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NELEIDŽIA ISV
VLIKO INFORMACIJOS CENTRAS 

WASHINGTONE, D. C.
, WASHINGTON, D.C. — Vy

riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Informacijos centras 
jau perkeltas į Wašhingtoną. 
Ten jau perkelti reikalingi do
kumentai, įvestas telefonas ir 
veikia informacinė tarnyba. 
VLlKo adresas yra toks: ■

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

1611 Connecticut Ave. N.W. 
Washington,. D.C. 20009 
Telef. (202) 667-1980
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TIKSLUMAS REIKA
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Visą Ameriką buvo apskridusi 
žinia, kad dr. Kaziui Bobeliui 
neleista tarti žodžio Londone 
sušauktam Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongresui. Žinia ne
tiksli. Dr. Bobelis Jaunimo kon
greso organizatorių buvo kvie
čiamas atvykti į Angliją ir kvie
čiamas tarti žodį suvažiavusiems 
jaunimo atstovams. Dr. Bobelis, 
Jaunimo kongresui .sveikinimą. 

.Nesusipratimą sukėlė "tuo pačiu
Sumišimą sukėlė tuo pačiu 

metu Londone suruošta “Studi
jų. savaitė”. Ten buyo skaitomos 
paskaitos studijuojantiems jau
nuoliams. Dr. Bobelis paprašė, 
kad būtų leista tarti žodį ir šios 
Studijų savaitės nariams. Vado
vybė neleido dr. Bobeliui tarti 
žodžio specialias studijas einan
tiems jaunuoliams. Jeigu būtų 
jam leista tarti žodį studijuojan
tiems jaunuoliams, tai jis būtų 
skridęs 5,000 mylių, bet kai jam 
buvo atsisakyta, tai pasitenkino 
vien tik sveikinimais raštu.

Praeitą sekmadienį dr. Kazys 
Bobelis buvo Chicago j e ir daly
vavo VLIKo tarybos posėdyje, 
pranešdamas apie VLIKo veda
mus darbus, Informacijos cent
ro įrengimą, atsakė į VLIKo ta
rybos narių klausimus ir tuo
jau išskrido į St. Petersburgą, 
kur turi savo ofisą.

Taifūnas Judy Korėjoj 
prigirdė 75 žmones

SEOUL, Pietų Korėja. — Ma
žiausiai 75 žmonės žuvo vande
nyje, kai smarkus taifūnas Ju
dy, pasiekęs Korėjos pietinį ga
lą, išpylė daugiau kaip 18 colių 
lietaus vandens. Tokia lietaus 
audra visai eilei miestų ir mies- i 
telių pridarė milijonų dolerių 
nuostolius dviejose pajūrio pro-j 
vincijose, palikdama ūkininkų 
laukus po vandeniu, sugriauda
mas namus, tiltus, tvenkinius, 
kelius ir geležinkelius, daugiau 
kaip 75 žmones užmušdama, 
kitą tiek sužeisdama ir tūkstan
čius žmonių palikdama bena-' 
miais.

Judy žiauriai nusiaubė Pietų 
Korėjos uostamiestį Chinhae, 
apie 190 mylių nuo Seoul mies
to, kur potvyniuose žuvo 26' 
žmonės lietaus liūtims nugrio-j 
vus cementinę sieną, prilaikiu- - 
šią vieną kalno sieną nuo griu
vimo. - , <, .

uraganas
DALLAS, Teksas. — Labai 

i stiprus uraganas, pradėjęs savo 
ūžimą 10 mylių į valandą grei- 

T čiu. žymiai 
kai sukosi 
Pirmadienio 

, turėjo gerą 
’ stiprėjo vėjas. Jeigu uraganas 

tokiu smarkumu pasieks Ame
rikos pakrašč:us, tai gali pa
daryti didelius nuostolius vietos 
gyventojams.

Jei uraganas nusileis Į Mek
sikos Įlankos vandenis, tai jis 

i gali paviršiun iškeltą mineralinį; 
aliejų išblaškyti visoje įlankoje 
ir jos pakraščiuose. Aliejus už- 
troškintų žuvis ir visokius jū
ros gyvius. Manoma, kad smar
kus uragano lietus pasieks vi- 
durvakarius apie trečiadienį. Jis 
gali išversti daug vandens.

PREZIDENTAS CARTERIS ĮSIKIŠO
I ŠOKĖJOS PRIEVARTA VIMA

Saudi Arabija bijo, kad JAV laivynas, naudodamas 
naują procesą, negrįžtų prie anglių energijos. Jamani 

— vėl atvyko-i JAV aptarti mineralinio aliejais pirkimo 
, ir versmių apsaugos reikalus.

Raketerio teismas
Atlantos mieste (Ga) nuo pir-. 

madienio prasidėjo raketeriavi- 
mo bylą prieš milijonierių Mike 
Thevis, kurį federaliniai proku
rorai kaltina siekusį į savo ran
kas- suimti visos Amerikos por
nografijos biznį, tam siekimui 
panaudojant žmogžudystę, . pa
degimus ir ekstorsijas.. Vyriau-! karįUOmenės .štabo viršininkas 
sybė pareiškė, kad ji teismui Į išvyko j Irano pasieni ir saugo 
pristatys iki 200 liudininkų ir įurkų teritoriją, sako oficialus 
byla tęsis šešias savaites. pranešimas. Irano pasienyje pą-

KURDAI SIEKIA NEPRIKLAUSOMYBĖ
VISAM KURDISTANUI

TURKAI SUTRAUKĖ KARO JĖGAS 
Į VISĄ IRANO PASIENĮ

ANKARA, Turkija. — Turkų

byla tęsis šešias savaites. pranešimas. Irano pasienyje pą- 
Byla sieks įrodyti, kad Thevis *skelbtas karo stovis. Turkų:ka- 

ir jo paties Įsteigtos dvi kompa-j rjuomen£s daliniai, sustiprinti

— Respublikonų politikieriai 
jau planuoja, ką paskirti vice
prezidentu artėjančiuose rinki
muose. Stipriausi kandidatai 
yra New Yorko kongresmanas 
Jack Kemp, Illinois gub. James 
Thompson ir Pensilvanijos gub. 
Richard Thornburgh.

nijos stengėsi panaikinti konku- visame pasienyje, užėmė stra- 
renciją Įvairiomis priemonėmis, Į tegjnes pozicijas, kad nieko ne- 
net ir žmogžudystėmis, kurių ’ įleistų iš Irano Kurdistano.
buvo keturios. I Kurdų karo vadovybė, tvar-

_ • kingai pasitraukusi iš Sakezo,
Pentagonas yra susirūpinęs žygiuoja. tolyn i šiaurę ir lipa 

raportais, kad šautuvas M-16, | kalnus> kurių dabartiniu metu 
yra netinkamas kautynių sąly-J jrano kariai nepasiekę,. Turkai 
goms, nes daro kliūtis. Marinų gjnOj ka(Į Irano kurdai pakėlė 
korpuso vadovybė nori atspares- kardus prieš Irane paskelbtą 
nio kautynių sąlygoms ginklo. Islamo respubiiką. bet turkai

visame pasienyje, užėmė stra-

Irano kariai nepasiekę. Turkai

— Washington© politiniuose 
sluoksniuose kalbama, kad vice- 
prez. Walter Mondale būtų stip
rus demokratų partijos kandida
tas ir pajėgtų atsilaikyti prieš 
senatoriaus Edward Kennedy 
kandidatūrą.

I nenori, kad šios idėjos persimes- 
j tų į kitus šiaurės Kurdistano 
| miestus. Turkai paskelbė karo 
Į stovį visoje kurdų apgyventoje 
I pasienio srityje. ’ Joks kurdas 

dien ar naktį negali pereiti Tur
kijos sienos.

KURDAI TĘSIA KOVĄ 
PRIEŠ PARTIZANUS

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no karo jėgos, remiamos parti
zanų, baigia valyti Sakez apy
linkę nuo ginkluotų kurdų ir 
yra pasiruošę žygiuoti tolyn j 
šiaurę 
ginklais 
naikina 
kurdus.

Irano
sekančio didesnio miestelio gy
ventojus, bet tuo tarpu Irano 

dar nesimetė

pradeda kovą prieš mulos Cho- 
meini partizanus Kurdistano ne
priklausomybei iškovoti. Kurdai 
nieko neturi prieš iraniečius. J 
Su iraniečiais jie draugingai su-j 
gyveno šimtmečius ir buvo pa-j 
siryžę toliau gyventi. Bet kur-, 
dai negali toleruoti Irano Isla-j 
mo respublikos, kuriai vado
vauja mula Chomeini. Irane ga
liojo ilgametės sutartys tarp 
kurdu ir šachu, bet “šventas J 
žmogus” apgavo kurdus. Jis 
leido karo vadams laikytis susi
tarimų, bet pats paslapčiomis 
į Sakez ir kitus garnizonus at
siuntė kariškai aprėdytus par
tizanus, o beveik visur pakeitė 
Kurdistano garnizonų karo va
dus. Kurdai matė besikaitalio
jančius kalnų garnizonų karius, 
bet jie į pasikeitimus nekreipė 
jokio dėmesio. Dabar paaiškėjo, 
kad beveik visuose garnizonuo
se pakeisti karo vadai, kurie bu
vo pasiryžę vesti kovą.

NORI APJUNGTI VISĄ 
KURDISTANĄ

Šiaurės Irano kurdų vadai, 
įsakę mestis kovon prieš mulos
Chomeini paskelbtą Irano isla- stambias sumas. Viena moteris 
mišką respubliką, kviečia kovon 
visus kurdus stoti kovon už ne
priklausomybę. Jie kviečia vi
sus vesti kovą tol, kol Irano val
džia pripažins Kurdų respubli
ką ir leis kurdams patiems tvar
kyti visus savo reikalus.

Irano kurdai kviečia visus 
Turkijos ir Irako kurdus stoti 
kovon už Kurdistano respubli
ką. Kurdai žino, kad nei turkai, 
nei irakiečiai neleis Irano kur
dams susisiekti ir vesti bendrą 
kovą Kurdistano nepriklauso- ‘ somybę. Jie pasiryžę kovoti 
■mybei, bet jie žino, kad visiems prieš Chomeini© planus.

Mondale kalba 
Kinijos vadams

PEKINAS, Kinija. — Sekma
dienį JAV viceprezidentas W. 
Mondale didelėje liaudies salėje 
pasak labai svarbią kalbą ki
niečiu vadams, organizacijų ir 
ūkio vadovams. Mondale pa
reiškė. kad Kir*‘- Amerika 
siekia taikos ■ dek abi valsty
bės priv-'.ė taikiai sugrv ui. 
Nėra ne vieno kiauri--kuris 
šias dvi valstybe neštų karan. 
Visus klausimus galima taikiu, 
būdu išspręsti.

Viceprez. Walter Mondale pa
reiškė. kad jis pažįsta Kinijos 
vadus, bet jis šią savaitę nori 
susipažinti su platesniais gyven
toju sluoksniais. Jis pabrėžė, 
kad Amerika nori padėti kinie
čiams tvarkyti savo reikalus ir 
daryti pažangą. Viceprezidentas 
turi atsivežęs kelių sutarčių 
projektus, kuriuos jis tikis vy
kusiai aptarti.

Mondale pasakys kalbas ke
liuose didesniuose Kinijos mies
tuose. Mondale pareiškė, kad 
Amerika yra pasiryžusi priimti 
kelis šimtus jaunų kiniečių Į pa
čias naujausias Amerikos tech
nikos mokyklas.

Viceprezidentui buvo suruoš
tas didelis banketas, kurio metu 
vicepremjeras Ten<j Hsiao-ping 
sėdėjo tarp ponų Mondale.

Vek’ečiai suėmė 24 
JAV karius

BONA. Vokietija. — Vokiečių 
policijai, bandančiai sustabdyti 
narkotikų plitimą, pavyko su
imti 24 Amerikos karius, Įsivė
lusius į narkotikų pardavinėji
mą. Policija suėmė dar ir tris 
moteris, kurių viena uždirbdavo

ir kalnus. Moderniais 
ginkluoti partizanai 

visus Sakez apylinkės

K AL EN DORtLIS

Rugpjūčio 28: Adelinda, Au
gustinas, Tarvilė, Liūtas.

Saulė teka 6:14, leidžiasi 7:33.
Oras vėsesnis, lis.

— Buv. gub. R. Reagan iki 
šiol yra populiariausias prezi
dentinis respublikonų partijos ‘ šarvuoti kariai 
kandidatas 1980 m. rinkimams, j ka]nų kelionėn. 
Tačiau jis vis atidėlioja oficia-' 
liai paskelbti savo kandidatūrą. 
Dėl to kai kurie respublikonai 
pradeda remti buv. Teksas gu
bernatorių John Connally.

aviacija, jau apšaudė

KURDAI SKELBIA
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Kurdų vyriausias komitetas 
sekmadienį paskelbė, kad jie-

organizavo visą narkotikų par
davinėjimą, įtraukdama karius. 
Ne tik kariams, bet ir moterims 
teks pasėdėti kalėjime.

— Sovietų lėktuvo keleiviai 
nutarė neiti į viešbučius, kol 
bus išaiškintas šokėjos klausi
mas, bet dieną ir naktį sėdėti 
sovietiniame lėktuve.

kurdams reikia vesti vieningą 
kovą už savo tautos nepriklau-

NEW YORK, N. Y. — Nuo 
penktadienio Valstybės depar
tamentas sustabdė keleivini so
vietu lėktuvą New Yorke Ken- 
nedy aerodrome, kol sovietų šo
kėja Liudmila Vlasova neturės i 
progos Amerikos teritorijoje, be 
sovietų čekistų priežiūros, pasi
matyti su savo vyru Aleksandru 
Godunovu, atsisakiusiu grįžti į

1 Sovietų Sąjungą.
Sovietų valdžia leidžia šokė

jai pasimatyti su Amerikos aero- 
porto pareigūnais. Jie gali 
įžengti į lėktuvą ir pasikalbėti 
su šokėja Vlasova, bet nelei-j 
džia jai išeiti iš lėktuvo ir lais
voje teritorijoje, čekistams ne
klausant. pasikalbėti su savu 
vyru ir jo advokatu, tik tada 
padaryti pareiškimą raštu, ar ji 
norinti grįžti į Rusiją, ar pasi
likti Amerikoje kartu su savo 
vyru. Amerikos vyriausybė ne
turi jokio intereso įtikinti šokė
ją Vlasovą, kad - ji pasiliktų 
Amerikoje ar išvažiuotų į Mask
vą. Amerikos atsakingu pareigū
nai nenori, kad sovietų čekistai 
Amerikos teritorijoje prievar
tautų Amerikon Įleistus rusus. 
Jeigu sovietų šokėja pareikš: 
kad ji norinti grįžti i Maskvą, 
tai amerikiečiai ją išleis. Bet 
jeigu ji kokiais nors sumetimais 
nenorėsianti grįžti Į Maskvą, tai 
ji galėsianti prašyti teisės pasi
likti Amerikoje.

Po ilgų pasitarimų, sovietų 
valdžia Įleido į lėktuvą tris pa
reigūnus, kurie, čekistų akivaiz
doje, paklausė šokėją. Atėju-j 
siems amerikiečiams vėliau ta-' 
rė: “Aš mylių savo vyrą... bet 
laikas išvažiuoti..Liudmilą 
Vlasovą mačiusieji pareigūnai 
susidarė įspūdį, kad šokėja ne
buvo laisva. Už jos stovėjo du 
čekistai, visą laiką ją lydėjusie
ji New Yorke, vėliau nuvedusie- 
ji ne j viešbutį, kur buvo kiti 
šokėjai, bet tiesiai į lėktuvą, 
kad ji galėtų išskristi pirmu iš
skrendančiu lėktuvu.

Aeroporto pareigūnai pareika
lavo išleisti šokėją Vlasovą iš 
lėktuvo, privačiame kambaryje 
leisti jai pasikalbėti su savo vy
ru Aleksandru Godunovu, pasi
kalbėti su advokatu, kuris jai 
išdėstytų josios teises, o vėliau 
ji laisva valia nutartų, ko ji no
rinti daryti. Sovietų lėktuvo 
vadovybė nesutiko jos išleisti iš 
lėktuvo, nes tai esanti sovietų 
teritorija. Bet sovietų lėktuvas 
esąs Amerikos teritorijoje. Be 
Amerikos leidimo jis neturįs 
teisės išskristi iš Kennedy aero
dromo. Klausimas tuojau pasie
kė Baltuosius Rūmus. Prezi
dentui Carteriui atskridus Į Da
vis vasarvietę, šitas klausimas 
pirmiausia jam buvo referuotas. 
Prezidentas pilniausiai sutikęs 
su Valstybės departamentu. So
vietų agentai neturi teisės var
toti prievartos prieš sovietų pi
liečius Amerikos teritorijoje.

Maskva visai kitaip galvoja. 
Jai atrodo, kad čekistai gali sau
valiauti ir Amerikos teritorijoje, 
jei nusikaltimas vyksta sovietų

Pigi saulės energija 
galima ir laukiama

SAN FRANCISCO. — Stan
ford© Tyrinėjimų Instituto 
mokslininkai jau išrado būdą 
kaip pigiai gaminti silikoną, o 
silikonas yra svarbiausias sau
lės energijos celių komponentas. 
Mokslininkus džiugina faktas, 
kad išrastas naujas metodas sili
konui produkuoti yra 90 nuoš. 
pigesnis ir bus galima gaminti 
neribotais kiekiais.

Dabar silikono. k'Jovramas 
(2.2 svaro) kaštuoja $60. bei ga
minant naujuoju metodu kaina 
bus tik $5 kilogramui. Be to, ga
minant silikoną, pasigamina ki
tas produktas, reikalingas aliu
minį gaminant.

Tyrinėtojai tą atradimą vadi
na “prasilaužimu”, kuris drama
tiškai pagreitins dieną, nuo ku
rios prasidės saulės energijos 
gadvne. O v

Žmogaus teisiu gynėjai 
už SALT ratifikavimą

“Ratifikuokite SALT II su
tartį“, paragino JAV-bes sekma
dieni tarptautinio sąjūdžio Žmo
gaus teisių gynėjai, baigdami 
tris dienas trukusią konferen
ciją. įvykusią Campobello salo
je. New. Brunswick, kur. buvo 
aptariami žmogaus teisių rei
kalai.

Konferencijoje nutarta, kad 
teisė Į taiką, yra žmogiška teisė. 
Ta pati žmonių grupė ruošianti 
“Nusikaltimų kodeksą", kur iš
dėstyti
veiksmai, ir surašyti nusikalti
mai bei “bausmės visų 
piktadariams, kad jie iš anksto 
žinotų, kas juos laukia už pik
tus darbus.

visokie “piktybiniai

rūšių

— Chicagos miestas iš anksto 
pertvarko planus kovai su dide
liais sniego kiekiais.

lėktuve. Valstybės departamen
tas reikalauja, kad Liudmilai 
Vlasovai būtų leista išeiti iš so
vietų lėktuvo ir Amerikos įstai
goje leista pasimatyti su savo 
vyru ir advokatais. Pasikalbėji
mo metu nebus sovietų valdžios 
agentu. Jai ten bus išdėstvtos 
veikiančios ta'~”klės ir jos tei
sės. Ji pati galės pasirinkti, ką 
ji no: iti. Jeigu norės grįžti 
Maokvcn, tai amerikiečiai jos 
nesulaik s. Bet amerikiečiai ne
gali leisi . kad sovietų agentai 
vartotų prievartą prieš Goduno- 
vo žmoną.

Tvirtinama, kad panaši prie
varta buvo pavartota prieš A. 
Ševčenkos žmoną. Kol buvo su
tvarkytos Ševčenkos teisės pasi
likti šiame krašte, sovietų če
kistai nusivedė jo žmoną į pir
mą išskrendantį sovietu lėktuvą 
ir išvežė į Maskvą. Ten Ševčen
kos žmona nusižudė.

Visas pasaulis labai atidžiai 
seka šitą Valstybė^ departamen
to nutarimą neleisti.rusams pa
grobti šokėjo Godunovo žmonos.



Viena gyvosios lietuvybės apraiška
40 metų Dariaus ir Girėno žy

gio per Atlantą sukaktis buvo 
paminėta dideliu paradu ir iš
kilmėmis prie paminklo Mar
quette Parke. Kelios apylinkės 
mr'*Q»-vs mergaitės taip pat 
nanoio dalyvauti, nes turėjo 
taurinus kostiumus. Kadangi 
nebuvo aktyvios organizacijose, 
tai nutarė prisišlieti prie bet 
kokios tautinius drabužius de- 
virč'os grupės. Koks buvo nu
stebimas, kad tokios grupės ne
buvo! Grįžti namo ir persireng
ti nebebuvo laiko, todėl šis bū
relis. rodos, astuonios “dūšios”, 
nedrąsiai įsispraudėme tarp uni
formuotų dalinių. Žiūrovams 
patikome. Amerikiečiai plojo ir 
kėlė vaikus į viršų, kad pama
tytų karališkus drabužius, kaip 
vėliau girdėjau. Lietuviai api
bėrė gėlėmis einant 69-ąja gat
ve. Kai kurie verkė. Kodėl tau
tiniai drabužiai darė toki įspūdį 
didžiausioje lietuvių kolonijoje? 
Nežinau. Neseniai buvau šioje 
apylinkėje apsigyvenusi. Gal 
žmonėms buvo liūdna, kad 
mūsų toks mažas būrelis, o gal 
į širdis skverbėsi baugus nujau
timas, kad darosi kažkas negero, 
kažką prarandame...

Tada nė negalvojome, kad 
artimoje ateityje mūsų maža 
grupelė turės užpildyti spragas 
pasitraukusių organizacijų, ypač 
jaunimo, kurie turėtų būti tik
rieji lietuvių išeivijos reprezen
tantai. Lietuvių žiūrovų nu
brauktos ašaros reiškė, kad bau
gus nujautimas jau virsta rea
lybe. .. Tai buvo prieš šešis 
metus.

Tais pačiais metais, po para
do. žiūrinėjau Įvairias‘šios kolo
nijos lietuvių veiklos nuotrau
kas pas vieną lietuvį fotografą. 
Ypač Įdomios pasirodė Šiluvos

atlaidų procesijos nuotraukos. 
Viena vaizdavo mergaičių gru
pę, nešančią Čenstakavos Dievo 
Motinos vėliavą. Mergaitės dė
vėjo suprastintus lenkiškus tau
tinius drabužėlius. Lietuvaičių 
su tautiniais drabužiais nera
dau. Pasikalbėjau su moterimis, 
kurios dalyvavo parade. Nuta
rėme įsijungti Šiluvos procesi- 
jon jau ne dėl to, kad turėjome 
tautinius drabužius, bet kad čia 
buvo spraga, kurią reikėjo už
pildyti. Procesijos tvarkdariai 
mus priėmė be didelio entu
ziazmo ir parodė vietą gale, kur 
rikiavosi apyjaunių moterų 
grupė.

— Kas čia tokios lenda? — 
viena mus neperdraugiškiausiai 
paklausė. Kelios šyptelėjo. Ki
tos laikėsi neutraliai.

— O Tamstos kas būsite? — 
paklausiau ir aš.

— Mes šios parapijos mokyk
los motinu klubas.

— Malonu. Esu jūsų klubo 
narė, — atsakiau. Daugiau nie
kas nieko nebesakė.

« &
Su katalikams brangia Šiluvos 

švente kartu supuola ir Tautos 
šventė. Marquette Parko reg. 
L. B-nės Apylinkės valdyba nu
tarė šias abi šventes švęsti kar
tu su parapija, iškeliant prie, 
bažnyčios didžiąsias- vėliavas ir 
organizuotai dalyvaujant pa
maldose ir procesijoje. Parapi
jos klebonui sutikus, tai ir buvo 
padaryta. Toks nutarimas suta
po su moterų grupės tikslu ir 
norais. Grupė ėmė sparčiai aug
ti. Įsijungė daugiau jaunų mer
gaičių, net __ vaikų. Į Šiluvos 
šventę pradėjo atvykti viešnių 
iš toliau, net iš kitų parapijų, 
ypač po to, kai L.K.B. Kroniko
se pasirodė žinios apie komu-

NIAGARA LAUKIA TURISTŲ

nistų draudimą dėvėti tautinius 
drabužius pamaldų metu ir pro
cesijose ok. Lietuvoje.

* « «
Taip jau likimo buvo lemta, 

kad po ano Dariaus-Girėno pa
rado ta moterų grupelė -turėjo 
dalyvauti tautinėse Ir bažnyti
nėse šventėse, minėjimuose. Pa
vergtų Tautų paraduose bei de
monstracijose, sudaryti vėlia
voms palydą, asistuoti padedant 
vainikus už žuvusius, o reika
lui esant, dalyvauti ir amerikie
čių renginiuose-šventėse.

Grupelė išaugo į grupę, be
veik j sąjūdį, kuris, betgi, neturi 
statutų, nei sąrašų, ir nerenka

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

nario mokesčių. Neapsiriboja 
vietove nei amžiumi, neturi val
dybos. Jų, tų moterų ir mergai
čių, yra visur: Marquette Parke, 
Cicero ir kitur. Tas sąjūdis tai- 
tyliosios daugumos balsas, gy
vosios lietuvybės apraiška, na
tūraliai atsiradusi tada, kai lie
tuvių organizuotos gretos pra
dėjo sukti neaiškia kryptimi...

Turėjo lietuvis priežastį apsi
ašaroti prieš šešis metus, nes 
skautai visada stovyklauja__
Tautinių šokių grupės visada 
atostogauja (išskyrus atvejus, 
kai ant scenos kviečiami)... 
Ateitininkai per “Striptyzą” 
žengia į “Pergalę”...

Kartais vyksta paradai miš
kuose ar demonstracijos priej 
Spyglio ežero.Filmuojama... 
“Veikla” miške “kultūriniams 
ryšiams su kraštu” nekenkia, o 
visuomenei galima parodyti fil
muką ar skaidru, kaip protes- 
tuojam prieš mūšų Tėvynės pa
vergėją, kad net rakūnai ūsus 
kraipo! , .-.į-.,,}, - i

VOLDEMARININKAI VOKIEČIŲ
OKUPACIJOS METAIS

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

(Tęsinys)

Here’s some great news for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 61/2%.

This 6^2% rate wall apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too.-For Series E Bonds 
that have not reached original 
maturity of 5 years, the 
improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and for Series H Bonds, 
the increase takes effect with 
their next semiannual interest 
period, beginning on 
or after June 1,1979.

So you see,

Bonds are getting better all the 
time. This new interest rate, 
t ogether with the-tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

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

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

should increase your 
interest.
Bonds are a better 

buy than ever before.

and

mer ica

mas buvo nustatytas gana že
mas. Pvz. spekuliacinio sviesto 
kg 40-70 RM, lašinių kg 40-70, 
kiaušinių dešimtis 10-20, o vidu
tinis tarnautojas gaudavo ap:e 
150 rm. Negalėdamas iš uždar
bio šeimos išmaitinti, buvo pri
verstas išsipardavinėti. Tai pro
cesas, kuris kartojosi ir antros 
bolševikų okupacijos metu.

(9) Ūkių ir namų denaciona- 
lizacija. Pirmaisiais metais vo
kiečiai nekreipė dėmesio į gy
ventojų nuotaikas. Pasitikėjo 
savo jėga ir tik jėga. Jau su 
1943 karo laimė pasisuko labai 
vokiečių nenaudai. Rytuose eilė 
Sovietų miestų išsivadavo. Va
karuose lėktuvai palaužė vokie
čių karo pramonę. 1943 saus.o ? 
14-24 Casablankos konferencija , 
paskelbė Vokietijai besąlyginio. 
kapituliavimo reikalavimą. ■ Lie-, . . 
tuvoje eksploatacijos ir diskri- ■: 
minacijos faktai kėlė nepalan
kumą vokiečiam. Pogrindinėje 
spaudoje perbėgo nuotaikas kai
tinančios tokios žinios, kaip apie 
Kauno pareigūno vokiečio šunį, 
kuriam buvo išrašyta po. penkis 
litrus pieno, kai lietuvių vaikai 
jo visai negaudavo; apie.įsaky
mą vietos - urėdijos sėklų džio
vyklai pristatyti tam tikrus kie
kius džiovintos mėsos: vokiečių 
medžioklinių, šunų mokyklai; 
apie Vilniaus. miesto komisarą 
Hingstą, kuris savo reikalam 
pasiėmė 15,000- litrų spirito; ,ir 
apie tiek pat degtinės; apie Vil
niaus ^komisariato pareigūną, 
kuris iš Vilniaus sandėlių spe
kuliaciniu būdu išpardavė kai
lių už 70,000 RM, o lietuvių pa
reigūną, kuris apie tai parašė 
raportą savo vyresnybei, įkišo 
į kalėjimą. Toki- faktai, tegul tai 
buvo atskiri, f aktai,..gal net su- , 
dramatinti, bet jie lietuvių aky
se diskreditavo ne tik atskirus 
pareigūnus* bet visą civilferval-

Maisto spekuliantus gaudė, bau
dė, bet spekuliacijos panaikinti 

’ negalėjo. Ji klestėjo, kaip da- 
. bar tebeklesti visoje Sovietų Są
jungoje, nes jos reikalavo pati 
žmonių egzistencija. Spekuliaci
ja klestėjo beveik atvirai. Už
teko nueiti į rinkas, kad speku
liaciniu būdu gautum, prade
dant nuo baltų bulkučių ir bai
giant ištisais bekonais. Lietu- 
viai policininkai, kurie eidavo 
rinkos tikrinti, žiūrėdavo pro 
pirštus. Vokiečiai gaudydavo 

( spekuliaciją ne tiek norėdami 
ją panaikinti, kiek pasipelnyti. 
Generalinio komisaro atstovai 
griaudė kalbas ir straipsnius 
prieš spekuliaciją ir vaišinosi 
suspekuliuotom gėrybėm. Ne 
vienas iš civilfervaltungo treu- 
haenderių patys organizavo 
spekuliaciją iš Įmonių, kuriom 
jie vadovavo.

Spekuliaciniu būdu galėjo ap
sirūpinti ne visi. Spekuliacinės 
kainos buvo aukštos, o tarnau
tojam bei darbininkam atlygini-

vyzdėlių tiems, kurie mano, kad 
niekas nemato ir nesidomi. 
Kiekvienas veiksmas turi pa
sekmes. Niekas nenugrimsta į 
nebūtį. Kas nors mato. Kur nors 
lieka užfiksuota.

1976 m. balandžio 25 d. čia 
aprašoma moterų ir mergaičių

luoti. Iš duotų apybraižų ir pa
vyzdžių skaitytojas gali paste
bėti, kad svarbiausias motyvas 
yra meilė savo tautai ir savo

grupė dalyvavo lietuvių sureng- žmonėms. Iš čia kyla pagarba 
tame Bicentennial minėjime.} Lietuvos valstybės simboliams
Po iškilmingų pamaldų Švč. 
Merg. Mari j os Gimimo bažny
čioje buvo nuvežtas vainikas į 
Civic Center aikštę prie amži
nos ugnelės žuvusiems už Ame
rikos laisvę pagerbti: Tą dieną 
siautė baisi’ audra. Vėjas pra
garo balsais staugė tarp dango-j 
raižių. Sniego su lietumi suku-J 
riai vertė iš kojų ir lipdė akis,] 

j kai vienišas lietuvių būrelis bri- 
’ ’ dome su vainiku per sniegą. Vy

rai turėjo lietpalčius, bet mes 
moterys buvome kiaurai šlapios. 
Zuzanytės K. švarkelį audra nu-, 
nešė, o jos ’ mamytė buvo įspė
jusi, kad mergaitė turi slogą!

Aikštė buvo tuščia tuštutėlė, 
į tik vėjas draskė mūsų tautinius 
j drabužius, kai vyrai tvirtino 

vielomis vainiką, o mes pagar
biai nulenkėme galvas, prisimi
nusios ne tik Amerikos, bet ir

1 —L.. _ -_  ..I T_.j
Į graudu. “Sveiki, lietuviai!” pa

rašomų moterų grupei, pareikš- sigirdo balsas audros ūžesy. Ma
niau, kad tik pasigirdo, bet iš- Laisvoje Lietuvoje birutietės,

Tuo straipsnelį turėčiau ir 
baigti, bet... Visuomenei su ta
riamai normalia" padėtimi apsi
pratus, atsirado kritikų. Kartais 
gan piktų, kaip skaitytojas ma-! mūsų žuvusius už laisvę. Buvo 
tys. Štai kelios pastabos čia ap-

tos šių eilučių autorei:
1. Kam tie paradai ir de

monstracijos reikalingi? Ką jiei 
padės?

2. Dalyvauti a m e r i k iečių 
šventėse? Jau ne! Jie mūsų 
kraštą pardavė...

3. Amerikonai nieko nemato 
ir nesidomi.

4.. Moteriškaitės nori tik pasi
rodyti. Kai jaunos kur dalyvau
ją, tai gražu, bet kam čia tos 
senesnės... O storesnes tauti
niai drabužiai dar labiau sto
rina.

Bandysiu trumpai atsakyti. 
Visi žinome, kad nei paradais, 
nei demonstracijomis Tėvynės 
neišlaisvinsi m, bet" tuorfii paro
dome, kad esame gyva, savita 
ir vieninga tautinė grūpė’.‘ Pasi
naudodami šio krašto teikiama 
laisve, tuo būdui šaukiame ir ųžį pačiame stiprume, tik aštuntą 
pavergtuosius, kurių burnos už
rištos. šaukiame plakatais, pro
testais, maldomis ir T t. .

Sako, Amerika pardavė mūsų 
Tėvynę, čia jau kiršinimas prieš 
kraštą, kuris mums suteikė ga
limybę ne tik įsikurti, ne tik’ gy
venti pagal savo būdą.ir papro
čius, bet ir dirbti Tėvynės lais
vinimo darbą. Amerika jėga 
mūsų beatsigabęno. Laisvai at-1 džiausią, turbūt; pasaulio dien- 

, ’ . , -t - ___ _________ ___ :

(pav.: vėliavai) ir pastangos 
būti visur ir padėti visiems, ku
rie dirba lietuvybės išlaikymo 
ir Lietuvos’laisvinimo darbą. Iš 
meilės savo tautai, kyla dėkin
gumas di^pągąrba kaštui,„ su
teikusiam mums prieglaudą ir 
laisvę būti tuo, kuo esame.

Tautinių drabužių dėvėjimas 
taipgi yra protestas prieš žiau
rų okupanto naikinimą visko, 
kas lietuviška. Ir su gražiausiu 
tautiniu drabužiu “pasirodyti” 
95 laipsnių karštyje ar sniego 
audroje nėra didelis malonumas. 
Turi būti stipresnis motyvas, 
negu asmeninė reklama.

Ok. Lietuvos leidinių nuo
traukos rodo, kaip ten prastina
mi ir nuožmai kalstojami mūsų 
tautiniai drabužiai. Nenori oku
pantas, kad lietuvaitės puošnu
mu išsiskirtų iš “draugiškų 
SSSR tautų”. Pamaldose, kaip 
minėjau, tautinius drabužius 
dėvėti draudžiama.

■ > (Bus-daugiau) . -

Profesorius (norėdamas pa 
sijuokti' is . studento) klaušta:; 
— Iš kokių ženklų galima su
žinoti puskvailį žnibgų?

Studentas atsakę: — Iš klau
simų,. kuriuos jis’klausia. -

girdo ir kiti, nes galingas balsas 
pasikartojo vėl ir vėl. Vėliau 
paaiškėjo, kad per garsiakalbius §aulių Moterų S-gos Tremtyje

tos Lietuvos vaidilutės, propa
gavo tautinius drabužius. Liet.

mus lietuviškai sveikino Čika
gos policija!

Tais pačiais metais birželio 
Į 12 d. dalyvavome Čikagos me

ro R. Daley suruoštame milži
niškame vėliavų parade, kurio 
nė pradžios nė galo nesimatė. 
Buvo baisiai karšta diena. Kaž
kur po Rush St. tiltais laukėme 

i eilės. Mūsų jaunosios merginos 
I sušilo, pavargo, pradėjo sėstis 

ant šaligatvio. Žiūriu — p. Ele
na P., bene vyriausia amžiumi 
iš mūsų grupės, stovi tiesi, kaip 

| žvakė, ir šypsosi.
| — Ponia, kaip jaučiatės? — 
■ klausiu.
: — Eik, vaikeli, gerai. Juk aš

dešimtį neseniai teperžengiau. 
Tos jaunos, žinai: tai šalta, tai 
karšta, tai pavargo, tai... Dar 
nesustiprėjusios.

Apie šį pabadą, kaip visad 
apie paradus, spauda mažai te* 

: rašė, o televizija vos blikstelėjo 
minutę.

Praėjo pora mėnesių. Bevar- 
tydama “Chicago Tribune”, di-

statuto 54 paragrafas sako: 
“... skatina Lietuvos moteris 
įsigyti ir dėvėti tautinius dra
bužius”. Deja, negirdėti, kad 
šios organizacijos ką nors prak
tiškai darytų (bent Čikagoje), 
todėl nenuostabu, kad iniciaty
vos ėmėsi “tylioji dauguma”.

Pavergtų Tautų paradai, tau
tinės ir bažnytinės šventės bei 
minėjimai turi gilesnę prasmę 
negu “Miss Universe” rinkimai, 
todėl nė amžius, nė išmieros ne
reiškia nieko, šiais atvejais tau
tiniai drabužiai tinka mažytei 
mergytei, lieknai jaunuolei, 
šimtametei senutei.

Paaiškinau kritikams kaip su
gebėjau. Gal kas papildys. O 
dabar noriu priminti, kad kiek
viena lietuvaitė, kuri turi tau: 
tinį kostiumą ir panorės daly
vauti minėtose šventėse, - ar 
bendrai čia aprašytoje veikloje, 
tenelaukia specialaus kvietimo 
— bus priimta nuoširdžiausiai, 
kaip tikra sesuo. D. T.

— Jungtmių'Tautų: "Saūgumo 
tarybos pirmininkas A. Young 
saugumo taryboje svarstant Pa
lestinos klausimą, kritikavo 
JAV poziciją. •

ENERGY! 
WISE

Llralt use of diswasher 
to once a day, after the 
•veninę meal, and cut 
•reeaelve use of water

raštį, pastebėjau straipsnį, pa
vadintą “Everybody loves a pa
rade”. Straipsnis iliustruotas 
viena didele nuotrauka, o nuo
traukoje mes, lietuvių būrelis

vykome ir čia apsigyvenę kiek
vienas individualiai esame at
sakingi už šio krašto visokerio
pą gerovę, moralę ir politiką. 
Amerika bus tokia, kokie bus 
jos gyventojai:* Kažin ar tie‘vėliavų parade! Mes'buvome tik 
pikti kritikai nepardavinėja sa
vo Tėvynės ir Amerikos už en
kavedisto šypseną, vodkos stik
liuką ir keletą iHictraukų?!

Žadėjau tik trumpai atsakyti 
bet neiškęsiu nedavusi porą pa-

lašelis jūroje, o visgi kam nore 
lašelis pasirodė išskirtinas.

Kaip rakiau, moterys jokių 
■Įstatų neturi, todėl jų veiklos 
.motyvai nėra lengva suformu-

For your headache get I 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives yoa 
ular headache tablet. And more pain reliever than' any 
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety, • tablet. Gives you safety you

Like all leading headache expect with extra strength you ' 
tablets, Anacin starts with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions. /
Extra strength with safety. Thafs com mo a senaa. That’s Aaacia
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LIŪDNOS IŠVAKARES
“Naujoji Romuva” priminė, 

kad Vilnius vėl tampa didžiau
siu lietuviškos kultūros židiniu, 
kokiu yra buvęs per keletą am
žių. Tai to laikraščio redakcija, 
jausdama savo kultūrinį pašau
kimą, irgi nutarė persikelti į Vil
nių. Ten surado erdvias patal
pas Karališkoje gatvėje Nr. 9, 
b.l. Kaune (Laisvės Alėja Nr. 
31 b.) pasilieka tik atstovybė. 
Interesantai galės naudotis abie- 
jais adresais. Administracija žy
miai atpiginta kaina pardavė 
užsilikusius “N.R.” komplektus. 
Tai pirmasis laikraštis išsikėlęs 
į mūsų amžinąją sostinę.

Atgaivintas Vilniaus teatras 
“Vaidila”. Laikinai įsikūrė ku- 
ratorijos rūmuose. Atnaujino 
kai kuriuos scenos veikalus ir 
pradėjo gastroles. 1945 m. “Vai
dila” buvo prijungtas prie Vil
niaus dramos teatro.

■Sutvarkius dalį administraci
nių pertvarkymų, susirūpinta 
kultūrinės veiklos -pagyvinimu. 
Spauda kėlė pageidavimus, kad 
reikia viešam naudojimuisi ati
daryti Lietuvių Mokslo Drau
giją ir Universiteto biblioteką, 
jas aprūpinti visais lituanisti
kos leidiniais, kuriais galėtų 
naudotis ’ lietuvišką darbą dir
bantieji žmonės. ■ Pasigendama 
meno, mokslo įstaigų ir kultū
ros veikėj ų,/l^eratūros vakarų 
ir meno. paSbdU. Taip pat visi 
lietuviški knygynai privalėtų 

 

atgabentĮ iš_,Kauno visas vertin
gas kn$ 
meninin 
viau atliGs 
simojiki

- Rašant”apiO'nygas tenka pa
žymėtų kad spauda yra mūsų 
kultūringumo pažymys. Knygų 
kiekis smarkiai išaugo ir pasie
kė beveik visus kampučius. Bet 
leidinių kokybė nepasiekė to

^ąii'$e':g®Jėtų lais- 
vo kūrybinius už-

pasi- 
džiaugti. Pavyzdžiui, palieski
me 1938 m., kuomet mes džiū
gavome mūsų nepriklausomybės 
dvidešimtmečiu. Kaip pareiškė 
prof. V. Biržiška (žr. “Naujoji 
Romuva”, 1939 m. Nr. 4) tais 
metais išleista 1.300 Įvairių lei-. 
dinių. Bet viešosioms bibliote- ■ 
koms tinka vos viena šeštoji da
lis. Kariuomenės bibliotekoms 
rasta tinkamų tik 150 knygų. 
O kiek iš jų bus galima atrinkti 
mokykloms? Bet buvo ir tokių 
leidinių, kurie tik gėdą mums 
darė.

Visokie šlamštai tik teršė ge
rą lietuviškosios knygos vardą. 
Plito literatūra lytiniais klausi
mais. Ją platino visokie svieto 
perėjūnai, keliaudami po visą 
Lietuvą. O ja daugiausia domė
josi miestų visuomenė. Apie to 
šlamšto platinimą tame pat po
sėdyje P. Skardžius pasakojo 
taip: “Vienas gatvės knygų par
davėjas atsinešė visokio šlamšto 
net į gimnaziją. Buvo pašaukta 
policija. Pasirodė, kad -viskas 
tvarkoj — jis tam turėjo lei
dimą”.

Nos nuo to laiko jau .prabėgo 
apie 40 metų, bet begaliniai Įdo
mu, kas gi duodavo leidimus 
tokias knygas platinti?.- Kodėl 
jas praleisdavo-mūsų kį^džioji 
karo cenzūra? ■-

Tais metais Lietuvoje* viso
kiais skambiais vardais įleista 
šeši sapnininkai. Jų beveik vi- 

-- T.-.iij----  _jrą- 
ą Pa- 
isų ti- 

, Juos

. lygio, kuriuo galėtume

siems leidėjams m 
sos pasirašyti saypUii. 
varde.- Spėjamapi^ .
ražas siekė apiBMt 
vienodai pirko- paprasti. zmonės 
ir inteligentų šeimos. Tik skir
tumas tame, kad kaimietis pats 
nusipirkdavo turguje, o lapėtai, 
raudonlūpei inteligento žmonai 
nupirkdavo jos tarnaitė. Jova-
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įN MONGOLIA, IT IS CUSTOMARY 
FOR THE BRIDE'S FATHER TO PRCYiDE 
the groom wi-tm a •5’y/čs. Supply > 
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Vadovėlis lietuviškai nekalbantiems

Rinkū- 
vartotų 
Vienas 
penkių

kiekiais, duodama 
15'< nuolaida. Atsiskaitoma Ka
nadoje kanadiškais doleriais, vi 
sur kitur — JAV doleriais.

Adresas Kanadoje: “Ar Kal
bate Lietuviškai?”. 1011 College 
St., Toronto, Ont. M6H 1A8. 
Canada. JAV-bėse: JAV LB 
švietimo Taryba.

Kanados LB Krašto Valdyba

Toronte, Kanadoje, išėjo iš dos Į tą kainą neįeina. Perkant 
spaudos vadovėlis, skirtas lietu- didesniais 
viškai nemokantiems vaikams ir 
jaunimui. Vadovėlį su priedais 
parašė mokytojas A. 
nas, savo laiku plačiai 
“Kregždučių” autorius, 
komplektas susidaro iš 
atskirų knygų.

Pagrindinė knyga yra pats va
dovėlis. pavadintas “Ar kalbate 
lietuviškai?”, “Lithuanian for 
Beginners”, 224 puslapių. Jame 
yra trys dalys:, fonetika, skai
tymai aplinkos pažinimo temo
mis ir žodynas (lietuviškai ang
liškas ir angliškai lietuviškas), 

šalia vadovėlio yra trys dar
bo sąsiuviniai, kuriu viena ar du 
mokinys pasirenka pagal savo 
pajėgumą. Sąsiuvinis A skirtas 
vaikų darželiui — paveikslavi- 
mo knyga, sąs. B skirtas pra
džios mokyklos lygio moki
niams, sąs. C — studentams ir 
suaugusiems. Pagaliau visas 
darbas suderinamas pagal “Mo
kytojo vadovą”, kuriame išaiš
kintas kiekvienos pamokos dar
bas.

Sąs. C ir “Mokytojo vadovas” 
yra dviem kalbom — lietuviš
kai ir angliškai. Tiek pagrindi
nis vadovėlis,, tiek darbo sąsiu
viniai yra gausiai iliustruoti 
specialiai pieštais piešiniais.

Kainos, perkant pavieniui, yra 
šios: vadovėlis — $4, darbo są
siuviniai B ir C — po $2.80, dar
bo sąsiuvinis A — $2, “Moky
tojo vadovas” $3.20. Pašto išlai-

NELEISTINAS DARBININKU 
APKALTINIMAS

Darbdaviams, kurie atleidžia 
darbo darbininką, nusiskundu 
Darbo Departamentui, kad 

tinkamai nesi rūpi 
sau- 
kai-

is 
si 
jo darbdavys 
na dirbančių darbininkų
guniu, gali gana brangiai 
noti. Du darbininkai, kurie dėl 
minėtos priežasties buvo iš 
darbo atleisti, apskundė teis
mui darbdavį,
jiems sumokėti 35,000 dolerių 
ir priimti atgal Į darbą.

ir šis turėjo

31 d., sekmadienyje. Svajingo- dažniausiai dėl to. kad dairo
mis mintimis palydėjome se-1 masi perdaug Į šonus ir praran- 
nuosius ir viltingai sutikome ■ dama pusiausvyra. Koncentra- 
naujuosius metus, nes kas sena 
— bloga, o kas nauja — gera ir 
idomu. Kauniečiu didelė minia 
susirinko prie Karo muziejaus. 
Aplink sodelį degė ugnis; bokš
tas, Laisvės statula ir pamink
las žuvusiems iliuminuoti elekt
ros šviesa. O Karo muziejaus or
kestras griežia linksmas melo
dijas. Įrengti garsiakalbiai iškil
mių eigą perduoda visai Lietu
vai. Sveikina gen. V. Nagius, 
suskamba laisvės varpas, gro-, 
jamas himnas ir bokšte užsižie-! buvo perstaigūs ir be kantrybės, 
bė 1940 m. skaitmens.

Kaimuose žmonės Naujus Me
tus sutiko su šokiais, sveikini
mais ir ginklų šūviais. Visi 
džiaugiasi, linksminasi ir vaiši
nasi, nes tuomet dar niekas ne
žinojo, kad jau prasidėjo pasku- 

laisvės metai. 
Praeities Aidas 

(Užbaiga)'

linei literatūrai tenka priskirti 
ir visokius bulvarinius romanus. 
Jie leidžiami sąsiuviniais, ir pir
mas sąsiuvinis net veltui dali-

1 jamas. Taip pat pradėjo plisti 
ir “mokslinė” literatūra. Įvairūs 
“profesoriai”, “daktarai” ir ki- 
tokiais titulais prisidengę asme
nys rašė seksualiniais ir pana
šiais klausimais. O kur dar vi
sokie kiti panašūs leidiniai, ku
rių neįmanoma net pavadinimų 
išvardinti. Bendrai paėmus, to
kio šlamšto platinimu vertėsi tik 
tokie asmenys, kurie stengėsi 
mulkinti mūsų tautą. Jiems rū
pėjo tik nešvarus biznis ir kaip 
surinkti daugiau pinigų. Tai bu- 

, vo tautos kultūros ir jos atei
ties duobkasiai. Jų veiklą A. 
Kniukšta posėdyje apibūdino 
taip: “Kai vyksta prostitucija 
gatvėj — bloga ir didelė gėda, 
bet prostiucija spaudos ir kny
gų — dar didesnė gėda”. Todėl 
tas klausimas buvo ir plačiai 
keliamas, kad i Vilnių vežtume 
tik naudingas ir vertingas 
knygas.

Į Vilnių atvyksta rašytojas K. 
Boruta. Jis sostine buvo labai 

.! sužavėtas ir pareiškė, kad iš šio 
miesto niekur nepasitrauksiąs. 
Tai bus geriausia kūrybai vieta. 
Tuoj sukūrė eilėrašti “Visi ke- 

| liai Į Vilnių veda”. Jame palie- 
| tė tokius valdininkus, kurie nors 
Į gaudami specialų priedą, bet į 

Vilnių vykti nesiskubina. Eilė
raštis, rodos, buvo atspausdin
tas “Vilniaus Balse”. Bet vy
riausybės įgaliotinis min. K. 
Bizauskas tą eilėrašti konfiska
vo. Vadinasi, lietuviškam Vil
niaus krašto laikraščiui pasisku
bino užmauti cenzūros apinasri.

Prasidėjo 1939 m. žiema, kuri 
buvo ilga ir šaltoka. Sena tvar
ka gaspadoriškai atšventėme 
Kalėdų šventes. Tuo atėjo lai
kas laukti ir Naujųjų Metų. Jų1 
išvakarės prasidėjo gruodžio

cija siekti tikslą, žiūrėti i TAŠ
KĄ aname krante yra ypač rei
kalinga, skautiškąjį sąjūdi pa
laikant išeivijoje, kur, kaip ma
tome, mums skirta žygiuoti jau 
septintuoju dešimtmečiu.

Kodėl gi eidami per lieptą 
dairomės? Ogi dažniausiai dėl 
to, kad trūksta kantrybės pa
laukti, kol pasieksime krantą. 
Viskas tuoj, čia pat. O jei ne — 
visai nebereikia. Praradome ne
mažai gerų vadovų - vių, kurie

Du Pont konipnija yra vie
na iš didžiausių korporacijų 
šiame krašte, bet ji yra maža 
bulvelė, sulyginus ją su fede. 
ralinės 
švitimo ir gerbūvio Įstaiga.Tai 
pasakė Du Pont kompanijos 
atstovas Marvin Olasky. “Du 
Pont kompanijos paskutinių 
metų $288 milijonai dividentų 

gerbūvio 
mažiau 
pasakė

ją su 
vyriausybės Sveikatos,

NEW (Sveikatos ir 
Įstaigą) galėtų išlakiyti 
kaip pusę dienos” — 
M. Olasky*

(Informacija paimta
letento “Citizen for Repuublic 
Newsletter) Nr. 2, rugpjūčio 3, 
19779).

iš biu-

tinieji

Mūsų spaudoje
VISUOMENINIAME DARBE

REIKIA KANTRYBĖS

Kaina metams $5, pusei metų $3- 
Redakcinę skiltį sudaro Alė Na- 
mikienė, Antanas Dundzila, An
tanas Saulaitis, Juozas Toliušis, 
Balys Vosylius, Bronius Žalys.) 

K. Petrokaitis

O vadovas-vė šiais laikais, kaip 
sau norite, tik su kantrybe pa
siekia šiokių tokių rezultatų. 
Visa kita — kursai, pasiruoši
mas, literatūra — jam tik pade
da. Kantrybė, kaip ir visos ki
tos žmogaus psichinės galios, 
yra ugdoma, ir tai jau nuo pat 
mažens. Vadovams ir vadovėms, 
kurie dirba su vienetais, reikėtų 
apie tai pasikalbėti su tėvais, 
kurie labai dažnai savo vaikų 
kantrybe nesirūpina — atvirkš
čiai, patenkina juos tuoj ir pa
deda kristi nuo liepto, užuot pa
dėję pasiekti aną krantą.”

(Skaudų Aido vyr. redakt. 
yra Juozas Toliušis, administra
torė ir tvarkanti redaktorė Mal
vina Jonikienė. 6346 S. Washte
naw Ave., Chicago, IL 60629.

Jaunystė puola, suaugusieji 
kovoja, senatvė tik labinasi.

b

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

>

t

“Skautu Aido” birželio nume
ryje vyr. sktn. č. Senkevičius 
rašo apie charakteringus šiems 
laikams dalykus — krintančius 
nuo liepto. Jo mintys išgirsti- 
nos visiems:

“Jei tu kada ėjai per siaurą 
lieptą, žinai, kaip labai reikia 
įsitempti, kad išlaikytum pu
siausvyrą ir nenukristum. Daž
nai ir mūsų pasiimti uždaviniai 
tampa tokiais siaurais lieptais. 
Reikia didesnių pastangų, kad 
pereitum Į aną krantą — pa
siektum tikslą.

Nuo liepto krintančių pasitai
ko ir mūsų skautiškoj šeimoj. Ir 
kartais netaip jau mažai. Ir

Čeki reikia išrašyti:

Pridėti dolerį palto išlaidom*.

ITSf Matb HalMW Straal. ChJr»*» TH. IMU

i

$6.00
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DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

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

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

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
MAUJIENOSt GALIA.* GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKtJG IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUI
Dr. A. J. Gvmot — MINTYS IR DARBAI, 236 psL, UečlAnČltH 190B 

tnetij įvykiui. Jablomklc ir Totoraičio jaunai dienai Ir 
rtptnlaM-______ ______________________ _ ___ _

Gr. A. J. GvM»n — DANĮ Y S, Ju prieilflra, rrefkata Ir rrrtb
Kletala rtrSęUAla. vietoje S4 00 dabar tik_________

MlnkStali v^SellAli tik ___________________________
Or. A. J. — AUKŠTA KULTŪRA — tlAUROt 1MONR>

KeUonAa pe Burom lapOdtlel. Dabar tik

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KIBS IN THE DARK. PtkantUkij Ir Intvmto travtykh

tpniyTMi, paintl Ii gyvenimo. Lengvu ftUlns. gyvi kaib*. sražkl Ulelnt 
130 p«L Kalni B2J0.

Dr. JtMUi B. Končiui, HISTORY OP LITHUANIA. LIetuvoi litorttoi 
intrtuki nuo pat lemjJu amžių Iki pokario metę. Vidutinio formato 14S 
xL. kainuoja SS.00.

Dr. Ju«ua B. Kančlui, VYTAUTAS TH! GREAT. IitortmaJ DLK Vy 
auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuve* valftyoea ir Jo« kaimynu koriji 
111 paL Kaina S3.00. Kietais vlrieliali M.00.

Diūgum Un knygų yri tinkamo* dovanot Įvairiomli progomli. Jm b 
kitai knygai galinu Ulgyti atxilanklui I Niujienar arba atiiuntua čeki « 
oinlglne perlaida

IF you DRIVE AT THS 
MW/MUM SPEED STV M
THE R/GRT LANE.

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

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

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

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

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

Minkšti viršeliai $10.00

L Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Minkšti viršeliai_________________ $15.(kl

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl
Minkšti viršeliai

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

$10.00
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i* Chicago >38.00 per year, $18.00 per 
mx month*, >10.00 per 3 months. In 
other USA lecalitee >30.00 per year, 
>18.00 per six months. >9.00 per 
three months. Canada >33.00 per year; 
other countries >34.00 per year.

X cents per copy.

pasui metu ------------------------- >18.00
trims mėnesiams  > 9.00 
vienam menesiai  t 3.00

Kanadoje:
metame ------------------- >83.00
pusei metu  >18.00
vienam mėnesiui  > 1.30

Neo pruedžio elrmes d. 
DienraUie uiaea:

Chicagoje ir priemiesčiuose;
metame  >33.00 
pusei metų  >18.00 
trims mėnesiams  >10.00
riešam mėnesiui  $ 3.30
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sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UL 80008. Talei. 411-6100. _

Plnigaa reikia dusti pežta Seoey 
Orderiu karta m ažssky*«.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius. Rus
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro, iežtadieniais — iki 13 v*L

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas perkeltas j Washington, D.C.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, deri
nąs visų Lietuvos politinių grupių ir organizacijų išlai
svinimo darbą, perkeltas Į Washingtoną, D. C. VLIKas 
buvo įsteigtas pavergtoje Lietuvoje, karo pabaigoje bu
vo perkeltas į Vokietiją, o vėliau persikėlė į Ameriką. 
Kelis metus VLIKo centras buvo New Yorke, o šį pava-
sarį, Dr. Kazį Bobelį išrinkus VLIKo pirmininku, nu
tarta šią svarbią lietuvių organizaciją, perkelti į Wa- 
shingtoną, D. C.

Visi žinome,. kad Washingtonas yra pačios galin
giausios' valstybės pasauly sostinė.Washingtone svarsto
mi patys svarbiausieji tarptautinės politikos klausimai, 
ten sprendžiami pasaulio taikos ir karo reikalai, paga
liau nuo Washington© labai daug priklausys ne tik pa
vergtos Lietuvos, bet ir visos eilės rusų pavergtų tautų 
likimas.

VLIKas., perkeldamas savo centrą į Washingtona, 
gerai padarė. Mirus kovotojams idealistams, VLIKas 
buvo patekęs į blusinėtojų rankas; pirmininkas^negalė
jo rasti padoresnių ir tarptaptinės teisės suprantančių 
veikėjų. Tai parodė praeitų metų VLIKo metinė kon- 
fereicija ir tą patvirtino vėliau vykusieji VLIKo ta

rybos pasitarimai. Visiems buvo aišku, kad reikia im
tis kitų priemonių ir kitų žmonių naudingam darbui 
dirbti.

Praeitą sekmadienį, užvakar, Chicago j įvyko VLI
Ko tarybos posėdis, kuriame buvo svarstomi bėgamieji 
reikalai. Chicagon buvo, atskridęs Dr. Kazys Bobelis, 
VLIKo pirmininkas. Jis padarė tarybai svarbiausią 
pranešimą apie VLIKo vedamus ir atliktus darbus.

( adresą ir telefonus rasite pirmame šio numerio pusla
pyje, kur duodama platesnė informacija.

t Papasakojęs apie VLIKo Informacijos centrą, jis 
• priminė, kas padaryta, kas reikia ir būtina padryti ar-

tėjant Madrido konferencijai.Sovietų atstovai stengsis
laužyti Helsinky duotus pažadus ir vengti pripažinti 
pagrindines žmogaus teises, bet yra visa eilė klausi
mų, kurių negalės išvengti.. Belgrade Sovietų atstovai 
stengėsi atidėlioti Helsinkio duotus pažadus, bet jiems 
buvo priminta, ko Europos valstybės laukia iš rusų, jei
gu jie nori talkos ir prekybos Europoje ir kituose pasau
lio kraštuose.

VIKo taryba ta pati, bet VLIKo nuotaikos žymiai 
pasikeitusios. Demokratinės lietuvių partijos buvo leidu- 
sios kelioms mažoms grupelėms vadovauti VLIKo dar
bui. VLIKo vadovybėje, išskyrus pirmininką, didelės 
įtakos turėjo pora apsukrių politikų, praktiškam dar
bui visai netinkamų. Vienas kitas buvo net priešingas 
VLIKo vedamam darbui. Vietoj iniciatyvos ir naudin
go informacinio darbo, tarybos nariai bereikalingai lai
ką leisdavo tuštiems statutiniems paragrafams aiškin
ti, ne klausimų esmei spręsti. Susidarydavo įspūdis, 
kad statutas buvo suredaguotas darbui kliudyti, o ne 
jį dirbti. “Arba priimate statutą arba mes VLIKe ne
dalyvaujame”, — pareiškė vienas partijos atstovas, vi
są laiką besirūpindamas ne VLIKo, bet savo grupelės 
privilegijomis.

Statutas dar tas pats, bet jis jau kitų žmonių tai- 
} komas. Net ir statutą paruošusieji jau nedrįsta jo para
grafų naudoti piktiems mažos grupelės reikalams. Rei
kia manyti, kad netolimoje ateityje statutas bus išly
gintas, o tos mažos grupelės neturės lenkiškų bajorų 
veto teisių.

VLIKo Informacijos vedėju paskirtas Dr. Kostas
Jurgėla, kelis metus padėjęs tvarkyti ir paruošti žinias 
apie lietuvius amerikiečius Dar ilgiau jam teko dirbti, 
paruošiant ir perduodant medžiagą galingam ‘Ameri
kos Balsui” ir “Laisvos Europos” radijo stotims. 
Be to, Dr. Jurgėla parašė ir išleido anglų kalba “Lietu
vos istoriją”. Dr. Jurgėlai padeda inž. Liūtas Grinius, 
Dr. Kazio Griniaus sūnus, savo laiku aktyviai veikęs 
skautų organizacijose.

Dr. K. Bobelis įtraukė į VLIKą visą eilę lietuvių 
veikėjų, mažai tekreipdamas dėmesio į nuomonių skir
tumus. Visi kiti reikalai jam mažai terūpi. Jis tiktai ži
ga, kad žmogus suprastų jam skirtą problemą, kad būtų 
pasirengęs tą problemą studijuoti ir suprasti ir kad iš
moktų dirbti kartu su kitą darbą dirbančiais žmonė
mis. Intrigas vedusieji, mokslo titulais apsikarsčiusieji, 
blusinėtojai, jam visai neberūpi.

Lietuvos laisvei naudingi gali būti žinių ieškantie
ji, jas suprantantieji ir su kitais darniai dirbti norin
tieji žmonės. Patarimų pirmininkas pasiklauso, jeigu 
jie Tinkami, tai bando jais pasinaudoti,, .bet tuščiomis

Svarbiausias pranešimas buvo apie VLIKo centro įren-f bė

svajonėmis užsiimantiems jis nebeturi laiko. Savo ben
dradarbiams jis taip ir pasako.

Į šmeižikus ir blusinėtojus jis nekreipia jokio dė
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Vieškeliai ir šunkeliai (5)

DVASIŠKUOS REIKŠMĖ LIETUVYBEI
Dr. K. Grinius, buvęs Lietu

vos Valstybės Prezidentas, savo 
atsiminimuose iš senesniųjų lai
kų apie dvidešimtojo šimtme-. 
čio pradžios kunigus caro oku
puotoje Lietuvoje dažnai nepa
lankia prasme atsiliepa. Jo žo
džiai: .. Seinų seminarijoje
viešpataudavo lenkų kalba. Ku
nigai būdavo sulenkėję ir kle
bonijoj viešpataudavo lenkų 
kalba... Pats girdėjau, kun. 
Juozo Bridžiaus primicijos va
karienėje, kur buvo apie 20 ku
nigų, kaip toks lietuvių patrio
tas, aikp kun. Tomas Žilinskis 
ir solenizantas kun. Jz. Bridžius 
kalbėjosi lenkiškai.... Lenkų 
kalba viešpatavo klebonijose iki 
Nepriklausomos Lietuvos, iki iš
mirė senesnieji kunigai”.

Toliau dr. Grinius atranda ir 
patriotų kunigų,- paminėdamas 
slaptą kuopelę Seinų seminari
joje, tačiau, bendra išvada, to
kių buvę tik mažuma.

Būdingą Griniaus pasakymą 
čia vėl norėčiau Gerbiamam 
Skaitytojui parodyti: “Apie ka
talikų kunigiją dar pasakysiu, 
kad jų tarpe tikrų lietuvių pat
riotų net iki 1905 metų buvo 
nedaug. (Čia autorius skelbia tų 
kunigų patriotų pavardes, prie 
jų pridėdamas keliolika klieri
kų. J.V.) Kiti kunigai buvo dėl 
lietuvių tautybės indiferentai, 
arba lietuvių tautinio prisikėli
mo priešininkai. Ir kun. Jz. Tu
mas ne kartą “Tėvynės Sarge” 
skųsdavosi, kad maža yra kuni
gų, kurie tą laikraštį palaiko. 
Tas pas mūsų patriotas, būda
mas tyras, kaip kristalas, dėl 
savo karštos lietuviams meilės 
pagaliau buvo priverstas nuo 
mylimo “Tėvynės Sargo” reda

gavimo pasišalinti”.
Apie anų laikų kunigų, ypač 

klebonų, nutautėjimą mes esa
me daug girdėję ir dar daugiau 
skaitę įvairių autorių rašiniuose 
ar knygose. Taip pat, puikiai 
galime suvokti, kad tas kunigų 
suslavėjimas mūsų tautai buvo 
kaip peilis po kaklu. Nesant 
savos spaudos lietuvių raidė
mis, iš lenkų dvarų plaukiant 
panašiai lenkinimo politikai, at
kirtis buvo būtinas, tik, deja, tą 
atkirtį organizavo arba tuo me
tu dar negausi lietuvių jaunųjų 
inteligentų grupė, arba patys 
spaudžiamieji lietuviai kaimie
čiai. Jie kovojo ir už lietuviškas 
pamaldas ir pamokslus, jie kb-‘ 
vojo ir už bendrą lietuviškumą. 
Prieš didžiausius ir įtakingiau
sius galiūnus. Ir iškovojo. Gar
bė jiems!

Parapija, analfabetiškai šne
kant, yra, buvo ir bus ta vieta, 
kur žmonės dažniausiai renka
si: nors vienąsyk per savaitę, o 
kai kuriais laikotarpiais ir kuo
ne kasdien. Dėl to, išgirstas 
šventovėse balsas, klebono lū
pomis mestas, tąsyk žymiai būtų 
pakėlęs lietuvių dvasią, įkvėpęs 
pasitikėjimą lietuviškumu, už
krėtęs jau nutautėjusius ir in
diferentus.

Deja, liaudis buvo palikta pati 
viena kovoti už tautos išlikimą.

Ano biauraus laikotarpio žy
mes galima užčiuopti ir dabar. 
Dar ir šiandien lietuvis, pripra
tęs lankstytis svetimiems po- 

■ nams, nejučiomis nulenkia gal
vą prieš nelietuvišką žodį lietu
vių šventovėse...

Nepriklausomybės laikai įne
šė naujos lietuviškos ugnies se- 
minarijosna. Dėl to Nepriklau

somos Lietuvos kunigija jau be 
svyravimo atsistojo už lietuvių 
kalbą ir bendralietuvybę. Žino
ma, būta išimčių, kaip ir visuo
met ir visur. Atsimenu, man mo
kantis Marijampolės Rygiškių 
Jono gimnazijoje, kunigai; Pet
riką, švelnys, Neverauskas tik
rai mums rodė, tiesiogiai ir ne
tiesiogiai, lietuvišką religinį ke
lią, neretai pataisydami mokinių 
neteisingai tariamus žodžius ar 
pajuokdami svetimybes, kurių 
dar 1930 metais, mąn įstojus 
gimnazijom kaimuose netrūko.

Tokiu būdu, Nepriklausomos 
Lietuvos kunigija bus davusi 
daug, jaunimą auklėjant lietu
viška dvasia.

Panašus ar apypanašus vaiz
das buvo matyti ir stovykliniu 
laikotarpiu Vokietijos ir kitose 
Europos valstybėse. Kunigai kė
lė lietuvių dvasią, žadino viltį.

Iš Europos išsisklaidžiusierfis 
po visą platiyį pasaulį tremti
niams teko susidurti su visai ki
tokiomis aplinkybėmis. -Tięsa, 
būta tikrai gerų patriotų klebo
nų lietuvių parapijose, tačiau 
būta ir esama tokių, kur lietu
viškas žodis skelbiamas vos ne 
iš prievartos. Gerai atsimename 
įvykius dėl šv. Kazimiero lie
tuvių kapinių Čikagoje, dar ir 
dabar gyvai stovi tarpe mūsų 
klebonų atsisakymas duoti vai
kams lietuviškas pamaldas, kar
tu, žinoma, ir lietuvišką Ko
muniją. Parapijiečių planai su
bliūško, kada kai kurie klebonai 
atsisakė leisti lietuviukams tik 
lietuviškus pamokslėlius.

Ar lietuviška šventovė ir iš A ' Ik > . t « 4 A V
jos plaukianti mūsų mažiesiems 
lietuvių kalba (giesmės;; visų 
giedamos,, maldos ir t,t.) nebūtų 
tikęą Ijįtųąnistinė mokykla, didi
nanti mūsojo atžalyno- lietingų 
kalbos meilę; kelianti dažnai la
bai mažą žodingumą? / .'

Kiek daug, klebono žodis reiš
kia, tuojau pamatysime: Kada 
klebonai, greičiausiai; susitarę, 
pradėjo..aiškintis, kad negalima 
skirstyti vaikų į dvi kalbas: tai 
būsią, girdi, skaldymas,

Ir daug parapijiečių patikėjo 
klebonais, ir tada tikrai įvyko 
susiskaldymas, nes vieni- laikėsi 
savo nuomonės, kiti pritarė kle
bonams. .. .

(Bus daugiau)/“

— Judėjimas vieškeliais su
mažėjo 14%. žmonės nenori de
ginti gazolino. _, . ..

— Pietų Amerikoje buvęs Si
mas Kudirka pirmą kartą pa
pasakojo Medelino lietuviams 
apie savo pakliuvimą į sovietų 
nagus. Jie atidžiai išklausė jo 
visiems suprantamo' pasakoji
mo. šiomis dienomis įdėsime jo 
kalbos tekstą.

Baudžiavos laikai Lietuvoje 
iki 1863 metų sukilimo

(IŠ ANDRIAUS RYLIšKIO IR JO SENELIO 
ANUPRO ATSIMINIMŲ)

ĮVADINĖS PASTABOS
KODĖL REIKIA RAŠYTI ATSIMINIMUS

(Tąsa)

1944 metų rugpjūčio mėn. 14 dieną apsigy
venau Smalkalden mieste, T u e r i n g i j o j, su 
prancūzais viename kambaryje. Paryžiaus uni
versiteto studentas Donaty paklausė ar aš gyve
nęs kur nors ir kitur, ne tik savo tėvynėje? At
sakiau, kad Rusijoje, Sibire, Užkaukazyje ir Čer 
novicuose buvau ligoninėje. Jis tuomet pasakė, 
kad Prancūzijoje esąs posakis — “Pasaulis — tai 
savotiška knyga”. Tie, kurie gyvena tik savo tė
vynėje, esą perskaitę gyvenimo knygos tik pir
mąjį puslapi, bet tie, kurie gyvenę kitų tautų tar
pe, esą perskaitę visą knygą.

Kadangi lietuviai dabar keliauja po visą pa
saulį, tai jie “skaito pasulio knyi?ą” be pirmojo 
pusiap'). Aš savo atsiminimais perteikiu pirmąjį 
puslapį.kurio jie prie geriausių norų negali laisvai 
bei savistoviai ; ’ aityti, net ten, “okupuoton Lie- 
tuvun” nuvykę.

Mes, senosios kartos lietuviai, gimę XIX ir 
XX amžių sąvartoje pergyvenome pirmąjį ir 
antrąjį pasaulinius karus, bėgimus, dvi okupa
cijas, klajones po pasaulį bei nusivylimus ir 
dabar tampame išgyventų įvykių apybraižinin- 
kais, nors esame tų įvykių liudininkais ir net 
dalyviais... į

1917 m. rugpjūčio mėn. pradžioje skaičiau 
Turkestano general - gubernatoriaus Čaikovskio 
knygą apie arijų tautų gyvenvietes ir po du pus
dienius tos general-fiubernatūros buvusio patarė
jo archeologo (pavardės nebeprisimenu) klau 
šiauši pašnekesių: “Iš arijų tautų intuityvių hi
potezių rinkinio”...

1920 metų lapkričio mėn. Krasnodaro uni
versiteto istorijos profesorius (pavardės nebe- 
beprisimenuę davė paskaityti Petrapilio universi
teto istoriko profesoriaus Presniakovo užrašus 
apie “latin-helen-litvin” kolonos kelionę ir atsi
radimą Pabaltijy.

1922 metais vasario men. is armėno Tuma- 
niano girdėjau pokalbį apie proistorę.

Tai tą viską prie progos perteikiu skaityto
jams, kaip atsiminimus. Tiesa, įvykių aprašymai 
dublikuojasi atsiminimuose, bet juk tematika ta 
pati ir man neprityrusiam rašyme to išvengti 
sunku, bet pagaliau nematau reikalo ir prasmės 
viską perleisti per savo smegeninę ir apjungti.

Taigi dalį pokalbių palieku tokius, kokius gir
dėjau.

Mano atsiminimai savotiški. Jie liečia mano 
senelį kaimietį Anuprą ir profesorius.. Nors 
esu kilęs iš kaimo, bet kamiečio dvasia negyvenu 
ir dabar atpasakoti senelio minčių vystymąsi 
man labai sunku. Todėl mano atpasakojimas skir 
tingas nei pokalbininkų, nors mintys lieka tos 
pačios ir jose išlaikytos tų laikų: politinės, reli
ginės, socialinės pažiūros ir kt.

Juk šiap ar taip neatsižvelgiant į gyvenimo 
sunkumus bei vargus jaunystės skambūs balsai 
dažnai girdisi visur, kaip darbovietėse, taip ir na
muose. Mat, jaunystei reikia džiaugsmo ir gyve
nimo. Ji nežino ilgų nepasisekimų ir ilgai trūk- 
stančio sielvarto. Greit viskas praslenka ir jau
nystės saulutė vėl nuteikia jaunuolį pavasariš
kai. Juk taip buvo su kiekvienu jaunystėje ...

PIRMOJI IŠPAŽINTIS
Baudžiavos laikais pirmajai išpažinčiai vai

kus ruošdavo namiškiai. Per keletą metų būda
vo kalami poteriai. Kunigai sekmadieniais per 
pamokslus žmonėms aiškindavo katekizmą, o pa
starieji — vaikams. Pirmajai vaikų išpažinčiai 
klebonai į talką pasikviesdavo klietrikus. Tais 
metais klebonas pirmajai vaikų išpažinčiai pas
kyrė pirmąjį šeštadienį po šeštinių (Kristaus 
dangun įžengimo šv.)

Dienos, savaitės ir mėnesiai jau pradėjo man 
pinti dešimtuosius metukus. Tų metų pavasaris 
išaušo visame gražume. Žaliavo medžiai, žydėjo 
vaismedžiai. Atrodė, kad gamta čia sptelkė -spal
vų darnumą.

Po pusryčių motina tarė: “Tu jau baigei vai
kystę ir pereini į pauglius. Prieik prie visų, pa
prašyk atleidimo” ir pati mane pabučiavo viršii- 
galvin. Varžydamasis priėjau prie tėvo ir pabti- 
čiavau į rankas, o jis paglostė ir pabučiavo į kak
tą. SU seserimi pasibučiavome.

Mes su motina pėsti išžygiavome už 7 kilo
metrų (verstų)i Labanorą. Dešimtą valandą 
prasidėjo mūsų klebono mišios. Vaiku susirinko 
apie 50. Mergaitės suklaupė prieš altorių kairėje 
pusėje kaimo daraktorkos vadovaujamos, o mes 
berniukai dešinėje pusėje be “vadovo”. Po mi
šių jaunas judrus klierikas mokino katekizmo 
tiesų ir klausinėjo poterių. Mes vaikai buvome 
nedrąsūs,, bailūs ir atsakinėdavome panaromis. 
Dalis mūsų jau buvo tikri paaugliai.

Mes su motina pietavome su Gabriene ir jo
sios sūnumi Jonu. Jis buvo jau vienuolikos metų 
ir drąsus kaimo padauža. Mes abu popietėje iš
bėgome j ;miestelį. Varpui sugaudus grįžome.

— Ar tu šiemet pasninkavai per gavėnią?_
klausia Jonas.

(Bus daugiau)
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KUSfcKiJA iR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

»449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
nastical building) Tel. LU 5-6446 

ligonius pagal susitarimu 
et neatsiliepia, skambinti 374-8UO4

UR. PAUL V. DARGIS 
ttVOYTOJAS IK CHIRURGAS 

w«4*&tSTor Community kliniko* 
Medicinos direktorius

'J6 s. Manheim Rd., Westch»*t»r, IL.
'ALriNLKJS: 3—8 darbo dienomis ir 

antrą šeštauienj 8—3 vaL
Tel.i S62-2727 srb* 562-2728

TEI------- BE 3-5493

UK X b. Glaveckas 
GYDY TUJAS IR CHIRURGAS 

SEĖCfALYBE AKIŲ LIGOS 
3VC7 103rd Street

YaJando# pagal susitarimą.

UK. l'KANK PLECKAS
UFTUMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2615 W. 71 St. T«L 737-5145 

1'ignoa aki*. Pritaiko aki&iua ir 
“contact lenses’”

VaL uu susitarimą. Uždaryta treč-
SOFIJA EACriMClLlE Šventadienis

J. VENCLOVA

lietuviai. Kandidatai teismo pir. 
mininkui išrinkti turi būt geri 
lietuviai patriotai, t.y. pasidar
bavę lietuvių tautai bei Lietu
vai, žodžiu, visų lietuvių gerbia 
mi asmens, kaip kad buvo dr. J.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYfAAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLtSIR 

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

LIETUVOS POLITIKA, 
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS

Ofiio telef.: 776'880
Rezidencijos telef.: Mft-5545

DB. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, *p*«. MOTERŲ Ilge*.
Ofiaaa 2652 WEST 5nk S1R2ET 

Tel. PR B-1223
OFISO VAL: pimu antrai, trečiao. 
ir penkt. 2-4 ir 0-8 vaL vak. SUtadie 
oiaia 2-4 vaL popiet ir kitu lain 1

'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)

Lietuvos konstitucinės teisės
žinovas prof, d r. K. Račkauskas 
(114-15). išaiškino: “Vasario 16 d. 
Aktas yra virškonstitucinis do
kumentas, kuriam jokia konsti
tucija ar įstatymas negali prieš-

UKCLiOPEDAis-PEOTEįJSTAS j tarauti”. Vienok jau Lietuvos
Anflmroi — LiLZkn no r. JAparatai - Protezai. MOo. Dan

- iMM*L Speciali pagalba tolem 
bupportsj ir t t.

Wwf 63rd SL, CWcas*. K L 606* 
TMrE: PRMpect e-MNM

FLORIDA

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

seimokratinio režimo vykdytojai 
savo priimtoj 1922 m. Lietuvos 
konstitucijoj jau niekur nemini 
lietuvių tautos, pakeisdami ją 
Lietuvos tauta, o taip pat ir Lie
tuvos sostinės Vilniaus nemini, 
tuo prasilenkdami su Vasario 

. 16 d. Akto, virškonstitucine tei
se, gi prezidentokratinio režimo 
tvarkytojai savo • konstitucijose 
atstatė iš Lietuvos tauta į Lie
tuviu-tauta ir įrašė: “Lietuvos 
sostinė — Vilnius, bet> pažeis
dami demokratinės valstybės 
principus, taip pat prasilenkė 
su Vasario 16 d. Akto virškons
titucine teise.

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Ava.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-1004

VALDŽIOS ORGANAI

Valstybė veikia per savo val
džią, kuri skiriasi i tris pagrin-

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. iERtNAS
TeL WA 5-8063

SOPHIE BARČUS į
I 

RADIJO iUMOS VALANDOS i

Vbe« prvflremee ft WOP A, 

144# kIL A. M.
Lletuvlp kelbe: kasdien nno pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:38 vaL popiet AežUdieniait 
ir sekmadieniais ano 840 iki *30 

vaL ryto.

Vedė|a Aldona Davkue

Toledu HEiHecfc 4-3413
7153 So. MAPLIWOOD AVI.

CHICAGO, ILL. 4*433

£ “Lietuvos Aida?
_KAZt BRAZOŽIONYTr

Pro^ramot vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 0 vaL vak.

Visos laidos ii W0PA rtotiea. 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 3:30 vaL p.p. 
ii WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71«t Street 
Chicago, Illinois 6062$ 

Telef- 778-5374

ninti, kad jos yra ne visuma, bet 
tik dalis visumoj... Partijos 
prasmingos, kol jos atlieka 
veiksmus tautos visumoj, vykdo 
tautinius uždavinius”. Reiškia, 
partijos negali kenkti savo tau-

Basanav.Čius etc. (plačiai J. tai bei pagal pasisavintas iš sve- 
Venclovos “Dr. J. Basanavičiaus tur svetimas idėjas guldyti savo 
(Basanio) reikšmė lietuviams”, tautą į Prokrusto lovą, kad su- 
1978).

Be to, reikėtų, kad. esant r ei-. 
kalui, krivaitis (teismo pirmi
ninkas) galėtų paleisti seimą ar 
prez dentą kartu paskelbiant 
naujus rinkimus, kad išvengus 
bent kokių perversmų, kaip kad 
buvo praeityj, o vyriausias teis-' 
mas (krivūlė) eitų ir konstitu-1 
cinio teismo pare’gas. kad nebū
tu pažeidžiama Vasario 16 d. 
Akto virškonstitucine teisė ir 
Lietuvos konstitucija bei san
dara, gi taip pat nebūtų išlei- 
dž’ami lietuvių tautai kenks
mingi įstatymai. Tokiu būdu lie
tuviai per krivaitį galėtų paža
boti mūsų partijų kartais pasi
reiškiančius priešingus lietuvių 
tautai bei Lietuvai veiksmus.

žalojus bei žlugdžius jos egzis
tenciją. O apie Lietuvos politi
nes partijas buvo rašoma:

1) Prof. P. Klimas (A. Šapo
ka, 589): “Katal’kų ir socialistų 
srovės viena su kita varžėsi, ku
ri demokratiškesnė ir radikales
nė. Visuotinio ir lygaus balsavi
mo sąlygose tos varžytinės ėjo 
ligi demagoguos ir rietenų, ku
rios v'suomenę ne tiek auklėjo 
ir organizavo, kiek demoraliza
vo ir skaldė”.

"Iš tikrųįŲ aš būsiu su tavim". — 2 Mozės 3:12.
Šitie žodžiai suteikia labai daug paguodos Dievo žmonėms visur ir visa

da, kuomet jie stengiasi atlikti kokią nors dali Viešpaties darbe, klausydami 
jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis ir yra 
mūsų Gynėjas ir Glabėjas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo 
daug kliūčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdymų ir 
pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kūno silpnybių ir netobulybių, 
kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Vieš
pačiui ir tiems, kurie yra jo. Tokiuose atsitikimuose reikia nukreipti savo 
išmanymo akis į Tą, kuriam mes tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: “Iš tik
rųjų aš būsiu su tavim”. Taip darydami mes iš tikrųjų nugalėsime.

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

POLITINES PARTIJOS

2) V. Vygaudas (Lais. Lietu
va, 1954.11.11): “Tai yra atsiti
kę su mūsų partijomis, kurios, 
perdaug garbindamos “sveti
mus blizgučius”, neretai užmirš
ta lietuviškus reikalus ir net 
kartais prieš lietuvių tautos in
teresus”.

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

Demokratinėj valstybėj yra 
reikalinkos politinės partijos 

i bei srovės, kurios įgalina išrink
ti valstybės organus, padeda 
tvarkyti viešus reikalus ir pan. 

į Tačiau valstybei kenksminga. 
• kai įsigali prof. V. Jurgučio (68- 

177) lūpomis tariant, “kraštuti
niai demokratinės, arba teisin
giau, demagoginės ochlokratinės 
srovės”, arba partijos, kurios sa
vo interesus stato aukščiau tau
tos bei valstybės reikalų, nes, iš 
tikrųjų, anot prof. dr. R. Strec
ker, partija yra ne tikslas, o tik 
priemonė valstybei tvarkyti, 
kaip panašiai dr. V. Kudirka 
(Tėv. Varp. II, 34) pareiškė: 
“Reikalas tėvynės dėl visų yra 
vienas, kad jis yra aukštesnis 
už egoizmą skirtingų partijų,

i

ad-dinius organus: 1) seimas, 2) 
ministracija bei vyriausybė, 3) 
teismas. Seimas leidžia įstaty
mus, vyriausybė administruoja j 
pagal įstatymus, teismas atsta-' 
to pažeistą teisę. Gyvenimo;, 
praktika rodo, kad valdžioj; 
vyksta darna, kada seimas ne-! 
viešpatauja vyriausybei ir vy-' prieš tą tėvynės reikalą priešin- 
riausybe neviešpatauja seimui giausios partijos turi stovėti su 
ir teismui, žodžiu, kiekvienas šakele alyvos ir užmiršti asme- 
valdžios organas savo vietoj at-, ninius nesutarimus'’.
•lieka savo funkcijas. Arba vyk
domoji galia yrą atskiriama 
nuo įstatiminės, tuomet, sulig 
prof. dr. I. Kant (69-14), gau
nasi respublikinė valdymo sis
tema. Dėl to reikėtų, kad Lie-i 
tuvoš piliečiai rinktu ne tik sei
mą, bet atskirai ir Lietuvos pre
zidentą (lietuvūną) ir teismo. (Aidai, 1955, 2 nr.): 
pirmininką (krivaitį).. Tik tuo tijos galėtų tarp savęs sugyven- 
skirtumu, kad kandidatus išrin- .ti, jos turi užmiršti šių “visu* 
kimui seimo ir prezidento įsta-. mos” pretenzijų, turi isisąmo- 
tytų Lietuvos partijos bei sro
vės ar sąjūdžiai, o Į teismo pir
mininko (krivaičio) — Lietuvių 
bendruomenė, kurią sudaro visi

GQLF CHATTER
n\\iu^Liujii/h\i//u Inside on Tournament Play

®ARE DISPLAYS OF GOLFING SKILL ANO •SURPRISING 
TURNAROUNDS ARE PAR FOR THE COURSE AT THE 
BAY HILL COUNTRY CLUB IN ORLANDO, FLORIDA 
—SITE OF THE RICH LIGHTS PRO/Atrt AND THE 
ANNUAL BAY HILL CITRUS CLASSIC.

" -X, N0T EVERV A
S RABBIT wins a pga.golf

Wn ll y/ii TOURNEY. IT HAPPENED 
!//■ WHEN BOBBYMAN,
7 R WINNER OF THIS YEAR'S 

CITRUS CLASSIC, ENTERED 
__ —r-^-^'rtžjll-THE MATCH AS ’RABBIT* 

u-rtū**'’**'*’ r *7: Ji (SOMEONE WHO MUST
\ PLAY a QUALIFYING BOUND
\ TO ENTER THE TOURNAMENT

ITSELFL LITTLE KNOWN 
IN THE U.S., BYMAN HAS 
VICTORIES IN HOLLAND, 
SWEDEN AND NEW ZEALAND.

pAt-MER mP|On
TALIN i-ęrtE

OF AK

ARS*'?
CITRŲ* e.LVER
FOUR-F°°J 
šuoro. tusTon<R*

Wk-BOTH COOb AHb BAD 
-FOLLOWEb THE PRO WHO 

-- HIT HIS BALL INTO THE 
BLEACHERS AT THE T7TH 
GREEN. EVERYONE 0UCKE& 
AS THE BAIL HIT THE 

L-> SEVENTH ROW ANO 
_ BOUNCED BACK ONTO THE 

GREEN, LANDING BUT 
rX. 10 FEET FROM THE PlN. 
-u—1 THE ZINGER". THE 
-------SHEEPISH GOLFER WAS SO 

DISTRACTED, IT TOOKMlM 
THREE PUTTS TO SINK 

^TMEBALL. $]

3) Dr. K. Šidlauskas (Liet. 
Dienos, 1956, 10 nr.): “Demo
kratinių seimų laikais lietuvių 
politinės grupės nebuvo parodę 
didelio valstybingumo. Jos bu
vo radikalios iki kraštutinumo 
ir nedaug tesugebančios dirbti 
bendrą politinį darbą”.

4) Dr. A. šerkšnas (Tėv. sarg. 
1953, 1 nr.): “Mūsų partijų su
smulkėjimas paremtas siaurais 
politinių veikėjų asmeniniais in-. 
teresais. Politinių partijų redu
kavimas turi būti pagrindinis i 
mūsų politinių veikėjų sieki
mas”.

Lietuvos 
politikas B. Balutis (Pas. Lietu
vis, 1965) nurodė. “Ta partija 
geriausia, kuri mokės geriausiai: 
patarnauti ne sau,’ bet Lietu
vai”.

Be to, partija — pars yra tik 
dalis, kuri negali būt visuma, 
kaip paaiškino d r. A. Baltinis

Kad par-

5) Prof. K. Pakštas (Tėv. sarg. 
1953, 1 nr.): “Tartijų gausumas 
tikrai kenkia mažai lietuvių 
tautai... daugelis nori būti va- į 
dais ir savo sugalvotus mažus ■ 
politinius skirtumus stato aukš
čiau už tautos laisvę ir jos inte
resus. Pagal prof. J. Macek iš- ■ 
vedžiojimus, proporcinė rinki
mų sistema labai didinanti par
tijų skaičių. Jis siūlė mažarito- 
rinę britų ir amerikiečių rinki
mu sistema”.

(Bus daugiau)

KNOW YOUR HEART
I . ; ’ s • .

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues
caused by inflammation 

Doctors have found a medica
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.

HELP YOUR HEAR! FUND

Future Drivers Of America

Tomorrows drivers — decide today which cars they’d 
like to drive “in a couple of years” as they enthuse over s 
scale model of Chevrolet’s 1979 model auto show. Asa Griffin 
(left), Alicia Prater (middle), and Jay Byers are as enthusiastic 
about the new show as Robert D. Lund, Chevrolet general 
manager and General Motors vice president “Auto shows rre 
a key barometer for new model sales in every section of he 
country,” Lund says. “They give people an opportunity tc 
inspect' a wide selection of new cars designed to meet every 
driving need.” An estimated 40 million persons will view the 
life-size counterpart (in various forms) of the Chevrolet aute 
■how pictured above.

Chicagos

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMfiULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Hl. Tel.: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAfayette 3-35YJ

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7*1138.1135

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubKc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

i - NAUJIENOS. CHICAGO 1, ILL. Tuesday. August 28, 1979



Lietuvos Vyčių seimas Chicagoje

Rugpiūčio 17 d., posėdžiams 
pasibaigus, visi konvencijos da
lyviai vyko į Vyčių salę. Vežė 
autobusas, kurį naudojo delega
tai iŠ tolimesnių vietovių. Spūs
tis didžiausia, laukė nemaža 
eilė. Registracija ir eilė prie 
maisto. Trūko sėdimų vietų net 
kiemely. Kai kas pasivelijo ir 
stipresnių gėrimų.

9 vai. vaidinimas. Parengė ir 
pianinu akompanavo muzikas
F. Strolia. Jo kūrinys. Humoris
tinis vaidinimas. Atliko du jau
nuoliai ir trys mergaitės. Gerai 
vaidino ir publika jiems nepa
gailėjo katučių, žodžiu, Chica
gos Vyčiai svečius gerai nutei
kė. Marquette Parko parapijos 
salėse surengta parodėlė, paro
dytas filmas, buvo tautinių šo
kių, dainavo choras...

/r.

Rugpjūčio 18 d. prie scenos 
graži meniška koplytėlė apie 
trijų metrų aukščio su Motinos 
Švenčiausios paveikslu — dro
žiniu. Tvorelė aplink. Pastatė
G. .Mikalauskas iš Dayton, O.

Posėdį pradėjo J. Stukas. Ku
nigas sukalbėjo maldą.

Pirmas kalbėjo kun. J. Kuz
minskas, informavo apie leidžia
mas Kronikas svetimomis kal
bomis. Prašė jų užmojus remti. 
Priimta tuo reikalu rezoliucija. 
Priimtas sveikinimas dr. Jurgė- 
lai, jo 75-ųjų gimimo metinių 
proga. Konvencija pasisakė 
prieš nupilietinimą emigrantų, 
ir už rėmimą rezoliucijų Pabal
tijo laisvinimo reikalu. Ragino 
prašyti kongresmanus remti 
Derwinskio rezoliuciją Nr. 147. 
Pasisakyta dėl Vyčių vėliavos. 
Scenoje viena su kita skirtinga.

Kun. Jurgelaitis siūlė į AL- 
Tos konvenciją išrinkti delega
tus. Buvo siūlymas pavesti val
dybai. Buvo ir daugiau rezo
liucijų.

Pristatyti Romas ir Lydia 
Giedra, neseniai atvykę iš; ok. 
Lietuvos. Auditorija smarkiai 
plojo. Pasakojo apie bandymą 
lėktuvu pabėgti. Nepasisekė. 
Teismas sunkiai nubaudė po 10

metų. Paskui bausmę sumažino. 
Po didelių pastangų pasisekė 
emigruoti. Pasakojo savo įspū
džius. Gyrė savo prietelius p.p. 
Stukus, kurie pakvietė į šią kon
venciją. Palinkėjo Vyčiams sėk
mingai dirbti Dievo ir Tautos 
labui. Atsakinėjo į klausimus. 
Dr. Rugienė klausė jo nuomo
nės apie pionierių ir Kapsuko 
universiteto kursus. Gerai ne
žino. bet savo vaikus nesiųstų. 
Vienas kalbėjo ir pasisakė prieš 
ateinančius fotografuoti, kurių 
vienas mūsų daugumai žinomas. 
Kalbėjo Lidija Giedra. Palin
kėjo sėkmės. Išeinančius svečius 
visi palydėjo katutėmis.

Pertrauka. 12 vai. pamaldos. 
Šv. Mišias atnašavo kun. Jurge
laitis su dviejų kunigų asista. 
Dalyviai giedojo, muzikui F. 
Stroliai pritariant.

Pietų pertrauka. Po pertrau
kos posėdyje Giedrininkių var
du sveikino Vilimaitė. Kalbėjo 
apie Moterų katalikių uniją. 
Prašė Vyčių paramos.

K. Paulius

— Ponia Konstancija Gurskis 
iš Gulfport apylinkės, St. Pe
tersburg, Fla., pratęsdama pre
numeratą, atsiuntė $5 auką. To 
miesto tautietė užsisakė Naujie
nas 3 mėn. tikslu tinkamiau su; 
sipažinti, todėl prašė pavardės 
neskelbti. Dėkui už-auką ir už 
dėmesį Naujienoms ir jų plati
nimo vajui. * V * *

— Ponia Anna Laurinavičius, 
Worth, Ill., visu mėnesiu anks
čiau be raginimo atsiuntė pre
numeratą, o savo gerus linkė
jimus atlydėjo $5 auka. Dėkui. 
.Visi skaitytojai prašomi remti

Federal Taupymo B-nės ir Lie
tuvių Prekybos Rūmų direkto
rius, pakviestas Cook Apskr. 
Prisiekusiųjų Teismo komisio- 
nieriumi.

— Žiburio lituanistinė mo
kykla Detroite pradės mokslo 
metus rugsėjo 8 d. 9 vai. ryto 
Kultūros centro patalpose. Mo-

Barcus ta pačia banga 3:23 vai. 
popiet. x

Parašykite mums pareikalau
dami knygelės “Kaip atgimti iš 
naujo?“ Prisiusime dovanai.

Lithuanian Ministries, 
P.O. Box 321, 
Oak Lawn, IL 60454

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALEChicagos naujienos

Praeitą savaitę trys Chicagos 
moterys buvo išprievartautos 
dviejų dienų bėgyje. Pastebėti
na, kad išprievartavimai vietoj 
sumažėti dar padidėjo po to, 
kai laik. policijos superintenden- j
tas Joseph DiLeonardi paskel- . 2212 W. Cermak Road 
bė, kad kovai su prievartauto-]-----------------------------
jais yra specialiai paskirti 30 
policijos pareigūnų.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
Chicago, Rl. TeL Virginia 7-7747

TRUMPAI | Naujienas ir jas platinti. Visi 
-lietuviai kviečiami į jas at- 

- į kreipti-dėmesį, gerai su jomis
, 4 ! susipažinti ir pareikšti savo as-

— Antanas Marma iš Brigh-J menišką nuomonę jas užsisa-
ton Parko, veiklus visuomenėje! kant. Platinimo 'Vajaus proga 
ir apylinkėje, taip pat spaudos Naujienos - siunčiamos susipaži- 
bendradarbis, prieš kurį laiką 
užsakė porai mėnesių Naujienas 
savo kaimynei Zinai Mackevi
čienei, tuo prisidėdamas,, prie 
Naujienų platinimo vajaus. Ma-' , - . . - . .
lonu pranešti, kad Z. Wckeyi-F’W Curties šaleje si penk- 
čienė tapo nuolatine prenume-į tadienj, rugpįūcio. v -
ratore, sumokėdama metine pre-Lvak-> 410 o. ic įgan v
numeratą per A. Marmą, kuris] 10 aukšte. Programoje dalyvaus 
ją atsiųsdamas pridėjo’savo as- aP’e ^O, daugiausia suaugusių 
menišką $7 auką. Nuoširdi jiems 
padėka. k._.

• t' J'.,'.-'!'/ r

— Dėkui S. Piemenei iš Oak 
Lawn j III., ūž $5 auką, atsiųstą 
kartu su metine prenumerata. 
Taip' pat dėkui tos apylinkės i 
tautiečiui, užsisakiusiam Nau
jienas 6 mėn., bet pavardės pra
šiusiam neskelbti.

nimui-. 2 .savaites’ nemokamai.
— Muz. Alice Stephens kvie

čia į savo studijos studentų kon- 
•eertą - rečitalį' Konservatorijos

solistų ir debiutančių. Įėjimas 
laisvas ir nemokamas.

— Angela. Sinickaitė iš Čika
gos pietvakarių, (baigusi. žurna
listiką Illinoią-universitete, šį 
pavasarį pradėjo dirbtų Chicago

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ ■

i

kinių mišios bus sekmadienį, J 
rugsėjo 9 d. 10:30 vai. ryto Die-; 
vo Apvaizdos bažnyčioje. Prie 
mokyklos bus vaikų darželis.

■ ’ ' » tI 
— Viltė Zubrickaitė, baigusi 

McMaster universitetą Hamil
tone, dirba Manufacturers Gy
vybės draudimo bendrovėje.

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

Tel. 434-9655 (PR)

Žmogžudys nenori mirti
Nubaustas už žmogžudystes 

Theodore Bundy pasirodė bai
lys: jis nuteistas elektros kėdėn 
kreipėsi į Apygardos teismą 
prašydamas naujo teismo, išras- 

Į damas priekabę, kad jį teisiant 
vienas prisiekusių teismo narys 
didesnę laiko dalį miegojęs.

Budy buvo nuteistas už tai, 
kad sausio 15 dieną nugalabijo 
dvi Floridos valstybinio univer
siteto studentes ir tą pačią nak
tį atakavo dar tris kitas stu
dentes.

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces.; 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal-i 
bame lietuviškai- 782-3777 or 
925-8392. Professional Member:

— Izraelio karo ministerisl 
pareiškė, kad Izraelis ir toliau 
bombarduos palestiniečių cent
rus, kol jie galutinai sustabdys 
sproginėjimus Izraelyje.

— Amerikos politikas Paul 
Findley nori pasimatyti su Ara
fatu ir išsikalbėti apie jo tiks
lus ir užsimojimus.

tribune dienraštyje.,- Dabar ji tas ir konfirmuotas, ar.-..? Bet 
paskirta The. Little Trib leidi- j ar sutikote tikrą Kristaus pase-

____________ , — Patarėjas Brzezinski įtiki- 
] no prezidentą Carteri, kad so-

KAS YRA KRIKŠČIONIS? į vietų čekistai privertė Liudmi-

Ar teko Jums kada nors su
tikti krikščionį? Mes neklausia
me, ar sutikote žmogų, kuris 
eina sekmadieniais ąr kasdien 
į bažnyčią, kuris yra pakrikšty-

8 KAMBARIU mūrinis bungalow,' 
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir Šv.1 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

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

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

839-1784 arba 839-5568.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Visi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas 
savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti. ■

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

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

nimo vajaus talką!

nio bei .skyriaus /redaktorę. 
A. Sinickaitė savo gabumais bu
vo žinoma aukšt. mokykloje ir 
universitete, visą laiką būdama 
garbės studentu sąrašuose.

-H)
-— Kazimieras Oksas,: Illinois 

respublikonų, veikėjas, - Mutual

kėją?
_ - ■ . 1Išgirsite atsakymą iš Dievo j 

žodžio per “Gerąją Naujieną! 
Lietuviams’’, skelbiamą radijo 
banga 1490 AM antradieniais 
9:15 vai. vak. per “Lietuvos Ai
dus” ir penktadieniais per S.

MARDA NOREIKIEN®

2608 West 69th St., Chicago, Hl. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pa.<drinkimas geros rūšies įvairių "prekių.

MAISTAS E EUROPOS SANDELIŲ

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

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

• Iš anksto be raginimo 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 . 
Pavardė ir vardas_______ _______ ____ ____ __ _____
Adresas _________ ______ _________ ____________ __

... dol

• 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 doleriu 
apdraudų savo nariams.

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

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

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudat už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

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

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

307 W. 30th St.
Tol. (212) 563-2210

i, na-

DAR NEVĖLU

PALIKIMAS. Modernus apie 20 m. 
2 butų mūro namas ir mūro gara
žas. °rengtas beismantas. Prašau 
teirautis ir perduoti savo telefoną 

iš anksto. Viliojanti 
kaina.

I.ABA1 ŠVARUS 2 butų namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri gi
žu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

Tuščias sklypas, tinka naujo namo 
statybai Marquette Parke.

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

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

‘BUDRAITIS REALTY:I
• Įvairi andrauda —INSURANCEj 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-' 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600. !

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMĄ!, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir- sąžiningai,. į, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

ANT 4S PĖDŲ SKLYPO

Tas didžiulis sklypas turi tikrai gražų 
5 kambarių Cape Cod stiliaus mūrinį 
namą 68-tcs ir Hamlin apylinkėje. La- 
bai gražiai iškaltas beismantas su ba- Į
ru ir natūraliu židiniu. Hollywood į ------
stiliaus vonia, formalus valgomasis, j 
įmontuotos virimo ir kepimo krosnys, Į 

į 2 masinu garažas. Įkainuotas bargeno ’ 
i Tn ' t u- • kaina, tik $59,900. Skambinkitelą Vlasova lipti į lektux ą, * MICHAELS — Tel. 254-8500.
prezidentas nutarė neleisti ru-1 
sams sa va valiau ti.

i

Padorios motery kalba apie 
zefirus, o svajoja apie ciklo
nus. Don-Aminado

j TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons* 
W e l l s peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted SLs. Chica 
go, ILL. 6060^. Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

ii

juozo šmotelioATSIMINIMŲ SKIRSNELIAI
Graži, lengvai skaitoma

įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

SEAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!;
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam*

Kreiptis: ,

BEVERLY SHORES, IND.
By owner — 2 story brick 9 room, 
beautiful home on Lake Michigan. 
1st floor — entry, huge recreation 
"oom, complete kitchen & % bath. 
2nd floor — large living room, 4 bed
rooms, kitchen & full bath. Gorgeous 
lake view, completely landscaped, 
lovely pines & attached garage.

Call (219) 872-1014 ■

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

. 11 . —'i

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybės

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

HELP WANTED — MALS 
Darbininku Reikia

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

359-2110

CARBIDE SAW and 
CUTTER GRINDER

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

666-3251

— Didoka Paves garnizono! 
dalis padėjo kurdams kovoti 
prieš Chomeinio partizanus.

Pensijos ir kompensacijos is Vokie
tijos ir iš kitp kraštu, pilietybės popie
riai. įvairiu valstybės formų pildy
mas. Interesantu reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitu ištai
gų įvairias pašalpas: buto, nemokamo 

: gydymo, nemokamo maisto korte- 
i les ir kitką. Taip pat paruošia imi- 

■’ gracinius dokumentus ir iškvied- 
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 

.ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip- 

,tis asmeniškai arba laiškais.
!A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC

i Income Tax Service
3261 SOUTH HALSTED STREET

j (Antras aukštas, įėjimas iš fronto) , 
CHICAGO, ILLINOIS 60608

Tel. 225-8275
<,7,VAW,W.V.,.WA'.WA,.S '

ENERGY 
WISE į

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDASj 4059 Archer Avė.
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

M. ŠIMKUS
Notary Public

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

šymai ir kitoki blankai.

Apdraustas perkraustymas 
iš jvairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1882 arba 376-5994

NAMU REMONTAS
Langai — Durys — Porčial — Ce
mento laiptai — Šaligatviai Ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

•uy a c*r no Uro*" or 
Fore po*’‘«cful than you

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agenl 
3208 '/z W. 95th Si 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

HGMX.HIAPT c
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