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IZRAELIO LAKŪNAI VĖL APŠAUDĖ PALESTINIEČIŲ BAZES LIBANE
: NENORI KLAUSYTI APIE DERYBAS SU PALESTI- 

i- -NĮECIAIS, JUOS PAKARTOTINAI APŠAUDO .

U TEL AVIVAS, Izraelis.— Pir
madienio popietę Izraelio karo 
lakūnai gana smarkiai bombar
davo Al Mailiyeh miestelį, esan
tį apie 20 mylių atstumoje nuo 
Izraelio-Libano sienos.’ Jungti
nėse Tautose, Washingtone,-Tel 
Avive ir kitose vietose eina pa
sitarimai dėl’ galimybių, taikai 
Artimuose Rytuose įgyvendinti, 
tuo tarpu Izraelio karo jėgos 
puola palestiniečių centrūš, iš

tušą. Jungtinėse Tautose iškel-. 
tas klausimas -pakeisti dabartį- ' 
,nę teisinę Palestinos padėtį. Nei 
Egiptas, nei Izraelis tokių pa
kaitų nenori daryti. Dabar turi
ma reikalą su kovojančiais Arą- 
fato grupės nariais, bet reikia 
pripažinti teisę visiems Palesti
nos gyventojams. Dabar Pales
tinos klausimus sprendžia vie
nas Arafatas, bet žodį visais 
svarbesniais reikalais turi tarti

kurių Palestinos - karo vadai, dauguma palestiniečių.
siunčia ekspedicijas į Izraelį.

A. YOUNG GIRIASI
. LAIMĖJĘS KOVĄ

WASHINGTON, D.C — And
rew Young, JAV ambasadorius 
Jungtinėse Tautose, jaučiasi lai
mėjęs kovą prieš prezidentą 
Carterį, sekretorių Vence ir vi
są Izraelio vyriausybę. Jis rei
kalauja, . kad 
būtų pripažintos teisės siekti ne 
tik autoaffi®iicsv.bet ir mepri- 
klausomybės. Izraelis Arafato 
organizaciją skaitė tik teroristų 
organizacija, todėl su jais nesi- 
tarė, kol palestiniečiai 'nepripa
žins Izraelio. Valstybės departa
mento’ atstovai veda pasitari
mus su palestiniečių ir Izraelio 
atstovais, tuo tarpu Young, ne- 
kreipdamaš ‘’dėAėsio į einamus 
pasitarimus, toliau tebekartoja, 
kad jis laimėjęs kdVą pries Vals
tybės ‘ dėpartamehtą. Již pareiš
kęs, kad niekas jam negali už
drausti tartis su palestiniečiais. 
Tvirtinamą, kad sekretorius C. 
Vance labai nepatenkintas šito
kiais ’’Andi-Vw ‘Young pareiškrl 
mais apie klausimą, į kurį jis ne
turėjęs teisės kištis.

IZRAELIS NEKREIPS 
DĖMESIO Į GINČUS

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio vyriausybė nekreipia jo
kio dėmesio į Washingtone ir 
New Yorke vykstančius pasita
rimus- palestiniečių klausimui 
išspręsti. Izraelio karo ministe- 
ris turi įsakymą naikinti Libane 
esančius palestiniečių karo cent
rus, iš kurių siunčiami ginkluoti 
palestiniečiai į Izraelio valdo
mas sritis. Praeitą savaitę Izrae
lyje sprogo bomba, užmušdama 
du nekaltus žmones.

- Indira nuvertė Singha
NEW DELHI. — Naujasis In

dijos premjeras Charan Singh 
nusprendė atsistatydinti, ne
laukdamas kol parlamentas pa
tvirtins jo naujai sudarytą mi- 
nistėrių kabinetą. Singh atsi
statydino, nes buvusioji prem-

palestiniečiams jęrė Indira Gandhi su savo Kon-

ės Vais-

greso partija atsisakė jį remti, 
o be jds partijos neužtenka par- 
lamente - balsų - -pasitikėjimui 
gauti;"

„ v Mrs. Indira Gandhi,; pati 1977 
metais už jos įvestą--18. mėnesių 
diktatūrišką režimą, iš premje- 
ravimo isnaęsta, dabar gavo gerą 
progą. “aįšiteišti’Ę.-Apkląusinė- 

; Jus' Ę200 piliečių; nustatyta, kad 
jau 48 .nuošimčiai- vėl ją rinktų 
premjerės pareigoms. Indira 
G-ąndhi' ' pagelbėjo C. Šinghui 
Huvepsti premjerą /M. Desai su 
jo Janata partija, bet dabar at- 

,'sisakė Singha paremti. To pa
sėkoje Indija jau visą mėnesį 
yra be valdžios.

U.S.7TH FLEET

South China 
Sea

Vietnamas kontroliuoja visą Kambodiją. iš kurios nesirengia pasitraukti. 
Tūkstančiai Kambodijos gyventojų. pabėgę į Vietnamą, ten uždaryti į 
stovyklas ir badauja tikra tcš'žodžio prasme. Komunistai prižadėjo leisti 

daliai tremtinig grįžti namo ir jų nebausti.
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JAGJIVAN RAM BANDYS SUDA RYTI INDIJOSllYRIAŪSYBE
STENGSIS APSAUGOTI DEMOKRATINĘ 

SANTVARKĄ IR ĮSTATYMUS

Žemės drebėjimas 
Sov. S-gos pasienyje

NEW DELHI, Indija. — In
dijos prez'dentas įpareigojo 71, 
metu amžiaus Jagjivan Ram 
bandyti sudaryti naują Indijos 
vyriausybę. Politikas ėaran 
Singh buvo pasiruošęs valdyti 
kraštą demokratinėmis priemo
nėmis, bet jam nepavyko. Dau
gelis manė, kad premjeras Č. 
Singh prašys parlamentą pasi
tikėjimo, bet jis pranešė, kad 
atsistatydina iš savo pareigų. 
Visa Indija žino, kad jam labai 

j nepatiko Indiros Gandhi kriti- 
I ka, kurioje ji reikalavo nubausti

HAGFORS, Švedija/— Hag-Į buvusį premjerą Desai už lau- 
forso observatorija pirmadienį, žymą Įstatymų. Singh manė, 
užregistravo stiprų žemės dre- kad jis padarė svarbų žingsni 
bėjimą Afganistano ir Sovietų krašto vienybei, bet kerštinga 
Sąjungos pasienyje. Drebėjimo ( moteris jo nesuprato, č. Singh 
stiprumas pagal Richterio lente- nenorėjo kerštauti žmogui, kū
lę rodė 6.7. V

Tai antras drebėjimas toje 
pačioje vietoje. Prieš vieną sa
vaitę ten įvykęs drebėjimas bu
vo 6.1. Apie drebėjimo pasekmes 
nieko nepranešta.

ris prisipažino prie klaidos ir 
atsistatydino, bet Indira Gandhi 
to

I

•'Prezidentas tariasi
- ' su ūkininkais

PRAIRIE DU CHIEN, Wis. 
Prezidento Carterio atostoginis ; 
laivas sustojo šiame uoste. Va-į 
sarotojai nepatenkinti, nes kar-i 
tu su prezidentu važinėja dido-’ 
kas būrys palydovų, laive ke-: 
liančiu dideli triukšmą. Ne vi- į 
siems patiko, kad prezidentas 
panoro su visais keleiviais 
rium nusifotografuoti.

Kiekviename didesniame

PATARIA SUIMTI KARIAUJANČIUS VADUS IR PERDUOTI CHOMEINIUI
MULA PASIRYŽĘS NUBAUSTI VISUS SUKI

LUSIU KURDŲ

TEHERANAS. Iranas. — Mu-i 
la Chomeini žygiuoja kartu su | 
Irano kariuomenės daliniais ir'Į 
sako kalbas Kurdistano gyven
tojams. Vakar Chomeini jau 
buvo 70 mylių nuo Teherano, ‘ 
kad galėtų padėti patiems kur 
dams suimti maištaujančius 
kurdus.

• — Maištininkai sukūrė politi
nę organizaciją, susidėjusią su 
velniu. —. Kurdistanan žygiuo
jantiems Irano kariams pareiš
kė mula Chomeini. pasiskelbęs 
vyriausiu Irano karo jėgų vadu, 
o čia pat pridėjo, kad jie susi
dėjo su J.A.-Valstybėmis ir tarp
tautiniu sionizmu.

KARO VADUS

se-

Rasti "liaudies mal
dyklos" planai

UKIAH, Cal. — Visame 
name automob" parduota
me iš vie to- /aržytinių. rasti 
planai “garsėjusiai :b‘s; nes 
maldyKlai” ginti. Pl?o . paruoš
ti su visomis sm .Kinenomis ir 
paslėpti automobilio bagažinėje.

Visi žinome, kad “liaudies 
maldykla” su visais nariais, di
deliais ir mažais, buvo išvežta į 
Gijaną ir ten apgyvendinta, o 
vėliau “liaudies maldyklos” vy-i 
resniųjų išžudyta. Pirmiausia I 
ten buvo nušautas “liaudies 
maldyklos” veiklą pradėjęs ty
rinėti kongresmanas Ryan, o 
vėliau išžudyti vyrai, moterys

J j ir vaikai. Vėliau lavonai par- 
• vežti į Ameriką ir čia palaidotu 

uos-1 Dabar teismas sprendžia palik- 
te prezidentas sako kalbas apie j pinigų klausimą.
reikalą taupyti energiją. Taupy
mo sumetimais prezidentas ir 
pasirinko atostogas praleisti di
desniu upių laivu. Senovėje pa-j 
našiais laivais žmonės mėgdavo Į 
paplaukioti ir pailsėti. !

i

Pirmieji Irano kariuomenės 
daliniai, vadovaujami paties 
70 metų Chomeinio. įžengė į 
Kurdistaną ir žengia Į šiaurę ir 
vakarus. Vakar Chomeini šta
bui paskelbė, kad .Paves (Pa- 
veh) miestelyje Irano daliniai 
išvaikė ■ kurdus' maištininkus ir 
užmušė 400 prieš Irano vyriau
sybę kovojusių kurdų. Tuo' tar
pu trečiadienį paskelbtas prane
šimas sako, kad kurdų maisto 
vadai jau suimti, o pats Paves 
miestelis jau yra Irano kariuo
menės kontrolėje. Jie1 skelbia, 
kad Paves kareivinėse buvęs 
Irano garnizonas prisidėjo prie 
atvykusių Irano šarvuotų dali
nių. Pranešimo pabaigoje sako
ma. kad Paves miestelyje buvo 
suruoštas karo teismas ir nu
teisti mirti 14 kurdų vadų.

— Suimkite visus kurdų va
dus, kurie kursto sukilti prieš 
dabartinę Teherano vyriausybę, 
ir perduokite juos, pačiam Cho- 
meiniui. — trečiadienio kalboje 
pasakė mula Chomeini.

Somoza išvažiavo 
į Paragvajų

ASUNCION, Paragvajus. — 
Anastasio Somoza, buvęs Nika
ragvos prezidentas, su šeima 
atvyko į Paragvajaus sostinę, 
kur tikisi apsigyventi; Somoza 
buvo įisigijęs namus Floridoje 
ir čia buvo apsigyvenęs, bet da
bar su visa savo šeima persikėlė 
gyventi į Paragvajų.

SOMOZA ATVYKO 
SU VYRAIS

Buvęs prezidentas Somoza at
vyko į Paragvajų ne vienas, 
bet su vyrų grupe. Jis laikinai 
apsigyveno buvusioje Nikarag
vos atstovybėje. Vėliau Somoza 
sieks apsigyventi Asuncion prie
miestyje esančioje viloje, bet 
tuo tarpu jis aipsistojo sosti
nėje. Paragvajaus prezidentas 
Stroes-ner tą patį vakarą atvy
ko pas Somoza į svečius.

Prezidentas Stroęssner,. 25 me
tus išvaldęs Paragvajų, yra vie
nintelis. kuris nepripažįsta nau
jai sudarytos vyriausybės ir ne
sirengia pripažinti.

Vietnamo divizijos 
Kambodijoje

BANGKOK. — Tailando ka
rinė komanda pranešė, kad pra
eitą pirmadienį Vietnamas iš
siuntė dvi savo armijos divizi
jas į Kambodijos provincijas 
Stung Treng ir Ratanakiri, 
esančias šiaurės rytuose nuo 
Phnom Penh, sustiprinti savo 
įgulas dviejuose Kambodijos 
miestuose.

Premjeras Beginąs džiaugia
si, kad Egipto vyriausybė nesi
rengia pakeisti savo nuomonės 
apie dabartinį Palestinos sta-

EGIPTAS PRITARIA 
IZRAELIUI

reikalavo.
SINGH JAUČIASI
DARBĄ ATLIKĘS

Premjeras Singh pareiškė, 
kad jis atlikęs svarbiausius 
žingsnius partijai suvienyti. 
Toliau eiti jis nėra pasiruošęs. 
Jam atrodo, kad žengtų žings
nių turėtų užtekti. Jo sąžinė ne
leidžia toliau eiti. Jeigu kiti 
nori imtis kitų žingsnių, tai jis 
nesirengia kliudyti.

Daugelis manė, kad Č. Singh 
padarys vyriausybės deklaraci
ją ir prašys pasitikėjimo, bet jis 
pranešė, kad atsistatydina. Kon
greso nariams jis pareiškė prie
žastis.

Pradės pasitarimus 
Palestinos klausimu

WASHINGTON. D.C. — Iš 
Egipto ir Izraelio grįžęs amba
sadorius Robert Strauss atsisa
kė daryti bet kokius pareiški
mus apie Palestinos likimą. 
Tvirtinama, kad Izraelio prem
jeras Begin pirmas atsisakė pa
dėti pasitarimų pagrindan JAV 
pasiūlymą Palestinos nepriklau-

KALENDORELlb

Rugpjūčio 22: Antusa, Mar- 
cialis, įminė, Daunora, Alvinė, 
Karijotas.

Saulė teka 6:05, leidžiasi 7:42.

Oris vėsetnis, lis.

— Mula Chomeini bando pri
mesti kurdams pagrindines Is
lamo šijitų idėjas, bet kurdai 
jų nesupranta.

Saugiai nusileido 
du kosmonautai

MASKVA. Rusija. — Visos 
sovietų spaudos ir radijo agen-, 
tūros praneša, kad praeitą sek-l 
madienį Centrinėje Azijoje lai- somai valstybei skelbti, 
mingai nusileido du sovietų 
kosmonautai, prabuvę erdvėje; ambasadorius prie Jungtinių 
175 dienas ir 36 minutes. tuojTautų pareiškė, kad jo atsista-i 
pasiekdami naują erdvėje išbu-; 
vimo rekordą.

Iki šio meto sovietų kosmo
nautams būdavo sunku gy
viems nusileist). Kosmonautai 
Valery Riuminas ir Vladimir 
Lyachovas ne tik skraidė, bet 
ir nusileido tvarkingai. Pasako
jama, kad netrukus rusai skris 
į Mėnulį, tik jie dar netikri, ar 
pajėgs nuo jo pakilti ir kelią į spręsti, 
žemę rasti. Iki šio meto rusai — - —

Andrew Young, buvęs JAV

tydinimas priimtas, bet jis iki 
mėnesio pabaigos bus JAV am
basadorium, nes šį mėnesį jam 
tenka vadovauti Saugumo ta
rybai.

Be to, Young pareiškė, kad 
oasitarimai Palestinos klausi
mui išspręsti neina tvarkingai. 
Palestiniečiai jokiu būdu nepri
ims JAV plano šiam klausimui

nebandė nusileisti Mėnulyje.

Jasir Arafatas Vienoje ta
rėsi su izraelitais dėl Pales
tinos teisių tapti savaran

kiška ir nepriklausoma 
valstybe.

— Respublikonų vadovai ti
kisi. kad 1980 metais daugelis 
juodžių balsuos už respubliko-* 
nų kandidatus. tv •

Trys iš aštuoniy 
stiprėja

r NEAPOLIS, Italija. — Dakta
rai- praneša, kad trys iš aštuonių

■ prieš 4 dienas gimusių ir išliku- 
j siu kūdikių, savo inkubatorium 
! se eina geryn, antra diena nebe
turi kvėpavimo problemų ir jų 
mėlyna spalva keičiasi, kūdi
kiai jau įgauna sveiką rausvą 
spalvą.

Paves miestelis yra Kurdista
no pakraštyje, visai netoli Ira
ko sienos. Irano kariai, žygiuo
dami tolyn į šiaurę ir norėdami 
įžengti į Kurdistaną, pirmiausia 
privalo pasiekti Pavę. jei nori 
toliau maršuoti. Be to. mula 
Chomeini pasiuntė Irano karius 
j visą Kurdistano ir Irako pa
sienį. Siena tarp Irano ir Irako 
buvo nustatyta, bet niekas sie
nos nesaugoja. Keliose pasienio 
vietose buvo Irano garnizonai, 
bet jie nevedė kovos su kurdais 
ir nesikišo į kurdų reikalus. 
Kalnuose gyvenusios kurdų gi
minės galėdavo laisvai pereiti
Irano ir Irako sieną. Irako kur-Į (k’ 
dai galėdavo vykti į Irano Kur
distaną, o Irano kurdai, jei kil
davo reikalas, galėdavo žygiuoti 
į Iraką. Tiktai Irano valdžiai 
susikivirčijus su kurdų vadais, 
pasienio kelius saugodavo ira
niečiai kariai, kad irakiečiai, 
besivydami karius, peržengdavo 
sieną ir įsiverždavo į Irano Kur
distaną. Iraniečiai sulaikydavo 
Irako kariuomenės dalinius ir 
tuo pasibaigdavo kalnų 
fliktas.

Irano kariai žygiuoja į 
distano kalnus, bet tas 
suorganizuotas ant
Kariai neturi amunicijos, kuri 

’ buvo sunaudota pilietinio karo

— Irako valdžia ateinančiais 
metais rengiasi suruošti rinki
mus. Irakiečiai paskutiniais 21 
metais neturėjo rinkimų.

kon-

Kur- 
žygis 

greitųjų.

metu. Iranas buvo pasiryžęs 
gauti daugiau šaudmenų, bet 
juos gali gauti tiktai Ameriko
je. Amerika neatsisako parduoti 
šaudmenis, bet nori išsiaiškinti, 
kas jiems mokės už šaudmenis 
moderniems ginklams. Iranas 
Amerikai yra skolingas bilijo
nus. bet jis neturi pinigų, o jei
gu ir turėtų, tai nenorėtų mo
kėti. nes jis pasiryžęs Ame
riką išgriauti .T ..gaivinti prieš

■ imtmečių bujojusį Is-
lam.zmą.

Mula Chomeini išvyko į Kur
distaną, o jo kontroliuojamas 
radijas skelbia, kad kurdų mu
lų delegacija žygiuoja i Tehe
raną. Jie pareiškė norą pasima
tyti su mula Chomeini ir prem
jeru Bazarganu. Atrodo, kad 
grupelė kurdų norinti taikos su 
dabartine Irano vyriausybe.

Kurdistaną šimtmečius val
džiusieji kurdai reikalauja, kad 
Iranas pripažintų kurdams tas 
pačias privilegijas, kokias jums 
buvo davęs Irano šachas. Jeigu 
mula Chomeini tų teisių nepri
pažins, Įai .kurfĮąr sjękš, nepri
klausomybės.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄ VIOIUS

Uz ką gi išvijo Dievulis
Vargšelį Adomą iš Rojaus?
Galvojau ne kartą, prigulęs,
Per naktį lig pačio rytojaus.
Gii dėjau, kad vargšą sugundė
Pirmoji pasauly poniutė,
Prieš tvarką Dievulio pasiundė
Sukilti Adomą jaunuti.
Ir, sako, tą būdą išlaikė
Per amžius lig mūsų dienelių.
Jos viską vis keitė ir peikė,
Lyg madą savųjų suknelių.
Kai darbą Sodyboj pradėjo
Darbštuolis ir grožio kūrėjas,
Jos peikė, padėt nepadėjo
Ir gaudė dykūnės tik vėjus.
Ir šiandien, kai viskas pražydo
Sodyboj lyg Rojuj legendos,
Galvoji, gal žmonės neklydo, 
Gal tiesą mums sako tas gandas.

All Wood

BLOGAS MOKINYS
Nepilnamečių teisme teisėjas 

bara paauglio tėvą.
— Kaip jums ne gėda! Jūsų 

sūnus jau trečią kartą pakliūva 
į teismą. Jūs gi turite savo sū
nų auklėti ir mokyti, kaip jis 
turi elgtis.

— Aš jį mokau, pone teisėjau, 
bet jis kiekvieną kartą leidžiasi 
sugaunamas.

ATSARGI TURISTĖ
Amerikietė turistė paprašė 

nufotografuoti ją prie senos 
graikų šventyklos griuvėsių.

— Tik padarykite nuotrauką 
taip, kad nebūtų matyti mano 
automobilio, — paprašė ji foto
grafą, — o tai mano vyras pa
galvos, kad tai aš taip sugrio
viau šitą pastatą__

TARYBINIS DIALOGAS
Žmona pasakoja vyrui:
— Mūsų kaimynas vėl sėdi 

kalėjime!
— Iš kur tu žinai?
— Kai paklausiau kaimynę, 

kada pareis vyras, tai ji pasi
žiūrėjo Į kalendorių.

FINANSINIS PAJĖGU
MAS KALTAS

£

MAGARYČIOS

© Šviesiu ' spindulėliu atėjo 
žinia iš Kinijos. Matote. 1953 m. 
Pekino universiteto rektorium 
buvo Ma Ynchu. Jis. paskelbė 
savo '^pažiūras, kad jau-" atėjo 
laikas kontroliuoti gimimus bei 
gimdomus. Bet tai nesutiko su 
partijas politika bei asmeniško
mis Mao Tsetungo bei jo. žmo
nos pažiūromis. Ma Ynchu buvo 
paskelbtas liaudies priešu ir už
darytis Į kalėjimą. Praeitą mė
nesį kompartija iš kalėjimo jį 
išleido, nes “faktai įrodė, kad 
teoriją yra teisinga. Partija nu
tarė panaikinti klaidas jr atsta
tyti jūsų reputaciją’.". Dabar Ma 
Ynchu yra 98 metų. Partija jam 
leido praktikuoti gimdymo kon
trolę. bet m:nimo universiteto 
bent garbės rektorium nepa
skyrė.

e JAV Vy riausias Teismas Į 
nusprendė, kad darbdaviai, turį 
bent 15 darbininkų ir juos yra 
apdraudę grupine apdrauda, i 
turi taip pat mokėti motinystės 
apdraudos mokesčius už visus 
darbininkus. Tai nustebino Spo-

gimdymo išlaidų apdraudą. Kri
tikos taip pat susilaukė Sveika
tos departamento paskyrimas 
dviejų pareigūnų gimdymo rei- 
lams: vieno moterims, kito 
wrams.

3 Patarlė yra mažas poezijos 
kūrinys, ji savo mintį išraiškia 
vaizdinga kalba, perkeltine pras
me ir palyginimais. 1 'Patarlės 
mėgsta daiktus suasmeninti, ne
gyvus padaryti gyvais,' sugretin
ti priešingumus, perdėti iki juo
kingumo, ironizuoti, žaisti pa
našiais' , vaizdais ir panašiai 
skambančiais žodžiais- Patarlės 
savo reiškiamą mintį ir atsklei
džia ir užtemdo, todėl jas, kaip 
ir mįsles,-reikią niokėti supras
ti. Mat, pparastaiš žodžiais lie: 
siog pasakyta išmintis nepadaro 
didesnio 'įspūdžio, tai moralas 
ir tiek; Tuo tarpu perkeltiiie 
prasme pasakyta tiesa yra la
biau įtikinanti, ji ilgiau pasilie
ka atmintyje,, strigte įstringa į 
galvą.

(Dr. .J. Balys “Lietuvių tau
tosakos skaitymai”)

> Midwest žurnalas praeitą 
savaitę Įdėjo tokį pasikalbėjimą;

Nepažįstamas: “Ar tie. šunys
kanda?”

šeimininkė: “Tai priklauso 
nuo to. ką jūs 'pardavinėjate".

Nepažįstamas: “Aš esu iš Sta
tistikos biuro

seimininkė: “Taip”,

9 Europos Bendroji
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Ponia šaligatvyje sėdinčiam 
elgetai padavė dešimt centų ir 
sakė:

— Bet tamsta ir' dvoki kaž
kokia biauria degtine!

vadini

— Maiki, šiandie pasikalbė
kim apie “strung leadership”. 
Tai yra aktuali tema.

— Ką pats, Tėve, 
“strung leadership”?

— Tai yra tokia vadovybė, ku
rioje nesimato šešėlio; kuri, die- 

., na ar naktis, nebijo: šviesos;
- Deja, ponia, iš tokios 1S-, kur, laikosi auoto žodžio; kuri 

maldos geresnės negaliu- nusi-| Msiblaško nuo vienūs minties 
pirkti, — atsakė elgeta. i

GRASINANTIS LAIŠKAS
Parduotuvės savininkas skam

bina policijai:' ' ■ ■■ ■
■ — Pone inspektoriau, gavau 

prašinantį laišką! -
— Hm?: u Laiškas anoniminis? I

, — Ne. aiškiai pasirašytas.
— Kieno gi tas laiškas?-

* Mokesčių inspektoriaus...

.. . PASIKALBĖJIMAS
- - .-DĖL RŪKALO -

Nebepakęsdamas šalia sėdin
čio vyruko pypkes' dūmų, žmo
gus tarė:

-A- Ką tu čia,' po šimts pypkių, 
rūkai tbj' savo pypkėj? ” ■■

-į- Mėšlą, — atsakė pypkiuo- 
tojas. '

-y As' žinau. bČf ką tu su tuo 
mėšlu sumaišai?

Rinka 
perleido $70 mil. Hanojaus val
džiai tikslu sušelpti vietnamie
čius pabėgėlius. Vietnamo lai- Į rorizuoja 
vyno laivas apšaudė Vokietijos | vietnamiečius, 
laivą, paimantį pabėgėlius iš. “šalpa’ 

kane katalikų dieceziją, kai pa-1 Vietnamo nuo plausto. Ameri- .

ŠEIMOS GALVŲ '
: DIALOGAS

Vyras su žmona vaikščioja 
universalinėje parduotuvėje.

— Suknelė, apsiaustas, ranki
nukas, kvepalai? Ar tu žinai, 
kur mane nuvesi su šitais nesi- 
baigiančiais pirkiniais? — sako 
čiupinėdamas kišenėje piniginę 
vyras.

— Žinau! Į avalynės skyrių...

prie kitos. • :
— Nežinau', Tėve, ar tokių-va

dovybių yra?'
— Yra, Maiki, kaip nebus? 

Aš manau; tu atsimeni Tedy 
Roose veltą. Jis net kumščiomis 
savo idėjas gindavo. Vėliau-lyg 
šviesi žvaigždė užtekėjo Frank
lin Delano Roosevelt. Juk dėka- 
jam turim Social/Security ir ki
tas šti-prias reformas.

— Juk ir tu. Tėve, kas mė- 
nesi; gauni - čekį ir gali gyventi 
neubagaudamas. ' i - .• ■■ '* ■:

— Teisybę sakai, Maiki, ■' T. 
Roose velto vadovybė. buvo stip
ri, kaip ir jo kumštis, juk jis ir 
su liūtu nebijojo susitikti.

— Su kuriuo Liūtu, ^eve? Ar 
su tuo graborium Brooklyne?

—INe, Maiki, su tikru Afrikos 
r liūtu. Franklin D. Roosevelt, 
1 nors ligos sužalotas, bet stiprus 

vadovas buvo. Jo pati Elenora 
buvo stipri jo globėja. Kai jam 
pritrūkdavo- stiprybės, jos , ąs- 
menyje rasdavo sau atsparą. 
Lyndon B. Johnson norėjo būt 
stipriu, bet nepajėgė—demonst
rantai gadino jo stiprybę, o La
dy Bird Johnson, stiprybės jam 
nepridavė. Prez. Nixonas nei 
tiek laimės neturėjo: dėl dur
nos propagandos apsiskandalino 
ir prezidentūrą prarado.

i

jūrą Jane Fonda Gulf. Joje siau
čia pįratai ir skriaudžia bei te

bėgančius j nežinią 
Tai Hanojaus

reikalavo už 66 kunigus mokėti. kos jūreiviai pavadino Kinijos
- Jaun. pilstytojo 

padėję jas
Į/r.

MOKSLININKŲ POKALBIS
Susitikęs pažįstamą, garsusis 

mokslininkas A. Einšteinas sa
ko jam:

— Užeikite rytoj pas mane 
prof esorius

PULGIS ANDRIUŠIS, DP.LAIKAS EINA

Dabar turim prez. Carterį 
(raidę “C” reikia tarti “K”, nes 
carter, kalbas sumaišius, bus 
“caro tarnas”, arba carter bus 
“lietuvių čarta” arba tam tik
ras lapas popieriaus, kuris tū
liems dipukams kišenes pratry
nė) . Dabar, kada prez.. Karter 
nesijaučia stiprus, glaudžiasi 
prie pačios ir abu, surėmę pe
čius, išsprendžia painius daly
kus. Tokia stipri vadovė yra Ro- 
salina Karter.

Lietuviai dabar stiprios vado
vybės neturi. Buvo vyskupas 
Geniotis, bet jam jau amžiną at
ilsį. Jo tikyba “tautiškoji kata
likybė” susmuko. Prie jo karsto 
ir vėjas išnešiojo likučius. Vi
sliomis nors ir pagimdė “Visuo- 
mybę”, bet' nepakrikštijo. Toji 
tikyba sutelpa vienoje knygoje, 
kurios- niekas neskaito. Dabar 
yra pasišovę vadovauti,du gimi
ningi sąjūdžiai: frontininkai ir 
akiratininkai, bet ir . jie laikosi 
tik kur- nors Įsikibę....

— Tai liūdna padėtis. Tėve.
— Taip, ■ Maiki, liūdna, bet 

juokinga padėtis. Vieni, ir kiti 
nori Vadovauti, bet neranda ma
sių. Dideli vyrai, mokslu apsi
šarvavę, bet nežino kur kreipti 
savo- talentus.

—! Tai vis nesusigaudymas, 
Tėve. Tie vyrai, vadinami fron- 
tinirikai ir fronto bičiuliai, pa
tikėjo savo svajonėms ir persi- 
svajojo, iškilo aukščiau savęs ir 
nemoka sugrįžti, tapo atsisky
rėliais.

— Gerai pasakei, Maiki, atsi
skyrėliai nepritinka prie daugu
mos. Tokiems sakykim sudiev.

MILIJONIERIAUS"
TROŠKIMAS

kab

INSANITY AMONG 
the early rojams 
WAS To TAKE" A 
LOAF OF BREAD 
REMO/E THE SOFT 

INNER PART, REPLACE 
WITH AOWS BRAIN 
Z»D Bind tightly 
ON THE RATI CWT'S

HEAD/

rrs AMAZING!
mrscrrr rnd lrsHčs 
WERE USED 8Y EGYPTIAN 
WOMEN OVER 4-000 NEARS ftSof 
THEY OffeN R1WD THE1R EYES 
WiTH MARES MILK rib "LOOK 
LARGER RND BRIGHTER"! j

\F R RUG WEAVER 1)4 PERSIA 15 
"TAKEN ll-L EVERYBODY ON W . 
LOOM STO^S WORK UNTIL HE CECCYEPS ’ 
IT'S AN AGE-OLD SUPERSTITION

< UIS FOREHEAD

y Wounded er 
'smoke A cigarette

i A HOtE IN

C- •

i

papietauti. Bus 
Smitsonas.

— Bet juk aš 
rius Smitsonas.

— Tai nieko, 
eikite ir jūs...

Du benamiai vėlai naktį 
basi parke.

—. Ką tu darytum, jei staiga 
pasijustum esąs milijonierius?

— Liepčiau parkuose ant visų 
suolų įtaisyti pagalves.

(Wuerzburgiecio pasipasakojimas) .
Žinot tas pirmosios vasaros dienas po išvadavimo 

Wuerzburge! Ant Maino upės kranto laiptais pako
pus, už’ gyvatvorių, po trispalve vėliava koks buvo eis
mas! Ir ant žolelės prigulę, ir pilnas kiemas, ir ant vilos 
laiptų nėra kur pastatyti dulkiną iš kelionės koją. Už 
vartų vis kelios blizgančios mašinos, patvorėmis kėpso 
motociklai, priversta dviračių, kartais gatvę užskersina 
ir sunkvežimis su mūsų spalvomis. Iš Hitlerio baudžia
vos paleisti tautiečiai bando L. Sąjungos, kuri čia įsi
kūrė, valdžią: ką ji gali, ir ko ji negali. Kitaip sakant, 
ką ji man gali .duoti?

Vieną karštą dieną iš po pavėsio priselina senas pa 
žįstamas ekonomistas ir po įžanginių “kur, kaip”, pra
deda skųstis: , ..

— Suprask mano tragišką padėtį....
— Ką, šeima pasiliko ar subombardavo? — klausiu 

ekonomistą.
— Ne, juk žinai, kad esu nevedęs... ■
— Daiktai dingo bagaže?
— Visus turiu su savim, — guodėsi, ekonomstas.
— Tai kas gi? — paklausiau. , /
i— Ot, kas, ponas, —--dėstė pasitvėręs man už atla

po tautietis. — Laikas eina ir eina mano nenaudai. Kiti, 
žiūriu, jau šio to griebėsi, o man laikas eina ir eina ir 
aš dar nieko neuždirbau. Gal tu čia, arčiau prie val
džios, galėtum ką patarti man?

— Tai čia yra tokia Unrra...
—0 ką jį gamina? — kartšai susidomėjo eko

nomistas. 1
— Dalina maistą, drabužius .; J
— Va, va, man kaip tik tokia tinka.. Juk tu žinai, 

Petrai, aš Lietuvoje visą laiką ... — džiaugėsi jis.
— Bet, matai, Unrra yra amerikiečių. įstaiga, ar

— Vokiškai susikalbu, bet angliškai silpnąs^šVach!
— nusiminė ekonomistas !
'i^ Tai čia^aar bus ir Raudonasis kryžius; lie- " 

tuviškas . . ‘ ,- r* " * : . i

Bet kada jis dar busi 0 laikas- eina ir eiria, — • 
dejavo Wuerzburgo lankytojas!—Beje, draugas Petrai !' 
aš girdėjau kad čia sąjunga dalina vokiškas įmones? 
žinai juk aš Lietuvoje ..visą laiką buvau, prie.-Įmonių...

— Kad, rodos, sąjunga dar uedalina įmoniiį;" Ttfr 
būt, komendantūra t—' Suabejojau-^ . . - !

— Tai ir gi gerai,TPadėk manTaųeitt į-„ ykomęndanr 
turą, juk susišneki angliškai — atgijęs" siūlė-TmonininĮ 
kas. — Atsilyginsiu kaip nors, laikui bėgant. _

. • Ar - ~ . . - 3 >

Į komendantūrą vis dėlto nenuėjom, nešt feikalas. 
atrodė, ne iš tų, kurie išdega. Ekonomistas manę pame
tė ir dar tris dienas išbuvo WUelzburge, - stebėdamas 
tautiečių eismą. Ir nusižiūrėjo, kaip daug kas iš atvy
kusių pasirūpina sąjungos pažymėjimus. -Komitetams 
sudaryti ar kokius kitus tenai. Trečią dieną tokį raštelį 
išsinešė ir ekonomistas. Po to dingo iš Wuerzburgo. ■■ '

Kelioms savaitėms praslinkus, ' jis" jau atvažiavo 
motociklu. 0 rudeniop prie sąjungos vartų sustojo nau- 
jutė mašinėlė, iš jos lyg ungurys "išnėrė, ekonomistas, 
apsisiautęs madingu paltu, pirštinėtas. . ...

— Na, kaip, ar laikas eina jau į naudą* -* pak
lausiau. T

— Et, ponas, laikas sau, o žmogus sau! — tąrė mo
stelėjęs ranka ir, negaišindamas brangaus laiko su ma
nim, nubėgo į komitetą. :

(IR VIS DĖLTO TUOKIMĖS, Brolių V. A. P.
Šulaičių leidinys, 1949 m. Vokietijoje).ir esu profeso-

nepakenks, at-

NAUJI'

PIETIEČIU DRAUGYSTĖ 

žurnalistas kalbasi su Alaba- 
mos ūkininku, Į'-‘ ~

— Ar jūsų kaimynai draugiš
ki jums? .'tž Ori-

— Be jokios abejonės!
— O kodėl verandoje stovi 

šautuvas?
— Jų draug’ŠKumiii sušbp 

rinti.

PSICHOLOGINĖ KOM 
plika'cija

Žmona kreipiasi j gydyto.R 
psichiatrą:

-J- Apžiūrėkite mano vyrą. Jįs 
leidžia dūmų kamuolius is 
nosies! .,

— Bet juk tai nieko ypatinga.
Visi rūkoriai taip daro.

ž- Taip, bet jaw ^reji- metai; 
kai jis nerūko!

BERLYNO 
SIENA

Vo



JONAS A. ŠARKUS, Ph. D.

Kadaise, siautėjant bendra- 
darbiautojams, Čikagos Mar
quette Parke įsisteigė nevieša 
organizacija — Lietuvių Sąmo
ningumui Ugdyti Draugija. Jos 
veiklą juto ne tik Čikaga, bet ir 
kitos lietuvių apylinkės. Menu 
tos organizacijos išleistą eiliuo- 
aą ir iliustruotą pamfletą, kuris 
gerai atliko savo užduotį. Man 
gerai žinoma, kad tos draugijos 
nariai dabar yra kitų patrioti
nių organizacijų nariais.

Patriotinių jėgų naikinimas 
vyksta abejose geležinės uždan
gos pusėse; Reikia tik prisimin
ti tiltininkų rezoliuciją, įneštą 
veiksnių konferencijon, apie bei 
prieš patriotinius išpuolius.

Tiltįniakams prisimintina de
santininkų ir patriotinių jėgų 
.sunaikinimas Albanijoje ir Bay , 
of Pigs patriotų invazija Kubon. 
Patriotai buvo masiniai išduoti 
Fidel,; Castrui. Aš asmeniškai 
esu kalbėjęs su tos invazijos da
lyviu ir pogrindžio organizaci
jos Alfa-66 centro valdybos na
riu. Mūsų pasikalbėjimą žino 
ne tik Young Americans for 
Freedom skyriaus susirinkimo 
dalyviai, bet ir vienas lietuvis, 
aktyvus visuomenėje ir politi
nėje veikloje. Organizacijos 
samdiniais yra mūsų tiltininkai.

Man nenuostabu, kad dauge
lis Naujienų dienraščio naujų 
skaityto jų,^.užsisakydami jas. 
prašo' nę^rėlbti "pavardės. Tai 
reiškią, kdd patriotinio nusista
tymo asmėhyą stengiasi likti 
nežinomaišFO tai jau yra blo
gai. Labai blogai.

Bet žiūrėkime, kas čia dabar 
darosi? ,

Kanadoje susiorganizavo Lie
tuvių Patriotų Sąjunga. Ji To-

ronte leidžia lietuvių ir anglų 
kalbomis biuletenį Patriotas. 
Naujienų piknike gavau jo 5 nr. į 
Jame įdėtos neabejotinų kovo-Į 
tojų už Lietuvos laisvę nuotrau-; 
kos abiejose geležinės uždangos 
pusėse: Gen. konsulės J. Dauž 
vardienės, kun. dr. J. Prunskio, 
V. Petkaus, B. Gajausko, N. Sa- 
dūnaitės ir kitų.

Biuletenyje rašoma, kad š.m. 
birželio 15 d. Toronte buvo su
sirinkę 12 Lietuvių Patriotų Są
jungos atstovų iš Kanados, Či
kagos, Detroito ir Klevelando. 
Posėdžiai buvo nevieši, reiškia 
— slapti ar pusiau slapti. Atsto
vai priėmė rezoliuciją, kuri at
spausdinta tame biuletenio nu
meryje. Sekantį kartą ją cituo
siu ištisai.

Comiskey Parko koncerte 
suimti 59 narkomanai
CHICAGO. — Policijos valdi

ninkai sekmadienį Comiskey 
Parko “rock" koncerte j turėjo 
vaisingą medžioklę, ^tĮjindami 
27 narkotikų pardavin^ojus ir 
32 su savimi turėjusius įvairių 
rūšių narkotikų, kaip tai mari
juana, hašišas, angelų ■ dulkės, 
kokainas ir LSD. Suėmė 59 nar
komanus ir konfiskayo-V$ll,000 
vertės narkotiku. Dar areštavo 
10 kitų už netvarkos kėlimą, 
trukdymą policijai ir muštynes.

“Oblavai” daug pąętė^). kad 
nemažai policijos, -pĮga^ninkų, 
persirengę darbin-ink,^^ darbi
niais drabužiais, stejp^Boncer- 
tui bilietų pirkėjų'*”elles, kur 
juos beregint narkotikų parda
vėjai apstojo, siūlydami pirkti 
narkotikus.

Koncerte dalyvavo virš 30,000 
triukšmingos muzikos mėgėjų.

ninku,
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SOMH CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ONtxpRtsswy
don't cut in between cars 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES..,

YOU52E FOLLOWING TOO CLOSE!

IF YOU DRIVE AT THE 4 
M/įįįMUM SPEED STY MJ 
THE R/GRT LANE.

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

VOLDEMARININKAI VOKIEČIŲOKUPACIJOS METAIS
JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

d. Pogrindi'o židiniai: pogrin
džio grupės- ir jų inenybės 

pastangos

L. Aktyvistų Frontą 1941.IX.22 
uždarius, jame buvusios jėgos 
telkėsi į pogrindines naujas or
ganizacijas. Tų visų organizaci
jų buvo tas pats tikslas — kova 
dėl nepriklausomos Lietuvos. 
Visų buvo panaši ateities vizi
ja: karą vokiečiai pralaimės; 
kada jie trauksis, lietuviai turi 
būti pasirengę savo kraštą per
imti, jame rimtį išlaikyti perei
namuoju momentu, apsaugoti 
nuo galimos sovietinių jėgų, te
gul ir karo išvargintų, invazi
jos. Vargiai kas manė, kad vieni 
lietuviai galėtų atlaikyti sovie
tinę karinę invaziją, tačiau visi 
čia matė būsimą sąjungininką 
— Vakarų valstybių jėgas, ku
rios neleis bolševikam veržtis į 
Europą. Tai buvo esminė prie
laida ano meto lietuvių vizijoje. 

; Mažai kam tada atėjo mintis, 
kad šioje vizijoje ta prielaida 
buvo pati silpniausia ir mažiau
siai pagrįsta... Iki karo pabai- 

. gos — toliau buvo to meto lie
tuvių vizijoje — tenka kantriai 
išlaukti, taupyti jėgas, ypačiai 
gyvąjį tautos potencialą, išlaiky
ti ištikimybę nepriklausomybės 
idėjai bei Vakarų demokratijai, 
kuri po karo tvarkys pasaulį.

Tai buvo bendras pogrindinių 
grupių galvojimas. Jei betgi po
grindžio jėgos telkėsi ne į vieną 
organizaciją, o į kelias, tai žy
mia dalim dėl to, kad pogrindi
nis veikimas remiasi asmeniniu 
susigyvenimu, išmėgintu asme
niniu pasitikėjimu, garantuo
jančiu saugumą.

Tarp pogrindyje jau 1941 su-

(Tęsinys)
sidariusių naujų organizacijų 
didžiausio svorio turėjo Lietu
vių Frontas ir Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjunga. Lietuvių 
Fronte telkėsi daugiau katalikų 
jaunimas ir dalis liberalinio — 
ateitininkų, skautų. Laisvės ko
votojuose — daugiau tautininkų 
ar jiem artimo liberalinių nusi
teikimų jaunimo. Pirmieji reiš
kėsi ramesne, lygesne, raciona
lesne taktika pasisakymuose bei 
veiksmuose. Antrieji tempera- 
mentingesne. radikalesne, spon
taniškesne. Pirmieji dienos 
klausimus spręsdami ir reaguo
dami, žiūrėjo ir ištikimybės ne
priklausomybės idėjai ir žmonių 
taupymo. Antrieji bravūriškiau 
laužė kliūtis, rizikuodami žmo
nių aukom. Pirmieji tad išlaikė 
didesnę konspiraciją ir nebuvo 
iššifruoti. Antrieji juvo iššif
ruoti, ir eilė jų veikėjų buvo iš
gabenti į Stutthofą. Pirmieji 
turėjo dar specialiai tarinę or
ganizaciją Kęstučio vardu. Ji 
telkė buvusius kariniikus, ka
rius, juos ginklavo tam paskuti
niajam karo etapui, kaia turėjo 
būti reikalinga jau dnkluota 
jėga. Visuomenei polifškai in
formuoti ir orientuoti laisvės' 
kovotojai leido' nuo 19-2 spalio 
mėn. pogrindinį Laisve Kovo
toją. Lietuvių Frontas ;mė nuo 
1943 sausio leisti pagrindinį 
Į Laisvę, kai 1942 gru>džio 31 
buvo uždarytas viešais dien
raštis Į Laisvę, įsteigta Lietu
vių Aktyvistų Fronte, paskui 
ėjęs “Spaudos” bendnvės var
du, bet redaguotas tų pačių ko
votojų ir bent simnoiškai pa
laikęs kovos dėl lais -es tradici
jas (Jo paskutinis

. buvo Kazys Bauba, buv. Akty- 
I vistų Fronto štabo narys, žuvęs 
kankinio mirtimi Stutthofo ka- 
cete). Atskiri LF padaliniai lei
do dar smulkiau išplitusius spe
cialiu tikslu laikraščius — Lie
tuvos Judas, kuriame buvo de- 

l maskuojami tie, kurie reiškėsi 
jau koliaboranto veiksmais, Po
grindžio Kuntaplis — satyros 
laikraštis, Vardan Tiesos — su 
polemika kitai pogrindžio spau
dai, daugiausia N. Lietuvai. ‘

šalia šių stambiųjų organiza
cijų, turėjusių tinklą visoje Lie
tuvoje, veikė dar Vienybės Są
jūdis, leidęs pogrindžio Atžaly
ną. Jis tęsė nepriklausomos Lie
tuvos N. Romuvos žurnalo tra
dicijas ir buvo populiarus dau
giausia tarp akademinio jauni
mo. Be specialaus laikraščio vei
kė Lietuvos Laisvės Armija — 
jaunųjų karininkų bei šiaip ka
rių organizacija, paslanki, radi
kali, kovinga, kurios rezistenci
nis vaidmuo labiausiai išryškėjo 
jau karo gale, užslenkant ant
rajai bolševikų okupacijai.

Vis. tai buvo jaunimas, tiesio
giai ar netiesiogiai dalyvavęs 
rezistencijoje ar sukilime prieš 
bolševikų pirmą okupaciją. Vy
resnioji generacija, kūrusi ne
priklausomą demokratinę Lie
tuvą, ilgiau paliko neorganizuo
ja pogrindy. Sunku buvo jos 
veiklos ir laukti, nes didžioji da- 

)Įįs jos vadų buvo iš tautos iš- 
• rauti — labiausiai krikščionių

demokratų ir tautininkų veikė 
jai. Nuo sovietinės deportacijos 
daugiau buvo išlikę valstiečių 
liaudininkų vadų. Jie tad ir bu
vo suorganizavę pogrindinį laik
raštį “Nepriklausomą Lietuvą" 
nuo 1941 rudens. Sykiu su mi
nėtais Į Laisvę. Laisvės Kovo
toju ji daugiausia ir formavo 
viešąją nuomonę.

Buvo likusi taip pat nesunai
kinta tam tikra intelektualų 
grupė, kuri juokais buvo vadi
nama “masonais”. Tai grupė 
žmonių, kurie nebuvo linkę sto
ti į kovą ir veikti savo vardu. 
Jie buvo linkę labiau veikti per 
kitus, būdami kitiem įkvėpėjai, 
patarėjai, juriskonsultai — diri
guoti ir kitų rankom vykdyti 
savo planus. Tas intelektualinis 
elementas pasidalino rolėm, kad 
tokiu būdu įtaigotų visas kitas 
jėuas — pogrindžio grupes, at
skirus įtakingesnius asmenis,, 
viešai veikiančius tarėjus ir kt. 
Jų įtaigojama linija buvo — 
griežta kova prieš vokiečius, at
sargumas ar net santūrumas 
prieš bolševikus, visiškas pasi
tikėjimas anglo-saksais, konkre
čiai anglais, šios bevardės gru
pės įtaigoj imu pirmos aukos bu
vo trys nepriklausomos Lietu
vos veteranai — buvęs prezi
dentas K. Grinius, buvę žemės 
ūkio ministerial J. Aleksa ir M. 
Krupavičius. Grupės žmonių su
rašytas ir tų trijų asmenų pasi
rašytas memorandumas prieš 
vokiečių kolonizacinę ir ekster- 
minacinę politiką Lietuvoje su
silaukė panašaus rezultato kaip 
vienerius metus anksčiau LAF 
memorandumas — 1942 gruo
džio 5 M. Krupavičius ir J. 
Aleksa buvo ištremti i Vokieti
ją ir gyveno policijos priežiū
roje, K. Grinius buvo ištremtas 
tik iš Kauno į provinciją, į Kaz
lų Rūdą.

šios intelektualų grupės įta
ka reiškėsi ypač, kai kilo inicia
tyva visas rezistencijos jėgas 
sujungti ir sudaryti bendrą po
litinę vadovybę. Neturėdami 
svaresnės įtakos rezistencinėse 
organizacijose, jos žmonės įtai
gojo atsiremti buvusiom nepri
klausomos Lietuvos partijom 
(kurios nuo 1935 buvo uždary
tos) ar pasaulėžiūriniu pasi
skirstymu. Jie aiškino: katali- V
kai, liaudininkai, tautininkai ir 
socialdemokratai galėtų repre
zentuoti lietuvių visuomenę. 
Jaunesnės generacijos žmonių, 
dalyvavusių rezistencijoje, ta 
mintis buvo sutikta kritiškai: 
jei vienybę organizuosim reli
giniu, pasaulėžiūriniu pagrindu, 
tai logika būtų, kad šalia katali
kų stovėtų protestantai, izrae
litai ir ateistai; jei vienybė rei
kalinga ne reprezentacijai, o ko
vai, tai turėtų vyrauti tos jėgos, 
kurios reiškiasi realiais darbais 
ir turi priemones įtakai visuo
menėje plėsti.

(Bus daugiau)

Plėšikai syki apsivogė
FORT WORTH, Tex. — Pa

razitams naikinti nuodų gamy
bos kompanijoje vagys kartu su 
kitais daiktais iš seifo pavogė 
dėžę su šešiais indėliais žiur
kėms naikinti nuodų, kurie skai
tomi nuodingiausiais už visus ki
tus nuodus. Policija penkis in
dėlius rado pamestus ten pat 
prie seifo, bet vieno trūksta.

Policija sekmadieni paskelbė 
viešą atsišaukimą, perspėjantį, 
kad tie nuodai persisunkia ir 
per odą ir paliečia visą nervų 
sistemą.

— Popiežius planuoja atnau
jinti santykius su dabartine 
Kinija.

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, I1L

» 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

— Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

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

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

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

— 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

edaktorius
Turime po kelias
RETAS KNYGAS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JaawJma, A KISS IN THE DARK. PikantlSkų ir Int^Ju nuvtyklT 

un-airnud, paimti ii gyvenimo. Lengva* rtillui. gyva raiba, aitai iilefata 
'50 p<L Kaina £2-50.

Dr. Jvma* B. Kenčiu*, HISTORY CP LITHUANIA. Lie to« Istorijos 
antranki nuo pat aenųjn amžių Iki pokario mete. Vldutlnlo^onn*to. 14? 
'«L. kainuoja £3.00.

Dr. Jieaaa* B. Kenčiu*. VYTAUTAS TH f GREAT. Tatorfcai DI.K Vy 
•auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvoa valrtyoea ir joa k>- tyriu '..torij* 
til pal- Kaina £3.00. Kietai* rlrieUai* $4.00.

Dauguma Hq knygų yra tinkamo* dovano* |v«lrioral« 
rita* knyga* galima Udgyti atailaiiklu* 1 Naujiena* arba 
Mnigine perlaida

ITM fewtt Hal»U4 Str^K. CMr**-* m.

pn oniii Jm b 
tirntuf čeki ai

D R. ANTANO J. GUSENO RAŠ'AI 
naujienose oalia.a gauti nepaprastai įdomiu; gydyto

jo, VISUOMENES VEIKtJO IR RAiYTOJO ATSIMINUS
Dr. A. J. Gumm — MINTYS IR DARBAI. 250 P«L, lieči „ 

meti, jvyfclui. JablonaHc ir Totoraičio Jaunt* die* Ir 
rtpinlBt*. __ ___ ___________ ____ _______

J- — DANTYS, ju prleiiflra. cvefkata tr p 1»
Kietai* Ttrieliala. vietoje M OO dabar tik _____

KlnHtal* HrielUl* tik 
Dr. A. J. Gva^e _ AUKŠTA KULTŪRA — tlAUROl 1MOI u 

KMlonA* pe Ruropą l*pfldH»t. Dabar tik __ ___

■vi ee IuMmi pridedAnf

ičtni 1908 
Kilti

1731 HALSTED ST, CHICAGO. ILL. 41 Bl

< 
j

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

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

Minkšti viršeliai _ $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai -------------------------- $15.00

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

Cekj reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerj pašto išlaidoms.

____$10.00

| . MAUJIINOB, CNICABO t, Nd, Wednesday, August 22( 18M
'■Me*
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NAUJIENŲ raktinė atdara kaadien, ižakyma Mkmadieniua, sue 
0 vai. ryto iki 5 vai vikaro. Šeštadieniais — iki 13 yuL

ft - " m*. -----x
As erf Dt otwber 1, 1177 

Svtwcnprfkm lUtw:

M Chicago $38 00 mt mr, $18.00 wr

pool metu --------------------
trims mėnesiams __ _
vimam menesiiri ______

_ $16.00
— $ 9.00
_ « 3.00

xix moDthx, $10.00 per 3 months. In 
other USA l*«alit5e* $30.00 per year, 
$16.00 per jdx months. 39.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countriw 334.00 per year.

Kanadoje 
metams ... -.... .. —
pusei metu ___________

mėnesiui ______

_ $33.00
_ $18.00
_ $ > JO

20 centą per eogy. UŽsieniuoša:
__ $84.00
_ $18.00
_ $ 4.00DitnrtUio kiUm:

luetams ------------ -
pusei metu _____________
rianam mėnedui ______

Chi eigoje ir priesdc^čiiioM:
metunc _________________ 133.00
pusei metu _____________ $18.00
trims mėnesiams ________  310.00
ries j m minasm ________  1 3-80

Naujienai eina handles, ifakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 11T8 £o. Halsted St, Chicago, 
m. aoaoe..Tai< ai-sioo. _ _

atos^ JAV vietom: ~ 
metama _______________ W&J*

Pirdfaa reikia fiurt petta Heoey 
Orderiu kartu n daaky**.

Kongresas pats nesusiorganizuos
i

Amerikos Lietuvių Tarybos kongresas -jau ne už 
kalnų. Reikia manyti, kad pirmieji darbai jau pradėti, 
bet visuomenė dar nejaučia kongresui reikalingo 
pulso.

Naujai vadovybei išrinkti žmonės greičiausiai ma
no, kad kongresą tvarkys tie patys žmonės, kurie juos 
vadovybėn išrinko... Taip galėtų būti, bet gyvename taip 
nesidaro.

Visi žinome,'kad ALTos kongresas yra visų ALTos 
narių pareiga. Jeigu nariai kongreso organizavimu rū
pinasi, tai kongresas ir bus suorganizuotas. Bet jeigu 
nariai nerodys reikalingo entuziazmo, tai kongresas gali 
būti apsnūdęs, reikalingo susidomėjimo visuomenėje ne
sukels, o vienas kitas pamanys, kad taip ir turi būti. Jei 
visuomenė nerodo susidomėjimo, Į kongresą nesirengia, 
tai nėsidomėjimo kongresu gali ir neatsirasti'. '

Kongresą, arčiau organizuoja ir jame dalyvauja vi
si Amerikos lietuviai, kurių organizacijų iki šio meto 
dirbo ALTos vedamą, darbą. Tos organizacijos, ir šian
dien privalo kongresu rūpintis. Bet didžiausia organiza
vimo atsakomybė krinta ant pirmininko, ir visos valdy
bos narių. Valdyba privalo žiūrėti, kas kongresan ren
giasi važiuoti ,o. jeigu kurios organizacijos atstovai pra
deda aptingti, tai vadovybė privalo išaiškinti tinginamo 
Priežastis. Jei metai pradeda spausti, tai privalo būti su 
rasti jaunesnieji, kurie privalo vykti i kongresą ir kelti 
pačius svarbiausius lietuviško gyvenmo klausimus, ku
rie išjudina politikierių vadus ir raginti juos kelti pa
vergtos Lietuvos ir ktų Pabaltijo tautų klausimus. Va
dovybe privalo daboti, kad delegatai būtų paskirti iš 
kiekvienos lietuviškos organizacijos, rėmusios ALTos 
vertę darbą, būtinai būtų Clevelande ir dalyvautų kon
grese. Vadovybė iš' anksto privalo informuoti organi
zacijas apie svarbiausius lietuviams klausimus, o kon
gresan važiuojantieji atstovai būtų pasiruošę svarbiau
sius klausimus gvildenti kongreso posėdžių metu. Visi 
privaolme žinoti, kad kongresas bus gyvesnis ir naudin
gesnis, jei Clevelando posėdžiuose dalyvaus galimai di
desnis žmonių skaičius.

Reikia neužmiršti, kad šis kongresas skirsis nuo 
ansčiau buvusių ALTos kongresų Amerikoje. Šiame kon
grese lietuviai turės progos ir pasidžiaugti. Visi žinome, 
kad praeitais metais ir šių metų pradžioje ALTai grėsė 
didelis pavojus. Jeigu Amerikss lietuviai nebūtų pajutę, 
tai šiandien ir Amerikos Lietuvių Tarybos jau galėjo ne
būti, ir, ko gero, VLIKas jau būtų turėjęs kilpą ant 
kaklo.

Naujienos vienintelės priminė Amerikos lietu
viams artėjantį pavojų. Jos kėlė viešumon Lietuvos lais
vės priešų juodus darbus ir kėlė viešumon ruošiamą kla
stą. Mūsų korespondentai aprašinėjo visas priemones, 
kuriomis laisvės priešai norėjo užnerti ALTai kilpą ant 
kaklo, o VLIKą dar labiau pažaboti, negu jis buvo paža
botas iki šio pavasario.

Buvo nugalėti patys sunkiausieji pavojai ir įveikti 
sunkumai. Tai žino palyginus, neddelis žmonių būrelis. 
Kongresą reikėtų panaudoti tiems šio pavasario laimė
jimams iškelti.

; Be to, šis kongresas turi imtis priemonių, kad pana
šūs dalykai nepasikartotų. AL'Ta privalo būti saugi. Po 
ALTos pamatais niekam nereikia leisti knistis. Jeigu vie
noje ar kitoje lietuviškoje organizacijoje atsiranda gru
pės žmonių, kurie nori naudoti nedemokratines priemo
nes savo valiai kitiems primesti, tai kongresas privalo 
turėti paruošęs apsaugos priemones. ALTa kalėjibo ne-
turi., baudžiamos bausmės primesti negali, bet ji turi 
teisę kelti nenormalumus bet ksrioje mūsų grupėje. Ame 
rikoje veikia Roberts Rules, kurios gali sudaryti sąlygas 
pavojui pašalinti, bet kurioje mūsų organizacijoje. La
bai dažnai užtenka negerovę iškelti viešumon, kad jau 
būtų praviros durys tai negerovei pašalinti.

Esame girdėję, kad frontininkai bus pasiruošę AL
Tai primesti Gečio padiktuotus ‘šešis punktus”, Bet šis 
klausimas atidėtas iki graikų Kalėdų. Nieko frontinin
kai taip labai nebijo, kaip šviesos ir tiesos. Jeigu jie 
bus tikri, kad jų keliamas klausimas bus atmestas, tai 
tokio klausimo jie nebekels. Jie bus patenkinti, kad ga
lės atsitraukti visus Amerikos katalikus, nors mandato 
iš jų negavę. Bet jeigu kas nors bandys ištirti kaip į jų 
rankų iškrito visų katalikų atstovybė, tai jie bandys ši
to klausimo vengti. Jeigu suvažiavusieji atstovai ne-
gins savo teisių ir nebandys ginti kurios nors nuskriau
stos grupės, tai jie bandys primesti ALTai “šešis punk
tus” kuriuos ALTa jau atmetė. .

Vieškeliais ir šunkeliais (2)

JONAS VAIČIŪNAS nės, prieštaraujame patys sau.
Kada “Pasaulio Lietuvis”, 

PLB oficiozas,. kaip parašyta

NENUSTATO LB REORGANIZA
CIJOS ESMĖS

Viktoras Nakas, lietuviškojo 
jaunimo atstovas, “Pasaulio Lie
tuvio” 3 nr. skelbia straipsnį. 
Neminint jau kitų svaisčiojimų, 
liečiančių santykius “su kraš
tu”, kursus Vilniaus universite
te, laikydamas tokius santykius 
ir kursus labai reikšmingais iš
eivijos jaunimui ir kartu visiems 
lietuviams, Nakas liečia ir dau
giau klausimų.

Plačiau apie tai rašė ir visą 
Nako straipsnį aiškino ir išaiš
kino Svilonis, tad man lieka tik

plaukę žodžiai, gaila, pirmiau
sia paskelbti okupanto agentū
rų, o Tavo tik kitais žodžiais 
pakartoti...

Taigi, Reorganizacija, pajutu
si klaidingą, pavergėjo primes
tą propagandą Laisvinimo veiks
nių ir kitų svarbių lietuviškųjų 
įstaigų adresu, visomis galimo
mis priemonėmis ėmėsi tą pro
pagandą, žalingą lietuviams ir 
Nepriklausomos Lietuvos atsta
tymui, išaiškinti, atverti akis 
bepasiduodantiems melui ir

sustoti prie vieno poskyrio V. 
Nako- rašinyje: “Jaunimas ir 
veiksniai”.

“Jaunimas ir Jaunimo sąjun- 
Kiekvienas ALTos organizacijos narys privalo at- j ga turėtų palaikyti draugiškus

siminti, kad ALTos konferencija yra ALTos, o ne fron
tininkų ar kurios kitos grupės sušauktas seimas. ALTa 
turi savo tikslus ir jų siekia. Ji neprivalo leisti kitiems, 
atvykusioms į ALTos šaukiamą konferenuiją, panau-
doti ją kitiems tikslams.

į ryšius su kiekvienu politiniu 
išeivijos veiksniu, išskyrus reor
ganizuotą Bendruomenę, kuri 
yra taip toli ir fanatiškai nu
krypusi į dešinę, jog dialogas su
ja neįmanomas. Be to, reprga-

Visos ALTa sudarančios organiiacijos privalo pa
siųsti į Clevelando—seimą galimai daugiau atstovų, 
Kiekvienas atstovas privalo daboti, iad įsibrovėliai ne
bandytų nukreipti konferenciją neletuviškais takais. 
0 vadovybė iš anksto turi taip planuoti kad konferen
cija būtų sklandi ir turininga. Ji tiri jausti kiekvieną' 
konferencijos žingsnį.

nizuota Bendruomenė neturi jo
kio prieauglio,. tad ir jos dienos 
neilgos”, sprendžia Nakas. To
liau mūsų jaunikaitis visai išva
žiuoja į lankas, tardamas, kad 
ALTa, VLIKas irgi susilauks 
panašaus išnykimo pavojaus, 
kad nei ALTa, VLIKas ar LB 
neturi įtakos gyvenamųjų krąš-

Juodžiai ieško ryšiu 
su palestiniečiais

■ NEW YORK. N.Y. — Tiksliai 
nustatyta, kad Amerikos juo
džiai ieško ryšių su palestinie
čiais. Iki šio meto juodžiai ieš-

kojo ryšiu su žydais, ruošė koali
cijas ir tikėjosi laimėti rinkimus 
Amerikoj. Andrew Young pa
sitarimus! bandė pakreipti kita 
kryptimi, u is užmezgė ryšius su 
palestiniečiais.

tų politikoje, kad “nėra degan
čio reikalo, kad pirmosios dvi 
grynai politinės institucijos iš
liktų gyvos”.

Mielas jaunikaiti, Tavo galvo
jimas, atleisk, visai nutolęs nuo 
tiesos, iš po Tavo plunksnos iš-

kląstąi, nežiūrint,, kad kai kurie 
net ir vyersniosios ar pačios 
vyriausiosios kartos lietuviai Tu- 
vo bepradedą “pūsti į Maskvos 
dūdą”.

LB Reorganizacija daug pa
gelbėjo Laisvinimo veiksniams, 
daug pagelbėjo, aiškinantis 
“naudą” Vilniaus universiteto 
lituanistikos “kursų”, naudą, 
mezgant ryšius su okupantu, vi
sais kitokiais keliais^

Viktoras Nakas nuostabiai pa
sidavęs tai minčiai. “Net'keista, 
kaip galima taip negalvoti (ar 
išvirkščiai galvoti).. Jau tik pri
siminimas apie mūsų tautiečius, 
nukankintus Lietuvoje ar toli
mame Sibire, turėtų išmušti iš 
galvos tokias mintis: bendra
darbiauti su kankintojų įstaigo
mis, jas pripažinti? Gerbiamie
ji, tai reiškia pripažinti okupa
ciją. Jeigu mes nepripažįstame 
okupacijos, tai kaip galime pri
pažinti tos okupacijos pastaty
tus organus? Be jokios abejo-*

įvadiniame puslapyje, ‘“Leidinys 
Bendruomenės minčiai ir gyve
nimui”, paskelbė tokį kreivą 
rašinį, be abejonės, ir redakcija 
yra tos pat minties, nes redak
cijos pastaba sako: “... PL re
dakcija laukia ir skatina-skai
tytojus, ypač jaunimą reikšti 
savo nuomones”.

Gerbiama redakcija, aš esu 
skaitytojas! Ar Jūs spausdinsite 
tokio Vaičiūno rašinį, nurodantį 
visai kitus gelius ir skelbiantį 

■ kitas mintis?- .....
Leidėjas • yra atsakingas už 

laikraščio mintis. “Pasaulio Lie
tuvio” leidėju^ pasirašo ^Pasaulio 
Lietuvių • Bendruomenės valdy
ba. Taigi,” ji .ir atsako už Nąko 
rašinį, prie jo nepridedama jo
kios pastabos.. .

Reorganizacija daug apie pa
našius reikalus . kalbėjo, dar 
daugiau apie juos kalbės, — mė
gins tikinti suklaidintuosius, vil
damasi, kad pagaliau, vienąsyk- 
tremties lietuviai su savuoju at
žalynu suras teisingą ir tiesų ke
lią, priimtiną kovojančiai tautai 
krašte ir apimantį visą lietuviš
kąją bendruomenę kad ir Ame
rikoje.. . . ;

šiuo metu, kaip matome, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba su savo padaliniais ne
parodo jokio kelio, kuriuo .būtų 
galima remtis visiems lietu
viams arba jų daugumai. Savo 
rodomu nusistatymu padarė tik 
tiek, kad įvarė didelį pleištą 
tautoje, kuris yra be galo skau
dus. Jį ištraukti ir sugydyti su
žalotą vietą kamiene nebus taip 
labai lengva. • ■

(Bus daugiau)

ALGIRDAS GUSTAITIS

Kaip Gervėčiai buvo prijungti 
prie Lietuvos

(Tąsa)
1921 m. balandžio 17 d. Lenkijos įgaliotiniai 

uždraudė maldykloje giedoti lietuviškai, o po 
trijų dienų suėmė kun. Abraziejų Jokavonį, ger= 
ir nepalaužiamą lietuvį, kuris ragino parapijie
čius nepalūžti ir visad kovoti už lietuviškus rei
kalus. Tada jį kalėjime išlaikė keturias savaites. 
Kun. A. Jokavonis vėl lenkų buvo suimtas 1927 
m. X. 5 d.

Neturiu duomenų, kiek kartų lenkai buvo 
suėmę kun. A. Jokavonį, bet neįstengdami pa
laužti jo tvirto lietuviško nusistatymo, dažnai 
palydimo kankinimais kalėjimuose, 1943 m. len
kų partizanai įsibrovė į Gervėčių kleboniją, kun. 
A. Jokavonį ilgai kankino, mušė, reikalaudami 
atsisakyti lietuviško veikimo ir išduoti kitus vei 
klesnius lietuvius, bet patriotas kungas kentėjo 
kaip tikras šventasis, savo lietuviško nusistaty
mo nesutiko pakeisti ir nei vieno bendradarbio, 
lietuvio neišdavė. Tada jį lenkų partizanai nu
žudė ir pakari miške, lavoną labai sužaloję. 
Tikiu pilnesnių duomenų turi tų vietovių 
gyventojai.

Vilnijoje Lenkijos okupacijos metu vilnas 
aršiausių lietuvių tautos priešų buvo lenkų ar
kivyskupas, fanatikas lenkų šovinistas Jalfey- 
kowski.Jis tesirūpino lenkiško fanatizmo skiedi
mu, ragindavo lenkų dvasininkus naikinti liiu- 
viškumą maldyklose, panaikinti lietuvių kžba 
pamaldas, lietuvius kunigus perkeldavo į svetm- 
tautiškas parapijas, gi į lietuviškas parapjas 
skirdavo lenkų kunigus

Kai 1928 m. Gervėčių parapiją vizitavo ni- 
nėtas Lenkijos arkivyskupas, vietiniai lietu’iai 
jį pasitiko su juodomis vėliavomis, protestis. 
Aštuoniolika lietuviškų kaimų paprašė lietuiš- 
kų pamaldų ir iškelti lenkų kunigus. Ra
cija protestuotojus su juodomis vėliavomis toj 
suimdavo, bet staiga jų vieton atsirasdavo Kti 
su tokiomis pat vėliavomis, ir, pagaliau, paso
dė visa minia žmonių su juodomis vėliavoms 
rankose. ,

Lietuviai, ašarodami ir puldami ant kaų, 
giedojo “Palengvink vergiją, išgelbėk žmoiją 
nuo priešo baisaus...”, bet tas dar labiau pk- 
dė lietuvių ėdiką arkivyskupą Jalbrzyko^kį. 
Sugrįžęs į savo dvasišką sostą, jis pilnai prhrė 
tiems, kurie policinėmis priemonėmis naOino 
lietuviškumą.

Lenkų okupacijos metu daugelį sykių Ger
vėčių lietuviai siuntė įvairius prašymus, pasin
ius šimtais vietinių gyventojų parašų, įvaiitms

Lenkijos įstaigoms, prašydami tai leisti įsteigti 
lietuviškas mokyklas, tai nevaržyti lietuviškų 
maldyklos (bažnyčios) reikalų, tai leisti veikti 
lietuviškoms sporto draugijoms ir pan.

Savo piktus nagus vis stengdavosi įkišti ir 
rusai. Dar caro laikais rusai ragino ir net reika
lavo gražią, puikaus gotiško stiliaus maldyklą 
paversti rusiška cerkve. Jie, aišku, rusų val
džios įstaigų pritarimu, parengė tokį raštą ir 
vertė vietinius gyventojus pasirašyti, bet ir apie 
8,000 parapijiečių, tik keli pasirašė. Taip Geivė- 
čių cerkvės reikalas buvo pakištas po šluota.

1939 metų rudenį Sovietų Rusija dalį Vilni
jos grąžino Lietuvai, deja, dėl kažkieno klaidos 
ar paties Stalino žioplumo, priešingumo lietuvių 
tautai, kurią jis visad norėjo sunaikinti ir tai 
tebevykdo tolesni Kremliaus raudonojo sosto įpė 
diniai, negrąžino Gervėčių. O rusai, lenkai ir gu^ 
dai skleidė gandus, kad visi Gervėčių srities lie
tuviai bus iškeldinti į Lietuvą, kad juos, jei ne
norės gražiuoju išsikelti, prievarta “kažin kur” 
išveš Raudonoji armija, kad jiems neduos jokios 
lietuviškos veikimo laisvės ir pan. Bet net ir vyk
stantiems į Lietuvą tebuvo leista paimti vieno 
arklio traukiamą vežimą, į jį susisodinti visą 
šeimą ir įsidėti kiek daiktų; visą kitą teisingai 
ir pilnai sūriu savo šeimos ir gentkarčių prakai
tu uždirbtą, reikėjo -palikti komunistinei ly
gybei. ’ ; ’ ' -

Tokių gandų įbauginti, vietiniai Gervėčių 
gyventojai pradėjo keltis į Lietuvą. Laimei buvo 
kitų lietuvių perspėti nepalikti savo namų,'ūkių, 
turto, darbo, nes lietuvių tautos priešai kaip tik 
nori, kad išsikeltų tvirti lietuviai, kraštinių lie
tuviškų plotų, gyventojai.

Prasidėjus II Pasauliniam karui ir užėjus 
vokiškam okupantui, vietiniai gyventojai kiek 
lengviau atsiduso. Deja, jie vistiek liko pavergti, 
nors ir pasikeitė okupantų vardai.Vokiečiai juos 
pervedė gudiškai administracijai, kurioje bu
vo ir lenkų.

I Tuo laiku, apie 1941 m., be kitų darbų, tvar
kiau Kelionių biurą Vilniuje, buvusį Gedimino 
gt., netoli Katedros. Turėjau vieną sekretorę lie
tuvaitę K. Įstaiga turėjo du dideliu langus, - ku
riuose kabėjo turistiniai Lietuvos plakatai, juos 
laikas nuo laiko pakeisdavau didelėmis, maž
daug metrinėmis, nuotraukomis, vaizdujančio- 
čiomis gražiąsias Lietuvos vietoves. Kelionių biu 
ro patalpose buvo pilna kitokių gražių ir didelių 
Lietuvos vietovių nuotraukų.

. ' t

(Bus daugiau)

' VISI HIZNIERIAI
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DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

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

Ofiao talef.: 774-2880
Razidendiot talefu 448-5545

katalikai, kurie m pasistengė 
Vatikaną gerai informuoti bei 
iškelti šiuos nuiikah amus dar
bus, padarytus n s ą žiningų 
apaštalų, kaip tai padarė kan, 
Propuolenis “Lenkų apaštalavi
mas Lietuvoj”, ita ų istorikas 
dr. A. Palmieri ir k-ti Deja, pas 
mūsų katalikus neretai jaučia
mas nejautrumas savo tautos 
reikalų gynime, pvz., Lietuvių 
katalikų federacijos kongrese 
Čikagoje galėjo būt: išnešta re
zoliucija dėl lenkų kunigų da
romos žalos lietuviams Suvalkų 
trikampy), bet to šis kongresas 
nepadarė ir t.t. O neretai jie iš
eina ginti šiuos nesąžiningus 
apaštalus, net kartais niekinda
mi tuos, kurie iškėlė lietuviams 
padarytas skriaudas

(Bus daugiau)

•inti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ww*<h«cter Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 1. Manheim Rd_ Westcheeter, IK 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tol.} 562-2727 arba 542-2728

DR. K G. BALOTAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
4449 So, Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Bulldins) Tel. LU 5-6444 
PNima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepta, i
- 4

TEI------ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 WmI 103rd StrM 

Vsiąudoą pągal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMRTRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W. 71 St. T»l. 737-5149

Tilda* axis. Pritaiko akioiua ir 
“contact lenses’”

VaL asai maitarimą. Uždaryta treč.

Naujosios Zelandijos vaizdelis

i

j J. VENCLOVA

LIETUVOS POLITIKA, 
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS

baigti visą konfliktą ir nėra pa
grindo naujoms byloms kelti. 
Tą klausimą turės spręsti kitas 
premjeras.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3»ndr« praktiki, spec. MOTERŲ Ilges, i 
Ofisu 2652 WEST STREET 

T»L PR »-1223
OFISO VALu jriroL. ąntrid., trečud. 
ir peakt. 2-4 ir 6-3 vaL vak. Sfajtadir- j 
niai* 2-4 vaL popiet ir kita laiku] 

uagri suaitarimą.

premjeras Singh
NEW DELHI, Indija. — Indi

jos premjeras Čaran Singh 
įtraukė į vyriausybę Indiros 
Gandhi partijos narius, bet ji 
pati nepatenkinta Įvykusiomis 
pakaitomis. Ji nori, kad būtų 
patrauktas teisman buvęs prem
jeras Desai, be pagrindo ją įki
šęs į kalėjimą. Premjeras Singh 
nebuvo pasiryžęs imtis tokio 
žingsnio, todėl jis, negaudamas 
reikalingos kooperacijos, įteikė 
atsistatydinimo pareiškimą. Ča
ran Singh yra įsitikinęs, kad 
Indiros Gandhi paleidimas iš 

Į kalėjimo ir buvusio premjero 
M. Desai pasitraukimas turėtų

Is 8 gimusiy Italijoje 
tik trys beliko gyvi

NEAPOLIS. — San Paolo li
goninės daktarai pranešė, kad 
iš 8 naujagimių kūdikių, kuriuos 
ketvirtadienį pagimdė Pasqua- 
lina Chianese, 29 metų amžiaus, 
sekmadieni beliko gyvi trys 
mergytės — Silvana, Anna ir 
Valentina, bet ir tos gana silp
nos, nors esą pastebimi stiprė
jimo ženklai. Anksčiau, 1976 
metais, Pasqualina buvo pagim
džiusi šešetuką, bet visi netru
kus mirė. Priežastis —- per daug 
aiksti gimė.

Gimdyvės vyras — Stefano 
Chianese, 34 metų, yra apdrau- 
dos agentas. .

— Meksikiečiai apskaičiuoja, 
kad netrukus Meksikos įlankos 
naftos versmė užsidarys.

— Irano karo vadai nenori 
be reikalo žudyti kurdus. Kur
dai visą laiką taikiai su Iranu 
sugyveno.

FIGHT HEART DISEASE

r GIVE HEART FUND

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• I •
Neretai tenka pastebėti laikraščiuose pareiškimus: “Nesimato taikos — 

padėtis blogėja”. Didysis pranašas Jėzus kalbėjo panašiai apie šiuos laikus: 
Luko 21:26 skaitome: “Žmonės alps iš baimės belaukdami to, kas turi ateiti 
visam pasauliui^. Žemės Kūrėjo Žodyje, Biblijoje, aiškiai parašyta, kad 
Dievas neveltui sutvėrė žemę; ne sunaikinimui, bet kaip amžiną žmogaus 
gyvenimo vietą. Psalmėje 96:10-13 parašyta, kad "‘pasaulis yra tvirtai pa
statytas, kad nesvyruoja”. Psalmėje 24:1 parašyta, kad žemė yra Viešpaties 
nuosavybė. Todėl tinkamu metu Dievas pašalins iš jos visus maištininkus ir 
blogdarius ir įsteigs visoje žemėje amžinai pasiliekantį rojų ir palaimins 
visas žemės gimines, suteikdamas paklusniems laimę, laisvę, ramybę ir am
žinąjį gyvenimą. Kurie matome šių paskutinių dienų suspaudimus, pakelkime 
savo galvas aukštyn, nes mūsų išgelbėjimas priartėjo (Luko 21:28). Mato 24:6 
skaitome: “Žiūrėkite, kad neišsigąstumėte, nes visa tai turi įvykti”.'

5V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

Z Tel. 737-8600
b? Tel. 737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
šiai;

a^L^ciaiimetų aš galvoju apie mūsų

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Pagal pirmą vyrą Lapinskas. Pagal tėvus Gudavičius.FLORIDA

reach Time Is Here

Tel. WA 5-8063

da-

SOPHIE BARČUS
RADIJO illMOf VALAM DOt

ge- 
šv.

‘.Arcn Supports) ir t. t

TeL: YArds 7-3401

s
TeL: OLympic 2-10OJ

Proflrimof

1

2

i

TeL YArds 7-1911

— naujienos, CHICAGO I, ILL. Wednesday. August 22, 1979
L

Lkfuvlų kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—8:80 vai popiet SeAtadieniaia 
ir aekmadienlaia nuo 8:80 iki 8 JO

Veda) a Aldana Davkva

Talafu HImUek 4-2413
7157 Sa. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, ILL. 4M29

TURIME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Vilos laidos ii W0PA stotie*, 
banga 1490 AM-

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p. 
> iį WTIS įtoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 6062S 

į Telef. 778-5374

“Lietuvos Aidai’
KAZĖ BRAZDlIONY'ft'

package (4-serving size) 
vanilla flavor pudding 
and pie filling 

cups milk 
egg yolka

Combine pudding mix and 1/4 cup of the milk in sarlčepąn; 
blend in egg yolks. Add remaining milk. Cook and stir over 
medium heat until mixture comes to a full boil, Remove from 
heat. Add extract; then fold in beaten egg whites. Cool, stirring 
occasionally. Spoon into individual dessert glasses; top with 
peachec and garniah with prepared whipped topping, if desired 
Make< 3-1/3 cups or 6 serringx.

.S

Fresh peaches and pudding are an irresistible combination 
when it comes to summer desserts. Almond Custard Cream is 
deliciously different and a fitting welcome to the peach season. 
Itmade with vanilla flavor JelloxO pudding and pie filling — 
the cooked version — enriched with egg yolks and discreetly 
flavored with almond extract. Topped with prepared Dream 
Whip whipped topping and succulent slices of fresh peaches, 
U's a dessert to savor on a sultry day.

Almond Custard Cream
1/4 teaspoon almond 

extract
3 egg whites, stiffly 

beaten
Sweetened sliced fresh 
peaches

-----  ——------------------ VATIKANAS
’ ŠILEIKIS, O, Ps Kun. dr. V. Bartuška (11-264) i 

ORTHOPEDa>PROTE^STASį konkretizavo: “Kai šiandien po 
Aparatai - Protezai. Mdd. ban-

raštus, memuarus, protestus pa
siųstus Šv. Tėvui ginti lietuvių 
teises bažnytinėj srity ir reika-28M WMt 63rt St„ Chicagt. VL 60629 

T.W.: MOM iš Šv. Tėvo tų teisių res-l 
~ 1 pektavimo, aš nesigailiu. Šv. Tė

vas patikėjo lenkiškos sirenos 
. baisams... Mes visi gerai žino- 

= j me, kas dedasi Vilniaus krašte, 
kurio arkivyskupas Jalbrzy- 
kowsky ir vyskupas Michalke- 
wicz gieda sutartinę giesmę: 
nušluoti nuo žemės paviršiaus 
lietuvių kalbą katalikų bažny
čiose”. Taip pat pavedimas Lie
tuvos tikinčiųjų reikalus tvar- 

_ kyti Lenkijos vysxupatu. (pra- Į 
dedant Jogaila) buvo nenorma-1 
lūs ir nemoralus dalykas, bet

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

į.. . ■ 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

MOVING
Leidimai — Pilna epdrauda

ŽEAiA KAINA

Bt S

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)

■j npbuvo dedama pastangų
skriaudai, daromai lietuviams, 
atitaisyti. Gi apie pastaruosius 
la:kus A. Martin (91-27) kons
tatavo: “Gyvuoju deglu pavir
tusio R. Kalantos auka pažymi 
L: etų vos istorijos pasisukimą ir 
ar^ūb'ngu svajonių karčią pa-; 
baigą. Vakarų daugumos infor
macijos 'priemonių abejingu
mas, o juo’ labiau skaudi Vati
kanu tyla prislėgė Lietuvą, kuri 
pasijuto apleista...” Tuo tarpu 
Jėzus Kristus (Mat, 25,40) mo
kė: “Ka jūs padarėte vienam iš 
šjų mažulėbų brolių, jūs tai man 
padarėte”. O kaip tik šiam ma
žutėliu skaičiuj telpa ir lietu
viai. ..

į. Savaime a;šku, kad dėl visų 
šių skriaudų nemaža dalimi kal- 
tj patys lietuviai, ypač lietuviai

SOPHIE DRAZDAUSKAS

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

. Gyv. 1517. S. Talman Avė._

Mirė 1979 m. rugp.ūčio 20 d., 9:10 vai. vak., sulaukusi 81 metų 
amžiauk. Gimusi Lietuvoje, Šiaulių aps.

.Amerikoje išgyveno 56 metus?
1- Paliko nuliūdę: 2 sūnūs — Antanas Lapinskas, marti Jean, ir! 
I Albin Landis. 2 anūkai — Stephen Lapinskas, jo žmona Susan, pro
anūkė Kristen ir Joseph Lapinskas, sesuo Ona Indrelė bei kiti gimi
nės, draugai ir pažjstami. Velionė buvo žmona mirusių Jono Draz- 
dausko ir AAntano Lap.nsko.

Priklausė Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Moterų Sąjungos 
|20-ajai kuopai, žemaičių Kultūros klubui, Švento Pranciškaus Seserų 
i Vienuolyno rėmėjoms. Gyvojo Rožančiaus draugijai, Brighton Parko 
I Moterų klubui. Marijos Kolegijos rėmėjams ir kitoms organizacijoms. 
(Buvo amžina narė <Sv. Kazimiero Akademijos rėmėjų.

Trečiadieni. 2 vai. popiet, kūnas bus pašarvotas Petro Bieliūno 
koplyčioje, 4348 S. California Ave.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 23 d., 9 vai. ryto, bus lydima iš koply
čios i Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a.a. Sophie Drazdauskas giminės, draugai ir pažistami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar- 

I .lavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę
SŪNŪS,

Laidotuvių direktorius

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

lieka:
ANŪKAI. PROANŪKĖ, SESUO. GIMINĖS.
Petras .Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

DARCKUTe

Healthy l'ood Restorano savininkė

Gyveno 323^ S. Halstcd Street.
Mirė 1979 m. rugp.ūč-o 19 d.. 6 vai. vak.. sulaukusi 65 m. amžiaus. 
Gimė Latv ’oj, augo Lietuvoj, Kaune. Amerikoje išgyveno 30 m. 
Pasiliko di*; liame nuliūdime 3 dukterys: Gražina Santoski. žen- 
Martynas, T ilia ir Giedrė, 5 sūnūs: Alvydas, marti Lee. Remi

gijus, marti V r 
Santoski, Neris —~ .. ---- - ---------- ____ - .
kienė su vyru Donatu, Bronė Bičiunienė ii Thelma Biciumene Kana
doje ir jų šeinu 
ir šeima, krik- 
pažįstami.

Priklausė L 
sidėjimo seselių 
jų, T. Pranciška 

Kūnas paša 
nica Avenue. 

Laidotuvės

tas
neutė, Petras, Povilas ir Kęstutis, 4 antikai Anestinas 

laša ir Raminta Bičiūnai. 3 brol.cnės: Eugenija Biels-

Lietuvoje sesuo Pranutė Auželtenč su vjtu Aloyzu 
> sūnus Egidijus Aužclis, kiti giminės, draugai ir

tavos Dukterų dr-jai. švč. M. Marijos N< kalto Prą- 
rėmėjų de jai. T. Marijonų rėmėjų. T. Jėzuitu rem<- 
:ų rėtnčjų draugijoms ir buvo rėmėja L- Operos.
votes Jurgio F. Rudntino koplyčioje. 3319 S. Litus*

\yks ketvirtad;eni, rugp. 23 d. Iš kop-ydos 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje i vyks 
dubngos pamak »s už velionės sielą- Po pamaldų bus nulydėta i 
Kazimiero lietux ų kapines.

Nuoširdžiai kVeeame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
lyvauti šiose laulotuvėąe.

Nuliūdę Dukterys, sūnūs, marčios, žentas ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Jurgis F. Rudminas. TeL 927-1138.

Chicagos

Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMSuLANSO 
PATARNAVIMAS

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANTCA AVĖ.

BUTKUS - VASATTIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNLX AVE. Tel: LAfay.tn 3-35Y3

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. . Tol.: YArds 7-1138.1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virgin i* 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET



Rašo PAULIUS RABIKAUSKASVILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKAIR SPAUSTUVĖ
Kartais sakoma: kas yra val-jsijusi ir busimosios universiteto 

gyklai ar viešbučiui gera virtu-į bibliotekos užuomazga. Jos KM) 
vė, tai yru universitetui gera, melų sukaktis buvo pagarbiai ir 
biblioteka Be atitinkant s bib- plačiai paminėta Lietuvoje 1970 
liotekos neįmanomas rimtas irt metais.
našus nit kvmosi ir tvriaėjimo; la proga ir vėliau apie šios 
darbas. Todėl jėzuitu vienuoli-į bibliotekos praeities kelią pas- 
jos konstitucijos bibl:o‘ekoms 
skiria ypatingą dėmesį. 1; kole
gijų fundatorių reikalaujama, 
kad, jėzuitams pavedant kokią 
nors mokslo įstaigą, būtų 
pat pradžios, pasirūpinta ir 
biblioteka.

Ordinų vadovybė nustatė 
liotekos vedėjo arba prefekto 
darbo reguliaminų, va.linanią- 
sias “R?guiae į raefecti biblio
thecae”, kur, tarp kitų nurodj- 
nių, prefektas Įpareigojamas tu
rėti visų namuose esančių kny
gų katalogą (Reg. 5). Jo parei
ga taip p«i žiūrėti, kad biblirite- 
koje būtų švaru ir viskas tvarko
je; nurodomos net ir tokios 
smulkmenos: reikia biblioteką 
dukart per savaitę šluoti ir kar
tą savaitėj a nuvalyti nuo knygų 
dulkes (Reg. 8). Visrims jėzuitų 
niokyklonis bendrame statute 
“Ratio studioruni” reikalauja
ma, kad prcvinciolas sudarytų 
kiekvienoje kolegijoje tam tik
rą metinę pinigu sumą bibliote
kai išlaikyti ir papildyti; drau
džiama tuos pinigus kam kitam 
panaudot1 (Regulae Proyincia- 
lis. nr. 33) •

šioje dvasioje su Vilniaus ko
legijos veiklos pradžia yra su-

nuo
j O 5

kelbta vertingų studijų Teisin
gai įvertinamos Vilniaus vys
kupo’ V. Protasevičiaus pastan
gos steigi.unai Vilniaus kolegi- 
jai nuo pai padžios įduoti ga
na skaitlingą ir turiningą biblio
teką. Išskaičiuojamos riambes-, 
nės (ypač:ii karaliaus Žygiman
to Augusto, didikų Sapiegų, įvai
rių Vilniaus vyskupų ir prelatų) 
ir mažiau stambios knygų bib- 
lio’tekai dovanos; prisimenamos 
nelaimės, palietusios ne lik aka
demiją, bet ir pačią biblioteką

Ne visi, bet visgi daugelis nu
tyli tai, kad ir patys jėzuitai ne
mažai prisidėjo prie universite
to bibliotekos praturtinimo, štai, 
jau pirmasis kolegijos rektorius, 
tenisas S. Varševickis, pradėda
mas vadovauti Vilniaus kolegi
jai, atidavė jos bibliotekai iš 
Poznanės atgabentą nemažą sa
vo knygų rinkinį. .

■ ■ 'knygrimis, tiek kai kuriais svar-
Nėra taip pat jokios abejonės, biais veikalais, nupirktais kole- 

kad patys jėzuitai nuolat papil [gijos lėšomis” (Jėz, arch. Ro
dydavo universiteto biblioteką;-moję: Pol. 51 I fol. 175arj.
naujom knygom. Tai buvo sa- , 1623 metais buvo sudarytas 
vaime suprantama, to reikalą- specialus bibliotekai išlaikyti ii 
•vo “Ratio studiorum”, todėl apie knygoms pirkti fondas, 
tai paprastai neužsiinenatna 100 auksiną metinio' pelno. Aš- 
įvairiuose pranešimuose. .Bet tuonioliktame amžiuje iondas 
yra ir išimi lų. štai 1579, tai yra- padidintas iki 368 auksinu meti- 
' I 'nio' pelhb'.'

M, ŠILEIKIS Waukeganas j

universiteto įsteigimo metų pra-1 rius universitetą, buvo išdalin 
nešime (I.itterae Annuae) rašo
ma: “Šiais metais, šis tas pada
ryta, tobulinant kolegijos pasta
bus. Taip pat ir biblioteka gero- 
’kai praturtėjo tiek karaliaus 
mums testamentu paliktomis

dydavo i 
naujom knygom. Tai buvo sa 1623 metais-buvo sudarytas

tai ] 
įvairiuos;

nesąs

tas ir išgrobstytas jo invento-Į 
rius, neišskiriant ir knygų. Iri 
šiandien dar galima užtikti Ru
sijos bibliotekose senojo Vil
niaus unviersiteto knygų. Kai 
ką pavyko pastaraisiais dešimt
mečiais susigrąžinti į Vilnių, bet 
daug dar liko negrąžinta.

Kita VPniaus universiteto ir 
visos Lietuvos kultūrinei raidai] 
reikšminga pagalbinė įstaig’a]' 
buvo akademijos spaustuvė. Ir] 
apie ją jau nemaža tyrirėta ir 
rašyta. Tščiau yra dar platokų 
spragų jos istorijos nušvietime. 
Ypačiai .jos prącLuis laikotarpis

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service. Bureau

• džių nuostolių. Gaisrai ne kartą 
j pavertė į pelenus didesnę ar ma
žesnę1 bibliotekos knygų dalį. 
Daug dingo 165o m., kazokams 
ir rusams ’ deginant ir tęriojąht 
Lietuvos sostinė Vilnių. Dėl to

I bendras knygų skaičius nebuvo

9727 S. Western Ave., Chicago, Hl. 60643
r , .‘ c-Telef. 312' 238-9787

• Nemokamas patarnavimas užsakant: lėktuvu trauHifiŲ. laivį’kėBo. i ■ - -. r ■.• •
nių/cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- ypatingai didelis, nors tai buvo 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuva ir kitus ■ vi.t x i • •Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infpkj didžiausia biblioteka visoje 
macijas visais kelionių reikalais ' . ........ ‘ ■' — - - -

« Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
Is anksto — prieš 43 - 60 dienų.- ». ,...

i Lietuvos Didžiojoje Kunigaikš
tystėje.

1773 m-, tai yra, 200 metų nuo 
jos įsteigimo, universiteto bib
liotekoje stovėjo 86 knygų spin
tos su TI.072 triniais. Deia, iš to. 
didoko knvgū’ rinkinio dabar tik » > __ t ■ ; .j- ■ i'.V
tūi nedidelę dalį rasime ūnivęri 

TT- • t i • • i . v. ,, .. ... . ... ritėto bibidtėkdjė.'1 ‘ .,
V si lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas k Praeitarne šiintmetyje, uždą

jPLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZE
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis" susipa- • 
žinti ir jas užsisakyti. ... - t

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau-L 
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida. į 
Kviečiame pasinaudoti proga. - ■: r-- '

NUO RUGSĖJO PRADŽIOS IKI ŠIŲ METŲ 
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
SIUSIME NAUJIENAS UŽ 10 DOLERIŲ. 1 
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati

nimo vajaus talką! '
Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei. galimų skaitytojų 

reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimų 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

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus........dol.
Pavardė ir vardas .................. „........................ ........ ....................................
Adresas ..... .......   -........................„........................ ............ ........ __

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas ...........................„............... ............ ..... „.......... ...._____
Adresas ...................................... ............ ...... ........... ............... ......... .. .............

religinio turinio knygeles; jo rū
pesčiu kaip tik tais 1585 metais 
Vilniuje buvo išleisti Kanizijaus 
mažojo katekizme! vertimai į 
laivių, estu ir baltgudžiu kalbas 
Apie to paties katekizmo verti
mą į lietuvių kalbą tais metais 
rašytuose A. Po.-sevino laiškuo
se, deja, nėra ne žedžio.

Iš Europos Lietuvio

(Bus daugiau)

— Kazimieras Pratapas, miį- 
ręs 1963 m. sausio 10 d. Bostone, 
paliko $30,000 fondą lietuviu 
studentų stipendijoms. Jo gl<>

* bėju įgaliojo Juozą Lekį-Lekej- 
! vičių, senosios lietuvių kartoj 

veikėją. Vienkartinės paskolos 
yra 1,000 dydžio. Pareiškimų

j blankus suinteresuotiems siunĮ 
čia Edvardas Zaleskas, 361 Wel<j

j St., West Roxbury, MA 01232. i 
i

— K. P. Kevinas yra biulete-
1 nio Patriotas vyr. redaktorius! 

Kolegiją sudaro Dana Merkieį- 
nė, Alė Monterytė, Edvardas 
Dirkis, V. A. Jogaila, Edis Pun] 
dys ir Mykolas Taurieka. Biu 
letenį leidžia Lietuvių Patriote 
Sąjunga. Jos adresas: P.O. Bo> 
246, Station “V”, Toronto, Ont.] 
Canada, M6R, 3A4. LPS skyli 

.riai vra Čikagoje, Detroite iiį 
KlevelanSės

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žam* — Pardavimu} 
REAL ESTATE FOR SALS

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

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7'7747

8 KAMBARIU 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.1 apžiūrėjimui 
Palikimas. $47,000.

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public

Insurance, Income Tax

DAR NEVĖLU

PALIKIMAS. Modernus apie 20 m. 
2 butų mūro namas ir mūro gara

žas. “rengtas beismantas. Prašau 
I teirautis ir perduoti savo telefoną „ —• į- anksto.
kaina.

LABAI ŠVARUS 2 butų

Viliojanti

*2951 W. 63rd St. Te!. 436-7873,

— Su. Kazimiera parap. mo- 
kykla, Los Angeles. Cal., pradė^ 
mokslo metus rugsėjo 4 dieną! 
Lituanistinė parapijos mokykla]

dar tebeskęsta tirštuose rūkuo-Į — rugsėjo 8 d. 9 vai. ryto, 
se. Kai ką prieš 25 metus paryš
kino prof Z. Ivinskis, paskelbęs, 
keletą svarbių šaltinių (Die Dru- 
ckerei der Jesuiten in Vilnius.
Commentatio’nes B a 11 i c a e, 
Bonn 1954, psl. 27-67). Bet dar 
nemaža žinių apie šią spaustu
vę galima, rasti jėzuito-diploma- 
to Antano Posseyino lig šiol ne- 
paskelbtoj e korpspo'ndenci  joje, 
ypačiai jo 1586 pietų laiškuose, 
rašytuose iš Vilniaus, kur darb
štusis italas tą vasarą kebas sa
vaites, tvarkė pradedančios veik
ti popiežiaus seminarijos reika-Į 
lūs. Kaip žinoma, A. PossevinuiĮ 
-viena iš pagrindinių tikėjimui 
skleisti priemonių buvo spaus
dintas žodis. Todėl jis pats ra
šė ir leido įvairias populiarias

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKlENfi

1 2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 • Tel. WA 5-2787
1 Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Y i maistas s Europos sandelių

b SIUNTINIAI Į LIETUVĄ '
J Cosmos Parcels Express Corp.
į MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

| 2501 W. 69th St., Chicago, I1L 60629___ Tel. WA 5-2737

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 inetus.

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

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MIIJ.JONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

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

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

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

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

307 W. 30th St.
T*l. (212) 543-2210

8.39-1784 arba 839-5568.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

vairi apdrauda —INSURANCE 
3UTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600. •

<uozo šmotelio

SKIRSNELIAI
Graži, lengvai skaitoma ii 

‘lemi 250 puslapių knyga su. 
rauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
kirsnelių mėgėjai, prašomi at 
ykti ir knygą pasiimti. Kitur 
lyvenantieji prašomi užsisa-

— Jonas Vaičiūnas, žurnalis-i 
tas, publicistas ir visuomeninin-i

• kas, yra išvykęs atostogų. Čikaj 
t j gon gris šio mėn. pabaigoje. į 
M ‘ ji

— Dr. V. B. Raulinaitienė iš I 
rinkta Santą Monica, Cal., Lie-g 
tuvių klubo pirmininke, Albi-I 
nas Markevičius — vicepirm..? 
Laima Pulkauninkaitė Wheeler]
— ižd., Kazimieras Černiauskas
— sekr., Genovaitė Plukienė. 
Simas Kvečas ir dr. Antanas 
Milaknis — valdybos nariais.

— Stepas Paulauskas, Čikagos 
liaudininkų pirmininkas, parašė 
atsiminimus “Gyvenimo Keb
lias”, kuriuose aprašo dėl kc 
1934 m. buvo uždaryta Lietuvos 
Jaunimo Sąjunga, lietuvių var
gus Belgijos anglių kasyklose ii 
pastangas išemigruoti iš Belgi
jos. Knygutė iliustruota, 70 psl. 
gaunama Naujienose, kaina $2

— Dail. Barbora Morkūnienė 
praleidusi porą mėnesių sūnaus 
kondominium, Ft. Meyers, Flo-1 ao, ILL. 60608. Kaina $3.00, 
ridoje, sugrįžo į Chicagą.

— Dailininko Teoįiliaus našlė Į 
Viktorija Petraitienė nori, kad 
atsirastų moteris kartu gyventi 
Didelis butas Marquette Parke 
Prašo paskambinti tel. 471-1297

— Jonas Jokubka. Pranas 
Tomkus ir Jonas Bertužis, veik
lūs Brighton Parko Namų Savi
ninkų Draugijos nariai, susirgo. 
Gydosi Šv. Kryžiaus ligoninėje 
Jų draugai ir organizacijos na
riai siunčia jiems gerus linkėji
mus ir tikisi greit sveiki pasi
matyti.

• Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos Chicagos 
Skyriaus išvyka įvyks rugpiū- 
čio 26 d. 2 vai. popiet CK pirm 
Vlado šoliūno rezidencijoje 
8335 Fieldcrest Ave., Willow 
-Springs, Ill. ’

• Dailininkė Barbara Morkū
nienė dovanojo puikų paveikslą 
kurį vienas dalyvių laimės. Bu.c 
programa, vaišės, pasikalbėji
mas ir sveika atgaiva gražioje

i gamtos aplinkoje. Maloniai k vie 
į čiami visi krikščionys demokra- 
, tai su šeimomis, artimaisiais ii 

svečiais.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano šulo 
aruošta, — teisėjo Alphonsr 
Veils peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
įleista knyga su legališkomis 
ormomis.

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje 
’739 South Halsted St, Chica

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

• PARDUODAMA: įvairūs 
buto baldai, drabužiai, namų ir 
virtuvės reikmenys, lėkštės ir 
kiti dalykai nuo ketvirtadienio 
;ki šeštadienio, rugpjūčio 23, 24 
ir 25 d., nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. 
vak. 3150 So. Emerald Avenue, 
Bridgeporte. Tel. 751-1960.

e Paieškomas JONAS ZELIS, 
gyvenęs 18-toj kolonijoj, Canal- 
port gatvėje. !
arba jo likimą žinantieji prašo
mi pranešti Petrui Kasaičiui 
Naujienose, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, IL 60608. Iš anksto 
dėkojame.

— Chomeini įsakė nužudyt 
dvigubai daugiau kurdų vadų 
negu jie nužudė “revoliucinių’ 

| partizanų.

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

Tuščias sklypas, tinka naujo namo 
statybai Marquette Parke. jį

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

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Teh 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, -
PATAISYMAI _<

Turiu Chicagos miesto leidimą. ;• 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, : 

garantuotai ir sąžiningai. :
KLAUDIJUS PUMPUTIS i

4358 So. Washtenaw Ava. 
Tel. 927-3559

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

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

u*

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, 111. 606S2. Tel. Y A 7-5980

M. ŠIMKUS
Notary Public

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

šymai ir kiloki blankai.
V.

homeowners poucy

kolonijoj, canai-i
Želi pažįstantiejiĮ

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

Slate Farm File and Casualty Company

— Sovietų valdžia planuoja 
pigiausiomis sąlygomis pirkti 
naftą — mineralinį aliejų Per- 
sijos įlankoje. Pigiausią naftą ji! 
gauna šiaurės Irane.

----------------- ... 1
— Izraelio kabinetas įtikino t 

premjerą Beginą dalyvauti ame-t 
rikiečių siūlomuose Palestinos 
ateities pasitarimuose.

— Vėjas nunešė nuo krantų 
labai didelius Meksikos įlankos 
mineralinio aliejaus lopus.

Apdraustas perkraustymai 
Iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-U82 arba 376-5996 
........  ....... ...... ..-N ..Z

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

— Kinija turi pakankamai 
naftos. Netrukus ji galės par-f 
davinėti ją užsieniečiams.
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