunas Škirpa prieš pati Pir
mąjį pasaulinį karą baigė Mariampolės gimnaziją, bu
vo mobilizuotas, įstojo į caro karo mokyklą, gavo kari
ninko laipsnį ir st j o karo tarnybon.

Marijampolės gimnazijoj ir apyl. pažangiųjų inteli
gentų tarpe pasireiškė susirūpinimas lietuvių tautos ir 
pačios Lietuvos' reikaalis. Gimnazijoj jis jau turėjo pro
gos susipažinti su Lietuvos praeitimi ir inteligentijos 
noru. tapti nepriklausomais. Karo metu ir suirutei Ru
sijoje prasidėjus, Škirpa rūpinosi Lietuvos reikalais, 
palaikė ryšius su Rusijoj buvusiais lietuviais, o kai pa- 

: sitaikė proga, tai grįžo į Lietuvą ir padėjo organizuoti 
nepriklausomos Lietuvos gyvenimą.

Jis savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, prane
šė turimas žinias ir pasisiūlė tuoj organizuoti Lietuvos 
karo jėgas. Tai buvo ne toks lengva darbas. Priešų bu- 

, vo daug, o jėgos mažai. Bet Škirpa -nenuleido rankų. 
Nuo.vienos paskirties, ėjo prie kitos ir. ėmėsi to, kas 
tuo metu viršininkams ir jam atrodė labiausiai reika-

• linga. Jaunas karys buvo paskirtas pirmuoju Vilniaus 
karo komendantu. Tuometinė Lietuvos vyriausybė, prie
šų puolama iš visų pusių, nutarė keltis į Kauną, o Škir
pa, sudaręs savanorių būrį, turėjo ginti Lietuvos teises 
ir ginti Vilnių. Tapęs komendantu, su nedideliu ko
mendantūros būriu iškėlė Lietuvos vėliavą Gedimino

• kalne.
• Tuo metu Lietuvoje nebuvo veik nieko. Nebuvo ka- 
’ rių, nebuvo karo medžiagss nebuvo ir įstatymų, kuriais

naujai- atgyjanti valstybė būtų galėjusi tvarkytis. K.
' Škirpa valstiečių liaudininkų sąrašu kandidatavęs 1 

Steigiamąjį seimą ir laimėjo rinkimus. Liaudininkai jam 
buvo artimesni prie širdies. Mykolą' Sleževičių jis ge- 
riaūsiai pažino. Steigiamajam šernui jis padarė kelis po- 
reiškimus, bet netrukus ėmėsi “Geležinio vilko” orga- 

Z riizuoti, nes lenkus gąsdinantieji vilkai jam atrodė svar-

M
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besni, negu seimo atstovų kalbos, kurios gana dažnai 
tik kalbomis tesibaigdavo.

Škirpa nekandidatavo į kitus seimus, bet tarnavo 
kariuomenėje ir organizavo naujos valstybės gynybą. 
Atrodė, kad "Škirpa neturėjo laiko krašte politikuoti, 
bet kai liaudininkai su socialdemokratais 1926 metais 
laimėjo seimo rinkimus, Škirpa pasiėmė aukščiausią 
pareigą Lietuvoje kariuomenėje. Jis buvo pasiekęs pul
kininko laipsnį, o premjeras M. Sleževičius pasikvietė 
Pulk. Škirpą Lietuvos kariumenės štabo viršininko pa
reigoms. Jis buvo darbe labai smulkmeniškai pareigin
gas, veikalus ir energingas.

Pulkininkas buvo aukščiausias jo laipsnis Lietu
vos kariuomenėje, o štabo viršininko pareigos buvo pa
čios aukščiausios jo pareigos. Pareigų siekti Škirpa 
mokėjo, bet tas pareigas tinkamai eiti jis nepajėgė. Jis 
bandė reorganizuoti Lietuvos karo jėgas, kad jos, kaip 
švecarai, visuomet būtų pasiruošusios kraštą ginti 

rengėsi išvalyti pulkus ir pasirinkti tiktai pačius ištiki
miausius ir patikimiausius kariuomenėje užsilikusius 
vyrus, bet visai neturėjo jokio supratimo, kad maža 
grupelė jaunų aviacijos leitenantų krašte perversmą 
rengė. Štabo viršininkas pranešė karo apyg. viršinin
kams kada jie privalo atvykti į Kauną krašto prez. Dr. 
Kazį Grinių 60 metų proga pasveikinti, bet jam visai 
nerūpėjo, kad tą pačią savaitę keli karininkai ruošėsi 
pagrobti valdžią, išvaikyti krašto gyventojų rinktą 
seimą ir parodyti visam pasauliui, kad kultūringiausia 
Pabaltijo tauta nemoka savo reikalų tvarkyti, kad jai 
reikalingas bizūnas, jei ne svetimas, tai savas. Štabo 
viršininko pareiga ne tik karo jėgas stiprinti, karinin-; 
kus auklėti, bet daboti, kad jaunuoliai nesukiltų prieš 
vyresniuosius, neleidžiant tikrai demokratiniu būdu 
rinktam prezidentui eiti pareigų ir baigti bent vieną 
terminą. Nežiūrint kad nuo kalbų ir linkėjimų išvargęs 
viršininkas, pravažiuodamas pro štabą privalo užsukti 
ir patikrinti, ar viskas tvarkoje. Pulk. Škirpa to nepa
darė ir visai Lietuvai didelę žalą atnešė.

Gerai informuotas viršininkas štabe privalo pasi
tikti įžengusį suokalbininką, bet ne prie karo policijos 
mokyklos slenksčio.

Netekęs štabo viršininko pareigų ir išsimaldavęs 
iš P. Plechavičiaus pasigailėjimo, Škirpa pradėjo poli
tikuoti. Jis susižavėjo Hitlerio karo žygiais ir patikėjo, | 
kad iš nacių galima ką nors išsiderėti. Bet visos jo sva-} 
jonės ir politikoje nuėjo niekais. Pasiskelbė premjeru, 
,bet neturėjo nė vienos dienos kraštui valdyti. Jis džiau
gėsi, kad karo pabaigoje galėjo Didž. Britaniją pasiek
ti, tylėdamas apie savo vyriausybę ir atsiradusį norą 
valdyti Lietuvą. Jis net su frontininkais susidėjo, kad 
galėtų tapti Lietuvos valdytoju. Bet frontininkams 
liaudininkai tiek reikalingi, kiek pernykštis sniegas. 
Jie skelbia doktriną, kad jie vieni sukilo prieš rusus ir 
kad jie ‘"vienų vieni” veda kovą prieš... ką? Na, saky
kim, prieš okupantą, pasimokydami, kaip siūlo kur- 

| suose naujų terminų. Škirpa ir jiems visai nereikalin
gas, kaip nereikalinga ir jų veiklą teisinanti knyga. 
“Jie “vienų vieni”, Amerikos lietuviai jiems tereika-į 
lingi tiktai pinigams, o šiaip jiems geriau. !

Pulk. Škirpa buvo patriotas ir geras karys, bet 
štabo viršininko pareigoms jis netiko. Netiko jis ir poli- 
tikai vadovauti. Jie nežinojo,kad negalima. prašyti Hit
lerio, o vėliau Hitlerio priešą to paties dalyko...

PANEVĖŽYS, LIETUVOJE

JUGOSLAVAI GVILDENA TAUTINĮ KLAU- 
SIMĄ SOVIETŲ SĄJUNGOJE

jungos teoretikai tvirtina, kad 
‘tarybinė’ liaudis ir ‘socialistinė’ 
valstybė yra visuotinos — pla
tesnės už tautines — kategori
jos, kurias galima pritaikyti vi
same pasaulyje..

Knygos Tautybės socializme 
autorius perspėja, kad terminas 
“tarybinė liaudis” yra dar vie
nas. Kremliaus mėginimas pa
vergti . kitas tautas,. Kai tik 
Maskva sutinka pasipriešinimą, 
oficialieji teoretikai ima aiškin
ti, jog Sovietų Sąjungoje nėra 
rusifikacijos, bet tiktai kovoja
ma prieš kitų tautų “nacionaliz
mą”. Kesetovičiaus. nuomone, 
visos tos “tariamos teorijos” yra 
niekas kita, kaip “apologetiški 
bandymai pateisinti dvivalsty-; 
biškumo kultą ir biurokratiją, 
prisidengiant marks istinėmis 
idėjomis”. Tikrovėje, sako jis, 
valdančios grupės nori išnau
doti kitas tautas.

Kesetovičius tvirtina, kad da
bartinė Maskvos politika nerusų 
tautų atžvilgiu esanti paveldėta 
iš Stalino laikų. “Tais laikais”, 
rašo jis, “bet koks tautinės prob
lemos paminėjimas būdavo pa
smerkiamas kaip buržuazinis 
nacionalizmas. Tie, kurie išdrįs
davo pasipriešinti ir-, viešai pa
reikšti nesutinkantys su biuro
kratiniu - eentralitsiniu absoliu
tizmu, būdavo brutaliai repre
suojami ir persekiojami. Tauti
nės grupės,- pasmerktos už ne
drausmingumą, buvo iškeldin
tos ir jų autonominiai statusai 
panaikinti”. ’

Tačiau ir po Stalino mirties 
labai mažai kas tepasikeitė, tę
sia Kesetovičius. Ne tik Tarybų 
Sąjungoje, bet ir “kai kuriose 
kitose socialistinėse šalyse” ad
ministracinėmis ^.priemonėmis 
vykdoma “pilnutinė asimilia-

(Atkelta iš pirmo puslapio) 
tuviai, latviai ir estai, Suvaro 
nuomone, laikosi atokiai nuo 
rusų ir kitų tautų, bet pradeda 
prarasti savo “demografinę tvir
tybę”. Matyt, jis turi omenyje 
mažą gimimų skaičių ir spartų, 
ypač latvių, mažėjimą savo pa
čių respublikoje.

Suvarąs, kaip ir Kesetovičius, 
stengiasi pažvelgti j nerusų tau
tų ateitį Sovietų Sąjungoje. 
Abiejų autorių nuomone, tų 
tautų likimai gali pakisti “tik 
pasikeitus aplinkybėms” — jei 
susilpnėtų ekonomikos centrali
zacija ir sumažėtų biurokratijos 
galybė darbininkų ir valstiečių 
sąskaita. Paskirų tautų ’ dalia 
gali pagerėti ir sumažėjus So
vietų Sąjungos izoliacijai, jos 
uždarumui nuo likusio pasaulio. 
“Visoms Sovietų Sąjungos tau
toms”, rašo prof. Suvarąs, “turi 
būti leista laisvai bendrauti su 
viso pasaulio tautomis; joms 
turi būti suteikta kiek įmanoma 
daugiau autonomijos, nelau
kiant instrukcijų iš ‘visagalio’ 
centro”, t.y. Maskvos.

Kesetovičiaus knygos pagrin
dinis taikinys yra Maskvos pro
paguojama tezė apie “tarybinę 
liaudį” ir “socialistinę valsty
bę”. Pasak jo, tuos “falšyvus 
šūkius” išrado įvairios monopo
listinės grupės, kurios viešpa
tauja Sovietų Sąjungos politi
kai, ūkiui ir kultūrai. Jis rašo:

“Visagalės valstybės ir jos 
vaidmens pereinamajame iš ka
pitalizmo į komunizmą laiko
tarpyje garbinimas ir valstybės 
pavertimas fetišu užsmaugė 
tautų raidą ir darbo klasės vaid*

tos sąlygos (maskvinio) šovi
nizmo, dominavimo ir didvals- 
tybės idėjoms... Kai kurie Są-

PRANAS CEPeNAS

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

(Tąsa)

Tačiau vokiečiai visvien neleido spaus
dinti ne tik nepriklausomybės ak,to, bei ir visų 
kitų straipsnių dėl Vasario 16 d. Protesto ženk- 
lan redakcija Vasario 19 d. “Lietuvos Aido visai 
neišleido. Betgi vasario 18 d. Berlyne vokiški 
laikraščiai “Das neue Litauen”, “Vossische Zei- 
tung”, Vasario 19 d. “Taegliche Rundschau” ir 
kt. Lietuvos nepriklausomybės aktą išspausdino 
ištisai. Berods, Scheidemanas Vasario 16 d. ak
tą perskaitė reichstage, o po jo, centro katalikų 
partijos atstovas Groeberis ir socialdemokratų 
partijos atstovas E. Davidas, reikalavo pripažin
ti Lietuvą nepriklausoma valstybe. (Klimo die
noraštis), Lietuvoje Vasario 16 d. aktą teko iš
spausdinti slapta ir jį slapta platinti.

Vokietijos kancleris grafas Hertlingas j Lie
tuvos Tarybos neriklausomybės paskelbimo ak
tą atsakė, kad Taryba nutolusi nuo 1917 m. XII. 
11 d. rezoliucijos, praleisdama konvencijas, todėl 
dabar Vokietija negalinti pripažinti Lietuvą ne
priklausoma v^jstybe.

Vyriausioji karo vadovybė, Vokietijos inv

perinė valdžia ir netgi spaudos dauguma Lietu
vos neriklausomybės paskelbimą sutiko ne
palankiai.

' Artėja Lietuvos Bręstos taikos sutarties su 
Sovietų Rusija ratifikavimo metas. Generolas 
Hoffmanas tuo metu savo dienoraštyje yra pa
žymėjęs, kad dėl vokiečių Rytų politikos reichs
tagas, ypač Erzbergeris, daug kiaulysčių 
daro.

Ne visos Vokietijos politinės partijos buvo 
vienodo nusistatymo Rytų politikos klausimu. 
Žymus politikas Stresemannas reichstage tvirti
no, kad visiška Lietuvos nepriklausomybė yra 
utopija, o konservatorių partijos atstovas Wes- 
tarp siejo Lietuvos nepriklaustomybės pripaži
nimą su prijungtimu prie Vokietijos — conditio 
sine quo non (be jokių sąlygų. (N. red.).

Betgi socialdemokratai ir nepriklausomieji 
socialdemokratai, o taip pat ir katalikų centras, 
primygtinai reikalavo, kad atskirtos teritorijos 
nuo Rusijos gautų teisę laisvai spręsti savo liki
mą. Pagaliau reichstago dauguma priėmė rezo
liuciją, kad ir šiuo atveju būtų pritaikintas tau
tų apsisprendimo principas ir pripažinta neprik
lausoma Lietuva.

1918 metais kovo 23 dieną Vokietijos kaize
ris jau pripažino Lietuvą nepriklausoma val
stybe.

Pačioje Lietuvoje tuo metu niekas nepakitė-

ALGIRDAS GUSTAITIS ...

Kaip Gervėčiai buvo prijungti 
prie Lietuvos

Gervėčiai yra viena iš lietuviškai kalbančių 
sričių, dabar esanti komunistinės Gudijos val
džioje. Jos gyventojai ilgai, nepaprastai atkak
liai ir įvairiais būdais kovojo už prijungimą 
prie Lietuvos.

Gervėčių apylinkėse yra 18 ar daugiau lie

jo, kol Vokietija nepakeitė savo vyriausybės, ty. 
kol nebuvo ten sudaryta parlamentarinė vyriau
sybė, kuri sutiko, kad Lietuvos valstybės taryba 
sudarytų savą vyriausybę. Taigi matome, kad ne 
tik pačių lietuvių nusistatymas kovoti dėl nepri
klausomos valstybės atstatymo, tiek savame kra
šte, tiek ir užsieniuose, bet ir palankios politinės 
sąlygos — revoliucijos Rusijoje ir juntamai besi
artinanti revoliucija Vokietijoje įgalino Lietu
vos Tarybą skelbti nepriklausomybės aktą.

Pabaigai, visgi tenka tvirtinti, kad ir palan
kiausiomis sąlygomis susidėjus, be pačių lietu
vių atkaklios kovos, nepriklauomybė nebūtų bu
vusi realizuota.

(Pabaiga)

cija”.
Kaip jugoslavą, dr. Kesetovi- 

čių ypač neramina “socialistjnes 
valstybės” teorijos, pritaikymas 
ųe lik Sovietų Sąjungai, bęt ir 
visai Rytų Europai. “Tos teori
jos logika”, rašo 'jis, “privedė 
prie formulės, • pagal 1g!rią So
vietų Sąjunga vaidina, tą patį 
vaidmenį ‘socialistinėje bendri
joje’, kurį rusų tąuta vaidina 
‘tarybinėje liaudyje’. .Ąbu ter
minai — ‘socialistinė bendrija’ 
ir ‘tarybinė liaudis’ yra dar vie
nas bandymas sufabrikuoti dvi
valsty biniai-bįurokratiškaį, išsi
vysčiusį socializmą,: ‘vienalytę 
visuomenę ir-monolitiškumą.”

Pasak Kesetovičiaus, “tarybi
nės liaudies” ir ‘ “socialistinės 
valstybės” sąvokos, siejasi su Ry
tų Europos šalių “riboto suvere
numo” teorija, nuoH968 metų 
žinoma kaip “Brežnevo doktri- 

> na”. įoji . doktriną kalba»Apie 
“brolišką pagalbą”, kaip 196Š-ais 
metais,,Čekoslovakijoje. O “bro
liška pagalba” reiškia/ “laisvę 
kištis į kitų komunistinių šalių 
ir partijų reikalus”, spaudimą ir 
sankcijas prieš nepaklusnius 
kraštus. O visa ta kalba apie 
“internacionalizmą” tėra bandy
mas ideologiškai- racionalizuoti 
hegemoniją ir dominavimą, — 
tvirtina dr. Muhamed Keseto
vičius. (Elta)

(Pabaiga)

Khmer Rouge partizanai 
badu marina imtinius '
Apie 10,000 Kambodijos pa

bėgėlių, kuriuos Khmer Rouge 
ginkluotos gaujos (vadinamos 
partizanais) apsupo . Tailando 
pasienyje, miršta negaudami 
jokio maisto. Praeitą penkta
dienį pasienyje liudininkai ma
tė 6 kambodieeiu lavonus, kurie 
buvo nušauti: trys už mėginimą 
pabėgti į Tailando pusę ir trys 
ūkininkų nušauti už bandymą 
pasivogti kukurūzų.

tuviškų kaimų, o Miciunų kaimas siekia ~patti 
Gervėčių miestelį. Kiti lietuviški kaimai; Milce- 
jos, Knistuškės, Pelegrinda, Girios, Pėtrįkai, 
Rimdžiūnai, Gėliūnai,' Gudinykai, Galčidnai, 
Mockos, Gaigaliai, Polionys, Užupis, Bezdonys, 
Bagdoniškis^ Krasauskos, Grebeliai ir eilė kitų, 
deja, jau apgudintų.

Vietovėržinoma nuo 1511 m., o 1526 m. pas
tatyta Romos katalikams maldykla. 1804 m. veikė 
pradžios mokykla, su 10 mokinių. Dabar Gervė
čiuose tebėra graži gotiško stiliaus maldykla.

Gervėčiai yra apie 65 km. į rytus nuo Vil
niaus, Prie Aluošos upės.

1920 m. Lietuvos — Sovietų Rusijos taikos 
sutartimi Gervėčiai, kaip ir nemaža kitų «tei
sėtai Lietuvai turinčių priklausyti sričių buvo 
pripažinta Lietuvai. Deja, vietovę, kaip ’ir apie 
trečdalį Lietuvos, 1920 metais okupavo Lenkija, 
kuri, palaikoma vietos fanatiškų lenkų, pradėjo 
naikinti lietuviškas mokyklas, skaityklas. Vie
toje uždarytų gyventojai stengėsi įsteigti nau
jas, net su vakariniais kursais suaugusiems, su 
skaityklomis. Steigia ir Blaivybės draugijų, ku
rios įvairiai plėtė lietuvišką veikimą. Veikė Lie
tuvių Ūkio draugija.

(Bus daugiau) . . -
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Tel.i 542*2727 *rtu 542-2728

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST  AS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2617 W. 71 St. Tel. 737-5145 

Tikrinj akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’” j.

VaL a£ai gwit^rirn^ Uždaryta

Ofiso talaf.: 776-2860
Razid*ndįoi talef.; 448-5545 Į

TEl____BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 W«*t 103 r d 5tr»*i 
Valandos pagal siwtarimą

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
MoUical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

J«i neaUUiepia, skambinu 374-WXX

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS R CHIRURGAS 

W^chaster Community klinikoj 
Medicinos direktorius

l938 S. Manheim Rd., Westchester, IL 
VALANDOS: 3—fi darbo dienomis ii

DR.LE0NAS SEIBUTIS
.. INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
’ 2656 WEST S3rd STREET

- -- ■ r

VaL antrad. 1—4 popiet,

r .

ALEKSANDRA NAVICKAI fE-BODNER Veranda (aliejus)

J. VEJNCLOVA

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5«ndra praktika, spec. MOTERŲ Ilges. į 

OfiMa 2652 WEST 5rth S1R2ET
T»l. PR S-1223

OFISO V AL.: pina~ antrad., trečiaa.

w* 2-4 vai popiet ir kitu laixt] 

MgM suaituimg.

Aparatai - Protezai. MOd. bau 
aurai. Speciali pagalba kJioma 
tATCfi supports) ir t t

Odų WMt 63rd St„ Chicago. I/L 6062S 
" Tifof.f PRoap^t 4*5044 1

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Avė.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-1004

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

Td. WA 5-8063

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ilIMOt VALAHPOi 

VhM profrenwt II WORA,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—*3:30 vaL popiet Šeštadieniai* 
k aekznadiemaU nuo 8 JO iki 8:30

Vad»|a Aldana Daukva 

Telaf.1 HEmtock 4-241J 

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, ILL. NM29

£ ‘‘Lietuvos Aidai
■£ _.KAZt BRAZDŽIONYTt

Pfcjrafrto*

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos iŠ W0PA rtotiea. 
banga 1490 AM.

St. Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p. 
U WTIS ttoties 1110—AM bangs.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374 -

nesuprato Naujo Testamento vertimo

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) .

Visai panašiai buvo su stačia- kiek žalos lietuviams yra pada 
tikiu bei provoslavu, ypač sen-į 
tikiu, religija, kurių išpažinėjai* 
laikė save grynais rusais, nes 
juos taip mokė jų šventikai. Jie,

| gyvendami ir, nepr. Lietuvoj, 
j ignoravo lietuvių, kalbą, nors jų 
j tarpe buvo_ asmenų su grynomis 
‘ lietuviškomis pavardėmis: Bar

tulis, Butkus, Rimkus, Burbis 
etc. O apie airišių apaštalavimą 
lietuvių tarpe Kolumbo žemėj 
rašė: . < .

1) Kun. Pr. Bajerčius, Easto- 
no lietuvis slapyvardžiu, rašė 
“Darbininke” (1965 m., .16 nr.): 
“Liūdną lietuviškų parapijų pa
dėtį sunkina ir kai kurių para
pijų dvasios vadų elgesys. Jie 
naikina - lietuviškas pamaldas, 
kurios dar reikalingos. Stengia
si nematyti lietuviškai besimel
džiančių, o tik angliškai, ir jiems 
pataikauja”.

2) A. Vaškelis (Akiračiai, 
| 1978, 5 nr.): “Nežiūrint visų
kun. klebono A. Bielskio nuo
pelnų pastatant vieną gražiau
sių bažnyčių visame tame ka
syklų rajone, Allentowno vys
kupas McShea įsakė kun. Biels
kiui iš Maizavilles parapijos iš
sikraustyti per 24 valandas.. - 
Kun. A. Bielskis išsikraustė. 
Kartu su juo iš parapijos dingo 
ir visa tai, kas dar buvo lietu
viška. .. Kun. Bielskio vienin
telis nusikaltimas, kad be krikš
čionybės jam dar rūpėjo ir lie
tuvybė. .. Faktas, jog visame 
garsiame angliakasių rajone iš 
virš 20 lietuvių parapijų nei vie
noj nėra lietuviškų pamaldų”.

LENKŲ APAŠTALAVIMAS
Jau nuo seno lankų kunigija 

pasireiškė kraštutiniu šoviniz
mu. Dėl to jie net katalikų tikė
jimą buvo padarę lenkų tikėji
mu: katoticka wiara — polska 
wiara. Tad jų apaštalavimas 
lietuvių tarpe reiškėsi sui gene
ris heretiškumu, būtent, kad 
Dievas supranta tik lenkiškai 
ir pan. Apie tokį lenkų apašta
lavimą byloja:

1) Prel. prof. A. Dambraus
kas-Jakštas (31-251 ir 285): 
“Daugelis kunigų Vilniaus vys
kupijoj 10 kartų labiau rūpinosi 
lenkų kalbą. įvesti, nekaip! į^- 
kymų ir poterių išmokinti... 
Kan? K? Propuolenis 1913 m. iš
leido “Polskie apostolstwo w 
Litwie”, kur įsakmiai įrodė.

rę lenkų kunigai, paversdami 
Lietuvos bažnyčią savo poloni- 
zac’jos įrankiu”.

2) Prof. P. Klimas (73-32): 
“Bet norėdamas kataliku likti, 
kun s?o pamokymu toks maldi- 
nmkas privaląs lenkiškai Dievą 
garbinti. Kataliko sąvoka tebfe- 
rišo jo sąmonėj vien tik su len
ko sąvoką, ir j’s stengėsi visur 
’enkiškai kalbėti”.

3) K an. K. Propolanis (112- 
20): “Lenkų kunigai - Lietuvoj 
niekuomet nes’’stengė išmokti 
lietuvių kalbos”.

4) Dr. S. Rosenbaum (La 
question polono-lituanienne. Pa
ris, 13): “Taigi, Lenkija davė 
Lietuvai ne krikščionybę, bet! 
lenkų kunigus... kurie nemokė-

Į jo krašto kalbos.
HI žmonių (lietuvių) .r žmonės jų sas’Jaukė t k 1816 m. iš žemai- 

nesuprato”.
i 5) Dr. J. Basa
I č'us (13-24 ir 27): 
kaPngas buvo ne 
kr kščionybės li< 
bet išplatinimas 
V:eton pasirūpinti 
g;mą dvasiški jos I 
pačiu lietuvių, jie 
tingai apie prisi 
kos dvasiški jos... Lenkų vysku
pas P. Straszynsk 1 etuvius ku
nigus siuntė į mozūrus, o lenkus 
nė žodž’o nesuprantančius Lie
tuvon. .. Straszynski nesigėdijo 
viešai bažnyčioj vadinti lietu-j people were doomed to political 
v:us tfalv jais, “bvdlo” ir tam I annih’lation". 
panašiais vardais’ .

6) Inž. K. Saken s (143-): “Iš
metus lietuviu ka’ba Lietuvos 
bažnyčiose, kaip “pagonišką”, 
lenkų dvasininkija nesirūpino 
ap’e jos l'kimą, nes jai reika- 
]-n<v>s buvo ne tiek išplatinimas 
krikšč:onybės mūsų protėvių 
ta’-ne. kiek jų polonizacija”.

7) Kan. A. Steponaitis (138- 
87): “Vyskupo A. Baranausko j 
buvo pakviestas profesoriauti! 
lenkas (šovinistas) kun. R. 
Jalbrzykowski. Kun. R. Jalbrzy- 
kowski, paskirtas viceregentu 
pasidarė tikras šeimininkas Sei-, 
nu vyskupijoj... Lenkų kalbą 
jis įvedė Į visus seminarijos 
kursus”.

8) Italų istorikas dr. A. Pal
mieri (113-51): “V ilniaus semi
narija buyo tautinė lenkų ins
titucija”.

Todėl lenkinimo rezultatai 
buvo nepaprastai geri, kaip ir 
konstatavo kun. dr. V. Bartus- 
ka - (11-264): “-Lenkai vyskupai 
bažnyčios pagalba nutautino 
Tetuvius, baltgudžius ir kitus, 
mokydami katekizmo lenkų 
kalba.,,..” Vadinasi, lenkų apaš
talai prieš Dievo valią nutauti
no daugybę lietuvių. Eo ipso jie 
darė nusikaltimus, nes. anot 
teologijos daktaro, vyskupo Fr. 
Haas (Man and Society, 1952). 
tautos žudymas bei nutautini
mas yra nusikaltimas prieš Vi
sagalį Dievą.

Vienok nors- lenkų apaštalai 
veikė Lietuvoj keletą šimtme
čių, bet pačiai Katalikų Bažny
čiai yais’ai buvo menki, kaip ir 
nurodė prof. dr. K. Gečys (45- 
56): “Nuncijus’’ (pop’ež;aus) A. 
Cumulėjus, lankydamas Vil
niaus vyskupiją (1595 m.) ii- re
tai sutikdamas kunigų, ir tie reti 
kunigai tam kraštui nebuvo 
naudingi, nes visai nemokėjo1 
lietuviškai... Lietuva priklausė j gintą privargintą žmogų” 

į Lenkijos provincijai... Tuo tar- ■ brolis Michael sėdi Cook apskri- 
! pu katalikai lietuviško Šv. Rašto ; ties kalėjime Chicagoje.

is-Basanavi- 
Lenkams rei- 
išplatinimas 

uvių tarpe, 
lenkiškumo, 
apie priren- 

. ctuvai iš tų 
rūpinosi ypa- 
iymą lenkis-

| čių vyskupo J. Giedraičio, kuris 
jį savo lėšomis išleido”.

Tad ir buvo lietuvių tautos 
tragedija, kad jai kilnų Kristaus 
mokslą platino ne toki apašta
lai, koks buvo tautų apaštalas 
Paulius (Apd 17) arba Londono 
vyskupas Augustinas etc, bet 
apaštalai su politiniais tikslais, 
kurie siekė prieš Dievo valią 
nutaut’nti ir t.t. Prof. A. Be- 
nedietsen (17 129) rašė: “The 
last headenish country of Eu
rope had been won for Christian 
civibzation and the Lithuanian

(Bus daugiau)

Mažiau vartoti druskos
Amerikiečiai perdaug vartoja 

druskos, pare’škė FDA (Maisto 
ir Vaistų Administracijos) eks
pertu grupė ir patarė nustatyti 
valdiškas taisykles, kurių pri
valėtų laikytis maisto produktų 
paruošos pramonė.

FDA patarėjų ką tik paskelb
toje studijoje perspėjama, kad 
nuo 10 iki 30 nuoš;mčiu ameri
kiečių, kurie greit susinervina 
(neatsparūs didesniam įtempi
mui) turi griežtai laikytis drus
kos vartojimo normų.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Povilo laiške Korintiečiams (1 Kor. 3:6 ir 6:19) skaitome: “Ar jūs 
nežinote, kad jūsų kūnas yra bažnyčia šventosios dvasios, kuri yra jumy
se.” Taip skaitome mūsų senose Biblijose ir Giedraičio Naujame Testa
mente. Paprastai, taip vadinami krikščionys, turi daug žmonių ranko
mis pastatytų namų, kuriuos jie vadina bažnyčiomis. Ap. Darbuose 7:48, 
49 šv. Steponas sako: “Aukščiausiasis negyvena rankomis darytuose 
pastatuose, kaip pranašas sako: “Dangus mano sostas.” Kolosiečiams 
4:15 skaitome: “Pasveikinkite brolius, esančius Laodikijoje, Nimfą ir jo 
namuose esančią bažnyčią” (ecleziją). — Skvirecko Vert. Taip pat 
graikų žodis eklezija pavadintas susirinkimu Romiečiams 16:5. Taigi 
aišku, kad tikroji, gyvojo Dievo, bažnyčia yra jo žmonės, nežiūrint kur 
jie susirenka. Todėl jiems Įsakyta: “Būkite šventi, nes aš (Dievas) esu 
šventas’. Apie Dievo žmones skaitome 1 Kor. 6:20. “Jūs nepriklausote 
patys sau. Ištiesų esate atpirkti didele kaina. Todėl šlovinkite Dievą savo 
kūnu. Visa, ka tik darote, darykite Dievo pagarbinimui.’^

ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI

Mažeika & Evans

AGENTO ŽUDIKAS 
PASIDAVĖ

CLEVELAND, Ohio.— Vieno 
iš dešimties labiausiai paieško
mų nusikaltėlių gaudymas bai
dėsi. kai ketvirtadienio vakare 
FBI agento žudikas Melvin Bay 
Guyon, 19 m. a., Youngstown 
(Ohio) ligoninėje pats pasidavė.1 
Susišaudyme su FBI agentais 
Youngstowne jis nušovė vieną 
agentą ir po kelių dienų atėjęs ■ 
į Youngstown, ligoninę prisista
tė sargybiniui Jack Scott saky
damas: “Aš esu Melvin Guyon, 
Esu sužeistas ir pavargęs besi
slapstydamas”. Scott pašaukė 
FBI, kuri jį areštavo.

Sužeistas susišaudyme jis ne
buvo, bet pabėgęs nakties tam
soje ir pasiekęs mišką atsitren
kė į medį. Jo gaudyme dalyva
vo 325 FBI agentai. Už žudiko 
.nurodymą buvo paskirta S20.000 
atlyginimo.

Guyon ir jo brolis Michael, 
juodaodžiai, buvo kaltinami de
šimties moterų išprievartavimu 
Chicagos srityje. Jis dar kalti
namas pagrobimu ir ginkluotu 
plėšikavimu. Guyono advokatas 
savo klientą perstatė kaip "įbau-

Jo

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta A 
Tel. 737-8600 ' 
Tel737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

tėvas m sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Telef. 476-2345

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

> MEXICAN
STUFFED PEPPERS 

total cooking time: 23 minutes 
< large green peppers

| Salt
1 lb. ground beef
1 medium-size onion, sHced 

3J4 cups Rice Krispies cereal 
teaspoon instant minced 
jariic

į I teaspoons chill powder 
1 teaspoon salt

% teaspoon pepper 1 
1 teaspoon sugar

J4 cup sliced, pitted, > 
olivet

1 can (6 ox) tomato paste
1 can (16 oz.) whole peeled 

tomatoes, drained
J4 cup shredded sharp 

Cheddar cheese
Wash peppers. Cut off tops 

and remove seedy portions. 
Lightly salt inside of each pep
per. Place peppers, cut side up. 
In 12 x 7H x 2-inch glass bak
ing dish. Set aside.

Place ground beef and onion 
in 8 x 3 x 2-lnch glass baking 
dish. Stir to crumble. Cook, un
covered, at HIGH 6 to 7 min- 

x. ntes or until beef Is cooked, 
stirring occasionally. Drain off 
excess drippings. Add remain
ing ingredients except cheese. 
Stir to combine, cutting toma
toes into pieces with spoon. 
Spoon into peppers, dividing 
evenly. Cover stuffed peppers 
with plastic wrap. Poke several 
holes £n plastic wrap to alkrw 
steam to escape, 

Cook at HIGH about 15 minutes or until fillinc b brought? 
heated and peppers are tender. Sprinkle tops with Cook 
at HIGH until cheese melts. Makes 6 servings.

BRAN CUSTARD SURPRISE 
____-a total cooking time: 12 minuses

2 ergs e^n sugar
' cups miR f 44 teaspoon vatiSE* fUvortn*

% teaspoon salt ^4 cup Cracklin Bran, cereal
% teaspoon ęrdund nwlmeg M eup seedless nWi*

In medium-si» mbdng bowl beat eggs until foamy. Stir hi 
remaining ingredients. Portion evenly into four 6-ounce glass 
custard cups. Phhe In shallow’ glass baking dish filled with about 
1 inch of hot water. ’

Cook at HIGH 6 minutes. Rotate and cooic at HIGH about 8 
minutes Ion-er or until knife inserted near center comes out 
clean. Let st^nd 5 minutes before serving. Serve warm with fce 
cream or w? iped topping, if desired. Makes 4 servings. 
NOTE: Cu> irds may cook at slightly different rates because 
amount of c^tard in each cup tends to vary.

MICRO T1K What*s delicious in soups, sandwiches, spaghetti, 
and cocktail ^auce? Meatballs, of course. U’hirlponl home econo
mists that you make several batches to freeze so you’ll
have the makings for a quick meal on hand. Basic increments: 
p'ewnd beef, your favor fie season in rw, ere. liquid, and Kellogg’s 
Com Hake rumba. Form into ;-incr< balls, and place 9-inch 
glass pie plate. CtaoK uncovered, at MEDIUM to minutes, turn
ing rocatbalL over and rearranging twice. __ _ __ ______

Lt nauj,«^ CHK.AGO 4, ILL. Tuesday, August ■
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APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomu? dalykai 

g štai keletas dalykėlių, ku
riuos galite gauti veltui arba la
bai pigiai: j

— Jei pirkote siuvimo maši
ną ir nustojote intereso ją nau
doti, patartina rašyti Belding 
Lilly Co., P.O. Box 88, Shelby, 
NC 28150, ir paprašyti brošiūrą. 
Beginner’s Sewing Guide. |

— Energijos krizei siautėjant’ 
kai kurie namų savininkai įsi- 
neša iš beismantu malkomis kū-V 
renamas krosneles ir bent sa
vaitgaliais džiaugiasi šilima ir 
senoviška romantika. Insurance 
Information Institute, 110 Wil
liams St., New York. N.Y. 10038, 
išleido tu krosnelių ’ kūrenimo v 
bei įrengimo taisykles — Wood 
Stove Safety. Viena brošiūra 
gaunama veltui. O

— Nuo 1969 m. oras. .Ameri
koje žymiai pagerėjo. Dabar net 
Čikagoje neskelbiami geltonojo 
ozono pavojai. Tačiau padidėjo 
pavojai ir pablogėjo sąlygos 
laukiniams žvėreliams ir paukš
teliams. Ypatingai daug jų nu
kentėjo praeitą žiemą. Educa
tion Service, National Wildlife 
Federation, 1412 Sixteenth St. 
N.W., Dept. QI, Washington, 
DC 20036, išleido 14 psi. brošiū-’

Vegetables. Apsimoka nusiųsti 
50 . centu ir gauti šią informaci
nę brošiūrą apie šviežių vaisių 
ir daržovių spalvą, išvaizdą, di- 
durną ir kitas charakteringas > 
žymes. Kai kurie vaisiai bei ‘ 
daržovės iliustruoti paveikslais; į

> Obuolys nuo senų senovės Į- 
’ yra žmonių mėgiamiausias vą?i į 

sius. Ne veltui legendos šakoj 
kad rojuje Ieva suviliojo Adp< 
mą obuoliu, nuskintu nuo paži
nimo obels. Ir Amerikoje obuo
lys yra mėgstamiausias vaisius. 
Jis žmogaus kūnui teikia van- . 
dens, mineralų, vitaminų; pro-,; 
teino. Valgant jį’ vaTosi' dantys,- 
tvirtėja dantų ir kandimo rau
menys, žymiai sumažina apeti-Į 
tą ir įvairių ligų galimybes. Ne 
veltui amerikiečiai sako: Ari 
apple a day, keep /the -doctor 
away. ■

• Jei turite mėlynių, bandy- 
i kite su jomis iškepti miltinių 
blynų, prieš kepant įmaišius-' jas 
į tešlą.

Lietuvos Vyčių seimas Chicagoje
• Salėj išstatyta valstybinė, tau
tinė ir trys Vyčių vėliavos. Šv. 
■Mišios, buvo 12 vai. Atnašavo 
;Įleb. A.' Zakąrauskąs, pasakė ir 
•patriotinį pamokslą. Po to pie
tūs. Konvencija; pradėta - mąldą,

o i „Amerikos ir Lietuvos himnais. 
Giedojo A. Brazys ir auditorija.
,Sudarytas prezidiumas. Pri

imta dienotvarkė.
t Sveikino- Pasaulio L. B-nės 
-pirm. Kamantas, ALTos vardu 
;dr. K. Šidlauskas, R. L. B-nės 
idr. V. Dargįs, monsj/ kun. Dam- 

j-brauskas ir kiti.” Konsulei tik 
'■ paplotą, hęs jf .turės" kalbėti ki
ta .proga. -.,-- ?
f Valdybos - nartaiišdąvė' 
portus. Posėdis,, baigtas malda. x 

fį. Po to visi vykom;į'.Mąrguėtte 
-Parko parapijos sales,’ Čia spor-

Chicagos Vyčiai rodė spalvo
tus filmus. Lauke prie gražios 
sodybos dainuoja chorai ir vyks
ta ;tarp bernelio ir mergužėlės 
romansas. Fausto Strolios kū
ryba; Pašokę jaunieji ir Vyres
nieji tautinius šokius.

Tuo ir 'baigta pirma šios' die
nos konvencijos kultūrinė pra
moga. Visi buvome sužavėti ir 
gausiai jiems plojome.

K. Paulius

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALM

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

PEERAS KAZANAUSKAS, Prezidentas '
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7*7747

i 8 KAMBARIU mūrinis bungalow, DAR NEVĖLU
PALIKIMAS. Modernus soįe 20 nu 

KrgSaus ligoninės. Tuo) galinu, už- 2 * “““pS
Į teirautis ir perduoti savo telefoną 

2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke. ’ apžiūrėjimui iš anksto. Viliojanti
Palikimas. $47,000.

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7873, 
839*1784 arba 839*5568.

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

a Tarp kitų kontroversinių 
dalykų mūsų maiste yrą .drus
ka. • Sūrios yra'/ mūsų ' ašaros; 
prakaitas ir sūrus kraujas. Drus
kos yra mūsų. kūne. ^ięk, .kįęk 

ra The Environmental Quality jos yra jūrdš vandenyje. Be jos 
Index. Gaunama veltui inūsų Širdis’ mišfo'tų plakusiu to salėj’šiiringta’ ^ąfoįŠa: kny-

kraujas netekėtų savo indaisj'^gų, gintaro išdirbinių, drožinių./■ 
daržovių sunaudoja raumenys neatliktų tinkamai .Pilna žmonių. ‘ .. •;

Ll.tuvtal Tai vlo ov^l-j savo' darbo. Ne veltui;senovėje] RIš čia susinteUm" i-diSają 
kos mitybos propaguotojų,, kaip druska buvo lygi auksui. Rome-^Tgfbjom J tilę uF ’ 
dr. J. Adomavičius, geros įta* nų legionieriams kiekvieną,
kos dėka. Gerai, kad lietuviai, nesį buvo išmokami .^draskos pi- krautuvės patiekė geras gami- 

salary. Tai kas čia da-1 '
— burokais ir ko-‘ bar darosi? Kodėl druska rtąppĮ į-

— Vis daugiau ir daugiau vai
sių ' bei <’
Amerikos lietuviai. Tai vis svėi-j savo darbo. Ne veltui,senovėje|

jau nesitenkina jų tradicinėmis] nigai’ 
daržovėmis ■
pūstais, kurios yra geros. United I ne'sveikata, bet baubas? per . ,
Fresh Fruits and Vegetables! didelis jos vartojimas. Dažnas Į .^Yųnąsį; kurįS'ifyądųjąsi 
Association, 727 N. Washington1 amerikietis ar Amerikos lietu-: abųsė. .■pąlįnkįmąs-•vaištąms;

‘ Toks ąmęrikietįs kasdien su
naudoja, apįė 1?; gramų:drųskos, 
ŽIŪ kąytų daugiau,j i^gųęfęikįą. 
Druska yra labai . pavojinga/tu

ns <*: -aiiKtli^raujo^spau--

St., Alexandria, VA 22314, iš
leido 40 psl. brošiūrą Selection! to druską visar j b--neragavęs, 
and Care of Fresh Fruits and, Mano supratimu, tai' yra - "

vis restoranuose beria ant mais-

negaPLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZE H

Visi lietuviai kviečiami'atkreipti i 
savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis 
žinti ir jas užsisakyti. . ’

Naujiems skaitytojams, užsišakantiė ’nįs Na 
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaid 
Kviečiame pasinaudoti proga. : r

NUO RUGSĖJO PRADŽIOS IKI ŠIŲ METŲ
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
SIUSIME NAUJIENAS UŽ 10 DOLERIŲ.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir.visus į plati

nimo vajaus'talką! ■ ■’

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. 
NAUJIENOS ' ‘ <
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608 , ' .

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede__ _ dol.
Pavardė ir vardas .............................................. ...............................
Adresas ................... ............................ . ................. . ........

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savd . 
yra naujas skaitytojas. Priede ........... dol,
Pavardė ir vardas .........................................
Adresas ................... ......................................

kuris

ilima

10 3.G.-

'*-jvL' Miškinytė

-^■£siJddvgg'ds Matulaitienės va
dovaujamas- New Yorko lietu
vių tautinių šokių ansamblis 
“Tryptini?” j šį rudenį švenčia 

-Š0 ■ 'mėtų vdikloS sukaktį. Taip 
pat į30:metų sukaktį minės New 
Yorko. lįtuanis.tinė mokykla. ?

— Aktorius. Juozas ĮPąĮubins' 
kas is Bąltimorės pakviestas da- 
lyyąųtį vakaro programoje rug-' 
šęjp. 15 U.,New..Yoi?ko lietuvių, 
^ųltūros žilyje.. Vakarą. ruQ”: 
šįą,Df<K ĘirųĮęSjDraugijos Nęw:

' *—■ BaUimafės -i Lietuviu : sve
tainės ir salės valdyba išnaudo
jo vasaros ‘̂-atostogas kapitali- 
niam.irėm,Qh^ųi. Naujuoju salės 
ądn^inist'rątorium išrinktas . Ba- 
ly^:’.TB^aAūskąs.Jąm .padeda 
syetamės.'; vedėjas; Vlada? Ba- 

fČąnška?/>.;U , -r'. • '

— Dr. Algimantas B. Glavec
kas, žinomas akių gydytojas ir 
chirurgas, pakviestas Šv. Kry
žiaus ligoninės Oftalmologijos 
departamento vedėju. Dr. Irena 
Kuras pakviesta Motinystės de
partamento vedėja. Ligoninė 
švenčia 50 m. sukaktį. Ta proga 
rugpiūčio 26 dieną 2 vai. popiet 
Marquette Parko Lietuvių pa
rapijos bažnyčioje bus iškilmin
gos pamaldos dalyvaujant kard. 
John Cody. Sukaktuvinis ban
ketas įvyks rugsėjo 14 d. Lex
ington House restorane. Sės. M. 
Dorothea specialia sueiga ir pie
tumis pagerbė ilgamečius ligo- BUDRAITIS REALTY 
ninės tarnautojus.

— Ponia Anna Gaushas, Hotl ^ujŲ ’NUOMAVIMAS—paren- 
Springs, Ark., vasarą praleidusi 
pas savo sūnų ir marčią Le
mento apyinkėj e, grįžo į namus. 
Ji aplankė savo pažįstamus ir 
drauges. Lankėsi ir Naujienose.

.— Kazės Brazdžionytės vado
vaujamos Lietuvos Aidų radijo 
programos piknikas bus rugsė-' 
jo 8 d., šeštadienį, Vyčių salėje 
ir sodelyje. Spalio 7 d. ten bus 
Sandaros gegužinė. Joje gros K. 
Venckus ir. jo orkestras. Ta pro
ga bus paminėta £.LT S-gos

.vairi apdrauda —INSURANCE

kaina.
LABAI ŠVARUS 2 butu 

garažas, elektrinės durys, atskiri g»- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37.000.

Tuščias sklypas, tinka naujo namo 
statybai" Marquette Parke. . r

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas? Apie $6,000 pajamų/ Nau
jas stogas, gazu šildymas, .apsauga 
nuo potvynių; aluminum^ langaŲ- ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 2 aukštu mūrų^narnas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygas. 
Marquette Parke'. t

VALDIŠKI
REAL ESTATE

i 2625 West 7Įst Street 'į

TeL 737*7200 arba 737-8534

narnas ir

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir į 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus.......dol. >
Pavardė ir vardas . ..............       1
Adresas ..................       !

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa* 4 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų. I 
Pavardė ir vardas ................. .-.......        f
Adresas .......................................... ................... ................ ....... ...

2608 West GSth St, Chjčafed, Ui. ’60629 • TeL WA 5-2787

, MAISTAS S EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Par cels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

25pl W. 69th St., Chicago, HL 60629. — TeLJVA 5-27J7 
V. VALANTINAS

FACTORY

HEAVY METAL FABRICATORS
PRESS BRAKE SET-UP: i, ,,

25 ton to 750 ton brakes.

PUTSCH 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 538-87^0

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

Chicago, IL 60609

Equal Opportunity Employer M/F

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

MARQUETTE PARKE parduoda-' 
nas namas ir taverna. Dėl informaci
jų skambinti tel. 776-4956.

REAu ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

į

NEW BUFFALO, MICH.

o j ec *i u Parduodamas 2 miegamųjų medinis'■Sandara 65 m. veiklos sukaktis. iamas ant medžiais apsodinto kam-
’•/<_ */' i . . Į ainio sklypo. Pilnas beismantas, Į
— Horoscopes of Astrologies } įrengtas didelis poilsio ir žaidimų !

Tarot Card Readings. Saturday | tambarys su. ban^ gazn fiidomas, ___
■ s * -- • | tiesioginis įėjimas -S namo i garažą,
11 to 5 no appointment neces {Savininkas turi parduoti už prieina- ___
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N Iną kainą. Tel. 832-7957. Į
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai- 782-3777 or 
925-8392. Professional Membe- 

. American Federation of Astro- 
; logers. (Pr-) ‘

— DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. 
.ARVYDAS KIELA. Skambinti

Tel- 434-9655 (PR)

KUR YRA TIKROJI TIESA?
Ar žmogus gali pažinti Dievą 

būdamas dar šioje žemėje? Ar 
gali -sužinoti dar prieš mirti, kad 
tikrai eis i dangų?

Pasiklausykite atsakymo į si
tus taip svarbius klausimus ši 
antradienį, rugp. 21 d., radijo 
banga 1490 AM per “Lietuvos 
Aidus”, ir penktadienį, rugpiū* 
čio 24 d., ta pačia banga 3:23 vai. 
popiet (Gyvybės gelbėtojas).

Parašykite mums pareikalau
dami “Pragaro koridoriais” kny
gelės. Prisiusime dovanai.

Lithuanian Ministries 
P.O. Box 321
Oak Lawn. IL 60454

. Kalbasi du gydytojai: •
— Pusė visų pacientų ateinc 

pas mane blogo virėjo dėka.
— O kita pusė?
— Gero virėjo dėka...

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi: 
formomis.

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

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

DĖMES I O
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. - 
523-8775

MAINTENANCE
REPAIR PERSON

Experience in ARC, Welding,, Me-K 
chanical Repair of Gears, Bearings, _

Clutches, Conveyers, etc.
Must Read Mechanical Blueprints.1
Electrical Troubleshooting Exper.

Machinetool .Exper. Helpful.
38.13 per hour. Effective Oct. 1st 

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

235-1019

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybė* -

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

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus ;

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

įuozo šmotelio

ATSIMINIMŲ

hGraži, lengvai skaitoma 
idomi 250 puslapių knyga su. 
erauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at _ 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa-

M. ŠIMKUS

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY

Knygos kaina — 5 doleriai
Autoriaus adresas:

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

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

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 Doan’s. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain 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

F.' Zapolis, AgenI 
32081/, W. 95th Si 
Everg. Park, IU. 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

Apdraustas perk ra intymu 
U Įvairi y atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1 m arba 37M996

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

HGMJ,HfAPT DISEASE j
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