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IRANO KARIA
JAV IŠ NEW YORKO NEIŠLEIDŽIA 

SOVIETU LĖKTUVO

NEW YORK, N,Y. Ameri
kos vyriausybė penktadienį su
stabdė keleivinį sovietų lėktu
vą, kol nepaaiškės,- ar Maskvos 
Bolšoi Teatro šokėja Liudmila 
Vlasova, Aleksandro Godunovo 
žmona, taip pat nori pasilikti 
Amerikoje kartu su savo vyru, 
ar ji-viena nori grįžti į Sovietų. 
Sąjungą. Liudmila Godunova, 
sovietų agentų. buvo; nuviliota 
į keleivinį sovietų lėktuvą, o ru
sai niekam neleidžia su ja pasi
matyti. Ji jau turėjo išskristi į 
Maskvą kartu su Jotais kelei
viais, bet JAV vyri ausylu -lėk
tuvo neišleidžia. '

NELEIDŽDIA VYRUI
ŽMONOS PAMATYTI;

Bolšoi Teatro šokę jas • Alek
sandras Godunovas prašė sovie
tų lėktuvo-vadovybę, leisti jam 
pasimatyti ir. pasikalbėti su to- 

, paties Maskvos teątro šdkėją, jo 
žmona Liudmila,--- bet sovietų 
valdžia neleido jai' pasimatyti 
ir pasikalbėti su savo vyru.

Gpduribvo advokatui pareika- 
yavus, sovietų lėktuvas buvo 
sulaikytas, kol nebus išaiškintas 
Liūdįnilos noras .pasilikti Ame
rikoje. Josios vyras yraįsitiki- 
ųęs kad-jo žmofja. pasiliktų kar- 
^.SU^ųo Amerikoje. Vyras yra

todami prievartą, nusivedė ją 
Į keleivinį lėktuvą ir dabar iš 
ten jos neišleidžia. Iki šeštadie
nio.. ryto rusai -neleido vyrui 
žmonos pamatyti.

RUSAL NEGALI VAR
TOTI PRIEVARTOS

Amerikon atvykę rusai gali 
laisvai grįžti į Rusiją, bet sovie
tų valdžia neturi teisės vartoti 
prievartos prieš Amerikon at
važiavusius rusus. Šokėjas A. 
Godunovas pareiškė noro nebe
grįžti į Sovietų Sąjungą, tai JAV 
imigracijos pareigūnai tą teisę 
jam pripažino. Tokią teisę turi 
ir jo žmona, bet ji dabar yra 
sovietų lėktuve, t.y. sovietų te
ritorijoje, ir savo laisvo pareiš
kimo tame lėktuve padaryti ne
gali. Ji turi teisę grįžti į Sovietų 
Sąjungą, jeigu nori, bet ji turi 
ir teisę išlipti iš sovietų lėktuvo 
ir JAV teritorijoje laisvai pasa
kyti ir parašyti, kad ji nori grįž
ti į Maskvą, arba negrįžti.

Lėktuvas sulaikytas New Jer
sey aerodrome, kol rusai išleis 
Liudmilai Godunovienei išlipti 
iš lėktuvo, nueiti į amerikiečių

SOVIETŲ AGENTAI PAGROBĖ PABĖGUSIO 
ŠOKLIO GODUNOVO ŽMONĄ

įstaigą, pasimatyti ir pasikalbėti 
su savo vyru, o vėliau raštu 
laisvai pareikšti, kad ji nori iš
važiuoti į Maskvą. Jeigu ji no- I 
rėš grįžti, tai galės pati nužings- 
niuoti į lėktuvą, o tada ir lėk-1 
tuvui bus leista išvažiuoti. Jei
gu nenorės grįžti, tai tada turės 
prašyti JAV imigracijos parei
gūnų, kad jai leistų čia pasilik
ti. Jei toks leidimas bus duotas, 
tai tada sovietų lėktuvas galės 
išskristi be jos.

Vyras A. Godunovas, advoka
to padedamas, kreipiasi į įtakin- 
gesnius pareigūnus, prašydamas 
leisti jam pasimatyti su žmona, 
bet rusai tokio leidimo dar 
davė.

GODUNOVAS NETIKI 
RUSŲ TVIRTINIMAIS

• šokėjos Liudmilos vyras 
betiki sovietų agentų pareiški
mais. Jie sako, kad šokėja Liud
mila savu-noru nutarė' grįžti -į 
Maskvą, bet vyras tokiu agen
tų pareiškimu nebetiki. Jie su
tiktų leisti šokėjui įžengti į lėk
tuvą pasimatyti su žmona, bet 
jis į sovietų lėktuvą nenori 
įžengti, nes tada jis būtų sovie
tų teritorijoje. Tada rusai galė
tu ir Godunovo neišleisti iš lėk
tuvo. Tada jis prievarta galėtų 
būti nuvežtas į Maskvą, išmes
tas iš Bolšoi Teatro ir pasiųstas 
į "prievartos darbo stovyklą. 
Godunovo advokatas gavo lei
dimą sulaikyti Liudmilą, kol ji 
laisva valia padarys vienokį ar 
kitokį savo valios pareiškimą.

DAUGELIS RUSŲ PASI
LIKTŲ AMERIKOJE

Bolšoi Teatro šokėjai yra pri
vilegijuoti sovietinės visuome
nės atstovai. Jie gauna didesnį 
atlyginimą, bet jie prievartau
jami, kaip ir gyventojų dau
guma.

Pats Aleksandras Godunovas 
nesirengė čia pasilikti, bet kai 
pamatė New Yorką ir turėjo 
progos kiek susipažinti su did
miesčio gyvenimu, tai nutarė 
čia pasilikti. Jį paveikė anks
čiau iš Maskvos išvažiavusių ir 
Amerikoje apsigyvenusių rusų 
artistų gyvenimas, nutarė rizi
kuoti ir nebegrįžti į Maskvą. Jis 
yra įsitikinęs, kad ir jo žmona 
pasiliksianti Amerikoje, bet so
vietų agentų ji buvo nuviliota 
į sovietų lėktuvą ir iš jo neiš
leidžiama.
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Chicago, Ill. — Pirmadienis Munday, August 27, 1979
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Sportininkai veda atkaklią kovą pirmenybėms laimėti;

KINIJOJE W. MONDALE TARSIS

Walter Mondale

NORI PAMATYTI PLATESNIUS KINUOS 
VISUOMENĖS SLUOKSNIUS

PEKINAS, Kinija. — JAV 
viceprezidentas Walter Mon
dale, žmonos, sūnaus ir kelių 
laikraštininkų lydimas, šeštadie
nio rytą pasiekė Pekiną, kur 
buvo sutiktas aukštų Kinijos 
valdžios pareigūnų.

— Atvykau šičia susitarti ke
lis principe padarytus susitari
mus, bet kurie dar nerealizuoti, 
valdžios atstovams ir laikrašti
ninkams pareiškė Kinijos sosti- 
nėn atskridęs viceprezidentas 
Walter Mondale.
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Gabus 
turintis

KALENDORtLIS
Rugpiūčio 27: Monika, Ceza

ris, Dermė, Mintibutė, Tolvy- 
das, Vizgirdis.

Saulė teka 6:09, leidžiasi 7:36. y .
Vakare lis.

pabėgo Į vakarus

BONA, Vokietija, 
aviacijos inžinierius 
daug patyrimo skraidant sklan
dytuvus bet galingais lėktuvais 
iki šiol niekad neskraidęs, kar
tu su žmona ir dviem sūnumis 
įsėdo į Rytų Vokietijos lėktuvą 
Annaberg miestelyje ir pasiekė 
Bavariją. Jo pavardė dar ne
skelbiama, kad policija nepra
dėtų persekioti Rytuose likusių 
jo šeimos narių.

— Pirmon eilėn, norėčiau pa
matyti daugiau Kinijos, kad ga
lėčiau plačiau išsikalbėti su 
įvairiais visuomenės atstovais, 
kurie galėtų nustatyti kuo šios 
abi didelės valstybės gali viena 
kitą papildyti. Mondale priminė, 
kad Kinijos vicepremjeras Teng 
Hsiaoping pasirašė sutartį be
simokinančiam jaunimui pra
mokti modernios technikos, bet 
iki šio meto konkrečios sutarties 
tuo reikalu nėra. Mondale pa
reiškė, kad jis imsis žingsnių 
šiam reikalui realizuoti. Jis ži
nąs. kad kitos valstybės santy
kiauja su platesniais kinų vi
suomenės sluoksniais. Jis ban
dys šį reikalą aptarti su Kini
jos valdžios atstovais, o vėliau 
tarsis su kitais.

PIRMIAUSIA PASI
KALBĖS SU TENGU

Viceprezidentas Mondale, Ki- 
nijon atskridęs vienai savaitei, 
pirmiausia išsikalbės su- vice-

premjeru Tengų; aptars fizikos 
studentams pasikeisti sutarti ’ ir 
imsis žingsnių -paruoštiems pla
nams vykdyti. Manoma, kad 
Mondale atsinešė kelis sutarčių 
projektus, kad galėtų aptarti, 
pasirašyti ir vykdyti.

W. Mondalei pastebėjo, kad 
Amerikos ir Kinijos santykiai 
atnaujinti ilgiems laikams. Jis 
pabrėžė, kad Tengo pasirašytos 
sutartys bus ne keliems me
tams, bet ilgiems metams, nes 
šias dvi valstybes jungia bendri 
reikalai ir planai?

Sprogo vienas DC-10 
lėktuvo motoras

GREAT FALLS, Mont.
Northwestern oro linijos bend
rovės lėktuvas DC-10. pakilęs 
tolimom kelionėn, neteko vieno 
motor ■, bet kapitonas pajėgė 
laiki* -lėktuvą apsukti .ię lųirnių- 
gal -nuleisti šio didėlio aerodro- 
mo kieme. Tris m t rir turintis 
didelis lėktuv,. DC-10 liko tik
tai su dvi^’a motorais. Lėkt”- _*i 
pakilus tmkamon aū’.siumon, 
vienas motoras sp" go, o vėliau 
visai nutilo. Lakūnas laiku ap
sisuko, grįžo į aerodromą ir sėk
mingai nusileido. Kapitonas 
Glen Bow-ers lėktuvą pavyzdin
gai nutupdė, nepadarydamas ža
los mašinai. 167 keleiviai, kai 
kurie suprantamai labai įbau
ginti, išlipo nesužeisti.

Neleidžia draugauti 
su juodėmis

ALEXANDRIA, Va. — Kole
gijos vedėjas kun. A. Bledsoe 
išvijo iš mokyklos 14 metų juo
daodę Melisą Fiedler už drau
gavimą su baltodžiu mokiniu.

Du advokatai patraukė teis
man kunigą Bledsoe, nes toks jo 
nusistatymas esąs priešingas 
JAV konstitucijai.

TEHERANAS, Iranas.—Penk- j. ... :-----
tadienio naktį šeši Irano ka-Į INDIJOJE 400 MILIJONŲ 
riuomenės tankai, prasiveržę po^ 
Sakez miesto vartus, pasiekė i 
miesto centrą ir kulkosvaidžiais i 
išgriovė patį svarbiausią kurdų1 
pasipriešinimo centrą, sako ofi
cialus Irano kariuomenės pra: 
nešimas.

Į kurdų rankas buvo patekęs 
vienas Irano tankas. Jis pada
rė daug žalos pirmyn žygiavu-, 
siems partizanams^ bet -vėliau 
tankas sugedo ir kurdai' buvo 
priversti jį palikti priemiestyje.

Tuo tarpu dar neaišku, bet 
! manoma, kad Sakez kautynių 
metu žuvo patys įtakingiatįsie
ji kurdų vadai. Miestą bombar
davo Irano aviacija ir išgriovė 
didoka skaičių senu mūro namu.

Kurdų demokratų partija, Ira
no aviacijai sugriovus miesto 
didžiausius namus, per vietos 
radijo stotelę pareikalavo lais
vės ir nepriklausomybės Kur- 
distanui. Tuo tarpu' Irano, radi
jas, išklausęs Kurdų demokratų 
partijos manifestą, paskelbė, kad 
kurdai esą Islamo priešai, o mu
la Chomeini. nors ir . paskelbęs 
kurdams amnestiją. Įsakė visus 
kurdus laikyti priešais ir taikyti 
visiems kurdams karo meto tai
sykles ir įstatymus.

šeštadienio rytą Sakez mies
tas jau buvo Irano karių ir par
tizanų 
zanai 
Įžengę 
namus, 
ir šaudo namų lauže likusius 
kurdus.

Sakez miestas kalnuotas. Mies
to centras lygus, bet pačios gra
žiausios priemiesčių vilos stovi

i

kontrolėje. Irano parti- 
su pirmaisiais tankais 
į Sakez centrą krečia 
rankalioja brangenybes

BERAŠČIŲ
NEW YORK, Indija (dpa). — 

Praeitą liepos mėnesį nuversta
sis Indijos valdžios galva Mo
rarj i Desai prieš beveik porą 
metų užimdamas premjero pa
reigas prižadėjo, kad per pen
kerius metus analfabetizmas 
bus nugalėtas ir kiekvienas- in: 
das mokės skaityti if-rašyti..Da
bar valdžios statistika rodo, kad 
iš kiekvienų trijų asmenų Indi
joje du yra beraščiai. Po poros 
metų pastangų įsitikinta, kad 
400 milijonų žmonių išmokinti 
skaityti ir rašyti per 2 ar 5 me
tus neįmanoma. Dar daug laiko 
turi prabėgti, kol masės bus įti
kintos, kam skaitymas ir rašy
mas reikalingi.

Indijoje 75.000 kaimų neturi 
nė pradžios mokyklos ir pasak 
profesoriaus Jalaluddina, kuris 
tai-tamsuolių švietimo progra
mai vadovauja, suaugusių švie
timas atrodo panašus į plauki
mą per Nežinios jūras. Indijos 
kaimuose, kur mokyklos pasta
tytos. niekas jų nelanko, nes 
žmonijos masės neturi suprąti" 

’ mo kam tas skaitymas ir rašy
mas reikalingi, nes gi. reikalui 
esant, nemokančių pasirašyti 
parašą .atstoja nykščio nuo
spauda.

Auklėjimo programų vedėjai 
pasimistlškai tvirtina,. kad 2000 
metais (tai yra po 20 metų) prie 
šimtų milijonų beraščių dar bus 
priaugę 150/ mfilijorių maujų be
raščių. kurių du trečdaliai bus 
indai.

Chicagoje brangiau
Per liepos mėnesį pragyveni

mo reikmenų kainos Chicagoje 
pakilo 1.8 nuošimčio, o visur ki
tur JAV-se — 1 nuošimčiu, o
lyginant su to paties mėnesio tolimesniuose prie miesčiuose. 
kainomis 1978 metais, iki šiol į Dalis kurdų suspėjo tuojau po 
Chicagoje pakilo 13.5%, skelbia [ bombardavimo išvykti į prie- 
naujausioji U.S. Darbo depar-J miesčius. bet kiekvienam aišku, 
tamento statistika. kad jie 

tankams, 
ginklus

nepajėgs pasipriešinti 
aviacijai ir gerus 

turintiems daliniams.
Trauks teisman minera

linio aliejaus kartelį
LOS ANGELES. Cal. — Ame

rikoje veikia įstatymas, kuris j 
draudžia didelėms bendrovėms 
organizuoti kartelius ir dirbti
niu būdu kelti produktų kainas. 
Amerikos advokatų grupė pa
traukė teisman užsieniuose su
darytą Mineralinio aliejaus eks
porto organizacijų, veikiančią 
Austrijoje ir kitose vietose.

Teisėjas Andrew Hauk svars
tė bylą ir atmetė advokatų pra
šymą. Jis neturi teisės spręsti 
kitose valstybėse veikiančią or
ganizaciją. Advokatai ruošia 
skundą aukštesniam teismui. Jie 
mano, kad JAV neturi teisės 
pirkti kartelio produktų.

pa- 
izo-

— Irano valdžia nebuvo 
skelbusi, kad kurdai buvo 
liavę Sakez garnizoną, kuriame 
buvo 400 karių.

— Aukso uncija praeitą šeš- 
Tadtenį Londone kainavo $314.75.

Vadovaujančią rolę infliaci
jos didėjime lošė namu ir gazo-|° ,
.. , . at , vi • , „ Kurdu noras tapti nepnklau-hno kainos. Neatsiliko ir apar . ,, , , ■ somais labai supvkino mulatamentu-outu nuomos kainos. ; . , ,Į Chomeini. Jis tuojau įsake kur- 

i dus paskelbti Islamo priešais ir 
taikyti jiems visus karo meto 
įstatymus.

Kurdų vadai prisipažįsta prie 
padarytos didelės klaidos: jie 
pasitikėjo Irano karo vadais, 
pažadėjusiais laikytis su šachu 
padarytų susitarimų. Irano ka 
riai pažadėjo, bet kurdai ne
kreipė dėmesio i karių centruo
se daromas pakaitas. Visa eilė 
Irano karių, valdžiusių garnizo
nus Kurdistane, buvo pakeisti 
naujais garnizonų viršininkais. 
Į Paves garnizoną atvyko dido
kas mulos Chomeini partizanų 
skaičius. Atsiuntus naują dalinį 
j Paves miestą, iš ten išvažiavo 
ten stovėjęs dalinys. Pakeitus 

*, kelis vadus ir atsiuntus partiza- 
Wil-inu dalinį, buvo galima po trijų 
die-'dienų trukusių kovų miestą

Salvadoro; paimti.
Paves mieste, esančiame visai 

netoli Kurdistano sienos, kovos 
tęsėsi tris dienas. iŠ abiejų pusių

— Kinijoje suras.as labai ge-i 
ros rūsies mineralinis aliejus. 1

— Buvęs Chicagos elektros 
inžinierių prižiūrėtojas Gordon 
Brown gavo 15 mėnesių kalėji
mo už kyšių ėmimą.

Popiežiaus vizite, metu 
siūlo Chicagą uždaryti
CHICAGQ. — Valstybės de

partamentas" patarė Chicagos 
majorei Byrriė spalio 4-6 dieno
mis 1 popiežiaus vizito metu 
“miesto duris pridaryti”, nes tuo 
metu milijono ar poros milijonų 
žmonių antplūdis gali miestui 
būti' perdaug.

Washingtono patarimas aiški
namas taip, kad majore Byrne 
patartų keliaujantiems biznie- 
niamš tomis dienomis (spalio 
4-6) aplenkti Chicagą ir kad 
mieste veik’-,nčios firmos savo 
darbininkam; d;.*u specialų 
lais’ ' ’’-i.

— Montgomery Ward bendro
vė pripažįsta, kad jos pardavi-j 
nėjami šildytuvai, kada jie nėra 
tinkamai Įtaisyti, sudaro gaisro 
pavojų.

— Šveicarijoj automobilio ne
laimėje žuvo JAV ambasado
rius Henry Tasca, sulaukęs 60 
metų ir išėjęs atsargon.

— Amerikos biznierius 
liam Boorstein, išbuvęs 10 
nu streikuojančių 
darbininkų pagrobtas, pabėgo
ir, JAV ambasadai padedant, 
išvažiavo į užsienį.

— Belgrado gatvėse atsirado 
daug au įmobilių.

žuvo 400 žmonių. Tris dienas te
sėsi kovos ir prie Sakez. Tvir
tovė užimta, bet josios apylin
kės dar vra sukilusiu kurdų 
rankose.

Kurdai traukiasi į kalnūs, 
puola Kurdistanan siunčiamus 
mulos Chomeini karius. Tuo 
tarpu kurdai planuoja Ir. svės ir 
nepriklausomybės klausimą kel
ti Jungtinėse Taut v e Dar la
biau jiems rūpi mulos Chomeini 
vedamas genocidas visame už
imtame Kurdistarf*’.



ST. PETERSBURG, FLA
Klaidingas pranešimas 
sukėlė kontroversiją 

ir sukiršino
St. Petersburgo lietuviai 

vai rūpinasi Lietuvos laisvini
me ’ aid. š.m. liepos mėn.

d’: oil’s Lietuviu klube 
raže p ašy m o laiškus Floridos 
kongresmanui C.W. Bill Young, 
kad jis paremtų 147-ąją rezoliu
ciją. kad į būsimą Madrido kon
ferenciją būtų įneštas Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimo rei
kalas. Laiškų rašymą organiza
vo ir jam vadovavo vietos 
ALTos skyriaus valdyba. Betgi 
tenka apgailestauti, kad ši Lie
tuvos laisvinimo vedama akcija 
kažkam nepatiko: buvo pa
skleistas gandas ir gauti tele
foniniai skambinimai, kad tie 
laiškai liečia tik ČIA reikalą ir 
taip panašiai.

ALTos pirmininkas dail. A. 
Rūkštelė. norėdamas tuos gan
dus išaiškinti, paprašė vietinio 
Lietuvių klubo vadovybę pie
tų metu viešai paaiškinimo raš
tą paskaityti, betgi šis raštas 
buvo neperskaitytas. Kilo. įtari
mas. kad jis buvo- sąmoningai 
neperskaitytas, “užmirštas”, nes 
L. klubo vadovybės dauguma 
yra frontininkų ^kontroliuojamos 
L. Bendruomenės aktyvūs vei- V

gy-

Sekantį sekmadienį, rugpiūčio 
5 d.. L. klubo pirmininko pava
duotojas^ yicepirm. K. Urbšai- 
tis. visų nustebimui, padarė vie
šą, ilgą pranešimą pasklidusių 
piktų.gąndųjr telefoninių skam
binimų reikalu. K. Urbšaitis 
griežtai, pakeltu tonu pasakė: 
ALTa rašė klaidingus laiškus. 
Šituo pasakymu jis aiškiai pa
teisino piktus gandus ir telefo
ninius skambinimus, šitaip ir 
liko pridengtas kolonijoje esan
tis neaiškus elementas. Be to. 
K. Urbšaitis, baigdamas savo 
ilgoką pranešimą, viešai pa
smerkė O. Galvydienę už jos ra
šytą straipsnį, t^usi -Naujieno
se rugpįuęįp-. YPėn, i if.-laidoje. 
St raipsjįir pasirašytas i -į-, AKTos 
sekretorė, kuriame yra paner- 
giam i - kirmijo j e sklindantys 
šmeižtsuilr^n'ęteisingi skambini-

Toks viešas, klaidinantis K. 
Urbšaičio pranešimas sukėlė 
kontroversiją ir išsaukė tarpu
savio susikirtimus. Dauguma 
klubo narių yra pasipiktinę šito
kiu klubo valdybos politikavi
mu — kiršinančiu elgesiu. Ši
toks vadovybės elgesys tik ga-i 
dina pietaujančių nuotaikas ir 
skaldo kolonijos lietuvius, o 
taip pat ir nuo klubo stumia 
toliau.
ALTos laišku rašymas buvo 

neveltui, yra gauti palan
kūs atsakymai

Laiškus rašiusieji pradėjo 
gauti palankius atsakymus iš 
kongresmano C. W. Bill Young 
ofiso, kur jis dėkoja už jo rėmi
mą ir pats žada toliau remti 
147-ąją rezoliuciją. Pasisako ge
rai žinąs Lietuvos politinę tra
gediją, jos žiaurią okupaciją. Be 
abejo, jog šie laiškai ir yra įro
dymas, kad ALTa rašė teisingus 
ir gerus laiškus. Taip pat yra 
aišku, kad kai kam nepatiko, 
užkliuvo ALTos vedama akcija 
už Lietuvos laisvinimą, reika
laujant Lietuvai laisvės.

Tad tariama, jog neapgalvoti 
ir klaidinantieji pranešimai, ne
žiūrint ar jie pareikšti žodžiais 
ar atspausdinti laikraščiuose,’ 
neša tik negarbę kolonijai ir 
kelia bereikalingus, piktus gin
čus. O Lietuvos okupanto agen
tam teikia tik pasitenkinimą, 
kad mūsų tarpe randasi naivių 
ar sąmoningų, bet gerų talki
ninkų.

Kiek žalos yra padaręs' Lietu
vos laisvinimo reikale tas ne

dera tas viešas pranešimas, pąro- 
-,dys ateitis, kai ir vėl ALTa tu- 
,rės rašyti tuo pačiu reikalu se; 
natoriams. Vietinis

DENTURE WEARERS
> A major 

advancement / _ . ® 
CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
į comfortably up to 4 days

Mr the woman

į

VOLDEMARININKAI VOKIEČIUOKUPACIJOS METAIS
JUOZAS AMBRAZEVIČIUS <

(Tęsinys)

Per tą laiką paimta už 
302,459,465.09 aukso litais, įskai
tant, ką vokiečiai buvo radę 1941 
sandėliuose (9.040,000 lt.). Skai
čius tegali gyviau kalbėti prisi
minus, kad nepriklausomos Lie
tuvos laikais visas valstybės me
tinis biudžetas buvo 300-350 
mil. litu. Lietuviu buvo skai
čiuojama. kad per 3 okupacijos 
metus vokiečiai. Lietuvos ūkiui 
buvo padarę uostolių už 5,575 
mik, bolševikai per vienerius, 
metus už 2,000 'mil. aukso litų.

.. (7) Gyventojų diskriminaci-. 
ją. — Rūpestingai: naudodamie
si sau ;Liėtuvos...ūkiuį vokiečiai 
neparodė - jokio rūpestingumo 
vietos gyventojais. Nors sandė
liuose prekių buvo tiek,-kad Lie-, 
tuvai būtų užtekę keleriem me-; 
tam. i bet-- ūkininkai negalėjo

. gauti <veik jokių ūkiui reikalin
gų padargų ir prekių, Jie turėjo 

. verstis- i “taūtarkiniu” ūkiu • — 
savo gamyba arba spekuliuoti. 
Dar blogiau buvo miestų gyven
tojam. , Dėl prekių ^surašymo”, 
.kurio meru turėjo .ęįingti Tš. san- 
delių patys vert ingi ausi e ji daik
tai, prekyba/pyž. Vilniuje 3-4 
mėnesius neveikė, ^fiestas su' 
didėliu vargu tuo metu vos gau-

SPORTO ŽAIDYNIŲ TVARKARAŠTIS

davo duonos. Gyventojam įves
tos maisto ir kitu raikmenu kor
telės buvo žymiai mažesnės ne
kaip vokiečiam! Duona buvo tik 
juoda. Baltą lietuviai tematė 
vitrinose su užrašu: “Nur fuer 
die Deutsche”. Tas išskyrimas 
“fuer die Deutsche” ypatingai 
erzino. Ir su .piktu džiaugsmu 
sklido pasakojirnas, kaip vieną 
rytą Kaune rado užrašą prie 
karstų parduotuvės — “Nur 
fuer die. Deutsche”, Kortelėse 
buvo įrašytas pienas vaikam, 
sviestas, mėsa, miltai, cukrus, 
druska, : : vaikam marmeladas. 
Praktiškai betgi nebuvo galima 
gauti to, kas, kortelėse buvo su
žymėta. Sviesto buvo vasaros 
mėnesiais. Pieno visai ne. Vai
kam iki trejų metų buvo skiria- 

' ma pieno, bet jo. negaudavo išti
som savaitėm^. Daržovių jokių. 
Gydytojų apskaitymu, visas 
kortelės ..maistas buvo mažiau 
kaip 1000 kalorijų. Tai. Užteko 
žmogui vegetuoti, bet tik ne 
darbui. O; negaunantiem. dar ir 
kortelėse įrašyto davinio, susi
darė jau ,bado?Tacionas.

Manufaktūros ' ir verpalinių 
medžiagų gyventojam tedavė 
tik specialiais srities komisarų

leidimais, šiaip verpalinių me
džiagų gyventojų reikalam bu
vo skiriami toki kontingentai, 
kad norint visiems gyventojam 
juos padalyti, kiekvienam būtų 
tekę po 6-8 punktus. O už 8 
punktus buvo galima gauti vy
riškas kojines, moteriškos jau 
reikalavo 12. Kostiumui reikėjo 
80 punktų. Vadinas, tik per 10 
metų galėjai gauti kostiumą pa
gal normalius punktus!

Tai jau buvo aiški diskrimi
nacija, palyginti su vokiečiais 
civiliniais asmenim.

Kaip jau anksčiau buvo skelb- 
ta, Darbo Dienos savaitgalį —

I rugsėjo 1 ir 2 d., CLEVELANDE 
j įvyks š. Amerikos Lietuvių va- 
‘ saros sporto žaidynės, kurių 

programa apims lengvąją atle
tiką, plaukymą ir golfą. Žemiau

■ duodame varžybų bei su jomis 
; susijusių parengimų tvarkaraštį.

ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO 1 D.
Golfo varžybos — nuo 10:30 

vai. ryto iki apytikriai 6 vai. 
vak., SLEEPY HOLLOW golfo 
laukuose, Brecksville Road, 
Brecksville, Ohio.

Lengvoji atletika — nuo' 2 
vai. po pietų iki apytikriai 6 vai. 
vak., Case - Western Reserve 
universitete Eddie Finnigan 
Field (stadione), East 115th St. 
ir Wade Park Ave. kampas. Įėji
mas iš East 115th St.

Golfo pirmenybių banketas —
8 vai. vak., Hospitality Inn, 5300 
Rockside Rd., Indepandence, 
Ohio. Rengia Clevelando Lietu
vių Golfo klubas.

Sportininkų pobūvis — 8 vai. 
va., Lietuvių Namų apatinėje 
salėje, 877 East 185th St. Šokiai,
užkandžiai. Rengia LSK Žaibas. Rd., Clevelande.

SEKMADIENĮ, RŪGS. 2 D.

Plaukymas — nuo 9 vai. ryto 
iki 1 vai. popiet, Case-Western 
Reserve universiteto Donnell 
baseine, kuris .randasi Emerson 
Physical Education Bldg.į pa
grindiniame “Campus”, 10900 
Euclid Ave. Įvažiavimas iš Adal
bert gatvės, per parkinimo 
aikštę. /. ■<

Golfas— nuo 10:30 vai. ryto. 
Varžybų tąsa ir užbaiga.

Lengvoji atletika — nuo’ 1 :“-0 
vai. popiet. Tąsa ir užbaiga.

Lengvosios atletikos ir* plau
kymo varžybas vykdo . Cleve
lando LSK žaibas,- <> golfo pir
menybes — Cleveland© Lietu
vių Golfo klubas. Reikalui 
esant, dėl lengv. atletikos ir 
plaukymo kreipkitės į Algirdą 
Bielskų ar Jokūbaičius, telefonu 
481-7161, o dėl golfo — į A. Gar- 
ką — 261-1546.

> . Š. Amerikos Lietuvių Te
niso. Pirmenybės, kaip jau anks
čiau skelbta, įvyks š.m. rugsėjo 
8 ir 9 dienomis Harold T.' Clark 1 
Tennis Courts, South Marginal '

(8) Gyventojų savisaugos prie
monė — spekuliacija. — Dėl ba-. 
do raciono ir aprūpinimo ap
skritai daug sykių buvo kreip
tasi žodžiais ir memorandumais, 
pradedant jau nuo LAF memo-Į 
randumo 1941 rugsėjo 20. Vis
kas buvo veltui. Tada iniciaty
vos gintis nuo bado ėmėsi pa
tys gyventojai. Daugelis miesto 
gyventojų turėjo giminių ir pa
žįstamų kaime. Kaimas pradėjo 
šelpti miestą siuntinukais. Ypa
čiai, kada organizuotai imtasi! 
šelpimo darbo; kada kreipėsi Į 
kaimą vyskupai aplinkraščiais ir 
pogrindine spauda. Prisidėjo 
dar spekuliantai, kurie kaimuo
se supirkinėjo maistą ir gabeno 
.Į miestus. Juokais šios rūšies 
spekuliantai .buvo vadinami 
naujaisiais knygnešiais — iš 
analogijos su 1864-.1904 metais, 
kada kontrabandininkai , aprū
pindavo gyventojus knyga.

(Bus daugiau)

i

- MŪSŲ SPAUDOJE
Patriotai bendradarbiauto jų 

ir tiltiruinkų koalicijoje
j ^“Laisvoji Lietuva-’ rugpjūčio

KURDAI KOVOJA UŽ AUTONOMIJĄ '
ŠEIKAS EZZEDIN PERSPĖJA IRANIEČIUS NETIKĖTI ' 

MULŲ “NUODINGIEMS MELAMS”

TEHERANAS, Iranas. — Val
džios kariuomenė ir kurdų gink
luotos pajėgos anksti penkta
dienio rytą tebetęsė smarkų 
stambių ginklo pajėgų mūšį 
Saqqez miesto vakarinėje daly
je, o etninės arabų mažumos 
grasina pradėti- naują frontą 
Khuzestaųę, r švarhiąusk?ję; naf
tos "’produkcijos ^provincijoje 
Irano pietuose.

Vietoje esančio ; reporterio 
pranešimu, kurdų .revoliucionie
riai Saqqez mieste apsupo ar
mijos garnizoną, be paliovus 
žerdami kulkosvaidžių, ugnį. -į 
garnizono įgulą. Aukščiau Ira
no armijos malūnsparniai mė; 
tė šviesas-iš;.. viršaus-,jį kurdus 
Saqqez gynėjus ir juos- hfekavo 
lėktuvo antskrydžiais, valdžios 
pajėgoms iš mortyrų apšaudant 
miesto cenlfą.

•Dar negauta-jokio pranešim© 
'apie nuostolius, kautynėms nu- 
sitęsus per visą naktį. Tai buvo

buklus, bet kurdams pradėjus 
šaudyti iš lengvų patrankų' ir 
neatšokančių šautuvų.; ąrtilęr s- 
tai su savo kanuolėmis pasi
traukė. f 1 * ’.i-'-'

Trumpais,1 kurdų platinamais 
pranešimais - iš- TeheranoL šei
chas Ežzedin Hošsein* atsišaukė 
i iraniečius, šaukdamas apsisau- • 
goti, nes-darosi visai-'aiškū; ^kad 
dabartinė valdžia vedą' ikrastą' ) 
i naująją.1 diktatūrą; ■ dar prašė ! e 
netikėti mulų 'nuodingiems me- ii 
Tams, skelbiamiėihš taūfibs. reli-L: ■ 
gijos vardu. • ■ ; J. Pn <.:

I

Higiena
-1- i-=-'Kod$ tavo'‘ rSnKos - tokios 
nešvarios?''£ - ■• >.

A — As luazgojail^iėhL

•; V*3=r

dų revoliucionierių, kovojančių 
'dėl autonomijos .-.Kurdistano 
provincijai. Kiek ankstyvesnė
mis kurdu žiniomis, kurdai už-
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WISEkap. Taip rašo tik kariuomenėje didžiausias mūšis iš visų per 10 

netarnavę raštininkai. Juk ir dienų įvykusių susirėmimų tarp 
patį pirmąjį straipsnį parašė ne vyriausybės kafiūorhėnės ir kur- 
pats mjr. Virbickas, bet atosto
gaujantis žurnalistas, žinomas 
melagis.

Prieš kurį laiką K. Oželis toje
pat “LL”^ prisipažino, kad Nau- mušė -tą naktį 80 valdžios karei- 
jienų neskaito, o savo išvadas vių. Nėra žinių apie sukilėlių

• aukaš, bet reporteriai tvirtina, 
LL numeryje jiš kad nuostoliai buvo Bideli abie-

• 23 d. paskelbė Lėbno Verbicko, 
Kazio Oželio ir Kaspero Radvilo 
straipsnius, nukreiptus prieš 
Naujienas ir jų „redaktorių M. 
Gudeli. Jie ir “LL” rėdaktoriuš 
V. Šimkus sąmoningai ar nesą
moningai prisideda prie bendra
darbiautųjų ir tiltirrinkų nuta
rimo bei sudarytos koalicijos 
suniekinti M. <rudelį ir likvi
duoti Naujienas. ■

• Aš esu tikras, kad Leono Ver
bicko. iki šiol žinomo mjr. L. 
Virbicko vardu, straipsnis nėra 

Į jo rašytas. Jis yra labai panašus 
I į literatūroje žinomą kazokų 
laišką Turkijos sultonui, tikslu 
kuo daugiau ji įžeisti ir sunie
kinti.

Kodėl nėra Jo rašytas?
Lietuvos kariuomenės karei

vių ir karininkų laipsniai bei jų 
sutrumpinimai btivo nustatyti 
statutais ir kiekvienas karys tu
rėjo tai žinoti. Turėjo tai žinoti 
tr gerai atsiminti taip pat mjr. 
Virbickas. Tačiau jo balinyje 
kapitono laipsnio stftrdmpini- 
mas yra rašomas nė kpt., bet

•£>?

familyš finances.
R?

You can’t afford to be wrong. 
Because if yQU’re in charge of 
the family budget, you’re 
making decisions about the 
future^too^ .

Arid that’s where U.S.
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up tor the Payroll Sav
ings Pi a nv\’here he works.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knows 
a good bargain.
Now E Bond* pay GX wSen held h»
maturity of 5 year* j4Z% the first year).- 
Rond« are rrpL-»crd if kM. stolenor cketrijyiL 
Wh*m needed. they car hr cached at yrwa* 
hank. Interest m not subject to stote or leerf

* income taxes, and federal tax may b» 
dcfrrrod unCi redemption.

mAmenca>
Join thePayroD Savings FUa-

> .

daro iš gauto Naujienų nume
rio. šiame
jau iš tokių parašė ilgą straips
nį, peikiantį ir įžeidžiantį Nau
jienas, jų redaktorių ir bendra
darbius. Asmuo, neskaitąs laik
raščio, o tik pagal atsitiktinai 
gautus straipsnius rašąs raši
nius,* duoda Pilypo iš kanapų 
vaizdą. Juk K. Oželis toks nėra, j artį Saq’qez 40,000 gyventojų 

miešto sunkios artilerijos pa-

jose pusėse.
Iš kurdų šaltinių patirta, kad 

2,000 sunkiai ginkluotų sukilė
lių atsilaikė Saqqeze prieš daug 
didesnį skaičių valdžios kariuo- 
manės. Reporteriai praneša, kad 
Irano armija buvo sutraukusi

•uy«a*rnoi*^br

Tai kodėl jis tokiu rodosi, vien 
dėl to, kad kažkam patarnautų?

K. Radvila, be abejo, pamena 
vokiečių okupaciją Lietuvoje. 
Jis tūrėtų žinoti, kad geštapas, 
norėdamas suklaidinti lietuvius, 
išleido pogrindžio laikraštėli. Jiš 
nė nepagalvoja, kad rusų KGB 
bei agitpropas gali irgi išleisti 
“pogrindinį” laikraštėlį. Tai 
kam dėl tokių kritikos pulti 
Naujienas? Kam besąlyginiai 
girti neaiškius tos spaudos 
straipsnius? K. Petrokaitis

PASSBOOK 
SAVINGS.., 

tarty!

Paid tad 
Compounded 

Quarterly
OUR SAVINGS

z CERTIFICATES 
EARN UP TO 8%

see us for 
fihanėirtjj.

AT GUI LOW RATB
WITH RFPAVM^H 

TO FIT YOUR INCO"*'
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MENO ZIN!
Redaguoja MIKAS ŠILEIKISParodos Balzeko muziejuje

Nuo liepos 22 d. iki rugpjūčio 
26 d. Balzeko muziejuje, 4012 
Archer Aye., vyko dviejų mo
terų — Jane Ona Karužaitės ir 
Nancy Demikis Ciesel darbų 
paroda. Karužaitė laimėjo Bal
zeko muziejaus Moterų Gildi
jos stipendiją, o antroji — Gar
bės pažymį.

— Ten pat nuo rugpiūčio 1 d. 
iki 31 d. vyksta individuali Jono 
Z. Augustinijaus sidabrinių 
daiktų paroda. Taipgi ekspo
nuojama senosios ir naujosios 
pinigų monetos, banknotai, val
dovų antspaudai, istorinė me- 
morabilija. .

— Ten pat nuo rugsėjo 9 d. 
iki spalio 9 d. bus dr. Antano 
Lipskio tapybos ir keramikos 
darbų paroda. Dr. Lipskis lan
kė American Academy of Art 
Chicago jefir. buvo surengęs ke
letą parodų. lietuvių galerijose. 
Balzeko muziejus atdaras 
1 iki 4:30. vMl. popiet.

KITQ^’MrODOS

— Čiiįflidriio Galerija,
4038 Ar^h^Aye., atdara, lanky-

nuo

Ine.

valandort^^ČĮ^Sū^val. ryto 
iki 4 vab’^etdet. Ketvirtadienį

tuviu idailininltų darbai, tapyba, 
grafika ir keramika. Įėjimas 
laisvas ir nemokamas. Ten pat 
galima įsigyti patinkamų kūri
niu. Yra keturi a.a. dail. Adomo
Varno tapybos darbai, kuriuos. instinktų

galima įsigyti. Prof. Varno pa
minklui statyti yra atidaryta 
sąskaita Midland Savings sky-, 
riuose. Komisija prašo aukoti, 
paminklui. Sąskaitos numeris: 
Varnas Memorial Fund Nr. 
33131-1.

— A.a. dail. Povilo Kaupo po
mirtinė darbų parodą įvyks lap
kričio 16 d. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre. Paroda rūpina
si komitetas, kurį sudaro dail. 
A. Marčiulionis, dail. J.JMieliu- 
lis. dail. Br. Murinas, V-yt. Kas- 
niūnas, Br. Siliūnas, inž. V- Ma
žeika, D. Barauskienė, D. Au
gienė. O

Dail. P. Kaupo metinis
— Spalio 10 d. sukanka vie- 

neri metai nuo dą^įjįPovilo 
Kaupo mirties. Dailii^įkas A. 
Marčiulionis yra sukūręs 
minklui projektą.,.Tikimas i. 
ligi metinių jis 
lizuoti.

J. PAUKŠTIENĖ •RAITELIAI

bus:

pa- 
kad
rea-

autorius, studi- galvojau, kad muziejaus lanky- 
ineną”, netiki, tojai leis man numirti'” Jis dar 
žudosi dėl me- 
menininką be

— Yra parų 
Kaupo monografija, 
si Vyt. KasniūnašįTr 
ninkai, kuriems ~buv 
lininko Povilo 
tvarkti pasil 
■— dail. Br. 
hulls,

pma- 
daili- 

dai- 
vesta 

ius 
Mie-

Nėra tokios pelitinės alche
mijos su kuria galima būtų 
gauti auksinį elgesį iš švininiu 

Gerbert Spenser

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

i EXPRESSWAY DRMMr
DON'T CUT IN BETWEEN CARS If 
THAT ARE ALLOWING SAFE | 
FOLLOWING DISTANCES..*

XX/RE FOLLOWING TOO CLOSELY—

IF you PRIVE AT THE 
MTMMUM SPEED STW M 
THE RIGHT LANE.

IIALIUCINACIJįl APSĖSTI “MENININKAI
Dail. Jonas Tričys prie mano jimus. O buvo atvejų, kad pir- 

buto durų paLko pluoštą iškar
pų, fotostatu padarytų 
go Tribune liepos 12 
Tempo skyriaus.

Nenorėjau kreipti 
bet perskaitęs delsiau iki šiol. 
Vis dėlto yra ir įdomių para
doksų. Gal tai daroma sąmo
ningai, siekiant suniekinti me- O J 
no kultūrą, žmogaus estetinius 
jausmus, grožį ir žmogiškos eg
zistencijos paskirtį paversti nie
kais, pakeisti šlykštybėmis. Jei
gu taip būtų daroma Sovietų 
Sąjungoje, tai muziejų vadovy
bę ir jų “kūrėjus” sugrūstų į ka-

■ Įėjimus arba į psichiatrines ligo
nines. Bet tai daroma Ameriko
je, kur ir psichiškai sergantieji

•j “intelektualai” gali daryti ką 
nori.

Paul Weingarten rašo:
Yra pagrindinis skirtumas 

tarp žmogaus ir banano. Vieni 
i stovi statmeniškai, o antrieji — 
| ne. Mes tai žinome vietos meni

ninko Phil Berkman dėka. Jis 
laiku atidengė paslaptį, jog ba- 
nanų gniužtas yra meno balan
sas. Jis bandė subalansuoti tuzi
ną bananų statydamas po vieną, 
bet nė vienas nestovėjo statme- 

j niškai. Tatai įrodė, kad bananas 
j “nereaguoja taip, kaip žmogus”, 
I jis sako.

Kad ši demonstracija yra 
naujas menas, buvo nustatyta 
NAME galerijoje, 9 Hubbard 
St. Tada buvo pailiustruotas ir 
kitas būdas: Daugelis žmonių 
nežino. Praėjo dešimt metų nuo 
kvailiausio, profaniškiausio ir 
keisčiausio meno istorijoje — 
Avangardo, pasislėpusio po liet
sargiu “samproto menas”, Įskai
tant kūno, gamtos, veiklos meną 
bei visokios makulatūros meną. 
Jį stūmė priešakiu, tariamai 
pirmūnų nuopelnus bei laimė-

iš Chica- 
<1. laidos

dėmesio,

mūnai stūmė atgal. Net patys 
menininkai ginčijosi. Ar tai yra 
menas? Berkmanas klausia.

Visi žino, kad šiandien menas 
nuvarytas į šunkelius ir niekas 
nežino, kaip jį atstatyti. Nėra 
jokios kontrolės. Reikia būti la
bai rafinuotam, kad galėtum 
atskirti meną nuo priešybės me
nui. Menas, kaip ir visi menai 
praeityje, atsispindi žmogaus 
dvasinėje kultūroje arba jos su
menkėjime.

1960 metais menininkai atme-

irp? nių idėjas, iš kurių atsiranda 
J pažinimas”.

Mūsų laiko sąvartoje nauja 
apoteozė buvo New Yorke. Jo 
Roman, 62 m. dailininkė ir pro
tinių ligų darbuotoja, nutarė 
pademonstruoti “racionalųjį me
ną” ir savo determinaciją įvyk
dė. Ji sako: Galima transfor
muotis į meną. Žmogus turi sa
ve valdyti, kad galutinai įspaus
tų savo gyvenimo paskutinį po
tepį. Ji ilgai kovojo su vėžio liga 
per daugiau kaip du metus. Ji 
suplanavo “Gyvenimo skulptū
rą” — medinį karstą su dėžutė- 

į mis viduje užrašams sudėti: fo
to albumams,, mažiems paveiks-

tė tradicinės tapybos ir skulp- iįukams įr kitokiems vertinges- 
tūros principus, tariamai, kaip njems daiktams. Tada ji sukvie-
materialistinę priemonę bran
giajam menui kurti. Jie bandė 
gaminti paprastus daiktus, kur 
mptyvas ar idėja nereikalinga, 
žodžiu, kuria tik “praktiškąjį 
mena”. Daiktas daiktui, baldas, 
indas ar koks kitas medžiaginis 
daiktas — yra daiktas. Nekyla 
klausimas, ar tai yra bet koks 
menas. Reikia gaminti tai, kuo 
žmonės galėtų naudotis, sako 
Bėrkman, 33 metų amžiaus, bu
vęs. tapytojas, dabar saugumo 
direktorius Museum of Contem
porary Art Chicagoje. Jis sako, 
kad dėti ant drobės žalius ir 
raudonus dažus — išmintingai 
juokinga.

Berkmano pasisakymas ir jo 
raktų kišenėje fotografavimas 
kvepia labiau magija, bet ne 
kūryba. Raktai gali būti žmo-l 
gaus gyvenimo simbolis, bet jo-J 
kia kūryba. Kokia čia Ducharri- 
po simbolika — spiaudyklė ap
versta aukštyn pavadinta “Fon
tanu”, sniego kastuvas, bute
liai vis ką nors reiškia, bet jie 
yra tiktai sau daiktai.

Chris Burden sako: “Menas 
yra pastanga daryti ką nors 'ne
natūralaus — atrasti nežinomą, 
tas yra menas, padirginąs žmo-

tė šeimos draugus paskutiniam 
šampano baliui ir atsisveikini
mui su šiuo pasauliu. Nurijo 35 
miego piliules ir numirė...

Ji ne pirmoji išgyveno meną 
iki ribų. Prieš porą metų jau
nas Vienos menininkas Rudolf 
Schwartzkogler pasekė Van 
Gogho metodą, kuris nusipiovęs 
savo ausi ją atidavė prostitutei. 
Schwartzkogler nusipiovė savo 
“uodegą” colis po coli, kol foto
grafas rekordąvo aktą. Jis mirė 
1969 m., eidamas 29 metus am
žiaus. Sunku suprasti, kodėl 
psichiniai sutrikę sadistai jun
giami su menu. Gregory Batt- 
.ebck, New Yorko meno kritikas

KNYGOS ANGLU KALBA

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:

1. A KISS TN TUB DARK. Piktatilkū Ir Intv ml u nautyfctr
tpražymai. paimti Ii gyvenimo. Lenfraa rttliuf. gyva raiba, sražial tilairu 
’50 ptl. Kaina S2JJ0.

Dr. Jonai B. Kahlua, HISTORY OF LITHUANIA. Lletnvw latorfj* 
antrauka nno pat aemjjij amfip Dd pokario metę. Vidutinio formato. 14? 
>«L, kainuoja 0.00.

Dr. B. KoMlp*. VYTAUTAS TH F GRRAT. Trtorinial L T.K Vy
'auto bruožai, paliečiant to laiko Ldetuvoa valatyoea ir v* kaimynu i. tori Ja 
’ll p*I. Kaina S3.00. Kietai* TlrJeUaia $4.00.

Dauguma knycu yra tinkamo* dovanot įvairi orui* 
dtaa knygąa galima taisyti atrilanklua 1 Naujiena* arb* 
linigtoe perlaida

progotnli Ju b 
itafuntn* Wcj c

17W «a<a*

I)R. ANTANO J. GUSENO R A ŠT AI
NAUJIRNOSB OALIK.a GAUTI NIPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKtJG IR RAiYTOJO ATS1MH4IMUS
Dr. A. J. Guaaon — MINTYS IR DARBAI, 238 p«L, liečiančiu* 19OB 

metu Įvykiui. Jablomkic Ir Totoraičio jauna* dienai ir 
rflpinlBaa.______ _________________________ ___

A. J. Guaaon — DANTYS, ju priežiūra, rveikata ir frrfi*
Kietai* rtriellala. rieto!* >4.00 dabar tik_________
IflnkMai* rirtallal* tik _

Dr. A J. Gvaa^ — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAUUOl LMONtl
KeUonA* po Ruropą Upūdil»t Dabar tik________

•«i imt
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nustumtas iš ant- 
Užsispyrimas pa
kančias, nugalėti 
tik iki tam tikro 

ką bendro su me

ir kelių knygų 
juojąs "naująjį 
kad menininkai 
no. Visų pirma
čia jo karjera, bet savižudystė 
nepadeda jam pačiam, jis sako. 
Battcock toliau sako, kad niekas 
nedrįsta apie tai kalbėti, jog po 
nios Roman paskutinis mirties 
aktas būtu koks menas ar bent 
turėtų ką nois bendro su menu. 
Mirtis niekuomet 
vadinama menu.

1970 m. narcicizmo 
“naujame mene” stato klausi
mą: kas yra menas? Chris Bur
den nori gyventi, priešingai ki
tu aspiracijoms mirti. Jis buvo 
per delnus prikaltas prie Volks
wagen© stogo, peršautas 22 ka
libro šautuvu ir buvo elektros 
prirtenktas: jis nuogas išrėplio
jo per sudaužyto stiklo langą. 
Buvo laiptais 
rojo aukšto, 
kelti kūno 
mirtį padeda 
laipsnio. Bet
nu turi keisti psichologiniai as
pektai?

Museum of Contemporary Art 
(Chicagoje) parodoje 1975 me
tais Chris Burden atsigulė ant 
grindų patiesto stiklo lentos 
nuogas. Niekas nesusigaudė, 
kas čia darosi. Vieni žiūrovai 
mėtė pinigus, kiti giedojo ir 
Burdeną kalbino. Nieko neatsi
tiko, tik Burdenas apsišlapino 
gulėdamas... Priėjo kailiu apsi
vilkęs vyras, pasisakė esąs psi
chiatras ir tarė: “Mes negalime 
tik žiūrėti. Reikia ką nors da
ryti.”

Po ilgos dienos gulėjimo, mu
ziejaus vadovybė susirūpino, 
manydama, kad Kurdenas ban
do nusižudyti. Gydytojai įspėjo: 
jeigu-jis išgulės 48 valandas ne
gėręs vandens, tai numirs. Mu
ziejaus sargas atnešė vandens ir 
nastatė prie gulinčiojo. Tada 
Burdenas atsistojo ir vadovy
bei įteikė raštą, nurodydamas 
kodėl jis taip daro. Girdi, jis 
turėjęs savo likimą pavesti jų 
valiai ir laukė jų sprendimo gu
lėdamas ilgas valandas ant stik
lo lentos.

Burdenas nesitikėjo taip ilgai 
gulėti, sako MCA direktorė Ale
ne Valkanas. “Jis manė, kad mes 
jį paliksime muziejų uždary
dami”.

Vėliau Burden pasakė: “Ar 
jūs žinote, apie ką aš galvojau 
gulėdamas ant šito stiklo? Aš

anie kuriuos čia 
kalbėti.
Sachio Yamashita 
dailininkas) dabar 
3.000 mylių ilgumo

pridėjo: “Mano menas yra stip
ri valia daryti ką nors nenatū
ralaus — patirti nežinomą. Tai 
yra menas, nes padirgina žmo
nių idėjas apie tai, kas yra pa
tyrimas”.

Kitas ciniškas “kūno meninin
kas” Vito Acconci. New Yorko 
galerijoje publikai žiūrint, atli-

neturi būti ko masturbacijos aktą. Tūla vie- 
j tinė artistė Joy Poe sudarė iš- 

išraiška i prievartav.mo sceną Artemis a 
galeriioje. Ine.. 9 West Hubbard 
St.. Chicagoje. Ji pasikvietė kitą 
artistą, kuris turėjo ją išprie
vartauti. Visuomenė labai ma
žai domisi tok ais akta s. Iš žiū
rovų tiktai vienas paplojo. Bet 
ji buvo patenkinta, kad jos ak 
‘as ištrynė liniją tarp meno ir 
tikrojo gyvenimo. Yra ir dau
giau haliuc nacijomis apsėstų 
“menininku” 
neverta nė

Japonas 
(iškilesnis 
dirbąs ant
apskritų rituliukų. kurie turėsią 
nusitiesti nuo New Yorko iki 
Kalifornijos pakraščio. Jis pa
siuntė 236 laiškus kolegijų meno 
skyriams, klausdamas juos jam 
talkinti. Jis prašo išpilti maišą 
kalkių ant mokyklos pievelės 
keturių pėdų rituliuką ir nufo
tografuoti. Iki šio laiko atsiliepė 
De Paul ir Colorados universi
tetai, kurie sutiko tai padaryti. 
Omahoje padarė milžinišką ri
tulį. kur galima sutalpinti 30 
mašinų. Mažesnėje skalėje tų 
rituliukų retežis jau vykdomas 
Chicagoje ant Wacker Dr. kelio.

Suma sumarum iš to, kas jau 
padaryta, siekiant ko nors “ne
natūralaus”, kad ir narkotikų 
įtakoje, vis dėlto lieka natūralu. 
O meno čia nėra nė dulkelės.

M. Šileikis

Powerful anti-iteh 
drug you can buy 

without an Rx!
Stop itching fast of external 

vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE®. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for t 
itching. F IBiCOZENE

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

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

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

Minkšti viršeliai _ $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai-------------------------- $15.0d

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

Čekį reikia išrašyti
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 

Chicago, HI., 60608

Pridėti doleri P^to iilaidom*.

$10.00
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i Beuy

Deja, iš anos pusės iki dabar 
nematyti jokių kabliukų, ieš
kančių taikos ar bent pokalbio.

i vą noras daužyti langus ir nesiskaityti su kapeliono au- 
i toritetu.

Kun. V. Rimšelis aiškina, kad trūksta kunigų, nes 
lietuviai kunigai išsiskirstė po svetimtaučių parapijas 
ir nutautėjo. Jų lietuvškų parapijų klebonai nepriėmė. 
Tiesa, kad pradžioje atvykus kunigams iš Vokietijos 
stovyklų, visi lietuviškose parapijose negalėjo pritilpti. 
Bet vėliau, kuris tik turėjo noro, galėjo rasti kunigiško 
darbo ir lietuviškose parapijose. Tik deja, kad daugu
ma, mano žiniomis, neparodė noro įsijungti į lietuviškų 
parapijų veiklą. Bet tie, kurie įsijungė, šiandien jų jau 
ne vienas yra tapęs lietuviškų parapijų klebonai.

Man rodos, kad pokalbininkai būt daug prasmin
giau padarę, jei jie būtų panagrinėję klausimą, kodėl 
šiandien iš ateitininkų tarpo beveik nėra pašaukimų į 
dvasišką luomą. Juk seniau ateitmSnkija yra davusi 
daugiausia pašaukimų. Kur priežastis, ar ir ateitinin
kai yra praradę idealizmą ir pasiaukojimo dvasią? Tai 
tema, kuri aktuali, ypač lietuviams išeiviams.

j O kad stovykloje trūksta drausmės, tai kaltė sto
vyklos vadovų. Jei jie taip galvoja, kaip ir Vytautas Šo
liūnas, kad chuliganiškos elgsenos dėka atsiras gerų 
ateitininkų vadų, tai nesunku suprasti, kiek tokiems

Ivadovmas rūpi stovykloje drausmė ir tvarka. Kam gi 
dar neaišku, kad stovykla be drausmės yra nenaudin
ga, ji atneš žalos, ne tik stovyklos langams, bei jos pa
talpoms, bet ir patiems stovyklautojams.

Tikrai, naivus minėtų pokalbininkų, kad ir toks 
J nutarimas, kurį kun. V. Rimšelis savo 'reportaže, Drau
go skaitytojams pristatė. Mes nusprendėm ir sutarėm, 
kad jaunimo vis dėlto, negalima palikti be vyresniųjų 
globos. Tikrai keista, kad šie pašnekovai tik dabar su
prato, kad jaunimo negalima palikti be vyresniųjų glo
bos. Juk ši tiesa yra jau žinoma nuo biblinių laikų.

Tiesa, Aloyzas Baronas pašnekovų susirūpinimą, 
dėl drausmės stovykloje ramino taip, kad girdi, ir ank
styvesnės jaunimo kartos krėtė visokias išdaigas ir 
mes buvome išdykėliai. Nejaugi, A. Baronas, būdamas 
ateitininkas moksleivis, daužė langus, nepaisė kapelio
no autoriteto? Tiesa, jaunimas krėtė ir.tada šposus, bet 
jis nedaužė stovyklos langų ir nedarė žalos. Juk tokie ir 
panašūs veiksmai, tai jau nebe šposai, o nusikalstantis 
vandalizmas.

Pagaliau, kas mano dėmesį atkreipė kun. V. Rim
šelio raportaže tai, kad kun. V. Rimšelis, nebūtų Rim- 

į sėliu, jei jis nebūt paskelbęs taip naivios išvados. Ne- 
į manau, kad bet kuris ateitininkas sendraugis, ar vaikų

Pokalbis Dainavos stovykloje
Vertas dėmesio kun. V. Rimšelio reportažas apie 

pokalbį. Dainavos stovykloje. Ypač, jis turėtų būt įdo
mus ateitininkams sendaugiams. Pokalbininkais buvo: 
kun. K. Pugevieius, dr. P. Kisielius, inž. K. Kriaučiūnas,

- rašytojas. A. Baronas ir kun. V. Rimšelis. Pokalbis bu- 
; vo vedamas su Vytautu Šoliūnu, • ateitininkų sendrau

gių centro valdypos pirmininku (žiūr. “Draugas” liepos
■ mėn. 28 d.). Buvo nagrinėjami ne tik klausimai auklėja

mosios vertės, bet iškelti ir nusiskundimai dėl jaunimo 
: blogo elgesio stovykavimo metu ir padarytos stovyklai

daug žalos. Pokalbio metu , paaiškėjo, kad ateitininkai 
’ mokselrviai, net nerodo respekto kapelionui, jo neįsilei- 
: džia į savo .pasitarimus. Taigi, iš suminėtų tokių nelem- 
: tų faktų galima spręsti, koks, drausmingumas ir kokia 
’ dvasia viešpatauja stovykloje. Žinoma, jei jau tokia
■ drausmė ateitininkų moksleivių stovykloje,' tai ką jau 
; bekalbėti apie drausmę- ir tvarką stovyklaujant studen- 
: tams. Atrodo, kad tada kartojasi ta pati skandalinga jų 
1 elgsena kokią parodė mūsų jaunimas, viešbubiuose kon

greso metu. . - • • . ■
’• Bet kas mane nustebino, tai, kąd pokalbininkai to-j.tėvas ar pagaliau pedagogas jam pritartij. Pagal- jo sam- 

kią pairusią stovykloje "drausmę, langų daužymą, bei į protavimą išeitų, kad chuliganizmas, vandalizmas yra 
' žalos darymą rado reikalą pateisinti, lyg tai laikydami ‘ neišvengiamos būtybės, lyg tai. būtų normalūs ir net 
i normaliu, net būtinu reiškiniu. Vytautas Šoliūnas to- [ naudingi reiškiniai. Ir štai, kodėl, anot jo, jei tokių ne-
■ kiam pateisinimui priskaičiavo apie šimtą tokių, kurie lemtų dalykų stovykloje nebūtų, tai laikraščiai neturė-.
* buvo padaužos, bet tapo gerais ateitininkų vadais ir tų ką rašyti, nebūtų nei romanų, nei operų, nei kitos 14- 
•» kuriais šiandien galima tik džiaugtis. Išeitų, kad chuli- teratūrinės kūrybos. Reikia tikrai stebėtis, kad kun.

ganiškas stovykloje siautėjimas, daužymas langų iri Rimšelis galėjo paskelbti tokią lėkštą, naivią nuomonę.
darymas žalos vertas tik pagyrimo, nes iš tokių išauga Juk stovykloje langų gadinimas, žalos darymas nėra 

; garbingi ateitininkų vadai, kuriais reikės tik di- i šposai, o nusikaltimas. Nejaugi, jam atrodo, kad nusi
kaltimas yra pozityvus dalykas, kurio dėka vyksta lite-

■ .0 kad ateitininkai stovykloje nedrausmingi ir ei- ratūrinė kūryba? Pagaliau ar tokie nelemti veiksmai,
• giasi kaip vandalai, kunigas V. Rimšelis taip.paaiškino.: pagal kum Rimšelį jau nieko bendro neturi ir su mo- 
. Mat/jie auga be kpelionų globos. Įdomu, kokią ypatin-i rale? Iš tikrųjų, tokią jo paskelbtą išvadą galėjo- pada- 
’-gą globą mes turėjome iš kapelionų pusės gyvendami 
. Nepriklausomoje Lietuvoje? Juk tai buvo labai retas 
i įvykis, kad kapelionas kartu su ateitininkais būtų sto-
- vyklavęs. Bet tada nė vienam ateitininkui- neatėjo Į gal- štamų veiksmų, nes tokiais- veiksmais- jie pagelbsti pri-

; garbingi ateitininkų vadai, 
džiuotis.

Baudžiavos laikai Lietuvoje
- - iki 1863 metų sukilimo

(IŠ ANDRIAUS. RYLIšKIO IR JO SENELIO 
ANUPRO; ATSIMINIMŲ)

. ĮVADINĖS pastabos
KODĖL REIKIA RAŠYTI ATSIMINIMUS

(Tąsa)
Tikiu, kad ateinančių kartų laisvi žmonės, 

spręs apie pareiti iš tikros, bet ne iškreiptos is
torijos. Juk, šiaip ar taip, mes gyvename mokslo, 
technikos ir naujos civilizacijos priešakyje.

Suntikau žmonių, kurie įtikinėjo, kad mūsų 
gyvenamos epochos aplinkybės sudarančios są- 

; lygas gėriui ir blogiui, formuojančios nusikaltė
lius, didvyrius ir šventuosius. Mūsų epocha tei- 

• kianti visokeriopą įkvėpimą ir skatinanti veik
lą. Gal ši epocha paskatino ir mane plunksnos 
imtis.

Rusų rašytojas Čechovas taip patarė įvai
riems rašeivoms: “darbe reikia būti uoliems ir 

1 drąsiems. Šunų yra didelių ir mažų, bet pasta- 
rieji neturi nusiminti, kad yra mažesni už juos, 
nes visi "i loti tokiais balsais, kokius Dievulis

- davė.”
. Svajonės, tik ’ai, paguodos, tai jaunų žmonių

su mumis, tas prieš mus! Pasek
mės visai nesvarbu. Gali viskas 
griūti, tegul lietuvybės darbas 
ir važiuoja žemyn, — mums ne
svarbu, mes vykdysime, kas tik 
MUMS patinka.

Be mažiausios abejonės, Reor
ganizacija visuomet bus už tai
ką, kad ir dirbtinę. Iš dirbtinės 
(turiu galvoje “nenuoširdžios”) 
taikos pamažu yra vilties išvys
tyti pastovią taiką.

Tik viena: Reorganizacija sa
vo pagrindinių principų atsisa
kyti negalės, nes tik tam ji ir 
susikūrė, kad LB savo princi
pus įgyvendintų. Principų atsi
žadėjimas Reorganizacijai būtų 
lygus supasavimui ir užsidary
mui, nes kam gi ta Reorganiza
cija būtų daugiau reikalinga, 
jeigu nuo nusistatyto kelio atsi
sakyta???

Is Reorganizacijos rėmėjų pu
sės apie taikos -sąlygas- irgi įvai
riai siūloma. Dauguma lieka tos 
minties ir aiškinimo^ ■’'kuriuos 
Gerbiamas Skaitytojas - peržiū
rėjo aukščiau. Taigi, -iš esmės, 
Reorganizacija ir jos vadovybės 
visuomet bus už. santykių išly
ginimą ar bent pagerinimą, tik
riausiai, ųž pasitarimą už ap
skrito stalo.

Esama ir toį^ių ,minęių,..:gįrdi, 
tegul. veikia tos, abi. .organizaci
jos. Dvi organizacijos daugiau 
ir geresnių darbų sugebės-atlik
ti, nes bus tam tikra konkuren
cija:- kas daugiau, kaszgeriati.

Rašančiam šias'eilutes neat
rodytų,' kad tokia išvada būtų 
daugumai - visuomenės priimti
na. Svarbiausia dėl- to, kad tar
pusavio ginčai siwss' daugiajfcĮai- 
ko negu darbai, .atliekami Tiėtu- 
viškųjų reikalų naudai. ' Be'- to, 
jeigu taip įvyktų, • pasidarytų 
dvi nuolatinės’' Bendruomenės 
(nelyginant du Susivienijimai. 
Iš tikrųjų trys, bet čia nenoriu 
įrašyti ir komunistinį. J.V.), ta
da lietuviškoji _ visuomenė—Jąu 

. galutinai būtų pasidalinusi į dvi
■ dalis, o šiandien toks pėrskili- 
- mas tikrai nėra džiugus niekam, 
; tik Lietuvos aneksoriųi.

Tai privalėtų suprasti Yr ano
ji pusė (iš. tikrųjų, netjnežinau, 
kaip juos vadinti. J.V.). Turėtų 
suprasti’savo atsakomybę, jeigu 
dar jų vadovybės tarpe atsako*

• mybės prieš tautą jausmo liku- 
! čiai. tebeglūdi. . .;;.

Jeigu solidarumas laikomas 
aukščiausia bendruomenininkų 
privilegija, tad jį reikėtų ir at

gaivinti, ar ne?'Riet, kol bus da
bartinė būklė, dalykas, aišku, 
neįmanomas — solidarumas gi-

■ tiaž paslėptas, užkastas kažkur
• i— W
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TAIKOS BALANDIS PERVERTA KRŪTINE
virsti iš priešiško į pritariantį. 
O to, žinoma, iš jų nesitikė
kime. ..

Tie, kurie leidžiasi į ilgesnius 
ar trumpesnius, beveik nuošir
džius, sakyčiau, draugiškesnius, 
pokalbius, aišku, savo mintis 
pralaimi, o. kada jau pritrūksta 
savo motyvų atsakytį — nutyla, 
arba: vis tiek jūs negerai darot. 
Žinoma, toks išsitarimas yra 
gryna, nesąmonė, nes įrodymai 
aiškūs, ir oponentas tegali pasi
naudoti šiuo paskutiniu iššo- 

’ kimu.. ■
Tiesa, iš senosios- Bendruome

nės atsiranda ir nuoširdžiai su
sirūpinusių b e n-druomeniškais 
reikalais. Su tokiais pašnekesiai 
vyksta lengviau ir subtiliau. Jie 
jau nefahatikai,^tik jų galvosena 
nepajėgia, suvirškinti esamos 
būsenos, Mat, nedaug jie (kaip 
ir dauguma visuomenės) apie tą 
Reorganizaciją ir jos tikslus, ži
no —-o tai dėka lietuviškos “de
mokratiškos” spaudos, nieko, ne
aiškinančios apie Reorganizaci
ją. Duokite Reorganizacijos 
žmonėms pasiaiškinti keliuose 
.laikraščiuose, — bent po treje- 
ją rašinių. Pamatysite: po pus
mečio iš senosios klaidingos LB 
liks tik šipulėliai!. Tada Re
organizacija sugrąžiną; LB į pir- 

; mykštę būklę. Deja... .
• Tie nue^r(rieji bendruomeni- 

‘ ninkai siūlo tą patį; taiką. Mes 
mėginame jų ‘ klastelėti: o ar 

■ tamstos siūlėte taiką aniems? 
Čia ne nu© mūsų priklauso. Jie 

, pradėjo visą erzelį, jie išmėtė 
neteisėtu keliu patriotus lietu
vius, jie viską aukštyn kojom 

gali būti. Arba atsakymas tari apvertė,-Ne Reorganizacija.

Ne vieną ir ne keletą kartų 
buvau užkalbintas senosios, nu- 
krypusios nuo bendruomeniškos 
minties, Bendruomenės žmonių. 
“Mes visus jus išmėtysime lauk, 
be reikalo tik vargstate ir dar
bą griaunate”, skamba vienas iš 
būdingesnių pasakymų., .

“Sunku tikėti, bet argi ir tu, 
Jonai, jau su komunistais nu
ėjai?”. ..

Pasakymas jau ypač “charak
teringas”. ...

“Kodėl nesitaikote, kodėl dar 
kažko laukiate? Kenkiate visam 
lietuviškam darbui”'.... “Susitai" 

zkinkit ir pasitraukit. Geriausią 
išeitis visiems”... .

Malonus Skaitytojau, jokie 
įrodinėjimai, kad anoji pusė viJ 
sai nenori jokios taikos, kad jie 
fanatiškai įsitikinę Reorganiza
cijos “nusikaltimu”, kas. netiesa, 
— niekas nieko . nepagelbsti. 
Draugiškiausios.užuominos anos 
pusės žmonėms padeda tik tiek, 
kad jie dar labiau pučiąsi, kaip, 
glostoma katė, — rnat, jie mano, 
kad čia-taip su jais kalbamasi... 
iš baimės. ■ "■

Bet dažniausiai jie visai ne
kalba, ignoruoja, menori nieko 
nei girdėti, nei. matyti, nei sup- 
arsti. Mano geras bfęfęrlfc vięną- 

’ syk pastebėjo: “Kars’k to, kad tų 
man šneki, — aš vis ^k rrieko 
negirdžiu ir nežinau, ką tu Čia 
man priplepėjai”...

Ignoravimas tampa geriausia 
priemone, taip vadihamam,. dia
logui, nes lengviausia išsisukti 
nuo atsakymų, kurių dažniau
siai nesugeba surasti... Ir kaip 
sugebės, kad. to atsakymo ne

ryti tik ne vaikų tėvas ar pedagogas, o labai lėkšto gal
vojimo žmogus. Reiškia, jis tuo siekė nuraminti ateiti
ninkų tėvelius, kad nesirūpintų dėl savo vaikų nusikal-

pildyti laikraščius, kitaip jie būtų tušti, 0 rašytojai ne- 
i prirašytų romanų, kompozitoriai nesukurtų gerų, ope- 
:rų ir iš'viso, nebūtų ir kitokios kūrybos, O tempora ’ 
'o mores.! . . . ' . «■ zemesna...

(Nukelta į 5 psf.)

esminis pažymys. Praeities apželgimo polinkis, 
tai senų žmonių gyvenimo akiračio siaurėjimo 
išdava.

Gamtos peizažų vaizdai seniems žmonėms 
pasąmonėje greit pradingsta, bet retkarčiais ki
ti užsilaiko ir atkreipia Į save dėmesį. Jie bankus 
ir reikalingi “pajudinmo”. Įvykis, iššaukęs vieną 
prisiminimą, vėliau atgaivina jų ištisą virtinę. 
Jie pergyvenami atminties akimirkoje, bet jų 
atpasakojimas ilgas.

Po kelių metų įvykiai įgyja tam tikrą laiko 
perspektyvą ir jų aprašymai kitaip vertinami. 
Mat, laiko vingiuose ir įvykių slinkties posū
kiuose daug kas antraelio dingsta.

Lietuvių sukilimai, baudžiava ir kitkas lie
tuvių tautos gyvenime, tai istoriniai įvykiai. Bet 
epochos praslinko, politinės aistros atvėso, žmo
nių kartos gyvenimas dingo. Istorija atskubėjo į 
jų vietą su savo teisėmis, o jai svetimas blaški- 
masis bei emocijos. Bibliografinių leidinių pus
lapiuose ramiai rikiuojasi nuožmūs priešai, ben
dros tematikos apjungti.

Mūsų gyvenamos epochos nušvietimui netu
rime laiko perspektyvos. Net garsūs rašytojai, 
kaip: Maupasant, London ir kt. savo veikaluose 
atkūrė gyvenamo laikotarpio tik gabalus, bet 
nedavė tos epochos vaizdo.

Mano atsiminimuose istorinė tiesa perdėm 
saistosi su epochos alsavimu. Viskas perteikia-

ma fragmetais, nuotrupomis ir epizodais, užsili
kusiais atmintyje. Tai pripuolamo, mėgėjo, apy- 
.braižos, todėl nevisuomet išreiškimams surasti' 
žodžiai, o kartais ir mintys užbėga pirmyn, 
, Dažnas sakys; “Tai praeities istorija’*. Aš 
patarčiau nelaikyti to viso muziejiniu ekspona
tu. Nes lietuvių tauta yra gyva ir kas atsitiko su 
ja, tai turėtų mus dominti, kaip nebaigtos dra
mos vaizdavimas. Juk mes tos dramos dalyviai 
ir gyvename rūsčiais laikais.

Tūli skaitytojai bei skaitytojos perskaitę 
apybraižas sušuks: “Juk aš kažkur skaičiaus, 
girdėjau”. Mielieji, juk pasauyje nieko naujo 
nėra. Viskas kada nors ir kur nors buvo Pasaky
ta, bet kodėl gi nepakartoti, jei tai pridera, nes 
laikas ir vieta tinka.

Žinau, kad žmogaus akių, objektyvai kartais 
pagauna savotišką, “objektyvumą”. Skaitytojai 
prašomi nuo Mūzos veido atskirti gyvenimo pil
ką kasdienybę, proziškumą, išsiblaškymą ir ko
rektūros bei spaudos trūkumus. ’ ,

žinau, kad spaudos teisėjo vaidmenį visais 
atvejais atlieka knygos skaitytojai.

LAISVĖ yra didelė vertybė ir už ją tenka 
brangiai mokėti. - ' f't •

Jaunimas, kaip toks, mato visuomet daug 
problemų susijusių su gyvenama epocha. Jauni
mas visada gyvas ir triukšmingas, kaip jaunas 
miškas audroje. Jaunimas turi gerų užmojų,

konstruktyvių, kritiškumų. Bet jaunimo nekan
trumas ir užmojis pakeisti ką nors radikaliai, 
porodo jaunuolių nesubrendimą, bet tai nėra 
sugedimas. " ' . į

- K seniau žinoma, kąd nesugebantiems, žmė- 
nėms lieka smurtas gyvenime, nes tuomet jie tu
ri- akivaizdų darbą.

Lietuvos okupanto propaganda - melas mus 
gundo nostalgija. Mūsų sąmonėje atsiminimai 
gimsta savaime ir retkarčiais tenka juos išgy
venti. Aš esu palankus nostolgijos jausmui ir 
kietai laikausi dėsnio, kad negalima amžinai 
gyventi praeitimi, ir ilgėtis praleistos jaunystės. 
Juk jų dabar nėra. Pagaliau gyvenimą reikia im
ti tokį, koks jis buvo.

Jaunystės mes jau nebesugrąžinsime, ų tė
vynė grįš, tik reikia jos vadavimui aukoti iri ad- 
kotis. Okupantas bei Jo statiniai žaviai piešia ten 
gyvenimą, bet režimas laikosi propaganda, tero
ru ir įsakais.

Vienas pažįstamas rusas, grįžęs iš SSSR po 
: kelių svečiavimosi savaičių, Paklaustas kon
krečiai :Y

’ Kas tamstai ten geriausiai patiko?
— Tas patiko, — jis atrėžė, — kad aš galė

jau iš ten laisvai išvažiuoti. ■
(Bus daugiau)
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"B r oi is išduos brolį mirti". — Mato
Nėra malonu skaityti tokią grasinančią mūsų Viešpaties pranašystę, 

bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai
kas, kad Dievo meilė taip atšals kai kurių širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausijį priešą, šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už io gerada- 
jvykti trumpai pirm savo karalystės įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to, 
rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž
nyčioje.

'DEMOKRATIJA IR 
TAUTIŠKUMAS

Moderniais laikais populia
riausia valdymo forma yra lai
koma demokratija. Pats žodis 
“demokratija” yra kilęs iš grai
kų kalbos žodžių, kurie reiškia 
“tautos valdžią”, t.y. valdymo 
santvarka, kur tauta vykdo sa
vo suverenumą. Prof. dr. R. 
Strecker (149-12) pareiškė: ‘Tei
singumas yra pagrindu demo
kratijos. Kur teisingumas iš
nyksta, ten demokratija žūsta. 
Demokratija yra susijusi su tau
tos charakteriu tautiniu auklė
jimu. ..”

Pagal prof. C. Becker (15-79), 
idealioj demokratijoj reikalau
jama, kad žmonės savo asmeni
nius interesus pajungtų bend- 

Į riems interesams tautos tarny
boj. Tad su pagrindu prof. C. 
Hayes (54-648) tvirtino: “Tau
tiškumas ir demokratija nėra 
vienas kitai priešingos”. Dr. J.. 
Girnius (47-44 ir 45) paaiškino; 
“Tačiau drauge šioj revoliuci
joj (prancūzų didžioj) iškilo 
mintis, kad ir tautos bei vals
tybės, imamos kaip individai, 
turi tas pačias prigimties teises 
(1790 konstuantos dekreto pro
jekte)... Demokratinės laisvės 
aistrai, susijungus su tautiniu 
jausmu, tautos, lyg . “praregėjo” 
.save, sųsi'domėdamos savo pra-

1
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į eitimi ir drauge užsidegdama

( rakciai suvokiamą valstybę pa-
■ ^-^44 Į keitė tautinės valstybės).. Lais-

~ Į va tauta nepriklausomoj valsty- 
FV I n A J bėj”. Tokiu %ūdu musų Hberą-
V 11 1 U A a : I liniukai be reikalo bžiminaši : -fr-J ./i-š 'Z'"' ‘ ’
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prigimtį ir jos gyvenimo 
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PAGAL VASARIO 
16 D. AKTĄ

Vasario 16 d. Aktu “Lietuvos 
Taryba, karpų vienintelė lietu
vių atstovybė,) remdamasi pripa
žinta tautų apsisprendimo teise 
ir lietuvių. Vilniaus konferenci
jos nutarimu rugsėjo mėn. 
18-23 Tl. 1917 m., skelbia atsta
tanti nepriklausomą demokrati
niais pamatais sutvarkytą Lietu
vos valstybę šu sostine Vilniuj”. 
Iš . čia plaukia pagrindinės išva
dos b'ei gairės:-1) kad Lietuvos 
nepriklausomos valstybės atsta-; 
rytojas yra konkreti lietuvių ■ 
tauta, savaimingai susidariusi: 
savo istorijos gyvavime, o ne 
Lietuves, tąūta; 2) kad lietuvių, 
tauta, atstatydama savo nepri-

TAIKOS BALANDIS. . .
(Atkelta iš s psl.)

Solidarumas nebus solidaru
mas, jeigu vienas bus toleran- 
tas, kitas droš ■ jam kuolu per 
galva...

Taigi, ir tas solidarumas turi 
vystytis pamažu. Prie .to solida
rumo turėtų prisidėti abi pusės, 
bet, žinoma, tik pavykus pasi
tarimams. jeigu tokie pavyktų 
organizuoti, jeigu senieji, paga-, 
liau, susipraštų.

Tik, žinoma, -ta-lnikšhmdja- 
moji taika neturėtų būti, kąip 
poetė kadaise rdšė: “Taika So- 
lovkupsė ir Sibiro uranuos, vi
siems, ' prie karo prirakintie
siems taika... O ten. kur pasku
tiniai žvėrys ganos, užčiaupę, 
burną laiko kruvina ranka”!

EUDEIKIS

Konstitucija bei sandara 
oa«rindihis valstybės santvar
kos įstatymas. Pagal prof. dr. J. 
Americano (4-3) konstitucija 
apibrėžia tautos bendruomenės 
organ’zaciją, nustatydama jos 
valstybinę santvarką: esminius 
organus ir jų uždavinius ir bū
dus valstybės ir tautos egzisten
cijos užtikrinimui. Prof. dr. R. 
Strecker (149-9) nurodė: “Vals
tybės konstitucija nužymi tau
tos esmę”. Reiškia, valstybės 
konstitucija bei sandara negali 
būt kopija svetimų valstybių, 

, bet turi būt sudaryta bei sura
šyta pągal savo tautos uždavi
nius ir savo krašto reikalavi
mus. Tad istorikas V. Trumpa 
(Draugas, 1976.1.10) priekaišta
vo: “Nuo Prancūzijos nurašyta 
konstitucija (1922 m.), dargi ją 
“sudėrhokratinūs” atidavė 
rnui visą valdžią' į rankas, 
rinkti prezidentą. Ji tiko 
meto Lietuvai, kaip asilui

,has”.
Taip pat konstitucija bei 

dara apima visą' tautą ir
•|ybę, ' tai ji negali būt vienos 
partijos sudaryta konstitucija, 
■primetama visai tautai ir vals
tybei. Ji turi būt priimama re
ferendumo būdu,’ t.y. visuotinu 

•tautos balsavimu. Tuo tarpu 
Lietuvos 1922- m. konstitucija 
buvo priimta vien tik krikščio- 
piu demokratų bloko balsais, o 
Vėlesnės- konstitucijos buvo pri
imtos tautininkų partijos bal- 
ka’s. Lietuvos katalikai intelek
tualui- savo deklaracijoj (Nauj. 
Romuva, 1936. 11-23)-’pareiškė: 
“Valstybė turėtų būt - organizuo- r ‘į^tų

(konkfeciu)' apsisprendimo tei-. 
še, b n'e valstybių apsisprendi
mo teisė, ir lietuvių (konkre
čiai} Vilniaus konferencijos nu
tarimų, 3) kad . lietuvių tauta 
atkūrė Savo valstybę demokra
tiniais pagrindais su sostine 
Vilniuj. Į Į

Reiškia, lietuvių tauta atkūrė 
Savo tautinę valstybę 
mokratinių pagrindų,

■ tvirtino žymiausias 
konstitucinės teisės 
prof. M. Roemeris _su buv. Lie-

1 tuvos užsienio mihišteriu prof. 
V. Jurgučiu. kas atatiko ir pa
saulinio masto valstybinės kons
titucinės teisės žinovo prof. A. 
AŠmfein (10-6) nuomonei: “Vals
tybė yra tautos teisinė personi- 
f:kacija”.

(Bus daugiau)

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-ČONDITIONED KOPLYČIOS

•’jam a-taip,' kad? ji'patenkintų- vi- 
šbs lietuvių ; tautos opiuosius 
reikalus ir .vyriausybės sieki
mus. kad atatiktu- musu tautos

g Chirurgas plastikas šian
dien su žmogaus nosimi gali vis
ką padaryti, išskiriant viena: 
chirurgija negali sulaikyti, kad 
nosies nekaišiotų kur nereikia;

(B. Bardot)

out the 
Ouse A

— Gary meras Hatcher pri
ėmė anksčiau atleistą policijos 
vada. A.

TĖVAS Ife SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL H (UIF.

'Sylvia K. Low*, NJLFJ.

Sylvia K. Lowe, a member of the National Home Fashions 
league, it Floor Fashion Specialist, GAP Corporation.

Perk Op the Kftčlra For Holiday Eotertaining

ant de- 
kaip ir 
Lietuvos 

žinovas TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4IKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURiME 
fcoČLYčlAš 

vijose Miešto 
dalyse.

■' AMrBULANŠO
PATARNAVIMAS

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

Telef. 476-2345Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a friedica- 
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H® No 
prescription is needed. Prepa
ration H Ointment and sup
positories. Use only as directed.

J*
Tel (813) ,321-1004

— Indijos Janata partijos va-, 
dai reikalau ja, kad būtų atleis-' 
tas prezidentas Reddy.

PEJtKRAUSTYMAI

Moving
, Leidimai — Pilna apdraudė

_ ŽEMĄ KAtNA

G

the holiday season

Proįfamos vid4|i

d

■&

•i

A "Lietuvos Aidai’
— JkAzt BRAZbžlONYTt

V*d4|a Aldana DauhM
-> TalafA HEmūck 4-MU

71 Sį Sa. AAAPLIWOOD AVI 
CHICAGO, ILL. 666tį

4 4 Kasdien pirfnadienio iki 
s penktadienio 9 vaL vak.

Vilos-laidos iš WOPA stotim.
• \ * banga 1490 AM.

St. tik 840 vaL p.i
ti stoties 1110—AM banga

, 2646 ĮPV. Hat Street
ChicGgd, HSnoiė 60629 
;• ; Telef- 778-5374

SOPHIE BABČŪŠ 
' «ĄU6 VIUW01 

yisM 0ro<r«meį ii W0»A_

• letuyfp Wba: kasdien nuo pir-
With

Upon us, you’re sure to be 
enjoying festive activities with 
family and friends. You’ll 
probably be doing lots of en
tertaining right in your own 
home, so why hot perk it up?

Since more entertaining 
takes place* centered around 
tiie coxy kitchen, you can 
start there. Guests love to 
gravitate there when a meal is 
being prepared, io make it 
dual purpose: a place to serve 
a meal and to visit with 
friends. U* j V

Your kitchen must be func
tional but you want it pretty, 
too, not just for Quests, but 
for yourself as well. Nothing 
boosts your morale like beau
tiful colors and a play of 
different textures. Let your 
imagination soar and you’ll 
be delighted with your own 
creation.

vIn the contemporary kitch
enette shown here, note how 
the color keynote lies in the 
vibrant geometric-patterned 
floor covering* Using the 
floor ft* a starting point, the 
creamy apricot paint bh the 
cabinet* and dbor fc^re done 
jn >, softer hue of the terra-

4 
m 
^4

Chieagos

Lietuviu

Laidotu viut
Direktorių

Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-3401

icotta tone of the cushioned 
trAF sheet vinyl floor. Then, 
|he tejttured stucco walls were 
painted a pale sand-beige. 
Mixing a bit of country 
warmth with streamlined con
temporary, a natural look was 
further emphasised with straw 
baskets, rush-seated chairs and 
butcher-block countertops. 
The round table with its soft 
cloth provides a graceful 
accent among all the Square 
corners. Exira seating ii a 
'comfortable bench cushioned 
bi easy-care polished cotton 
In chocolate, with blue and 
lerra-cottsa striped. The 'sleek 
no-wax vinyl floor covering is 
GAF’s hew “Bėlfnont” from 
the GAFSTAR Softred line, 
featuring a diagonal geometric 
against a pleasingly textured 
background. Easy to maintain, 
there are five colorways styled 
to complement or coordinate 
with the latest, appliance 
eblors.

With minimal ėffort and 
lots of imagination, yon too 
can achieve a decorator look 
in your kitcheTL Just add a 
patterned floor and lots of 
coldr and you’re ready for 
holiday entertaining.

I’rof. ADOMAS JUOZAS VARNAS 
gimė 1879 m. sausio 2 d. Joniškyje, Šiaulių apskr., mirė 1979 m. 
liepos 19d Čikagoje, III. Palaidotas liepos zd d. Lietuvių Tauti
nėse kapinėse.

Auo.Mrdz ą padėka reiškiame Gen. Konsulei J. Daužvardienci 
už atsilankymą į šermenis ir už tartą jautrų atsisveikinimo žodj, 
kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, šv. Mišias bažnyčioje, 
turinin.ngą pamokslą ir palydėjimą i kap.nes. Tėvui J.-Dambraus
kui, M.I.C. p ovincijolui, už koplyčioje sukalbėtą rožini ir kun. 
dr. Ig. Urbonui už dalyvavima šv. Mišiose ir velionio palydėjimą 
Į kapines.

Dėkojame už organizacijų ar draugijų vardu tartus atsisvei
kinimo žodžius; dr. J. Valaičiui, M. Rud enei, dail. M. Lileikiui, 
A Bagdonui, prdf. B. Račkauskui, J. Adomėnui ir inž. D. Adomai
čiui. Jam esame dėkingi už atsisveikinimo pravedimą koplyčioje ir 
už visas paslaugas velioniui dar gyvam esant.

Nuoširdus ačiū solistei G. Mažeikienei už giesmes bažnyčioje 
ir A. Kalvaičiui už palydėjimą vargonais, o taip pat B. ir E. Pakš
tams už įspūdingą raudą.

Dėkojame karsto nešėjams: inž. D. Adomaičiui, J. Adomėnui, 
J. Blažiui, Kl. Dunduliui. S. Juodvalkiui ir J. Mačėnui.

Nuoširdus ačiū visiems vėl ionics draugams bei pažįstamiems, 
dalyvavusiems Šermenyse ir laidotuvėse ir aukojusiems šv. Mi
šioms, JJetuvoą Dukterų draugijai. A. Varno paminklo fondui 
ir prisiuntusiems g^liiį.

Dėkojame visiems pareiškusiems užuojautą žodžiu ar raštu 
ir per odinėj spaudai už velionies mirties paminėjimą.

Nuoširdžiai dėkojame laidotuvių direktoriams broliams J. ir 
S. Evans už nrpestingą ir tikrai nuoširdų patarnavimą.

Liūdinti žmona MARIJA VARNIENE.
globėja D. PETRUTYTE ir giminės.

BUTKUS - VASATTIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAfayeltt 3-35W

$

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAMTCZ)

2424 WEST 69th StREfcf REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLAUE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, ID. 974-UW

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

s

TeL YArds 74911 I

« - NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL. Mondav, August 27 1979 .
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ii' miesto valdybos namų ins
pektorius.

— Su. Kaz'miero lituanistinė 
mokykla Klevelande pradės 
mokslo metus rugsėjo 8 dieną 
8:45 vai. ryto pamaldomis. Pra
šomi dalyvauti ir mokinių tė
vai. kurie po pamaldų turės pa
sitarimą su Tėvų komitetu. Mo-- 
kyklos vedėja yra V. Augulytė- 
Bučmienė.

Namai, Žamė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žemė — Pardavimu) 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
d Organizmas, negaudamas mė yra didelė kaip mineralinė 

Kurio nors vieno vitamino, nu- į įp-vitaminui. Jie panašiai nau- i 
stoja normaliai veikti. Vieni vi
taminai tirpsta vandeny, kiti 
riebaluose. Pagal tirpstamumą 
ir atsparumą karščiui, vitami
nai skirstomi grupėmis.

C ir B grupės vitaminai tirps
ta vandenyje; A, D ir E vitami
nai tirpsta riebaluose.

A vitaminas dažnai vadina
mas augimo vitaminu, nes pa
deda išvystyti kaulų sistemai, 
turi didelę reikšmę augimo me
tu. Negaudamas vitamino A, 
žmogus suserga akių liga — 
kseroftalmija. Vitaminas A ap
saugo kvėpuojamų takų ir virš
kinamojo trakto gleivinę.

Jo yra svieste, piene, grieti
nėje, kiaušinio, trynyje, kepeny
se, žuvu taukuose.’ -4 V

žmogaus kepenys gali paga
minti A vitaminą iš kerotino, 
kurio yra morkose, špinatuose, 
salotose,' rūgštynėse batviniuose 
(burokuose), žirniuose, fasolyje, 
petruškose.

Morkos turtingos vitaminais 
A ir kalkėmis. Jos tinka vartoti 
virimui, ir žalios valgyti. Geros 
morkos turi gelsvai rausvą 
spalvą. .-.••• .. ■ '■

Špinatai tinka vartojimui sa
lotu bei sriubu virimui. Asme
nys, 'kurie serga artritu, nepri
valo juos vartoti, nes šie turi 
savyje tam tikrą rūgštį,'kuri pa
deda šiai ligai. Šiaip yra nepa
prastai naudinga daržovė žmo
gau organizmui. ;

Salotos yra labai vertingos 
žmogui daržovės, ypačiai žalios. 
Jos ypatingai turtingos vit'ami-

dojami kaip ir špinatai. Ypač; 
tinka sriuboms. Juos galima 
vartoti vietoje raudonųjų bu
rokų.

Žirniukai, žali — turi savyje' 
daug cukraus, duodami kaip 
priedas prie mėsos. Žirniai pau- 

prie įvairių sa- 
verdama skani

dojami dažnai 
lotų. Iš žirnių 
ąriuba.

Fasoliai arba
sios žalio atspalvio. Tinką sriu
boms, salotoms, net kepami iš jų 
tortai bei Įvairūs pyragai.

• Atvėstant orui bandykite 
iškepti žuvies maltinius — ban
deles. Reikia: pusės svaro rū
kytos žuvies, tiek pat virtų bul
vių, kiaušinis, svogūnas, ’drus
kos, pipirų, duonos džiūvėsių.

- J.

_ A.

i

— Los Angele:: Dramos sam-: 
būris. vad. Dalilos Mackialienės, 
pakviestas gastrolėms į Austrą- j 
Ii ą. Va:dins B. Pukelevičiūtės 
“Palikimą” ir J. Gliaudos “Kom
piuterio santuoką” Melburne ir 
Sidnėjuje.

— A.a. Telesforo Valiaus po
mirtinė grafikos darbų parodą 
atidaroma rugpiūčio 31 d. 7 vali 
vak. Jaunimo centre. Parodą 
rengia Lietuvių Dailės institutasį

— Valerija ir dail. Vladai 
Vaitiekūnas iš St. Petersburg 
Beach, Fla., lankosi Čikagoje iq 
čia bus porą savaičių. Jie ilgą! 
laiką čia gyveno, o paskutiniu!

PEFRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas #
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-7717

8 KAMBARIU mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas. 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir Šv. 
iL.r__ l ~ ’ .
imti. j225

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

ŠIMAITIS REALTY

Rūgštynės, turi daug rūgšties, 
kuri yra gana naudinga. Varto; 
jamos daugiausia sriubai virti.

Batvinių ar buroklapių reikŠ-

Žuvis, ją nuvalius ir išrinkusį* — Antanas Mažeika, Marina 
kaulus, smulkiai sukapojamą. įdel ReY> Cal-> Amerikos Lietu- 
Sutrintos bulvės sumaišomos su| viU. Tautinės S-gos veikėjas ir 
žuvimi, įmušamas kiaušinis,! CV pirmininkas, užsisakė Nau- 
įdedama smulkiai supiaustytas Į jienas vieneriems metams, dė- 
apkepintąs svogūnas,, druskos ir"’ 
pipirų. Iš gerai'suminkytos teš
los. daromi.‘apvalūs maltiniai, 
pavųliojami džiuvėsėliuose ir 
kepami įkaitintuose, riebaluose;

• Daugelis < visai be reikalo 
rūpinasi apie svorį, skelbiamą 
idealiu pagal lytį, amžių ir ūgi..

kodamas už’atsiųstus numerius 
•susipažinimui. Dėkui už prenu- 
įmeratą ir už dėmesį Naujienoms 
-bei jų platinimo vajui. Taip pat 
dėkui mūsų bendradarbiui Ka
lifornijoje už paraginimą siųsti 
Naujienas susipažinimui. Gerą 
žinią apie natiją- prenumerato
rių malonu’ skelbti visiems skai-

Nereikia pamiršti individo kūno: tytojams, prašant, aktyviau pri- 
sudėjimo bei kaulų sąstato.'!Mo- j sidėti prie platinimo. vajaus.. 
terys, dėvinčios 6-to nr. ar ma-į ; .... L ?
žesnes pirštines, o vyrai 8-to ar 
mažesnės; tyra lengvo kūno su
dėjimo. Didesnės pirštinės at- .
štovaujai sunkesni Aūno sudėji-j ceratą, tarp kita ko taip rašo: 
mą bei stambesnius kaulus. - Į galutinai- įsitikinau, kad 

' _ į Naujienos; .yra- pats-svarbiausias
ir kitokias gėlės bei s laikraštis. Jis yra (demokratinis.

daržoves apsaugosite nuo šunų, 
jei -prie medelių bei žalumynų 
padėsite., kandims nuodų —

— Jonas Jankauskas, St. Pe
tersburg, Fla., iš' anksto be ra
ginimo atnaujindamas prenu-

ir atstovauja žmonių daugumos j

moth balls.-Šunys prie jų nesi-:
■ artins. ; <; (■ . <>• i■

: • Dažu if kitokius nemalo- 
nius kvapus' panaikina' pusiau 
perplautas svogūnas; ir paliktas 
kambaryje. Miškinytė „

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ 1

Visi lietuviai kviečiami atkreipti Į Naujienas
7 :

— Vladas Jomantas, Detroit, I metu buv0 išsikėlę i Willowj 
Mich., pratęsdamas prenumera-į Springs priemiestį.
tą, parėmė Naujienų leidimą 
$10 auka. Dėkui. Taip pat dėkui 
tos apylinkės tautiečiui, užsisa
kiusiam Naujienas vieneriems 
metams, bet pavardės prašiu
siam neskelbti.

nuomonę. Momentas yra labai j 
svarbus. Turime būti veiklūs iri 
demokratiški, kad nepakliūtume i 
į istorijos teismą. Deja, kai ku
rie veikėjai veda ta kryptimi.” 
Dėkui už auka ir už laiška.

■— Dėkui M. Paliuliui iš Clear-

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

dail. VI. Vaitiekūnas aplankėt 
Naujienas ir nupirko keletą lie-’ 
tuviškų knygų. Dėkui jam 
vizitą, naudingus pokalbius 
už auką Naujienų paramai.

839-1784 arba 839-5568.

uz
ir

b

KAIP SUDAROM] 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šule 
oaruošta, — teisėjo Alphons 
Wells neržiūrėta. ‘‘Sūduvos

ing apylinkės už ankstyvą pre-| ,^n^a sn legab’škom’
numerates pratęsimą.

— Judita Bdltikaitė yra Curie 
aukšt. mokyklos garbės moki
nių sąrašuose su visais “A” pa-Į 
žymiais. Garbės sąrašuose taip Į 
pat yra Raimondas Adomaitis, 
Dalia Bagdonaitė. Jill Judickai
tė, Jaquelina Pužauskaitė, Jo
ana Sinkauskaitė ir Audrius 
Viktorą.

— John L. paukštis, veiklus 
' Amerikos Legiono organizacijo
je ir E)ariaus-Girėno poste, yra 
demokratų partijos kandidatas

Knyga su formomis gaun 
ma Naujienų administraeiinji 
1739 South Hoisted St., Chio 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ’ 
idomi 250 puslapių . knvya sr

.. . . _ Įkrauta autoriau? troboje.
atstovu į Illinois kongresą pa-Į Cikagpg jp apvlinkčs lietuvis 
keisti Walter Kozubowski (D.

[23), išrinktą miesto sekretoriu
mi. J. L. Paukštis yra 12-tos 

: apylinkės precinkto kapitonas

žinti ir jas užsisakyti.• ; • ■
Naujiems skaitytojams,-užrakantiems Nau

jienas iki šių metu pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga.

NUO RUGSĖJO PRADŽIOS IKI Š1U METŲ 
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
SIUSIME NAUJIENAS UŽ 10 DOLERIŲ.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati

nimo vajaus talką!

MARIJANOREIKIENE

:J 2608 West 69th St, Chicago,-DI. 60629 • Tel. WA 5-2787 
J Didelis pasirinkimas-geros rūšies įvairių prekių.
' : MAISTAS E EUROPOS SANDELIŲ

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

• Iš anksto be raginimų pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede.......dol.
Pavardė ir vardas ................... ..........
Adresas __ ;........... . ............................ . ....... ................

* Užsakau Naujienas kaip dovaną savų . 
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 ................. . ..... . .............................. ..... ........... ....... . ..........

e 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 fraternalinė 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 patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju 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 
j savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA jsirašytt

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą: .

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Naw York, N. Y. 10001

307 W. 30th St.
Tol. (212) 543-2210

skirsnelių mėgėjai, prašomi a' 
vykti ir knygą pasiimti. Kitv 
gyvenantieji prašomi užsis» 
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

KAS YRA KARVĖ?
Dešimtmetės mokinės rašto 
darbas

DAR NEVĖLU

PALIKIMAS. Modernus agje 20 in, 
"ui 2

teirautis ir perduoti savo telefoną 
— į jį anksto. ViGrt-ianH
kaina.

I.ABA1 ŠVARUS 2 bųtų

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 langąi,; ga
lite pirkti už $41,800.

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

vairi apdrauda —INSURANCE
TŪTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago , 

TeL 767-0600.

3 ŠVARŪS BUTAI

aukštų mūras su 2 butais po 5 kam
barius ir 6 kambarių didžiuliu butu 
u valgomojo ir saliono kombinacija■ 
^0x42 pėdų dydžio. Diduma šios nuo- 
avybes yra remodeliuota. Nupirkite 
i jaukų ir patogų namą su geromis 
Pajamomis netoli Nekalto Prasidėjo 
no bažnyčios. Skambinkite tuojau 

MICHAELS — Tel. 254-8500-

ANT 48 PĖDŲ SKLYPO

''as didžiulis sklypas turi tikrai gražu 
' kambariu Cane Cod stiliaus mūrini 
'amą 68-tos ir Hamlin apylinkėje. La- 
ai graaai iškaltas beismantas su ba- 
u ir natūraliu židiniu. Hollywood 
tiliaus vonia, formalus valgomasis, 
montuotos virimo ir kepimo krosnys, 

mašinų garažas. Įkainuotas bargeno 
’ aina. tik S59.900. Skambinkite

MICHAELS — Tel. 254-8500.

IEAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

Viliojanti

I.ABAl ŠVARUS 2 bųtų namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga-

REAL ESTATE -

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

ELECTROS ĮRENGIMAI,.,^. 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.

DĖME S LO
62-80 M. AMŽIAUS VAlRUOTOJAt 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio v 
Liability apdraudimaą pensininkams 

Kreiptis:
A. lauraitis?

4645 So. ASHLAND AVĖ. , # 
523-8775

• w *

- - . . \.

-•* ' -'r-.

.a'

Laikrodžiai ir brangenybė* . .
Pardavimas ir Taisymas ‘ -
2646 West 69th Street 
TeL REpublic 7-194T .

i BEVERLY SHORES, IND. p 
3y owner — 2 "story brick 9 room,_ 

: ■ leautifui home on Lake Michigan, j 
-i st floor — entry, huge recreation I < 
. oom, complete kitchen & /s bath. 
; nd floor — large living room, 4 bed

ooms, kitchen & full bath. Gorgeous 
: ake view, completely landscaped, 
> ovely pines & attached garage.
' Call (219) 872-1014

Karvė yra žinduolis gyvulys, 
kad yra pilna žolės iki pat ra
gų., į kairę, pryšakį, užpakalį 
viršų ir apačią. Karvė baigiasi 
uodega, kuri savo gale turi 
bumbulą. Karvė uodegą nau
doja Duselėms nuo savęs ir nuo 
pieno vaikyti. Karvės galva lai 
nauja ragams laikyti, o snukis 
mūkimui- Po karve kabo pie
nas, kurs tarnauja melžimui. 
Karvė turi švelnų kvapą, kurį 
galima pajusti iš tolo. Ponas 
karvė vadinasi jaučiu. Juodi 
abu yra žinduoliai. Karvė ne
daug teėda, nes ką suėda, yn 
dukart. Kai karvė yra alkana 
ji daro Mūūū’Bel kuomet kar 
vė nieko nesako, tai reiškia 
kad 
go

yra pilna žolės iki pat ra-

(Katovice, Lenkija
(autorės pavardė nutylėta)

MOKINYS ATSPĖJO

— Kokios būtybės gali 
venti jūroje ir sausumoje?

— Jūreiviai!

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinių sklypai pard.

4 GRAVES 
IN LITHUANIAN NATIONAL 

CEMETERY. ANY OFFER. 
327-1800

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

CUSTODIAN
Responsible person needed for full 
ime custodial .work in local school. 
•Jontact NSSEO at 500 S. Phimgrove 
load, Palatine.359-2110

CARBIDE SAW and 
CUTTER GRINDER 

experienced sharpening carbide
;aws and cutters. Steady work 
vith overtime. Good company ■ 
benefits.

666-3251

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM’ Tablets are 
50% stronger than Doan’s. 
Before you take Doans Pills for 

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

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

No. 79

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, III. 60632. Tel.^YĄJl-5980

Į . ■ " <

M. ŠIMKUS
Notary Public

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

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
FL' Zapolis, Agent 
3208*4 W. 95th St 
Everg. Park, 111, 
60642, - 424-8654

Stale Fann Fite and Casualty Company

Apdraustas parkraustymai 
U fvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1182 arba 376-5996

I-----

i

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

— Europoj labai plačiai nau
doja atmatas alkoholiui gaminti. 
Naudos jas ir šilumai.

J - HAWUMQt, CMtCW «,* iu, Monday, August 27, 1979




