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CARTERIS SPAUDŽIA RANKĄ DAVENPORTO MOTERIMS
j imas su arabu palestiniečiu bu
vo paskelbtas spaudoje.

BAIGS DARBĄ RUG- 
PIŪČIO 31 DIENĄ

Andrew Young, JAV amba- ‘ 
sadorius prie Jungtinių Tautų, i 
baigs savo diplomatinę tarnybą 
rugpjūčio 31 dieną. Jo atsistaty
dinimas priimtas. Jis jau nebū
tų buvęs ambasadorius, jeigu 
jam nebūtų reikėję ši mėnesį

DAVENPORT, la. — Prezi
dentas Carteris, beplaukiodamas 
Mississippi vandenimis, buvo il
gesniam laikui išlipęs Daven- 
porto uoste, pasakė gyvento
jams kalbą apie reikalą taupyti 
gazoliną ir kitokias energijos 
rūšis, o vėliau spaudė klausyto
jams rankas. Kartu su preziden- 

. lu buvo ir jo žmoną Rosalynn, 
kuri taip pat mokėjo pasikeisti 
keliais sakiniais su moterimis,
atėjusiomis prezidentą pasitikti.; pirmininkauti Jungtinių Tautų

Kartu su prezidentu plaukia 
keli fotografai, filmininkai ir 
kalbų į magnetofono . juosteles 
įrašinėtojai.

PREZIDENTAS PRADĖJO
RINKIMINĘ KOVĄ

Prezidentas savo kalbose lie
čia infliacijos, prekių pabran
gimo* nedarbo ir kitus reikalus. 
Visi supranta, kad prezidentui 
rūpi energijos .klausimas, bet 
tuo pačiu metu visiems aišku, __
kad prezidentas ‘ šTa ^EeEone ■'^uo metu Kinijos radijo 
jau pradėjo rinkiminę kampa
niją. Vietos radijo stotys karto
ja prezidento pareiškimus, o te
levizijos stotys rodo prezidentą, 
jo žmoną kartu su. vietos gy
ventojais. Spaudoje apstu pre
zidento fotografijų. Į .

YGUNG NEKREIPIA
- DĖMESIOFt?#

NEW YORK, N Y.' — JAV 
ambasadorius Andrew Young 
nekreipia dėmesio į sekretoriaus 
Vance ir prezidento Carterio 
patarimus nesikišti į Izraelio ir 
arabų valstybių reikalus. Jis 
net spaudos atstovams pasigiria, 
kad laimėjo patį didžiausią tarp
tautinį mūšį. Jam labai patiko 
Afrikos valstybių ambasadorių 
sveikinimai. Jie negali suprasti, 
kaip Young galėjo neklausyti 
prezidento patvarkymų. Bet ku
rios kitos valstybės ambasado
rius netektų savo pareigų, tuo 
tarpu Young ir toliau tęsia pa
sitarimus.

DIPLOMATAI INFORMAVO 
APIE PASITARIMUS _

Valstybės departamentas už
meta akį į savo pareigūnus, dir
bančius tarptautinėse įstaigose, 
bet Andrew Youngo, atrodo, 
niekas nesekiojo. Valstybės de
partamentas nieko apie Youngo 
pasitarimus su palestiniečiais 
nebūtų žinojęs, jei užsienio dip
lomatai būtų nepranešę apie 
Youngo gišeftus. Jis buvo api
bartas, kai vienas jo pasikalbė-

Saugumo taryboje. Jeigu And
rew Young būtų tuojau pasi
traukęs, tai Saugumo tarybos 
pirmininku būtų buvęs kitos 
valstybės atstovas.

Atbundanti Kinija
PEKINAS. — Kinija keturias 

sritis savo Hainano salose pa
skelbė esant “pavojingomis zo
nomis”, per kurias net perskris
ti iki spalio 23 d. draudžiama.

pranešimais, Hainan saloje “ne-’ 
apšviestų riaušėse” protestuo
jantieji . bedarbiai - apiplėšė net 
komunistų partijos ofisą ir oku
pavę radijo stotį pradėjo skelbti 
“provokuojančius'pranešimus”.

Diplomatai spekuliuoja, kad, 
greičiausia, tos draudžiamos zo
nos reiškia, jog kinai toje saloje 
kažką daro — kariškus manev
rus, sviedinių- išbandymą arba 
bazių statybą.

Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės departamente, tarp 
kitų laikraščių redaktorių, dalyvavo ir Naujienų redakto
rius Martynas Gudelis, kurį nuotraukoje..matome su Ilmar 
Heinar. posėdžių salės tvarkos vedėju, ir Free Estonian 
World iš New Yorko redaktorium Harald Raudsepp, abudu 
estų tautybės. (Jono Valaičio nuotrauka)VOKIEČIU AFRIKOS KORPUSAS RUOŠIAMAS KOLONIZACIJOMS
KUBIEČIAMS JAU ĮKYRĖJO.- IR NUSIBODO" BASTYTIS 

PO KARŠTUS IR NEPAŽĮSTAMUS KRAŠTUS

BONA, Vokietija.-.' — Vokie^ 
čiai turi tikslių žinių apie komu
nistų . baigiamą •• ruošti Afrikos 
korpusą, kurį netolimoje atei
tyje komunistinė Rytų Vokieti
jos valdžia rengiasi pasiųsti į 
Afriką. Jauni vyrai jau paruošti 
pietų Afrikos saulei ir klimatui, 
jiems jau duoti visi įšvirkšti
mai, bet dar nežinia, kad jie bus 
išsiųsti. Jiems patiems labiau
siai rūpi patirti, kur jie 
siunčiami.

busSlapiausias mėnuo
CHICAGO. — Pripažintas sla

piausiu mėnesiu rugpiūtis šį
met iki penktadienio, rugp. 23, 
išpylė rekordinį lietaus kiekį — 
7.28 ■ colio, daugiau kaip dusyk 
per praeitų metų to mėnesį kie
ki — normalu 3.16 colio. Nuo 
penktadienio iki mėnesio pabai
gos lietus dar gerokai papildys 
tą kiekį.

Liepos mėnuo šią vasarą buvo tarpu Castro dar nenori atšauk- 
sausiausias, su vos 1.37 colio 
lietus kritulių. Tik paskutinę 
liepos mėnesio dieną išpylė dar 
2.48 colio.

JIE VYKS PAKEISTI 
KUBIEČIUS

Vokiečių Afrikos korpuso ka
riai žino, kad jiė bus siunčiami 
į Afriką pakeisti ten labai ilgai 
užtrukusius Kubos kareivius. 
Kada jie buvo vežami į Ango
lą, tai jiems buvo pasakojama, 
kad jie vyks į Angolą, bet tuo

— Jordanijos karalius Hus
sein nepritaria Sirijos preziden
tui karo reikalais.

ti savo karių iš Angolos. Yra 
Kubos karių Abisinijoje. Eritrė
joje ir keliose Somalio pakraš
čiu vietose, bet nežinia, kur vo- C
kiečiai bus išvežti.

KUBIEČIAMS JAU NUSI
BODO ANGOLA

KALENDORtLLS

Rugpjūčio 23: Rožė Limietė, 
Pilypas, Grauda, Ringė, .Karibu
tas, Tautminas.

Saulė teka 6:06, leidžiasi 7:40.

Oras drėgnas, lis.

Jtaamy Carter

Prezidentas Carteris buvo 
sustojęs Davenport, la., uos
te ir pasakė ūkininkams 
kalbą apie reikalą taupyti 

energiją.

ka-
An-

Tvirtinama. kad Kubos 
riąms labiausiai nusibodusi 
gola. Jiems .- .buvo tvirtinama, 
kad už metų grįš, o dabar jau 
praėjo keturi metai. Be to. ku
biečiai įsitikino, kad jie buvo 
pačios žetni^tlšids markės kolo
nistai. Išsiliisyjnusi Angola no
rėjo taptį*. nepriklausoma, bet 
dabar ji priklauso Rusijai.

—- Senatorius Herman Tal- 
madge, kuris pasisakė pragyve
nąs iš savo apygardos rinkėjų 
smulkiųMovanėlių pinigais, pa
sirodo, yrą miĮijonierius. Patir
ta, kad jo paties pareiškimu jis 
turįs tarp $3.2 ir $6.7 milijono 
turto.

— Jasir Arafatas Libane nesi
jaučia .saugus.

CHICAGO.— “Duok vaikams 
valią, pats krisi Į nevalią", sako 
sena išm ntis. Prieš dešimt metų 
Chicagoje buvo pradėjusi veikti 
kovinga rasistinė jaunų juodžių 
organizac'ja. pasivadinusi plėš- 
r'ausių Af”ikos žvėrių vardu 
“Juodosios Panteros”. Viename 
sus'kirtime.su policija buvo nu
šauti du “pante-u” lyderiai. Jų 
n-aan^ac'ia iškėlė teisme bylą, 
kaltindama tuometinį Cook ap
skrities prokurorą Ed. Hanrahan 
ir kone v:są administraciją 
konspirav’mu prieš jų organi- 

1 zaciją, reikalaudami $47.7 mili
jono kompensacijos.

Byla dar nebaigta, bet mo
kesčių mokėtojams jau kainavo 
$2,108,488.

Atšaukta 53,000 
termostatu

WASHINGTON. — CPSC 
(Vartojimo Produktų Saugumo 
Kontrolės Komisijos) praneši
mu. atšaukta apie 53.000 namų 
šildymui reguliuoti prietaisų — 
terpto tafu, nes to prietaiso vie-

i

TREČIADIENĮ SUŠAUDĖ AŠTUONIOLIKASUIMTU KURDU VADU
TEHERANAS, Iranas. — Ofi

cialus mulos Chomeinio, dabar
tinio Irano karo jėgų vyriausio 
vado, pranešimas sako, kad Ira
no karo jėgos sušaudė 18 kurdų. 
Paves (Paveh) mieste kovos su 
kurdais tęsėsi tris dienas. Irano 
kariams pavyko suimti 18 kur
dų vadų, jų tarpe buvo viena 
moteris. Trečiadieni Paves mies
telyje buvo sušaudyta 17 kurdų 
vyrų ir viena moteris.

Moteris sušaudyta už ištvir
kavimą su vyrais. Ji buvo tei
siama. nuteista mirti ir sušau
dyta kartu su kitais suimtais 
kurdais, o kartu su ja rastam 
vyrui .nutarta Įkirsti šimtą rykš
čių. Jis buvo išvestas Į aikštę,, 
nurengtas ir plakėjai jį beveik 
mirtinai sukapojo. Dar yra su
imti 22 kurdų vadukai, kuriems 
ruošiamas teismas.

tais kovų centras
Musulmonų gentainiai Afga

nistane giriasi savo laimėji
mais, karštomis kovomis apsupę 
Afganistano sostine Kabula iš 
trijų pusių, kas rodo, kad jie 
siekia nuversti sovietų rusų pa
stangomis įstatytą Afganistano 
valdžia. Musulmonu maištinin- V
kų informacijomis, paskelbto
mis per Islamabado. Pakistane, 
žinių agentūrą, jie turėjo gerą 
pasisekimą ir visą eilę pergalių 
Kunduz, Bamian ir Paktia pro
vincijose prieš prezidento Mu
hammad Nur Taraki valdžios 
sovietų gamybos Mig karo lėk
tuvus, tankus ir -raketomis šau
domus sviedinius.

.--hj-r Ghicagai trūks 
:«•- ’$100 milijonu
CHICAGO, Ill.— Meras Daley 

pagarsėjo visoje Amerikoje už 
pajėgumą suvesti didmiesčio fi
nansus taip, kad galėtų sudurti 
galą su galu. Jis. niekuomet ne
išleido daugiau,- negu turėdavo. 
Jeigu reikėdavo pinigų, tai iš

elekt-

“Temperature Tender” reikalin
gas dar patikrin 1’ '.

Tuos “tend >r.s gamina In.’ 
termatic T’of Spring Gr 
Ill., McHenry apskriti*
ros reikmenų gain_ Kia. Atšau
kiamųjų termostatų vienetų už
pakalyje yra Įspausti kodo nu
meriai nuo 396 iki 527.’arba nuo 
017 iki 327.

Paves mieste teismui pirmi
ninkavo iš Teherano atvykęs 
“garbingas” mula S. Chalchali. 
Jis išklausė kaltinimus ir pa
reiškė: “Jie ištvirko, žemėje ko
vojo prieš Dievą ir jo pranašus”. 
Tokiais “argumentais” mula S. 
Chalchali skelbdavo mirties 
sprendimą suimtiems kurdams 
ir liepė juos sušaudyti.

Mula Chomeini buvo pasiekęs 
Povės miestelį, bet i ji dar ne
drįso Įžengti, nes miestelyje dar 
tebėjo kovos. Jis Įsakė kariams

Tetrahydro-cannibinol
JCas tai? Tai pilnas vardas 

chemikalo. THC, .randamo mari- 
juanojc, kurį atrado medicinos 
tyrinėtaijai esant naudingą su
valdyti širdies pykinimą ir vė
mimą, kuliuos sukelia kai kurie 
vaistai gydant pacientus nuo 
veži < > chemoterapijos priemonė
mis. -

anksto stengdavosi juos parū-1 teiravo. ar 
pinti. Meras Bilandic taip pat 
bandė eiti tuo pačiu keliu, išsky
rus praeitos žiemos sniego išve
žimą. Jis tiek daug sniego ne
buvo numatęs. Vakar dabartinė 
majore Jane By me pranešė, 
kad šįmet miestui trūks apie 
100 milijonų dolerių. Ji labai 
susirūpinusi ir tariasi, iš kur 
kią sumą galėtų gauti.

to-

— r Karaliai-linksta 
demokratėti

LOZITA. Svazilandij a.—Cent
rinėje Afrikoje yra karalius So- 
buza Antrasis, kuris labai tai
kiai valdo Svazilandijos pilie
čius. Kraštą jis valdo senomis 
papročių teisėmis, visiems už
tenka maisto, visi augina gau
sias šeimas. Paskutiniu metu 
karalius Sobuza II pradėjo de
mokratėti. Jis paklausė prezi
dento Carteiio ir visiems pilie
čiams pripažino pagrindines 
žmogaus teises. Karaliaus Sobu- 
zos turtas kiekvienais metais 
pamažu auga. Dabar jo turtas 
siekia ŠI milijoną ir penktadalį. 
Tai pats turtingiausias pietų Af
rikos karalius. Savo vaikus jis 
leidžia mokytis Anglijon.

— Praeita antradienį vagiliai 
užpuolė net dešimt New Yorko 
bankų. Iš Brinks bendrovės 
šarvuoto automobilio jiems pa
vyko pagrobti $2 milijonus.

— Arabų piniguočiai siūlo do
lerių naftos vamzdžiams pra
vesti.

-- — |
— Nuverstasis Irano šachas! pailsėti. įsakė nubausti suimtuo

sius, o pats grįžo į Teheraną.
Mula, pasinaudojęs karo pa

skelbimu kurdams ir jaunų vy
rų mobilizacija. įsakė uždaryti 
iki šio meto legaliai ėjusius 22 
Irano laikraščius ir žurnalus. 
Chomeiniui labai nepatiko pra- 

irj eitą savaitę Teherane suruoštoji 
: krašto gyventojų de- 

neatneštų mirtinai pavojingos Į monstracija prieš dvieju Irano1 
rūšies malarijos. Apie 6,000 Į laikraščių uždarymą. Demonst- 
Vietnamo pabėgėlių yra priimta Į racijos metu mulos Chomeini 
pabėgėlių stovykloje ir laukia; sostinėje nebuvo, bet dabar at- 
pastovaus apgyvendinimo. įvyko Irano kare vado titulu.

--------------------- j Apie minėtų dviejų laikraščių
— Sovietų kariniais lėktuvais ‘ atidarymą Chomeini klausyti 

nenorėjo, bet jis sutiko paaiš
kinti. kuriais sumetimais reikia 
ir kitus 22 sostinės laikraščius 
uždaryti.

Šitas Irano karo vado įsaky
mas nustebino visus sostinės gy
ventojus. Daugelis manė, kad 
laikui bėgant nuotaikos Irane 
pasikeis, bet neatrodo, kad taip 
bus. Chomeini pareiškė, kad 
Irano laikraščiai gadina krašto 
gyventojų dorovę ir nutraukia 
žmonių mintis nuo pagrindinių 
Korano dėsnių.

Mula Chomeini išardys kariš
ką Irano organizaciją, jei pa
jėgs greitai numalšinti kurdus, 
bet jeigu kova su kurdais užsi
tęs ilgiau, tai Chomeinio galia 
pamažu pradės silpnėti. Iki šio 
meto Irano kariškoji organiza
cija, netekusi vadų, pajėgė rim
tai pasipriešinti. Karo paskel- 
bimas ir mobilizacija gali Įvesti 

t netvarką kariuomenėje.
i

.■i netiesiogiai pasi- 
negalėtų Švedijoje 

gauti politinio tremtinio-pabėgė- 
lio prieglaudą. Kol kas jis gy 
vena Meksikoje.

Georgetown universiteto ligo
ninės gydytojai gavo gerus re
zultatus. Per 10 mėnesių ekspe
rimentuojant su 17 klinikos pa-_ 
cientų, gerus rezultatus THC 
davė 13, be pasekmių dviem at
vejais. o kitais dviem atvejais 
kiek pablogėjo.

— Filipinų prezidentas Mar
cos pareiškė susirūpinimą 
baimę, kad Vietnamo pabėgėliai į didelė 
__ X__ o rrnlin rtrvc 1__________________ __ L

(sovietų lakūnų vairuojamais) I 
Afganistane per praeitus 16 mė-,< 
nešiu užmušta ^O.COO žinomų. I 
daugiausia musulrrcru. pasakė; 
Afgan.siano informacijos sek-i 
retorius Barakullah Khan.

Ponia Rosalynn Carter va
žinėja Mississippi vandeni

mis kartu su vyru ir 
padeda jam aiškinti 
politikos reikalus.

Tuo tarpu dar neišaiškintas 
Paves miesto garnizono, nei ne
laisvėn paimtu kurdų likimas. 
Chomeini įsakė kariams suimti

Išprievartavo ir nušovė
KANSAS CITY. Mo. — Kath

erine Jo Allen. 21 metų amžiaus 
meno studentė, kuri praeitą ba
landžio mėnesį buvo ginkluote 
užsimaskavusio bandito prie
varta išsivežta iš jos gyvenamo 
apartamento ir išprievartauta, 
dabar rasta viename negyvena
mame apartamente trimis šū
viais nužudyta.

Ji šiomis ’ dienomis turėję 
teisme liudyti jos išprievartavi
mo byloje prieš jos apskųstą — 
tūlą Larry Jackson. 22 metų, ir 
kelis kartus nepažįstamo balso 
per telefoną perspėta, kad ne
drįstų liudyti, bet ji buvo pasi- 
rvžusi teismo visa ta reikalą M/ W
tinkamai išaišk ėti.

t,..'.?.;. buvusius kurdų vadus. 
Paves miestelio garnizonas, net 
ir mulos įsakytas, atsisakė prieš 
kurdus pasisakyti arba pakelti 
prieš juos ranką. Jeigu ir būtų 
norėję tai padaryti, vis tiek ne
galėjo. Jie palikti be susisieki
mo priemonių ir be amunicijos. 
Panašioje padėtyje buvo laiko
mi ir kiti Kurdistano garni
zonai.

Chomeini panaudojo karo pa
skelbimą karo jėgų kontrolei 
pagrobti. Jis žino, kad kurdai 
yra užsispyrėliai. Jeigu jie ry
šis kovoti, tai karas taip lengvai 
nesibaigs, tai Chomeinio galia 
susilpnės.

kirtime.su
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LE1DEJAS-J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENES CENTRO VALDYBA

Išeivijoje lietuvybės išlaiky-1 į mokyklas. Kur nuotoliai jau 
no ir išsilaikymo laidas yra! 
eimos pastangos ir lituanisti- Į 
us švietimas, kuris ir turėtų 
)ūii vykdomas neskiriant nuo!

Lituanisti- 
tis ir yrat

T

u

ne kiekviena
ir tautiniu

ienka statyti

i pa O

tokie ir panašūs klausi

:ai; supi

umustiiics mor 
i. k>r£3.niZ3Ci j o

2VVė

r visai tautis- 
ngHi išeivijai, 

stinės mokyk- 
vvastingumas.

ausia He

£S lietuviukas ne- 
lituanistinės mo-

y be 'šią mokyklą

ksio metų pradžia jau ne- 
. su kiekviena 
didėja ir mo-

yra nenugalimi, ten galima su
daryti trijų-penkių vaikų klasę 
ir pagal amžių, išeito mokslo 
kursą. Reikalingas tik tautinis 
ryžtas. Yra pakankamai mo
kykloms knygų — profesionalų 
pedagogų parengtų vadovėlių, 
nurodančių net ir kaip tas litua
nistines žinias vaikui perduoti. 
Yra pakankamai ir vaizdinių 
mokymo priemonių, tik reikia 
ių pasiieškoti, kontaktuoti ati
tinkamus asmenis, mokytojus, 
ar švietimo vadovus.

Pvz., kanadiškis mokytojas, 
patyręs pedagogas A. Rinkūnas 
yra parengęs ir išleidęs net visą 
4,eriją mokslo knygų, skirtų ne
mokantiems lietuviškai, darželio- 
amžiaus vaikams ir suaugu
siems, lankantiems kokią Tiors 
lietuvišką mokyklą, ar kursus. 
Jis yra išleidęs ir mokytojų va
dovą, kur yra nurodyta, kaip 
mokyti, kaip žinias perduoti.

Šios srities žinovų teigimu. 
A. Rinktino mokvklos vadovėlis v
ir mokytojo vadovas yra- pa
rengtas profesionaliu pajėgumu 
ir dideliu tautiniu, pasišventi
mu, nusiteikimu , padėti lietuviui 
būti lietuviu: kalbėti, jausti lie
tuviškai.

Detroito Lietuvių Organizacijų • Centro .Valdyba 1979-80 metams

/ •• L'-.ū- :■ ’

1975 m. Amerikos Kriminolo-J J. Spenkelik buvo pasodintas 
elektros kėdėn. Kiek triukšmo 
spaudoje ir gatvės protestuose 
buvo prieš mirties bausmės var
tojimą! Juo lengvesnės baus
mės žmogžudžiams, tuo daugiau 
didėja kriminalistų jaunimo 
tarpe.

Pagal Amerikos spaudą, JAV 
yra 54-1 žmogžudys pasmerktas 
mirti elektros kėdėse, bet užta-

gijos Draugija. Toronte turėjo 
savo metinę konferenciją, ku
rioje dalyvavo tarptautiniai kri
minologijos atstovai iš Europos, 
Vidurio Rytų, Lotynų Amerikos 
ir iš Šiaurės Amerikos. Paaiškė
jo, jog kai kuriuose kraštuose 
smarkiau kovojama su krimi
nalais, negu JAV-se. Pvz., Ar- 4 

gentinoje mažesni kriminaliniai, ....... -------- , — -----
nusikaltėliai be teismo baudžia-! rėjai advokatai vilkina jų baus- 
mi iki 30 dienų kalėjimo. Žino- mės Įvykdymą. Neseniai spau-.

doje buvo aprašyta, kad v.ena 
Kalifornijos šeima patraukė 
teisman televizijos stotį, nes ta 
stotis perdaug rodo kriminali
nių nusikaltimų ir tuo tvirkina 
jaunimą. Tai tikras dalykas, 
kad televizijos stotys, rodyda
mos kriminalinius filmus, moki
na ir skatina jaunimą prie kri
minaliniu veiksmu. Ne kartą 
teismuose buvo apklausti krimi
nalistai žmogžudžiai, kur jie iš
moko ir kas juos skatina dary
ti kriminalinius nusikaltimus. 
Atsakymai buvo labai aiškūs: 
išmoko iš televizijos ir. kino f ii- 
mų. Atrodo, kad valdžia ir pri- ’ 
vačios i organizacijos reikiamai į 

nekovoja šū televizijos stotimis,i 
kurios rodo tubs kriminalinius 
filmus. ■

Valdžios mokyklose drausmės 
nėra, barzdoti ir ilgaplaukiai 
mokiniai apstumdo mokytojus 
ir dažnai tik per -teismą gali 
įvesti - drausmę mokyklose. .
- Airierikd? -Amerika, kar tu 
eini su-Savo, didėjančiu krimi
nalistų skaičiumi! -į -:

ma, didesni nusikaltėliai bau- 
ižiami teismo.. Vaikai Argenti
noje, iki 16 metų, neatsakingi 
iž kriminalinius nusikaltimus, 
bet jie gali būti paimti į apsau
gojimo įstaigas.

JAV atstovas toje konferen
cijoje pareiškė priežastis krimi
nalinių nusikaltimų Amerikoje. 
Žinoma, nurodyta tik dalis — 
pačios svarbiausios priežastys, 
kurios paveikia jaunimą daryti 

j kriminalus, šios priežastys yra: 
i

t< i ■ . S J ■' . ' -
kalas. Jis per savo agentus nuo
lat daro pasiūlymus, siūlo oku
puotos Lietuvos mokyklos pro- 1 
gramą, vadovėlius, skaitinius 
mokymo metodiką, ir viską vėl- ; 
tui. Tik imkite, vaikučiai...;’ 
Okupantui rūpi ir jis siekia iš ; 
ei vi ją pavef-šti okupuotos Lie- . 
tuvos kolonija, nors ir neoficia
liai, bet ją valdyti, kontroliuoti 
ir šitaip sau politinį prieauglį 
augintis-. -

Patirtimi pagrįstas, rūpestis, 
kad į lituanistines mokyklas, ne
patektų joks . vadovėlis proko- i 
mūriistinę .propaganda suteptas, 
visai nesvarbu kur,, toks vado- j 
vėlis būtų išleistas. Prokomu
nistinės propagandos vadovė
liams, ar skaitiniams, privalo 
būti; uždarytos visos ir visų li
tuanistinių mokyklų durys, ši
tai įtaigoja išeivijos tautinė mi
sija. Rimtoje mokslo instituci
joje. negali ir neprivalo vykti 
joks politinis žaidimas.

Rimtas klausimas, kaip bus su 
Liulevičiaus redaguota Lietuvių 

Tautos ir Valstybės istorija?

7 Spaudoje jau buvo plačiai ir 
pakartotinai rašyta. Įrodyta, kad 
ši istorija yra netinkama išeivi
jos mokykloms, kad ji daugiau 
tinka tik okupuotos Lietuvos 
ihokykioms. Daugelis šio vado
vėlio nuotraukų yfd tiesiog pa
sibaisėtinos; jos vaizduoja pasi
baisėtiną Nepriklatisotnos Lie
tuvos gyvenimo skurdą, o tikru
moje jos yra tik ano meto gyve
nimo nuotrupų vMiždai, tik ko
kių gyvenimo palūžėlių. alkoho
likų šeimų buities nuotraukos. 
Bet. tokių pastabų po nuotrau
komis nėra! Vadovėlyje yrą aiš
kiai apčiuopiama fėndencija su
niekinti Nepriklausomos Lietu
vos gyvenimą okupanto techni
kinės pažangos liąupsėjimo są
skaitom kas ir liudiją, kad į li
tuanistinį švietimą yra velkama 
pirookupantinė politika.

V. Liulevič’auŠ redaguotas 
vadovė!.s yra nepriimtinas ir 
politiniu požiūriu. Istorijos au
toritetu teigimu, šis vadovėlis 
neatitinka net nei mokslo discip
linos reikalavimų... Ir iš tikrtijų, 
kas, kur ir kada girdėjo, kad tik 
mokiniai, tik studentai mokslo 

•' vadovėlius rašyti^?! Ogi šis V. 
Liulevičiaus redaguotas istori
jos vadovėlis ir y ta jo mok’niu 
parašytas.

Tenka pastebėk, kad Kr. Do
nelaičio lituanistinė mokykla, 
mokinių skaičiurrti pati didžiau
sia išeivijoje, š o, V. Liulevi
čiaus redaguoto vadovėlio visai 
neįsileido. Už ką ir tenka pla
čios, patriotinės išeivijos tauti
nė pagarba ir pasitikėjimas sios 
mokyklos vadovybei.

delį ir labai vertingą' mokslinį; 
darbą.)

Tenka tik laukti, kad šių'abie
jų autorių parengtos ir išleistos 
lituanistinio švietimo moksla- 
knyges*nedelsiant'pasirodytų ir 
knygos rinkoje. Neabejotina,. 
jog šiais vadovėliais ir lituanis
tinio švietimo pratybos medžią-: 
ga pasinaudos-ir paskiros lietu- 
vi« šeimos-, gyvenančios toli nuo 
lietuviškų centrų.-■'Tautinis są-. 
moningumas' diktuoja, ■ kad vra 
būtina siekti kiekvieną lietur 
viūką laimėti lietuvybei, ir ta’’ 
siekime. - . • ■ n • > ..ni„
Rūpestis, kokio politinio Įsitiki
nimo bus mokytojas ir iš kokių 

■'n • , -’.'f. •' /.-tu . ■ !.
Vadovėlių jis mokys vaikus
Plačios išeivijos noras-ir vii; 

tis matyti lituanistinės mokvk- 
los: mokytoją patriotą, sugeban
tį me tik sausas mokslo žinias, 
mokiniui perteikti, tik sausas 
istprines datas jam į galvą įkal
ti., bet sugebantį ir vaiko tauti
nę asmenybę ugdytų sugebantį 
istorinėms datoms dvasią įpūsti, 
nuotaiką išryškinti.“ Svarbu, kad 
lituanistinės mokvktdš mokyto
jas siekt vaikui įkirpti tautinės 
savigarbos pajautimą, meilę lie
tuviui. Lietuvai. Svarbu, kad 
vaike būtu keliamas ir tautinio 
išlikimo atsakomybės pajauti
mas. būtu ugdomas va^’ko orga- 
nizacmus nufe;k:mas. Tai šito
kio nusifeikimo ;r pa ė?umo 
mokytojo laukio Ve^uviūkaš li
tuanistinėse mokvklb~e. teiki jį 
nori matyti ir patnotme išei
vija.

Svarbu, kad Viuen mė^ mo
kyklos, mokytojas nukankamai 
nrientuotusi ir politikoje, ypač 
okupanfo suktojo ir erp^m-ngo- 
ie politikoje. RcitHn žmoti. kad 
okupantas strop;ai budi išeivi
jos sargyboje: Js nuolat ieško 
plyšių, kur jis galc'u įlįsti; ypač 

i jam rupi išeivijos švietimo rer

Taip pat tenka pastebėti, jog 
V. Liulevičiaus. redaguotas isto- 

l rijos vadovėlis yra LB-nės Švie 
timb 'tarybos aprobuotas. Tai iš 

: tikrųjų yra nemalonus ir skau- ft 1) Dauguma motinų turi dar-
dus faktas, kuris kelia ne tik foą, vaikai palikti likimo valiai;
nuostabą, bet ir meta užtarnau
tą tautinės neištikimybės prie-j v .
kaistą esamai LB-nės Švietime j šeima yra divorsuptaT Iš suiru-

Siu seimu nasitsiikn Havnpqni

2) Amerikoje kas antra trečia

tarybai. šių šeimų pasitaiko dažnesni 
jaunimo 
mai;

3) pas
alkoholio
tas didina jaunimo kriminali-

kriminaliniai veiks-

R LB-nes Marquette Parke 
apylinkės veikla

jaunimą narkotikų ir 
vartojimas didėja ir

savai-

ai s

klausi

im

liti

odyba Anglijoje, arke. .-.pič 50 mylių už Londono.

s mokyklos mokinių 
priežastys ir būdai 

jas pašalinti
faktas, kad litua- 
dose mažėja mo- 
Pirmiausia tenka 

į lituanistines 
teoia ir pasauli- 

as. visokios 
os. gimimų 
žmoniškųjų 
į naikinimo 
mtama, esą- 
r globalinis 
a^ . mažiau.

reikalo po-

greit
’ žudiš-

Yra ir daugiau tokių mokymo 
ir mokymosi priemonių. Dakta
rė Danguolė Tamulionytė taip 
pat .yra parengusi lietuvių kal
bos vadovėlį ir pratybų sąsiu
vinį, skirtą vaikams, suaugu
siems ir visai nemokantiems 
lietuvių kalbos. Jos vadovėlyje 
yra nurodyta ir kiekvienos pa
mokos metodika, kaip tą pamo
ką perteikti. Dr. D. Tamuliony
tė repreezntuoja modernaus 
mokymo metodiką, kuri skiria 
daug dėmesio vaizdui, daiktui, 
vaidybai ir muz:kai. Jauna dak
tarė pedagogė šia mokymo me
todika dirba jau šešeri metai ir 
sakosi turinti labai gerus rezuh 
'atus. Ji tvirtina, kad jei moki
nys mokosi vieną kartą
^ėje po keturias valandas, tai po 
dvejų metų, nemokėjęs visai lie
tuvių kalbos, jos tiek . išmoks, 
kad jau galės ir studijuoti lietu
viu kalbą. Čia pat tenka paste
bėti. kad ir pedagogas A. Rin
kimas skiria daug dėmesio vaiz- 
dnėms mokymo priemonėms.! 
(Kreip.u skaitytojo dėmesį, kad 
šio rašinio autorė nesiima užda
vinio siuos mokymo ir mokvmo- 

i i vadovėlius įvertinti, ar daryti 
į kokį jų palyginimą, tai šios sri- 
I ties profes;onalų darbas. Raši- 
i nio autorės uždavinys vra tik ‘ . . .
į nurodyti kokios yra lituanistinio 

■ švietimo priemonės. Betgi ir 
l neprofes onalui yra aišku, kad 
šiedu pedagogai yra padarę di- i

Į

i
1) š.m. liepos mėn. 21 dieną! n:us nusikaltimus; 

apylinkės nariai su .vėliavomis 
gausiai dalyvavo Pavergtų Tau
tų minėjime, Chicagos miesto 
centre. •. ■

- J

2) Sekmadienį, liepos 22 d.,Į 
Amerikos lietuvių karo vetėra-j 
nu Dariaus-Girėno ir Don Varno 
postai rengė Dariaus ir Girėno 
skridimo per Atlantą 46-ąsias 
metines. Iškilmės vyko Mar
quette parke prie mūsų didvy
riams pastatyto paminklo. Apy
linkės nariai dalyvavo iškilmė
se. Tautinę vėliavą lydėjo J- 
Bagdžius ir moterys tautiniais 
rūbais — pp. Grigaitienė ir Vai
čiulienė.

4) atsilikusių nesveikų vaikų, 
kurie nepajėgia mokykloje mo
kytis. kriminaliniai nusižengi
mai dažnesni.

JAV-se kasmet apie vienas.
■ milijonas jaunimo (nors kartais 
I trumpam) pabėga nuo tėvų.

Toks jaunimas; pabėgęs be pi
nigų, neturintiš darbo, pvz., Flo
ridoje nakvoja' jūrų paplūdi
mių krūmuose, o ypač mergai
tės save pardavinėja, užsiimi
nėja prostitucija ir platina ve
nerines ligas. Valdžios .Įstaigoms 
sudaro daug rūpesčio, nes tvar
ką dabojančios įstaigos nepajė
gia užkirsti kelio tiems krimi- 

3) Rugpiūčio 5 d. Marquette | nalams. Iš Amerikos spaudos 
Parko apylinkės valdyba suor
ganizavo į Balfo pikniką eks
kursiją. Kadangi Jonyno ūkis 
nelengvai kiekvienam pasiekia
mas, tai valdyba pasamdė auto
busą ir dėka narių nuoširdumo j Pagal Washingtono FBI čentri- 
visos vietos autobuse buvo už
imtos: L a i m ingu sutapimu, 
Venskus ir Kivėnas turėjo su 
Savimi du akordeonus, tad juo
du ir linksmino keliauninkus.

Ig. P-

matome pirmuose puslapiuose 
kriminalinius nusikaltimus — 
bankų apiplėšimus, žmogžudys
tes. moterų išprievartavimus, 
žmonių pagrobimus ir taip pan.

nės Įstaigos pranešimus, 1978 m. 
Amerikoje buvp 4,554 didesni 
bankų apiplėšimai.

Pagal statistiką daugiausia 
(407) bankus apiplėšia narko
manai.

Neseniai Floridoje žmogžudys

PRO MEMČR1A

Gaudė Nemuno krantai 
priešai priešus skyriė: 
Ten, o tėve, ttf kritai, 
keldamas tėvynę!

Aūgo broliai keturi, ’ 
ąžuolais žydėjo.
Du palūžo pamary 
nuo šiaurinio vėjo...

Kur trečiasis — kas žinos? —
Taip aklai sutemo!'
JĮ išgujo be žinios
iš tėvelių namo.:.

Tai atrriirik; kad Nėrritme 
ašaros skalaująs, 
kad jo kranto ramune 
žydi brolių kraujas!

A. P. J asas

Kmnuk £'• matom* *»nąjĮ rr»dinj Aleksoto t’lt, p* r t'»mun*. Tai yrs !»t*J r*t*
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CHICAGOS PENSININKAI IR JŲ VEIKLA
Kiek anksčiau buvo kalbėta 

apie Chicagos pensininkų suda
linimą “erijomis” (zonomis) ir 
turėtus susirinkimus — caucus.

Mūsų — penktoji erija. Sakau 
“mūsų”, kadangi ir Lietuvių 
Pensininkų Sąjunga priklauso 
šiai erijai (area — zonai).

Erijos direktorius suorgani
zuoja ir sukviečia į metus 11 su
sirinkimų su kavute ir pyragai
čiais. bei kalbėtojais — specia
listais.

Prie majorės ofiso yra pensi
ninkams suorganizuotas vyriau
sias organas, kuris savo ruožtu 
organizuoja vieną visos Chica
gos bendrą pensininku susirin
kimą — caucus, išsiuntinėdamas 
visiems delegatams pranešimą 
apie vietą, datą ir laiką.

Šįmet gegužės mėn. 25 dieną 
Navy Pier ir Įvyko metinis su
sirinkimas su maždaug -630 de
legatų ir štabo narių.

Delegatai buvo suvežti auto
busais ir nemokamai. Atvykę į 
Navy Pier auditoriją, radome 
pristatytą apvalių ir keturkam
pių stalų su jau belaukiančiais 
vyresniaąSfeis. Prie stalų susėdo 
po 10 delegatų ir vienas štabo 
narys (sfąf f'member).

Auditorijbs~iscenoj buvo su
durti bentTtėlr'stalai prezidiu- 

' mui ir ivatfbv^nsi metinį susi
rinkimą • piW^f.5 Pradėta svei
kinimais iiūMfbotvarkės prave- 
dimu.- •;

Į programą, .buvo įtraukta ir 
majorės ^-į-Byme atvykimas ir 
-pagrindi^^įks^^sDpSsakymas, 
bet c^ėl ^^džriūsių priežasčių 
p. majo^įpĮ^a&įkino per savo 
naujaipaskirtą direktorę Idelle 
Goode. Užsibaigus darbotvarkei, 
buvo 15 min. pertrauka.

Po pertraukos pradėta prie 
kiekvieno stalo atskiri pasikal
bėjimai Įvairiais pensininkų rei-

kalais, vadovaujant štabo na
riams, kurie ir patiekė tam rei
kalui pritaikytą literatūrą ir ki
tą informacinę medžiagą.

Sudaryti sąrašai įvairių ko- i 
mitetų įstatymams leisti ar jų 
pakeitimams: iš JAV senatorių, 
kongresmanų, valstijos senato
rių ir legislatorių — reprezen- 
tatorių ir Čikagos miesto seniū
nų — aiderman ų. 
Gausybė! Sudarytame komitetų 
sąraše yra galimybė matyti ir • 
tokių komitetų, kurie yra reikš
mingi pensininkams ir “handi
capped” žmonėms.

Virš minėtas sąrašas sudary
tas net iš 80 puslapių su keletu 
šimtų komitetų ir jųj^idalinių.

Tokie sąrašai 
vienam dalinafni. o kiek landes- 
nis delegatas tegavo, įrodant, 
kad jo grupė yra didelė ir turi 
keletą šimtų narių. Lietuviai, 
turėdami apie 400 narių, per^ 
delegatą Skeivį irgi gavome tokį, 
reikšmingą sąrašą.

Po trijų valandų diskusijų, i 
sužinoję įvairios infornjacijos, 
12 vai. išvykome tąįs. pačiais 
autobusais Į namus.

Po to, vasaros metu!'dar turė
ta mūsų Southwest service “eri
jos'’ birželio, liepos Jr^rugpiūčio 
mėn. susirinkimai' jau įprasta 
tvarka. '

O rugpiūčio :Į7Jd;.'’bxivo su- 
organizuotas- pilnas autobusas 
išvykai į IndianctežžDunes, isto- 
ririių vietų aplankyti.

Amerikos vaidžįsų^i^da vis 
daugiau kreiptų^^ife^^į orga
nizuotus penšinĮBiSiąž^etus.

uvo ne kiek-

taučių tarpe gerą vardą ir res- 
pektą, tad, mieli lietuviai. įsto
kite i Lietuvių Pensininkų Są
jungą ir dirbkim kartu lietuvių 
ir Lietuvos garbei!

Juozas Skeivys

SOME. CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

EXfRESSHW DW/Mr

M. ŠILEIKIS Siuvėjas

JAV ATVIROS ŠACH
MATŲ PIRMENYBĖS

Praeitą savaitę rugpjūčio 11 d. 
pasibaigė dvi savaites trukęs di
delis turnyras (U.S. OPEN), su
traukęs nors nemaža skaičių *- c. v
žaidėjų, bet vis dėlto ne tiek, 
kiek buvo tikėtasi. Mudu su Po
vilu Tautvaišu skaičiavome, kad 
dalyvių gali būti apie 1000 arba 
net apie 1200, nes prieš kokią 
penketą metų tokios pat rūšies 
šachmatų turnyre dalyvavo dau
giau kaip 800 žaidėjų, šį kartą 
suvažiavo tik 566.

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

OKUPACIJOS METAIS
JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

Pirmieji manė, kad antrieji Lietuvos Laisvės Kovotojų Su
sieki praeitį paneigti ir turi 
d;ktatūrinių užsimojimų. Ant
rieji manė, kad pirmieji siekia 
bendrame organe rankų persva
ros. diktuojančios tiem, kurie 
faktiškai d'džiausią riziką ir 
neša... Tos rūšies mintys, įta
rimai. aiškinimaisi gausiais va
riantais kartojosi, pasikalbėji
muose nuo 1942 pradžios veik 
per dvejus metus (Konkrečiau 
žr. A. Darnusis, Į Laisvę 1959
Nr. 18-55, St. Raštikis, Kovose ( demokratinę Lietuvą. Bet dek- 
dėl Lietuvos, II 340 p.). Susikū
rė tuo tarpu du organai: Lietu
ves Taryba ir Vyriausias Lietu
vių Komitetas. Ir tik 1943 metų 
gale buvo rastas kompromisas 
---- sujungti bendrame organe 
L'etuvoje veikusias partijas ir 
okupacijoje kilusias rezistenci
nes organizacijas. Taip ir kilo 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas, kuriame konkre
čiai buvo atstovaujamos tokios 
nepriklausomos Lietuvos laikų 
partijos: Darbo Federacija (J. 
Katilius), Krikščionys demokra
tai (A. Tumėnas), Socialdemo
kratai (St. Kairys), Tautininkai 
(B. Gaidžiūnas), Valstiečiai 
liaudininkai (J. Audėnas), taip 
pat rezistencinės organizacijos: 
Lietuvių Frontas (A. Damušis),

junga (J. Deksnys). Nacionalis
tų partija (K. Brun’us). Vieny
bės Sąiūdis (B. Kazlauskas). 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto p'rmas pasisaky
mas — deklaracija buvo pa
skelbta 1944 vasario 16. Jos 
k o m p r emisiniuose žodžiuose 
jausti aiški dvasia, kuri siejasi 
su praeities demokratine Lietu
va, su laikinąja vyriausybe, su 
kova už ateities nepriklausomą

svarbiausia laukiame j bas nenuėjo niekais, čia yra ne 
dalyvausite. man0 profesija, bet iš nuobodu

mo. Esu vienišas, 76 m. pensi-
žinios, ar

laracijoje buvo žodžių, kurie 
davė pagrindo aiškintis, jog ko
mitetas laiko save ne tik visuo
menės nusistatymo reiškėju, bet 
ir Lietuvos vyriausybe. Tai bu
vo sėkla, iš kurios ilgainiui iš
augs ir sustiprės trintis su Lie
tuvos diplomatiniais atstovais. 
Bet okupacijos metu tai nebuvo 
svarbu. Buvo svarbu, kad yra 
organas, kuris derina akciją 
prieš konkrečius okupacinės val
džios pasikėsinimus, o suderintą 
akciją jau vykdo atskiros po
grindžio grupės per savus tink
lus ir kanalus.

Kaip tie pasikėsinimai augo, 
kaip lietuvių visuomenė jiem 
rodė pasipriešinimą, aiškėja iš 
faktų atskirose gyvenimo sri
tyse.

e. Ūkinė eksploatacija: savi
tarpinė pagalba, arba 

juodoji rinka
Rudasis režimas su raudonuo

ju sutarė užsimojimu — kuo 
daugiau apiplėšti vietos gyven
tojus. Rudojo apiplėšimo kelius

rodo keli būdingesnieji faktai:
(1) Valiutos keitimas. — Bol

ševikų įvestą Lietuvoje rublį pa
keitė markėm (RM) kursu: 10 
rb. — 1 RM. Kokis tai buvo 
vokiečiam patogus, o lietuviam 
nuostolingas kursas, tuojau 
iliustravo pogrindinė spauda ap
skaitymu: "Daugel s Lietuvoje 
pardav;nėįamų prek:u buvo vo
kiškos kilmės, prieš karą pirk
tos Vokietijoje. Už jas buvo su
mokėta aukso valiuta, skaitant 
už 1 RM — 2.40 lito. Paimkime 
daiktą, pirktą prieš karą Vokie
tijoje už 1 RM, arba 2.40 lito. 
Atėjus bolševikam į Lietuvą, 
įvedus jų pinigų sistemą, jis at
siėjo 2.16 rb. Vokiečiam okupa
vus Lietuvą ir įvedus markių 
valiutą (1 RM. — 10 rb.), tas 
pats vokiškas daiktas vokiečiui 
kaštavo jau ne 1 RM., bet tik 
21.6 pfenigius” (N. Lietuva 1943 
Nr. 1T12).

(Bus daugiau)

GERAS SPECIALISTAS

Kalbasi du kišenvagiai.
— Tai ką, domiesi madomis, 

jei vartai naujausius žurnalus?
— Ne, noriu sužinoti, kaip pa

gal paskutinę madą siuvamos 
kišenės.

Sakoma, kad pirmaisiais ka
ro metais du vokiečių kareiviai 
pakliuvo i rusų nelaisvę. Jie bu
vo su raportu ir su stipria sar
gyba pristatyti į pulko štabą. 
Pulko vadas, visai nežiūrėjęs į 
raportą, paklausė:

— Kiek tų nevidonų prista- 
tėte?

Turnyre buvo sužaista dvyli
ka ratų taip vadinama šveica
rų sistema. Pirmąją vietą lai
mėjo Rumunijos didmeisteris F. 

j Gheorghiu, surinkęs 10 taško; 
j antrąją vietą su 10 taškų laimė
jo JAV didmeisteris A. Bisguier.

Iš lietuvių geriausio rezultato 
pasiekė dr. K. Jakštas, surinkęs 
8 taškus. Toliau seka: R. Fabi
jonas su 7 taškais, K. Ramašaus- 
kas ir A. Slonskis, abu surinkę 

1 po 6 taškus.
i
J Turnyre, deja, nedalyvavo 
Povilas Tautvaišas, daugkarti
nis Illinois valstijos ir Čikagos 
miesto čempionas.

Ir dar kartą deja, nes neda
lyvavo nei anuometinis dukar- 
tinis Kanados čempionas P. Vai
tonis, nei meisteris K. Škėma iš 
Detroito, nei Žalys iš Kanados, 
nei K. Jankauskas iš Čikagos.

A. Zujus

PLGS suvažiavimas jau čia 
pat — rugsėjo mėn. 1 d. Toron-j 
te, Kanadoje.

Išsiuntėme asmeninius pa- '• 
kvietimus visiems, kurių ture-j
jome adresus, o taip pat skelbė- 'paaukos kelis centus spaudai, 
me visuose laikraščiuose. Lau- Taip ir atsitiko. Tas žmogus yra 
kiame gausaus Jūsų dalyvavi-\ protingas, o aš labai patenkin- 
mo. Visas paruošimas eina prie1 įaS) kad mano trijų dienų dar- 
galo, o 
Jūsų
Mums tai svarbu, nes iki rug- 
piūčio 31 dienos viešbučiui tu- ninkas, tai turėdamas laiko kai 
rime patiekti skaičių dalyvių, 
taip, kad jie žinotų kiek vaka
rienių paruošti pokyliui - baliui. 
Todėl prašome tuojau parašyti 
ar paskambinti telefonu.

Taip pat daugelis teiraujasi 
kaip su gazu (gazolinu) Kana
doje. Čia jokios problemos nėra. 
Važiuokite į Kanados žemę ir 
gausite be jokios eilės visokios 
rūšies gazo diena ir naktį.

Kreiptis į Pasaulio Lietuvių

ką sugalvoju praleidimui laiko 
;-ir dar kartais gaunu kelis do- 
I lerius.

Mano pensija maža, nes nese
niai čia esu, nors gimęs čia Tor- 

. ringtone. Tą rašė ją, kuris rašė 
į apie Hanau stovyklą, gerai ži

nau, nes ten ir man teko pereiti 
tie patys kryžiaus keliai.

' Dar kartą dėkoju, linkiu daug 
sėkmės Jums ir Naujienoms, 

į Nors lašas jūroj, bet geriau kaip
Gydytojų S-gcs sekretorių dr. Į R. P. Laukaitis
A. Barkauską. 64 Ellesmere Rd., j . Torrington Conn.
Scarborough. Ont'. MIR 4C2, ;
Canada. Tel. 416-444-6117.

PLG Sąjunga

— Du, — atsakė sargyvos vy
resnysis. Pulko vadas jam grą
žino raportą ir sakė:

— Prirašyk bent du nulius: 
nėra ko gailėtis tų nevidonų...

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

> 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

Tel. 476-2206

L

į

— Arabų tarpe Įsigali mintis, 
kad visiems daug geriau Arti
mųjų Rytų taika.

17 Sf HalvtW Str»*L m «*«•»
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TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 , 173> 5*. HALMTKD ST. CHICAGO, ILL

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — MAUJiaMoa, CMICA»O I, It-L Thursday, August 23, 197i. jį

Skaitytojų Balsai
Gerb. Naujienų Valdytojai!

Labai dėkoju už laišką ir at
sakymą dėl mano šaukštų.

Aš galvojau, jeigu šaukštai eis 
j Laimės šulini, tai laimėjęs gal 
susipras, Įvertins mano darbą ir

KNYGOS ANGLŲ

Turime po kelias

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

LBA ’ !
J. A KISS IN THE DARK. PikxntUkrj Ir intymiu nuutykli

tprišyiAML paimti ii gyvenimo. Lengvai rtillua. gyva iiib*. sraflxl 
'.50 paL Kaina C.50.

Dr. Ju«uf B. KmEIu*, HISTORY C? LITHUANIA. Lietuve* Iitorfloi 
antrauka nuo pat aenijjtj imfirj iki pokario metę. Vidutinio formato. 14? 
'tL. kainuoja £3.00.

Dr. JiM«a« B. Kenčiu*. VYTAUTAS THE GREAT. laiptiniai DIJC Vy 
auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvoa valatyoea ir ir* kaimynu i»tortja 
Ill pel. Kaina $3.00. Kietai* viršeliai* M.OO.

Dauguma iiq knygų yra tinkamos dovano* Ivairiorala progom!*. Ja* Ii 
dta* knygą* galim* brigytf atailankiu* i Naujiena* arba atsiimtu* čeki ai 
linigine perlaida

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $10.00

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

Minkšti viršeliai.. _ $10.00

PR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIA".* GAUTI NEPAPRASTAI |DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKRJG IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Outten — MINTYS IR DARBAI. 25P psl.. UeČUnČln* 1POE 

metq įvykiu*. Jablonskio Ir Totoraičio 1«nni* dienai ir 
rtptnba*._____ ____________________ _________

■>•. A. J. Guttan — DANTYS, ju prietlOra, rveikit* Ir frodlr
KJetaii TirSellaia. rieto j e M 00 dibar tik ________
MlnUUli viršeliai* tik _________________________ _

Or. A. i. Gvaten — AUKiTA KULTŪRA — flAURO* tMONRI.
K*HonA» pe Raropa Upfldfiet Dabar tik

raid 
ttc*

n •»

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai -------------------------- $15.0<J

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

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, II]., 60608

Pridėti doleri palto iilaidoma.
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i.s švietimas.

oje lietuvybės išlaiky- į Į mokyklas. Kur nuotoliai jau 
išsilaikymo laidas yra' .1 pastangos ir lituanisti- Į 

kuris ir turėtų 
: neskiriant nuo

tautinio auklėjimo. Lituanisti“ 
nės mokyklos paskirtis ir yra

da rūpmasi ir tautiniu 
imu. Išvis tenka statyti 
mą. ar švietimo institucija 
arengusi taut inio auklė- 
r auklėjimosi programą.

<?e ir panašūs klausimai 
lačiai. tautiškai susipratu- 
eivjai; suprantama ir ko- 
aleiskime, kad jei išeiviją 
i tautinė mirtis: užsidary

i<uamsimės morųykic 
iai. organizacijos, ta 
ėda ir alsakomvbe b

gyvai
i ii rui 
reikale

ir visai tautiš- 
ingai išeivijai.

gvvastn

cx

luo daugiausia lie 
lokykla lankytu ii 
as lietuviukas ne- 
h tu. artistinės mo

lą mokyKlą

yra nenugalimi, ten galima su
dalyti trijų penkių vaikų klasę 
ir pagal amžių, išeito mokslo 
kursą. Reikalingas tik tautinis 
ryžtas. Yra pakankamai mo
kykloms knygų — profesionalų 
pedagogų parengtų vadovėlių, 
nurodančių net ir kaip tas litua
nistines žinias vaikui perduoti. 
Yra pakankamai ir vaizdinių 
mokymo priemonių, tik reikia 
jų pasiieškoti, kontaktuoti ati
tinkamus asmenis, mokytojus, 
ar švietimo vadovus.

Pvz., kanadiškis mokytojas, 
natyręs pedagogas A. Rinkūnas 
yra parengęs ir išleidęs net visą 
veriją mokslo knygų, skirtų ne’ 
mokantiems lietuviškai, darželio- 
amžiaus vaikams ir suaugu
siems, lankantiems kokią "nors 
lietuvišką mokyklą, ar kursus. 
Jis yra išleidęs ir mokytojų va
dovą, kur yra nurodyta, kaip 
mokyti, kaip žinias perduoti.

Šios srities žinovų teigimu. 
A. Rinkimo mokyklos vadovėlis 
ir mokytojo vadovas yra- pa
rengtas profesionaliu pajėgumu 
ir dideliu tautiniu, pasišventi
mu, nusiteikimu padėti lietuviui 
būti lietuviu: kalbėti, jausti lie
tuviškai.

.ji

Detroito Lietuvių -Organizacijų Centro .Vaidyba 1979-80 metams.

Dr. K. PAUTIENIS

Jaunimo kriminalas ir priežastys
1975 m. Amerikos Kriminolo- j J. Spenkelik buvo pasodintas 

gijos Draugija, Toronte turėjo 
savo metinę konferenciją, ku
rioje dalyvavo tarptautiniai kri
minologijos atstovai iš Europos, 
Vidurio Rytų, Lotynų Amerikos 
ir iš Šiaurės Amerikos. Paaiškė
jo, jog kai kuriuose kraštuose 
smarkiau kovojama su krimi
nalais, negu JAV-se. 1 
gentinoje mažesni kriminaliniai 
nusikaltėliai be teismo baudžia-

elektros kėdėn. Kiek triukšmo 
spaudoje ir gatvės protestuose 
buvo prieš mirties bausmės var
tojimą! Juo lengvesnės baus
mės žmogžudžiams, tuo daugiau 
didėja kriminalistų jaunimo 
tarpe.

Pagal Amerikos spaudą, JAV
Pvz., Ar- ? yra 54-1 žmogžudys pasmerkta* 
ninaliniai' mirti elektros kėdėse, bet užta

rėjai advokatai vilkina jų baus- 
mi iki 30 dienų kalėjimo. Žino- mės įvykdymą. Neseniai spau-_

\Iokslo melų pradžia jau ne- 
už kalnų. Tad su kiekviena 

ėjanč.a diena didėja ir mo
kios rūpestis. . '

turistinės mokvklos mokiniu •
inzejimo priežastys ir būdai

J jas pašalinti

nas faktas, kad litua- 
okykiose mažėja mo
lus. Pirmiausia tenka 
jog į . lituanistines 
atsiliepia ir pasauli- 
os’vvksmas, visokios 

js. gimimų 
žmoniškųjų 

naikinimo 
ntama. esa- 
- globalinis 

mažiau.

Yra ir daugiau tokių mokymo 
ir mokymosi priemonių. Dakta
rė Danguolė Tamulionytė taip 
pat yra parengusi lietuvių kal
bos vadovėlį ir pratybų sąsiu
vinį, skirtą vaikams, suaugu
siems ir visai nemokantiems 
be tuvių kalbos. Jos vadovėlyje 
yra nurodyta ir kiekvienos pa
mokos metodika, kaip tą pamo
ką perteikti. Dr. D. Tamuliony- 
tė repreezntuoja modernaus 
mokymo metodiką, kuri skiria 
daug dėmesio vaizdui, daiktui, 
vaidyba: ir muz'kai. Jauna dak
tarė pedagogė šia mokymo me
todika dirba jau šešeri metai ir 
sakosi turinti labai gerus rezul
tatus. Ji tvirtina, kad jei moki- 
nvs mokosi viena karta */ - - <- K.
■ėję po keturias valandas, tai po 
dvejų metų, nemokėjęs visai lie
tuvių kalbos, jos tiek . išmoks, 
kad jau galės ir studijuoti lietu
viu kalbą, čia pat tenka paste
bėti. kad ir pedagogas A. Rin
kūnas skiria daug dėmesio vaiz- 
d’nėms mokymo priemonėms. 
(Kreip.u skaitytojo dėmesį, kad 
šio rašinio autorė nesiima užda
vinio šiuos mokymo ir mokymo- 

i vadovėlius įvertinti, ar daryt; 
kokį jų palyginimą, tai šios sri
ties profesionalų darbas. Raši
nio autorės uždavinys yra tik 
nurodyti kokios yra lituanistinio 
šviet’mo priemonės. Betgi ir 
neprofes onalui yra aišku, kad 
vedu pedagogai yra padarę dr

doje buvo aprašyta, kad v.ena 
Kalifornijos šeima patraukė 
teisman televizijos stotį, nes ta 
stotis perdaug rodo kriminali
niu nusikaltimu ir tuo tvirkina 
jaunimą. Tai tikras dalykas, 
kad televizijos stotys, rodyda
mos kriminalinius filmus, moki
na ir skatina jaunimą prie kri
minaliniu veiksmu. Ne kartą 
teismuose buvo apklausti krimi
nalistai žmogžudžiai, kur jie iš
moko ir kas juos skatina dary
ti kriminalinius • nusikaltimus. 
Atsakymai buvo .labai aiškūs: 
išmoko iš televizijos ir. kino f ii- 
mų. Atrodo, kad valdžia if pfi- ’ 
vačios : organizacijos reikiamai t 
nekovoja šū televizijos stotimis,- 
kurios rodo > tuos kriminalinius 
filmus. - _ '"-i' • - '

Valdžios mokyklose drausmės 
nėra, barzdoti ir ilgaplaukiai 
mokiniai apstumdo mokytojus 
ir dažnai tik per -teismą gali 
įvesti. drausmę mokyklose. .. 
— Arrierikd? -Amerika, kur tu 
eini su savo, didėjančiu krimi
nalistu skaičiumi! 5 z -t *

ma, didesni nusikaltėliai bau- 
ižiami teismo.. Vaikai Argenti
noje, iki 16 metų, neatsakingi 
jž kriminalinius nusikaltimus, 
bet jie gali būti paimti į apsau
gojimo įstaigas.

JAV atstovas toje konferen
cijoje pareiškė priežastis krimk 
aalinių nusikaltimų Amerikoje. 
Žinoma, nurodyta tik dalis — 
pačios svarbiausios priežastys, 
kurios paveikia jaunimą daryti 
kriminalus, šios priežastys yra:

1) - Dauguma motinų turi dar
bą, vaikai palikti likimo valiai;

2) Amerikoje kas antra trečia 
šeima yra divorsuota?" Iš suiru
sių šeimų pasitaiko dažnesni 
jaunimo 
mai;

3) pas 
alkoholio
tas didina jaunimo kriminali-

1) š.m. liepos mėn. 21 dienai n'us nusikaltimus;e ■

l r'x I ' . i J ‘ z •

'kalas. Jis per savo agentus nuo
lat daro pasiūlymus, siūlo oku
puotos Lietuvos mokyklos pro- i 
gramą, vadovėlius, skaitinius 
mokymo metodiką, ir viską vėl- > 
tui.- Tik imkite, vaikučiai... ' 
Okupantui rūpi ir jis siekia iš i 
ėiviją paveS-šti okupuotos Lie
tuvos kolonija, nors ir neoficia
liai, bet ją-valdyti, kontroliuoti j 
ir šitaip sau politinį prieaugli j 
augintis-.

Patirtimi pagrįstas, rūpestis, 
kad į lituanistines mokyklas, ne- į 
oatėktų joks , vadovėlis proko
munistine; propaganda suteptas, Į 
visai nesvarbu kur, toks vado
vėlis būtu išleistas. Prokomu
nistinės propagandos vadovė- 
lianiš, ar skaitiniams, privalo 
būti'; uždarytos visos ir visu li
tuanistinių mokyklų durys, ši
tai įtaigoja išeivijos tautinė mi
sija. Rimtoje mokslo instituci
joje.- negali ir neprivalo vykti 
joks politinis žaidimas.
Rimtas klausimas, kaip bus su 
Liulevičiaus redaguota Lietuviu 
_ Tautos ir Valstybės istorija?

7 Spaudoje jau buvo plačiai ir 
pakartotinai rašyta. įrodyta, kad 
ši istorija yra netinkama išeivi- 
jbš. mokykloms, kad ji daugiau 
tinka tik okupuotos Lietuvos 
ihokykloms. Daugelis šio vado
vėlio nuotraukų ytd tiesiog pa
sibaisėtinos; jos vaizduoja pasi
baisėtiną Nepriklatisohios Lie
tuvos gyvenimo skurdą, o tikru
moje jos yra tik ano meto gyve
nimo nuotrupų vMiždai, tik ko
kių gyvenimo palūžėlių. alkoho
likų šeimų buities nuotraukos. 
Bet tokių pastabų po nuotrau
komis nėra! Vadovėlyje yrą aiš
kiai apčiuopiama fendfencija su
niekinti Nepriklausomos Lietu
vos gyvenamą okupanto techni' 
kinės pažangos liaupsėjirrro są
skaitom kas ir liudiją, kad į li
tuanistinį švietimą yra velkama 
pirookupantinė politika.

V. Lrūlevič’auš redaguotas 
vadovei.s yra nepriimtinas ir 
politiniu požiūriu. Istorijos au
toritetu teigimu, šis vadovėlis 
nfeatitinka net nei mokslo discip
linos reikalavimų.. Ir iš tikrųjų, 
kas, kur ir kada girdėjo, kad tik 
mokiniai, tik stu^eptai mokslo 

•’ vadovėlius rašytų>! Ogi šis V. 
Liulevičiaus redaguotas istori
jos vadovėlis ir yra jo mok’niu 
parašytas.

Tenka pastebėk, kad Kr. Do
nelaičio lituaristiriė mokykla, 
mokinių skaičiumi pati didžiau
sia išeivijoje, š o, V. Liulevi
čiaus redaguoto vadovėlio visai 
neįsileido. Už ką ir tenka pla
čios, patriotinės išeivijos tauti
nė pdgarba ir pasitikėjimas šios 
mokyklos vadovybei.

delį ir labai vertingą' mokslinį- 
darbą.)

Tenka tik laukti; kad šių'abie
jų autorių parengtos ir išleistos 
lituanistinio švietimo moksla- 
knygės*riėdetšiiant' pasirodytų ir 
knygos rinkoje. Neabejotina, 
jog šiais vadovėliais ir lituanis- 
tinio švietimo pratj'bos medžią-: 
ga pasinaudos-ir paskiros lietu
viu šeimos; gyvenančios toli-nuo 
lietuvišku: centru.-^Tautinis sa-.v c -

moningūmas’ diktuoja,: kad yra 
būtina siekti kiekvieną lietu- 
viūką laimėti lietuvybei, ir ta’ 
siekime. - ■ . ■ -p ...in Si.
Rūpestis, kokio politinio įsitiki
nimo bus mokytojas ir iš kokiii

•; 'f.'' •• -. i- .
Vadovėliu jis mokys vaikus
Plačios išeivijos noras- ir yil; 

tis matyti. lituanistinės mokyk
los mokytoją patriotą, sugeban
tį <ne tik sausas mokslo žinias, 
mokiniui perteikti, tik sausas 
istprinęs datas jam f galvą įkal
ti... bet sugebantį ir vaiko tauti
nę asmenybe ugdyti, sugebantį 
istorinėms datoms ’dvasią įpūsti. 
ribota1"ką išryškinti." Svarbu, kad 
lituanistinės mol<vkMš mokyto“ 
jas siekt vaikui įkvėpti tautinės 
savigarbos pajautimą, meilę lie
tuviui. Lietuvai. Svarbu, kad 
vaike būtu keliamas ir tautinio 
išlikimo atsakomybės pajauti
mas, būtu ugdomas va;ko orga
nizacinis nufe;k;mas. Tai šito
kio nusiteikimo ;r pa’ėqumo 
mokytojo laukia l:e*uviūkaš li
tuanistinėse mokvklrso. toki jį 
nori matyti ir pat-iotmb išei
vija.

Svarbu, kad l:iucn s*mė' mo
kyklos mokytojas nukankamai 
nrientuotusi "m politikom, ypač 
okupanto sukt o ir ir vrė^mmgo- 
ie politikoje. Beit”’n žmoti. kad 
okupantas stropiai budi išeivi
jos sar^yboie: ps nuolat ieško 
olyšiiĮ. kur jis cnle-u įlįsti; ypač 

i jam rupi išeivijos švietimo rer

Taip pat tenka pastebėti, jog 
V. Liulevičiaus. redaguotas isto
rijos vadovėlis yra LB-nės Švie 
limo tarybos aprobuotas. Tai iš J 

. tikrųjų yra nemalonus ir skau- | 
■’ dus . faktas, kuris kelia ne tik ] 
nuostabą, bet ir meta užtarnau
tą .tautinės neištikimybės prie
kaištą esamai LB-nės Švietime 
tarybai.

i

1

kriminaliniai veiks-

R LB -nes Marquette Parke 
apylinkės veikla

jaunimą narkotikų ir 
vartojimas didėja ir

i

savai-

itžudiš-
USl.

ta

mt
Itfl

ic 50 myliu už Londono. 
V

&

n. m

neesąs y
n

pers \
Fik reikia tu- 

reikalo po- 
rindo. nes

ašalin- Į
k1:udanč:u lie-

u uk; > 1 a n k v • i I i! 11 a n i s t; n cs
’ t r v k ’ ’ S Sudsieki mo kl ausi -
7 • 1 š i n * s; ’ n k i a i sp re n d ži a-

lik būti socialiam.
u - i;, lisu keuomis kitomis šei-
- n n H < IV r u iliui. vežioti va.kus

apylinkės nariai su vėliavomis 
gausiai dalyvavo Pavergtų Tau
tų minėjime, Chicagos miesto 
centre,. > ■

i

2j Sekmadienį, liepos 22 d.,Į 
Amerikos lietuvių karo vetera-j 
nu Dariaus-Girėno ir Don Varnoj 
postai rengė Dariaus ir Girėno- 
skridimo per Atlantą 46-ąsias 
metines. Iškilmės vyko Mar
quette parke prie mūsų didvy
riams pastatyto paminklo. Apy
linkės nariai dalyvavo iškilmė
se. Tautinę vėliavą lydėjo J. 
Bagdžius ir moterys tautiniais 
rūbais — pp. Grigaitienė ir Vai
čiulienė.

3) Rugpjūčio 5 d. Marquette į 
Parko apylinkės valdyba suor
ganizavo į Balfo pikniką eks
kursiją. Kadangi Jonyno ūkis 
nelengvai kiekvienam pasiekia
mas. tai valdyba pasamdė auto
busą ir dėka narių nuoširdumo 
visos vietos autobuse buvo už
imtos: L a i m ingu sutapimu, 
Venskus ir Kivėnas turėjo su 
Savimi du akordeonus, tad juo
du ir linksmino keliauninkus.

ig. P-

4) atsilikusių neąyeikų vaikų, 
kurie nepajėgia mokykloje mo
kytis, kriminaliniai nusižengi
mai dažnesni.

JAV-se kasmet apie vienas 
milijonas jaunimo (nors kartais 
trumpam) pabėga nuo tėvų. 
Toks jaunimas, pabėgęs be pi
nigų, neturintis darbo, pvz., Flo- 

j ridoje nakvoja- jūrų paplūdi
mių krūmuose, o ypač mergaT- 
tės save pardavinėja, užsiimi
nėja prostitucija ir platina ve
nerines ligas. Valdžios .įstaigoms 
sudaro daug rūpesčio, nes tvar
ką dabojančios įstaigos nepajė
gia užkirsti kelio tiems krimi
nalams. Iš Amerikos spaudos 
matome pirmuose puslapiuose 
kriminalinius nusikaltimus — 
bankų apiplėšimus, žmogžudys-' 
tęs. moterų išprifevartavimūš, 
žmonių pagrobimus ir taip pan. 
Pagal Washingtono FBI centri
nės Įstaigos pranešimus, 1978 m. 
Amerikoje buvo 4,554 didesni 
bankų apiplėšimai.

Pagal statistiką daugiausia 
(40 G) bankus apiplėšia narko
manai.

Nesenia' Floridoje žmogžudys

PRO MEMORIA

Gaudė Nėmund krantai — 
priešai priešus skyrife;
Ten, o tėve, ttf kritai, 
keldamas tėvynę!

Augo broliai kėttiri, ’ 
ąžuolais žydėjo. ‘ 
Du palūžo pamary 
nuo šiaurinio vėjo...

Kur trečiasis — kas žinos? — 
Taip aklai suterho!
Jį išgujo be žinios
iš tėvelių namo.;.

Tai atritink; kad Nbriitine 
ašaros skalaująs, 
kad jo kranto ramune 
žydi brolių kraujas!

»* t" <z

A. P. Jūsas

■ w

i - NAU

BaimJU K>vn>K čia matoma nnąjĮ madinį Aleksoto P*r f’emunf. Tai yri reta

.........
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CHICAGOS PENSININKAI IR JU VEIKLA
Kiek anksčiau buvo kalbėta 

apie Chicagos pensininkų suda
linimą “erijomis’’ (zonomis) ir 
turėtus susirinkimus — caucus.

Mūsų — penktoji erija. Sakau 
“mūsų”, kadangi ir Lietuvių 
Pensininkų Sąjunga priklauso 
šiai erijai (area — zonai).

Erijos direktorius suorgani
zuoja ir sukviečia Į metus 11 su
sirinkimų su kavute ir pyragai
čiais. bei kalbėtojais — specia
listais.

Prie majorės ofiso yra pensi
ninkams suorganizuotas vyriau
sias organas, kuris savo ruožtu 
organizuoja vieną visos Chica
gos bendrą pensininku susirin
kimą — caucus, išsiuntinėdamas 
visiems delegatams pranešimą 
apie vietą, datą ir laiką.

Šįmet gegužės mėn. 25 dieną 
Navy Pier ir Įvyko metinis su
sirinkimas su maždaug 630 de
legatų ir štabo narių.

Delegatai buvo suvežti auto
busais ir nemokamai. Atvykę Į 
Navy Pier auditoriją, radome 
pristatytą apvalių ir keturkam
pių stalų su jau belaukiančiais 
vyresniaiŠfeįs. Prie stalų susėdo 
po 10 delegatų ir vienas štabo 
narys (stafŪmember).

AuditorijosLiscenoj buvo su
durti bent 'kėTi stalai prezidiu
mui ir va’cfbvSnas; metinį susi
rinkimą 1 prausti“ Pradėta svei
kinimais? iifjcmbotvarkės prave- 
dimu.-

Į pro. buvo įtraukta ir 
ir 

-pagriųdi^^įkS^oįį-^šakymas, 
bet dėl i'' " i^ąriūsių priežasčių

kalais, vadovaujant štabo na
riams, kurie ir patiekė tam rei
kalui pritaikytą literatūrą ir ki
tą informacinę medžiagą.

Sudaryti sąrašai įvairių ko
mitetų įstatymams leisti ar jų 
pakeitimams: iš JAV senatorių, 
kongresmanų, valstijos senatę- 
rių ir legislatorių — reprezen- 
tatorių ir Čikagos miesto seniū
nų — aldermanų.
Gausybė! Sudarytame komitetų 
sąraše yra galimybė matyti ir 
tokių komitetų, kurie yra reikš
mingi pensininkams ir “handi
capped” žmonėms.

Virš minėtas sąrašas sudary
tas net iš 80 puslapių su keletu 
šimtų komitetų ir jų padalinių.

Tokie sąrašai buvo ne kiek
vienam dalinami, o kiek landes- 
nis delegatas tegavo, įrodant, 
kad jo grupė yra didelė ir turi 
keletą šimtų narių. Lietuviai, 
turėdami apie 400 narių, per 
delegatą Skeivį irgi gavome tokį 
reikšmingą sąrašą.

Po trijų valandų diskusijų, 
sužinoję įvairios informacijos, 
12 vai. išvykome . tąi^. pačiais 
autobusais į namus.

Po to, vasaros metui icfer turė
ta mūsų Southwest service “eri
jos’’ birželio, liepos J r--rūgpiūčio 
mėn. susirinkimai ’ jau-.’-įprasta 
tvarka.

O rugpjūčio :17j^>biivo su
organizuotas pilnas autobusas 
išvykai į Indianos «Duneš, isto
rinių vietų aplankyti.^

Amerikos valdžįą,^isi^da vis 
daugiau kreipti'.orga-

E- jį

■-Way' ■■

sMfc. i

-F Z

M. ŠILEIKIS

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

X

naujai paskirtą direktorę Idelle 
Goode. Užsibaigus darbotvarkei, 
buvo 15 min. pertrauka.

Po pertraukos pradėta prie 
kiekvieno stalo atskiri pasikal
bėjimai įvairiais pensininkų rei-

nizuotus penšmiskbE
Mes lietmriaŠCį&ri 

taučių tarpe gerą vardą ir res- 
pektą, tad, mieli lietuviai. įsto
kite Į Lietuvių Pensininkų Są
jungą ir dirbkim kartu lietuvių 
ir Lietuvos garbei!

Juozas Skeivys

retim-

JAV ATVIROS ŠACH
MATŲ PIRMENYBĖS

Praeitą savaitę rugpjūčio 11d. 
pasibaigė dvi savaites trukęs di
delis turnyras (U.S. OPEN), su
traukęs nors nemaža skaičių W V

žaidėjų, bet vis dėlto ne tiek, 
kiek buvo tikėtasi. Mudu su Po
vilu Tautvaišu skaičiavome, kad 
dalyviu gali būti apie 1000 arba 
net apie 1200, nes prieš kokią 
penketą metų tokios pat rūšies 
šachmatu turnvre dalyvavo dau- 
giau kaip 800 žaidėjų. Šį kartą 
suvažiavo tik 566.

SOME. CHICAGO MOTOR CLUS TIPS ON

tXPRPSSMWDRflX/Mr
DON'T CUT IN BETWEEN CARsl 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANQES»«

Turnyre buvo sužaista dvyli
ka ratų taip vadinama šveica
rų sistema. Pirmąją vietą lai
mėjo Rumunijos didmeisteris F. 
Gheorghiu, surinkęs 10ĮZ> taško; 

} antrąją vietą su 10 taškų laimė
jo JAV didmeisteris A. Bisguier.

Iš lietuvių geriausio rezultato 
•pasiekė dr. K. Jakštas, surinkęs 
8 taškus. Toliau seka: R. Fabi
jonas su 7 taškais, K. Ramašaus- 
kas ir A. Slonskis, abu surinkę

I po 6 taškus.

Į Turnyre, deja, nedalyvavo 
Povilas Tautvaišas, daugkarti
nis Illinois valstijos ir Čikagos 
miesto čempionas.

Ir dar kartą deja, nes neda
lyvavo nei anuometinis dukar- 
tinis Kanados čempionas P. Vai
tonis, nei meisteris K. Škėma iš 
Detroito, nei Žalys iš Kanados, 
nei K. Jankauskas iš Čikagos.

A. Zujus

VOLDEMARININKAI VOKIEČIU
OKUPACIJOS METAIS

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

Pirmieji manė, kad antrieji Lietuvos Laisvės Kovotojų Su
sieki praeitį paneigti ir turi į junga (J. Deksnys). Nacionalis- 
(bktatūrinių užsimojimų. Ant-1 
rieji manė, kad pirmieji siekia | 
bendrame organe rankų persva- Į 
ros. diktuojančios tiem, kurie 
faktiškai d’džiausią riziką ir 
neša... Tos rūšies mintys, įta
rimai. aiškinimaisi gausiais va
riantais kartojosi, pasikalbėji-' 
muose nuo 1942 pradžios veik i 
per dvejus metus (Konkrečiau' 
žr. A. Darnusis, Į Laisvę 1959 
Nr. 18-55, St. Raštikis, Kovose 
dėl Lietuvos, II 340 p.). Susikū
rė tuo tarpu du organai: Lietu
ves Taryba ir Vyriausias Lietu
viu Komitetas. Ir tik 1943 metų 
gale buvo rastas kompromisas 
---- sujungti bendrame organe 
L'etuvoje veikusias partijas ir 
okupacijoje kilusias rezistenci
nes organizacijas. Taip ir kilo 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas, kuriame konkre
čiai buvo atstovaujamos tokios 
nepriklausomos Lietuvos laikų 
partijos: Darbo Federacija (J.

! Katilius), Krikščionys demokra
tai (A. Tumėnas), Socialdemo-' 
kratai (St. Kairys), Tautininkai 

Gaidžiūnas), Valstiečiai

rodo keli būdingesnieji faktai:
(1) Valiutos keitimas. — Bol

ševikų įvestą Lietuvoje rubli pa
keitė markėm (RM) kursu: 10 
rb. — 1 RM. Kokis tai buvo 
vokiečiam patogus, o lietuviam 
nuostolingas kursas. tuojau 
iliustravo pogrindinė spauda ap
skaitymu: "Daugel s Lietuvoje 
pardav’nėiamų prek:u buvo vo
kiškos kilmės, prieš karą pirk
tos Vokietijoje. Už jas buvo su
mokėta aukso valiuta, skaitant 
už 1 RM — 2.40 lito. Paimkime 
daiktą, pirktą prieš karą Vokie
tijoje už 1 RM. arba 2.40 lito. 
Atėjus bolševikam į Lietuvą, 
įvedus jų pinigų sistemą, jis at
siėjo 2.16 rb. Vokiečiam okupa
vus Lietuvą ir įvedus markių 
valiutą (1 RM. — 10 rb.), tas 
pats vokiškas daiktas vokiečiui 
kaštavo jau ne 1 RM.. bet tik 
21.6 pfenigius” (N. Lietuva 1043 
Nr. 1112).

(Bus daugiau)

tų partija (K. Brun-us). Vieny
bės Sąiūdis (B. Kazlauskas). 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto p'rmas pasisaky
mas — deklaracija buvo pa
skelbta 1944 vasario 16. Jos 
k o m p r emisiniuose žodžiuose 
jausti aiški dvasia, kuri siejasi 
su praeities demokratine Lietu
va. su laikinąja vyriausybe, su 
kova už ateities nepriklausomą 
demokratinę Lietuvą. Bet dek
laracijoje buvo žodžių, kūne 
davė pagrindo aiškintis, jog ko
mitetas laiko save ne tik visuo
menės nusistatymo reiškėju, bet 
ir Lietuvos vyriausybe. Tai bu
vo sėkla, iš kurios ilgainiui iš
augs ir sustiprės trintis su Lie
tuvos diplomatiniais atstovais. 
Bet okupacijos metu tai nebuvo 
svarbu. Buvo svarbu, kad yra 
organas, kuris derina akciją 
prieš konkrečius okupacinės val
džios pasikėsinimus, o suderintą 
akciją jau vykdo atskiros po
grindžio grupės per savus tink
lus ir kanalus.

Kaip tie pasikėsinimai augo, 
kaip lietuvių visuomenė jiem 
rodė pasipriešinimą, aiškėja iš 
faktų atskirose gyvenimo sri
tyse.

e. Ūkinė eksploatacija: savi
tarpinė pagalba, arba 

juodoji rinka
Rudasis režimas su raudonuo

ju sutarė užsimojimu — kuo 
daugiau apiplėšti vietos gyven
tojus. Rudojo apiplėšimo kelius

GERAS SPECIALISTAS

Kalbasi du kišenvagiai.
— Tai ką, domiesi madomis, 

jei vartai naujausius žurnalus?
— Ne. noriu sužinoti, kaip pa

gal paskutinę madą siuvamos 
kišenės.

Sakoma, kad pirmaisiais ka
ro metais du vokiečių kareiviai 
pakliuvo Į rusų nelaisvę. Jie bu
vo su raportu ir su stipria sar
gyba pristatyti į pulko štabą. 
Pulko vadas, visai nežiūrėjęs į 
raportą, paklausė:

— Kiek tų nevidonų prista- 
tėte?

PLGS suvažiavimas jau čia (B-
pat — rugsėjo mėn. 1 d Toron-; liaudininkai (J. Audėnas), taip 
te, Kanadoje. I P** rezistencinės organizacijos:

Išsiuntėme asmeninius pa-j Lietuvių Frontas (A. Darnusis), 
kvietimus visiems, kuriu ture-i ■-------=■———==

V I

j ome adresus, o taip pat skelbė- ' paaukos kelis centus spaudai, 
me visuose laikraščiuose. Lau- Taip ir atsitiko. Tas žmogus yra 
kiame gausaus Jūsų dalyvavi-^ protingas, o aš labai patenkin- 
mo. Visas paruošimas eina prie' tas, kad mano trijų dienų dar- 
galo, o svarbiausia laukiame j bas nenuėjo niekais, čia yra ne 
Jūsų žinios, ar dalyvausite, mano profesija, bet iš nuobodu- 
Mums tai svarbu, nes iki rug- mo. Esu vienišas, 76 m. pensi- 
piūčio 31 dienos viešbučiui tu- ninkas. tai turėdamas laiko kai 
rime patiekti skaičių dalyvių, | ką sugalvoju praleidimui laiko 
taip, kad jie žinotų kiek vaka- ’ • ■ • 1 J-
rienių paruošti pokyliui - baliui. 
Todėl prašome tuojau parašyti 
ar paskambinti telefonu.

Taip pat daugelis teiraujasi 
kaip su gazu (gazolinu) Kana
doje. Čia jokios problemos nėra. 
Važiuokite į Kanados žemę ir 
gausite be jokios eilės visokios 
rūšies gazo dieną ir naktį.

Kreiptis į Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų S-gcs sekretorių dr. 
A. Barkauską. 64 Ellesmere Rd., 
Scarborough. Ont. MIR 4C2, 
Canada. Tel. 416-444-6117.

PLG Sąjunga

ar

— Du, — atsakė sargyvos vy
resnysis. Pulko vadas jam grą
žino raportą ir sakė:

— Prirašyk bent du nulius: 
nėra ko gailėtis tų nevidonų...

ir dar kartais gaunu kelis do
lerius.

Mano pensija maža, nes nese
niai čia esu, nors gimęs čia Tor- 

. ringtone. Tą rašė ją, kuris rašė 
. apie Hanau stovyklą, gerai ži
nau, nes ten ir man teko pereiti 
tie patys kryžiaus keliai.
. ' Dar kartą dėkoju, linkiu daug 
sėkmės Jums ir Naujienoms.

i Nors lašas jūroj, bet geriau kaip 
nieko. R. P. Laukaitis

J;.- Torrington, Conn.

i

n

3

$6.00 not

— Arabų tarpe Įsigali mintis, 
kad visiems daug geriau Arti
mųjų Rytų taika.

IT.Tt Str^U CVrjr. €•••>

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

na*

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 17.U s». HALSTKD ST. CHICAGO. ILl- M«01

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

MAUJIINOt, CMICAEO I, IU, Thursday, August 23, 1978.

IF YOU DRIVE AT THE 
MWIMUM SPEED ST>y M 
THE R/GMT LANE.

Skaitytojų Balsai
Gerb. Naujieną Valdytojai!

Labai dėkoju už laišką ir at
sakymą dėl mano šaukštų.

Aš galvojau, jeigu šaukštai eis 
į Laimės šulini, tai laimėjęs gal 
susipras, Įvertins mano darbą ir

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

* 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

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

— 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:

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jumfrm, A KISS IN THE DARK. PlkantlAktj Ir Intymiu nuotyKi 

tpraiyiBMi, paimti ii gyvenimo. Lengvu ctUlus. gyva riiba. sražial iil^ira 
150 p«L Kaina J3.50.
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mis Korano Tiesomis, tuo tarpu mula Chomeini vado
vaujasi jo paties sumestais įsakymais. Jam velnias yra 
didžiausias gundytojas. Kurdus jis Pavadino velnio 
bendradarbiais. Kad reikalas būtų stipresnis, jis ir 
amerikiečius pavadino velnio suokalbininkais. O kad 
klausimas visiems būtų aiškus, tai Chomeini oficialio
je savo kalboje dar pridėjo, kad ir izraelitai yra velnio 
sandarbininkai.

Jeigu mulos vadovaujamiems partizanams nerei
kėtų Amerikoje gamintų lėktuvų dalių, šaudmenų, tai 
Chomeini amerikiečius su tikrais velniais sumaišytų, 
bet dabar negali. Jis amerikįečiųs kolioja baisiausiais 
keiksmais, bet vis dar tikisi iš amerikiečių gauti būti
nai reikalngų šaudmenų.

Gerai informuoti Irano įvykių stebėtojai tvirtina, 
kad karo paskelbimas kurdams buvo paskutinis Cho
meini žingsnis. Irano kariuomenės mula negalėjo tikė
tis valdyti. Irano kurdai velniais jau seniai nebetikėjo. 
Bet jie nebetikėjo ir pačiu mula. Mulai kitos išeities ne
buvo, kaip žudyti įtakingesnius ir savarankiškiau gal- 
vojančious Irano karo vadus. Irano kurdai tarėsi sp 
ministeriais, bet jie nieko nenorėjo tartis su Chomeini 
arba jo Irako Graikijos, nei Prancūzijos atvežtais' 
agentais.

Dagys Jie paliko Lietuvą 1944 m.

JONAS VAIČIŪNAS

Vieškeliais ir šunkeliais (2)

NENUSTATO LB REORGANIZA
CIJOS ESMĖS

Mula gąsdina velniais
Vyriausias Irano mula Ch°meini, Įsakė valstybės 

tarnautojams ir tikintiems šijitąms (mahometonų tikė
jimo sekta) ir žmonėms, norintiems su juo pasimaty
ti, jį vadinti “šventu žmogumi”. Savo dvarą ,esanti Kas- 
mula įsakė vadinti “švenąja žeme”, o jį patį — “šven- 
mųla įsakė vadinti “šventąja žeme”, o jį jatį — “šven
tuoju žmogumi.” ...

Irane yra kitas “šventas žmogus”, pačių mulų iš
rinktas šventuoju. Tai Teherano mula Telegrini. Savo 
elgesiu ,taktu ir išmintimi jis gražiau apie dorovinius 
reikalus pakalbėdavo, negu bet kuris kitas Irano mula. 
Jis buvo pripažintas “šventuoju žmogumi”, o kai kilda
vo reikalas kraštui išspręsti, kurį dvasinį klausimą, tai 
mula Telegrini niekad neatsisakydavo savo nuomonės 
pareikšti.

j Mula Telegrini buvo šacho Rėza Pahlevi valdomo 
Irano dvasios vadas, Labai dažnai pats šachas šio “šven
to žmogaus” paklausydavo. Bet Telegrini pripažino pa
grindines žmogaus teises. Jis patarė šachui nuimti Ira
no moterims veido uždangą. Jis vadovavosi Koranu, bet 
tuo pačiu nietu jis pripažino pagrindines žmogaus 
teises. - ,

“Šventam žmogui” Telegrini .nereikėjo vykdyti 
žmonių pasirašytus įstatymus, nes žmonės juos vykdo 
pagal įsitikinimus. Juo didesnis iraniečių skaičius tikė
jo valstybės įstatymais, tuo lengviau atstovams buvo 
valdyti kraštą, nes pagrindiniai jaunimo ir senimo 
reikalai buvo tie patys. “ .

Telegrini mokėjo skaityti ir žmones mokyti. Jam 
niekad nereikėjo įsakinėti net iškrypėliams nuo pagrin
dinių žmogaus minčių, tuo tarpu dabar gilią tiesą aiš-j 
kintojai vartoja prievartą. Chomeini vartoja prievartą 
net save “šventuoju” pavadinti. Chomeini sargai žmo
nėms primindavo, kad net sumažėjo pasimatyti norin
čių žmonių skaičius. Chomeinio sargai įtikindavo ti
kinčiuosius,kad niekas nepajėgs pralaužti arabų užtvaros 
tvartus.

i “Šventas žmogus” Telegrini vadovaujasi dorovinė

Milžiniška Teherano gyventojų šimtatūkstantinė 
demonstracija prieš dviejų laikraščių uždaiymą įvarė 
baimės ne tik pačiam mulai, bet ir visiems jo partiza
nams. Jiems buvo įsakyta nesirodyti gatvėse su gink
lais, jei nori išvengti didesnio konflikto.

Chomeini griebėsi pačios kraštutinybės: jis panau
dojo kurdų pasipriešinimą ir Paves miestelio paėmimą 
— “‘dideliam žygiui”. Jis žinojo, kad kurdų nesuvaldys 
be karo. Jis žinojo, kad be karo jis ir' krašto nevaldys. 
Jis paskelbė karą kurdams, paskelbė mobilizaciją ir pa 
siskelbė visų Irano karo jėgų vadu. Jis taip pat paskel
bė, kad kurdai yra velnio bendradarbiai, kaip velnio 
suokalbininkai esą amerikiečiai ir žydai.

Karas skelbiamas “velniams” kurdams naikinti. 
Pridėjus prie jų amerikiečius ir žydus — susidaro pil
nas’ vaizdas. Jam pavyko sukiršinti kariuomenę su kur
dais. Jis sudarė karo nuotaiką ir pasiėmė karo vadovy
bę. savo žinion 3-jų dienų kovomis ląįmėtąs Paves. Kol 
kariai pasiruošė giliau žygiuoti . Kurdistaną, Chomei
ni grįžo į Teheraną ir ėmėsi paties drąsiausio žygio — 
jis uždarė 22 Irane ėjusius laikraščius Laisva spauda 
yra didžiausias kiekvieno diktatoriaus t pavojus,
drausta spauda, komunistinė sistemą Rusijoje laikosi 
60 metų Chomeini turėjo gerus rusus pątąrėjųs, todėl 
jam ir patarė imtis pačių griežčiausių priemonių.

Ar tai bus paskutinis laisvės siekiančio Irano žing
snis, šiandien sunku pasakyti. Nepajėgęs taikiu būdu- 
pavergti laisvės siekiančios tautos, Chomeini griebėsi 
apgaulės ir kariškos prievartos. Pirmieji nukentės kur
dai, drįsusieji pastipriešinti. Gali pasipriešinti Irano 
kariai, nenorį klausyti mulos. Gali pasipriešinti šimtai 
tūkstančių Teherano gyventojų, reikalavusių laisvos 
spaudos. Chomeini gali nukelti Iraną į dvyliktą šimtme
tį, kada nebuvo- jokios spaudos ir nebuvo jokios 
vilties.

(Tęsinys)

Stebėtinas jaunuolio Nako iš
sišokimas apie, jo žodžiais ta
riant, “reorganizuotą Bendruo
menę”. Ta nenaudėlė Reorgani
zacija šimtus kartų apšmeižta, 
išvadinta net komunistų lizdais, 
bedieviais, kairiaisiais ir 1.1. 
Štai, Jums, Gerbiamas Skaityto
jau, šis tas nauja: reorganiza- 
tpriai tapo jau per daug kryp- 
telę dešinėn!...

Tai tau ir devintinės... Išei
tų, kad dar iki dabar LB Reor
ganizacija pėra suprasta, nes vi
suomenė ją labai nevienodai 
vertina, apie ją nevienodai ta
ria. O tai tik dėl to, kad didesnė 
dalis mūsosios spaudos nieko 
nerašo apie Reorganizaciją. Ma
tyt, išsigandusi, kad neateitų 
kiti žmonės su kitomis minti
mis ir pastatytų Bendruomenę 
ant tokių pagrindų,' kokius buvo 

1 numatęs jos steigėjas, sumąny-
UŽ Į toj as prel. M. Krupavičius, prieš 

jį, dar Nepriklausomos Lietuvos 
laikais; apie pasaulio lietuvių 
organizaciją galvojęs R. Skipi
tis ir kifį.

Tikrai geriau, kad Reorganį- 
zącija “pagaliau” tapo dešįpe, 
tik gaila, kad anksčiau iš kai
rės ir į kairę kirto. Kaipgi 'Ui P 
galima... Tenka net šypteĮėtį.

O tiesa yra viena. Reorgani
zacija neatstovauja nei kairės, 
nei dešinės.- Ji yra visų lietuvių 
organizacija, kurioje lengvai ap
imamos visos politinės parįįjos, 
organizacijos, visaip gąlvojan- 
tieji lietuviai, išskyrus nuėjusius

■ ) pūsti Į okupanto dūdą. Jokių
— Taiklūs Izraelio lakūnai) vidinių kivirčų dėl pirmavimo, 

toriją ir keliomis bombomis iš- mo: jos veikia atskirai savo ri- 
giiovė palestiniečių centrą Ras bose, bet LB Reorganizacijoje 
El-Ain miestelyje. jos tyli. Ir tikrai malonu stebėti,

— Visi Juodosios jūros sovie
tų laivai nori pasižiūrėti į du Įsiveržė 20 mylių į Lįbąpo tepį- / jokių politinių partijų pasįrpdy 
Amerikos kreiserius. Jie lyg už
miršta, kad tuo pačiu metu jie 
pasirodo amerikiečiams.

kada Centro Valdybos posėdyje 
susėda susimąstę vadovai už ap
skrito stalo, užmiršę savo pri
klausomumą vienur ar kitur. Jie 
čia tik lietuviai, jie sprendžia 
tik bendrus reikalus, palikdami 
atskirų organizacijų vidaus rei
kalų sprendimą joms pačioms.

Čia yra tikra vienybė, seniai 
apgiedota ir šimtus kartų iš- 
linksniuota. Čia yra ta užuomaz
ga, tas branduolys, Į kurį gal 
kada nors atsirems visi tie, ku
riems nusibodo bereikalingos 
rietenos, į kurį sueis visi tie, 
kuriems jos tikslai bus supran
tami, aiškūs, bet bekompromi- 
siniai.

Kai pradedame galvoti apie 
ankstyvesnę LB liniją, nustato
me, kad tikrai daug ir gerų dar
bų padaryta, bet, keičiantis jos 
keliams, susiaurėjo darbo vaga 
— daug kas nuo jos atšoko, kiti- 
dar ir dabar nerasdami kur už
sikabinti. J. Bačiūnas buvo tik
ras vienybės skatintojas ir vyk
dytojas. Po jo mirties pradėjo 
įsigalėti neramumai, nesantai
kos. Atsirado naujos mintys, di~ 

• dvsnei (Įajįąį tautiečių nepriim
tinos. Dabar matome, kas su 
Bendruomene atsitiko. •« .Gaila, 

. labai gaiją.
Iš “seųų laikų” prįsįmintina ir 

tai, kad, repkant kokio pprs 
Bendruomenės dalinio ‘valdžią’, 
būdavo nesvetimi rękląpaiųįaĮ 
iapeliaį, kuriuose būdąvo sura
šomos pageidaujamu kąądi<įątų 
pavarcįės ir neretai trumpi api- 
būdinimąį ąpie kjeRriSPO-

Jeigu lapeliai būtų bųyg 
sudaryti, ų£ątSįŽV.ęlgiąųt į p.ar- 
tijas, bet į asmens Tinkamumą 
vienoms ąr Ritėms pareigoms — 
būtų buvę pųįRų. Ęef dąžpįaų-

šiai jię būdąyo atpęjntj į 
i žmopęs, nors dąžnąį fįę

nys vienam ar kitam darbui 
nebūdavę finkąpij.

Gyveni, žmogus, ir mokaisi. 
Tąsyk atrodė, kad tokie lapeliai 

! reikalingi, bent ta prasme, kad 
yra vilties sutraukti daugiau 

j balsuotojų. Dabar, kada metame 
: žvilgsnį atgal, pastebime, kad 
i reklaminiai kandidatų sąrašai 

būtų buvę daug efektipgesni, 
jeigu juose būtų buvę surašyti 
.asmenys, sprendžiant pagal jų 
sugebėjimus.

Ir tada būtų buvę bepdruo- 
meniškiau.

Ir kai kurios grupės nebūtų 
pajėgusios vadovybėse įsigalėti.

Baigdamas noriu paaiškinti, 
kodėl, kaip sako V. Nakas, Re
organizacija neturi prieauglio.

Jis pats kaltas, tas ponas Na
kas. Ateik, jaunuoli, į Reorga
nizaciją, atsivesk savo draugus 
ir -artimuosius, paaiškink jiems 
tikslą ir idėją. Tadą Reorgani
zacija turės jaunimo daugiau, 
o gal ir visą. Dabar Jūs prisi
plakėte prie senosios Bendruo
menės, ir mes netikime, kad 
Jums rodomas kelias būtu tei
singas.

Nenusimink, mielas jaunas 
Bičiuli! Reorganizacija turi jau
nimo. Pats su savaisiais padi
dink jų eiles.

Apie jaunimą daugiau trečia
jame rašinyje.

Sučiupo policininko 
Žudiką

■ CHICAGO. — Jaunas meksi
kietis, nusipirkęs galingą auto
mobilį, bet nemokėdamas vai
ruoti, kirto policininkui Jose 
Torres mašinos priešakiu ^'nu
vilko jį apie 50 pėdų. Nusikalti
mas nebūtų buvęs toks didelis, 

jei jis sutrenktąjį būtų nuvežęs 
į ligoninę ir papasakojęs, kas 
atsitiko. Bet jis pabėgo. Jis ma
nė, kad niekas jo nesuras. Už 
keliolikos valandų jis jau buvo 
policijos rankose. ............

Raikalai pablogėjo,- -kai su
trenktas policininkas J. Torres 
mirė. Dabar jaunas meksikietis 
bus teisiamas už žmogaus užmu
šimą. Jose Torres buvo čiRagie- 
čiams plačiai pažįstamos Ę. Mi- 
kužiūtės kaimynas. ‘ Nelaimin
gąjį ji gerai pažino.

— 29 metų jordąnietis Zijad 
Abu Ęaip pasidavė FBI agen- 
tąrns, prįsipąžįndąmąs, kad Iz- 
zrąęlįp krautuvėje padėjęs bom
bą. Jai sprogus, 2 žmonės žuvo.

— Įrąnp valdžią prašo JAV 
pąrd.avĮpėti šįldymųi reikalingo 
kuro, nes Iranas jo neturi. Cho- 
nųęįpi įurės įšipokti nešmeižti
Apierikos.

’ ALGIRDAS GUSTAITIS

j Kaip Gervėčiai buvo prijungti
i prie Lietuvos
; (Tąsa)
»

- Mane į tą vietą paskyrė Jonas Vokietaitis, 
kuris buvo aukštas pareigūnas Kaune. Ten bebū
damas pradėjau susipažinti su įvairių vietovių 
lietuviais. Nemaža buvo ir už tuolaikinės Lietu
vos ribų, kaip iš Lydos, Druskininkų, Gardino, 
Gervėčių ir kt. Raginau juos organizuoti vietoje

- mokyklas, ieškoti veikėjų, steigti skaityklas 
ir pan.

Bet tokiems dalykams reikia daug laiko ir 
pinigų. Netrukus į tą patį Kelionių biurą buvo 
paskirtas Zenonas Blynas, puikus lietuvis, geras 
kalbėtojas ir publicistas. Iš Kauno lietuvškų įs
taigų buvo gautas leidimas steigti lietuviškus 
komitetus, mokyklas, skaityklas už Lietuvos ri
bų esanšiose Gudijai Priskirtose srityse. Ir to
kiems reikalams gaudavome pinigų mokėti moky
tojams, vadovams algas.

Nepaprastai trūko lietuviškų knygų. Prave- 
džiau knygų vajų, jį pagarsinus lietuvių spau
doje. įvairi- ms įstaigoms išsiuntinėjau raštus, 
prašydamas p raginti tarnautojus mažiau rei
kalingas knygas aukoti jų labai reikalingiems 

vilniečiams. Neskelbėme, kad remiami už Lietu
vos ribų esantieji lietuviai. Tiesą, daug k nygų 
gaudavo ir lietuvių administruojamose ribose 
esantieji. Atvykstantieji turėjo įrodyti ar turėti 
patikimo asmens pažymėjimą. Padarydavome 
jų sąrašą, pasirašydavo po gautų knygų sąrašu. 
Jei kas imdavo daug knygų, o vieną kartą Šven
čionių apylinkės mokytojas atvažiavo net su 
sunkvežimiu, tada pažymėdavome tik jų skaičių. 
Niekas nieko už knygas nemokėdavo. Tai buvo 
lietuvių visuomenės dovanos. Knygų buvo gauta 
daug tūkstančių.

Susipažinau su pora Gervėčių apyylinkių 
lietuvių. Ypatingai veiklus buvo apie dvidešim
ties metų jaunuolis. Paraginau jį ir kitus reika
lauti, kad okupacinė vokiečių valdžia priskirtų 
Gervėčių apylinkę prie Lietuvos.

Bet kaip tokį reikalavimą padaryti? Suta
rėme, kad jie rinktų vietinių Gervėčių apylin
kių lietuvių tarpe parašus trijuose skirtinguose 
lapuose. Parūpinome gero liniuoto popieriaus, o 
tuo laiku gauti popieriaus buvo sunku, ypatin
gai gero ir didesnį kiekį.

Iš Vilniaus paleidome porą tokių pagrindi
nių geryėtiškių rinkėjų, kurie vietoje, Gervėčių 
apylinkėse, turėjo susirasti daugiau patikimų 
parašų rinkėjų, visiems gerai išaiškinti, kad pa
rašai renkami prie prašymo, kuris bus pareng
tas ir trijuose egzemplioriuose įteiktas aukštoms 

lietuvių ir vokįęčįų įstaigoms, prąšąpt Gęrvėčiij 
apylinkes, kaip lietuviškas, priskiri! Pria Lietu
vos. Patarėme vengti priešlietuviškai nusista
čiusių gyventojų ir ypač saugoti lapus su para
šais, kad jų gudai ar lenkai neatimtų.

Maždaug po trijų savaičių paragintieji Ger
vėčių apylinkių veiklesni vyrai grįžo, atvežę la
bai daug parašų. Jų skaičiaus dabar neprįąime- 
nu, bet buvo daug pilnų lapų.

Tada mudu su Zenonu Blynu parengėme 
prašymus, juos išvertėme į taisyklingą vokiečių 
kalbą. Tie prašymai buvo užadresuoti Reichp Už 
sienio reikalų ministerijai Berlyne, vokiečių ka
riniam komisarui Lietuvai Kaune ir Vilpiaus 
srities kariniam komisarui.

Visi trys prašymai buvo persiųsti į Kaupą J. 
Vokietaičiui, kuris, artimai bęndrąd.ąrbįąvp su 
gen. Kubiliūnu,*) surado būdų prašymus įteikti, 
per galimai tinkamesnius asmenis, tiesiai į rau
kas užad vėsuotiems.

Lietuvių įstaigoms, žinomą, jokio prašymo 
nereikėjo, nes visa lietuvių tauta buv<> pilnąi pa
sirengusi ne tik priglausti Gervėčių apylįpkes, 
bet ir kitas, gerokai toliau esančias sritis, kl»'ias

*) Gen. P. Kubiliūnas HM5 m. pabaigoje"buyq Vak- 
Vokietijoje rusų-komunislų iš namų pagroljtas, išvež
tas j Bolšcvikiją, kur 1917 ar 1948 m. nukapkintas 
Liubiankos kalėjime Maskvoje.

skąitė lietuviškomis ir bet kokios abejonės ding- 
dąyp, pasižiurėjus į 1920 m. Lietuvos i Sov. Ru
sijos sutarties Lietuvos ribų žemėlapį.

Nekantriai laukėme žinių, ar pavyko įteikti 
prašymus iy kokie pirmieji įspjį^gįąi.

Atrodė, kad Lietuvoje buvę Vokietijos karL 
niaį komisarai tuo reikalu nieko pežįpojo, jiems 
Gervėčių apylinkės lietuviškumas buvo nežino
mas, jie nieko neišmapė apie etnografines lietu
vių tautos ribas, jie sėdėjo ir okupaciniai tvarkę 
tokius Lietuvos plotus, kurie jiems buvo iš Ber
lyno nurodyti.

Belaukdami iš Berlyno žinių, staiga paste
bėjome vokiečių kariškam laikraštyje, skirtam 
okupuotai Lietuvai, kad Gervėčių srities gyven
tojai yra lietuviai ,‘ir pąn. Tep nebuvo daug pa
sakyta, bet, žinant mūsų pastąngąs, buvo aišku, 
kad prašymais pataikyta? Laukėme paskelbimo,? 
kad Gervėčių apylinkės pervedamos Lietuvos ad
ministracijai. '....

Apie tąį tųęj pranešėme savo talkininkam^ 
iš Gervėčių, kurie nepaprastai džiaugdamiesi 
tuoj įškalįavp linksmos žinios pranešti gervėtiš- 
kiams. / '

(Jįus daugiau)

VIRI BIZNIERIAI 
tlAĘSINRITfiS NAUJIENOSE
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DR. FRANK PLECKAS j
OPTOMĖTR1STAS Į |

KALBA LIETU VISKĄ! • |
2618 W. 71 Sh Tel. 737-514$ |

Tikrina akis. Pritaiko akining ir
“contact lenses’” |

VaL uai suaitanmą. Uždaryta treč. |

DKLEONAS SElBUTIs
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirto. 6—7 vai. vak.
Ofiso teldf.: 776-2380 

Rezidencijos teist.: 448-5545

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
644» So. Pulaski Rd. (Crawford 
MaJical Building) Tel. LU 5-6446 
J*Kima ligonius pagal susitarimą.

Jei neauuiepia, sk h m omu 3/4-»bv4

Dit PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wetfdmtor Community klinikoj 
Medicinos direktorius

x933 S. Minheim R.d^ WestchvMwr, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

ks* antrą šeštadienį 8—3 vaL 
fei.i 562-2727 arba 562-2728

TEI------ BE 3-5893

DR.- A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS

3907 Wist 103rd Šhwt 
Valandos pagal susitarimą.

J. VENCLOVA

LIETUVOS POLITIKA, 
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS

J. Venclova yra padaręs, parašęs ir išleidęs visą eilę 
Lietuvos ir lietuvių tautos praeitį liečiančių knygų. Jis

DK. VYT. TAURAS 
Gydytojas ir chirurgas 

Sondr* praktike, speo. MOTERŲ Ilges. Į 
Ofiaee 2652 WEST 5yfh STRŪET

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.

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.; pina- antrai, trečias. 
<r penrt.2-4 ir d-B vai- rak. SfciUdir 
uuiz i'-i vai. popiet ir kitu laitu 

sagai ėuaitarifng,

r ŠILEIKIS, 0. r.
UttTHOPEDAis-PBOTEąjSTAS 
Aparatai - rroiezai. AWo. Dau- 

-OĘ uolai. Speciali pagalba kjfctna. 
■T*- t-arcii Supports; ir L L 
»«*.. it—4 ir 6—b. tarnam, ip p—i

<•»* West 63rd Št„ Chicago. If L 60629
Teief.: PRospocf e-dU*4

FLORIDA
■ - ** *

DR. Č. k. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

SUKILIMAI
Viena iš didžiausių lietuvių 

tautai nelaimių — tai sukilimai. 
Jie buvo rusų žiauriai numal
šinti: lietuviai buvo žudomi ir 
tremiami į Rusijos gilumą, o į 
jų vietas buvo atkeliami rusai 
kolonistai etc. Juo blogiau, kad 
lietuviams šie sukilimai buvo 
primesti iš svetur, kaip ir nu
rodė prof. M. Biržiška (22-95): 
“Nevykę ir iš svetur Lietuvai 
primesti ir Lenkijos reikalams 
naudoti 1831 -ir 1863 metų Lie
tuvos sukilimai”.

Pačių rusų istorikas šaltykov 
(1st odn. goroda) rašė, kad ru
sai tyčia maištus kėlė, kad ga
lėtų malšinti bei naikinti kitas 
tautas. Taip pat anų laikų Bri
tanijos ambasadorius Rusijoj 
Napie savo pranešime tuolaiki
niam Britanijos užsienio minis- 
teriui tvirtino, kad 1863 m> su-

sukilimas prieš rusus neatsakin-; 
gu asmenų buvo kurstomas iš 
užsienio. Kalbama, kad ir dabar 
lenkų agentai inspiruoja lietu-į 
vius herojiškam žygiui — suki
limui. kad rusų rankomis pasie
kus savo tikslą. Prancūzų isto- 
r kas orof. A. Vimard (La na
tion. polonaise, 25) sukilimus, 
kure ne+uri šansų laimėti, pa- 
voJ:no absurdiškais. i

K.ūp seniau, taip ir dabar ti
kėtos pagalbos iš užsienio suki
lę l’etųviai nesulaukė. Todėl 
mes. lietuviai; būdami neskait
lingi, turime su sukilimais būti 
labai ir labai atsargūs, kad mū
sų tauta nebūtu nušluota nuo 
žemės paviršiaus. Mes turime 
vengt' bent kokių išsišokimų, 
kurie duotų pagrindo naikinti 
lietuvius ir pan.

TAUTINIS ATGIMIMAS

tauta kaimynų buvo laikoma 
jau mirštanti, o nokslininkai 
rūpinosi nors išsaugoti jos pali
kimą. Ir šiuo lemiamu metu di
dysis lietuvių tautos pranašas 
dr. J. Basanis su kitais patrio 
tais lietuviais išleido tėvynės 
L etuvos meilės laikraštį “Auš
rą” (1883 m.), kuriame kelia lie
tuvių tautos atgimimą, žadina 
tautą pabusti iš letargo etc. 
Dr. J. Basanis (Basanavičius) 
“Aušros” prakalboj (1 nr) dek
laravo: “Šiandien visi moKinti 
vyrai, kurie mūsų gyvenimą ir 
jo sunkumus pažįsta, vienu bal
su sako, jog t’e mūsų kaimynai, 
po kurių valdžia mūsų tauta 
yra, varą ant to, idant mes ne 
šiandien, tai už metų kitų pa
virstame, ar į vokiečius, ar vėl 
į Slavėnus (lenfcus ir gudus)... 
Juk ir mes esame toki pat žmo
nės, kaip ir mūsų kaimynai ir 
norime visomis teisėmis, pri
klausančiomis visai žmonijai, 
lygiai su mūsų kaimynais nau
dotis. .. Kaip aušrai auštant 
nyksta ant žemės nakties tam
sybė, o kad taip jau prašvistų 
ir Lietuvos dvas:a", Aušra” ėjo 
vos trejetą metų, nes atsirado 
jos griovėjų iš įtakingų asmenų 
tarpo, kaip ir nurodė prof. M. 
Roemer (120'190). “Sukėlė pa
sipiktinimą tarp dvasininkų sa
vo įžūlia akcija prieš “Aušrą” 
atsistojęs vyskupas Baranaus
kas, kuris pasirodė su protestu 
“Przeglądzie Katolickim”. Vie
nok ji savo tikslą atsiekė. Lie
tuvių tauta atgimė Lietuva pa
budo. Prof. dr. P. Penkauskas 
(106-18) paaiškino: "Atgimusios 
Lietuvos pamatas gyvoji lietu
vių tautos dvasia" (plačiai iš
dėstyta J. Venclovos “Dr. J. Ba
sanavičiaus (Basanio) reikšmė 
lietuviams”).

LIETUVIŠKOS ŠVIESUO
MENĖS SUSIDARYMAS

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija.

3037 Central Avė. ' 
St Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-1004-

kilimas buvo išprovokuotas pa po dėl.nelemtos politikos vi-
čių rusų tikslu naikinti lietuvius šokių nepasisekimų, skriaudų, 
ir lenkus. Ir paskutinis lietuvių nelaimių bei skausmų lietuvių

Strawberry Pie Spells ’Pleasure

" PERKRAUSTYMAI

MOVING 
, Leidimri — Pilna apdnuda 

ŽEMA KAINA 
R. 6ERĖ NAS 
Til; WA 5-8063

SOPHIE BARČUS 
lUbiJo Iliads Valandos 
Vt«*» profrtmtt ji WOPA, 

14* fah A. K

Llthrdv kalba: kasdien nuo pir
madienio Iki penktadienio 3:00 
—3:36 raL popiet Seitadieniaia 
ir BėktoAdiemaU nuo 8:30 iki 8:30 
rat ryto.

Vad4[a Ald**w Daukva

Taltf.: HEmleck 4-1413

715? S*. MAPLEWOOD AVI.
Chicago, ill. wan In France they are les fraises, in Italy le Fragole, in Germany 

die erdbeeren. We call them strawberries and, at the peak of 
perfection, they are truly special eating. Nothing surpasses 
Fresh Strawberry Pie! In this version, Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping provides a smooth base to hold 
the jellied ripe berries. Either graham cracker crumb crust or 
pastry crust may be used —the “store-bought” kind or your own 
favorite recipe. In either case, the finished pie is scrumptious.

Fresh Strawberry
package (3 oz.) straw

berry or strawberry
banana flavor gelatin 

cups boiling water 
tablespoons sugar 

ntainer (44/2 oz.) 
jrozen whipped

1

1
1-2/3 

2
1-1/2

Pie
Few drops red food 

coloring (optional) 
baked 9-inch graham 

cracker crumb crust 
or pie shell, cooled 

cups halved fresh 
strawberries

topping, thawed
Dissolve gelatin in boiling water; measure 1/2 cup and chill 

until slightly thickened. Fold thickened gelatin and sugar into 
the whipped topping; add food coloring. Chill again, if neces
sary, until mixture will mound. Line bottom and sides of 
crumb crust with the whipped topping mixture, mounding 
high around edge. Chill. Meanwhile, chill remainihg gelatin 
until thickened; stir in strawberries. Spodn into the whipped 
topping-lined crust without covering the rim around the edge. 
Chill until ton, at least 3 hours. _  ______ ;— —

Senosios Lietuvos diduomenė, 
kuri anuo laiku sudarė šviesuo
menę, atsisakė vykdyti savo 
tautinius uždavinius — visai 
nesirūpino lietuviškos kultūros 
ugdymu ir lietuvių tautinės dva
sios gaivinimu, ir pan. Pradžioj 
ji pradėjo kalbėti rusiškai ir 
tuomi- prisidėjo prie lietuvių ru
sinimo, gi vėliau ėmė pasiduoti 
lenkti įtakai ir pradėjo lenkiš
kai kalbėti, kartu lenkindama 
kitas lietuvius.. Ir taip ilgainiui 
atitrūko nuo tautos, palikdama 
pačia lietuviu tauta be lietuviš
kos inteligentijos didžiuliame 
varge prie bedugnės kranto. O 
tautinio atgimimo sąveikoj su

sidariusi lietuvių Šviesuomenė 
pasiryžo eiti grynai lietuvišku 
kel u — vykdyti savo tRutos už
davinius, kad lietiiv'ų tauta am
žiais gyvuotų. Ji išaugusi paly
dinamai aukštoj betuvių liau
dies kbltūros dvasioj gerai su
prato savo uždavinį — kurti ir 
ugdyti pagal savo tautos būdą 
ir jos reikalavimus.

LIETUVIŠKOS IDEOLO
GIJOS FORMAVIMAS

Anot J. Ambrazevičiaus (Ži- 
ditiyš, 1936, 2 hr.), lietuvių tau
tinės ideologijos pradus sufor
mavo S. Daukantas, kuriuos 
“Aušros” sukeltas lietuviškas 
sąjūdis pavertė visuotina jau
nosios Lietuvos ideologija. O dr. 
J. Basanis - Basanavičius (Prie
dėlis prie lietuviško klausimo, 
19(15) suglaustai suformulavo 
Daukanto pradėtos ir aušrinin
kų papildytos lietuvių tautinės 
ideologijos pagrindinius dės
nius: 1) Lietuva privalo būt lie
tuviška, 2) tarp visų lietuvių 
meilė ir vienybė turi viešpatau
ti, 3) visų lietuvių luomų idealu 
turi būti lietuviškumas (dau
giau apie lietuvišką ideologiją 
J. Venclovos “Lietuvių tautos 
pašaukimas”, 8-14 p.).

(Bus daugiau)
- ’ i

— Prezidentui išvykus pasi
važinėti laivu, vyriausieji pata- 
Tėjai nesutaria dėl Artimųjų 
Rytų politikos.

— Patikslinama, kad dr. J. 
Balio ištrauka iš “Lietuvių kal
bos skaitymų” apie patarles pa
teko į Mozaikos skyrių per apsi
rikimą.

3 Patarlė yra mažas poezijos 
kūrinys, ji savo mintį išreiškia 
vaizdinga kalba, perkeltine pras
me ir palyginimais. 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 reiškiama mint} ir atsklei
džia ir užtemdo, todėl jas, kaip 
ir mįsles, reikia mokėti supras
ti. Mat, pparastais žodžiais tie
siog pasakyta išmintis nepadaro 
didesnio įspūdžio, tai moralas 
ir tiek. Tuo’ tarpu perkeltine 
prasme pasakyta tiesa yra la
biau įtikinanti, ji ilgiau pasilie
ka atmintyje, strigte įstringa į 
galvą.

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

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Žiūrėkite, broliai, | savo pasaukimą, kad nedaug yra iĮmintingv kO- 
ny, nedaug galingp, nedaug aukštos kilmės yra pašaukta“ — 1 K o r. 1:26. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir iš
rinkimą tikrą.

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

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN A/E.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

EUDEIKIS
" GAIDAS- DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523^0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
J A < 1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

i AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

A. t A.
Inž; Kazimierui MdtekaičiUi

mirus,
jo žmoną Izabelę, sūnus Manigirdą ir Ramūną su šeima 
ir kitas giminės, jų skausmo valandoje, aš giliai už
jaučiu ir kariu liūdžiu.

Dr. JUOZAS TAUTVILĄ

CHARLOTTE SHIR VIS

(Pagal tėvus K( RILAIČIUS)

hyv. 1821 N.

amžiaus. Gimusi

bei

Nuliūdę lieka: DRAUGAI.

ft

Laidotuvių Direktoriai John G. Evans, Jr., ir Stanley Evans. 
Tel. 737-8(vX).

ir kiti draugai 
Shirvis.
S. Western Ave.

Mirė 1979 rn. rtigpitičio 20 d., sulaukusi 84 metu 
Lietuvoje Anų rikoje išgyveno 62 metus.

Paliko nui ūdę: draugė Rita Randall su šeima 
pažįstami. Vblionė buvo žmona mirusio Charlės
Kūnas pa- votas Mažeika-Evans koplyčioje. 6845
Kctvirtadi nį, rugpiūc o 23 d . 11 vai. ryto bus lydima iš koply

čios i Lietuviu Tautines kapines.
Visi a.a Charlotte Shirvis draugai ir pažįstami nuoširdžiai kvie-J* 

čiami dalyvauk laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą
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Lietuves Vyčių seimas Chicagoje
Po oficiaPos konvencijos da-į vo. Po to Zapoiio vadovaujami 

l es antroji dalis buvo perkelta, šoko 16 asmenų, tautiniais rū- 
Į Marquette Parko šv. Merge-■ bais pasipuošę, Jonkelį, Subatė
lės parapijos sales.

Tą pat rugpiūčio 16 d. 7 vai. 
sporto salėj graži ir gan turi
ninga paroda. Atvežta iš Balze- 
ko muziejaus paveikslų ir kitų 
dalyku. Čia knygos, seselės su
statė š'audinukus eglutėms, me- 

dirbiniai, tautiniais moty- 
austi rankraščiai, kiti įde- 
audiniai. o gintaro išdirbi- 
berods, du stalai nukloti.

džio 
vais 
mūs 
niu,
Eilės žmonių prie stalų viskuo 
domisi. Tikrai vertinga paroda!

Didžioje salėje delikatesų 
krautuvės išstatė savo kepsnius. 
Žmonių didžiausios eilės. Ska
nūs gaminiai. Kas užgėrė kavu
tės. kas stipresnių gėrimų gavo 
prie Įėjimo į didžiąją salę.

Salė pilnutėlė. Kiti stovėjo, 
nes trūko sėdimų vietų.

Jaunučių vyčių būrelis daina-

j lę ir Malūną. Atrodo, šokiai sti
lizuoti. Publika plojo.

Po to kinas. Vyčiai gražioje 
kaimo sodyboje dainuoja ir lyg 
improvizuoja susitikimą bernu
žėlio su mergužėle prie rūtelių 
darželio. Puikus dalykas!

Pabaigai apie 30 asmenų vy- ! 
resniųjų Vyčių choras, vadovau
jamas muziko F. Strolios, dai
navo ir vaidino liaudies dainų 
nynę: bernelis peršasi mergų- ' 
žėlei. Nepaprastai puikus daly: 
kas! Garbė Vyčiams už tokią . 
įdomią programą!

Baigėsi 9:30 vai. vakaro.
Salėje Amerikos ir Lietuvos, 

tautinės vėliavos. Kieme stovėjo 
trys keleiviniai autobusai, atve
žę konvencijos delegatus.

K. Paulius

Rašo PAULIUS RABIKAUSKAS

VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA
IR SPAUSTUVĖ ---

nostra”), ir jis laiškuose 
tai dažnai užsimena. Ta-

Žinoma, jam rūpėjo' Vilniuje 
esanti jėzuitų spaustuvė (pats 
Possevinas ją vadina “typogra- 
phia 
apie
čiau jos padėtis buvo apverk
tina:
Possevinas prbvinciOlur iš Vil
niaus — nelemtai nyksta, o būtų' 
galima ją labai lengvai išsaugo
ti ir sugrąžinti į tobulą būkle” 
(laiške, rašytame 1585. VIII- 26 
d.). Nykimo .priežastis bus bu
vusi stoka patikimų spaustuvės 
darbininkų ir blogą, patirtis su 
samdytaisiais pasauliečiais spau
stuvininkais bei raidžių liejikais, 
kaip keletą mėnesių vėliau pra
nešė i Romą pats .universiteto 
rektorius. Dėl to A. Possevinas 
— kaip jis pastebi kitame sa
vo laiške provincidlui — tais 
metais turėjo išleisti didelę su
mą pinigų, “už popierių ir atly-

Mūsų spaustuvė — rašė

1895 m. Namajūnų km., Saločių 
valse. Buvo diplomatinėje tar
nyboje, reiškėsi visuomenėje ir 
kovos sąjūdžiuose.

— Vladas Pažiūra, Los Ange
les lituanistinių mokyklų direk
torius, praneša, kad mokslo me
tai prasidės rugsėjo 8 d., 9 vai. 
ryto. šv. Kazimiero parap. pa
talpose. Ten pat bus mokytojų 
posėdis rugsėjo 5 d. 7 vai. vak.

— Metinis '‘Lietuvių Dienų’ 
žurnalo piknikas Įvyks rugsėjo 
16 d., sekmadienį, 12:30 vai. po- 
niet McCambridge Parke, 1515 
N. Glenoaks Blvd., Burbank, 
Calif. Visi kviečiami dalyvauti.

— Los Angeles skautų stovyk
lavietės tėvų komiteto rengia
mas rudeninis balius bus rugsė
jo 15 d., šeštadienį. Šv. Kazi
miero parapijos salėje. Pradžia 
7:30 vai. vak. Bus graži pro
grama, šokiai prie gero orkestu 
ro, gardūs valgiai. Visi kviečia
mi dalyvauti ir paremti mūsų 
jaunimo reikalus, šiuo reikalu 

j skambinti p. Irlikienei 660-8671.
‘— Kun. dr. Juozo Prunskiol D , i
, - . . ' v į — Rugsėjo 23 dzena, sekma-mformacmj rasinį ap.e padėtį dienį_ 12 val 30 mjn 

okup. Lietuvoje isspausdinoj, , „ . .} les s v. Kazimiero parapijos sa
lėje bus šeimos rengiamas prieš 
'metus mirusio dr. Mykolo De- 
venio, buv. Sibiro kalinio, pa
gerbimas. Pagrindinis kalbėto
jas bus Žemės ūkio ministeris, 
ilgus metus buv. VLIKo vice- 

i pirmininkas ir žymus visuome-1 
— Chicago Parku Distriktasl nininkas Juozas Audėnas. ! 

išsiuntinėjo pranešimus spau-Į _ Floridos p.etini<) Atlanto

3“

1619 m- karalius Zigmantas 
Vaza jau suteikė privilegiją, 
draudžiančią - kitoms sw&ustir- 
vėms persispausdinti akademi
jos leidinius. Daug kiti)'karalių 
patvirtino šią išskirtine -spaus 
dnimo tęisę ir suteikė^liaujų-, 
privilegijų, o karalius Augustas 
III jai davė “karališkosios” titu
lą. Nuo 1734 jos spausdintose 
knygose dažnai nurodomą- “Ty-

ginant už darbą trims miesto. P’s (aerae) R (egiae^ .vl (<Jč’ 
spaustuvininkams, kurie spaus- stasis) AcAdehiicis-S (oc^etatis) 
dina mums lotyniškai, vokiškai. 1 arba lenkiškai: “Druk.

J. Kr M. Akad. S. J.”, (pig; I. Pe-
i ir jau; pagamino viso j trauskienė, Vilniaus akademijos

taipat, estiškai, latviškai, ru- 
tėniškai ir
6.000 egzempliorių .knygų” (lai
ške, rašytame 1585 m. spalių 
mėn. pakeliui iš Vilniaus Į Var
šuvą)., ■ ;*

Taigi, visi A. Pdssęyino Vil
niuje 1858 metais išleisč leidi?

Chicago Catholic rugpiūčio 17 d. 
laidoje. JKun. dr. J. Prunskis la
bai dažnais atvejais informuoja 
•amerikiečių-. spaudą apie okup. 
Lietuvą, jos okupantus ir lais
vųjų lietuvių pastangas. Jis yra 
ALTo's informacijos direktorius.

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žem* — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

LEPRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill, Tel. Virginia 7-7747

8 KAMBARIU mūrinis bungalow, DAR NEVeLU
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis ». e __ _____ on mgaražas, arti Marijos mokyklos ir Šv. PALIKIMAS. Modernus apie 20 m. 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už- 2 butų muro nT‘n.asmLf^Ur°Pr^?n im(j b žas. rengtas beismantas. Prašau

i teirautis ir perduoti savo telefoną
2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke.' apžiūrėjimui iš anksto. Viliojanti 

kaina.
LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir 

garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

r • i;

Tuščias sklypas, tinka naujo namo 
statybai Marquette Parke. '

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

MODERNUS z aukštų mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

Palikimas. $47,000.

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public
Insurance, Income Tax 

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

spaustuvė, Villnius 1976,. psi. 
jr kt.). V — -

Visi pripažįsta šios spaustuvės 
Reikšmę Lietuvos kultūros isto
rijoje. Visa, kas tarnavo univer
sitete dėsromonls disciplinoms, 

niai (4 religinio turinio knygelės Lnkšc^onjŠkos- tautos’-švietimui 
ir 3 Kanizij aus. katekizmo pastoracijai, mokslo ir Ii lė
tiniai) buvo spausdinti .ako-J“darbų skelbimui, besi- 
dėmijos spaustuvėje, bef pas ne-LPĮe%a^^ems visuomenes porei- 
katalikus miesto, spaųstųyįnin-l^31^15 patenkinti (prisiminkime 
kas. Atrodo; ir pačiai ąkądemi^L3-^11^1’^8 nrpėrijodnes spau- 
j’os vadovybei buvo neaišku, ^os Letuvoje užuomazgą), net 
kaip tvarky’ti jai- -pavestą sįpav&-! 
tuvę. A. Possevinas net buvo iš*< 
kėlęs mintį ja perkelti į Brauns- įtarimai).
bėrgą. Tiktdi paskutiniaisiais sP3-usdinoi: ir platino 'Vilniaus 
XVI a. -metais ir kito siihtme- universitetu spaustuvė. Todėl vi- 
čio pradžioje spaustuvė pamažu 
įstoję į hormalia’s veiklos vė
žes. '

dai. kad ši šeštadieni ir sekma-] D 7 „-v. ~ .. . (i A - v , Pakraščio šauliu kuopa Aušradieni, rugpiūčio 25 ir 26 d., 7 va- 
vanldą vak. Grant Parko kon
certe dalyvaus sol. Arnoldas 
Voketaitis.Jis.su choru ir si na

rugsėjo 8 d. 3 vai. popiet ruošia 
Tautos šventės minėjimą su šau
lių kuopos susirinkimu, kuris

Įvairi audrauda —INSURANCE1 
3UTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600. ■, i

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

<

ir valstybės reikalams, (pvz., 
Lietuvos Statutas, ■ Įvairių' seimų 

visa tai ruošė.

, . . ' ' ' „ _> i i ’ vyks šauliu K. Kodačiu sody-foniniu orkestru išpildys Rach- į 8850 Garlan(i Ave;_ Surf_ 
maninovo, sdstakoviciaus ir ^ar Įsį(je Florida 
kovskio kūrinius.

1

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

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

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
1 PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

• Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos Chicagos 
Skyriaus išvyka įvyks rugpiūčio | 
26 d. 2 vai. p.p. CK pirm. Vlado j 
Šoliūno rezidencijoj, 8335 Field-J 
crest Avenue, Willow Springs, j 
Ill. Dailininkė Barbara Morkū-j 
nienė dovanojo puikų paveikslą, 
kurį vienas dalyvių laimės. Bus 
programa, vaišės, pasikalbėji
mas ir sveika atgaiva gražioje 
gamtos aplinkoje. Maloniai kvie
čiami visi krikščionys demokra
tai su šeimomis, artimaisiais ir 
svečiais.

• SPECIALI 20% NUOLAI
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karą 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukštas' 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)
— Horoscopes or Astrologica 

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

— Rašyt. Paulius Jurkus ruo
šia vadovėlį lituanistinės mo
kyklos 8-tam skyriui. Jis yra 
New Yorko lit. mokyklos moky
tojas ir Darbininko redaktorius.

— Lietuvių F.ondo tradicinis 
rudens balius ruošiamas spalio 
6 d; Marriot viešbutyje. Jame 
bus pagerbtas sen. Frank D. Sa: 
viekas už finansinę paramą li
tuanistinėms studijoms Illinois 
universiteto Circle Campus. ;

— Kazys Škirpa, Lietuvos ka
riuomenės kūrėjas - savanoris ir 
pulkininkas, mirė rugpiūčio 
18 d. Washingtone. Buvo gimęs

iuozo šmotelio

ATSIMINIMŲ
DĖMESIO 

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

Kreiptis:

Graži, lengvai skaitoma 
’domi 250 puslapių knyga 
krauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur.

il
su.

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

sai. natūralu,.-kad.įir ją jjungia- 
njes-rį mūsų ?univerjsiteto . ]Qbilie- 
j&rr: .fiuu) j.un • j-;.--

- i.. Iš -Europos Lietuvio' !
y - . •:: -(Pabaiga) ■. > ■!

.riC’-- į ■' .5'—/ jy1,1'..'"7-'*- '

?’ Sirijos, pr^tdėnffe’patarė
jai prieina isitikinimd,'kad ka-

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
3 ■ T ’ ? ,

Visi lietuviai kviečiami atkreipti .1, Naujienas Laš ;pačiat'SiriPaken^ti;.

I

i

tveriantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago. IL. 60629. 3

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

savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti. -u>

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga.

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

nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytųjų 
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 ..................       _ ,

■ SIUNTINIAI I LIETUVA '
., ’. MARIJA NOREIKtENt

1 2608 West 69tH St, Chicago, UI. 60629 « Tel. WA 5-2787 
J Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
| . MAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsf • 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
T.a Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00,.

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

M. ŠIMKUS
Notary Public

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

šymai ir kitoki blankai.

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

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

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių 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 S3 00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į 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.
TM. (212) 543-2210

..... ...... .....................■-------- W5W

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

Tel- 434-9655 (PR)

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

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

• PARDUODAMAS gerame 
stovyje pianinas ir suolas. Tei
rautis pirm.-ketv. tarp 6 ir 10 
vai. vak. Tel. 776-4025. (Pr.)

— (R) LB Vidurio Vakarų', 
Apygardos Valdyba rengia ge
gužinę - pikniką š. m. rugpiūčio ( 
mėn. 26 d. (sekmadienį) 12 vai. 
Šaulių Namuose, 2419 W. 43rd 
St., Chicagoje. Veiks virtuvė, 
baras ir loterija. Šokiams gros 
Kosto Venskaus orkestras. Vi
suomenė kviečiama piknike da
lyvauti. Apygardos Valdyba I

ft-*

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208’/: W. 95th St. 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654 k

Slate faro fwt and Casual,Y Comply

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM- Tablets are 

50% stronger than Doan’s. 
Before you take Doan’s Pills for 

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

To reduce pain, soothe inflammation 
sb muscles loosen-you can move more 
freely tn minutes' There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take onty as directed.

No. 79

Apdraustas parkraustymai 
iš (vairių atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1882 arba 376-5996 
■ J

NAUJĮINOS, CWCA«Q ■,* IU. Thursday, August 23, 1979

Voketaitis.Jis.su



