
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

The Lithuanian Daily News
Published by The Lithuanian News PuoUshwg Co., Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

VOL. LXVI Price 20c- Chicago, Ill. — šeštadienis, Saturday, August 25. 1979 Nr. 193

LIETUVOS ATSTOVO, DR. S. A. BALKIO K A ATSISVEIKINIMO ŽODIS
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t5 Ų ’ ■ TKalba^as^iyta prie Nepaprasto Pasiuntinio ir Įgalioto Ministro 
genint, pulk. Kazio Škirpos karsto, 1979-8-21 d. Washingtone.

.{

i St Susibūrėme. atiduoti pagarbą 
ir atsisveikinti, su gen. štabo 

i'pulk. Kaziu Škirpa, pirmuoju 
- ■ Lietuvos kariuomenės kūrėju-

' savanoriu,, apdovanotu Vyčio 
. kryžiumi su kardais, paskutiniu

Lietuvos Nepaprastu Pasiunti- 
ų niu ir Įgaliotu Ministru Berlyne.

Mūsų mintyse ir širdyse ve
lionio asmenyje matome lietuvį, 

. kuris visą savo gyvenimą reiš
kėsi aukščiausiu patriotizmų ir 
besąlyginiu pasiaukojimu ginti 
Lietuvos interesus bei į jos vąls-’ 
tybinę nepriklausomybę. Jis bu
vo taip pareigingas, kad savo 
knygoje “Sukilimas - Lietuvos 
suverenumui atstatyji” jis taip 
rašė:'

“Kaip buvo:. praeity, taip 
yra dabarty ir taip bus ir atei- 

' ty, j°» tie; kuriuos aplinkybės 
pašaukia veiksmingai atsto
vauti savo tautos idealams bei-

- imtis atsakomybės koVai vaį- 
’ ruoti, šią lemtingi- pareigą at
likę, dar turi - ir papildomą 
■įpareigojimą, būtent pateikti; 
tautai raportą apie atliktą 

:: darbą”. -1 ’ /
. Išleidęs išvardytą veikalą, ve
lionis .siekė, kad pagal jį būtų 
išleista knyga ’ ir svetima kalba.

—Savo 1979’.7.17_d. laiške, jis man 
Rran^ė, kokioje padėtyje yra 
tbkibs knygos išleidimo reikalas. 
Mirtis pakirto jo darbo eigą. 
Tas jo rūpestis papildomai pa
rodo, kaip ir kiek velionis buvo 
ryžtingas laisvės kovų pynėje, 
įsitikinęs, kad Lięuvai laisvės 
niekas nepadovanos, bet reikia 
mums 'pafieffis. sutartinai dirbti, 
rūpintis, kovoti ir tik tada kiti 
mums padės.

Velionis, iškėlęs 1919 m. sau
sio 1 d. Lietuvos vėliavą Gedi
mino pilies bokšte, virš 60 metų 
rūpinosi, veikė, kad ji amžiams 
plevėsuotų tame bokšte. Pagar
ba jam už tai, o mums — te
būnie tai gražus jo testamentas. 
Velionio • gyvenimas, žygiai — 
žinomi. Jų -nepamirš Lietuvių 
tauta, nes jos istorijoje tai 
įrašyta. .

Su giliu, nuoširdžiu liūdesiu 
Lietuvos Diplomatinės ir Kon- 
sularinės Tarnybos, jos šefo ir 
pareigūnų vardu atsisveikinu 
su velioniu. Tos Tarnybos var
du poniai Bronei škirpienei, 
inž. K. K. Škirpai su šeima reiš
kiu nuoširdžiausią užuojautą.

Tebūnie lengva velioniui sve
tingoji šio krašto žemelė, o 
Aukščiausiojo g a i lestingumas 
tesutinka j j amžinybėje.

IZRAELIS MĖGSTA 
ŠAUDYTI

TEL AVIV. — Anksti ketvir
tadienio rytą Izraelis padarė 
šarvuotą įpuolimą į Libano pie
tinį galą, kur suplaišino du na
mus, įtardami, kad juose gyve
na- palestiniečių partizanai. Vie
nas izraelitų karininkas buvo 
užmuštas, ir du kareiviai sužeis
ti. Libano valdiškas radijas pra
nešė, kad 40 karių šarvuotas iz

raelitų vienetas puolė Baraa- 
chit kaimą, esantį per 6 mylias 
nuo Izraelio pasienio Libano gi
lumoje, o Izraelio artilerija, 
įrengta visu pasieniu, apšaudė 
kelis kitus Libano kaimus, kai 
tuo pačiu metu viršum bombar
duojamos srities skraidė Izraelio, 
karo lėktuvai.

Dešiniųjų krikščionių Falan
gos Radijo Balso pranešimu, 
Nabatiyeh miestelyje pasienio 
artilerijos užmušta viena mer
gaitė ir devyni žmonės sužeisti. 
Izraelio armijos komanda visiš
kai ’ nepaaiškino kaip tas jų lei
tenantas ir du ’ kareiviai žuvo 
izraelitams plaišinant namus.

Izraelio šarvuočių vieneto 
įpuolimas. Į Libaną ketvirtadie
nio rytą įvyko po stipraus arti
lerijos ir mortarų baražo per 
naktį.’Tą naktį bemaž ko nežu
vo Libano premjeras Selim 
Hoss, kuris su kitais valdžios 
pareigūnais buvo atvykęs ins
pektuoti Izraelio artilerijos pa-

Prezidentas Cartens ir jo žmona Rcsalynn. praleidę savaitę Mississippi 
vandenyse, vakar išskrido Į David stovyklą poilsiui.BREŽNEVAS GROMYKA PADABINO

MANOMA, KAD BREŽNEVAS LABIAUSIAI 
. .. PASITIKĖTŲ UŽSIENIO MINISTRU

MASKVA, Rusija. — Aukš
čiausios Sovietų tarybos ‘ pirmi
ninkas L. Brežnevas ’apkabinė
jo Andrei Gromyka keliais me
daliais — viena Lenino' žvaigž
de, ir keliais aukso medaliais už 
nepaprastą darbštumą užsienio

-politikos- srityje.—Į—pagerbimo _ reigūnus užsienio ministerijos 
ceremonijas atvyko ne tik visi 
Sov;etų aukščiausiosios tarybos 
nariai, bet ten buvo daugelis ki-

tų nuolatinių komitetų parei
gūnu. O c

Gromyka minėjo savo 70 me
tų gimtadieni,, o Brežnevas pri
minė kelis užsienio reikalų mi- 
nisterio gyvenimo bruožus, visai 
užmiršdamas kitus aukštus pa-

Jungtinės Tautos svarstys 
palestiniečiu klausimą
NEW YORK. N. Y. — UPI 

agentūros žiniomis Jungtinių 
Tautų Saugumo taryba atmetė 
JAV pasiūlymą -atidėti tolimes
niam laikui palestiniečių klau
simo svarstyma U-, pradėtas 
svarstyti ket- i'-dienį. Arabai 
yrą pasirv pravesti savo 
zoliuciją, kad palestini®' .m turi 
teisę grįžti -į..ša ve ’. maus-Ižrae- 
lyję. Jėį rėzoli'mija. bus priim
ta, J t ai JA V. .tą. -vetuos.

tarnyboje. Daugelis mano, kad 
Brežnevas ruošia Gromyka sa
vo vieton.PABĖGO BOLŠOI BALETO ARTISTAS Basakojis vienuolis! 

neskuba nuo kalno
.’j < J • . ' “ , " ■ -

Basakojis religinis fanatikas.

KURDAI APSUPO PEŠ MERGA GARNIZONA IR NAIKINA.
LĖKTUVAI APŠAUDĖ SAKEZ MIESTĄ, 

BET TVIRTOVIŲ NEPALIETĖ .

TEHERANAS, Iranas.—Ame
rikoje įsigytais karo lėktuvais 
visame Kurdistane apšaudo kur
dų dalinius, kurie kontroliuoja 
kelius į kalnus ir pajūrio tiltus. I 
Irano valdžia nemoka už Ame
rikoj įsigytus lėktuvus, bet tuos 
lėktuvus naudoja prieš kurdus, 
pasipriešinusius mulos Chomei
ni partizanams ir islamiškai 
Irano respublikai.

Kurdai buvo susitarę su Kur
distane esančiais Irano kariuo
menės vadais, pasižadėjusiais 
gerbti susitarimus, kurdų vadų 
pasirašytus su Irano šachais.

Kurdai nekenkė kalnuose 
esantiems Irano garnizonams, 
bet Chomeini vyriausybė pama
žu keitė garnizonų vadovybę ir 
net pačius kareivius. Keliuose 
garnizonuose kareiviai pasiprie
šino kurdams, o kitur jie užsi
darė ir nekliudė. Irano lengves
ni aviacijos daliniai, gavę šaud
menų nedideles atsargas, apšau
dė kalnų keliais skubančius kur
dų karius, bet Irano daliniams; 
labai sunkiai sekasi.'’ Paves 
miestelio srityje kovos tęsėsi 
tris dienas, žuvo daug karių, 
kol užėmė pirmą Kurdistano 
miestelį. Paves kurdai pajėgė 
susiorganizuoti naujai kovai, 
—franolakūnai manė, kad- lėk- 
tuvais nuolat apšaudydami Sa
kez miestą, privers kurdus pa
kelti baltą vėliavą.jr pasiduoti,, 
bet tas apšaudymas rezultatų

keleivių

727 lėk- 
pareika-

Pasidavė lėktuvo 
arobikas

PORTLAND, Oregon.—Buvęs 
bepročių ligoninės įnamis James 
Richard Allbee. 26 m„ pagrobė 
United Airlines lėktuvą, skren
dantį iš Portlando į Los Ange
les. Lėktuve buvo 112 
ir 8 įgulos nariai.

Grasindamas Boeing 
tuvą susprogdinti, jis
lavo skristi į San Francisco. 
Ten išleido visus keleivius ir 
įsakė pilotui grįžti į Port’andą 
ir ten, po derybų per radiją su 
FBI agentais, pasidavė. Jokių 
sprogmenų nerasta, kelionės la
gamine buvo tik knygos bei 
laikraščiai. Iš' jo kyšojo vielos 
galas, vaizduojąs jungėją ar 
degtikli.

Allbee išbuvo 10 metų Orego
no bepročių ligoninėje. FBI pa
reigūnų-pareiškimu. jis atrodo 
su tos ligos simptomais.

kuris- basas.. pusplikis, alkanas) nedavė. Irano karo vadai ban-

KALENDORtLIS
Rugpiūčio 25: Patricija, Liud

vikas, Liudytė, Deivė, Gilius, 
Tylenis.

Rugpiūčio 26: Pandvina, Ze- 
ferinas, Ugnė, Algiminas, Žval- 
gūnas.

Saulė teka 6:08, leidžiasi 7:37.
Oras vėsesnis, pragiedrfe.

Žmogvagiai Italijoje 
popiežiaus neklauso

ROMA. — Popiežius Jonas 
Paulius' Antrasis, žmogvągystę 
pavadinęs grėsme civilizacijai, 
savo prakalboje Šv. Petro aikš- 
tėje kreipėsi ŲTnežinomą bandi
tą. kuris prieš savaitę laiko 
tižsima’škavęs ir apsiginklavęs 
pagrobė' 13 metų amžiaus vaiką 
Guido Fredai, ir prašė grobiką 
vaiko neskriausti ir grąžinti tė
vams. iš kurių grobikų šaika 
reikalauja $2.4 milijono išpir
kimo.

Po to popiežiaus atsišaukimo 
policija pranešė apie tris nau
jus žmonių pagrobimus.

Nuo metų pradžios iki šiol 
Italijoje įvyko 42 žmonių pagro
bimai.

dė privežti artileriją prie Sakez 
apylinkės, bet jiems nepasisekė.

Gerai organizuoti kurdai pra
siveržė iš Peš Merga slėnio, už
puolė prie Sakez artėjančius 
Irano artileristus ir juos ten 
kardais užkapojo. Irano kariai 
patyrė, kad kurdai turi labai 
gerus automatiškus galingus į 
šautuvus ir nelauktai užpultus 
iraniečius labai taikliai skynė.

Irano pasienio sargams pavy
ko sustiprinti savo pozicijas vi
same Irako pasienyje. Pasienio 
kelias gerais automobiliais teng- 
vai pravažiuojamas.

Sakez apylinkėse priartėju
sius Irano karius pasitiko vienas 
tankas. Pradžioje manyta, kad 
tankas priklausė kurdams, karo 
metu jį pagrobusiems, bet pa
aiškėjo, kad tai būta kelių gar
nizono karių, nutarusių padėti 
kurdams gintis nuo nemėgtų 
Chomeinio partizanų.

Kurdai girdėjo mulos Cho
meinio paskelbtą amnestiją ko
vojantiems kurdams, jeigu jie 
mestų ginklus. Kurdai tokios 
amnestijos nepripažįsta. Mula 
Chomeini pirmas turi sustabdy
ti karo veiksmus ir sudaryti są
lygas ginklams padėti, bet fokių 
sąlygų Chomeini nepadarė. Kur
dai netiki mulos žodžiais, nes 
jis sulaužė pasirašytas sutartis.

Mulai Chomeini pirmon eilėn 
rūpi uždaryti visą Irako sieną. 
Mula bijo, kad Irako kurdai ne
prasiveržtų į Irano Kurdistaną 
ir nepultų kalnuose esančių Ira
no garnizonų. Prezidentas Car- 
feris sutiko parduoti Irano vai-

ir ;be jokių prietaisų įlipo į 
17,000 pėdų aukštumo granito, 
ledų ir sniego Kenijos kalną Af
rikoje ir lėktuvų pagalba buvo 
pastebėtas jau benusileidžiąs že
myn, nerodė jokio ženklo, kad 
norėtų pagalbos.

Visi kalniečiai stebisi to žmo
gaus ištverme ir tvirtina, kad 
tai yra pirmas toks įvykis kal
nų sporto istorijoje.

JAV JAM GARANTAVO PABĖGĖLIO. TEISES

NEW YORK. N.Y. — Ameri- pasiryžęs atiduoti savo sugebė
jimus bet kuriai JAV baleto 
grupei ar teatrui. Taip pat jis 
turi ryšius su balerina Natalija 
Makarova ir baleto žvaigžde 
Rudolfu Nurejevu, iš Leningra
do Baleto teatro, pasitrauku
siais į Vakarus laike gastrolių.

Bolšoi baleto gastrolės Čika
goje bus be A. Godunovo.

koje dabar gastroliuoja pagal ( 
kultūrinių mainų programąį

darytų nuostolių Nababyeh Maskvo/BoIšoi Metas. To ba- 
, v- t-yro nli+n Lsovh’T’A _ 'miesteliui ir izraelitu baražo 

buvo užkluptas viename kaime.

Ruošiama žydu-negru 
taikos konferencija

CHICAGO. — Chicagos žydų 
Jungtinis Fondas pakvietė ke
lių juodųjų bendruomenių orga
nizacijų lyderius aptarti kontro
versinio JAV ambasadoriaus A. 
Youngo rezignacijos klausimą. 
Konferencija — mitingas turi 
įvykti Washingtone trečiadienį. 
Nesantaikos priežastis tarp jų 
yra Palestinos išlaisvinimo orga
nizacija (PLO). Negrai už tai, 
kad palestiniečiams reikia pri
pažinti laisvą tėvynę, o Izraelis 
— kad palestiniečių visiškai ne
būtų.

PHOENIX, Ariz. — Jungtinės 
Valstybės turi pradėti pasitari
mus su palestiniečiais, duoti 
jiems tėvynę ir pagaliau baigti 
kraujo praliejimą Vidurio Ry
tuose, pasakė senatorius Barry 
Goldwater (R., Ariz.).

Goldwateris pareiškė, kad pa-j 
Jestiniečiai yra “labiausiai orga
nizuota teroristų grupė pasau
lyje, pajėgi tęsti kerštą Vidurio 
Rytuose.

lėto solistas, 29 metų Aleksand- ( 
ras Godunov, po keleto pasta- < 
tymų, pasitraukė iš grupės ir 
paprašė atitinkamose JAV įstai
gose tremtinio teisių. Jam jos 
buvo garantuotos.’ ,

Godunovas JAV pareigūnui! 
pareiškė, kad jis pasitraukia iš 
grupės ir iš Sovietų Sąjungos, i 
nes “yra varžomos artistiškos 
laisvės". Jis savo pasitraukimą 
motyvavo tuo, kad grįžus į So
vietų Sąjungą, jam gresia lais-| 
vės netekimas. Jo žmona Liud-I 
milą Vlasova, taip pat to baleto 
šokėja, pasiliko su grupe.

Imigracijos ir Natūralizacijos 
distrikto pareigūnas Jack. Ric
ciardi pareiškė, kad Godunovo 
buveinė neskelbiama, nes to
kiais atvejais pabėgėlio saugu- 
mas yra svarbiausias dalykas, j

— A. Gromyka niekad nesi
kišo į Brežnevo re kalus, o 
svarbesniais reikalais visuomet 
jo atsiklausdavo.

SALVADOR. Salvado- 
Kovingi San Salvadoro 
tekstilės darbininkai su- 
amerikiečio egzekutyvo

Salvadoro darbininkai 
grobia įmones, žmones 
SAN 

ras. — 
miesto 
trukdė
William Boorsteino lauktą pa
leidimą trečiadienį ir paskelbė 
visą eilę naujų reikalavimų 
kaip sąlygų paleidimui į laisvę.

JAV ambasados pranešimu, 
naujausi grobikų reikalavimai 
yra: pakelti visu 100 nuošimčių 
atlyginimą už darbą visiems 

„ , x . .i .ikA ■ dirbtuvės darbininkams, 35%Valstybes departamento kalbe-, L . . . .. j nuo gaunamo pelno, trumpesnętojas patvirtino Godunovo pasi- s Ų rL . .v, - , , •• darbo savaitę ir ilgesnes pertraukimą ir reiske, kad jis yrai . v 6. v. . - • • traukas priešpiečiams.privačioj šeimoj, bet atsisaite, r r
duoti bet kokias žinias apie ją j Boorstein, 60 metų amžiaus,
bei jos gyvenvietę. Spėjama,; buvo 20 ginkluotų darbininkų 
kad jis yra baleto šokėjo Mi- išvežtas iš įmonės ir laikomas 
chailo Baryšnikovo šeimos jach-. nelaisviu nuo praeitos savaitės 
toje. Baryšnikovas yra pabėgęs ketvirtadienio^ 
iš Rusijos 1974 metais. Kadaise ( ------------
jie buvo klasės draugai. | — Prez. Cirteris Hannibal

— Popiežius planuoja praleis-1 . Gerai informuoti šaltiniai j miestely aplankė M. Twain na- 
ti Chicagoje bent dvi dienas. • praneša,, kad Godunovas yraį mus, dabar paverstus į muziejų.

Brežnevas davė du medalius 
Gromykai ir taiko jį aukščiau

sios tarybos pirmininko 
pareigoms.

Taifūnas Judy Azijoje
Taifūnas Judy Tolimųjų Ry

tu vandenyse įgauna vis dau
giau jėgų ir ketvirtadienį dalis 
Okinawa salos užpylė 7 coliais 
vandens ir sutrukdė lėktuvais, 
autobusais ir keltuvais susisie
kimą. Japonijos meteorologijos 
stoties pranešimais, taifūnas 
Judy su daugiau kaip 100 mylių 
oer valanda greitumo vėju šėls
ta pieb'akai nuo Okinavos 
ir tr- 'kir b^k Rytų Kinijos jū- 
m r pietryčių pakraščiuose 
bu\o ’aukiamas".

džiai jai būtinai reikalingą ge
rai apvalytą mineralinį aliejų, 
bet prezidentas atsisakė par
duoti šaudmenų, kol nebus su
tvarkytas Irano valdžios atlygi
nimas už Amerikoje pirktus 
lėktuvus, tankus, karo medžia
gą ir karo laivus.

Oficialiai karas kurdams pa
skelbtas praeita šeštadieni
mulos Chomeini partizanai nra- 
dėjo karo veiksmus dviem die
nom anksčiau. Žuvusiu kariu 
skaičius siekia šimtus, nes kur
dai netikėtai ir labai, .vykusiai 
puola iraniečius.

bet
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iki>ne su JAV-se vykstančiu nauju judėjimu:
IENA? ŽMOGUS PATS SAU GYDYTOJAS

šeirius mot j iš Falo Alto miestelio, Calif., tiksliai 
lanka ima etlakopą, su kuriuč žiūri i- savo vaiko ausies 
gilumą; gal būti vaikas verkia, kad ausyje pasireiškia už
degimas. Ketvirtos klasės mokiniai iš Hartfordor Conn., 
padavidėja įvairius įrankius dantistui, kada, kada iis gydo 
dantis jų klasės mokiniams.

Jauna moteris iš Michigan© valstijos mažo mieste
lio susikaupusia išvaizda čiupinėja savo tėvo pilvą, ku
ris skundžiasi, kad jam viduriai skauda; ar tai nebus 
apendicito reiškiniai ar nereikės skubiai iššaukti medi
cinos gydytoją?

Panašios rūšies epizodai pradeda atrodyti .tipiš
kais, kada, pasireiškia krašte naujo judėjimo agentų 
verbavimas. Tas judėjimas vadinams “Išsigydyk pats”. 
Tokio judėjimo šalininkų dabar galima sutikti šio kraš
to bet kūi'iame kampelyje. Jie galvoja, kad bet kuris va- 
clinamas';‘2fvidurinio išsilavinimo amerikiets” gali pats, 
su medicinos gydytojo pagalba ir patarimais, asmeniš
kai su daugeliu savo negalavimų susitvarkyti be ligo
ninės pagalbos. Mat, paskutiniu metu gydymasis ligo
nėse labai pabrango, sąskaitos siekia astronomiškas 
sumas.

Tokį judėjimą nereikia skaityti nauju. Pvz. kny
gelė pavadinta “Kiekivenas -žmogus- — pats sau-gydyto- 
jas”, buvo plačiai skaitoma Tomo Jeffersono ’ laikais. 
Ta proga reikia pasakyti, kad tuo laiku pats Jefferso.- 
nas pabrėždavo, jog kiekivenas pradedąs studijas Vir
ginijos' universitete būtinai išklausytų medicinos kursą 
apie žmogaus kūno savisauga. .• • ;

Be to, reikia pripažinti faktus, kad kai kuriose val
stijose pasireiškia gydytojų trūkumas. Visi Šie reišiki- 
niai skatina kiekvieno asmens pasiryžimą, žinoma, pro- 
tingose-ribose;-rūpintis apie sveikatos apsaugą.- Gali bū
ti dar veikia.į žmones-kai kurių gydytojų tvirtinimas,- 
bereikalingai pacientai lankosi gydytojų' kabinėtuose. 
Pvz., gyd. Donąld Vikery sako :/‘Nemažiau 70% vizitų 
pas gydytoją yta nebūtini”. (D. Vikery yra Virginijos 
unifersitėto profesorius). <

“Pasigydyk pats save”' judėjimo vadovai paskuti
niu* laiku išleido šiuos leidinius: ‘‘Simptomų vadovėlis”, 
‘‘Kraujas žarnose”, ‘ “Liaudies formakopija*’ ir kt. Kny
gelėje ‘Kaip pasidaryti pačiam gydytoju”, gydytojas^K. 
Venert pataria kiekvienam skaitytojui Įsigyti savo na
minę vaistinėlę,, pvz. aparatą krtijo spaudimui matuo
ti, įtermometrą ir kt., kuriuos gydytojas savame port-į 
felyje nešiojasi. Tas gydytojas toje knygelė paaiškina, 
kaip tais med. Įrankiais naudotis, komentuoją kai ku
rių Įigiį simptomus. . .... ..... ... ...

į' K.ai kurie gydytojai galvoja, kad nemažiau 30'< pa
cientų turėtų būtinai kreiptis Į gydytoją anksčiau, bet 
bėda pasireiškia tame, kad jie neturi galimybių susipa-: 
žinti, su ligos pavojingais simptomais.

Dviejų gydytojų D. Vikery ir D. Frys’parašytoje 
knygoje yra duota daug vertingų informacijų, kurios 
padės ligoniui padaryti teisingus sprendimus. Tie gy j 
dytojai. pvz.. patiekia schemas išsivystymo ir tėkmę te

Kryžiuočiu pilis

nurodo atvejus, kada-reikia skubiai skambinti med. gy- tą savaitę susidarė 48 vai. 
dytojui ir prašyti jo pagalbos. □ -npųL v r -

Daugelis panašios rūšies knygelių turi daugybę 
patarimų, kaip, tinkamai maitintis, ■ kaip geriausia užsi
imti fiziniais pratimais, kaip prilaikyti reįkiamos-1 tvar
kos ir t.t. v,,:. . . ,; r ’ -

. Pažymėtus, kad Amerikos Medicinos draugiją (A- 
MA)’ ir Mėlynas Kryžius (Blue-Cross) aktyviai palai
ko judėjimą, kurio tikslas — pagerinti medicinos patar
navimą, neišleidžiant tam.reikalui per daug lėšų.
—------------- ------- -------------------------;,La;

i i

Ar 
aš turiu teisę gauti už 8 vai. 
kaiĄf-'už -viršlaikinį darbą atly
ginimą? Romas C-nas

ATS.Pagal Illinois Minimum 
Wage įstatymą, jūs turite gau
ti atlyginimą už 8 vai. kaip už 
viršlaikinį darbą. Tačiau pri
valomas šventės diena darbda
vio tas įstatymas neįpareigoja 
apmokėti, jei nėra padaryta 
tuo reikalu sutarties.

PABALTIJO TEISININKAI PASISAKĖ PRIEŠ
SOVIETŲ S4JUNTOS PILIETYBĖS ĮSTATYMĄ

priminusieji' atsidūrę Pabaltijy] 
ari sti'ėję.Į sąlytį j>ū so'Vietų įs
taigomis^ galL būtį ■ sulaikomi, 
tardomi,.; teisiami ir > įkalinami,

Pabaltijo Teisininkų Lygos 
nądų sueigojiGhidagoje rug- - "H. ’ A
mūčio 19 d. buvo diskutuoja. 
mas Sovietų Sąjungos ’ piliety
bės įstatymo pritaikymas pa- 
balti'ečiams.

■ Teis, J. Damauskas ir A. Ag-
.H • * »‘ ’' - ;■ ■ į .0

linskas referavo Sovietu S gos 
|jdlietybės įstatymo nuostatus. 
Tuo įstatymu Įvedama visasą
junginė pilietybė, kuri ' taiko-: 
ma ir visiems Pabaltijo kraš
tuose gitnūsiem ir dabar betkur 
<vvenanliem a”’rtiim. Šiuo įs- 
lalyu ..visi PaosuujO -krašte gi
musieji, nors dabartiniu metu 
ten negyvenantieji savo 
išemigravusieji ir p

vra skir 
apdrau.
Insuran- 

kompensa-
Helena L.

laiku 
ėmę JAV 

pilietybę natūralizacijos keliu, 
atsidūrė dideliame pavojuje, 
nes jie yra laikomi Sovietų Są
jungos piliečiais, o to pat Įsta
tymo §8. tokių asmenų svetur 
įgytos piliet. nepripažįstamos. 
Tuo būdu iš Pabaltijo kraštu

^igų, kaip angina, reumatizmas, skarlatina ir kt. Jie kilusieji, nors ir JAV pilietybę

i x

., KL. Pasakykite koks 
tuntas tarp .Nedarbu, 
dos (Unemployment 

>ęe) ir AVorknten’s 
Cijų?

; ATS. Tarp šių dviejų apdrau. 
kaįp> Sovietų Sąjungos piliečiai.^ diį nėra jokių “giminystės” ry- 

Ro.; diskusijų prieita viemn-Į šių Abidvi apdraudos yra skir- 
gos nuomonės, kad toks Sovie- tos pagelbėti darbininkui, kai 
tų S^gds įstatymas pažeidžia pa jį ištinka_nedarbas ar kai. jis 
grindiiinius tarptautinės’ teisės įmonėje susižeidžia. Illindis 
nuostatas; leidžiančius kiekvie- • Unemployment apdraudą ad- 

j ministruoja Division of L’neit- 
ployment Insurance, kuri yra 
Bueau of Employment in the 
Departament of Labor ir tvar
ko vietiniai Unempląyment In
surance ofisai.

Wpik men’s Compensation 
ri nu

mato išmokėti grynais pinigai^ 
pašalpas ir duoda mediciniški, 
pagalba daugumai Illinois dai 
bminkų, kurie yra sužeisti 
darbovietėse darbo metu, ai 
kurie tapo nedarbingais įmo
nėse darbo metu Illinois vals-

One of the most exciting motorcycles to hit the market this fall is Kawasaki’s Zl-R, a high 
performance 1015cc street bike with a European racing design.

Kawasaki Motors Unveils the Zl-R, 
The Ultimate Performance 1015cc Bike

Riders looking for the ulti
mate in high performance 
street motorcycles should 
check out Kawasaki’s new 
7A R, unveiled recently at 
dealerships across the country. .

Billed as one of the fastest 
street motorcycles ever built, 
the Zl-R combines slick road
racing configuration with in
credible performance on the 
street or the open road.

Zl-R riders will be noticed. 
The Z1 R is highly stylized, 
featuring low-rise European

handle bars, a quarter fairing 
and a long, low slung gas tank 
that provides a freedom of 
choice in riding positions. 
Dressed in a rich “stardust- 
silver** color, this machine 
commands attention.

Kawasaki’s new road ma
chine was designed to maintain 
Kawasaki’s big bike leadership. 
The Zl-R has a five-speed 
double-overhead cam engine 
and numerous luxury features: 
full instrumentation, a quartz- 
halogen headlight, highly dis-

tinguishing position lights and 
a positive neutral which shift* 
from low to neutral only 
when the Zl-R is stopped.

Taking all these features 
into consideration, most ob
servers consider this bike the 
“state of the art” in the 
lOOOcc category. It’s a bike 
for a rider that wants both 
comfort and control at flat* 
out speeds.

See the Zl-R and the entire 
line of 1978 models at local

APIE PABALTIJO VALSTYBIŲ SANTARVĖS 
1934-39 METŲ VEIKLI

r
Neseniai iš New Yorko Elta 

pranešė, kad prof.' dr. Bronius 
Kasias parašė ir amerikiečių 
Euramerica Press, Pittston, 
Pa., išelido knygą The Baltic 
Nations, 219 psL Knygos pra
džioje autorius paskelbė dek
laracinius posmus apie tarpiau 
tinę teisę, tautų bendradarbia 
vimą ir žmogaus bei piliečių 
teises.

Mus lomina aprašymas Pa-
baltijo’ valstybių — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos Santarvės 
nuo 1934 — 1939 m. veiklą, 
ypač pastarųjų metų. Kaip vi
siems žinoma, 1939 m. birželio 
mėli. pradžioje Estijos sostinė' 
j e, Taline, įvyko paskutinė Pa
baltijo valstybių visų Sričių 
atstovų konferencija."Iš Lietu
vos į Talino santarvės konfe- 
rnciją atvykę aktyvia reiškėsi 
Savivaldybių atstovai, Koope
ratyvų delegatai, Darbo Rūmų, 
Darbo inspekcijos, Švietimo 
darbuotojai, spaudos bendra, 
darbiai ir kt. sričių delegatai. 
Ten posėdžiavo paskiros sekei 
jos ir buvo bendri posėdžiai,ku 
riuose buvo daromi bendro po
būdžio pranešimai, 
mos 
jos.

pafiekia-
sugestijos ir informaci-

pakelta nuotaika delega- 
darė pranešimus kas 

padaryta žmonių gero-
gatai 
gero
vei padidinti. Iš pranešimų at
stovai pasisekdavo naudingų 
žinių, kaip visuomenės reika
lai buvo tvarkomi paskirose 
Pabaltijo valstybėse.

1940 metų birželio 14 d. su
sirinkę trijų • valstybių delega
tai į Bendrąjį posėdį sužinojo, 
liūdną iį sprogstapčioą-..bom
bos, žinią — Soyiėtų S-gos vy« 
•riausvbė visoms trims Pabalti-

. W \ r

jo valstybių vyriausybėms įtei
kė ultimatumą, apkaltindama 
pastarąsias už organizavimą 
sąjungos prieš Sovietus, parei

kalavo įleisti į jų teritorijas di.; 
dėsnį skaičių Raudonosios ka
riuomenės įgulų; motyvavo, 
kad esą norį apsaugoti Pabal
tijo valstybes nuo kitų vals
tybių užpuolimo...

Lietuviai d^legatab susirin
kę į atskirus būrelius, svarstė, 
ką reikėtų daryli: ar grįžti į 
Kauną, ar sprukti į Švediją, 
nes visiems buvo aišku, kad 
Sovietai per savo Raudonosios 
armijos įgulų įvedimą siekia. 
Pabaltijo valstybių anekcijos 
bei okupacijos. Mūsų delegatų 
tarpe buvo pagarsėjęs mokyto
jas Antanas Venclova, kuris 
visus ramindamas sakė, kad 
nereikią būkštauti, nes Kaune 
esą sudaryta Justo Paleękio 
liaudies vyriausybė ir niekam 
nieko blogo neatsitiksią. Tokį 
teigimą išgirdę visi lietuviai 
delegatai apsiramino.Nieko ne 
laukdami, lietuvių organizaci
jų atstovai sėdo į greitąjį Irau 
kinį ir vyko į Rygą’ Įr koks 
buvo visų lietuvių' niistębinias, 
kai išlipę iš vagonų,^prie gele
žinkelio stoties pamatė sovie
tinius tankus,..

Lietuviai atstovai parvykę į 
Kauną, taip pat jau rado sovie
tų tankistus tvarkančius svar
besnes susiekimo sankryžas... 
Mieste vyko vieši mitingai, 
komunistuojantieji- -vadeivos 

pajutę galimybes viešai pasi- 
čodyti, iš Paleckio valdžios rei

I kalavo aukštesnius valdiniu- i 
kus sodinti į kalėjimus. MoWy.!t 
tojo pranašystė neišsipildė :̂ 
patirta, kad daugelis* lietuvių’ 
delegatų atsidūrė ūž4 geležinių : 
grotų... Kįktąi iškilęs pasau
linis' kdraš,f atidarė kalėjfmo 
dūris ir daugelis nekaltų lietu
vių atsidūrė laisvėje (kurių ' 
sovietų satiapai hešp^'o išvež' 
ti į Sibirą). ' '' -J ■

Buvęs įk R. atstovas R. p.

KADA REIKIA PASITARTI 
SU TEISĖS ŽINOVAIS

L A - L j?'? •. ' 
Jęigu jūs esate. išęjęš.į/pjoIsĮ? 

jūs turite žinoti, kąd^ ir kaip 
pasitarti su teisės žinovu dėl . 
turimo turto paskirstymo, tuo 

.atveju kai Teks iškeliauti am- 
žinvbėn.

s_____ -ri ■ _ _______ ______________ • - • - ____i

nani suaugusiam asmeniui pa
sirinkti gyvenamojo krašto pi
lietybę ir paneigia JAV Kėristi. 
tųcijos garantuotus nuostatui, 
j Be to, toks Sovietų S-gos įs
tatymas, prieš asmens valią, 
pasirebiiant gimimo faktu,prie 
varta užmeta soyiętinę piliėty- 
bę visiems iš Pabaltijo kraštų Lvra tokia programa, kuri 
pasitraukusiems ir nąlūraliza, |'nato išmokėti grvnais pii 
ciįjos keliu įsijungusiems į JA\ 
pilietybę asmenims ir jų vai
kams.

Pabrėžta, kad toks Sovietų 
3-gos įstatymas nėra . Sovietų 
S-gos vidaus reikalas, bet sąmo 
niiigas. 
JAV konstitucinę tvarką ir lau 
:ymas pagrindinių žmogaus 
teisiu.

s apgalvotas kišimasis į| Gijoje $*<1 programa adniiilisį-
ruoja Illinois Industrial Com
mission ištaiga.

Konstaluojainav'kad' šiuo So į 
zielų S-gos įstatymu siekiama j 
Pabaltijo kraštų tylaus pripa : 
žininio ir
kušių, ir JAV pilietybę įgijusių 
asmenų pCrscKiojinias.

Susirinkimas nutarė . pąyesti 
Lygos - valdybai kreipi isi. į J AV 
Valstybės Departamentą ir pra 
šyti atsakynrt)-letter- of bpjniop 
dŽl įsigytds JAV pilietybės sta
tuso išlaikymo ir jų - apsaugos 
išenis piliečiams.

^tavus iš Valstybės Dėpar- 
l-amcnto raštu išaiškinimą, Ly-J 
gos- vadovybė s įšauks-visų; Iri į 
jų tautybių teisininkus į dides-i 
iH susirinkimą, kuriam-- nutars 
kokių tolimesniu žingsnio rei
kės. imtis. pr. Fąbius

KL. Aš tapau bedarbiu ir no 
rėčiau žinoti, kur yra arčiau- 

ir iš Pabaltijo" pįsitrau-hia mano gyvenamos vilos Go
jus 

iš 
St.

j employment ofisas? Gal 
man nurodytumėte, už ką 
anksto dėkoju. .Ioans

ATS. Jūsų turima telefonų 
knyga yra geriausias šaltinis 
surasti Unemployment ofisą 
arčiausią jūsų namų. Žiūrėki
te pagal raidyną Stale of La.

JŪS KLAUSIATE,- MES ATSAKOMI
^KL. .Aš praeitą savaitę dir. 

bau 40 V»L jų Liepę buvo ap
mokama švente. Taigi iš viso

Konkrečiai kalbant, jeigu 
jūs esate vienas iš tų, kurie 11D-

dėl savo turto paskirstymo tu
rite pasitarti su teisininku — 
advokatu. Tiktai teisės žino
vas,, bet ne pusbrolis,, bičiulis: 
ar žmona,gali padėti tam reika 
mi- reikia eksperto, teisininko- 
advokato, žinančio jūsų valst 
stijoje veikiančius įstatymus, 
>ad būtų galima surašyti galio
jantį paskatinės valios pareiš- 
iimą, telamėntu vadinamą.

Prie šio pareiškimo norime 
lar pridėti. Jeigu jūs žinote ką 
larote, lai gal nebūtina jums 
pasitarti su advokatu, kai per. 
kate ai' parduodate namus, da’ 
rote investments, pildote mcą 
kestinius blankus arba apsi
saugo] ate nuo’ jūsų valstijoje 
/eikiančių neginčijamų sky
rybų nuaslatu.^'4- h-

įsidėmėkite, jei daugiau pi
nigų į tą reikalą įeina, ar dau- 

.giąu komplikacijų į transakci
ją įpinta, tada jums reikalin
gas advokato * teisininko pa
galba.

Advokato pasirinkimas yra 
gana sunkus. Atsiminkime vie 
ną atvejį, kaj viena^ Washing- 
tono advokatas telefonu klien-

dolerru^” tas\ atš?d^fn^''*btivo 
— “ne”. Tuo. pačiu metu. kitos į' ' v- -«*• • v - -t «V - - 1
valstijos tęisimnkas^jąms net 
pilną teStaTIieiitą. 7 paj-asYš už 
20—30 dolerių, L V \ *.

Kai .kadą jūųįgalius^-advoka
tą. pasininktįdšdąikrašeių skel- 
bhhų. Jeigu turite kdmplikuo. 
lą reikalą, pasirenkant advo
katą, pasiklauskite' .savo bičiu
lių arba giminių, kiįrie gorėjo 
Tąsiais ręį£aląis pąųį.tąHnV^ su 
tęisjės žįnpyais. . <

Jeigu esate neturtingas, 
tai kręipkitę^ į gyvenamos 
vietos advokatų tarybą. Jęįgu

tę kom^ęntįngą ąt|į^ą, 
mokant didesni honųrącą,

- ?<■♦. Fybiųs.

DAR APBETŠOVIETŲ S-GOS 
PILIETYBES* įSTĄTYMQ 

PRJTAIKW IMįęiąĄNTĄNjS 
; Sovietinių propagandiniu įąįk- 
raštis “Golosv Rodijųi”, skirtas 
užsienyje gyvęnantieųiš ;ęu- 
saųių i ę kuris uždritūstas jiąr. 
daminėti Sovietų Srgl’j, pas
kelbę Ąukšę. Sovięto1 pręzidįU- •

bor of Illinois, Department of tui atsakė vienu žodžiu, kurio 
labor. honoraras kainavo porą šimtų

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

1207 S, Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

Tel. 247-5081

viętų. Sąjunga iteiiripąžįsla 
dvigubos pilietubės; jeigu, jų 
valdomos teritorijos ęniįg- 
i-antas,. gavo užsienio valstybės 
pilietybę, sovietai vist.ięk jį lai
ko SSSR piliečiu.

Qureev aiškina, kad tolįių 
cmigiantų vaikai, nors ip gimę 
užsienyje, laikomi soyietų pi
liečiais. Tik ęsą jeigu tarptau
tine sutartis, kurioje SSSR/dA- 
liiauja, nustatytų kitokias tąi 
syklės, negu Sovietų įstatymas, 
tuo atveju būtų taikomos tarp
tautinės sutarties taisyklės. ’

Tokios sutarties tarp JAV it 
SSSR nėra, ir tokia sutartis 
turčių būti sudaryta. To^ią at
veju . gali kilti daug neįnahr 

. Inumų ir tokių žmonių gyK-ybei 
| Mali grėsti pavųjusJeVanierikiė 

, (iai, rusų kilmės, nuvyktų - į 
Į Sovietų Sąjungą lurižmo, tikslu 

. B' ar kitais <įmitimais.(pavyg- 
g džini, studentų pasikeitimo at- 
I 'ejaisj .r k L
______ r

nauji Saturday Augy^^
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PASISEKĘS CICERO LB (R) PIKNIKAS
Gamta su savo kaprizais kar

tais daug nemalonumų žmo
nėms pridaro. Kad štai ir prieš 
mūsų rengtą pikniką ponų Gri
nių ūkyje. Lijo penktadienio 
naktį, šeštadienis irgi su lietu
mi, o vakare, žinių perdavimo 
metu, ir sekmadieniui pranaša
vo Tetų. Ir tikrai, sekmadienį 
atsikėlus visi pastebėjome debe
suotą dangų ir atrodė, kad jau 
kiekvienu momentu gali pradė
ti pilti kaip iš kibiro. Atsukau 
radiją. Ir čia negeresnę naujie
ną išgirdau. Amerikiečių stotys 
pranašavo 40-50% lietaus, bet 
labiausiai mane nugąsdino po
nia Bartkus, pranašaudama net 
80% galimo lietaus. Bet kas bus, 
tai bus — pirmyn į ponų Gri
nių ūkį.

9. vai. išvykus iš Cicero, j au 
ir saulė pasirodė. Tuojau ir nuo
taika pasitaisė. Bet priartėjus 
prie Lemon to radome rūką ir 
dar didesnį debesuotumą. Jau 
tikrai lis. -Vis tiek sukrutome 
statyti stalus, ruošti maistą, bu
fetą ir kitus reikalingus daik
tus. Apie, 11 vai. ir čia saulutė 
išblaškė isi^us, išvaikė debesis 
ir paskėloeT mūsų džiaugsmui 
gražią dieną..,.

Prieš 12--vat^.jau viskas buvo 
paruoštai iri Raukėme svečiu. Ir 
štai pradėjot/Jdhktis iš Mar
quette Bar^ojįMelrose Parko, iš

ies&iu. Piknikautojus

dome nejuokais ir turėjome jų 
pageidavimus patenkinti.

Mūsų šeimininkės gerokai su
šilo skiepe bešildydamos atsi-, 
vežtą maistą, o dar daugiau pra
kaitavo patiekdamos pietus ne
paprastai išalkusiems žmonėms. 
Buvo paruošta dešrų, kopūstų, 
bulvių, kugelio, virtinukų su 
spirgais, namie raugintų agur
kų, pomidorų, karštų šuniukų 
(hot dogs)., pyragaičių ir kavos. 
Žmonės valgė net diržus atsi- 
ieisdami.

Kartu veikė ir puiki loterija, 
net iš dviejų dalių. Jauni, seni 
ir kuproti, visi pirko bilietus ir 
bandė savo laimę. Beveik visi 
buvo laimingi, nes fantų gausu
mas visiems žadino norą ką 
nors išlošti.

Visi gyrė ir džiaugėsi pasise
kusiu pikniku, nes motina gam
ta su kaupu mums atsilygino, 
suteikdama puikiausią dieną. Aš 
manau, kad mūsų “draugai” be 
galo nusiminė, nes jų troškimas 
■r linkėjimas mus ir mūsų pik
niką paskandinti biblijoš tipo 
tvane neišsipildė. ’
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Indianos! Cicero ir kitų Chica- 
gos;-įpr:

bai patenkinta geraū. paisiseku- 
. siu pikniku. Visi valdybos na
riai dirbo prie jo par-uššimo ir 
pasisekimo. Ačiū '.apsilankiu
siems svečiams,'tyąČHjA-^>nams 
Griniams už leidų^Tp^sinau- 
doti jų pastoge.'-inkiu>k4d visi 
buvo patenkinti T^^ražiąi pra
leido saulėtą; avieną :(^arioje 
gamtoje.

tas ir tas nelemtas Bendruome- juodą Verbų sekmadienį, pami
nės suskaldymas. Lygiai prieš 
pekerlus metus, Verbų sekma- ( 
dienį, Nainio, Gailos ir kitų, jų. 
užnugaryje pasislėpusių, fronti
ninkų “didvyriškomis” pastan
gomis tapo suskaldyta Lietuvių j 
Bendruomenė. Prisiminsime tą

nedarni Registruoros Lietuvių J 
Bendruomenės penkerių metų] 
gyvavimo sukakti ir maloniai 
tarp savęs pabendrausime.

Iki pasimatymo!
Ap. Skapas

Septintieji lituanistikos kursai Vilniuje

mūsų

VOLDEMARININKAI VOKIEČIU 
OKUPACIJOS METAIS

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

Tegul tokie epizodai nebuvo į 
masinis reiškinys. Tačiau kelių 
ivyk’u užtenka gandam ir ey- ’ 
ventoju nuotaikai.

(6) Pyliavos. — 
Kuriame ūkininkai 
tik valdytojais, ne

žemės ūkis, 
buvo palikti 
savininkais,

buvo apdėtas karo duoklėm. 
K»ok tu dvokFų. pyFavu išrei
kalavo. gali iliustruoti maža sta
tiška. sudaryta pyliavų surin
kimo įstaigos. Jos duomenim, 
nuo 1941 birželio 22 iki 1944 
sausio 1:

Javų: tonos Litai

Kvipčiai ................... ............ 41.706 8.716.647.21

Rugiai ................................ ........ .. 300.835 48.133.627.20
............ 46.205 7.392.774.40

Avižos ....... ........................ ..........  116.675 16.917,805.11
............................. 4.099 655,903.04

............................... 1.915 • 438.418.06

Žirniai .......  - ............ 16.162 3,846.643.58

Kiti ankštiniai ............... ...... .. 18.470 3.232.198.72

IrUllvAC . ................ . ............ 411.812 19.728,590.30

Šienas ................................. ............ 85,495 5.444.542.84

šiaudai .......................................... 90.904 3.636,179.48

Mėsos

Uzvira rbyjnėtis prie- baro, 
nes. v&f'norėjo atsigaivinti šal
tu alučiu ir kitokiais šaltais gė
rimais, Mąrketpąrkiečiąi su, 
triukšmu užpuolė mūs, kad ne
turime to, ko jie pageidauja. 
Vos-’ į kailį negavome. Išsigan-

Šį sekmadįęntytyjg^KįU mėn. 
26 d-.-; dar ŠaSJ^^^Cį^nikas, 

kurį rengia LB (R) ■ Apygardos 
Valdyba. Piknikas.- įvyks Šaulių 
Namuose ir visi kviečiami apsi
lankyti ir gražiai praleisti po
pietę.

Ta pačia proga bus paminė

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON .

tXPRESSWAyDtWWG-
DONfT CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE
FOLLOWING DISTANCES<<P<

sg
M

there's

ju YOU DRIVE AT THE 
MįMMUĄį SPEED Sly* 
THE R/Gfi/T LANE-

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

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

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

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

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

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

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Vilniaus universitetas, šįmet 
švenčiantis savo įkūrimo 400 
metų jubiliejų, svetingai atvėrė 
duris septintiesiems lituanisti
kos kursams. Į Tarybų Lietuvą 
atvyko penkiolika jaunuolių iš 
JAV ir Kanados, (jų tarpe teko 
matyti nuotraukoje prie tosto 
ir dr. Kisieliaus sūnų. Po nuo
trauka parašyta, kad jis labai 
patenkintas ir jaučiasi kaip mi" 
nisteris.) Tad gal su laiku nu
vyks į okupuotą Lietuvą užimti 
J. Paleckio vietą, štai kaip auk
lėja jaunimą ateitininkų vadai 
—. okupantu džiaugtis ir jį 
binti...

gar-

Ste- 
kad

Kursų vadovas docentas 
ponas Imbrasas informavo, 
jauniesiems tautiečiams suda
rytos sąlygos ne tik mokytis lie
tuvių kalbos, tobulinti jos prak
tinius įgūdžius (humanitarinius 

: dalykus jiems dėstys žinomi 
kalbininkai, literatūros ir isto
rijos mokslininkai, knygos spe
cialistai) , bet ir susipažinti su 
respublikos ekonomika ir kul
tūra, socialiniu gyvenimu (laiš- 
valaikiu bus rengiami šusitiki- 
mai su jaunimu, darbininkais, 
kolūkiečiais, rašytojais, meni
ninkais, ekskursijos po tėvų 
kraštą).

Kursų klausytojus priėmė uni
versiteto prorektorius J. Grigo
nis, “Tėviškės” draugijos pirmi
ninkas P. Petronis š.m. rugpjū
čio 8 dieną.

Kodėl Vilniaus universitetas

taip uoliai rūpinosi tais jaunuo
liais iš JAV ir Kanados, bet ne
teko Gimtajame Krašte paste
bėti, kad jie ką nors parašytų, 
kiek jaunimo buvo atvykę iš 
Baltarusijos, Suvalkų trikam
pio, iš Sibiro ir kitų Tarybų 
Sąjungos vietovių, kur yra ne-1 
mažai išblaškytų lietuvių. Ar 
Sibiro, Baltarusijos, Suvalkų 
trikampio lietuvių jaunimui Vil
niaus universiteto lituanistikos 
kursai nebereikalingi?

Be to, ir pačioje Lietuvoje 
per daug lietuvių kalba nesirū
pinama .ir stengiamasi jaunimą 
surusinti ir jau pradėti mokinti 
rusų kalbą nuo vaikų darželio. 
Ar tai nėra veidmainystė, kad 
okupantui labai rūpi lietuvių 
kalba. Jam tik rūpi kuo dau
giau Lietuvą nualinti ir viską 
iš Lietuvos išvežti, o privežti 
kuo daugiau rusų.; Teisingumas 
dabar pavirto utopine svajone. 
Tai liudija šių dienų istorija.

Izraelis raginamas pasitraukti 
iš okupuotų žemių, laimėtų ka
ru, kurį pradėjo arabai, norė
dami žydus suvaryti i jūrą. Tuo j 
tarpu Tarybų Sąjungai, okupa
vusiai Pabaltijo kraštus ir kitas 
šalis, net priminti nedrįstama, 
kad jai jau seniai laikas sugrą
žinti pavergtoms tautoms lais
vę. Ar daug kas protestuoja, kai 
Kubos kariai su rusų ginklais 
šeimininkauja Angoloje, Etiopi
joje ir žvalgosi naujų aukų? 
Kyla klausimas: kodėl tuo pa
čiu atveju viena tauta vadina-

LIETUVIU STUDENTŲ 
ŽINIAI

Pasitaiko lietuvių studentų,
kurie atvykę į J.A. Valstybes iš 
Pietų Amerikos ar Europos 
valstybių kaip turistai (Visa 
B-2 tourist) vėliau apsispren
džia studijuoti ir siekia savo 
statusą pakeisti į studento sta
tusą (Visa F-l student). Nor
maliai jie turėdavo išvykti ir 
tik po to prašyti ir gauti stu
dento vizą.

Dabar imigracijos taisyklės 
pakeistos ta prasme, kad stu
dento kvalifikacijas turintieji 
turistai galės savo statusą pa
keisti į studento statusą neiš- 
vykdami iš JAV. Tokiam tiks
lui reikalinga gauti ir išpildyti 

. atitinkamą anketą — Form 1-20.

Lietuvos Generalinis Kon
sulatas New Yorke

KOM. LENKIJOJE

. ■ Lenkijoje sena moteris sako 
elgetai:

— Daviau jums du zlotus. Ga
lėtumėte nors ačiū pasakyti...

— Aš esu kurčias ir nebylys! 
Ųž tuos du zlotus nori, gerbia
moji, stebuklo?

Kiaulės ............
Raguočiai .......
Veršiai .............
Avys .................
Arkliai (mėsai) 
Vištos ...............
žąsys ...... ..........
Antys ...............
Kalakutai .......

vienetai tonos Litai

371,132 38.293 35,229.527.80
351.240 98,549 40,799,288.07
233,561 11,759 5,444,562.84
152,550 5,305 2,864,947.86

3,533 731.403.04
1.241,794 2.092 3.414,933.50

75.933 329 451,801.35
70,538 152 211,591.99
75,983 290 486.291.20

Pienas ir kiti produktai:

Pienas kg.................................................
Kiaušiniai................................................

569.040,060
93,881,422

68,284,807.20
8,073.802.29

Linai ............................. .......................... 13.037,207 4,015,459.76
dėmenys klgr.
Linai ........................................................ 7,472,503 10,835,129.35
pluoštas
Vilnos kg....... ......................................... 916,000 2,775,480.00
Medus .................................................... 65,155 153,972.00

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

’ 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

silsisi

ITJf HalMad Str*M, Ckl<»<*. IT,

i

progomis. Jm b 
•Įduotu* Seki *j

meta |vyUui. Jabloaaklc Lr Totoraičio linai* dienu 
rdpinhM. _______________________________________ ____

>. A. J. Oir»«n — DANTYS, }u prlečIOn. rr«Hiti Ir (reti*
Kietai* rlrteUaia, rletoja $4.00 d*bar ___ _____
MlnHtil* Hrlellala tik _________________________

[>. A. 4. Ovaaae — AUKITA KULTŪRA — tIAURŪ* tMGHRą
KeUooėa ne Kufom IrpOdUM. Dabar Hi

iria pavergėja, o kita — išlais
vintoja? Antanas Marma

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

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAiYTQJQ ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Oviun _ MINTYS IR DARBAI. 230 p*L, U*čiinčiTM 190B 

meta įvykiai. Jsbloaiklc Ir lutoničlo jinai* dieni* ir mg!

___ $10.00

173» S*. HAJLSTED 8T_ CHICAGO. ILU HCet

| — maujirmo^ cmicabo K KX Saturday, August 25, 1979

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

KNYGOS ANGLU KALBA
J. A KISS IN THE DARK. Plkintlitaj Ir Intyrafu navtyklx

tuniyriii. paimti ii gyvenimo. Lengva* rtillut. gyri kilo*. sražlal UOelatt 
130 pal Kaina CJO.

Dr. Jvacaa B. Kenčiu*, HISTORY OF LITHUANIA. Uetovo* IftoriJtt 
antranki nuo pat *enxjjq amžių Iki pokario metu. Vidutinio formato. 14S 
wL, kainuoja SS.00.

Dr. Jvwm B. Kančių*, VYTAUTAS THE GREAT. literiniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lletuvo* valrtyoe* ir k* kaimynu i .tori lt 
til pel. Kaina SS .00. Kietai* viriellala $4.00

Dauguma Hq knygų m tinkamo* dovano* J vairi ot» f* 
tftu knygą* galimi litgyti atailankiui I Naujiena* arba 
pinigine perlaida

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA 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 J15.0U

J. Laukio ORAKULAS. 414 psi
Minkšti viršeliai__

Čeki reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri palto išlaidoms.
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pajei aotij ------------- _____ f 16.00
tanu mėnesiams ______ f 9.00
yiocLam menesiui ------ s 3.00

Kanadoje:
metama _________ __ ___ $83.00
pusei metu __ _________  >18.00
vianam. mėnesiui ________ | 3.50

20 cents per cop?. U^ieniuoee:
metama_______ ________ $34.00
pusei metu--------------------- $16.00*
▼lenam mėnedul ________ f 4.00

Nuo 9ruėdžio pirmo* d. 
Dienraščio kaino*:

aica#oje ir pnemiesčiuoae:
metanu _____ T._________ S33.0
pusei metu __ _________$18.O(
trims mėnesiams _______  S10.0(
vienain mėnesiui _______ $ 3.8*

"etose JAV riete**: 
is e Larai __ _ _________ SSO.&

Naujienos eina kasdien, lUdriant 
sekmadieniui. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1729 So. Halkted St, Chicago, 
01. 60606. Teist 421-6100.
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Orderiu karta ss gteakyaa.

NAUJIENŲ riitinė atdari kjttdien, ižikyna sexnudieixhis,
9 vai. ryto iii 5 vai. vakaro, iežudieaiaii — iki 12 ysL

Ko siekia Valerijonas Šimkus?
Valerijonas Šimkus, Laisvosios Lietuvos leidėjas ir 

redaktorius, kelis metus dirbdamas su Kaulėm! ir ki
tomis šviesesnėmis asmenybėmis, planavo, kaip galėtų
būti priimti į Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tą, stengėsi patekti Į Bendrą Am. Lietuvių Fondą ir 
dirbti kartu su kitais lietuviais sudėtingą šalpos ir išsi
laisvinimo darba. e‘ - —•

Voldemarninkai atgimė. Jie įsitikino, kad iš Krum
plio pasiūlymų Lietuvai nebus jokios naudos, jie neno
rėjo mieko bendro turėti su tais nacių bendradarbiais, 
kurie vokiečims buvo palikę gimtinio krašto viltis. 
Jie atsirubežiavo su tais voldemarininkais, kurie dirbo 
su naciais ir buvo pačių vokiečių teismų nubausti. Pa
mažu jie pradėjo stumti į šalį ir vadizmo principą, 
tėdami prie demokratijos idėjų, 
mariniu. V

,Bet tokiomis mintimis jie gyveno 
kol buvo priimti į VLIKą, įėjo į ALTą, 
Spaudos klubą ir pamatė, kad galima 
kitomis lietuviškomis organizacijomis. 
VLIK^ls ir ALTa gali būti lietuviams
tuo atveju, jei priešai, pajus lietuvių vienybę ir pasiry- 
žimą, siekti kiekvienos tautos svarbiausio tinkslo — ne-

ar-
kad ir volde-

tiktai laikinai, 
įstojo į Chcagos 
dirbti kartu su
Jie žinojo, kad j 

; naudingi tiktaįi - - - -m*-

Lietuvą nevažiuoti? Manyta, kad Voldemaras buvo lai
kytas sovietų kalėjime, tuo tarpu aiškėja, kad jis buvo 
laikomas puikioje Kaukazo viloje ir turėjo galimybės 
verstis net protiniu darbu Jis už tai parašęs atsimi- 
nimusjeuriuos okupantas atspausdino ne tik rusų, bet ir 
lietuvių kalba. Voldemarininkai turėtų nutilti apie 

i Voldemarą kalbėti, kol keli svarbūs klausimai bus iš
aiškinti. Bet Šimkus, Voldemaro giminaitis, buvęs di
delis savo dėdės gerbėjas, eina Voldemaro pėdomis. 
Jis, atrodo, įsijungė į bendradarbiautojų tendenciją, 
bandančią palaužti lietuvių atsparumą okupantui. Sa
vo patarėjais jis pasirinko ne lasininkus, kurie visomis 
jėgomis priešinasi okupantui, bet pradėjo ardyti Ame
rikos lietuvių vieningą frontą.

Rusiškos Helsinkio pakto interpretacijos šalininkai 
dažniau kužda į jo ausį, negu ištikimiausieji lasininkai, 
susirūpinusieji Lietuvos reikalais. Paskelbęs pirmą jį 
šmeižtą, šios savaitės L. L., pakelbė to paties žmogaus 
papildomą rašinį, rodantį visišką Lietuvos reikalų ne
žinojimą. Kad žmonės žinotų, kas tuos šmeižtus fabri
kuoja, į pirmą savo laikraščio puslapį įdėjo net senelio 
jauną nuotrauką.

Visi žinome, kad lietuvių tautos didžiausias prie
šas yra rusas — Lietuvos okupantas. Visi iki šio meto 
kreipė daugiausia dėmesį į okupanto lietuvių tautai 
daromą žalą, į lietuvių tautos praeities klastojimą ir 
baisiausią Lietuvos gyventojų išnaudojimą.

Ką daro Šimkus? Paskutiniame L. L. numryje 
yra net trys ilgiausi straipsniai, nukreipti prieš Nau
jienas ir šio dienraščio redaktorių. Naujienos yra pats 
seniausias lietuviškas laikraštis, įsteigtas žmonių, ko
vojusių prieš caro valdžią Lietuvoje, kovojęs už nepri
klausomą ir demokratinę Lietuvą, o dabar Šimkus nu
kreipė smarkiausius- smūgius ne prieš rusus okupan
tus, bet prieš ištikimiausius, geriausiai informuotus ko
votojus už Lietuvos laisvę.

Ne dykai, kad visa eilė lasininkų sukasi nuo Šįm- ’ 
kaus vadovaujamos grupės ir ieško .bendro darbo su 
tais lietuviais, kurie okupantą skaito- didžiausiu lie
tuvių tautos priešu. Asmeniškai Šimkūs gali būti išti
kimas savo dėdei, bet jis neturi teisės sukti visų lasinin
kų bendradarbiautojo Voldemaro kryptimi. Jeigu jis 
asmeniškai keičia gaires, tai jis turi paaiškinti savo 
skaitytojams, kodėl jis užima naują poziciją. Jis priva
lo neužmiršti, kad laisvame krašte gyvenantieji lasi- 

[ninkai nori ne vadų įsakymų kreipti laikraštį bendra- 
jdarbiautojų kryptimi, bet turi paskelbti ir priežastis, 
“kodėl jis Šitaip elgiasi. ' ;

Suprantama, kad pačiam Šimkui tai būtų labai Jau

' (lūbosAntanas Rūkštelė

priklausomybės. Jie pasižadėjo būti tolerantais su ki- .sunkus darbas, bet labai lengvai galėtų, tai padaryti
’ taip galvojančiais lietuviais, abejones ir nesusipratimus 
’ aiškinti savo tarpe. Jie pasižadėjo lietuvių tarpe laiky- 

tis tolerancijos principų ir
i verčių nesusipratimų... Bet kai Šimkus pajuto,. kad lie

tuviai užmiršę jų santykius su naciais, pradėjo sėti be-
; reikalingus kivirčius ir nesantaikas.
i Šių metų gegužės mėnesį V. Šimkus paskelbė melo 
i ir šmeižto pilną raštą prieš Naujienas ir jų redaktorių.
• Šimkus ir jo bendradarbiai, tylėję 50 metų, rado reika- 
; lo paskelbti tokius dalykus,kurių patys nežinojo.Didžiau

šių ' šmeižtų šaltiniu buvo- Augustinas Voldemaras, grį-
- žęs į rusų pavergtą Lietuvą, kada didelė dauguma vol-
- demarininku traukė į vakarus. Kuriais sumetimais po-
* litinis Šimkaus vadas grįžo į Kauną, kada geriausi jo 
« draugai ir net priešai patarė Voldemarui į pavergtą

laikraštį bendradarbivimo ir ALTos griovimo ’d^rbą 
dirbantieji patarėjai. Kiekvienam reikia pagalvoti ir

nekelti viešumon menka- j pasidaryti išvadas.

JONAS VAIČIŪNAS

Vieškeliais ir šunkeliais (3)

JAUNIMAS, JAUNIMAS, JAUNIMAS..
(Tęsinys)

Iš dalies, jų tiesa. Bet jeigu vėliau dalis viešumon eiti, Ifefū- 
visi panašiai galvoja, tad jau Į visko j e veikloje maišytis, 
nėra kam organizacijose daly- .Kur buvo jaunimas, Kalantos
vuti, veiklą bent savo mažu pri- paminklą šventinant, kur jau- 
sidė’jimu sukti. nlmas Pavergtų tautų savaites

Iš tokių šeimų, atrodo, turėtų eisenose? Kiti teisina: dabar
sidėjimu sukti. nlmas Pavergtų Tautų savaitės

jaunuomenė užimta
Kongreso reikalais.

Toks teisinimas — tai tik duo
bės gilinimas. Puikiai žinome, 
kiek jaunimo išvažiavo Į Kon
gresą. Tik atstovai, o visas kitSo 
liko savo vietose.

Reikia skubiai ieškoti vaistų, 
kad lietuviškai kalbantieji, nors 
tie, neprapultų. Tai yra Bend
ruomenės darbas, bet, atrodo, 
kad toji Bendruomenė daugiau 
rūpinasi politiniais reikalais, 
jaunimą kuone pamiršdama. Tik 
daugiau ar mažiau pastangų bu- 

; vo įdėta Jaunimo Kongresui 
ruošti, bet. ir veiklioji jaunimo 
dalis didesnę dalį darbų atli
ko pati.

Kol tokia apverktina tautos 
ateitis tremtyje. Bendruomenei 
ne vieta trintis Laisvinimo 
veiksniams už pečių, mėginant 
paveržti iš jų vadovavimą kar
tu su doleriais.

Šiandien rugpjūčio 14 diena. 
Čikagiškis “Margutis” perdavė 
pasikalbėjimą su svečiu iš Ka
nados, žinomu pedagogu, rašy
toju ir visuomenininku A Rin- 
kūnu. Atsakydamas į Pi Petfu- 
čfo klausimus, svečias išsitarė, 
kad reikėtų lengvinti lietuvių 
kalbą jaunimui, vartoti lengves
nius žodžius, kad jaunimas ga
lėtų lengviau suprasti.

Mes gerokai nustebome dėl 
tokių gerbiamo svečio minčių. 
Pripažįstant, kad jaunimas ne
tekęs lietuvių kalbos žodingu
mo, kyla atžagari mintis: (Kibti 
jaunimui kiek galima daugiau 
lietuviškų žodžių, net iš atskirų 
specialybių sričių. Vis užsiliks 
daugiau jaunuolio galvoje, o jei- 
gu žodingumą mažinsime mes 
:patys, tai, savaime, tas žodingu
mas mažės ir jaunuomenės tar
pe, kol prieisim prie to, kad ne-

Jaunimo vyks net susikalbėti.
Malonus svety, mes čia klau

sėmės Jūsų penkiese! Visi susi
darėme čia mano parašytą nuo
monę.

•Dar norėčiau grįžti prie Kon
greso. Sunku pasakyti, kajp jis 
pavyko, ar pateisino Įdėtus pi
nigus ir darbą. Apie tai gal teks 
sušnekti vėliau. O dabar tik pa
sigendame aiškaus nutarimo: 
lietuviškasis jaunimas nutarė 
skelbti kovą okupantui, užgro
busiam neteisėtai Lietuvą ir pa
naikinusiam jos Nepriklauso
mybę, Nutarė smerkti-- vfGžina- 
mą bendradarbiavimą su oku
pantu ir jo atstovais, tuo reikš
damas oficialų ir viešą protestą 
prieš okupaciją.

. Panašaus pareiškimo iš Kon
greso neteko užtikti, o toks iš
puolis būtų buvęs smarkiu smū
giu visiems tiltų statytojams, 

. bendradarbiavimo šalininkams 
ir, svarbiausia, pačiam oku
pantui.

Myliu lietuvišką jaunimą. Ka
da pastebiu įp teigiamas ypaty
bes, net krintu Į sentimentą. Ir 
ašara nurieda...

Kitokia ašara nurieda, kada 
matau jaunimą, nesurandantį 
savo tikro kelio, klaidingai va
dovų Įtaigotą.

LB Reorganizacija Tavęs lau
kia, lietuvi jaunuoli-ė! Ji paro
dytų tau vietą, kur reikėtų, nu
valkiotai ir banališkai tariant, 
stovėti.

Kitąsyk: Ar. galimas susitai
kymas tarp LB ir Reorganiza
cijos.

CONNALLY RUOŠIASI
rinkimams

CHICAGO, UI. — Turtingas
Teksas valstijos bankininkas,

buvęs Teksas gū^ėiYratorius ir 
prezidento Niksdh’o finansų sek
retorius, nori butT‘tespūblikonų 
kandidatu prezidento ' parei
goms. Illinois valstijoje* jis su
darė' komitetą, kuris rūpinsis jo 
kandidatūrai surinkti,- daugiau
sia balsų pirminiuose rinki
muose. ; .,

Respublikonų ? partija ' turi 
daug politikų, kurie -norėtų d&p- 
ti partijos kandidatais'' prezi
dento pareigoms, bet pats rim
čiausias ir kitiems respubliko
nams pavojingiausias yra’ John 
Conpally. žmonės kalba/ kad 
respublikonų partijos viceprezi
dentu galėtų būti Illinois; guber
natorius James Thompson.

- i'
v Kai Connally 'buvo Ilįįnpis 
valstijoje, ’tai jis -.užsuko p»'š21- 
linois gubernatorių ir gana Ilgai 
su juo kalbėjosi ’Įvairiais-i res
publikonų partijos -reikalais.

— Italijos filmų, direktorius G. 
Baliardi mirė nuo 4 vadinamų 
Tibro upės virusų. 50 metų me
nininkui nebuvo “vaistą.

— Sovietų valdžia Įsakė po
licijai apdairiau sekti Ikonų 
pardavinėjimą. Popai daug už
dirba ikonų prekyba.

— Kremliaus mažoje salėje 
ketvirtadienį buvo paminėta A. 
Gromykos 70 metų sukaktis.

=— Apdairus lakūnas San 
Francisco padangėse išvengė 
susidūrimo su dideliu keleivi- 

,niu lėktuvu.

— Smegenų specialistai ban
do išspręsti klausimą, ar sme
genimis galima suprasti sme
genų veiklą.

ALGIRDAS GUSTAITIS

Kaip Gervėčiai buvo prijungti 
prie Lietuvos

(Tąsa)
Zenonas Blynas patenkintas klausėsi, smar

kiai rūkydamas susisuktą cigaretę, nes normi
nius papirosus .lis labai greitai išbaigdavo. Ger- 
vėtiškiams vis prašant, jis pasakė, kad čia mano 
reikalas, tegul jie tariasi su manimi. Aš padėko
jau ir pažadėjau atvykti kada vėliau, prašyda
mas vietiniams lietuviams neminėti mano ar ki
tų pavardžių, talkinusių tos srities prijun
gimui.

Berods 1942 m. Gervėčiuose jau veikė lietu
viška progimnazija, plėtėsi lietuviškų mokyklų 
ir skaityklų tinklas. Kaip Br. Kviklys rašo (“Mū
sų Lietuve“ It. 190 Psl.), kad Gervėčių valsčiaus 
ribose 1944 m. jau veikė 23 lietuviškų mokyklų 
komplektai ir jas noriai lankė ne tik lietuviai, 
bet ir apgudėjusių ar sugudėjusių vaikai.

Labai skaudu, kad Sovietų Rusija, iš naujo 
Lietuvą okupavusi II Pasaulinio karo pabaigoje, 
iš lietuvi:; administracijos atėmė Gervėčių sritį 
ir ją priskyr? komunistinei Gudijai. Tai baisi 
neteisybė, nusirengimas visokiems humanišku
mo. žmonių apsisprendimo, tautybių lygybės ir

kitokiems principams. Ir dabar puikūs, mieli 
Gervėčių ir tos srities lietuviai tebėra pavergti 
komunistinės Gudijos. Tą sritį prie Lietuvos, 
kad ir rusų okupuotos bei komunistinės, turėtų 
prašyti prijungti dabartiniai sovietinės Lietuvos 
tvarkytojai, jei jie turi nors' kiek įtakos 
Kremliuje.

Ne kartą spaudoje skaičiau, kad iš Lietuvos 
neleidžiama į Gervėčių ir kitas komunistines Gu
dijos srits vykti lietuvų laudies ansambliams, ar 
teatro trupėms, neleidžiama tenai steigti lietuviš
kų mokyklų, gimnazijų, skaityklų, sporto ar kra
štotyros ratelių, netgi neleidžiama siųsti lietuviš
kos spaudos ir tokią gaunantieji yra komunistų 
gudų ar komunistų rusų persekiojami. O blogiau
sia, kad niekur negalima pasiskųsti, nes, esą, taip 
įsakyta Maskvos.

Lietuvių tauta negali pamiršti ar atsižadėti 
pavergtų tautiečių. Tikrai ateis laikas, kai Gervė
čiai ir kitos okupuotos ir nutautinamos sritys tu
rės būti sugrąžintos lietuvių tautai.

(“IŠ “Varpo” Nr. 12) 
(Pabaiga)

VISI BIZNIERIAI
GARSINKITE NAUJIENOSE

Baudžiavos laikai Lietuvoje 
iki 1863 metij sukilimo

(Iš ANDRIAUS RYLIŠKIO IR JO SENELIO 
ANUPRO ATSIMINIMŲ)

ĮVADINĖS PASTABOS
KODĖL REIKIA RAŠYTI ATSIMINIMUS

Vienas poeto eiles skaičiau jaunystėje. Jos 
patarė seniems, pasiruošusięms keliauti amžiny
bėn neužmiršti perkratyti savo atmintį ir supa
žindinti kitus su vertingesniais prisiminimais. 
Mat, gyvenimas esąs ne su mumis pradėtas ir ne 
su mumis baigsis, todėl vertas dėmesio.

Senatvės sulaukęs matau, kad milijonai žmo 
nių gyvena mažais, pilkais nebeišvengiamais rū
pesčiais, bet pastebėjau ir tdkių, kurie žvalgosi 
ir galvoja atlikti kažkokią gyvenimišką pareigą 
ir tik tuomet dingti amžinybėje.

Praeitis prisimenama ne tam, kad ją atgai
vinus, bet kad išvengus klaidų pakartojimo 
ateityje.

Tautos istorija^ tai tūkstantnietmis. krašto 
dienoraštis. Tauta be istėrtjos, tai wfiaite! -Matf 
žmonijos kebai nesuvokiami.

Nobelio laureatas \B. Pastern*kas savo paš
nekesyje apie spaudoje liaupsinamus jaunesnius'

Eretus bei rašytojus buvo nelabai aukštos-nuo- 
•rifO'nės. Jis sakė:

— Tie jauni vyrai retoriškai, ‘ g£ažbyliškai 
rašo, bet nelaimė, kad jie neturi istorinio jausmo 
ir supratimo apie savo krašto išgyvėfirrnus. 1 

, , Žinotina, kad nūdieniniame pasaulyje skai
tomasi nė tiek su gerais norais, kiek su pilna 
brutalia Jėga.

Vienas pažįstamas archeologas tikino, kad 
archeologai, sustatę sudužusių senovės indų šu
kes, atskleidžia mums senvę: tautų praeitį, gy
venimą, rūpesčius. Rašytojai - archeologai ’atku
ria praeitį ateinančioms kartoms. Tikiais buvo; 
Adomas Mickvečius, H. Sienkevičius, S. Lager-' 
leff, Anatole France, A. Puškinas, Leonas Tols
tojus ir kt. .

Tikiu, kad lietuvių tauta išugdys epochos ar- 
cheoI°gus — poetus, rašytojus, dailininkus, mu
zikus, dramaturgus. Jie atkurs iš praeities’lietu
vių kartų gyvenimo vaizdus, vizijas, Parašys ro
manus, dramas, operas.

Taigrmes senieji šį bei tą rašydami paren
giame būsimiems archeologams - menininkams 

veikalams, kuriuose bus nušviesta 
lietuvių Tautos praeitis. MaQmuzos"mėgsta rim
tį ir ramybė- *
\. 'tu

. (Bus daugiau) ' V ’
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AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
9INEKOĮ0GIN4 CHIRURGIJA 

H44 5^, Pu lūki Rd. (Crawford 
yuJicai kildins) T«L LU 5-4444 
Ptiima licmius naaal susiturima - 

Jai neauiliepia, skambinti 374-BOO4

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mfortdtastar Community klinikos 
MtaicinoĄ direktorius

a931 S. Manhalm R<L WestchMtar, IL
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir

TfL; 562-2727 arba 562-2728

TEU 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

’ 3907 Waa» 103rd StraM 
Valąndo# pagal susitarimą.

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

Tikrina aki*. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

Vai azu susitarimą. Uždaryta treč

DR.LEQNAS SEIBUTIS 
INK$TŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
. \ 2454 WEST S3rd STREET 

Vai. antrad. 1—4 popiet.

OfUo taUf.: 776-2380
Razidandlos talaf.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

tandra praktika, spec. MOTERŲ II*cs. 1
■ i

1 
I

OfiMi 2452 WEST 5*h SERGĖT 
T«l. ER 14223

OFISO VAL.:' pirm., tnttai, trečiad
Ir penki. 2-4 ir 6-8 vai. nk. Sfeitadir ■

Dagys 4 Ėjau ėjau ir pavargau" (Medis)

J. VKJNICLUVA

2)

LIETUVOS POLITIKA, 
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS

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

(Tęsinys)

Dr. A. Baltinis (Aidai, 1955,
2 nr.): “Šis tautos noras sava
rankiškai gyventi ir tvarkytis- 
negali kitaip būti įvykdytas, 
kaip tik tautai suorganizavus 
savo valstybę. Valstybė tad ky
la iš pačios tautos, iš jos sąmo- 

OaTHOPWAčrPBOTE5gSTAS j nės, yra ne kas kita, kaip galu
tinis jos sąmonės atsiskleidimas, 
natūralinis jos organizavimas”.

apie valstybė;
Vadinasi, tauta, sukūrusi sa

vo tautinę valstybę, pasiekia 
savo atbaigtinumą bei viršūnę. 
Dr. J. Girnius (47-58) apibūdi
no: ‘“Valstybė yra ta organiza
cija, kuri įgalina tautą laisvai 
gyventi, laisvai kurti tautinę 
kultūrą”. Popiežius Pius. XII 
(1944.XII.24 d. kalboj) nužymė
jo: “Valstybė yra organinis ir 
organizuojantis vienetas tikros 
tautos ir tokiu turi būti”. Prof. 
V. Jurgutis (68-65) nurodė: 
“Valstybė tarnauja tautai”.

LIETUVIŲ TAUTA SAVOJ 
VALSTYBĖJ

nagai suaiurim*.

Aparatai - Protezai. MflcL ban 
mtzju. Spaciaii pagalba k-jom*. 

‘.Aren. Supports) ir t t — "
_ - S i , ;

itav W»t 43r< &L, CWaga. If L 
TalaK- FRtapoct 4-5044

H.0K11IA
f \DR. ■€. :Į€ BOBELIS

. Prostatos, inkstu ir šlapumo 
i^-V ’L takų chirurgija.
' 5025. CENTRAL AVĖ.

St.^tIteraburg, Fla. 33710
- f ėl (TO.. 321-4200

- DR. A. MH.HJS
Moferų ligos, chirurgija. 

.5037/ Central Avė.
t St. Petersburg, Flą. 33710 

TėL (813) 321-1004

PERK^AŲSTYMAl

''moving
Laidimaį — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA 
R. 'i E K. t N AS
Įtįt į(At 5-8063

SOPHIE BARČUS ]
VALANDOJ

VI*** pregnMM ii WOPA,
\ IpiL Ą. M.

Llatuyto kalta: kasdien nuo pir- 
nadienio iki penktadienio 3:0C 

vak popiet SeStadienitb
ur (ekznadieniti* nuo 8J0 iki 8JO 
ral. ryto, •> L ” ’* ’

VedaĮ* Aldana Davkua

Ta Iff4 HEmtack 4-1413
7151 Sai. MAPLEWOOD AVI 

CHICAGO, ILL. 40419

Lietuvių tautos tautinis atgi
mimas buvo vainikuojamas su
kuriant savo tautinę valstybę. 
Prof. P. Klimo (71-įžg.) lūpo
mis tariant: “Modeminė lietu
vių valstybė buvo sukurta lie
tuvių tautos iniciatyva ir jos 
aspiracijomis’’. Prof. V. Stanka 
(Sėja. 1974, nr.) priėjęs išva
dos: “Mus gali išlaikyti tik tau
tinė valstybė. Tat atstatymas 
mūsų tautinės valstybės”. Gi 
pagal Vydūną (186 108), mūsų 
valstybė turi būti mūsų tautos 
namas ir tautos vaikų mokykla. 
Aukščiausios valdžios turėjimas 
bei suverenumas yra nedalo
mas, ir jis priklauso visai tautai. 
Vienok, anot prof. dr. P. Rauli- 
naičio (Draugas. 1961.XII.23), 
suverenumo atsisakyti neturi 
tauta teisės, nes suverenumas 
yra visų kaip praeities, taip ir 
dabarties ir ateities kartų nuo
savybė, arba neatskiriama tau
tos valia pasilieka, kol ji yra 
pati gyva.

REŽIMAS BEI VALDIAVA

A “Lietuvos Aidai’
■_ KAZt BRAZDilONYT*

PresTtirwH

Kasdien nuo pirmadienio iki 
’ penktadienio'. 9 vftl vak.

Visos laidos ii\WOPA^rtotie«. 
' — banga 1490 AM. S

St Petersburg. Fla.,'8:30 vaL p-P. 
ii yms stoties 1110—AM banga-

2646 W. 71at Street 
Chicago, Illinois 60629 

Tetef. 778-5374

Režimas reiškia valdymo for
mą. Nuo režimo, arba, kaip Vy
dūnas vadina, nuo vakiiavos 
priklauso valstybės bei tautos 
likimas: kilimas arba 
Netinkama bajorų 
valstybės valdiava su 
mis bajorų teisėmis
Lietuvos valstybę ir pačią lietu
vių tautą privedė prie bedug
nės slenksčio. Rodos, turėjo pa
simokyti. Bet ir atsikūrusios 
Lietuvos valstybininkai pasirin
ko kraštutinį liberalizmą, kas

nykimas. 
Lietuvos 
neriboto- 
pražudė

jusi ir laisvės p:>'blema. Dėl valdovai per savo didelę tole- 
tautų ir žmonių laisvės daug i ranciją leido įsigalėti sveti- 
aukotas! ir nemaž, kraujo pra- rrJcms gaivalams Lietuvoj, kas 
lieta. Vienok negal būt laisvės pražudė pačią Lietuvos valsty- 
daryti bloga kitam asmeniui,* bę ir pačią lietuv'ų tautą buvo 
visuomenei, tautai ir valstybei. ( 
Tarptautinės žm gaus teisių 
deklaracijos 29 st r. nurodė: 
"Naudojantis tęisėmis ir laisvė
mis k ekvienas yia suvaržytas 
įstatymų, kurie užtikrina kitų 
teises ir laisvę...” Negalima ma
rinti bei kenkti s^vo tautai, o 
taip pat valstybei, nes, anot rev. 
prof. ę. C-ippens (Moral Philo
sophy, 1924, 203). tautos turi 
natūral’nę teisę j savo egzisten-' 
ciįą. Ypač mums, lietuviams, 
reikia būt labai atsargiems su ■ 
kt u laisvėmis, nes mūsų kai-; 
mynai stengėsi ir stengiasi su-! 
naikinti lietuvių tautą ne tik iš 
išorės, bet ir v daus (P.O.W. vei- j 
kimas etc.), kaip panašiai pasi
sakė buvęs v'daus reikalų mi- 
nisteris R. Skipitis (128 304): 
“Perdidelės laisvės sudaro pa
vojų Lietuvos tvarkai ir saugu
mui”.

Neretai mūsų intelektualus in
ternacionalistus galima išgirsti 
didžiuojantis lietuvių didele to
lerancija. Tačiau, kaip teisingai j joje, Chicagoje. 
vysk. dr. F. Sheen (127-163) j ---------
konstatavo, nevisuomet toleran-| _______ .
cija te’si. Dr. J. Aistis paaiški-: f 
no: “Bet tolerancija turi turėti! 
savo ribas ir neperžengti savo ’***. 
reikalų, o dažnai toji toleranci- 
ja neria lietuvių tautai kilpą ant j- ■ 

kaklo”. Taip, senosios Lietuvos L -
t — — -

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

privedę prie pražūties slenks
čio Ir lietuvių bajorai per savo 
toleranciją ir žioplumą leidosi 
lenkų įtik narni, jog jiems ne
garbė kalbėti lietuviškai. Net 
nepriklausomos Lietuvos laikais 
nemaža lietuvių leidosi svetimų 
mokytojų įtikinami, jog seniau 
lietuviai buvo nekultūringi, kad 
reikia lietuviams sukurti kultū
rą iš rusų ir lenkų kultūrų sin
tezės, kad tik forma gali būti 
Fe'uviška, o turinys privalo būt 
Tternacionališkas, tuomi žlug
dant lietuvių tautinį susiprati
mą. padarant lietuvius be lie
tuviškos dvasios ir neatsparius 
svetimoms įtakoms ets.

(Bus daug’au)

— Diana Nyad — pirmasis 
žmogus, moter.s, perplaukusi 
skersai Golf stromą 60 mylių 
distanciją iš Bahamų salų į 
Juno Beach, Floridoje. Plaukti 
ji ;šmoko Lake Forest kolegi-

HEART.DISEASE į

"Visa darykite be murmėjimy ir svyravimu, kad būtumėte nepeik
tini ir tikri Dievo veikai, nebartini sugedusios ir ilkrypusios $ I minės 
tarpe. Jy tarpe jūs žibate lyg žiburiai pasaulyje''. — Pi|. 2:14, 15. 
Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lenktynėse prie 

aukštojo atlyginime, kurį siūlo mums Evangelija, reikia nemurmėti ir neįi- 
skusti, kad mūsų kelias persiauras. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke- 
lic, bet ištikimai eiti tuo, kuri Viešpats parodė, nes jis žino kokių prityri- 
rr > mums reikia kol esame Kristaus mokykloje. Esant Dievo vaikeliais 
mūsų širdys turi būti pripildytos džiaugsmu ir dėkingumu ir mūsų lūpos 
turi girti ir garbinti dangiškąjį Tėvą, visų gerų dovanų Davėją ir mūsų gy
vybės Užlaikyto ją.

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

Mažeika P Evans

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
TeL 737-8600
Tel. 737-8601

Laidotuvių Direktoriai

iššaukė disonansą ir baigėsi per- i į 
versmu, kuris nuvedė į kitą'j 
kraštutinumą. Tuo tarpu Lietu- > I 
vos sąlygomis netiko nei seimo- , | 
kratinis, nei prezidentokratinis ,. 
režimas, o reikėjo, kad ir išrink- i 
tas seimas būtų savo vietoj ir.! 
vykdomoji valdžia būtų tvirta 
su renkamu prezidentu, gi taip 
'pat reikėjo, jog teismas būtų'] 
nepriklausomas, kad galėtų lais- į1 
vai patraukti atsakomybėn ne- j I 
sąžiningus valdininkus, o reika- 
lui esant, net galėtų paleisti sei- ; j 
mą ar prezidentą, po .to. paskel-J 
biant naujus rinkimus, kad iš-.j 
vengus perversmų. Todėl teisin- ' 
gai prof. L. Sturzo (14,1-51) ■ 
konstatavo, kad kiekviena vai- Į 
dymo s’sterna turi.atatikti kraš-.! 
to reikalaujančioms sąlygoms. -į 
Vadinasi, valdiava bei ręz'masi 
negali būt kopijuojamas iš sve-' 
tur. bet turi atatikti krašto są-, 
lygoms ir tautos dvasiai.

LAISVĖS PROBLEMA 
. IR TOLERANCIJA

■Su režimu yra glaudžiai susi-

VINCAS RYGERTAS

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
Mirė 1979 m. rugpiūčio 23 d. popiet, sulaukės 74 metų amžiaus. 

Gimęs Lietuvoj, Kybartuose. Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko nuliūdę; žmona Birutė (pagal tėvus Kalvėnaitė), duktėJ 

Rugilė SLatkauskas, jos vyras Algimantas, sūnus Gediminas Rygertas,’ 
Idu anūkai, pusseserė Julija Ivanauskas, švogeris. Henrikas Kaivėnasl 
|‘r kiti įminės, draugai bei pažįstami. Lietuvoje liko keturi broliai 
,su šeimomis.
[ Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, 4 vai popiet, Mažeika-Evans kop
lyčioje. 6845 So. 'Western Avenue.

i Pirmadienį, rugpiūčio 27 d , 8:45 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios i Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
{laidojamas žv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
f Visi ,a-a- inco Rygerto giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patama- 

Įvimą bei atsisveikinimą.
Nuliūdę lieka:
ŽMONA, DUKTĖ, SŪNUS. ANŪKAI, GIMINĖS.

Laidotuvių Direktoriai John G. Evans. Jr., ir Stanley Evans.
Tel. 737-8600.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Two Clues For The Dessert Case
Suspense builds ąs dessęrt 

time approaches. Will the meal 
end with the obvious or take 
a new twist? Add an element 
of surprise with Caramel Nut 
Brownies and Graham Cracker 
Cake with Lemon Syrup. Mak
ing these treats is no mystery 
when you use Squeeze Parkay 
margarine. Because it’s a liquid 
margarine, it eliminates melt
ing and mixing problems. It 
solves measuring puzzles, too. 
No one will detect how simple 
these desserts are to make, 
hut they’ll all want to know 
“whodunnit.”

Caramel Nut Brownies 
1-1/2 cups packed brown 

sugar 
1-1/4 cups flour

2 teaspoons baking 
powder

3/4 teaspoon salt
1 cup shopped peanuts

or nuts
1/2 cup Squeeze Parkay 

margarine
2 eggs
2 teaspoons vanilla

2/3 cup packed brown 
sugar

1/3 cup Squeeze Parkay 
margarine

1/4 cup mifk
1-3/4 cups sifted con- 

fectioners’ sugar 
1/2 teaspoon vanilla

Combine brown sugar, flour, 
baking powder, salt and pea
nuts. Add margarine, eggs 
and vanilfa; mix well. Spread 
evenly in greased and floured 
15 -1Z2 x 
roll pan. 
minutes.

10-1/2-inch jelly
Bake at 350°> 25

brown sugar, mat-Cotnbinre 
gaidne and rmlk in saucepan. 
Simmer, stirring constantly, 5 
minutes. Cool slightly. Bl^nd 
(n confectioners’ augai and

2533 W. 71st Street
1410 Sq. 50th Ave., Čieera

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES automobiliams pastatyti

eachbeat until smooth. Add vanil
la; beat well. Spread on warm 
brownies. Cut int^bars.

Graham Cracker Cake 
„ ■ - /

1 cup sugar
1/2 cup Squeeze Parkay

2
margarine . ;

eggs, separated
cups graham cracker 

crumbs
cup flour
teaspoons bak'nę 

powder
teaspoon salt 
cup milk 
Lemon Syrup

Combine sugar ’ and marga
rine; add egg yolks one at a 
time, beating well after each 
addition. Add combined dry 
ingredients alternately with

1
2

1/2
1

milk, mixing well after 
addition. Fold in stiffly beaten 
eug whites Pour into greased 
and floured 9-inch square pan. 
Bake al 350°, 40 to 45 min
utes or until wooden pick 
inserted in center comes out 
cican. Serve with:

Lemon Syrup
31 cup sugar
1, 3 cup Squeeze Parkay 

margarine
1/4 cup water

1 egg
3 tablespoons lemon 

juice
1 teaspoon lemon rind

Combine ingredients in sauce* 
pan. Stir over medium heat 
until mixture boils. Cool 
s’-h4U’-
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Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių 
Asociacijos

AMSULANSq 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-8401

i --

BUTKUS - VASALUS j
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetu 3-.35W I

GEORGE F. RUDMLNAS |
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-U3S-1131 I

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-««72
110Ž8 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

P.J.RHHKAS................. I
3354 So. HALSTED STREET Tel. YArds 7-19H I

S « NAUJIENOS, CHICAGO *, ILL Saturday. August 25, 1979 J



— Dr. Ksavera Žilinskienė, 
Woodbury, Conn., tapo Naujie
nų skaitytoja. Jai yra malonu 
sužinoti, kad Naujienas viene- 
riems metams užsakė artima 
draugė dr. Aldona Rugienė iš 
Čikagos. Naujoji mūsų skaity
toja yra aukštos inteligencijos 
intelektuale, žinoma dantų gy 
dytoja, ilgametė Skautų orga
nizacijos veikėja ir buvusi Skau- 
č’ų seserijos vyriausia skauti-, 
ninkė. Ji nemėgsta melo ir vien- 
šališkos propagandos, kovoja už 
tiesą, kuri yra visuomenės ir 
valstybės pagrindas. Dėkojant 
dr. A. Rugienei už tokį dovanos 
parinkimą ir prisidėjimą prie 
platinimo vajaus, gerą žinią apie 
naują prenumeratorę malonu 
skelbti visiems skaitytojams.

— Juozas Jakštys, St. Peters- 
burg, Fla., po trumpos pertrau
kos vėl tapo Naujienų skaity
toju užsišakydamas jas pusei 
metų. Tos apylinkės tautietis 
užsisakė Naujienas vieneriems 
metams ir atsiuntė $5 auką, bet; 
pavardės prašė neskelbti. Dėkui 
už dėmesį Naujienoms ir jų pla
tinimo vajui, taip pat dėkui už 
auką.

— Ona Jasienė, Crown Point, 
Ind., paskambino telefonu ’ 
Naujienų administraciją ir už
sisakė dienraštį vieneriems me*
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tams, tuo prisidėdama prie lie
tuviškos spaudos stiprėjimo. 
Naujoji mūsų skaitytoja yra LB 
skyriaus sekretorę. Be abejo, ji 
priklauso tai lietuvių moterų 
daugumai, kurių dėka istorijos 
bėgyje net sunkiausiose ir ne- 
palankiausiose sąlygose išliko 
lietuvių kalba, lietuvybė ir lie- 
tuviški papročiai iki mūsų die
nų. Jos savo nujautimu ir elg-j 
sena tai atsiekė, neklausydamos 
vilionių nė propagandos. Dėkui.1 
už dėmesį Naujienoms ir jų pla
tinimo vajui. Taip pat dėkui jos 
draugams bei draugėms, kurios 
supažindino ją su Naujienomis 
ir turėjo teigiamos įtakos.

— Juozas Šimkus iš Detroito 
išsikėlė gyventi į Royal Oak, 
Mich. F L <

— Ponia Marija Dambros iš 
Marquette Parko, žinomo dai- 
nininko, aktoriaus ir scenos dar
buotojo Jono Dambros našlė, 
kiekviena proga paremia Nau
jienų leidimą. Dėkui jai už $7 
auką, atsiųstą pratęsiant pre
numeratą. Taip pat dėkui tos 
apylinkės tautiečiui, atsiuntu
siam $10 ir prašiusiam už juos 
siųsti Naujienas iki ipetų pabai
gos. Jis rašo, kad tai yra susi
pažinimui, todėl pavardės pra
šo neskelbti.

Kviečiame visus, kurie domisi Florida,

Čikakos lietuvių, pratęsdamas 
prenumeratą, šąvo gerus linkė
jimus parėmė $10 auka. Dėkui.

— Dėkui Stepui., Ivanauskui 
iš Marquette Parko už anksty
vą prenumeratos pratęsimą ir 
už ta proga atsiųstą $7 auką. 
Taip pat dėkui Michael Bajo
rūnui ir Jonui Dagiui, atsiuntu- 
siems po $2. Dėkui tos apylin
kės tautietei, užsisakiusiai Nau
jienas 3 mėn., ’ todėl pavardės 
prašiusiai neskelbti.

. — Illinois vąlstijos loterijoje 
rugpiūčio 23 dieną Big Pay Day 

į lošime laimėjo 799, 27, 5 ir 8276.
5th Anniversary lošime laimėjo 
43, 33, 04, 40 ir 729.

y — (R) LB Vidurio Vakaru 
Apygardos Valdyba rengia ge
gužinę - pikniką š. m. rugpiūčio 
mėn. 26 d. (sekmadienį) 12 vai.

Jonas Valauskas, St. Pe
tersburg, Fla., Balfo skyriaus 
pirmininkas, veiklus apylinkėje j gauiju Namuose, 2419 ■ W. 43rd 
ir visuomenėje, .gerąi' pažįsta-! St> Chicagoje. Veiks virtuvė, 
mas ir vertinamas Lęmonto bei* baras ir loterija. Šokiams gros 
------ : - --------- ; :Kosto Venskaus ’orkestras, vi

suomenė kviečiama piknike da
lyvauti. - Apygardos Valdyba

Chicago  je. Veiks virtuvė,

America’'' Federation of Astro-

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

suvažiuoti f SUNNY HILLS

spalio 27, 28 ir 29 dienomis. 1

Dėl informacijų kreipkitės į:

V. Belecką; Sunny Hills — 904^-773-3333
. M. Kielą, Chicagoje 312—737-1717;i'V?< -

J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190
D. Dulaitį, Detroite 313—280-2969

J. Zubavičių, New Jersey 201-381-3198
R. Kezį, New York — 212r-769-3300
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PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai kviečiami atkreipti .i.Naujienas 

savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti. ; ... - I

• • V • N •* * * Į • t \

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 i plati

nimo vajaus talką!

1

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• 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

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

J. VENCKAUSKAS
REMODELING 

• z > ? .• ; t x

Atlieka įvairius nąjnų
1 • -teismo darbus.' '

Tek 582-7606 &

(Tani oi
" - - * ** - - ■* f

Dažo' namus ft lauko Ir Ii vidaus. 
Darbas garantuota*.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa-j/ 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas ................ ....... ...... .................. ..... .......................
Adresas ________ _______ __ _________________ __ 1R

• Lietuvių Krikščionių De
mokratu Sąjungos Chicagos. 
Skyriaus išvyka įvyks rugpiūčio 
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, j 
kurį vienas dalvvių laimės. Bus 
programa, vaišės, pasikalbėji
mas ir sveika atgaiva gražioje 
gamtos aplinkoje. Maloniai kvie
čiami visi krikščionys demokra-i 
tai su šeimomis, artimaisiais ir i

V. . 1
svečiais.

I no reika’u Jum** gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 

i paruošta, -- teisėjo Alphons< 
i iV e I Į s oeržiūn ia. “Sūduvos' 
[ Išleista knyga sl legališlfoini? 
formomis.

Kny^a formomis gauna 
iUa Naujienų administracijoje 
i739 South Halsted St, Chica 
go, ILL. 606O\ Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

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

Tel. 247-5081 (Pr.)

iuozo šmotelio

ATSIMINIMŲ

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriau? troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
a" į skirsnelių mėgėjai, prašomi at 1 

vykti ir knygą pasiimti. Kitui 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

• PARDUODAMA: įvairūs 
buto baldai, drabužiai, namų ir 
virtuvės reikmenys, lėkštės ir 
kiti dalykai nuo ketvirtadienio] 
iki šeštadienio, rugpjūčio 23, 24j 
ir 25 d., nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. 
yak. • 3150.30- Emerald Avenue, 
Bridgeporte. Tel. 751-1960.

— DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA. Skambinti 
i: Tel- 434-9655 (PR)

— Horoscopes or Ąstrologicą 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
.. - vX f MARIJA NOREIKTENf 

’ Į- - * ' -

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

- MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

FACTORY

HEAVY METAL FABRICATORS
PRESS BRAKE SET-UP:

25 ton to 750 ton brakes.

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

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

SOME EXPERIENCE DESIRED ON THE 
ABOVE CLASSIFICATIONS.

WAGES — BONUS — BENEFITS

Telephone: Jim McNamara 538-8700

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

Chicago, IL 60609

Equal Opportunity Employer M/F

AMERIKIEČIU PAPROČIŲ 
SAVYBĖS

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DEL VISŲ LNFORMACDŲ KREIPTIS Į:

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

8 KAMBARIU mūrinis bungalow,!
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir SvJ _ .
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už- 2 butų muro namas ir muro gara- 
imti.

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

DAR NEVĖLU

PALIKIMAS. Modernus apie 20 m.

Prašau 
telefoną 

Viliojanti

h

1

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878,

839-1781 arba 839-5568.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

l — - - -
[vairi aodrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St.. Chicago 

Tel. 767-0600.

1 Jeigu amerikiečiai jus pa- 
•| kviestų 7:30 vai. vak., tai tą va

landą svečių sueigoje patiekia 
mas kokteilis, o pietūs esti ly
giai 8 vai vak. Jeigu jūs neno
rite stipresnių dalykų išgerti,

Į ateikite kiek vėliau, pranešę 
šeimininkams. Jeigu jūs ateisi
te anksčiau, jums reikės gerti 
kokteilį, idant neįžeidus 
mininkų.
kia’’ gerti, jūs galite užsakyti U0 
whisky ir sodą (amerikiečiai | 
tai vadina “high-ball”) ir šis;
gėrimas mažiau- kenksmingas, i 
negu kokteilis.

-rv. . -i • i • liajna oo_lus ix nauuui ~~Pietų mecu nereikia piadeti gražiai iškaltas beismantas.su ba- 
tuojau valgyti, kol visi svečiai 
nebus aprūpinti valgiais, 
mandagumo

į ris nustato lygybę 
■Įgalėti, o taip pat 

paprotys kuris jus 
valgyti šaltą maistą, 
tų būti karštas. Apgailėtina, tai 
absoliutus paprotys, iir jus pa
laikys neišauklėtu, jeigu jūs 
jo nevykdysite.
Jūs neturite suvalgyti visą p? 

duotą jums porciją. Sriubor 
šaukštą reikia ikišti toliau nuc 
savęs, bet ne arčiau. Jeigu jūs 
padėsite peilį ir šakutę parale
liai vidury lėkštės, tai ženklas 
kelneriui, kad jūs pabaigėte 
valgymą.

Kada jūs šokate, užleiskite 
savo prtnerę kiekvienam, ku. 
ris prieis prie jūsų ir uždės 
jums ranką ant pečių. Primin
kite apie save pažįstamiems 
visuose atvejuose. Nusiųskite 
pasveikinimo karteles jų gini 
tadienio proga, kai jie ta-ny.

i boję gauna pakėlimą, kai pa 
I juos gimsta- vaikas, kai išlaiki 
Į egzaminą. Bendrai, visad;
i galvokite apie kitus, būkit 
I mandagus ir patarnaujantis. I: 
į viskas tada pas jus bus gerai 
į padarė išvadą prancūzų rašy 
I tojas Morois.

šei.
Jeigu vis dėlto “rei

Ta' 
ku
rni-

paprotys, 
alkiui 
savotiškas
priverčia 

kuris ture

Vaikas I: Mano tėvas galėt' 
pakelti didelį akmenį.

Vaikas II: O mano tėvas gale 
tų pakelti tris tokius akmenis

Vaikas I: Mano tėvas pats ne 
keltų; jis turi pavaduotoją!

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinip sklypai pard.

PARDUODAMI 2 sklypai Lie 
tuvių Tautinėse kapinėse-

Teirautis tel. 599-1617

t
4 GRAVES

IN LITHUANIAN NATION Al 
CEMETERY. ANY OFFER. 

327-1800

žas. "rengtas beismantas. 
teirautis ir perduoti savo 

iš anksto.
kaina.

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

Tuščias sklypas, tinką 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, alumnnnn langatr' ga
li te pirkti už $41,800.

MODERNUS z aukštų, mūro namas, 
apie §18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke. s, •-

namas IT

REALESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

3 ŠVARŪS BUTAI

2 aukštų mūras su 2 butais po 5 kam
barius ir 6 kambariu didžiuliu butu1 
su valgomojo ir saliono kombinacija 
20x42 pėdų dydžio. Diduma šios nuo
savybės yra remodeliuota. Nupirkite 
;i jaukų ir patogų narna su geromis 
pajamomis netoli Nekalto Prasidėji-

■ - - 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

ANT 48 PĖDU SKLYPO

Tas didžiulis sklypas turi tikrai gražu 
5 kambariu Car>e Cod stiliaus mūrinį 
namą 68-tos ir Hamlin apylinkėje. La-

ru ir natūraliu židiniu. Hollywood 
stiliaus vonia, formalus valgomasis, 
’montuotos virimo ir kenimo krosnys, - 
2 mašinų garažas. Įkainuotas bargeno 
kaina, tik $59.900. Skambinkite

MICHAELS — Tel. 254-8500-

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

Kreiptis: • j

4645 So. ASHLAND AVĖ. z 
523-8775

APŽIŪRĖKITE šį ŠEŠTADIENI

12-6 V AL.
6616 SO. WASHTENAW

Mūrinis bungalow, 4 miegami, ireng- 
Las skiepas, 2 vonios, arti Maria aukst. 
mokyklos ir Šv. Kryžiaus ligoninės.

Šimaitis, 436-7878.

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

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — MiesteMieste

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kaštus

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

MARQUETTE PARKE parduoda- A, 
mas namas ir taverna. Dėl informaci- 
ių skambinti tei. 776-4956.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

BEVERLY SHORES, END.
3y owner — 2 story brick 9 room 
beautiful home on Lake Michigan, 
’st floor — entry, huge recreation 
-oom. complete kitchen & % bath, 
"•nd floor — large living room, 4 bed- * 
-ooms, kitchen & full bath. Gorgeous 
lake view, comnletelv landscaped, j 
lovely pines & attached garage.

Call (219) 872-1014

M. ŠIMKUS

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kitoki blankai. ., p,

HOMEOWNERS POUCY

HELP WANTED — MALS 
Darbininku Reikia

F. Zapolis, Agent 
32081/2 W. 95th St 
Everg. Park, 111, 
60642, - 424-8654 V

JTATt »<•!

CUSTODIAN
Responsible person needed for full 
time custodial work in local school. 
Contact NSSEO at-500 S. Plumgrove 
Road. Palatine

359-2110 i

State Farm Fire and Casoalty Company

CARBIDE SAW and 
CUTTER GRINDER

Apdraustas perkraustymas 
U fvairiy atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1182 arba 376-5996

Experienced sharpening carbide! 
saws and cutters. Steady work 
with overtime. Good company 
benefits.

666-3251
i

HGHLHIAPT D1SFZ

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

Kalbame lietuviškai 
Tel. 476-5635

Arthritis Sufferers!
Now. Get relief 

for painful inflammation 
and protection for your stomach!

For minor arthritis pain. Arthritis Pein 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets Plus two 
antacids for double stomach protec
tion Try Arthritis Pain Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
Anacm;

| « NAUJIINQS, •/ ILL Saturday, August 25, 187$

beismantas.su



