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CHOMEINI SIŪLO AMNESTIJA, 
JEI KURDAI BAIGS KOVAS

j.' • TEHERANAS, Iranas. — Mu
la Chomeini Irano karo vado 
vardu paskelbė visiems kur
dams, kovojantiems Kurdistane 
prieš Irano karo jėgas, amnes
tiją, jei visos kurdų karo jėgos 
nustos kovojusios prieš Irano 
kariuomenę. Amnestija, kaip 
matosi, sąlyginė, kurios įsigalio
jimas priklausys nuo paties vy
riausio mulos. • ;

Dabartiniu metu kurdų karo 
jėgos koncentruojasi .Šak ęz 
mieste. Kurdų karo jėgos tris 
dienas kovojo prięš atvykusius 
mulos Chomeini_ pąrtįzą^ę. Pa
avės. miestelyje. Abi pusės tu
rėjo ten didelius nuostolius. 
Dabar kurdai ųžėįnė strategines 
pozicijas Šakėz. mieste ir pasto
jo kelią Irano kariams, norin
tiems užimti šį strateginį cent
rą; Kovos prasidėjo priemies
tyje, bet kuo jos pasibaigs, ket
virtadienį dar nebuvo aiškų,.

Mulos Chomeini vadovauja
ma kariuornėnė negali žygiuoti 
-pirmyn dėl amunicijos stokos. 
Be to, Irano karius pakeliui Į 
Šakez pasitiko kurdų valdomas 
tankas. Kaip’ tankas galėjo pa
tekti i kurdų rankas, Chomeini 
neturi jokios nuovokos. Mula 
Chomeini rengiasi’ vykti- į- ap; 
valytą Paves miestelį, p -.iš ten 
vyks toliau į šiaurę; '

TURĖTŲ TRAUKTI 
TEISMAN

NEW YORK, N.Y. — Mulos 
Chdmeinio vadovaujamos Irano 
karo jėgos naikina kurdus už
imtose Kurdistano provincijose. 
Radijo pranešimas paskelbė 
apie 400 kurdų nužudymą Pa
ves srityje. Antras pranešimas 
sakė, kad buvo nušauti 18 kur
dų vadų, bet apie 400 nužudytų 
jau nebekalbėjo.

New Yorką pasiekusios žinios 
sako, kad mulos Chomeini par
tizanai be jokio pasigailėjimo 
žudo kurdų vyrus, moteris ir 
vaikus. Kariai suskubo išvykti 
į priemiesčius ir šiaurę, bet vie
tos kurdai nebėgo. Jie buvo iš
žudyti- Tarptautiniai įstatymai 
galingesnėms tautoms draudžia 
naikinti mažesnes. Mula Cho
meini neturi teisės žudyti šim
tus kurdų.

— Amerikos Lietuvių Taryba 
siuntinėja pranešimus organiza
cijoms vykti p Clevelando kon
ferenciją.

KALENDORIUS

Rugpiūčio 24: Mišelė, Baltra
miejus, Aušrinė, Rasuolė, Jau
nutis, Jaugaudas.

Saulė teka 6:07, leidžiasi 7:39.

Oras vėsesnis, lis.

Chicago, Ill. — Penktadienis, F ;day. August 24. 1979
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. Basomis kojomis įlipo 
į kalno viršūnę

MOUNT KENYA. — Kenijos 
čiabuviai — Kikujų gentis Afri
koje tiki, kad jų dievai gyvena 
17,000 pėdų aukštumo kalno vir
šūnėje ir išnaudojo visas gali- j 
mybes juos pasiekti, bet niekam 
iki šiol nepasisekė. Kenya kal
nas savo aukštumu yra antrasis 
visoje Afrikoje. “Šventasis kal
nas“ randasi po pačiu ekvato
riumi,- bet žymia dalimi yra am
žinai nuklotas ledais ir sniegu. 
“■Šventasis žmogus” (gal koks 
dvasiškis) pasilipo pasimelsti 
Kikujų dievui Eh-Gai iš arti. 
Profesionalai kalniečiai tvirtina, 
kad tas kalnas yra neįlipamas.

Du britu kalniečiai buvo su
tikę šventąjį tebeįlipant. Jis bu
vo baisas, dėvėjo paprasta men
ka apranga, neturėjo jokio į 
kalnus lipti . įrankio kaip virvės, Į 
kirtekliai, pitonai, šilti drabu-j reiškė Anastasio Somoza.' pajė- 
žiai, ir nešėsi ryšulėlį su maistu. 
Medžioklės sargas Phil Snyder 
sako, kad į tą kalną beveik ne
įmanoma įlipti, o nulipti per 
slidų ledą ir sniegus visiškai 
nebeįmanoma.

Bet 
buvo įlipęs, taip ir nulipo — 
jokių specialių įrankių.

- JAV JĮ IŠSTŪMUSIOS IŠ VALDŽIOS, 
- AIŠKINASI ANASTASIO SOMOZA

JORDANIJOS KARALIUS HUSSEIN TARIASI 
SU JASIR ARAFATU

ASUNCION, Paragvajus. : — 
JAV, neteikdamos man reika
lingos paramos, mane išstūmė iš 
Nikaragvos vyriausybės ir iš 
krašto, —spaudos atstovams pa

šventasis žmogus’’ kaip 
be

i

t

gus kritikuoti prezidentą Carte
rį ir kitus JAV pareigūnus. Jis 
tvirtina, kad JAV vyriausybė 
atsisakė parduoti kovai reikalin
gus ginklus ir šaudmenis. Be to,- 
amerikiečiai darė didelį spaudi- • 
mą..į kitas Amerikos . valstybes, 
kad neteiktų jokios paramos ko
vojančiai' Nikaragvai.

SOMOZA VALDO 
AMBASADĄ

Buvęs prezidentas Somoza 
gavo teisę apsigyventi buvusio
je Nikaragvos ambasadoj, esan
čioje pačioje puošniausioje Pa
ragvajaus sostinės gatvėje.

Nikaragvos prezidentas So
moza yra nusipirkęs puošnią vi
lą Asuncion priemiestyje, kurią, 
sakoma, planuoja įsirengti pagal 
savo skonį. Laikinai visa šeima 
apsigyveno Nikaragvos amba
sadoje, bet vėliau, teigiama, ji 
persikels į priemiestį.

Buvęs prezidentas A. Somoza 
gana ilgai tarėsi su Paragva
jaus prezidentu Stroessneriu. 
Visiems įdomu patirti, ar Pa-

Nežiūrint infliacijos/ 
gyvenimas geresnis

CHICAGO. — Nepaisant inf
liacijos ir energijos problemų, 
vidutiniai žmonės medžiaginiai 
laikosi geriau, negu jų tėvai ar 
protėviai.

Tai yra išvada, padaryta tyri
nėtąją Ronaldo Ridker ir Eliza
beth Cecelski iš Washingtone 
veikiančios fundacijos, vad. 
“Ateities Ištekliai” (Resources’ 
for the Future). Iš kokio taško 
bežiūrėtum: individualios paja
mos, suvartotos kalorijos, pašto- j 
gė ir apranga, laisvas laikas,! 
apsauga nuo fizinio pavojaus, j 
medicinos pagalba, kūdikių |
mirtingumas, ilgesnis amžius —j ragvajaus prezidentas leis trem- 
visur žmonės šiandien jaučiasi Į tiniui Somozai vadovauti poli- 
esant geriau. tinei kovai pačioje Nikaragvo

je. Atrodo, kad prezidentas So
moza yra pasiryžęs pradėti kovą 
prieš dabartinę Nikaragvos vy
riausybę.

ARAFATAS NUVAŽIAVO 
Į JORDANIJĄ

AMANAS, Jordanija. — Ja- 
siras Arafatas, Palestinos tero
ristų organizacijos pirmininkas, 
nuvyko į Jordanijos sostinę, 
kur tarsis su Jordanijos kara
liumi. Daugelis mano, kad Ara
fatui labiausiai parūpo jo sau
gumas. Iki šių metų pradžios 

I Arafatas gyveno Beirute, bet 
’ izraelitams pradėjus apšaudyti

Kinijos katalikai 
atakuoja Vatikaną

VATIKANAS. — UPI prane
šė, kad Kinijos katalikų organi
zacija Pekine užatakavo Vati
kaną už “kišimąsi į Kinijos vi
daus reikalus”.

Ta ataka, aplinkybėms susidė
jus, pasireiškė beveik tuo pačiu 
metu, kai popiežius Jonas Pau
lius II savo kalboje piligrimams 
pasakė, jog atrodo, kad Kinijos 
režimas mažina varžymus ir re-Į 
ligijos srityje.

Pekino katalikai puolė Vati-. palestiniečių centrus, Arafatas 
kaną už jo pareiškimą, kad pa-' išvyko į Damaską ir apsigyve- 
kėlimas į Pekino vyskupus Mi-j no Sirijoje. Sirijai planuojant 
chaelio Fu Tieshano buvo netei
sėtas aktas, kadangi padarytas 
be “Apaštališko sosto” sutikimo.

ieškoti taikos, Arafatas norėtų 
persikelti į Jordaniją, bet kara
lius Hussein prisimena jo ruoš

tą perversmą ir nelabai skuba 
jį kviesti.

Zimbabvei-Rodezųai

mė-
10 dieną.

LUSAKA. Zambija. — Juo- 
-džių Patriotų . Fronto lyderiai 
Jošua -Nkomo ir Rober* Mugabe 

:pagaliau sutiko, dalyvauti britų 
Commonwealth remiamoje kon- 

! ferencijoje ateinantį mėnesį 
Londone tartis dėl Zimbabvės- 
Rodezijos. Bet Nkomo pasakė, 
kad jo partizanai nebeskaito 
Britaniją vieninteliu legaliu 
autoritetu buvusioje britų kolo
nijoje. dėl to tol nepaliaus var
toję ginklą su dabartine Muzo- 
rewos valdžia, kol nebus pa
skelbtos paliaubos ir kol visa 
valdžia nebus vienų juodžių 
rankose.

Zimbabvės premjeras A. Mu- 
zorewa žadėjo dalyvauti. Kon
ferencija prasidės rugsėjo 
nėšio

Smarkus lietus 
Minnesotoje

DAVENPORT, la. — Prane
šimai sako, kad Iowa. Minneso
toje ir visame Mississippi upyne 
trečiadienį siautė labai smarkus 
lietus. Smarkiai lijo ir uosto sri
tyje. kur buvo parištas didžiu
lis prezidento ekskursijos laivas.

Vietomis lietus buvo toks 
smarkus, kad vienur trumpu 
laiku iškrito iki 5 colių van
dens. kai tuo pačiu metu ketu
rių mylių atstumoje neiškrito 
nė vienas lašas.

Prezidentas Carteris. kartu su 
kitais keleiviais pasakojo pasa
kas ir giedoio “Dieve palaimink 
Amerika“.

tronas perka mineralinį 
aliejų Amerikoje

BURLINGTON, la. — Savo 
laiku Irana. kasdien pardavinė
davo po šeš s milijonus statinių 
mineralinio aliejaus ir degalų, 
o šiandien neturi šildymui rei
kalingo aliejaus. Prezidentas 
Carteris, nekreipdamas dėmesio 
į mulos Chomeini skelbiamus 
šmeižtus,, vakar davė leidimą

Prezidentas Carteris 
Mark Twain takais

ST. PAUL, Minn.— Preziden
tas Carteris pasirinko rašytojo 
ir juokdario Mark Twaino Mis
sissippi upę ir rašytojo mėgia
mus kelius ir uostus.

Kiekviename uoste prezidentą 
pasitinka didžiausios Mississip
pi pah i ančių minios. Preziden
tas, akydamas trumpas kalbas, 
kaimais primena vieną kitą M, 
Twaino anekdotą Hui '.'Li di
delės upes p- raii.ių gyvento
jai žino ir icgsta.

šių prezidento kali nekar
toja didžioji Anv iaos spauda, 
bet jį pasitinka ir išleidžia mil
žiniškos minios. Prezidentas, 
pavažinėjęs didelės upės pa
krantėmis, daro didžiausią pro
pagandą.

Mire rašytojas James 
T. Farrell

NEW YORK. N.Y. — Vakar 
mirė Amerikoje ir visame pa
saulyje žinomas rašytojas James 
T. Farrell, sulaukęs 75 metų 
amžiaus. Labiausiai jo skaito
mas tritomis veikalas išverstas 
į daugelį kalbų. Jis buvo skai-. 
tomas būdingiausiu šių dienų 
Amerikos rašytoju.

Barrell yra parašęs ir dau
giau veikalų ir straipsnių įvai
riais literatūros klausimais, bet 
plačiausiai skaitytas ir litera
tu komentuotas yra jau minėtas j 
tritomis jo darbas “Studs Loni- 
gan”.

Reikalauja milijonines 
kompensacijos

PHILADELPHIA. Pa.— Fila
delfijos miestas apkaltino laik
raštį Washington Post įžeidimu 
ir reikalauja $20 milijonų kom
pensacijos už miestui padarytą 
žalą paskelbiant kolumnisto C. 
T. Rowan straipsnį apie Filadel
fijos policijos brutalumą.

Drauge su laikraščiu byloje 
kaltinami to straipsnio autorius 
Carl Rowan ir šio rugpiūlio 14 d. 
kito panašaus straipsnio auto
rius Jonathan Neuman.

— Chicagos majore J. Byme 
pageidauja, kad atsistatydintų 
visa Chicagos švietimo taryba. 
Ji pareigų neatlikus! tinkamai.

parduoti Tranui reikalingą šil
dymui aliejų.

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

I. GANDHI PASKUTINĘ MINUTĘ NUTARĖ NEBAL
SUOTI UŽ PREMJERO SINGH VYRIAUSYBĘ

NEW DELHI, Indija. — Indi
jos prezidentas N. S. Reddy, iš
klausęs premjero č. Singh pra
nešimą ir pasitaręs su parlamen
to vadais, trečiadienį paleido j 
atstovų rūmus ir pareiškė pa
geidavimą šių metų pabaigoje 
pravesti rinkimus visame kraš
te. Pirmadienį buvo pasklidęs 
gandas, kad prezidentas įgalios 
kitą parlamento narį vyriausy
bei sudaryti, bet pasikalbėjimo Į 
metu šitas klausimas atkrito. ;

Prezidentas N. S. Reddy buvo 
pasiruošęs leisti politikams su
daryti naują vyriausybę, beti 
kai su jais išsiaiškino, kad nau
jos vyriausybės nepajėgs suda
ryti dėl didelių politinių skirtu
mų, trečiadienio vakarą paleido 
atstovų rūmus ir pareiškė pa
geidavimą rinkimus pravesti 
gruodžio mėnesio pradžioje.

Buvo pasakojama, kad prezi-- 
dentas buvo pasiruošę įgalioti' 
kitą politiką naujai vyriausybei 
sudaryti, bet jis, apsvarstęs su
sidariusią padėtį, paprašė atsi
statydinusį premjerą Č. Singh 
imtis'priemonių rinkimams pra
vesti. Premjeras Singh, pareiš
kęs. kad jis visuomet sutinka 
pasitarnauti kraštui, mielu noru 
sutiko imtis priemonių teisė
tiems rinkimams į parlamentą 
pravesti.’ Dabartiniame premje
ro Singh kabinete yra penki In
diros Gandhi Kongreso partijos 
ministerial, kurie padės admi
nistruoti kraštą iki ateinančių 
rinkimų. Be to, tuo pačiu metu 
Kongreso partijos atstovai galės 
prižiūrėti artėjančių rinkimų ‘ 
tvarką ir eigą. Premjeras Singh 
pasižadėjo prižiūrėti teisėtų rin
kimų eigą, kad kraštas galėtų 
turėti tikrą gyventojų atsto
vybe.

Premjeras padėkojo preziden- = šaranskis yra puikiausiai svei- 
tui Reddy už pasitikėjimą ir 
prižadėjo laikytis veikiančių 
įstatymų ir įsigalėjusių Indijos 
demokratinių tradiijų. Visi In
dijos piliečiai turės teisę daly
vauti rinkimuose ir kiekviena 
politinė grupe galės statyti sa
vo partijos kandidatus.

Pasitarimų metu taip pat pa
aiškėjo. kad Indira Gandhi pas
kutinę valandą sukliudė prem
jerui Singh sudaryti naują vy
riausybę. Singh jau buvo sufor
mavęs naują vyriausybę, kurion 
įėjo penki Gandhi vadovauja
mos Kongreso partijos nariai. 
Indira Gandhi norėjo, kad Ė. 
Singh kabinetas pasmerktų M. 
Desai kabinetą už paneigimą 
neliečiamų parlamento narių 
teisių. Premjeras nenorėjo tokio 
pareiškimo daryti, nepasitaręs 
su kabineto nariais, nes jis jau 
buvo viską paruošęs kabineto 
deklaracijai padaryti. Tada In
dira Gandhi pranešė premjerui, 
kad jos vadovaujama parlamen
to grupė nebalsuos už Singh vy
riausybės pasitikėjimą.

Premjeras Singh, vietoj toli
mesnių pasitarimų su I Gandhi 
ir kitais kabineto nariais, nuta
rė atsistatydinti. Jam atrodė, 
kad pirmiems žingsniams -pada-

NEW YORKAS. — Princas 
Charles suprato, kad buvęs JAV 
prezidentas Richard Nixon nori 
savo šeimai gauti mėlyno krau
jo ir dėl to stengiasi jam įpiršti 
savo dukterį Tricia, bet kandi
datas į Britanijos sostą princas 
Charles tiek užsigavęs, kad Tri- 
cią pavadinęs "dirbtina iš plas
tikos-’. rašo Anthony Holden 
naujoje Charles biografijoje.

Tai pats princas pajutęs 1970 
metais atvykęs su šeima į Bal
tuosius Rūmus pasisvečiuoti, 
kai Niksonas jam pasakęs: “Aš 
ir mano žmona laikysimės nuo
šaliai. taip kad Tamsta galėtum 
jaustis kaip namie“ ir nuo tol 
kiekvieną sykį atsisėdusi prie 
stalo Tricia kioksojusi šalia jo.

Prisipažino nustūmęs 
nuo platformos

NEW.YORKAS. —Laiškų iš- 
. nešiotojas Allen Curtis Lewis, 
26 ■ metų amžiaus.; iš Queens, 
mėgdavęs požemio traukiniuo
se liesti moteris, trečiadienį pri
sipažino.- kad prieš 11 savaičių 
jis nustūmė nuo platformos vie
ną jauną muzikos studentę Re
nee Katz ir pravažiuojantis po
žeminis/ traukinys, .nukirto jai 
vieną ranką, kuri per 16 valan
dų trukusią operaciją Bellevue 
ligoninėje' buvo atgal prisiūta. 
Piktadarys laikomas- kalėjime.

Kurioj pusėj tiesa?
MASKVA. — Dvylikos narių 

Kongreso delegacijai atvykus f 
Maskvą, sovietai tvirtino, kad 
ju kalinamas disidentas Anatoly 

kas. bet jo motina, kuriai buvo 
leista jį pamatyti, sakė, kad jos 
sūnus atrodo tik oda aptraukti 
griaučiai.

Majore Byrne giria 
prezidentą Carterį

Chicagos majore Jane Byme 
išgyrė prezidentą Carterį už jo 
veiklą savo pareigose, bet netie
siai pasakė apie perrinkimą: 
“Aš manau, kad jo daromi pa
keitimą yra ~°ri“. Ir reporte
riams da” pridėjo: “Aš manau,

■ • remiate JAV preziden-
t-ii yra ką mes darome“.tą

— Ju igtinese Tautose bus 
svarstomas palestiniečių ir iz
raelitų konfliktas.

— Jeigu Saugumo taryboje 
bus keliamas palestiniečių klau
simas. tai JAV jį vetuos.

ryta gera pradžia politiniems 
nesusipratimams šalinti, bet Jei
gu atsiranda jėgos, jo taktika 
nepatenkintos, tai jis atsi t.i.y 
dina. Indijos politiniuose sluoks
niuose vyrauja įsitikirumas. kad 
gruodžio rinkimus laimėsianti 
Indiros Gandhi partij&l
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BENDRADARBIAUTO.!AI IR TILTININKAI TARNAUJA 
OKUPANTUI IR NAIKINA PATRIOTINES JĖGAS

komunisti 
daryti nu- 

pa- 
Be 
mi

išžudvta Sibire

Sandaros 12 nr.. tradicinėje 
“Bruožai” paraštėje. Pijus Venc
io- ? rešo " oir komunistų niek 

oasaulyie ir okup. Lietu- 
voje. Stre’psnis yra aktualus, 
todėl jį cituoju ištisai:

"Nesuskaityti visi 
nių rusų žmonijai n
s'kultimai. Visa iv imperija 
remta priespauda ir teroru, 
kolchozinių baudžiauninkų, 
l’jonai
ir kitur vergų stovyklose. Ir da
bar dar po 60 metų komunistų 
įsigalėjimo be vergų stovyklų 
neapseinama. Tas baisus krimi
nalas ten vvksta visa laika. KasV C fcr

ten dedasi, pasauliui dabar jau 
ne paslaptis. Tat liudija iš x er
gų imperijos ištrūkę ne tik pa
vergtų tautų, bet ir rusų žmo
nės. kaip Solženicinas. Sacharo
vas. Bukovskis ir kiti, atvykę 
vėliau.

Ypač nepaprastai skaudžiai 
nukentėjo mūsų tėvynė — Lie
tuva. Jau nereikia čia kartoti tų 
visų padarytų nusikaltimų, nes 
jie daug kartų saviems ir lais
vajam pasauliui buvo pasakyti. 
Vargas valstybei, kur savanau
džiai niekšai paima valdžią. Jie 
pavergtųjų priespaudai ir išnau- 
doj’mui nesiskaito su jokiomis 
priemonėmis. Žinoma, visokių 
orisitaikėliu visada atsiranda. 
Tokių atsiranda ir lietuvių tar
pe. kurie naudojasi savo pri
spaustų brolių vargu ir kančio
mis.

Pavergėjai ir moraliai paverg
tuosius stengiasi terorizuoti. 
Įvairių jų švenčių progomis ver
čia nemokamai dirbti ir dar pro 
ašaras rodyti džiaugsmą ir dė-

koti pavergėjams už atneštą 
Į "laimę“...

Dar toliau. Jie nešvarius na- 
I gus tiesia ir už savo vergų im

perijos sienų, štai nuo šių metų 
liepos pirmos dienos jie savo 
nuosavybe laiko ir laisvame pa- 

1 šaulyje gyvenančius iš dabarti
nės jų vergų imperijos kilusius 

i žmones. Savo piliečiais laiko net 
ir svetur gimusius vaikus, ku- 

i rių tėvai kilę iš jų dabar už
grobtų kraštų. Ar girdėjo kas 
pasaulyje didesnę niekšybę? 
Tai naujas kriminalinių paver
gėjų triukas. Reiškia, ir jūs pa
sitraukę priklausote vergų im
perijai, ir šiukštu, neprasižioki
te, neprasitarkite prieš mūsų 
daromas niekšybes. Tai įspėji
mas ypač tiems, kurie nori ap
lankyti savo gimtuosius kraš
tus. Jiems primena, kad jie yra 
vergų imperijos nuosavybė ir 
su jais pavergėjas gali pasielgti 
kaip jam patinka. Visi, kurie 

, dar norėtų aplankyti savo pa
vergtą tėvynę, tai turi turėti 
galvoje. Papuolus į kagėbistų 
nagus, jie gyvenamų kraštų val
džioms sakys, kad jų vidaus rei
kalas. Kad su savo piliečiais jie 
gali daryti ką jie nori. Juk ir 
Helsinkyje pasirašė gerbti žmo
gaus teises, bet matome, kaip 
jie jas gerbia. Aukščiausias jų 
tikslas — kuo daugiau užgrobti 
ir užgrobtuosius apiplėšti.”

Iš straipsnio išryškėja niekinė 
tiltininkų, bendradarbiauto jų ir 
visų pseudopolitikieriųs veikla. 
Gal kartais -jie sergą rusų bai
mės liga — rusofobia. Dr. Vin
cas Kudirka tą ligą pavadino 
paprastesnių vardu: kinkų dre-

*<
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JONAS A. ŠAE.KUS, Ph. D.

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

(Tęsinys)

Montessori mokykloi*VOLDEMARININKAI VOKIEČIŲ OKUPACIJOS METAIS
(2) Bendrovės Lietuvos ūkiui 

eksploatuoti. — Grąžinus bolše
vikinę teisinę padėti, iš. naujo 
suvalstybintos įmonės, ūkiai, 
namai .buvo perduoti specialiai 
sukurtom vokiečių monopoli- 

.. nėm bendrovėm. ’ Landbewitt- 
schaįtuhgsgesellschaįt m. b. H. 
perėmė' vadinamus valstybinius 
ūkius, likusius ' be šeimininkų, 
priklausiusius žydam, ištrem-

bėjimu. Bet--jie labai drąsūs 
prieš patriotus ir patriotines lie
tuvių institucijas.-

• < ■ . K. Petrokaitis

r-

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

ma), taip pat kai kurios mėsos, 
geležies prekybos įmonės. Visa 
kailių ir odos prekyba Vilniuje 
buvo atiduota SD agentam. 
Valstybiniai ūkiai buvo duoti 
naudotis komisariato pareigū
nam. Pogrindinė spauda tuojau i 
demaskavo, kad Rentelnas bu
vo pasidovanojęs du dvarus, jo 
pavaduotojas taip pat politinio 
skyriaus viršininkas po dvarą. 
O Panevėžio srities komisaras 
Neum, norėdamas savo pasido
vanotą dvarą padidinti, Įsakė 
aplinkiniam mažažemiam nau
jakuriam iš savo žemės išsikel
ti. Miestuose patinkamus namus j 
ėmė. nepaisydami,' ar namas bu
vo suvalstybintas ar ne. O gene
ralinio komisariato ’ politinio 
skyriaus viršininkas tokių namų 
savininką, "kuris buvo lietuvių 
savivaldos pareigūnas, išmetė 
su mažais vaikais iš namo per 
pusę valandos. Tai vis ■ asmenį- J 
nio ■ pasipelnymo faktai.

(5) Kolonizacija. -— Jau ne 
tik pasipelnymo, bet ir . politi
niais sumetimais nuo 1942 rug
sėjo meni, imta grąžinti iš Vo
kietijos į Lrietuvą vokiečius, ku
rie 1941 pradžioje buvo išrepat- 

Grąžino tik 
vokiečius. Lietuvių, kurie dėl 
bolševikų baimės buvo repat- 
-riavę, iš Vokietijos neišleido., 
Grąžinami vokiečiai turėjo at
gauti ne tik savo buvusius ūkius.

Here’s some great news for 
all Americans. On June į 1979, 
,the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 61/2%.

This 6^2% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not reached original 
maturity of 5 years, the 
improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and for Series H Bonds, 
the increase takes effect with 
their next semiannual interest 
period, beginning on

akc;

America

1 ***
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Bonds are getting better all the 
time. This new 61/2% interest rate, 
together with the tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

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

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

should increase your 
interest.
Bonds are a better 

buy than ever before.

tiem į Rusiją, savivaldybėm, 
religinėm bendruomenėm, ko- 
operaty vam, Jau generalinis 
komisaras 194LVIII.5 laikino
sios. vyriausybės nariam buvo 
kalbėjęs: klapsimai dėl žemės 
nusovaybės, dėl įmonių bus jo 
paties žiniai, rezervuoti. O 1942. 
I.16;reichskomisaras Bobše išlei
do potvarkį,. ir. generalinis ko
misaras Rentelnas ■ 1942JI.2 jį 
praplėtė, perduodamas vokiečių 
bendrovei minėtus, ūkius bei 
nuosavybes,. ^nepaisydamas jų 
savininkų ar įpėdinių teisių. — 
Ostland - Faser G.m.H. . pėrėmė ■ 
linų supirkimą, apdirbimą, teks
tilės įvežimą ir.paskirstymą, vi
są tekstilės opr&mpnę, popierio 

, pamybą bei paskirstymą. — 
Firma Central Handelsgesell- 
schaft-Ost.;. turėjo perimti Lie
tuvos žemės - ;pkįo pagrindines 
bendroves u—:--J)Įąistą, _ Pieno- 
Centrą, Sodybą, iŲietūkį. Teisiš- riavę į Vokietiją, 
kai tai buyo padaryta,, bet prak
tiškai civilfervaltųngas nesiryžo 
jų likviduoti,- Įsitikinęs, kad jos 
gerai suorganizuotos, ir jas pa
naikinus susmuks tiekimas karo 
reikalam. Tada Z.H.O. tenkino- -Generalinio komisaro sprendi- 
si, paskirdama sąvq patikėtiniu: 
(treuhaenderius), kurie prižiū • lenkų, kurie priklausė aktyviam 

lenkų elementui, o taip pat ru
sų ir žydų. Teisę spręsti, kas yra 
lenkas, gavo srities komisarai. I 
Galėjo srities komisaras lietu
vius pavadinti lenkais ir į jų 
ūkius įkraustyti vokiečius. To- 

. kių atsitikimų buvo Mariampo- 
lės, Vilkaviškio, Kauno. Kėdai
nių, Šiaulių, Biržų, Tauragės. 
Šakių apskrityse, kur žemė ge
riausia. O tokius iš ūkių iškel- 

. tus asmenis siuntė daugiausia į 
Vilniaus kraštą. į lenkų ūkius. 
Galima suprasti, kokia tai buvo 
ne tik žmonėm skriauda, bet ir 
vienos tautybės kurstymas prieš 
kitą. Kaip bolševikai kurstė vie-

• na klasę prieš kitą, taip nacių 
administracija vieną tautybę

Š.m. birželio 15 dieną Toronte 
buvo susirinkę 12 Lietuvių Pat
riotų Sąjungos narių iš Čikagos, 

i Detroito ir Klevelando, žinoma, 
ir iš Kanados. Konferencija bu
vo nevieša. Joje atstovai pri
ėmė rezoliuciją, kuri yra at
spausdinta biuletenio Patriotas 
5 nr. Ją skelbiu ištisai:

“Jaunimo meilė savo tėvų 
gimtai žemei, kaip meilė Dievui, 
artimui ir humanizmo idealams, 
be ribos, nenugalima ir šventa.

Mūsų jaunystės aistra, kaip 
saulėtas,''pilnas melodijų pava
saris, karšta, džiaugsminga ir 
bekraštė.

Lietuvos laisvės pavasaris, 
kurio nėra dabar ten, mūsų tė
vų buvusioje laisvoje tėvynėje, 
dabar pavergtoje Lietuvoje, at
eis taip pat ir mes laukiame su 
visu tos šalies jaunimu, su visa 
kovojančia lietuvių tauta, su 
visais pavergtais piliečiais.

Mes jaunimas, gimęs ir gyve
nąs laisvame užsieny, tikime į 
laisvės pergalę, kaip į šventus 
žmogaus ir piliečio teisių idea
lus, kurie priklauso visiems in
dividams, visoms tautoms ir vi
soms valstybėms.

Mes, LPS jaunimas, kreipia
mės ir Į pavergtos Lietuvos jau
nimą, kurį pažįstame iš jo pat
riotinių žygdarbių, parodžiusių 
visam pasauliui, kad mūsų

mu, jiem turėjo dar tekti ūkiai

I

i

kolonistas. Su juo drauge at
vyksta ir vokiečių komisija. Mi
nėtoji komisija išvaromą ūki
ninką ištardo ir surašo visa tur
tą. Išvaromam kartais leidžiama 
pasiimti drabužius, baldus ir 
15 kg-malsto. Visa turi' pa
likti kolonistui’ Kolonistai kaip 
‘naujakuriai ir vokiškumo- pio
nieriai’ atleidžiami nuo pyliavų 
ir mokesčių, gauna pilną miestų 
gyventojų vokiečių maisto davi
nį, aprūpinami sėklomis, maši
nomis ir kitomis gėrybėmis.1 
Tam reikalui Kaune yra Įsteig
ta ‘Ein- und Verkaufsgenossen- 
sehaft m.b.EL’Vi 'yra Visiškoje 
kolonizacijos štabo žinioje: Nau
jieji kolonistai taip pat aprūpi
nami ginklais, jie turi rinkti ži
nias apie vietos gyventojus, jų 
nuotaikas, -prievolių išpildymą 
ir daryti pranešinėjimus” (N. 
Lietuva 1943.VI.1).

(Bus daugiau)

vaikinai, kaip ROMAS KALAN
TA, ANTANAS KALINAUS
KAS ir kiti nuėjo į mirtį, ne
norėdami vergauti svetimie
siems. Jie kaip Pilėnų kariai, 
kaip garbingi Lietuvos valsty
bės ir laisvės gynėjai — susi
degino.

Mes palaikome ir remiame 
dabartinį Lietuvos jaunimą, 
protestuojantį prieš totalitarinį 
Maskvos režimą, primestą jėga, 
smurtu ir klasta visai Lietuvai, 
visai jos tautai, visam jaunimui, 
kuris veda pasipriešinimo kovą, 
norėdamas tapti laisvu indivi
dualine, tautine, religine ir poli
tine prasmėmis.

Šiandien, prisimindami Lietu
vos tragišką birželį, Pabaltijo 
aneksiją, kurią įvykdė Sovietų 
Sąjunga suokalbyje su hitlerine 
Vokietija 1940 metais, mes, LPS, 
Jaunimo Sekcija, pareiškiame 
visam pasauliui, o ypatingai sa
vo jauniems broliams ir sese
rims, gyvenantiems anoje sovie
tinio kordono pusėje, kad mes 
visi prisidedame prie bėndro vi
sai lietuvių tautai kovos fronto, 
kurį turime išplėsti kuo plačiau 
ir toliau, jungiantis su visomis 
taikos ir laisvės trokštančiomis 
pavergtomis Sovietų Sąjungos 
tautomis nuo Baltijos, Kaukazo 
iki Tianšano kalnų. • i ■ 
-Pabaltijo tragedijos 39 meti
nių proga, mes, LPS jaunimas, 
vadovaudamiesi Helsinkio ir 
Belgrado konferencijų Human 
Rights raide ir. dvasia, reikalau
jame iš Maskvos vyriausybės, 
atsakingos už Lietuvo^iLatvijoš 
ir Estijos anbksiją: •: i.

- NUTRAUKTI Lietuvos,Lat
vijos, Estijos rusinimą,... so viėti- 
nimą ir tų buvusių, nepriklauso
mų valstybių piliečių itautinĮL 
politinį ir religinį persekiojimą,

DUOTI teisę Lietuvių,’ Latvių 
ir Estų tautoms apsispręsti, ■ iš- 
-vedant iš tų -kraštų sovietinę ar
miją ir rusiškai-sovįetinį admi
nistracinį .aparatą (KGB, viSųs 
kolonisttisOdifbanviuVsoVietines 
Lietuvos respUblikinėst: admi
nistracinėse įstaigose),--* •
'PALEISTI iš kalėjimų ir la

gerių visus politinius- kalinius, 
dabar laikomus Rusijos federa
tyvinės respublikos gilumoje 
(Sibiras, -Komijos šikurė,gšiąu-

(Nukeltą-T 5 jsl.) į

SP-U2

retu minėtu centriniu Lietuvos 
ūkio organizacijų veiklą. Nekil
nojamo turto bendrovė Grund- 
stuecksgesellscho.ft. perėmė vi
sus nacionalizuotus namus, skly
pus miestuose, juos valdė, par
davinėjo, vykdė-' nuvalstybini- 
mą. — Grosshandelsgesellschaft 
turėjo perimti importą bei eks
portą jr prekių urminį paskirs
tymą. — Pirmosios .trys bendro
vės monopolio teisėną eksploata
vo pagrindines Lietuvos ūkio 
šakas ir buvo Įjungtos i ketve
rtų metų karo ūkio planą.

(3) Kooperacija tik vokiečių 
rankose. — Kooperacija^ prieš 
karą buvo Lietuvoje labiausiai, 
išplitusi-j-ir. dabar, jai suduotas 
smūgis teisiniu atžvilgiu;.ręįchs--f;prieš kitą.
komisariatas išleido- patvarkį ? Kaip ta kolonizacija buvo 
kuriuo kooperatinėm bendro-} vykdoma, pogrindinė spauda 
vėm leido kurtis tilo atveju, je 
didesnė jų narių ,pusė yra vo
kiečiai.

(4) Dovanos ir pasidovanoji- 
tnas. ’ Eilė lietuvių įrillįnlų; 
pbdkyoos įtaigu buvo pacovano-' 
tčfc vokiečiam (pyz, Kaune Gu-

skelbė tokį sudramatintą vaiz
dą: “J nųmatomsu kolonizuoti 
ūkius atvyksta vokiečių žanda
rai ir ten apsigyvena. Jie pri
žiūri, kad ūkio savininkas ar 
ųmonininkas iš ūkio nieko neiš
neštų. Po to atvežamas vokietis

TAVO ŽODIS YRA TIESA
*1 Jono 17:117

IR PAŽINSITE TIESĄ. O TIESA IŠLAISVINS JUS
’ Jono 8.32 r

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS 

IR PS ALMAI
i i jd'lNys lietuvių kalba, įrištas 
KIETAIS plastikiniais viršeliais 
praktišKo kišeninio formato.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, T.O. Box 321, 
—s Oak Lawn, Hl. W)4T»4

BALZEKAS MOTOR’S ;
4030 Archer Avė., ... . , ? TeL VI 7-1515

Seniausias- automobilių pardavėjas lietuvis

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s' už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente i
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SAVINGS... 

the best way to sav ulartyl

see us for 
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WITH REPAYMENT 
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OUR SAVINGS
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earn up to 8%
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LAIŠKAS NAUJIENŲ REDAKCIJAI j
D.G. Naujienų Redakcija,

1979 m. liepos 29 d. pasiun
čiau Draugo Redakcijai laišką 
dėl B. Nemicko laiško, atspaus
dinto Drauge liepos 7 d. Iki šios 
dienos — rugpiūčio 15 — Drau
gas mano laiško neatspausdino, 
todėl prašyčiau jį atspausdinti 
Naujienose.

Su pagarba.
Petras Silas

N. Miami Beach, Fla.

LAIŠKAS DRAUGUI

DĖL B. NEMICKO 
PASISAKYMO APIE

VLIKO DEKLARACIJĄ
B. Nemickas minimoje 1979 m. 

deklaracijoje “surado” įvairiau
sių riktu — net iki nereikšmin
gų smulkmenų. Jei tik ne toks 
žodis panaudotas, kurį B. Ne
mickas manytų, tai jau ir juri
dinis ko nors įteisinimas ar 
skurdumo įrodymas.

Pirmiausia, B.N. neranda dek
laracijos-. skelbimui priežastinio 
pagrindo. Jis pražiūri, kad 
VLIKo Valdyba, po mėnesiais 
užsitęsusių trukdymų, buvo iš
rinkta balsų dauguma .— ne- 
vienbalsiai.- Tam' jau ir buvo 
būtina kreiptis į visus ir kviesti 
į paveikių darbą; Taip pat buvo 
būtina prisr^Įjąti ketinimus for
muoti kitą?pagrindinę laisvini
mo organizaciją. Todėl dekla
racijoje iįr,,pabrėžta, kad Lietu
vai laisvė^SlŠtiėĖ^trayreikalin- 
gas koo^^t^^j<vęikifnas. Pa- 

j^įėiksnių pagrindi- 
__  ____ ... tagEtritys. Jau tai yra -_ •_______ - i • .. — P**” 
grįstar rodantys būtinumą dek
laraciją paskelbti; Vietoj ir pa
kartojimas pagrindinio VLIKo 
siekio — Nepriklausomybės at
statymo.

Savo laiške B. Nemickas į da
bartinio VLIKo 1979 metų dek
laraciją įbruka 1944 m. vasario 
16 d. VLIKo paskelbto atsišau-‘ 
kimo pagrindų minėjimą. Ta
čiau tai yra B. Nemicko grynas 
išmislas. Dabartinėj VLIKo dek
laracijoje tik pabrėžiama 1943 
metais VLIKo įsisteigimo mo
tyvai, kurie ir dabar tebelieka 1 
galioj. Tuo būdu B.N. pats su
klydęs, ilgais įrodinėjimais tik 
klaidina Draugo skaitytojus.

B. Nemickas įrodinėja, kad 
1979 metų deklaracijoj ĮRAŠY
TI PRAMANYTI TEIGIMAI, 
kai ten tvirtinama apie “.. .oku
panto agentų įneštą neigiamą 
įtaką į laisvojo pasaulio lietu
vių šeimą...” Ar dainininkų, vi
sokių kultūrininkų, politikų, at
stovybių sekretorių, mokslinin
kų ir panašių asmenų pasišvais
tymas mūsų tarpe neįnęšė er
zelį, ir ar tai yra prasimany
mas?

Kita vertus, ar B. Nemicko čia 
minimas laiškas nėra ardymo 
reiškinvs ir ar tokie reiškiniai V 
neturėjo iššaukti deklaracijoj 
pasisakymą “už “.. .ku&fe didės- 
ni tarpusavio susiklaūšymą...” 
Taip, susiklausymą —keliamus 
klausimus išspręsti įtųrajimais, 
įrodymais. Tik tuo būdu-besiva
dovaudama LIETUVOJ TARY - 
BA ir tepaskelbė VAŠAifelO 16 
Akta 1918 metais. Tuo vadovau- 

- t

jantis ir VLIKasjšįsteigėfir vei
kia, kaip lygiai ir ALTąį

B. Nemickas išų?J9^| metų 
VLIKo dekląrą<^^^^^.*apštė,

IT’K AMAZ I NG1
WOMAN SHOWS HE.R 

RESPECT TOWARD A PERSO* 
©Y TURNING HER BACK 

BEING SPOKEN TO ...

APPvytNG 5C*i? 
FOTASSVJM c* T«E TIP 
of h
CAN ught itvath 
OROiNASy ICE!

COPENHAGEN, 
FARM FESTWAL'.

EWGLPoCD, THERE tS A
WITH

UKH Pi COV/.'l? ’

y 
o

192,9, A VIRGIN1Ą HM.

B i-PMiCr HcIRUgom FOR 2T YEARS’ 
was IHSbRtD ftR OOO /

TPE HAm (s KtfT in A 
Fireproof

Z^A^est srusagf 
EVER MADE WEKSHED 
' 88S LBS. AND WAS 

MORE THAN J- Mile* 
long.' 2

\ it was specially

Lietuves Vyčių seimas Chicagoje
Š.m. rugpiūčio 17 d. Vyčių 

konvencija prasidėjo 9:30 vai. 
Kunigas sukalbėjo maldą.

Tarp įvairių rezoliucijų vie
na buvo skirta popiežiui Jonui 
Pauliui II su sveikinimu.

Papildomai raštu atsiuntė 
sveikinimus: 1) Vincas Balec- 
kas, Lietuvos pasiuntinys Lon
done; 2) Mrs. Aleksis; 3) Leo-

ST. PETERSBURG, FLA
ŠAUNUS IR PIRMAS TOKS POKYLIS

Vedybų šventumas ir šeimos 
santykiai yra tas kertinis ak- 
muo, kuriuo remiasi mūsų vi
suomenės gyvenimas ir civiliza-J 
cija. Tai yra išminčių pareikš j 
tos mintys.

Ketvirtadienio vakarą, rug
piūčio 16 d., puikioje St. Peters- 
burgo Lietuvių klubo salėj įvy- Į ta 
ko, galima sakyti, pirmas paša- į imponavo virš 
kiškas puikus įvykis. Adelė ir j varduojantis ‘‘Kurioj gimiau’ 
Jonas Acus, artimųjų bei bičiu
lių malonioje aplinkoje, pami
nėjo savo 40 metų bendro gyve-

nimo sukaktį.
Salė buvo pilnutėlė puikios, 

iškilmingai nusiteikusios, puoš
niai pasidabinusios publikos. 
Stalai per visą salę ištiesti, bal
tai nukloti, gausiai apdėti įvai
riausiais valgiais, skanėstais ir 
linksmybės gėrimais. Scena ver- 

ypatingo žiūrovo dėmesio, 
visko kūrinys.

ryškinto:
nės vęiki

■ didelės -mksinęs siekiai'
gą”.' Esą,' j telėjo

. .į sovietinę jj^ūvoš^ inkor
poravimo tezę. Šią nuokrypą 
ATŠVIEČIA p. P.Š du deklara
cijos. posakiai... netiesioginiai 
pripažįstamas Lietuvos valsty
bės menamas išnykimas, o kitu

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

3

— 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:NAUJIENOS

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

lietuvišką namą ir sodelį toli
moje Tėvynėje su dideliu 4G 
skaičiumi ant stogo. Tai mūsų 
dail. p. Jurgio Juodžio kūrybos 
pažiba.

Svečiams užėmus vietas prie 
stalų, prasidėjo vaišės ir sveiki
nimai bei linkėjimai ir Ilgiau
sių metų daina. Sveikinimų bu
vo ir iš Lietuvos, jų tarpe ce
lebrantų sūnaus, kuriam likimo 
buvo lemta atsiskirti nuo tėve
lių ir šiandien pasitenkinti juo
du ant balto pasveikinimo raštu. 
Sveikinimas ir palaima buvo ir 
iš tolimojo Vatikano. Padėka 
už tai buvo išreikšta lietuviškos 
parapijos klebonui kun. Degu
čiui — už jo ypatingas pastan
gas Vatikano palaiminimui gau
ti. Didi padėka buvo išreikšta 
svečiams už taip gausų apsilan
kymą, • už dovanas ir visiems 
darbu ir sumanymais prisidėju- 
siems prie to sėkmingo įvykio 
pasisekimo; padėkota šeiminin
kėms už valgių pagaminimą, jų 
vadovei p. Juodienei.

Po to sekė šokiai ii dainos 
prie lietuviškos muzikos, žo
džiu tariant, tai buvo šaunus, 
manau, pirmas toks ir iškiliau
sias bet kada mūsų lietuviškoje 
viensėdijoje buvęs įvykis, po- 
kvlis. J. Krs.

karts nuo karto paminėti apsi
lankymus.

Malonu, kad vadovaujantieji 
asmenys turi sveiką nuovoką 
prieš įvairaus tipo pasimetėlius, 
bendradarbiautojus. Vyčių va
dovybė — idealistų ir gerų as
menų rankose. Nemanau, kad 
taip lengvai duosis išmušami iš 
pusiausvyros, nors yra tykojan
čių asmenų, -kuriems trūksta 
principingumo.

110 delegatų, 22 svečiai ir ta
rybos nariai. Baigta malda. Visi 
vyksta į Vyčių salę.

Priimta eilė rezoliucijų. Rin
kiminė komisija k r u o pščiai 
skaitė balsavimų korteles ir pa
teikė davinius prezidiumui. Ki
lus abejonei, skaitė antru kartu.

Kai kilo klausimas važiuoti i 
ALTos konvenciją Clevelande ir 
siųsti atstovus, mokėti kelionpi
nigius. V. Samaška labai teigia
mai pakalbėjo. Jį parėmė Pa
kalniškis ir siūlė siųsti princi
pingus atstovus. J. Stukas, kaip 
visuomet, įtikinančiai palaikė 
pasiūlymą siųsti atstovus į 
ALTos suvažiavimą.

K. Paulius

naitienė ir Likanderienė, Biru
tės draugijos vardu; 4) buvo dar 
vienas sveikinimas, kurio nenu
girdau.

Vyko diskusijos, kaip sudo
minti jaunimą Vyčių organiza
cija. Pagal dienotvarkę turėjo 
kalbėti moderatorius M. Kassel, 
kun. Ant. Saulaitis ir Fr. Zapo- 
lis. Kalbos buvo ilgokos ir duoti 
praktiški patarimai. Dar keletas 
dalyvavo diskusijose. Kalbėjo 
ir M. Pleškys apie Lietuvos kul-kiek dviprasmiškai teigiama 

Lietuva esant Sovietų Sąjungo
je. ..” VLIKo deklaracijoj pa
rašyta: “Nepriklausomybės ko
vos pagrindą sudaro... lietuviai 
ok. Lietuvoje, bet toje kovoje 
dalyvauja... kurie kenčia trem
tį ar įkalinimą Sovietų Sąjun
goje. ..” Iš šio teigimo B.N. jau 
nori įžiūrėti lyg ir patvirtinimą, 
kad Lietuva kažkaip kitaip, ne
gu okupuota, esanti Sovietų 
Sąjungoj. Tokiu sofistiniu žong- 
leravimų galima ir prie nesąmo
nių prisiirti. Juk deklaracijoj 
sakoma “.. .kovoje aktyviai da
lyvauja. .. ir tie, kurie gyvena 
užsienyje — laisvajame pasau
lyje”. Tat pagal B.N. išvedžioji
mus ieškokime Lietuvos jau da
bar laisvajame pasaulyje! U

Pagaliau, ko B.N. siekė to
kiais suktai kreivais “atšvieti- 
mais” besibraudamas į spaudą? 
Jis tvirtina: . .Lietuvos vada
vimas yra didžios atsakomybės 
darbas”. Tat jei jau B.N. turi 
patyrimą ir žinių, kodėl jomis 
nesidalinti betarpiai kur to pri
reikia. Kaip pasielgta minimu 
laišku, nesimato diplomatinio 
apsukrumo ar tautos laisvinimo 
siekiams paslaugos — tikrai tik 
atsišviečia tuščiomis pagyromis. 
Taip besireiškiant, neparodoma 
ATSAKOMYBĖS Lietuvos va
davimo darbe! P. Šilas

statuto atitinkamo paragrafo 
net buvo • slaptas balsavimas. 
Gavosi įspūdis, kad tvarka sta
tuto ribose ir susiklausymas pa
vyzdingas. Statuto siūlomas pa
ragrafas dauguma balsų nepa
keistas.

Džiugu pastebėti, kad čia gi
mę lietuvių kilmės jaunuoliai 
su meile ir pagarba mini Lietu
vą. Pas mus perdaug šiaudadū- 
šių net aukšto rango pareigose, 
kurie apsisprendė bendradar
biauti su okupantu ir patys va
žinėja ir dar jaunimą siunčia į 
Vilniaus Kapsupo universiteto

turą ir susijusius klausimus. (Jo kursus. Jau 20 laidų baigė. Pra- 
tėtis dipl. ekonomistas, Naujie-| §neko tik viena studentė ir stu- 
nų bendradarbis.)

Mandatų komisija pranešė?, 
kad yra 165 delegatai, 22 svečiai.

12 vai. buvo laikomos Šv. Mi
šios. Jas atnašavo Marquette 
Parko Šv. Mergelės Marijos pa-, 
rapijos klebonas kun. A. Zaka
rauskas. Stebėtis reikia, kad čia 
gimęs pasakė konvencijos daly
viams toki patriotinį pamokslą 
apie pavergtą Lietuvą ir perse
kiojamus tautiečius. Pabaigai 
prašė Dievą gelbėti Tėvynę ir 
kenčiančius tautiečius. Per 200 
dalyvių giedojo lietuviškas gies-l 
mes. Klebonui asistavo keturi 
kunigai. Apie 90% dalyvių ėjo, 
prie šv. Komunijos. Pamaldos 
buvo lietuvių kalba, pamokslas 
angliškai.

Pietus kai kurie valgėme 
Radisson restorane.

Posėdis prasidėjo po 2 val.p.p. 
Pirmas kalbėjo Kamantas apie j 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kon
gresą. kuriame buvo Vyčiu pir- O V w a.
mininkas A. Skabeikis. Pasau
lio L. B-nė įteikė pažymėjimus 
Vyčių Sąjungai ir pirm. A. Ska- 
beikiui. Jis padėkojo.

Pranešė aukojusių pavardes. 
Pirmininkas dėkojo.

Po pietų delegatų buvo 136.
Priimta eilė rezoliucijų. Dėl

dentas, kurie atidengė “velniš
ką Maskvos planą”. Garbė tiems 
dviem studentams! Nemalonios 
žinios plinta apie Vasario 16 
gimnaziją, kurios auklėtinius 
pamėgo Vilniaus Kapsuko uni
versitetas.

Marian Skabeikis referavo 
“How to Improve Council Meet
ings”. Po to buvo perskaitytas 
ilgas aukotojų sąrašas.

J. Stukas griežtai pasisakė 
prieš raginimus važiuoti į okup. 
Lietuvą, kada Petkus, Gajaus- 

: kas ir kiti sunkiai kenčia Sibire 
ir krašte persekiojami dėl reli
gijos, spaudos laisvės ir iš viso 
paneigtos žmonių teisės. Pasisa
kė prieš Draugo ir Darbininko 
nusistatymą, kurie nesidrovi

JAY DRUGS VAISTINĖ

p

2759 W. 71st St., Chicago, UL
’ 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

I
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DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIRNOSR OALIK.A GAUTI NRPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMRNtS VEIKtJG |R RAiYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. — MINTYS IR DARBAI, 2SO psl.. Uečiančlui 190B

metu Jvykiua. Jablooakic Ir Totoraičio jaunai dienai Ir 
ropinis*.___________________________________ _______

Sr. A. J. Gv«*en — DANTYS, ju prležfflra. aveikata tr freBa 
Kletaia rlrteUala, vietoje M.00 dabar tik ____ ____

MlnHtali rirtellali tik _________________ .
Dr. A. J. Ovaeen — AUKŠTA KULTŪRA — flAUROt tMONtl

Kelione* p*, Rnropa lipOdtlel Dabar tilt

L7JT S*. HALSTKD ST. CHICAGO. 1U, U60I

| «. MAUDIMO*. CMICABO I, MX Friday, August 24. 1979

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
1. A KISS IN TH t DARK. Piiintaku lr_ tntvmta nuvtyklr

tprtiyail. palatl Ii gyvenimo. Lengva* rtUina. gyvi šuud*. sr»ži*l lilelfa 
150 piri. EAina S2J0.

Dr. R. Kerrflut, HISTORY OP LITHUANIA. Uetavoe Wtortioi 
antranki nuo pat aenuju imliu pokario aetą. Vidutinio formato. 14? 
xL, kainuoja 13.00.

Dr. Ju«aa B. Kooilvi, VYTAUTAS TH R GI S AT. latorlmal DLK Vy 
auto bruožai, paliečiant to laiko LletuToa valatyoe* ir ioa kaimynu Utorlja 
111 pal. Kaina S3.00. Kietala virieliala $4.00.

Dauguma knygų yra tinkamo* dovano* jvalrlomla progomla. Jai b 
dtai knygai galima Irigyti atsllanklua 1 Naujienai arba ataluntua čeki v 
■daigine perlaida

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.------ $10.00

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

Minkšti viršeliai $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________________  $15.00

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti

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

Pridėti doleri palto išlaidom*.

$10.00
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'i Chicago SS3.00 per year, $18.00 p«r 
ux monthi, $10.00 per 3 months. Im 
jther USA lecilitje* $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
Jiree months. Canada $33.00 per yean 
Hher countries $34.00 per year.

poei jaetu -------------------
trims mėnesiams ____
vianam menesiui ______

_ $16.00 
_ $ 9.00 
- X 3.00

Kanadoje 
metame ------------------
pusei metu __________
vienam mėnesiui ______

_ IS3.00
_ 318.00
_ $ MO

20 cents per ccpj. UžsieniuoM:
_ $34.00
_ 31B.00
_ 1 4.00

Nwo gruacHtio &
Oi»nrai4io kiUct:

metama -------- ,
pusei metu------------------
vienam mėnoaini ______

'hicagoje ir priemi^&uoee:
met&mg_______________ fSS.90
pusei metu ____________ H8.00
trims mėnesiams _______  >10.00
vienam mėnesiui _______  S

Naujienom eina kaadiao. UakLriant 
sekmadienius. įleidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chica*o, 
UI aoeoe. Telnt 431-8100.

kitose JAV Tietoaa: 
taetama---------------------08JI

Pinigas reikia durt Hsoay
Orderiu karia m ainkyas.

Gudelis komunistų partijos 
nariu niekad nebuvo

savaitės Laisvos Lietuvos numeryje jis tvirtina, kad as 
1924 metais priklausiau komunistų partijai ir rengiau
si nuversti nepriklausomos Lietuvos vyriausybę. .Tvir
tina, kad komunistu aš jau tapęs dar besimokydamas 
Realinėje Marijampolės gimnazijoje. Tokius tvirtini

mus skelbia L. Virbickas, buvęs Augustino Voldemaro 
bendradarbis.

“Naujienos” rašo, kad Voldemaras į Lietuvą 
įnešęs svetimas mintis, bet kokias, tai neprasižio
ja. Geriau būtų, jei jis primintų savo skaitytojams 
apie savo nelegalią komunistinę veiklą dar 1924 me
tais, kai lankė gimnaziją. Tuo metu, kai Lietuvos 
patriotai, jaunimas pradėjo kurti ir stiprinti Lie
tuvą, tai M. Gudelis su savo komunistiniais patarė
jais ir draugais rausėsi po valstybiniais pamatais, 
organizavo ir platino nelegalius lapelius, dainuo
damas revoliucines dainas bei internacionalą ...

(Laisvoji Lietuva, 1979 m. rugp. 23 d., 10 psl.) 
Ponas Virbickas, viešai skelbdamas tą tvirtinimą, 

parodo kad jis nežino, ką kalba ir neturi jokio supra
timo apie Lietuvos praeitį. Iš tikrų šaltinių žinome, 
kad M. Gudelis nei Marijampolėje, nei Kaune, nei Tau
ragėje, nei Šiauliuose komunistų partijos narys nebu
vo, jokioje komunistų kontroliuojamoje organizacijoje 
nebuvo nei gimnazijoje, nei universitete, nei už mokyk
los sienų. Prof. Albinas Rimka norėjo leisti jį Vokieti
jon žinių gilinti ir grįžti į profesūrą.

Ispanijon Gudelį ragino važiuoti Felicija Bortke-

.~4

Dagys. “Sunkūs • laikai ”

Paskutinėmis dienomis Lietuvos laisvės, sąžinės 
laisvės ir žmogaus teisių priešai ir vėl pradėjo biaurią 
propagandą prieš Naujienas ir dabartinį jų redaktorių 
Martyną Gudelį.

Bando sudaryti įspūdį, kad Naujienos yra pats di
džiausias lietuvių tautos priešas, o jų redaktorius Lie
tuvos reikalų nepažįsta, apie komunistus turi susidaręs 
netikslią nuomonę ir Amerikos lietuviams ' 
kia sudaryti lietuvių vienybę ir dirbti draugingą darbą. 
Jie nori įtikinti Naujienas, kad Kudirkų kelionę apmo
kėjo Gailos vadovauta Bendruomenė, kad Helsinkio ak
tai naudingi tiktai rusams, kad kažkas kitas buvęs Bel
grado konferencijoj, o Dr. Bobelis yra tiktai agentas... 
Nei Gudelis, nei Naujienos netiki tokiais dalykais. Jie 
ne tik netiki, bet ir pasako visiems lietuviams, kad ne
betiki. Lietuviai žino, kad tos čia suminėtos žinios yra 
melas. Ir Naujienų skaitytojai žino, kad tai yra 
melas.

Gandų skleidėjai pasiryžę melą kartoti,kad teisybės bi
jantieji žmonės tuo melu patikėtų. Kartais nuo karto’ 
ir mums reikia šį melą atsakyti, kad lietuvių dauguma 
juo nepatikėtų.

/ —“—~ ..............
Valerijonas Šimkus, neturėdamas jokios nuomonės 

apie pagrindines žmogaus teises, ir dar mažiau apie 
žurnalistams, savo leidžiamajame dvisavaitinuky leidžia 
kitiems tokiems pat nekompetentingiems rašyti melą ir 
šmeižtus.

Prieš keturis mėnesius tas pats Šimkus sulaužė 
tremtin. patekusių lietuvių susitarimą, vadinamą Dr. 
K. Griniaus amnestiją, leido tokiems patiems inkom- 
petentams laužyti susitarimą ir pradėti šmeižto 
kampaniją lietuvių tarpe. Jie nekreipia dėmesio į komu
nistus, pavergusius visą lietuvių tautą ir prijungusius 
prie Rusijos visą Lietuvą, savo dvisavaitinuko pusla-

vičienė, kad parašytų reportažų apie visuomeninį Ispa-’Mes norėtume daryti visa kas

JONAS- VAIČIŪNAS

Vieškeliais ir šunkeliais (3)

JAUNIMAS, JAUNIMAS, JAUNIMAS...
Apie nieką, tur būt, daugiau vieši reklaminiai poveikiai, pa 

nesirūpinama, kaip apie mūsą- 
ją priaugančią] ą kartą, priva
lančią pavaduoti mus,'kada mes 
pasensi me ar visai pasitrauksi
me amžina j in gyvenimam

Mes tuo tikime, mes viliamės.

nijos gyvenimą, kai savivaldybių rinkimai daugumą 
balsų davė respulikonams, o karalius civilinės gvardi
jos lydimas, išplaukė į Marseilles ir apsigyveno Pran
cūzijoje.

Nei Ispanijoje, nei Prancūzijoje, nei Vokietijoje 
Gudelis nepriklausė jokiai komunistinei partijai ir su1 CU.OJA1CU kJUUUllC lIYlcl UCU JVXX1CL1 Vili UIUCUlllVl UI J CL1 'CU.

tiktai ken- komunistais niekad nedirbo. Amerikon atvykęs tuojau 
pradėjo dirbti Naujienose. Kelis metus"'jis rašė laikraš
čiui tarptautines, žinias ir informacijas apie Lietuvą, o 
paskutiniais metais redaguoja dienraštį. Naujienų 
skaityti nebijantieji žmonės žino Gudelio nuomonę apie 
komunistus.

Amerikoje yra visa eilė dar gyvų lietuvių, kurie 
Gudelį pažįsta ir žino, kad jis niekad komunistinėms 
organizacijoms nepriklausė ir nepriklauso. Jeigu jis 
būtų priklausęs, tai jo mokyklos ir darbo draugai būtų]

galima, kad tik atžalynas liktų 
lietuviais, kad suprastų tautos 
dvasią, kad po jų ateinančius 
irgi sugebėtų mūsų tautos vai
kais paruošti.

Taip, mes gėginame, nors ne
galėčiau tarti, kad sektųsi per
daug gerai. Mat, faktas lieka 
faktu, mūsų jaunieji tėvai jau 
nerodo per, didėlio .susidomėjimo 
lituanistiniu «. švi etimu. - ■ Atsiran
da vis daugiau-ir daugiau ne
leidžiančių savųjų lietuviškosna 
mokyklosna. Priešingai, atsiran
da net tokių, kurie veža savąjį 
prieauglį pramokti lietuvybės 
net 30 ir daugiau mylių. Štai, 
geriausias pavyzdys, Mielas 
Skaitytojau.

Kai kurių jaunų tėvų abejin-

prieš ko- 
bet, gink 
pavergtos 

gražesnį,

žinojęs ar girdėjęs. Jeigu būtų buvęs, komunistas, tai 1 lietuvybei. užkrečia ir,ki-
Naujienose darbo nebūtų gavęs. ■ . . _ • ■ _ . ■

Tai visa skaitančioji Amerika žino, bet to nežino] daugiau įtakos už geras. Antra 
•50 metų apie visuomeninį darbą tylėjęs L. Virbickas, vertus, švietimo vadovybė, ypač 
Neturėdamas tikslių žinių, jis senatvėje skelbia melą, paskutiniųjų kelelių metų eigo-j 
Tą melą kartoja Valerijonas Šimkus, nes melas irpe’ Per mažai ruošia įtaigojnnų^ 
šmeižtas yra lengviausia priemonė savo * priešams apš
meižti. Naujienos paskelbė kelių lietuvių tautininkų ir 
frontininkų nuomonę apie voldemarininkus.

tus. Paprastai taip ir būna, kad 
blogi pavyzdžiai visuomet turi

nes
tėvams, per mažai rūpinasi, ska
tina ir lietuvių visuomenę lit-ua-i 
nistinių mokyklų reikalu. Kad- 

Vietoje ’ Vienas antras rašinys ir atsiran- 
paaiškinti ir pasiaiškinti, kodėl Voldemaras taip elgėsi,! da, tai dar ne viskas. Pirmiau- 
jie pradėjo Naujienas ir Gudelį šmeižti, tarytum Gude-;, šia, "M tų rašinių, labai nedaug, 
lis būtų Voldemarą išgalvojęs ir lietuvių tautai'pa-’ 
skelbęs.

vyzdžiui:, švietimo vadovybės 
rūpesčiu, apylinkėse, kur esama 
šeimų su mokyklinio amžiaus 
vaikais, galėtų būti ruošiami 
spausdinti ar piešti šūkiai, vie
šose vietose iškabinami, žino
ma, dar yra daug ir kitokių 
būdų.

Sakysime, kad tai sunkus dar
bas. Taip, mes su tuo visai su
tinkame: darbas nelengvas. Ta- 
diau asmenys, ateiną į valdybas, 
tam ir yra, kad rūpintųsi lietu
viškumo išlikimu, dėtų visas ga
limas pastangas, naudotų visus 
prieinamus metodus.
.* Vjsa bėda, kad švietimo vado
vybė priėmusi .vadovėlius,''nesi
derinančius su lietuvio būtinu 
nusistatymu: kovoti 
munistinį okupantą. 
Dieve, ne parodyti 
Lietuvos gyvenimą
negu Nepriklausomos Lietuvos. 
Argi dar ir dabar vadovai, mo
kytojai ir tėvai nesusipras ir 
nuodins ir toliau nekaltus dobi
lėlius ir žydinčias lelijėles pavo
jingais nuodais? Ogi labai leng
va išimti iš mokyklų tokias kny
gas, nes pakaitų, kaip tikri pe
dagogai teigia, esama. Sakyki
me, tai būta klaidos, bet kodėl, 
kada buvo įrodytas tų vadovė
lių žalingumas, jie, tie vadovė
liai, buvo užsispyrusiai pačių 
aukščiausių švietimo vadovų gi
nami??? Žinoma, vadovams ir 
kris atsakomybė, ir jie turėtų 
apie tai labai pagalvoti, o ne gy
venti šia diena: šiandien mes 
taip norime, taip ir bus! Ne. 
Gerbiamieji! .Gyvenimas nesi-1 
baigia nei su Jumis, nei su iūu- 
mis. šiandien, kada skaitome 
apie kovas dėl Lietuvos ir lietu

ti -antra: šiuo metu daugiau pa
dėtų ne rašiniai, bet tiesioginiai 
santykiai su vaikų' tėvais ir su

L. Virbickas skelbia apie Gudelį melą, o Šimkus tą jų kaimynais ar pažįstamais.
šmeižtą Laisvoje Lietuvoje platina. jTsi pavadinkime žodiniais įtai-

Virbickas klausįia, kodėl nieko neprasitaria Natl- gojimais. Dar galėtų būti ir
jienos apie Voldemaro Lietuvon atneštas svetimybes, —- • ■ -
tarum jis nežinotų, kad lietuviams Voldemaro įvesta neto įsteigtas “geležinis vilkas” buvo dar didesnė sve-

piuose tęsia tolimesnę melo ir šmeižto kampaniją. Šios diktatūra buvo didelė svetimybė, o prie priemjero kabi- tinybė.

vybės prieš šimtą ar daugiau 
metų, randame vardus teigiamų 
ir neigiamų lietuvių. Dabar pa
našios istorinės medžiagos bus 
daug daugiau, tai argi pagei
dautume, kad būtume įrašyti 

i juodomis raidėmis, bet ne švie
siomis???

Žygiuodami toliau per lietu
vių visuomenę, sutinkame gra
žius, tiesiog žavius jaunimo sam
būrius: šokių gnipes, chorus, 
jungtinius ansamblius. Jiems 
atliekant programas, šaukte 
šaukiame valio, džiūgaujame: 
štai, girdi, mūsų tautos ateitis!

Pabendraukime su tais an
sambliais keletą metų. Daugu
ma jaunuolių jau bus' iš tų an
samblių išėję, jų vieton stoję 
kiti. Taigi, ansambliai gyvi.

Bet kur tie, kurie iš ansamb
lių pasitraukė? Ar jie kur kitur 
prie lietuviškumo pritapo?

Jūs galite lygiai gražiai atsa
kyti į klausimą, Mielas Skaity
tojau, argi ne? Mariau, kad Jūsų 
atsakymas bus toks pat, kaig ir 
šių žodžių rašėjo: iš jų dalis su
sibūrė skautų, ateitininkų ar 
kitosna organizacijosna. Bet tai 
tik dalis. Dauguma prapuolė, o 
prapuolusius sunku sugrąžinti, 
gal būt, neįmanoma. Į viešą lie
tuvišką darbą įėjusių labai ma
ža. Kas keisčiausia, gerai ar 
apygeriai mokančių ir kalbančių 
lietuviškai tarpe . 19-os ir 30-ies 
metų amžiaus gana daug, bet jie 
niekur nesirodo,- paprastai, nei
na į lietuviškus renginius, ne
skaitant ant pirštų suskaitomų 
išimčių, — nors lietuviškai kal
bėti nevengia ir net tarpe savęs 
lietuviškai sušneka.

Mano žmonos, tuo pačiu ir 
mano giminaitis, 23 metų vyras, 
pernai vedė gerą lietuvaitę. Abu 
lietuviškai pyškina '.be veik ibe 
priekaišto; Tarp savęs, k^n'kas 
girdi, tik lietuviškai šnekasi: Ži
noma, kai niekas negirdi, ką‘įgali 
žinoti, bet, atrodo,' vartoja abi 
kalbas, kaip kada pasitaiko. Bet 
į viešumą neina, motyvuodami 
tuo, kad perkrauti darbais savo 
srityse^ turi daug valandų dirb
ti, reikią įsikurti, pradėti gy
venti.

(Bus daužau)

Suimtas vaiky žudikas
SPRINGFIELD, Ill. — Suim- 

tas tūlas William Gauthney, 
57 metų, kaltinamas nužudymu 
dviejų vaikų — M,<r 12 metų 
amžiaus, kūrie dingo 1975 metų 
rugpjūčio 30 dieną Nebraskos 
mugėje, Lincoln mieste.

Gauthney taip pat praeitą 
gegužės mėnesį buvo kaltina
mas už 1976 m. nužudymą Mar
ko Helmig. 9 m:,- iš Pekino, ir ki
to 14 m. amžiaus vaiko iš Nor
mai. Kaltinimų serijoje minimi 
pagrobimai ir nužudymai.

ALGIRDAS GUSTAITIS

Kaip Gervėčiai buvo prijungti 
prie Lietuvos

(Tąsa)
Prašome gyventojams pranešti, kad jų 

sritis netrukus bus prijungta prie Lietuvos, te
gul jie pradada vietoj organizuoti lietuviškas mo
kyklas ir kitką, tegul perspėja vietos administ
racijoje esančius gudus ir lenkus, kad jie būtų 
ramesni, nes jų valandos jau suskaitytos. Išvyk
stantieji pasiėmė po nemažus ryšulius lietuviškų 
knygų, periodinės spaudos.

Pažymėtina, kad vežti lietuvišką spaudą į 
ne lietuvių administruojamas sritis buvo rizikin
ga, nes tradiciniais, auto priemonėmis,arkliais ir 
kitaip keliaujančių daiktus dažnai tikrindavo 
vokiečių kariniai žandarai ir, atradę jiems neži
nomos spaudos, atimdavo, ją vežusius sulaikyda
vo. Bet mes jau turėjome už lietuvių administ
ruojamų ribų veikiančius Lietuvių Komitetus, 
kurių pagrindiniai buvo Lyd°je ir Gardine. Vi
siems “už sienos” keliaujantiems patikimiems 
lietuviams duodavome tų Komitetų adresus, ir 
jeigu įK,;”davo į nelaimę, turėjo tuoj į juos kreip 
tis. Tie Liet.ivų Komtetai turėjo gerus ryšius 
su okupacine vokiečių karine vadovybe, buvo 
l>as juos užsiregistravę, su tų sričių kariniais vo

kiečių komisarais palaikė taktiškus ir draugiš
kus santykius, kaip ir su tų vietovių gudų admi
nistracija.

Tų sričių gudai nesipriešino lietuviškos spau
dos bei inforacijų skleidimui, nors iš jų jokios 
paramos negavome. Tiek buvo gerai, kad jie 
tuolaik mums netrukdė, nors numanė, o vėliau 
ir žinojo, kad lietuviai nori tas sritis prijungti 
prie Lietuvos.

Vokiečių žandarų reikėjo saugotis ir pačia
me Vilniuje, geležinkelio stotyje ir kitur, nes jie, 
pamtę jaunus žmones ką sunkiai nešant, kartais 
sulaikydavo, patikrindavo to asmens dokumen- 
tus, atidarydavo bei patikrindavo nešini. Taip 
jie gaudė įvairių rūšių kontrabandininkus, spe
kuliantus, komunistų agentus.Tebeesantiems Vil
niuje ar lietuvių administruojamose srityse pa
tardavome duoti mūsų adresą Berods, tik vieną 
kartą teko pagelbėti sulaikytam lietuviškos spau 
dos platintojui, ją gabenusiam Į Pelasos (Lydos 
apylinkė) sritį. Tada gerai kalbėjau vokiškai ir 
be vargo atpalaidavau vokiškai nei kiek nemo
kėjusį kaimietį lietuvį nuo vokiečių žandaro. Sa
votiškai laimei, jis buvo sulaikytas netoli Kated
ros, tai bevedant į vokiečių areštinę, teko eiti 
pro mūsų įstaigą. Galėjo būti nemažo vargo, jei 
būtų jau atsidūręs vokiečių kalėjime.

Dar po kurio laiko patyrėme, kad į Gervėčių 
sritį išvyko keletas lietuvių, tarp jų, berods pora 
policininkų, perimti tos srities adminstracijos iš

gudų. Trumpi tuo reikalu rašinėliai buvo vokie
čių ir lietuvių (gal ir Mtų tautybių) spau-' 
doje. i

Gervėčių sritis prie tada Vokiečių okupuotos 
Lietuvos taip ir buvo prijungta, daugeliui lietu
vių net nežinant, kad tenai jau yra lietuvių ad
ministracija.

Pasitarus su Z. Blynu ir pasikalbėjus su mū
sų viršininkais iš Kauno nutarėme dėl to lietu
viškų žemių gabalėlio prijungimo prie Lietuvos 
nerašyti straipsnių, nei tos žinios plačiai skleis
ti. Aš maniau, kad tyliau dirbdami galime dau
giau padaryti. Antra, nenorėjau, kad fanatikai 
lenkai ar kiti lietuviams priešingi žmonės išaiš
kintų, viso to darbo pagrindinį siūlą. Juo labiau 
nenrėjau atkreipti okupacinės vokiečių karinės

doj buvo parašyta, kad pagal teisingą karinės va
dovybės sprendimą, atsižvelgiant į vietos žmo
nių norą, .padarytas nedidelis administracinės te
ritorijos pakeitimas. į

Toka vokiečių spaudoje paskelbta žinute 
džiaugiausi, nes tuo visą Gervėčių srities prijiį- 
gimo nuopelną jie pasiėmė sau. Tuo buvo vyku
siai suklaidintas vokiečių Geštapas, komunistai, 
lenkai ir gudai. Atseit, teritorinis pakeitimas 
padarytas be lietuvių įsikišimo. ų

Visą II Pasaulinio karo laiką kasdien ve“ 
džiau dienoraštį. Tenai daug ką Pasižymėdavau 
Labai gaila, kad jo čia neturiu, nes dabar nega
liu paduoti datų, parašyti smulkmenų. Betgi to
mis detalėmis, gal galės kas nors papildyti 
vėliau.

vadovybės dėmesio, o dar labiau Geštapo dėmesį. 
Oficialiai, žinoma, mes turėjome vaizduoti esan
tys vokiečiams lojalūs, bet Gestapas gerai žino-, 
jo, kad lietuviai turi stiprų pogrindį, atlipantį 
įvairius organizavimus.

Be to, nenorėjau, kad ir lietuviai žinotų. Ta
da būtų bereikalingų sveikinimų ir pagyrų. Su 
tokiomis mano nuomonėmis pilnai sutiko Zeno
nas Blynas*) ir Jonas Vokietaitis.

♦) Zenonas Blynas 1944 m. rusų‘- komunistų 
suimtas, išvežtas į Sibirą vergijai, kur ir žuvęs.

Taip Gervėčių sritis buvo prijungta prie Lie
tuvos. Tyliai, be jokių garsinimų. Vokiečių Spau-:

Netrukus į mūsų įstaigą atvyko tie pora mū
sų ryšininkų su dar vienu jaunu gervėtiškiu lie
tuviu. Jiė papasakojo, kaip vietiniai žmonės pri- 
jungti prie .Lietuvos, nepaprastai džaugėsi. Tik 
keli aršesni- gudai ar lenkai kažin kur pabėgę. 
Prašė kam nors iš mūsų įstaigos nuvykti pas 
juos, jie norėtų padėkoti, padaryti gražų su
tikima. . ■ i .

vilt biznieriai
GARSINKITE NAUJIENOSE
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DR. K. G. BALOTAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
4443 So. Pulaski Rd. (Crawford 
M*Jical Building) fol. LU 5-6446 
’•rimu ligonius pagal susitarimą.

Jei-neatsiliepia, aksimi ‘1.būti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«*Mmf»r Community kliniko* 
Maeteinot direktorius 

x93t 3. Manhaixn Rd., Westcn»st»r, IL. 
VALANDOS! 3- 8 darbo dienomis ų

Fotj 562-2727 arba 562-2728

TEI------ BE 3-5693

DR, A B. GLEVECKAS 
(JyVYTojas ir Chirurgėj 

SPECIAL Y BE AKIŲ LIGOS 
3Y07 Wttt 103rd Slrwl 

Vaiandos pagal $1151 ranm^

DR. FRANK PLECKAB 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 St. TeL 737-514J

Tikrina aku. Pritaiko akiniua 
“contact lenses’”

Vai įjuu suauarioią. Uždaryta treč.

B
-

J. VENCLOVA

LIETUVOS POLITIKA, 
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS

t

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

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

(Tęsinys)

"Viešpeti.s ranka buvo su jais ir 
gręžėsi į Viešpatį".

dtdtlit skaičius, kuria įtikėjo.

Ap. Darb. 11:21.
jo galybę ir vadovystę. Dėlto 
yra tarsi Viešpaties pirštas.

ir

DR.LEONAS SEIBUTIE 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet,

KAS ČIA DABAR DAROSI?

(Atkelta iš 2 psl.)

Uralas, Mordovija ir ki- 
suteikiant visas teises 
gyventi savo tėvynėje,

rinis 
tur), 
jiems

GRĄŽINTI visus tremtinius 
iš Sibiro, sudarant jiems sąly
gas gyventi savo gimtinėje, re
abilituojant juos kaip žmones 
ir piliečius,

LEISTI EMIGRUOTI visiems 
tiems, kurie politiškai yra nepa
tenkinti sovietiniu režimu ir 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS i tu0J Pat paleisti Lietuvos. Lat- 
6«n<ir« praktikė *p»c. MOTERŲ ilgei. 1 vijos ir Estijos rezistentus ir di- 

Ofitat 2652 WEST 5rtk SiRSET sidentus, kaip VIKTORĄ PET-
Tal. PR S-1223

OFISO VAL; piniū antrad., trečua. LĘ S A D Ū N AIT Ę,’ PETRĄ 
tf penki. 2-e. ir O-a vai. vak. Stjtadie 
auii' ^-4- vai. popiet ir kita Įtiki’j 

oagal auauarima.

Ofiso tslsf.: 776-2880 
Rszidsnciįos tslsfu 443-5545

DK. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Aparatai - Protezai, oan 
utuau Speciali pasaiha koloms. 
tATcn oupporwrir t t

i

i

sidentus, kaip VIKTORĄ PET
KŲ, BALĮ GAJAUSKĄ, NIJO-

PLIUMPĄ. VLADĄ LAPIENĮ 
ir kitus, — jie ir visi kiti lietu
viai nėra USSR piliečiai,

PRIMENAME MASKVAI, kad 
OH/TjI R i r?, V. JT. jį neturi jokios moralinės ir ju- 

UMTHUPEDAb-PROTE^JSTAS j ridinės teisės laikinai aneksuo-

63rd Stv Chicks*. IfL 60621 
t»l«f.y PRo*p*cf <-50M

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

takų chirurgija.
A 5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

.- Tel. (813) 321-4200

tame Pabaltijy, kuris niekuomet 
nebuvo, nėra ir nebus etnine 
Rusijos ar sovietinės Rusijos te
ritorija. Maskvos šeimininkavi
mas Lietuvoje, Latvijoje, Estijo
je yra nelegalus ir nusikalsta
mas prieš tarptautinę teisę, hu
manizmą ir valstybinį integra
lumą bei suverenitetą,-

MASKVA. NETURI TEISĖS 
mobilizuoti Lietuvos jaunimą į 
svetimą sovietinę armiją, nes 
jis, prisilaikant tarptautinės tei
sės, kaip ir jų tėvai, nėra USSR 
piliečiai, kadangi Lietuvos. Lat
vijos ir Estijos valstybės ir šian
dien yra nepripažintos- USSR 
“respublikomis” p a v aidžiomis

Leidimai — Pilni apdnudi 
ŽEMA KAINA

' £ “Lietuvos Aidai’
KAZE BRAZDilONYTė

labai 
turė-

vai p augti ir auklėtis”.
Dėl to visai teisingai J. Her

der (56-75) tvirtino: “Kiekvie
na tauta, kaip medis, žydi ant 
nuosavų šaknų”. Prof. dr. T. 
žiūraitis (201 -130) papildė: 
“Tauta kūrybinga tol, kol reiš
kiasi savo charakteriu”.

Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia 
kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis 
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 
taip pat, žiūrėti, kad mūsų darbai būtų vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 

i tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikia prašyti iš aukš
tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 

. ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.
1 ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI

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

teritorijomis ir buvusių valsty
bių konsulatai bei legacijos vis 
dar egzistuoja JAV (USA), Ka
nadoje, Anglijoje, Vatikane ir 
kai kuriose Lotynų Amerikos

■ valstybėse.
Lietuvos ir pasaulio jaunime, 

apsijunkime visi bendrai lais-: 
vės, demokratijos ir nepriklau
somybės kovai, kuri taip mums 
vis ems reikalinga kaip oras, 
duona ir laisvės idealai, kurie 
yra nenugalimi ir nemirtingi.

REIKALAUJAME, kad Lie
tuvos, Latvijos, Estijos klausi
mas būtų legaliai iškeltas at ei- i 
nančioje Madrido konferencijo
je, statant imperialistinei Mask
vai klausimą apie suteikimą vi-j 
sam aneksuotam Pabaltijui tau-1 
t.nę laisvę ir politinę-valstybinę 
nepriklausomybe.

LIETUVIAI GALI IR TURI • veikimą..-. Ne mūsų uždavinys 
kitas tautas pamėgdžioti, bet sa-

Užtat ir lietuvių tauta suny
ko, kadangi ji buvo verčiama 
priimti svetimą gyvenimo būdą 
bei papročius ir svetimą kalbą.

Mažeika k' Evans

Pats žodis “tauta” yra 
senas. Jau senovė- trakai 
jo žodį “tauta” ta pat prasme, 
kaip ir lietuvių. Senovės keltai 
“teuta” ir latynai “touta” vadi- į 
no bendruomenę. Tautos žino-; 
mos jau gilioj senovėj. Kaip jau 
buvo minėta, lietuvių tauta yra 
labai sena. Prof. A. Mueller 
(Elemente der Staatskunst, I, 
204) tautą apibūdino, kaip to
bulą žmonių bendruomenę, ilgos ; Ir dabar mūsų internacionalistai 
eilės buvusių, dabar esančių ir 
būsimų kartų, sujungtų vidiniu 
ir mirties ryšiu.

Tuo pačiu ir lietuvių tautą su
daro ne tik dabar gyvenantieji 
lietuviai, bet it tie lietuviai, ku
rie gyveno nuo seniausių laikų 
ir kurie ateityj gyvens. Todėl 
kiekvienas lietuvis turi gerai 
pažinti savo tautos visus įvykius 
nuo seniausių laikų ir rūpintis 
savo tautos ateitimi. O kaip gy- 

* vas organizmas, tauta turi savo 
sielą: Vydūnas (186-117) nuro
dė: “Taip-tautos siela apgaubia 
visą tautą:.. Visame kame lie
tuviška gyvybė atsispindi iškel
ti į šviesesnę sąmonę. į harmo
ningesni gyvumą. Į galingesnį

žudo lietuvių tautą pagal iš sve
tur atsineštas idėjas, tempdami 
ją ant svetimo kurpaliaus ir ne
sirūpindami lietuviškos dvasios 
gaivinimu.

PAGRINDINIS TAUTOS 
SIEKIMAS

atstovauti patys save Jungtinė
se Tautose ir visose tarptauti
nėse organizacijose. Jie turėjo 
ir privalo turėti savo suvereni
nes ir nepriklausomas vals
tybes.

POLIDARIZUOJAMĖS su vi- 
~ais nogresyviais ir laisvės trokš
tančiais piliečiais visu tautu ir 
kort’nentų.

ŠALIN /MASKVOS • RANKĄ 
nuo Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos. Mes, LPS jaunimas, nepri
pažįstame sovietinės jurisdikci
jos Pabaltijy ir sovietinės pilie
tybės. primestos pabaltiečiams!

TEGYVUOJA LAISVAS IR 
NEPRIKLAUSOMAS PABAL- ’ 
TIJYS, UKRAINA, KAUKĄ-' 
ZAS IR VISOS SOVIETINES j 
RUSIJOS PAVERGTOS NE-'

i

RUSIŠKOS TAUTOS IR VALS-

Lietuvių Patriotų Sąjungos ir 
biuleten:o' adresas: P.O. Box 
■246, Station “V”. Toronto, Ont., Į 
Canada, M6R 3A4.

(Pabaiga)

Kiekviena tauta nori savaran
kiškai pagal savb būdą gyventi, 
laisvai reikštis ir kurti. O tam 
reikalingos sąlygos, kurias gali 
sudaryti tik savo valstybei To
dėl ir tautos siekia sukurti sa
vąją valstybę, kaip ir konsta
tavo:

1) Prof. V. Jurgutis (68-10): 
“Geriausia priemonė savo tau
tybei palaikyti, visoms tautos 
savybėms ugdyti yra politinė 
tautos nepriklausomybė. Todėl 
kiekviena susipratusi tauta de
da pastangas ir nesigaili jokių 
aukų tam, kad sukurti savo tau
tinę valstybę”.

(Bus daugiau)

— Irano karo vadai nori grįž
ti prie demokratinės santvarkos.

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Te!. 737-8600
TeL 737-8601

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

PERKRAUSTYMAI

Tol. WA 5-8063

Progromos1 radėja

SOPHIE BARČUS
RADIJO ilIMOS VALANDOS 

Vh*f prBfrinwf lt WOP A,

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Ave.
St Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-1004

Llatuvfų kalba: kasdien nuo pir- 
rdadienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet. Šeštadieni*!* 
ir aekmadlenlaia nuo 8:30 iki 9:80

Vedėja Ald«na Daukuc
Telefa HEmtaHr 4-24U 

715T S*. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 66629

Kasdien noo piruladienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St. Petersburg. Fla., 8:30 PP- 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2F46 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

TeL: Y Ards' 7-5401

Nuo
TeL: OLympic 2-1003

C 1-8

TeL YArds 7-1911Passbook Savings,

I — NAUJIENOJ. CHICAGO 1, ILL Fildav

Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių 
Asociacijos

4 Yeats Savings
Certificate 

(Minimum S500)

TURiME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4416

4 
k1

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayettfc 3-35YJ

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

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

-------  GEORGE F. RUDiMINAS
■3319 So. LITUANICA AVE. Tel.; Y Ard, 7-11.38.11M

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Microwave Cooking 
Saves Time & Energy

With all the emphasis pointing to our dwindling energy 
resources, today’s homemaker can do her part in conserving 
energy through programmed micro wave cooking.

Continuous testing by Frigid aire home economists has 
proved that many foods can be cooked in up to 75 percent less 
time than it takes with a conventional range. With the addition 
of a ^memory” feature in a new electronic Touch-N-Cook 
microwave oven, a homemaker, with the touch of her finger, 
can program the unit to change its setting automatically.

For example, the homemaker can set the controls to defrost 
for a certain length of time. At the end of the defrost period, 
the oven allows for a holding time, then it will cook the food 
at the p.’eset power level and cooking time, or the preset 
cooking time and speed.

Every recipe developed for microwave cooking has been 
timed to minutes and seconds. However, a microwave oven is 
more than just a super-fast energy saving cooker. Its versatility 
seems limited only by the homemaker1® own ingenuity in solv
ing mealtime problems. Here’s 110 minute recipe:

_ Asparagus Ham Bundles
can (11 oz) condensed

Cheddar cheese soup 
tablespoons water 
teaspoon celery salt 
Sliced almonds

dices (8-oe pkg) thin-
sliced boiled ham

dices (6-oz pkg) Swisa
cheese

can (15 oz) green
asparagus spear% x
drained

1. Separate ham slices and lay them on a flat, surface. Cut 
each cheese slice in half crosswise, and place atop each ham . 
slice. Top each with 2 to 3 asparagus spears. Roll and place in
a single layer, seam side down, in a 12x7^-incb glass baking dish.

2. Combine aoup, water, and celery salt; spoon evenly owr 
asparagus-ham rolls. Cover with plastic film.

3. Microwave on Medium for 8 to 10 minutes. Herce a hole 
lathe film for Meam io escape Sprinkle with, almonds and serve* t

YIELD: 4 to 6 sarrixupL - '•

■ (PAGAL TeVUS EIGAS)
Gyv. Cicero, Illinois.

Mirė 1979 m. rugpiūčio 22 d., 4:45 vai. popiet, sulaukusi se
natvės. Gimusi Lietuvoje, Šiaulių apskr.. Žagarės vaisė.

Amerikoje išgyveno 75 metus.
Paliko nuliūdę: dukterys — Ellen Sleph ir Violet Kasti, žen

tas Joseph, sūnus Albert Putris, 4 anūkai — Col. Wayne Kasti, 
USSAF. taip pat Jane. Charles ir George Putris, 4 proanūkiai, 
2 seserys — Anna Luber. gyv. Floridoje, ir Jadvyga Aleknienė 
su šeima, gyv. Lietuvoje, bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Velionė buvo žmona mirusio Kazimiero ir motina mirusio William.

Kūrac pašarvotas J. Vancė koplyčioje, 1424 So. 50 Avenue, 
Cicero. Illinois.

šeštadienį, rugpiūčio 25 d.. 9:30 vai. ryto bus lydima iš kop
lyčios į šv. Antano parapijos bažnyčią, o Po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių Tautinėse kapinėse. .

V si a a Frances Putris. giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą bei atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
DUKTERYS. SŪNŪS. SESERYS. ANŪKAI. GIMINĖS.

Laidotuvių Direktorė Jeane Vance. Tel. 652-5245.

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

.Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE.

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
pasKOiu itiKaius visos mu
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitiKė mą. Mes norėtu
me būt: Jums naudingi ii 
a Lemtyje.

Sąskaita* apdraustos 
ki

2657 69 STREET
<_mcjgo, IL 6Oozy 

Tel. 925-/400
8929 SO HARLEM AVE, 

Bridgeview, IL 60455
i pi. 5*8-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470



Naudingi patarimai ir įdomus dalykai
e Benzino trūkumas ir jo kai-. ką. Prieš du metus rasta, kad 

nų kilimas verčia amerikiečius rūkančių kairiarankių yra 7% 
ieškoti asmeninių susisiekimo j ' ’
priemonių bent trumpoms dis
tancijoms. Tokia susisiekimo 
priemonė yra dviratis. Jis tinka 
važiuoti j darbą, krautuves ir 
daugeliu kitų atvejų, be to, yra 
tinkama priemonė sportui ir as
meniškam malonumui, šįmet 
JAV bus parduota apie 10 mili
jonų dviračių ir jie bus panau
doti virš minėtiems tikslams. 
Dviračių Gamintojų Sąjunga 
apskaičiavo, kad jeigu palankiu 
oru kelionės iki 2 mylių būtų 
atliekamos dviračiu, tai per me
tus būtų sutaupyta 2.5 bilijono 
galonų benzino. Trijų greičių 
dviratis kainuoja apie $80, bet 
yra dviračių su 10. 12 ir 15 grei
čių. Dešimties greičių dviratis 
yra tinkamas kalvotose vietose 
ir virš 6 mylių kelionėms. Padi
dėjus dviračių naudojimui, pa
gausėjo jų vagystės. Reikia im
tis visų atsargumo priemonių 
dar prieš dviratį perkant, taip 
pat susipažinti su dviračiais va
žinėjimo taisyklėmis.

* Michigan universiteto tyri
nėtojai pakartotinai nustatė, 
kad tarp kairiarankių yra daug 
didesnis nuošimtis rūkančių, ne
gu tarp vartojančią dešinę ran-

daugiau. 1978 m. buvo tikrinta į 
2,300 Detroito gyventojų ir ras
ta. kad dešinrankių rūko 60%, 
o kairiarankių net 78%. Dar ne
nustatyta. bet tyrinėjama, ko
dėl taip yra?

• Jei jums reikia suminkš
tinti sušalusį sviestą, paimkite 
atitinkamo dydžio porcelano in
dą ir j jį įpilkite karšto vandens, 
palaikykite porą minučių, kol 
porcelanas sušils, tada išpilkite 
vandeni ir po tuo indu paves
kite sviestą. Po keleto minučių 
jis bus minkštas, 6et neištirps.

kiaulienos, 5 šaukštai riebalų, 
3 svogūnai, ’/5 puoduko supiaus- 
tytų petruškų. 2 puodukai van
dens, */5 šaukštuko paprikos, 
druskos ir pipirų pagal skonį.

Supiaustyti arbūzą 2 colių ga
baliukais ir nulupti žievę. Api
barstyti druska ir duoti pasto
vėti apie valandą. Tuomet nu
sunkti sultį ir nuplauti arbūzą• Jei jums kepant duoną ar

pyragą, ji perkepa ir būna per-} su vandeniu. Keptuvėn įdėti ne
didelė pluta, įdėkite į krosnį 
kartu su kepiniu lėkštelę van
dens. *

( balų, supiaustytus svogūnus, su
dėti mėsą, pridėti druskos, pi
pirų, paprikos, supiaustytus po
midorus ir petruškas. Dabar 
įdėti dali šito mišinio Į gilesnę 
keptuvę ir išlyginti taip, kad už
dengtų dugną; ant viršaus su
dėti eilę, arbūzo;, paskui vėl eilę 
mišinio ir vėl arbūzo, iki sudė
site viską. Užpilti 2 puodukus 
vandens. Dabar galima pake
pinti (arba pavirinti) ant lėtos’ 

t . I ugnelės, iki arbūzas bus minkš- 
da tok} jo receptą: 1 juodas ar-. s 
buzas, .2 dideli pomidorai, 1 sv. S* 
maltos jautienos, ŲĮ sv. maltos • Mielių kubeliai daug ilgiau 

= • Į išsilaiko paslėpti’ druskoje ir pa-

• Modernių šeimininkių drau
gystėse mėgstama kalbėti apie 
juodąjį arbūzą—eggplant. Kon
servatyvios mūsų šeimininkės jo • 
dar neišbandė, nes lietuviškoje j 
spaudoje iki šiol nebuvo recep
tų. Sandaros 12 nr. Seiminin
kėms skyrelio redaktorė Jane 
Bajerčienė iš So. Bostono duo-

buzas,. 2 dideli pomidorai, 1 sv.

.. : .. - > - i

Ilgametis patyrimas — sąžiningas .darbas į e Lengviau atskirsit kiauši- 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Sendee: Bureau 
9727 S. Western Ave., Chicago, HI. 60643 

Telef. 312 238-9787 7.
• Nemokama^ patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinig. laivų kelto- Į nio plėvele' yrą nėtvūta ir trūks.

j nio. baltymą nuo ? trynio lei
džiant juos per ;leiką į stiklinį 
indą: baltymas nubėga, o try
nys pasilieka leikoje. Žinotina, 

} kad .sens tėį ė Jusiu kiaušinių try
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo’ režervaaTas”J nio. plėvele yrd netvirta ir trūks- 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus ta mušant kiaušini • *-į>Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir tekame r musant Klausinl- 
macijas visais kelionių reikalais. . e nifer-
B Vie“£

M. Miškinytė

t; PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į-Naujienas --- 

savo, asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa- — 
žinti ir jas' užsisakyti.

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau-Į-'J 
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 i plati

nimo vajaus talką!

Arthritis.Suffęręrs!.,
• Now. Get relief • 

for painful inflammation
.’. and protection for your stomach!

: “ For minor arthritis p^n,'Arthritis Peirf.1 : 
Formula has 50% more medicine than

1* . ordinary tieadache tablets: Plus two ’ ' 
antacids for douWe stomach protec
tion: Try' ‘Artfiritis 'Pain Formula, the 
arthritis specialist, from-the makers of

7: Anacin."

— M. Slavėnienė, rašytojo V. 
Putino-Mykolaičio sesuo, 25 Mo- 
rana St., Auburn, NSW Austrą-1 
lia,'praslinkus 12 metų nuo ra-j 
šytojo mirties, renka įvairius" 
straipsnius, pasirodžiusius pe- j 
riodinėje spaudoje ir ruošiasi} 
išleisti knygą.

— P. Sakas, Glendale, Calif., 
po ilgesnės pertraukos vėl tapo 
Naujienų skaitytoju, užsisaky
damas jas vieneriems metams.- 
Malonu jį matyti skaitytojų 
gretose.

— Henrikas Chvedukas iš To-, 
ronto tapo ne tik Naujienų skai-i 
tytoju, bet ir rėmėju, prie me-! 
tinės prenumeratos pridėdamas 
$7 auką. Dėkui. Taip pat dėkui • 
tos apylinkės tautiečiui^ užsisa
kiusiam- Naujienas 6 mėn., 
pavardės prašiusiam neskelbti.

— Dr. K. Pautienis, Pompano j 
Beach, Fla., šaulių Sąjungos bei; 
kitų patriotinių sąjūdžių daly-' 
vis ir visuomenės veikėjas, yra j 
didelis patriotinės spaudos re- [ 
mėjas, palaikąs ją savo vertin-j 
gaiš raštais, kuriais kelia lietu
vių ’ sveikatingumą, eidamas di
džiųjų lietuvių gydytojų tradi
ciniais keliais. Dėkui už visoke
riopą paramą. ■’

— Ą.a. Liudas Naglius, gyv^ 
Marquette Parke, buvęs ilgame
tis Žagarės valšč, viršaitis, mirė 

e rugpjūčio 18 d., sulaukęs senat
vės. Liūdėti liko sesuo Pranciš
ka Ramašauskienė ir jos sūnus 
Kazimieras.

— A.a. Aidas Gaidelis, Wo- 
donga, Australia, motelio savi
ninkas, tragiškai žuvo automo- 
bil:o nelaimėje rugpiūčio 5 d. 
Liūdėti liko žmona Birutė, duk-

■ ros Vijūne ir Jūratė, taip pat 
I tėvai — kompoz. Julius Gaide

lis ir jo žmona, gyv. Amerikoje.
— Kazė Požamiukienė, Bur- 

i bank, Ill., neseniai grįžo iš ke
lionės po Europą. Ilgiau buvo 
sustojusi Paryžiuje, kur duktė 
Ona studijuoja architektūrą.

— Union Pier. Mich., Lietuvių ♦
Draugijos valdyba šaukia meti-į 
nį narių susirinkimą š.m. rug-! 
sėjo mėn. 8 d. (šeštadienį) 5 vai. 
popiet, Čekų salėje, Community 
Hall gatvėje. Po susirinkimo 
ten pat bus tradicinė vakarienė. 
Vakarienė asmeniui 5 dol. No
rintieji vakarienėje dalyvauti, 
prašomi užsirašyti ir pinigus 
Įmokėti iki š.m. rugsėjo 4 d. pas 
kurį nors valdybos narį. (Pr.)

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

1 

suomenė kviečiama piknike da-j 
lyvauti. Apygardos Valdyba Į

• Lietuvių Krikščionių Be- 
mokratų Sąjungos Chicagos]

., bet?
’ ES

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NORE1RIEXS

j .2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629 e Tel. WA 5-2787 
J Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
T MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

K

Namai, žemi — Pi r davimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PEER AS KAZANAUSKAS, Prezidentas
į 2212 W. Cermak Road Chicago, III. Tel. Virginia 7-7747

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

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

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878,
839-1784 arba 839-5568.

DAR NEVĖLU

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

. ° rengtas beismantas. Prašau
(teirautis ir perduoti savo telefoną 

----į iš anksto. tril-irnanti 
kaina.

LABA] SVARUS 2 butų 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

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. —' 7

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

Viliojanti

namas ir

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY 
Skyriaus išvyka įvyks rugpiūčio| vajri aDdrauda —INSURANCE?
26 d. 2 vai. p.p. CK pirm. Vlado' 
Šoliūno rezidencijoj. 8335 Field- 
crest Avenue, Willow Springs, 
Ill. Dailininkė Barbara Morkū
nienė dovanojo puikų paveikslą, 
kurį vienas dalyvių laimės. Bus 
programa, vaišės, pasikalbėji
mas ir sveika atgaiva gražioje I barius ir 6 ^kambarių didžiuliu butu 
gamtos aplinkoje. Maloniai kvie
čiami visi krikščionys demokra
tai su šeimomis, artimaisiais ir 
svečiais.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arha 737-8534

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

3 ŠVARŪS BUTAI

Į 2 aukštu mūras su 2 butais po 5 kam.- 
_______ __ _ . “ L 

>u valgomojo ir saliono kombinacija 
20x42 pėdų dydžio. Diduma šios nuo
savybės yra remodeliuota. Nupirkite 
u jauku ir patogų namą su geromis 
pajamomis netoli Nekalto Prasidėji
mo bažnyčios. Skambinkite tuojau 

MICHAELS — Tel. 254-8500.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559. ...

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

• Iš anksto be raginime! pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede.......dol.
Pavardė ir vardas ................. ........ .....................................................
Adresas ......... ........ _..... -.....................................................................

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo .. 
yra naujas skaitytojas. Priede ........... dol.
Pavardė ir vardas ................  -..... .......
Adresas ................. ................................ .........

, kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

e 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 ..................    ................................... .....

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 lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 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
Naw York, N.Y. 10001

307 W. 30th St.
Tai. fill) 543-2210

"■ "t11 "■ ■

• SPECIALI 20% NUOLAI
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re Į 
teželiai, žiedai, gintariniai kam j

natūraliu židiniu. Hollywood 
formalus valgomasis, 

montuotos virimo ir kepimo krosnys, _ -- • J
J AJAV**--***** ---------------- - .

kaina, tik S59.900. Skambinkite 
MICHAELS — Tel. 254-8500.

ANT 48 PĖDŲ SKLYPO
I
J Tas didžiulis sklypas turi tikrai gražų
i ~ ’ -i:,:--------

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.)
• PARDUODAMA: įvairu: 

buto baldai, drabužiai, namų i' 
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. Želi pažįstantieji 
arba jo likimą žinantieji prašo
mi pranešti Petrui Kasaičiu1' 
Naujienose. 1739 S. Halsted St.. 
Chicago, IL 60608. Iš anksto 
dėkojame.

© PARDUODAMAS gerame 
stovyje pianinas ir suolas. Tei
rautis pirm.-ketv. tarp 6 ir 1C 
vai. vak. Tel. 776-4025. (Pr.)

kambarių Cape Cod stiliaus mūrinį

bai gražiai iškaltas beismantas su ba- 
I ru ir i_____ 2...... "" ” J
I stiliaus vonia.
I 111.VAA VV4.W vv/u ------------- ---

I 2 mašinų garažas. Įkainuotas bargeno į ---    — 1 • — 1—'X,

APŽIŪRĖKITE ŠI ŠEŠTADIENĮ 

12-6 VAL.
6616 SO. WASHTENAW

. Mūrinis bungalow, 4 miegami, įreng
us skiepas, 2 vonios, arti Maria aukšt. į 

. mokyklos ir šv. Kryžiaus ligoninės. •

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šule 
paruošta, — teisėjo Alphons 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos 
išleista knyga su legališkomi 
formomis.

Knyga su formomis gaun 
ma Naujienų administracijoj* 
1739 South Halsted St., Chics 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

Šv. Kryžiaus ligoninės.
Šimaitis, 436-7878.

BUSS. OPP. - 
Biznio Proga

IN TOWN
— Mieste

MARQUETTE PARKE parduoda- 
nas namas ir taverna. Dėl informaci- 

įių skambinti tel. 776-4956.

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniu sklypai pard.

PARDUODAMI 2 sklypai Lie- 
I tuvių Tautinėse kapinėse- 

Teirautis tel. 599-1617

Persikels į New Yorkq
NEW YORK. — Richard M 

Nixon pasakė, kad pirkęs Fifth 
Avenue New Yorke apartamen 
tą, norėdamas turėti laiko ir pri 
vatumo, kad galėtų nekliudoma 
“skaityti, galvoti ir rašyti... ra 
šyti”. Jis pats ir jo žmona Pa 
tikisi atsikelti į New Yorką apie 
sausio 1 dieną. Kas liečia Ame 
rikos problemas, jis pasisakė 
paliksiąs išmintingiems spaudo: 
žmonėms išspręsti.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

CUSTODIAN
Responsible person needed for full 
ime custodial work in local school. 
Contact N’SSEO at 500 S. Plumgrove 
Road. Palatine.

359-2110

D Ė M E S I O 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio; 
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis: ’ ' ?•
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775 •* ~

— — —- -A .Au

A. T V E R A S
Laikrodžiai ir brangenybė*

Pardavimas ir Taisymas..
2646 West 69fh Street j
Tel. REpublic 7-1941-- ---- —--- r-— -J

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

AL ŠIMKUS

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
32081/2 W. 95th St I 
Everg. Park, 111. I 
60642, - 424-8654 k

»t*t« r»u

iMtvvawct

State Farm Fire and Casualty Company

CARSIDE SAW and ' 
CUTTER GRINDER

Experienced sharpening carbide!
- •» I

saws and cutters. Steady work 
with overtime. Good company

666-3251

Apsirgo geltlige {’Į 
NEAPOLIS, Italija. — Viena! 

iš 8 gimusių ir po kelių dienų 
trijų gyvų likusių kūdikių ap-! 
sirgo geltlige, bet šiaip visos, 
trys inkubatoriuose laikosi vie
nodai. Geltligę gauna daugiau
sia per anksti gimę kūdikiai. 
Naujagimių motina po gimdymo 
buvo paguldyta kitoje ligoninė
je, kuri vakar apleido ir nuvy
ko į ligoninę pirmą kartą savo 
kūdikius pamatyti.

Apdraustas parkraustymas 
iš fvalriy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1482 arba 376-5994
V -- -

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635
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