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LIUDMILA KALTINA AMERIKA 
DĖL RUSŲ LĖKTUVO SULAIKYMO

RUSAI PIRMIAUSIA IŠLEIDO ŠOKĖJĄ, 
KURI PRAŠĖ MOTINĄ NEAŠAROTI

MASKVA, Rusija. — Antra
dienio rytą Šeremetjęvo aero
drome nusileidusį lėktuvą pasi
tiko Liudmilos Vlasovas motina 
ir. keli sovietų laikraščių kores
pondentai, nemažai fotografų ir 
publikos.

Sovietų lėktuvas sustojo prie 
išėjimo vartų ir pirmiausia iš 
lėktuvo išleido šokėją Liudmilą 
Vlasovą, praneša Associated 
Press atstovas. Ji viena žings
niavo lėktuvo laipteliais žemyn. 
Ją pasitiko josios motina, spe
cialios palydovės privesta prie 
lėktuvo laiptelių. Motiną^ pa
mačiusi dukrą, pradėjo verkti. 
Vlasova apkabino motiną, bet 
pirmiausia ją prašė nustoti 
verkus ir nusišluostyti ašaras. 
Motina ašaras nusišluostė, bet 
ašarų nesulaikė. Ji džiaugėsi, 
kad sugrįžusi dukra, bet nega
lėjo nuraminti širdies skausmo, 
kad josios duktė šios kelionės 
metu ..neteko: mylimo.vyro. '.Ji 
net nežino, kaip visa tai atsitiko.

KALTINA AMERIKIEČIUS 
DĖL LĖKTUVO

Iš lėktuvo išėjusią Liudmilą 
Vlaspvą apsupo laikraštininkai. 
Jie pradėjo klausinėti, kodėl jų 
lėktuvas ,buvo sulaikytas.

— Lėktuvą sulaikė amerikie- 
čiai; — pareiškė Liudmila. — 
Jiėms nebuvo jokio reikalo lėk
tuvą sulaikyti, nes niekas nepa
sikeitė ir jie nieko neišaiškino. 
Prieš sovietus nusistatę parei
gūnai be pagrindo kabinėjosi, 
— aiškino Liudmila.

— Aš esu labai laiminga, — 
laikraštininkams pareiškė Vla
sova, — kad turiu progos atsi
stoti ant gimtinės žemės... Ame
rikiečių-plgesį’ skaitau sava
vališku, — toliau ji aiškino. — 
Jie įlipo į mūsų lėktuvą su šau
tuvais ir priėjo prie manęs su 
rankiniais retežiais, kad mane 
saugotų... Tai buvo tikras pa
mišimas. .. Negalima pateisinti 
nė vieno šio veiksmo...

Sovietų žinių agentūra Tass, 
aprašydama Vlasovos pareiški
mą, tvirtina, kad amerikiečiai 
be jokios priežasties ieškojo 
“skandalo”, sukeldami “didelę 
antisovietinę sensaciją”, įsaky
dami sustabdyti “Iliušiną-62” 
lėktuvą. Tass, aprašydama Vla
sovos aiškinimą, nė vienu žo
džiu neužsiminė, kad josios vy
ras A. Godunovas atsisakė grįž
ti į Sovietų Sąjungą.

MOTINA NENUSTOJO 
VERKUSI

Josios motina, kaip praneša 
Associated Press, Aleksandra 
Droždina, už dukrą žymiai že
mesnė, klausė dukters pasako
jimų ir visą laiką verkusi. Ji 
negalėjusi suprasti, kaip josios 
duktė, atrodanti geroje nuotai-i 
koje, galėjo laikraštininkus įti
kinėti, kad lėktuvo sulaikymas 
buvęs pats svarbiausias klausi
mas, o vyro netekimas buvęs 
tiktai privatus jos ir vyro 
reikalas.

Baigus pasikalbėjimą su laik
raštininkais, Liudmila su moti
na sėdo į automobilį ir išvažia
vo namo. Jai nereikėjo eiti per 
muitinę, kurioje tikrinami visi 
keleivių dokumentai ir valizos. 
Niekas Vlasovos dokumentu ne
tikrino ir valizų nežiūrėjo. Mo
tiną visą laiką lydėjo speciali 
moteris. Ji klausėsi visą pasi
kalbėjimą.

Chomeini nesrtaria 
su kurdę vadais

TEHERANAS, Iranas. — Mu
la Chomeini antradienį atmetė 
kovojančių už laisvę ir teises 
kurdų vadovybės pasiūlymą su
stabdyti kovas ir pradėti pasi
tarimus. Vietoj pasitarimų bu
vo sušaudyta 11 kurdų, įtartų 
daly va vimu laisvės sąjūdyje.__

Tuo laiku Teherane buvo pen
kių ' kurdų delegacija, atsiųsta 
tartis dėl paliaubų ir dėl kurdų 
teisimo sušaudyti.. Irano radijo 
žiniomis Chomeini pareiškęs: 
“Tikslas yra nesitarti su krimi
nalistų vadais — juos reikia su
naikinti”, i

Vienas pranešimas sako, kad 
pasitarimai tarp Irano valdžios 
ir kurdų vadų prasidėjo pirma
dienį, bet juos sutrukdė val
džios kariuomenė, norėjusi atsi
imti iš kurdų Mahabado miestą.

Kainu kilimas ir algos
CHICAGO. — Daugelis JAV 

darbininkų nusiskundžia, kad 
jų algos atsilieka nuo infliaci
jos ir kad nauja statistika rodo, 
kad taip yra. Jei taip tęsis to
liau, ir ekonominės sąlygos ne
pasitaisys metų bėgyje, JAV 
darbininkai uždirbs 5 nuošim
čiais mažiau negu dabar.

KALENDORELIS

Rugpiūčio 30: Teklė, Bonifa
cas, Augūnas, Kintenis.

Saulė teka 6:13, leidžiasi 7:29.

Oras vėsesnis, lis.

Dr. Kazys Šidlauskas,
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininkas.

Chicago Savings & Loan bendrovė šių načiist- rugpiūčio 10 dieną it’darė naują pastatą, 
kuriame taupytojai, neišlipdami iš automobilio, galės padėti savo santaupas. Iš kairės i 
dešinę paveiksle matome kongr. Jane Barnes, kongr. Michael Madigan, Lietu7" ^ncrali- 
nę konsule Juzę Daužvardienę, bendroves viceprezidentą John Pakei, P’’ / lantę ir ta
rybos pirmininkę Filomeną D. Pakei, Illinois taupymo ir skolinimo ber Lovių komisionū 
rių Timothy E. Griffin, senatorių Frank Savicką, š. M. Marijos Gimimo parapine Kle
boną A. Zakarauską ir Chicago taupymo ir skolinimo b-vės viceprezidentą J-n . Nogą.

TELEGRAMOS VISOMS HELSINKIO
AKTO VALSTYBĖMS

WASHINGTON, D.C. — Dr. Kazys Bobelis. VLIKo pirmi
ninkas, iš Washingtono pranešė, kad Vyriausias- Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas pasiuntė visoms 35 valstybėms, pasirašiusioms 
Helsinkio aktus, telegramas, prašydamas atkreipti dėmesį į Pa
baltijo valstybes — Lietuvą, Latviją ir Estiją, kurias rusai iki šio 
meto laiko pavergę ir nesiima jokio žingsnio šioms tautoms 
išlaisvinti.

REMIAME PABALTIEČIU REIKALA
VIMUS MASKVOJE

Ryšium su Pabaltijo valstybių atstovų demaršu Maskvoje 
reikalaujant Lietuvai, Latvijai ir Estijai laisvo apsisprendimo. 
VLIKas ir ALTa amerikiečių spaudai išsiuntinėjo šitokio turinio 
pareiškimą: “Visi laisvojo pasaulio lietuviai stipriai paremia ryž
tingą pareiškimą, padarytą Baltijos valstybių 45 disidentų Mask
voje. reikalaujant atšaukti Molotovo-Ribentropo paktą ir siekiant 
laisvo apsisprendimo ir laisvės Lietuvai. Latvijai ir Estijai, kurias 
neteisėtai užgrobė Sovietų Sąjunga, kas buvo ano susitarimo 
rezultatas. “F y --

Sovietų Sąjunga tiesiogiai ir grubiai pažeidė Helsinkio 1975 m. 
susitarimą, neleidžiant Baltijos valstybėms spręsti savo likimo.

Vyriausias Lietuvai Išlaisvinti Komitetas ir Amerikos Lietu
vių Taryba atkreipia tą baigiamąjį Helsinkio susitarimo aktą 
pasirašiusių valstybių dėmesį, prašydama paremti Baltijos tautų 
laisvės reikalavimus.

Amerikos Lietuvių Taryba ragina visus Atstovų Rūmuose 
remti House Concurrent Resolution 147. kuri reikalauja, kad 
JAV vyriausybė paremtų Baltijos valstybes.”

Dr. KAZYS ŠIDLAUSKAS
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas

Šį reikalavimą VLIKas telegrama perteikė visoms 35 Helsin
kio susitarimą pasirašiusioms valstybėms.

Gelbsti Vietnamo 
pabėgėlius

WASHINGTON. — Septynios 
valtys, kuriose sausakimšai pil
na Vietnamo pabėgėlių (268

žmonės), pastebėtos Pietų Kini
jos jūroje. Po poros savaičių 
aprimimo, Vietnamo pabėgėlių 
vėl padaugėjo. JAV laivyno 
patruliniai lėktuvai pastebėjo 
rtris valtis su 59 Vietnamo pa-

Del finansinės krizes 
netrauks i teismą _

NEW YORK. — Trejiems me
tams prabėgus tyrinėjant New 
Yorko miesto finansų krizės j 
priežastis nustatyta, kad jokių 
kriminalinių veiksmų nerasta, 
dėl to netikimas! bet kokios 
teismo akcijos prieš miesto pa
reigūnus ar institucijas.

Rytiniai vokiečiai 
kubiečiu pėdomis j

BERLYNAS.—Londono Daily* 
Telegraph pranešimu, tarp 4.000 
ir 6.000 Rytų (komunistų valdo
mos) Vokietijos kanų veikia 
Angoloje ir Mozambike. ir tas 
skaičius sparčiai didėja. Pietų 
Afrikos įritikmimu. Rytų Vo
kietijos komunistai ruošiasi ak
tingai akcijai ir agresyvesnei 
partizanų rolei kare tarp Pietva
karinės Afrikos Liaudies orga
nizacijos ir Pietų Afrikos res
publikos kariuomenės Namibi
joje (Pietvakarių Afrikoje).

Pietų Afrikos turimomis ži- 
niomis, P. Afrikos apsaugos 
viceministeris R. J. Coetzee Jo- 
hanesburge per televiziją pasa
kė, kad Rytų Vokietijos Afrikos 
korpusas padeda partizanams, 
ypač kur reikia vartoti naujau
sios rūšies ginklus.

bėgėliais. Juos išgelbėjo JAV 
laivyno 7-osios flotilės patruliai.

Nuo liepos 21 dienos. ką> pre
zidentas Carteris įsakė laivynui 
Tolimuose Rytuose patruliuo- 
lant akylai dairytis ir rastus pa
bėgėlius gelbėti, JAV laivynas 
išgelbėjo 158 vietnamiečius pa
bėgėlius..'

VICEPREZIDENTAS ATIDARYS JAV 
KONSULATA KANTONE

PREZIDENTAS CARTERIS RENGIASI BŪTI 
KINIJOJE SAUSIO MENESĮ

PEKINAS. Kinija. — Antra
dienį viceprezidentas Walter 
Mondale ir Kinijos premjeras 
Hua Guofengas (iki šio meto 
rašydavo Kuofengas, bet kalbi
ninkai nustatė, kad jo pavardė 
tiksliau skamba Guofengas), at
likę naujos sutarties pasirašy
mo formalumus, pakėlė tostus 
ir pasikeitė keliais svarbiais nu- 

; tarimais. Paruošta sutartis lie
čia Kinijos mokinių siuntimą 
i JAV universitetus modernios 
fizikos mokvtis, o amerikiečiai 
pasižadėjo pastatyti kelias už
tvankas elektros energijai ga
minti ir derlingam dirvožemiui 
apsaugoti. Kiniečiai gerai pa
ruošia dirvožemį, bet labai daž
nai lietus ir vanduo visas trąšas 
su paruoštu dirvožemiu nuneša. 
Per šimtmečius iš kiniečių mo
kėsi arabai, o iš arabų ispanai, 
bet dabar naujos technikos tu
rės pasimokyti patys kiniečiai. 
Kalbas sakiusieji Kinijos pa
reigūnai labai džiaugėsi naujai 
paruoštomis sutartimis. Kinie
čiams labai patiko tvirtinimas, 
kad šių metu sausio 16 dieną 
pasirašytas susitarimas galios il
giems metams, nes Kinija ir 
Amerika gali tiktai viena kitai 
padėti, o ne kenkti.

Walter Mondale šią progą pa
naudojo paskelbti, kad jis pats, 
dar prieš-išvažiuodamas iš Ki
nijos. atidarys Amerikos konsu
latą Kantone, pačiame didžiau
siame K'nijos prekybos centre. 
Mondale pastebėjo, kad Ameri
ka neturėjo konsulato paskuti
niais 30 metų. Dabar Amerikos 
konsulate bus 8 tarnautojai, ku
rie turės pakankamai darbo. 
Jiems teks samdyti Kinijos ma
šinraštį mokančius kiniečius.

Be to. viceprezidentas Mon
dale paskelbė, kad netolimoje 
ateityje Kinija atidarys vieną 
konsulatą Houston mieste, o ant
rasis bus atidarytas San Fran
cisco mieste. Prasidėjus preky
bai. konsulatai būtinai reika
lingi. Jis pastebėjo, kad šių 
metų pirmą dieną prezidento 
Carterio ir vicepremjero Tengo 
Hsiaopingo pasirašytos sutartys 
galios ilgus metus ir užtvirtins 
taiką tarp abiejų valstybių il
giems metams.

Mondale dar rado reikalo pri
dėti, kad jis pakvietė Hua Guo- 
fengą, Kinijos premjerą ir ko
munistų partijos pirmininką, at
vykti į Ameriką ir susipažinti 
su Amerikos papročiais ir gyve
nimo būdu. Jis pastebėjo, kad 
prezidentas Carteris taip pat 
aplankys Kiniją, nors vizito 
laikas dar tiksliai nenustatytas.

Hua, Guofengas, norėdamas 
papildyti Vicepremjero padary
tus pareiškimus, labai pasi
džiaugė Walter Mondale pada
rytu tvirtinimu, kad Kinijos ir 
Amerikos draugystė užmegzta 
ilgiems laikams. Jis džiaugiasi, 
kad taip galvoja ir Amerikos 
viceprezidentas. Dėl prezidento 
Carterio ir jo paties vizito jis 
nori pasakyti, kad laikas dar 
tiksliai nėnustatytas. bet jis pa-

Maskvoj reikalauja lais
vės pavergtiesiems

MASKVA. Rusija. — “Reu
ters” agentūra pranešė, kad šių 
metų rugpiūčio 24 dieną 45 pi
liečiai disidentai suruošė pro
testą prieš sovietų vyriausybę, 
susitarusią su naciais prijungu
sią tris Pabaltijo valstybes prie 
Sovietų Sąjungos, ir dabar nie
ko nedaro toms tautoms nepri
klausomybės grąžinti, skelbia 
rugpiūčio 25 dienos “New York 
Times” penktame savo laikraš
čio puslapyje.

Keturiasdešimt penki žmonės 
vakar pasirašė pareiškimą ir 
įteikė užsienio koresponden
tams. kuriame sakoma, kad va
kar suėjo 40 metų, kai buvo 
pasirašyta sutartis, kuri tris 
neprik^usomas Pabaltijo vals
tybes įtraukė Maskvos įtakos 
sferor.

R'us’i disidentų vadas Andrei 
D. Sacharovas, kartu su kitais, 
reikalauja sovietų valdžią vyk
dyti Kvtu-Vakaru susitarimus, 
formuluotus Helsinkio aktuose 
1975 metais. I

Pareiškimas Jungtinėms Tau
toms. Sovietų Sąjungos, Rytų ir 
Vakarų Vokietijų vyriausybėms 
primena, kad sovietų armija įsi
veržė į Pabaltijo valstybes tik 
po to, kai 1940 metais sovietų 
užsienioy.reikalų minįsterio Via
česlavo Molotovo ir Vokietijos 
užs. reikalų ministerio Maskvo
je buvo pasirašytas susitarimas.

Nekilnojamo turto 
mokesčiai

CHICAGO. — Apskrities iždi
ninkas Edward Rosewell prime
na real estate savininkams, kad 
šį penktadienį, rugpiūčio 31 
yra paskutinė diena iki 12 vaL 
nakties sumokėti mokesčius už 
savo real estate (nekilnojamą 
turtą). Nuo penktadienio pasi
vėlinę apmokėti laiku, gaus 
pridėti po vieną nuošimtį už 
kiekvieną mėnesį, kol mokesčius 
išmokės.

Cook apskrities iždininko ofi
sas yra Apskrities Namuose 
(County Building), 118 N. Clark 
St. Atdaras kasdien nuo 8 vai. 
rvto iki 6 vai? vakaro. 

w • -—-—- —■ ■ —— ai 
sto’^ė e kad prezidento Carte
rio v.ritas į Kiniją jau aptartas, 
jis įvyk - sausio mėnesį. Guo
fengas ado reikalo pastebėti, 
lead jis patš~‘Iabai nori aplan
kyti tą nuostabią ir produktin- 
gą Ameriką.

Kinijos valdžios atstovai kar
tu su Walter Mondale ir paly
dovais nuvyko prie Kinijos sie
nos. prieš šimtmečius padėjusios 
kiniečiams apsiginti njuo užsie
niečių įsiveržėlių ir grobikų. 
Užsienio korespondentai turėjo 
progos išsikalbėti su Kniios 
aukštais pareigūnais. Kiniečiai 
nemanė, kad viceprezidentas W. 
Mondale būtų taip gerai, infor
muotas apie Kiniją.



M. tILEIKIS

Ar kada žmogus turėjo “žmo- taip vadinamos žmogaus teisės
gaus teises ’? Ar dabar turi pil
nas žodžio ir sąžinės teises? Tai 
labai sudėtingas klausimas. Ka
di .L:tinai šis diskutuojamas 
. : bus išspręstas? Gal
būt. niekad.

Ar visi žmonės turi lygias 
teises? “Awake” žurnalas pla
čiai kela si klausimą, šiandien 
visame pasaulyje — laisvose 
tautose ir totalitariniuose kraš
tuose kalbama apie žmogaus 
teises ir laisvę, sako Patricia 
Dering, žmogaus teisių biuro ir 
Humanitarinių reikalų JAV val
džios Įstaigos pareigūnė.

Žmogaus teisių klausimas 
šiandien labai plačiai spaudoje 
keliamas. Paskutiniu metu tei
sininkų konferencija iš 140 tau
tų paskelbė: “Respektuoti žmo
gaus teises yra būtina apsauga 
ir centras, realizuoti žmogaus 
galutinę misiją — kurti pasau
linę taiką su teisybe ir lygybe 
visiems žmonėms”.

Šie teisininkai apeliavo į pa
saulio vadus, ragindami respek
tuoti žmogaus teises, padaryti 
galą bet kokioms neteisybėms ir 
žiaurybėms, kurios griauna pa
grindines žmogaus teises visoms 
tautoms.

Kol žmogaus teisių tema dis
kutuojama, pavieniai asmenys 
ir grupės taip pat palaiko akci
ją už žmogaus teises. Skaitėme 
seną žmonių posaki “teisė dirb
ti”, kiti kovoja už lygias teises 
moterims, varo agitaciją prieš 
abortus, už teisę gyventi. Gir
dime balsą iš nepagydomų ligo
nių, kurie reikalauja teisės mir
ti. teisės reikalauja ir homo
seksualistai.

Propagandos tvane, apie taip 
vadinamas teises, atsiduri klau
simo taške: Kas yra tos žmo
gaus teisės? Kodėl vadinama 
ŽMOGAUS teisėmis? Kas gali 
nuspręsti kas yra žmogaus tei
sės, kokios teisės ir kas ne? Ar

bus kada nors garantuojamos?

ŽMOGAUS TEISIŲ 
APTARIMAS

Žmogaus teisės nurodytos En
cyclopedia Britannica kaip “tei
sės priklauso individui natūra
lia teise, kad jis yra žmogus”. 
Kitais žodžiais, kiekvienas iš 
mūsų turi teisę tikėtis tam tik
ro standarto ir laisvės ne dėl ko
kios kitos priežasties, bet vien 
dėl to, kad mes gimstame žmo
gumi.

Dažnai kalbama, kodėl žmo
nės turi turėti tokias teises. Vie
ni mano, kad tokia tradicija, 
kiti laikosi nuomonės, kad žmo
gus yra gamtos padaras ir jos 
dalis, to ir humaniškumas rei
kalauja. Vienas filosofas laiko
si tos nuomonės, kad žmogišku
mo arba prigimties teisės yra 
Dievo prisakymas. Pvz., Dievas 
prisako žmogui neužmušti savo 
kaimyno. Be to, visi žmonės 
turi žmogaus teises būti neuž
muštais.

Vienas iš svarbiausių dalykų 
yra tas: kaip suprantamos žmo
gaus teisės, matome Universa
lioje Deklaracijoje apie Žmo
gaus Teises, kurią priėmė Jung
tinės Tautos 1928 metais. Ten 
nurodyta, kad visi žmonės turi 
teisę gyventi, turėti laisvę ir 
saugumą. Taip pat specifiškai 
nurodomi šie punktai: vergija, 
kankinimai ir asmens pažemi
nimas, lygybė įstatymų ribose, 
apsauga nuo kišimosi į žmogaus 
privačius reikalus, žodžio, sąži
nės ir tikybos laisvė standarti
niame gyvenime žmogui ir jo 
šeimai. Čia yra tos teisės, kurias 
paskelbė šis dokumentas.

ŽMOGAUS TEISĖS 
IR VALDŽIA

Kada mes skaitome minėtą 
žmogaus teisių sąrašą, kyla kai 
kurios problemos, kad žmogaus 
teisės nėra taip paprastas daly-

«. Šileikis Riverview Parkas (aliejus)

ŽMOGAUS TEISĖS 
IR BENDRUOMENĖ

Antras prisiiriintinas dalykas 
yra tas, kad asmuo negali ribo
tis tik . savo teisėmis, nepaisy
damas kito žmogaus teisių. Pa
vyzdžiui, Universalioji Deklara
cija skelbia laisvę nuomonei, 
sąžinei ir išsireiškimui. Bet kas 
atsitinka, kai žmogus tą savo 
laisvę panaudoja apšmeižti kitą 
asmenį? Tada jis uždeda savo

VOLDEMARININKAI VOKIEČIU 
OKUPACIJOS METAIS

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

(Tęsinys)
į. Spaudos “draudimas”: 
kolaborantų tarp lietuvių 
nesurado

Kiek ši kova dėl kultūros reiš
kėsi spaudos srityje, iliustruoja 
laikraščių ir knygų leidimo 
faktai. -•

(1) Laikraščiai. — Po bolše
vikmečio pirmas d enraštis iš
ėjo 1941.VI.25, vardu “Į La’svę”, 
leidžiamas Lietuvių Ak+yvis ų 
Fronto. Laikinosios vyriausybės 
veikimą sustabdžius ir LAF už
darius bei turtą konfiskavus, 
dienraštis nebuvo konfiskuotas, 
nes jis buvo suspėjęs sudaryti 
naują sau leidėją — “Spaudos” 
bendrovę. Laikraštis ėjo toliau 
kaip patriotinės minties reiškė
jas. Propagandinės medžiagos 
dėjo tiek, kiek jos atsiųsdavo 
DNB (Deutsche N ach riebyn 
Buero). Vokiečiai negalėjo būti 
patenkinti, kad dienraštis pa’s 
nerodė iniciatyvos imtis vrk’š- 
kos propagandos. Jam ėmė kl:ų- 
dyti, neduodami pakankamąjį t 
popieriaus, o po .pusant'u me'u, ; 
1942 gruodžio 31. visai uždarė, 
pasinaudodami skundais, . kad 
tai slaptas LAF laikrašt;s. o /’ai 
dar labiau, kad iš . to laikr^šČ’o 
gali turėti pelno komisariato 
tam tikri pareigūnai. Jie davė 
leidimą privačiam .asmeniui 
(Daunorui), kuris laikraštį pa
vadino “Ateitim”, ir, sųtikip da
lytis pelnu su atitinkąĮnąJs pa
reigūnais. Vilniuje dienraštis 
“Naujoji Lietuva”, iš karto buvo 
perimtas.į vokiečių rankas. Pro- 
vincijoje vokięcįų. Įtaka snūdai 
buvo silpnesnė.. Sričių-.-kdmisa- 
rai mažiau tuo., rūpinosi. Pro 
juos lehgvia^ galėjo praeiti lie
tuviškos ihiht j es straipsniai ke
turiuose provincijos s.avąitinų- 
kuose. Tačiau ir čia tos. linijos 
dar buvo tiek, kad. pvz. šiau^ 
liuose neleido laikraščiui vad n- 
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tis “Tėvynė”, ir pareikalavo va r-. . 
dą keisti į “Tėviškę”. Įžiūrėjo, 
kad- pirmasis - vardas gali turėti 
politinių valstybinių- niuansų, o 
antrasis j2lf grynai, regipnihis,. 
taigi nepavojinga# ir leistiiiaK .

. (Bus daugiau)' ’ | r

— Sovietų valdžia nekeršyS 
JAV, lakūnams ir lėktuvams.- --- . ■ Jį-- >_ 
nuskridusiėrnš t .Maskvą. :

Kultūros ir švietimo srityje 
vyko aštresnis pasipriešinimas 
negu dėl ūkinių gėrybių. Kilu
sios kovos priežastis buvo iš
reikšta jau generalinio komisa
ro kalboje i laikinosios vyriau
sybės narius 1941.VII1.5: “tarny
binė kalba vokiečių, lietuvių 
leistina”. Tai kova dėl kultūri
nio pirmavimo Lietuvoje. Ge- 
neralkomisaro linija — vokiečių 
kalba ir nacinis galvojimas turi 
būti priimtas ne tik tarnyboje, 
bet ir lietuvių kultūriniame gy
venime. Prieš metus buvo pa
našiai: rusų kalba ir komunisti
nis galvojimas.

Nacių užsimojimas nebuvo 
taip nuosekliai vykdomas kaip 
rusiškasis ir komunistinis — la
biausiai dėl vykdytojų kaltės: 

į jiem dažnai stigo ideologinio 
I uolumo, kurį nustelbdavo arba 

pasinaudojimo noras arba ir gal
vojimas, kad “germanizuoti” — 
neapsimoka.' Geriau okupuotų 
kraštų gyventojus sunaikinti, 
išstumti, kaip tai siūlė SS orga
nas “Das schwarze Korps” aud
rą sukėlusiame straipsny “Ger- 
manisieren?”- (1942.VIII.20).

šiandien atrodo esąs modernios 
sąvokos išsireiškimas. Seniau 
buvo vadinamos “natūralios tei
sės”. Kaip bebūtų vadinamos, 
bet žmogus per amžius troško 
saugumo ir tam tikrų teisių sau- s 
giai gyventi. Hammurabio įsta
tymų kodeksas, Solono teisių 
reformos Graikijoje ir nepakei
čiami Medes įstatymai, taip pat. 
persų, visi jie nurodė skirtin
goms tautoms tam tikrą apsau
gą. Tačiau įstatymai nevisuo- 
met atsiekė savo tikslo. Atsiran- į 
da koks tironas, kaip Neronas, 
kuris paneigė įstatymus bei ko
deksus. Mordekalo laikais žiau-j 
rūšis Kamanas pats savo teisę! 
panaudojo žydų mažumai su
naikinti Persijos imperijoje. 
Labai turtingi ir galingi asme-j 
nys buvo aukščiau įstatymų.

Šalia visa to, istorija pilna pa
vyzdžių, kad žmonių grupės ne
buvo įstatymais apsaugotos. 
Spartako sukilimas paskatino 
vergus bėgti nuo Romos impe
rijos despotų. Dauguma vergų 
buvo verčiami grumtis arenose 
su žvėrimis iki mirties. Kiti tu
rėjo sunkiai dirbti vergų laiky
tojams. Senovės Atėnuose mo
terų padėtis buvo neįsivaizduo
jama. Ji buvo tiktai vaikų gim
dytoja — vergė, pririšta prie na
mų kaip paprasta tarnaitė, be
mokslė.

Asirų žiaurumas ir babilonų 
masinės deportacijos primena 
mum s, _jog kita žmonių klasė 
net religinių teisių neturėjo, 
nekalbant apie lygias žmogaus 
teises.

Kristaus laikus. Kristus su pa
nieka buvo žiauriai nukryžido- 
tas už tai, kad kėlė balsą prieš 
korupciją, išnaudojimą ir netei
sybę; j.J . .,

Pvz.^ 17^- ml’ pilieciąį, sudilo 
prieš aristokratijos'/ priespaudą 
ir paskelbė žmogaus Teisių De
klaraciją, reikalaudami prancū
zams laisvės, nuosavybės sau
gumo ir priespaudos panaikini
mo. Kai Napoleonas įsivėlė į ka
rus, tikėdamasis užkariauti ry
tinius plotus, tada pasikeitė 
žmogaus teisių problemos dau
gelyje kraštų Europoje. Pirma
sis žmogaus' teisių dokumento 
formulavimas buvo anglų Bill 
of Rights 1689 metais. Dar vė
liau, kai britų imperija plito 
įvairiose pasaulio, dalyse, mažai 
dėmesio buvo kreipiama į užim
tų kraštų žmonių teises.
JAV Nepriklausomybės Dekla

racija skelbia Amerikos žmo- 
nėms laisvę ir laimingą gyveni
mą, bet ar daug laisve ir ger
būviu pasinaudojo milijonai 
negrų, atvežtų iš Afrikos ir par
duotų vergauti plantacijų tur
tingiems kolonistams? Kokias 
teises turėjo Amerikos indėnai, 
kurių teisės dažnai buvo nei
giamos?

Viena yra aišku, kad žmogaus 
teisių problemos išėjo jų laužy
mu. Jokia valdžia nenori ma
tyti, kad žmogaus teisėmis nau
dotųsi kriminalistai- ir neteisin
gi sukčiai. Bet didėjantis kri
minalas stato piliečius į pavojų. 
Žmogaus teisėms yra ribos, ri
bos įpareigoja saugoti humanis
tinius principus ir respektuoti 
kitų žmonių nuomones.

kas. Pvz., dauguma žmonių ne- duoda tik progos politikieriams 
gali pasinaudoti tomis teisėmiš, apie .idealus kalbėti, bet kas jų 
jeigu jos nėra garantuotos aukš-l krašte vyksta — kitas dalykas, 
tesnio autoriteto, tokio, kaip > pvz. Sovietų Sąjungoje, 
centrinė valdžia, kuri turi ga
lios.

Istorija rodo, kad kur-nebuvo 
stiprios centrinės valdžios, tai 
silpnasis paprastai tapdavo stip
riojo auka. Filosofas Spinoza 
kartą pasakė:1 “Visi turi 'teisės 
tiek, kiek jie gali”. Tai yra: kas 
daugiau gali — tas ir teisingas. 
Tiktai stipri ir teisėta valdžia 
tegali duoti produktingą gyve
nimą savo piliečiams, kad visi 
turėtų progos naudotis teisėmis,
kad visi turėtų lygias progas teisę ant kito žmogaus arba sa- 
gyventi taip, kaip yra nurodyta vo kaimyno.

Indijoje buvo praktikuojama 
religinė “suttee”. Vyrui mirus, 
našlė turėjo būti sudeginta gy
va vyro laidotuvių metu. Pagal 
egzistuojančius indų vedybų pa
pročius, našlė galėjo būti tik 10 
metų amžiaus," bet turėjo būti 
sudeginta! Jeigu tokia religinė 
praktika būtų panaikinta, tai 
tada būtų pažeista ir laisvė. Tas 
rodo, kad reikia laikytis teisių 
klausimuose tažft tikros pusiau
svyros, ypač tarp skirtingų gru
pių. Tada reikalingas valdžios 
autoritetas, kad nuspręstų kokia 
pusiausvyra turi būti.

Žmogaus teisės gali paliesti 
socialinės sąlygos. Filipinų poli
tikas Jose Leviste pasakė: “Uni
versali Deklaracija daugiau dė
mesio, kreipia į maistą, kad nie- 
kas negali imti jūsų pašto. Yra 

> faktas, kad dauguma žmonių, 
J kurie turi problemų su paštu, 

neturi jų su maistu, kai milijo
nai žmonių kiekvieną 
eina gulti alkani”.

Žmogaus teisės yrą 
kuotas dalykaSį nors

Universalioje Deklaracijoje.
Turimomis žiniomis daugiau 

kaip 70 kraštų turi dokumen
tus, kuriais apibrėžtos žmogaus 
teisės savo piliečiams. Vienos 
valdžios pareigūnai pareiškė: 
“Teisių . įstatymai, skelbiamos 
žmogaus teisės, konstitucijos bei 
statutai dažniausiai,yra aspira- 
ciniai nurodymai, nęgų vykdy
mas aktualios realybės”^’JKitais 
žodžiais, dažnai tie dokumentai
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jaučiasi turį tam tikras teises. 
Bet gyvenimo standartas padi
dėja. Tada reikalauja daugiau 
teisių net daugeliu atvejų. 
Dr. Keith Suter, Jungtinių Tau
tų žmogaus teisių komitete 
Australijoje pirmininkas, pasa
kė: “Reikalinga apsaugoti žmo 
gaus teises, nes atėjo laikas, kad 
jos gali nueiti niekais”.

ŽMOGUS KOVOJA 
Už SAVO TEISES

73 metais prieš mūsų erą Tra
kijos vergas vardu Spartakas, 
kuris Sicilijoje treniravosi gla
diatoriaus karjerai, pabėgo ir 
pasislėpė Vezuvijaus kalne. Su
sijungę su kitais pabėgėliais 
vergais, jie sudarė legioną, nu
galėjo du Romos legionus iš 
eilės, užėmė dalį pietinės Itali
jos ir pasiekė Alpes. Tada jo 
legionas turėjo apie 90.000 vy
rų. Kai kiti vergai atsisakė pa
likti Italiją, jis sugrįžo į pietus 
pakeliui į Siciliją. Kovoje jį už
mušė Romos legionų vadas Li- 
cinius Crassus.

Tai buvo vieno žmogaus 
(Spartako) kovą dėl žmogaus 
teisių ir laisvės. Ir šiandien žmo 
niją siekia teisių ir ląisvės, kai 
ta laisvė slopinama ir dėl jos 
aukos siunčiamos į tremties 
stovyklas. i '

NESISEKA GARANTUOTI 
ŽMOGAUS TEISIŲ

Pasakymas “žmogaus ttrtės"

SAVIMEILĖ IR ŽMO
GAUS TEISĖS

Per istorijos amžius žmonių 
įstatymų sistemos neįstengė ga
rantuoti lygių žmogaus teisių 
visiems žmonėms. Tas privedė 
prie revoliucijų, kovų ir sukili
mų, kai žmonės kovojo ir tebe
kovoja dėl didesnės laisvės. Per 
visas tas kovas iškilo vienas 
klausimas: savimeilė ar žiauru
mas. Tai stipriai atsiliepia į vi
sus žmogaus teisių principus. 
Vokiečių filosofas Hėgelis kartą 
išsireiškė, kad laisvė galima tik
tai tokioje bendruomenėje, kur 
žmonės turi tam tikrus morali
nius standartus.

Kas atsitiko, kai užsispyrimas 
paėmė viršų Anglijoje 1381 m., 
žinomas Ūkininkų sukilimas. 
Ūkininkų minia, Wat Tyler va
dovaujama, žygiavo Londone 
reikalaudama pamatyti karalių. 
Jie buvo “Juodosios mirties” su
triuškinti ir apkrauti dideliais 
mokesčiais, priversti dirbti ba
ronams ir dvarininkams, dau
giau kaip 100,000 ūkininkų. Ka 
ralius dar norėjo su ūkininkais 
tartis dėl jų reikalavimų, bet 
baronai nenusileido. Wat Tyler 
buvo užmuštas ir nei vienas 
ūkininkų reikalavimas nebuvo 
patenkintas.

Ir Lietuvoje buvo tas pat, kai 
dvarininkai valdė žemes, o jiems 
ūkininkai ir vergai turėjo dirb
ti. Galingieji ir turtingieji tu
rėjo visas teises, o eiliniai pilie
čiai jokių teisių nei politikoje, 
nei visuomeniniame gyvenime 
neturėjo. Kova dėl žmogaus tei
sių tęsėsi ilgus arhžius dar prieš
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JONAS KAJSELICNAS

GULAGO KACETŲ KANKINIO VIEŠNAGĖ 
PIETŲ AMERIKOJE

Simo Kudirkos paskaita Medelyno lietuviu kolonijoje 
1979 m. birželio mėn. 21 dieną (Kolumbijoje)

In 1971, we had the disgraceful case of the 
Lithuanian seaman Kudirka. U.S. Coast Guard ■ 
officials stood by while Soviet sailors boarded a '■ 
United States ship in U.S. waters and removed 
a Soviet subject who had previously requested 
asylum. Probably no other single incident in re
cent years illustrates the moral degeneracy of 
those who make our foreign policy...

Such cases, ranging from 1917 to the present 
day. shock and horrify any decent person. Un
fortunately, these incidents have no impact at all 
on the policymakers in Washington...

(Prof. dr. Anthony C. Sutton, “National sui
cide: military aid to the Soviet Union”, 1974, 
28-29 p. — Library of Congress, Catalog Card 
Number 73-11977.)

(Tęsinys)

Na, ir vėl grįžkime i tą mūsų 
Lietuvą. Enkavedisto Suslovo 
tikslas buvo kuo greičiau Lie
tuvą paklupdyti ant kelienų, ją 
nuskalpuoti, deportuojant ir žu
dant inteligentiją, • ypač moky
tojus, t.yĮ.,.paimant galvą tautai 
ir tuo būdu,-likusiai jau be gal
vos, priversti kapituliuoti. Ta
čiau tauta; savaime išsiugdžiusi 
pati, mūsų^p^ifikams nesusi- 
gaudant -ta^aųfipėje padėtyje, 
jiems būn^^Skliems ir pasi- 
statąnt j Lietuvos armijos vy
riausius postus Kremliui atsida
vusį ge^i^^^kaųs^ą^.^Liefuva 
buvo pa^^^^S$^^.^tlaikė 
kaimaš, į^^^^-špamdos drau
dimo Įai^^r^^ ;̂ visą atsako
mybę į ųž^a5S^^t*qam !— pa- 
prasti&is -kaimo vaikinams. Jie 
neturėdami karinės patirties 
kovos laukuose, nebūdami or
ganizuotais, turėdami tik kaž
ką savo sieloje, neturėdami jo
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kių išskaičiavimų išlikti ar ne- 
išlikti gyvais, jie ėjo ir kovėsi. 
Jie žuvo, bet jų idėja liko gyva 
ir gyvais išlikome mes. j

Netikėkime teigimams,į kad, 
esą, Lietuvai padarė-didglę ža
lą tautiečiai pasitraukdami į va
karus, bėgdami nuo “išvaduo
tojų” antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje. Tai yra Kremliaus 
ponų sufalsifikuotas melas. skir
tas mūsų apkaltinią^^^lemo- 
ralizavimui. Pagalvokit | gerai, 
jei nebūtų į vakarus, pasitrau
kusių lietuvių, šiandien" mes 
neturėtumėm savo LietuMško- 
sios Enciklopedijc^||£ 
pakėlęs už mąjaįfe.. ‘ 
būtų buvę IĮ

■štai tiks tonacijos:
Amerikos pakrančių sargybos 
vadui ir laivo VIGILANT ka
pitonui ir įgulai, įskaitant ir 
amerikiečių žvejų delegaciją, 
buvo griežtai Įsakyta laikyti

S būtų 
i ne- 

ikoje?

Sargybos bokštas Kauno miesto sodelyje

liežuvį už dantų. Ir jie tikrai 
būtų tylėję. Netikiu, kad ame-l 
rikietis būtų pasiteiravęs po nu
girstos žinios per radiją, jog 
kažkoks lietuvis buvo sugrąžin
tas rusams, kaip kad atsitiko 
mano atveju. Man pagalbon at
ėjo vienas lietuvis, kuris išgir
dęs pranešimą, žinią perdavė pa
krančių sargybos būstinei, kuri 
dėl sugedusių komunikacijos 
priemonių su VIGILANT laivo 
įgula ryšio neturėjo. Tad buvo 
griebtasi radiotelefonijos būdo 
susirišti su laivu, kur vyko lie
tuvio jūrininko sovietams išda* 

, vimo drama stebint Amerikos 
jūrininkams ir jos žvejų dele
gacijai, kuriems buvo uždrausta 
užaliarmuoti pasaulį matomu 
įvykiu. Tik vienas amerikiečių 
žvejų delegacijos narys Brieze, 
kilme latvis, nepabojęs draudi
mo, nutarė prašnekti užstojant 
broliškosios lietuvių tautos po
litinio prieglobsčio pasiprašiusį 
lietuvį jūrininką. Jo dėka Įvy
kis pasiekė lietuvius, kurių tar
pe Klevelando lietuviškasis jau
nimas pirmasis išėjo Į gatves 
protesto demonstracijoms, ku
riomis buvo užaliarmuota spau
da, radijai visoje Amerikoje, o 
netrukus apie tai ir visas pa
saulis prašneko, kas ir nulėmė 
mano išsigelbėjimą.

Taigi, jei nebūtų buvę lietu
vių laisvojo pasaulio dalyje, tai 
mano klausimas visam laikui 
būtų buvęs palaidotas Gulago 
kacete, ir aš šiandien čia nebū
čiau su jumis, ir Lietuvos vada
vimo reikalu nei aš, nei kiti ne- 
kalbėtumėm. Mes nesulauktu- 
mėm laišvos Lietuvos, nes jos 
vardas būtų laikomas tyloje ir 
sąmoksle.

O dabar aš vėl noriu kalbėti 
apie Lietuvą. Tik sakykit, kiek 
laiko aš turiu kalbėti? (P. dr. 
Totoraitienė greit atsiliepė: 
“Pora valandų!”)

Detroito naujienos
Detroite Ralfo 76-ojo skyriaus išvyka
Bendrojo Amerikos Lietuvių 

Šalpos Fondo 76-ojo skyriaus 
išvyka įvyko Onos ir česio Ša- 
deikų gražioje sodyboje, apau
gusioje medžiais bei gėlėmis. 
Kadangi O. ir Č. šadeikai yra 
Balfo skyriaus aktyvūs nariai, 
atvykstančius svečius pasitiko 
ir šiltai priėmė. Balfo skyriaus 
moterys prigamino įvairaus 
maisto, o atvykusieji svečiai 
vaišinosi. Svečius gaivinančiais 
ir šaltais gėrimais pavaišino Jo
nas ir Stasys Bartkai.

Taigi, paklupdyti Lietuvą bu
vo nelengva, nes mūsų partiza
nų veikla buvo gyva ir žymi, 
kol jie naudojosi iš po karo už
silikusiais ginklais, ir kol buvo 
organizuoti. Kovojome kiek pa
jėgdami. Buvome skaitlingi. Iš 
kur jų tiek daug? Duodu atsa
kymą: jie būrėsi prieš okupa
cinę rusų kariuomenę ir prieš 
rusų savavaliavimus valdžioje.

Aš mokiausi būdamas dar 
jaunas, bet ir tam tikrų tikslų 
siekiau. Tr-man būnant Griška
būdžio gimnazijos 3-4-oj klasėj, 
1948-49 metų žiemą, aš buvau 
tardytas Griškabūdžio KGB/ 
MGB pareigūnų - enkavedistų, 
kurių viršininkas, pavarde Įeit. 
Kondratovas, reikalavo išduoti 
mano draugą, kuris iš gimnazijos 
buvo pasitraukęs į miškus. Ma
ne vertė šnipinėti klasės drau
gus, reikalaujant, kad pasaky
čiau kokias knygas jie skaito, 
ar nelaiko kokių nors prokla
macijų savo sąsiuviniuose, ku
rios tada buvo spausdinamos 
slaptai miškuose.

(Bus daugiau)

Diena buvo labai palanki iš- 
vykautojams; temperatūra sie
kė arti 80°, tik tarpais praslink
davo debesėlis, bet be lietaus.
Svečiu buvo ir iš toliau, net iš 
Australijos. Išvykoje buvo ir 
laimės stalas. Be abejo, buvo ir 
laimingųjų. Gal ne tiek svarbu 
tie laimingieji, kiek dovanų au
kotojai bei išvyką ruošiant pasi
darbavusieji.

Ruošiant išvyką daugiausia 
pasidarbavo ir savo sodybą už
leido šeimininkai č. ir O. Šadei
kai. Jiems talkino vienas iš jau
niausiu Balfo nariu, tai aštuo- 
niolikametis Vitas Laurus.

Talkininkai ir aukotojai bu
vo: Rožė ir Kazys Razauskai, 
Vincas Tamošiūnas, Kazys Sra- 
gauskas, Vladė šiurkienė, Algis 
Vaitekaitis, Irena Laurinavičie
nė, Liuda ir Romas Mačioniai, 
Ona ir česys šadeikai, Ona Briz- 
gienė, Elzbieta Jodinskienė, 
Agota Brazaitienė, Ada Pode- 
rienė, Apolonija ir Stasys Sko- 
rupskai, Erna ir Stasys Gar- 
liauskai, Genovaitė ir Antanas 
Norai, Joana ir Jonas Švobai, 

Ona ir Balys Rūkstelės, Stasė ir 
Stasys simoliūnai, Antanina 
Jonynienė, Pranė Balandienė, 
Elena ir Jurgis Baubliai, Brone 
ir Tomas Čiunkos, Marcelė Vait- 
kūnienė, Bronius Burba, Kons
tancija ir Vladas Kartanai, ALT 
Sąjungos Sk., Lidija Mmgėlie- 
nė, Vladas Staškus, Jadvyga ir 
Juozas Černiauskai, Izolda ir 
Kęstutis čemiai, Feliksas Mo 
tūzas. Gabrielė ir Julius Rim- 
kūnai. Išvykoje pasigesta velio
nės. ilgametės Balfo darbuoto
jos ir direktorės, Elzbietos Pau- 
razienės ir duosnaus Balfo rė
mėjo Felikso Blauzdžio. Jie jau 
ramiai ilsisi Holy Sepulchre ka
pinėse.

Balfo išvyka į gamtą buvo ge
rai suorganizuota ir gerai pa
vyko. Dalyvavo gražus būrys — 
apie 150 išvykautojų. Visi buvo 
labai patenkinti skaniai paga
mintu maistu ir gaivinančiais 
gėrimais. Balfo vadovybė nuo
širdžiai dėkoja aukotojams ir 
atsilankiusiems.

Artinasi spalio mėnuo — Bal
fo mėnuo. Vadovybė laukia tal
kininkų rinkliavai.

Ant. Bukauskas
✓ * -

Baigėsi vasaros atostogos, 
artinasi mokslo laikas

D.L.O.C. Valdyba skatina lan
kyti Lituanistines mokyklas. 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centro Valdyba parašė Aušros 
ir žiburio Lituanistinių mokyk
lų vedėjams laiškus, kad DLOC 
kasmet laike Vasario 16-osios 
iškilmingo minėjimo įteikia mo
kyklos mokiniam konkursines 
premijas. Už rašinėlius tema 
“Kaip mokinys supranta Vasa
rio 16-ąją” DLOC skirs premi
jas ir jas įteiks 1980 m. Vasario 
16-osios iškilmingo minėjimo 
metu.

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

» 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 vai. vak.
>.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

J

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Būtų itin gražus jaunimo pat
riotinio auklėjimo pasireiški 
mas, kad mokvklu mokiniai ak 
tyviai dalyvautų Vasario 16-sios 
minėjime, atlikdami nors trum
pą meninės programos dalį — 
dainą, deklamaciją, skaitymą ir 
pan. Programos pobūdį pasi
renka mokykla.

DLOC Valdyba

Aštuoniy svory gumbas
CHICAGO. — Visi, kas ją 

matė, manė, kad Bronia Dra- 
packy yra nėščia, bet kai “gim
dyvė” buvo nuvežta į Michael 
Reese ligoninę, daktarai padarė 
operaciją, išėmė iš Bronės ne 
kūdikį, o gumbą — auglį, kuris 
svėrė 8 svarus ir 2 uncijas.

Augliai paprastai auga iki va
lakiško riešuto didumo. Pats 
chirurgas nustebo sakydamas,, 
kad per 9 metus kaip chirurgas 
Wendy M. Recant nieko pana
šaus nematęs. Gumbo “gimdy
vė” Bronia Drapacky yra rusė, 
neperseniausiai Amerikoje apsi
gyvenusi.

Tos rūšies augliai medicinoje 
vadinami myelolipoma. Didžiau
sias auglys medicinos istorijoje, 
žinomas kaip rekordinis, svėrė 
12 svaru.

Remontas, kurio galo 
nematyti

Marquette Parko 69-oji gatvė 
tarp Western ir Washtenaw ar
doma ir zigzagais iš naujo grin
džiama. Nenumanau, kas ten 
bus. Tik viena jau aišku, kad 
bus vienos krypties kelias.

Dirba net šeštadieniais. Galo 
nematyti. Tas malonumas mo
kesčių mokėtojams kainuos ne
maža pinigų. K. Baukus

ĮMINIMI
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KNYGOS ANGLŲ 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:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

J. A KISS IN THE DARK. PUomtlSnj Ir Intymtn navtyjtlt
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130 p«L Kaina CJO.

Dr. Ju«sat K HISTORY O? LITHUANIA. Lletarot iatortJoi
antrauka nuo pat •enąju amžių iki pokario ■etų. Vidutinio formato 147 
>«L. kainuoja SI.00.

Dr. JuazM B. Kantus, VYTAUTAS THE GREAT. Utorlmal DIA Vy 
auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvoj valrtyoea ir joa kaimynu i»torii» 
!11 p«L Kaina 0.00. Kletaia tirikUaia J4.00.

DauKnnaa tiu knyeu yra tinkamos dovano* Įvairiomis progomia. Ja* b 
rita* knygą* galima bdgyti itailankiu* | Naujiena* arba ataiuntu* čeM v 
Mnijine perLiidt

NAUJIENOS
ITM RStrMi. Ckfeae*. tK <♦<•»

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIA,* GAUTI NEPAPRASTA! (DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS

(

Dr. A. J. Gowan _ MINTYS IR DARBAI. 230 p«L, liečiančiu* 1908 
toetu Įvykiui. Jablonakic ir Totoraičio jaunai dienai Ir *tud 
rtptotma.___ tą_»

Or. A. J. Guatan — DANTYS, ju priežiflr*. rveikita Ir groži*
Kietai* vtrtellaia, vietoje E4 00 dabar tik _______ _ «.«•
VlnkStal* rirMlai* tik __________________________ H_aa

Dr. A. J. — AUKiTA KULTŪRA — tIAURO* tMON*»
KeUonA* Auropa lrpOdC»l. Dabar M k . tt.ee

^■Uma tele rfcriteAyM atalvnfve ftekj
■wrWyMa Kaleew erWedaM

NAUJIENOS,
1TJ1 8«. BALSTKD ST. CHICAGO. ELL. «•«»!

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

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

Minkšti viršeliai $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai___________ _______ $15 0d

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai__ $10.00

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį pašto išlaidom*.
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Kongresui reikia ruoštis
Aną dieną minėjome, kad visi turime prisidėti 

prie ruošiamo Amerikos Lietuvių Tarybos kongreso, 
šaukiamo Ohio valstijoje, Clevelande. Visiems aišku, 
Kongresas pats neišaugs, jį privalome paruošti. Pir- 
mon eilėn kongreso paruošimu turės rūpintis ALTos 
vadovybė, pradedant pačiu pirmininku ir baigiant sek
retorium; Į pirmuosius darbus turi prisidėti kiekvienas 
ALTos vadovybės narys.

Pati svarbiausią darbą atliks Clevelando Amerikos 
Lietuvių Taryba, kuriai šiais metais pirmininkauj in
žinierius A. V. Pautienius. Jis pasistengs į kongreso pa
ruošiamuosius darbus įtraukti visas dideles ir mažas 
organizacijas, kurioms rūpi Lietuvos laisvė ir neprik
lausomybė. Visos organizacijos, kurios sudaro ALTą, 
privalės,! dąrbą Įtraukti visus padalinius, ,egzistuojan
čius Clevelande. 1 '

Clevelando lietuviai devintąjį ALTos kongresą pa
ruoš, bet jie nepajėgs suvežti organizacijų atstovus į 
kongresą. Šiuo darbu teks daugiausia rūpintis ALTos 
centro valdybai, jos pirmininkui ir ir visiems valdybos 
nariams. Bet ir centro valdybai bus sunku, jeigu mes 
patys nesiruošime vykti į kongresą ir nebūsime pasi
ruošę svarstyti pačių svarbiausių šių dienų klausimų. 
Visi privalome pačius svarbiausius reikalus patys ap
svarstyti, tais klausimais rezoliucijas paruošti, kad kon 
grėsė jas galėtume pasiūlyti.

ALTa visuomet skyrėsi nuo kitų ■ organizacijų, nes 
jos nariai ir ją sudarančios organizacijos intensy- 
viai dirbo Lietuvos laisvinimo srityjeį Am. Liet: Taiy^ 
bos nariams labiausiai rūpėjo Lietuvos laisvė ir nepri
klausomybė. ALTą sudarančios organizacijos ir atsto
vai dėdavo į šalį visus kitus klausimus, bet savo meti
nėse konferencijose ir penkmetiniuose kongresuose pir 
mon eilėn svarstydavo Lietuvos laisvės reikalus. Ame
rikos lietuviai žinojo, kad Lietuvos jie neišlaisvins, bet 
jie padės tiems lietuviams, kuriems gimtinis kraštas te- 
berūpi ir kuriam jie yra pasiryžę padėti.

Visi privalome daboti, kad visos didesnės lietuvių 
organizacijos, kurios priklauso ALTai, pasiųstų 

į savo atstovus į Clevelandą. Visi privalo žiūrėt, kad 
išrinkti atstovai galėtų Clevelandą pasiekti ir ten 
galėtų apsigyventi. Kas Clevelande turi pažįstamus, tai 
privalo išaiškinti, ar galės kurią naktį pas pažįstamus 
praleisti, o kas Pajėgs, tai privalo užsisakyti kambarį 
viešbutyje ar motelyje. Lietuviai yra draugiški ir vai
šingi, jie nori seną savo pažįstamą apnakvydinti. Visa1 
tai galima padaryti, jeigu iš anksto susirašysi ir pra
neši, kad planuoji būti Clevelande.

Važiavimą į Clevelandą taip pat reikia iš anksto 
organizuoti, lietuvių kolonijos ruoš busus ar busų gru-i 
peš, kad galėtų ten nuvažiuoti. Bet galima sudaryti gru 
peš automobiliais į Clevelandą nuvykti. Kelevine ma
šiną galima net keturis žmones nuvežti, o kas turi erd
vesnes mašinas, tai gali ir daugiau susodinti.

Svarbu, kad kongrese būtų keliami patys svar
biausi šių dienų klausimai. Rezoliucijų projektus turės 
paruošusi ALTos vadovybė, bet nieko nepakenks, jei 
kiekvienas kongreso narys pasiūlys savo rezoliucijas 
svarbiausiais klausimais. Metiniuose suvažiavimuose 
paprastai keliami begiamieji reikalai, o kongresuose 
svarstomi svarbesni kovos už laisvę klausimai. Tre

čiame kongrese bus svarstomi tremtinių klausimai. 
New Yorką pasiekė pirmoji didesnė tremtinių grupė. 
Jie sveikins kongresą ir pasisiūlė visa širdimi prisidė
ti prie ALTos vedamo darbo. Didelė tremtinių daugu
ma įsitraukė į ALTos tuo metu vestą darbą, bet kiti, įsi
vaizdavę gudresni, nutarė patys geriau suorganizuoti 
lietuvius ir jiems vadovauti. Netrukus paaiškėjo, kad 
Amerikos lietuviai taip jau lengvai nesiduoda valdomi. 
Jie nori suprasti, o tiktai vėliau petį priremti. Jeigu 
projektas jiems nepažįstamas ir neatrodo įvykdomas, 
tai jie nepritaria. Jie leidžia autoriams parodyti, ką jie 
gali, bet į jų projektus nesikiša.

Reikia neužmiršti, kad niekas lietuvių bėdomis ne 
sirūpins. Kiekvienas turi savo rūpesčių ir įvairiausių 
bėdų. Prieš 40 metų lietuvių tautą ištiko didelė nelaimė. 
Galingoji mūsų kaimynai, pavergę savo tautas, pradė
jo dairytis į kaimynų laukus. Kol Stalinas nebuvo susi
taręs su Hitelriu, tai nedidelės Pabaltijo valstybės ga
lėjo tvarkyti savo reikalus. Bet kai šie du galiūnai — 
komunistinė Rusija ir nacių Vokietija — susitarė, ma
žoms valstybėms nebuvo progos. Jeigu šitą probelmą 
suprasime, tai mes, būdami vieningi, galėsime paverg
tiems padėti. Bet jeigu mes tarp savęs koliosimės, skčlb 
sime melą ir šmeižtus, tai mus suskaldys, mūsų organi-, 
Racijas išardys ir sukels nereikalingą nerimą.

Visi privalome daboti, kad šis kongresas nepakenk
tų Amerikos Lietuvių Tarybai. Yra grupė žmonių, ku
ine nenori dirbti Amerikos Lietuvių Taryboje, kaip tai 
daro lietuvių mažuma, bet nori, kad ALTa nuo jų Pri
klausytų Jie bandys primesti ALTos kongresui tokius 
planus, kuriuos ALTa, visapusiškai aspvarsčiusi, jau 

atmetė. Jie planuoja ir svajoja, kad kongresas jiems pa^ 
dėtų padaryti tai, ko jie patys nepadarė. Jie nemokėjo 
ALTos narių daugumos įtikinti, bet nori tai padaryti 
suvežtais balsais.

Važiuokime visi į Clevelandą. ALTos kongresas 
privalo apginti ALTą nuo pasikėsintojų apardyti se
niausią ir naudingiausią Amerikos lietuvių orga
nizaciją. ........ „L x .i.,-. ......

o T _,T_TT.T _ T _ _ _ - -F5 iŠ T 1 tI Pasigavęs šią V. Rastenio: bausme atlieka už Lietuvos ri-
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. 7

Sovietų Sąjungos premjeras Viačeslavas Molotovas (iš kairės į dešinę), 
Stalino patarėjas maršalas šapošnikovas, nacių užsienio reikalų minis- 
teris Joakimas Ribentropas ir diktatorius Josifas Stalinas lygiai prieš 
40 metų Maskvoje pasirašė slaptą sutartį Antrajam Pasauliniam karui 

pradėti ir Pabaltijo valstybių nepriklausomybei panaikinti,

PASTABOS DĖL VLIKO VALDYBOS
DEKLARACIJOS

Yra toks senas žmonių posa- pažįstamas Lietuvos valstybės 
Eisi pro dvarą — gausi) menamas išnykimas, o kitu kiek 

vis tiek) dviprasmiškai teigiama Lietuvą 
esant Sovietų Sąjungoje, vadi
nasi, prijunkstama prie sovieti
nės inkorporacijos” (Draugas, 

kis: 
mušti, vengsi dvaro - 
muš”. Tas pats tinka ir tani tik
riems atvejams šiais laikais. Kai 
VLIKo valdyba paskelbė savo 
deklaraciją, tai kai kas randa, 
kad iš viso jos nereikėjo skelbti. 
O jeigu nebūtų paskelbę, tai 
būtų daromas priekaištas: “O 
ką gi naujoji VLIKo valdyba ža
da daryti, ko ji tyli?”

Kiekvienoje deklaracijoje ar 
viešame pareiškime visados yra 
tam tikra dozė retorikos. Būtų 
per daug nuobodu vis kartoti 
tas pačias sausas frazes, kaip 
dukart du yra keturi. Tačiau iš-Į 
kraipyti deklaracijos mintis ir 
surasti “klaidas”, kuriu, ten 
nėra, tai jau žurnalistinis žbng- 
liravimas. Taip V. Rastenis pri
rašė “Akiračių” gegužės mėn. 
5 numery pusantro didelio for
mato puslapio visokių pamoks
lavimų. Jis ten metė įtarimą, 
kad esą naujoji VLIKo valdyba 
savo deklaracijoj įrašiusi “Lie-
tuvos valstybės mirties metri

1979. Vn.7).
Abu autoriai yra teisininkai, 

todėl jiems turėtų būti žinomi 
tarptautinės teisės terminai “de 
jure” ir “de facto”. Ir mes pa
tys, ir mums draugiškos Vakarų 
vyriausybės pripažįsta, kad “de 
jure” Baltijos valstybės tebeeg
zistuoja, tačiau “de facto” jos 
yra sovietų okupuotos ir jų val
domos. Dabar dėl kalinių. 
YLIKo deklaracijoj yra kalba
ma apie asmenis, kurie “kenčia 
tremtį ar įkalinimą Sovietų Są
jungoje”. Visiems tenka girdėti 
apie Petkų, Gajauską Paulaitį, 
Sadūnaitę ir visą eilę kitų lie
tuvių, kurie yra nuteisti, ištrem- 
ir kenčia Sov. S-gos kalėjimuo
se ir stovyklose toli už Lietuvos 
ribų. Ar mes turime juos pa
miršti ir nutylėti apie jų kan
čias? Gal tie teisininkai pasa-

ką”, pavartodama sakinį “atsta-’kys, kad juos nuteisė “tarybinės 
tyti suvereninę Lietuvos valsty- Lietuvos teismas”.-Tai kodėl jie

verenumas” ir “laisvė”.
Lietuvos'1938 m. konstitucijos 

pirmasis straipsnis sako: “Lie
tuvos Valstybė yra nepriklauso
ma suvereninė. -.Jos.- „suverenu
mas priklauso Tautai”. Kiek
vienam, net ir neteisininkui, tu
rėtų būti aišku, kad tik laisva 
tauta gali vykdyti sąyp suvere
numą. J eigų kraštas - yra oku
puotas ir. tauta. pavergta sveti
mos jėgos, tai ji to, suverenumo 
vykdyti . negali. Užtat mums 
reikia dėti visas pastangas,1 kaip 
pabrėžiama VLIKo deklaracijoj, 
atstatyti de facto Lietuvos vals
tybinį suverenumą. Labai tiks
liai K. Škirpa savo knygai apie 
1941 m.T įvykius davė' antraštę 
“Sukilimas Lietuvos suverenu
mui atstatyti”. (Dėmesio, pasku
tiniam žodžiui!)

Daug ką V. Rastenis ten pri
rašė. Jam nepatinka kiekvienas 
sakinys apie patriotizmą ar re
liginius jausmus. Skonio daly
kas, pone Rasterii, tačiau dauge
lis lietuvių yra ir patriotai, ir 
religingi žmonės.

Dr. Jonas Balys- 
(Bus daugiau)

— Andrew Youngui pradėjus 
remti palestiniečius, Chicagos 
žydai nutarė neduoti aukų įvai
rioms juodžių grupėms. ;

— Irano kurdai skelbia, kad 
iki mirties kovos prieš islamiš
kas naujoves. —

Baudžiavos laikai Lietuvoje 
iki 1863 metų sukilimo

(IŠ ANDRIAUS RYLIŠKIO IR JO SENELIO 
ANUPRO ATSIMINIMŲ)

PIRMOJI IŠPAŽINTIS
(Tąsa)

— Anuprai, mačiau tavo tėvą bažnyčioje.
— Tai nieko, po mišių susitiksiu, — tyliai 

jam atsakiau.
— Žiūrėk tavo marškiniai susi.ulaužę — 

piktai pastebi Jonas, — kelnės nusmukę. Palauk, 
pataisysiu.

— Neveik, kas tau darbo?
— Pamanyk, ponaičiukas. Vakar turbūt, iš 

ilgų marškinių išlindai ir naujų kelnių visai ne
moki nešioti. Durnius!

— Pats durnius, — nekantriai atsikirtau su 
pagieža.

Čia susigriebiau, kad esu tik ką atlikęs iš
pažintį, Mano palaimos stovis išblėso, kaip rūkai 
saulėje. Apmaudo ašaros ritosi kažkur prie go
murio ....

T č vcH* pasitiko mane iš bažnyčios išeinan
ti. Jis nustebi kad aš toks išblyškęs ir rimtas.Jau 
čiausi pavergęs ir nesinorėjo kalbėtis. Valgėme 
kažkodėl ant mūsų vežimo po plačiašakiais gluo- 

siais Labanore su Cibais. Atsisėdau prie tėvelio, 
nugara į Joną, kad jo nematyčiau.

Grįžus namo sesuo užkalbino, bet aš neno
rėjau kalbėtis, kaip ir visu keliu su tėvais. Net 
nebeatsimiau tos dienos įvykių ir galvoje nebuvo 
įspūdžių.

• > S

ŠEIMYNINIAI ŪKIO REIKALAI
—Jau mūsų kiaulytės nebegyvens. Atrodo, 

jos serga nepagydoma raudonlige.
Iš josios akių riedėjo stambios ašaros. Tė

vas, grįžęs vakare iš dvaro, prie diendaržio ir
gi nubraukė ašarą. Po dviejų dienų netekome 
kiaulių.

Rugių sėjos laike praviri klojimo vartai ro
dė tėvą, valantį šautuvą. Mano dvylikamečio 
akys gaudė šautuvo dalis ir stebėjo tėvo rankų 
judesius.

— Gal ir tu, vaike, norėtum pamėginti šau
dyti? — sako tėvas.

Jis pastebėjęs mano džiaugsmą, valandėlę 
žaidė juo. Užtaisęs abu šautuvo vamzdžius, išėjo 
laukan ir aprėžęs anglimi klojimo vartuose aps
kritimą, paženklino jo centrą. Po to pasitraukęs 
nuo vartų keliasdešimt žingsnių pradėjo taikyti 
į patį apskritimo centrą. Trinktelėjo šūvis. Priė
ję prie vartų pamtėme šratus gražiai sutilpusius 
aprėžtame apskritime.

Pagaliau mano svajonė išsipildė. Medžiokli-

T

nis tėvo šautuvas mano rankose. Stebino mane jo 
sunkumas, bet atsargumas traukė akis prie vam
zdžio. Pačios rankos laikėsi prie vamzdžio. Šyp
sodamasis tėvas įspaudė šautuvo vamzdį tarp so
delio patvoryje augusio lazdyno krūmo šakelių 
ir liepė šautuvo buožę atremti į dešinį petį. Pla
čiai išskėčiau kojas ir primerkęs kairiąją akį il
gai taikiau į tėvo nubrėžtą anglimi apskritimą 
vartuose. Šaunant smarkiai išsigandau atatran
kos ir stebėdamasis tokios baimės net išraudau. 
Bijojau, kad šautuvas neiššoktų iš rankų. Šratai 
įsmigo aukščiau rato. Paprašiau tėvo užtaisyti 
šautuvą dar kartą, šį krtą šoviau drąsiai, bet 
šratų pėdsakų nebebuvo lentoje, o kairėje sieno
je matėsi daug sulindusių šratų. Tėvas juokėsi,, o 
aš bandžiau jį įtikinti, kad gal mano šūvio Šratai 
sulindo į tas pačias skylutes, kur ir pirmieji. Tė
vas šypsojosi kraipydamas žilais ūsais.

Vakarėjant visa šeima susirinko gryčion. Se
suo aštuoniolikmetė mergina parėjusi iš dvaro 
virė vakarienę. Troboje pilka rudens vakaro Švie 
sa grūmėsi su rausva besikūrenančios dūminės 
krosnies šviesa. Ji keistai apšvietė žmonių vei
dus, darydama juos negyvais ir rūsčiais.

Tėvas atsisėjęs galustalėje ir kišdamas ta
baką į pypkę tarė:

— Išstipo kiaulės ir mes šįmet neturėsime 
nei spirgo, hei mėsos, o visgi jaunimas auga, ži

nai ką moč, nusprendžiau sekmadienio priešauš
ryje eiti medžioti šernų su abiem vaikais. '

Mano Širdis nuo džiaugmo kilnojo pašut
inus marškinius, lyg po ilgo bėgimo. Nekantrau- 
damos akys sekė motiną.

Motina sėdėjo prie kanapių kuodelio su verp
ste rankoje besikūrenančios krosnies nušviesta. 
Jos veido bruožai išsisklaidė ir sustingo. Ji giliai 
pergyveno artėjantį pusbadį ir vaizdavosi, kad 
visus metus šniaukšime bėralinę duoną, žuvy
tes ir bulves. Jos susirūpinę akys daugiau žiū
rėjo į gryčios aslą, bet ne į besisukančią pirštuo
se verpstę.Lūpos buvo susičiaupę,bet burna atro
dė apvali, tarytum išmetinėjimus ir priekaištus 
rikiavo už dantų. Žinojau, kad ji kartais mokė
davo kietai užsičiaupti.

Ji pakėlė akis į mane, žvilgterėjo į seserį ir 
įdėmiai pažiūrėjo į tėvą. Josios akyse neišskai
čiau minčių.

— Tu nori vaikus nuvesti į šemynus medžio
ti ? — tarė motina.

Tėvas linktelėjo galva ir kimšo tabaką į sa
vo medinę pypkę. Jo akys įdėmiai ir rūpestingai 
sekė motinos veidą. Galiausiai, vėl mūsų visų vei 
dais perbėgo motinos akys. Pasigirdo josios pa
vargęs ir lyg pafūžęs balsas:

— Ką gi padarysi, jei neturime ko valgyti.
(Bus daugiau)
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DR. K. G. DALUKAS
AKU! E RIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Modical Building) Tai. LU 5 6446 
Priima Ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wtf^hwtir Community klinikos 
Medicinoj direktorius

1938 S. Manh<ūn Rdw Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomu ii 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Teki 562-2727 arba 562-2728

TE1------ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 Wa*t 103rd Straot 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 St. Tai. 737-5145

Tikrina Pritaiko aiming jj 
“contact lenses”

VaL agai fusitarimą. Uždaryta treč.

DR.LE0NAS SEIBUTIfe 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirta. 5—7 van rak. 
OfI3O talaf.: „776 >830 

Razidonciios tolofu 448-5545

raštai, IV t.): “Politikos kovoj 
dr. J. Basanavičius buvo nacio
nalistas. .. Šios taktikos laiky
damasis dr. J. Basanavičius vis 
dėlto nebuvo fanatikas partinis. 
Ir partija jam nebuvo objektas 
veiksmui, tik priemonė. Jis šiaip 
gina tautą, bet džiaugiasi, kad ir 
kiti kitaip moka ginti... Tautos 
darbe jam visi lygūs, nes visi 
pašaukti tam darbui dirbti... 
Aukščiausias tikslas (tarnauti 
savo tautai in toto) neleido dr.1 
J. Basanavičiui būti bent kuria- į 
me dalyke — šal'šku. Tuo jis 
laimėjo tokią nepaprastą ir di
džiule tautos pagarbą ir net 
meTę”. Dr. O. Norem (99-144) i 
pabrėžė: “Lithuania would: 
need a young and vigorous 
group of specially trained tech
nicians for the future leader
ship of the nation”. (...)

APIE LIETUVIŲ TAU
TOS MOKYTOJUS

Ne kartą buvo kalbama ir ra
šoma apie lietuvių tautos mo
kytojus. Lenkų apaš:alai moki
no lietuvius, jog lietuviai turi 
kalbėti ir melstis lenk škai, nes 
lietuvių kalba yra stabmeldžių 
kalba (“poganski język’-), ku
rios kaipo tokios Dievas nesup
ranta ir pan., nors ir lenkų kal
ba, prieš priimant lenkams 
krikščionybę, buvo pagoniška. 
Ir stačiatikių šventikai mokė, 
kad stačiatikiai turi kalbėti tik

Nemažai lietuvių, garbindami 
svetimus blizgučius, paskendo ir 
'kęsta svetimuose vandenynuo
se. Dar ir šiandien daugumoj 
skiriamos premijos nieko bend
ro su lietuviškos dvasios sužadi- 
n.mu kūriniams ir 1.1.

Dr. A. Maceina (92-141) kons
tatavo: “Kas jaunystės metu 
gimtosios kalbos neišmoko to
bulai. .. tas niękados nemąstys 
tikrai tautiškai ir visada bus at
viras svetimoms įtakoms”. To
kiu būdu tikrais lietuvių tautos 
mokytojais gali būti asmenys, 
kilę iš tėvų lietuvių, mokėjusių 
gerai lietuviškai kalbėti, nes 
priešingai esant — jie negalės 
gerai mąstyti lietuviškai, nesup
ras gerai lietuvių tautos gyveni
mo būdo, jos reikalų, siekimų 
etc., tuo pačiu jie negalės lie
tuviams nurodyti lietuviškų ke
lių, kad lietuvių tauta būtų ge
rai susipratusi, tvirta, auganti, 
gyva. Be to, tikriems lietuvių 
tautos mokytojams reikia gerai 
pažinti lietuvių tautos laimin
gus ir nelaimingus įvykius, ku
rie lėmė ir lems jos likimą. Taip 
pat jie turi trokšti lietuvių tau
tai tik gero ir jos likimu ir ge
rove rūpintis.

Tad, atrodo, prie tikrų lietu
vių tautos mokytojų galėtume 
priskirti: kan. M. Daukšą, S. 
Daukantą, vysk. M. Valančių, 
dr. J. Basanį-Basanavičių, dr. 
V. Kudirką, prel. prof. dr. J. Ma-

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Viską darykite su meile". — 1 Kor. 16:14.
Dievas yra pats užuojautos ir meilės šaltinis. Šventąjame Rašte pasa

kyta: “Dievas yra meilė“. Todėl visi Dievo vaikeliai turi būti jam panašūs 
ir mylėti vieni kitus. Apaštalas Povilas saKo: “Kas pasilieka meilėje, pa
silieka Dievuje ir Dievas jame”. Kai tikrųjų Kristaus pasekėjų tikėjimas su
stiprėja, tada ir jų meilė padaugėja. Jų sprendimas irgi pasidaro teisinges
nis, nes Dievas duoda jiems sveiko proto ir meilės dvasios. Apaštalas Jo
nas sako: “Dievo meilė pasirodo mums tuo, kad Dievas atsiuntė į pasauli 
sr o viengimį Sūnų, kad mes gyventumėm per jį. Jei tad Dievas mus taip 
ji.ylėjo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus”. (1 Jono 4:9, 10) Todėl mums 
duotasis patarimas yra nemylėti vien tik žodžiais, bet gerais ir pagelbingais 
darbais.

ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303 
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DR. C. k: BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Avė.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-1004

Trečia, įstatymai turi rūpin
tis visais tautos bei valstybės 
reikalais, G. Mazzini (95-138) lū- 

! pomis tariant, “atsakyti į visos 
tautos širdieš plakinią”. Ketvir- 

j ta, įstatymai turi gimti iš pa
čios tautos, jos papročių bei tra
dicijų, jos teisinės sąmonės, 6 ne 
kopijuojami iš svetimų kodek
sų, kaip paaiškino dr. A. Macei
na (92-101): “Teisinė tautos są
monė įstatymuose išeina aikš
tėn regimu pavidalu... Tauta 
savo papročiais ir tradicijomis 
duoda įstatymams medžiagos, o 
įstatymuose ji suvokia save pa
čią. Tautos išsivystymas gimdo 
Įstatymus, o šie savo ruožtu pa
prastai patobulina pati išsivys
tymą. Valstybė blogai auklėja 
tautą, kopijuodama įstatymus iš 
svetimų kodeksų arba juos kur
dama pagal iš svetur atsineštas 
idėjas”. Tik gaila, kad į tai ne
buvo pakankamai kreipiama dė- dr. 
mesio bei daroma pastangų, to- kan. prof. J. Tumas (Vaižganto

J. Venclova yra paruošęs, 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) 

dėl ir nesusilaukėme savo 
rai b'etų visko teisyno.

VALSTYBĖS VADAI 
. BEI VADOVAI

Jau senovės romėnai sakyda
vę: “Caveant consules, ne quid 
respublica detriment! capiat” — 
tebudi konsulai, kad valstybei 
nebūtu žalos. Vadinasi, reikia 
valstybės reikalus gerai supran
tančiu vadu bei vadovu, kurie 
būtų pasiruošę visokiems even
tualumams, kad nenukentėtų 
valstybės bei tautos interesai. 
Tad prof. R. Flewelling (42-235) 
nurodė, kad vadų geriausia sa
vybė — rūpestingumas gerai 
suvokti ateities įvykius. Ypač 
re kalinga vadų, kurie savo tau
tos bei valstybės interesus sta
tytų aukščiau savo partijos rei
kalu ir mokėtu su kitu sroviu 
žmonėmis sugyventi, koks buvo 

J. Basanis - Basanavičius:

rusiškai etc. Panašiai mokė ir 
kai kurie protestantų kunigužiai 
net nepriklausomoj Lietuvoj. 
Toki lietuviu moky’ojai daugy
bę lietuvių prieš Dievo valią 
nutautino.

Taip pat Nepriklausomoj Lie
tuvoj atsirado lietuvių tautos 

; mokytojų, kurie mokė lietuvius, 
jog lietuviai buvo nekultūringi, 
kad lietuviams reikia sukurti 
kultūra iš rusu ir lenku kultūrų 
sintezės, kad tik forma gali būti 
lietuviška, o turinys privalo būt 
internac:pnališkas ir pan., žo
džiu, mokė, kad lietuvius pada- 

‘ rius be lietuviškos dvasios, be 
lietuviškų principų, be lietuviš
ko charakterio, linkusius pasi
duoti svetimoms Įtakoms, eo ip
so nerūpestingiems savo tautos 
bei tėvynės Lietuvos reikalams. 
Tenka pastebėti, kad šie lietuvių 
tautos mokytojai turėjo nemažą 
pasisekimą. Dar ir šiandien, ka
da mūsų tauta yra dideliam pa
vojuj išnykimui nuo žemės pa
viršiaus, reiškiasi pas lietuvius 
didelis nerūpestingumas lietu-! 
viu tautos išlikimo reikaluose.

čiuli (Maironį), kan. prof. J. 
Tumą, arkivysk. prof. P. Karį- 
Karevičių, Vydūną (V. Storas
tą), vysk. dr. P. Brazį, mokyto
ją Juozę Vaičiūnienę etc., kurie 
gvvu žodžiu ar raštais ir savo 
pavyzdingu lietuvišku gyveni
mu bei' lietuviškais darbais mo
kė lietuvius būti gerais, sąmo
ningais lietuviais ir darbuotis 
savo tautos ir tėvynės Lietuvos 
gerovei, kad lietuviu tauta am- O 7 v
žiais gyvuotų.

(Bus daugiau)

Išsiblašęs profesorius

— Ponas profesoriaus, ponas 
profesoriau, priešakiniame 
kambaryje vagys!

— Kiek kartų aš jums sa
kiau, kad nutilęs nėra namie!

Arthritis Sufferers!
Now. Get relief » 

for painful inflammation 
and protection for your stomach!

For minor arthritis pain. Arthritis Pain 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
antacids for double stomach protec
tion. Try Arthritis Pain Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
Anacin?
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Fashion Adventure This Summer

Forging Fuel Economy
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throughout history, makes a fashion

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
Is getting from car parts before they even go into the auto
mobile. The fuel gas is being saved at Chevrolet’s Detroit 
Gear & Axle plant in a simple metal testing procedure being 
performed here by Hazella Fuqua. The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be heat treated 
before they can be machined. Formerly all pinion gear forg
ings were put through the heat treating furnace. By selecting 
only the ones which need the heat treatment, some three 
million cubic feet of gag per month.-ox 36 million cubic

■■a ..

The trailblazer, a hero 
debut this spring.

And contemporary trailblazers such as John Brodie know ap
parel must fit their adventurous lifestyle.

Brodie, former All-pro quarterback for the San Francisco ’49ers 
and now a globe-trotting NBC- 
TV sports commentator, is 
typical of the modem pioneer. 
And he dresses for the part.

*For the man who wears a 
business suit all day, c' hes 
for leisure wear, like a safari 
suit, really allow you to change 
your mood and unwind,” said 
Brodie, who is national spokes
man for Jaymar-Ruby, the na
tion's largest manufacturer of 
quality men’s slacks and a 
trendsetter in sportswear.

And spring *79 has something 
to offer men of all tastes.

According to Burton B. Ruby, 
president of Jaymar-Ruby, 
everything from light terry and 
velour pullovers to breezy silk 
shirts and Bermuda shorts are

available this summer for the 
man on the trail of casual 
fashion.

Perfect for after-hours leisure 
wear or that backyard barbe
cue is the safari suit.

"The safari suit is the right 
antidote for the man who wears 
a business suit all day,” Brodie 
said. It features four patch 
pockets, a yoked bade and side 
vents. The safari suit is made 
for the time when a man can 
relax.

But no matter whether ft’s 
across the country like John- 
Brodie to cover a football game 
or golf match or just down the 
street to mail a letter, the right 
fashions can make any trip an 
adventure. <

EUDEIKIS
‘ GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGĄ

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

7

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AM8ULANSQ 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 Sb. 50th Ave., Cicero, Ill. TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDKINAS
Tel.: YArds 7-1138.11313319 So. LITUANICA AVĖ.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS I
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213 I

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

TeL YArds 7-1911

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET
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MŪSŲ SPAUDOJE
KVIEČIA VIENYBĖN NEPAsALINUS PAGRINDINIŲ 

NESANTAIKOS PRIEŽASČIŲ

Dirvos 33 nr. vedamasis “Rei- rinčių daugiau ko bolševikų bi- 
kalinga gera valia ir ryžtas" yra 
nuoširdus, bet naivus. Jį patei
kiu ištisai, pabaigoje prideda
mas trumpą komentarą:

‘‘Žmonijos jūra banguoja į 
vieną ar į kitą kraštą. Betgi, ga
liausiai. laimi tikra dvasinė kul
tūra, ne laikinos, kad ir labai 
blizgančios idėjos. Tų bangų sū
kuriuose ir mes maudomėsi, vie
nomis naudojamės, su kitomis 
kovojam: vieni bandome kilti 
į aukštį, kiti, tarsi baimės ap
imti, bėgam į krantą, kad tik 
nepaskendus bangų sūkuryje.

Šis klausimas nėra jau toks 
paprastas, kaip gal kam gali iš
rėdyti. Jei šitą alegoriją perkel
sime į šių dienų gyvenimo tik
rovę, toji kova, o ne bėgimas, 
nūdien lieka gyvybinis mūsų 
tautos uždavinys. Ir kaip mes 
veiksime ir kaip kovosime, nuo 
to priklausys ir mūsų laimėjimų 
viltis ir patys laimėjimai.

AR BIJOTI PAVERGĖJŲ 
KERŠTO? Į šį klausimą seniai 
atsakė rašytojas Ignas šeinius 
taip:

“Turime nustatyti viena: lie
tuvių tauta yra karo padėtyje 
su Sovietų Sąjunga. Neturim 
tai pamiršti nei keldami, nei 
guldami. Jei mes užmirštam — 
kaip neretai darom, niekados 
nepamirš tai bolševikai. Nepa- , 
mirš, kol jie iš pavergtos, lietu
vių tautos didumos nepadarys 
sau tinkamos masės.

Neturim pamiršti ir kito 
fakto: vergijoj likusių ir svetur 
esančių lietuvių ne tik padėtis 
skirtinga, skirtinga ir taktika 
bei artimiausieji uždaviniai. Kas 
jiems negalima, galima mums. 
Taip, pavergėjai žiūri, kad ir 
mes svetur ne, daug ką galėtu
me. Keršija mūsų anapus gyve
nantiems, įsifiltruoja mūsų tar- 
pan, skaldo mus iš vidaus.

Nemažai nesideda tautinės 
kovos talkon, bijodami bolševiku 
keršto. Bet yra laisvėj esančių 
susipratusių lietuvių, ir hetu-

joti, bet vis dėlto laikosi nuo 
tautinio reikalo nuošaliau”. I

Kai pradedi lietuviškąją spau- 
į dą skaityti, tuoj įsitikini, kad 
i nestinga mūsuose ryžtingo “ka-, 
ringumo”. Bet prieš ką yra lie-1 
jamas rašalas? Nagi, vyksta ko
va tarp savęs: ginčai, neobjek
tyvi kritika ir kitokie negala
vimai. ..

Jau būtų laikas pastatyti taš
ką tiems nelemtiems ginčams; 
kas buvo negerai, kas vedė prie 1 
nesantaikos, kas blaškė veiklos1 
jėgas, kas stūmė iš realaus ir( 
vieningo Lietuvos laisvinimo 
kelio. ;

šiandien mes negalime liū
liuoti savęs, kad Lietuvos Ne
priklausomybės aušra patekės 
savaime ir mus pažadins iš mie
go laisvam gyvenimui. Ir šian
dien ir rytoj mums reikia sun
kiai grumtis tarptautinėje are- . 
noje dėl savo tautinių teisių ir 
sovietų bolševikų pavergtos 
laisvės ir Lietuvos valstybės 
atgavimo.

Mūsų gyvenimo srovės plotis 
ir gylis svetur yra visai kitoks,

of Aslro- L ESTATE
Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALI

NUOLA1-
SKELBl-

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

savarankiškumui ir vadavimo 
viltis ir kova turi būti vie
ninga!”

Viskas ’ iš paviršiaus atrodo 
grąžu ir gerai. Bet taip nėra ir 

i nebus, kol mūsų tarpe yra as
menų, siekiančiu dominavimo, 
bet sąmoningai ar nesąmonin
gai, už pinigus ar be pinigų pro
paguojančių ir vykdančių mums 
nepriimtinas svetimas idėjas. 
Juk vienas toks veikėjas net 

..spaudoje šmeižė keletą jam 
priešingų veikėjų, kurių viena 

•parašo Dirvai vedamuosius.
rį Reikia pirma panaikinti pa
grindines nesantaikos priežas
tis, 
bai 
nės

,nei kitų tautų. Tai reikia įsisą
moninti ir gerai suprasti, kad 
nesivaikytume kažkokių šmėk-j; 
lų, nesiginčytume dėl tokių da- ■ |

Tel. 247-5081 (Pr.)

Sac

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsi

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

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow,’ DAR NEVĖLU
įrengtas skiepas. 3 toiletai, didelis, 
garažas, arti Marijos mokvklos ir ŠvJ PALIKIMAS. Modernus apie 20 m. 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj'galima už- 2 butu mūro namas ir muro gara-
imti.

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

Prašau 
telefoną 

Viliojanti

o tik paskiau siekti taip la- 
reikiamos. vienybės. Šaluti- 
priežastys pačios pranyks.
' "" - ’ K. Petrokaitis

sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Km. 1717. Mes kal
bame lietuviškai- 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
America’1 Federation 
logeiA (Pr)

• SPECIALI 20% 
DA PRISTAČIUS šį
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 

iliai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi | 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijiis. Mokame aukštas i

=.a ■ ■ -^-=r-- kainas. PATRIA, 4207 So.
bent pusę mokslapinigių. Mo-. ramento - prie Archer, 
kyklos vedėjas yra Pranas Raz
minas.

— Jaunučio Puodžiūno baleto 
studija, 2656 W. 71st St., pradės 
pamokas rugsėjo 4 d. Registruo- Į 
tis studijoje arba tel. 778-7182.: 
Prie mokyklos veiks mankštos) 
klasė suaugusiems.

— Vinco Krėvės lituanistinė Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ 
mokykla Filadelfijoje pradės išleista knyga su legališkomis 
mokslo metus rugsėjo 8 d. 10 va-* formomis.
landą ryto pamaldomis šventoj Knyga su formomis gauna 
Andriejaus bažnyčioje. ! 
maldų bus mokinių registracija] ■ - - .
ir pamokos, taip pat tėvų susi- Į gOj ILL. 60608. Kaina $3.00^ 
rinkimas. Prie mokyklos bus 
vaikų darželis ir speciali klasė 
lietuviškai nemokantiems bei 
silpnai kalbantiems. Mokyklos 
vedėjas yra Btasys 
737-4798.

po pa-jma Naujienų administracijoje 
straciia South Halsted St, Chica

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

839*1784 arba 839-5568.

Rudis, tel.

TRUMPAI Ilykų, kurie neturi nieko bendro 
su mūsų tikruoju tautiniu gy-

.venimu.
Pasaulį stebinti ir pagarbą sau _ 

nusipelnyti galima karšta ■ tėvy-- jpirtinė darbų paroda atidaro- 
nės meile, tautiniu susipratimu, -Hia rugpiūčio 3i_-d. 7 vab vak. 
nenuilstamu darbu ir pasiauko- 'Jaunimo centre. Uždaroma rug- 
jimu dėl laisvės. Tai yra dory-F sėjo 7 dieną..
bės, kurios sujungtos su mūsų į _ Dmnūs Lemont_
medžiaginiu pasiruošimu ir pa-j m išrinktas gALp0 skyriaus 
jegumu, padės mums tikslą pa-» 
siekti. * * i ' ■

Dirbdami ir siekdami laisvės 
r-r nebūkim :šakbix Prie Lietu
vos laisvinimo rikiuokimės ne 
su tuščiažodžiavimu bei fantas
tiniais planais, bet su nuošir
džiais darbais ir medžiagine pa-' 
rama. . ’ , J ,,t.z

Reikia, kad visos srovės su- - > • . • f Į”’ ■ >s . - . t
bėgtų į vieną vagą tautiniam

Dali. Telesįoro Valiaus po-

— Kr. Donelaičio 
nių Mokyklų Tėvų

Lituanisti- 
komitetas

įuozo šmotelio

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

Graži, lengva! skaitoma i 
įdomi 250 puslapių knyga su

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

pasiskirstė pareigomis ir jau autoriau? troboje.

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.

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

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

nimo vajaus talką!

pirmininku, Ona Abromaitienė 
— sekr., Janina Lieponienė — 
ižd., Ada Misiuliėnė ir Birutė 
Navickienė — valdybos narė
mis. Ilgametis pirmininkas Ka
zimieras Balčiūnas,, sulaukęs 73 
metų amžiaus, atsjsakė kandi- 
dątuoti. Valdyba ruošiasi meti
nei šąlpos rinkliavai. .
'• — Marquette Parko lituanis
tinė mokykla registruos moki
nius į visus skyrius rugsėjo 5 ir 
6 d.‘ nuo vidudienio iki 2 vai. 
popiet parapij oš ' mokyklos 106 
kambaryje, Įėjimas iš pietų pu
sės. Tėvų komitetas ten priims

pasiruošęs 1979-80 mokslo metų 
darbams. Pirmininkė A. Stepo
navičienė, vicepirmininkė B. 
Sasnauskienė, iždininkas A. Ja- 
rūnas, iždininko pavaduotoja! 
B. Pabedinskienė, sekretorė Z. 
Deveikienė, korespondentę J. 
Norvilienė, parengimų vadovė 
R. Šlapkauskienė, jos. pavaduo
tojos: R. Račkauskienė ir D. i 
Šlenienė, technikinių reikalų 
vedėjai: E. Eringis, J. Maleiška 
ir A. Pocius. Mokinių registra
cija vyks rugsėjo 8 d., nuo 9 vai. 
ryto iki 1 vai: popiet McKay 
mokyklos patalpose.

— DENGIAME ir taisome vi- Al'
sų rūšių stogus.. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. Į

Čikagos ir apylinkės lietuvis - 
skirsnelių mėgėjai, prašomi ai 
vykti ir knygą pasiimti. Kitu 
gyvenantieji prašomi užsiss 
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago. IU. 60629.
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įvairi aodrauda —INSURANCE 
31JTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600. i

i

OPEN HOUSE SUNDAY
7943 W. 163rd Court, Tinley Pk., UI. 
3y owner, front view town house. 
I car attached garage. 2 bdrms., I’A 
baths, cent, air, up-graded carpeting, 
ill custom decorated. Low 40’s.

429-5034 or 687-2047

ASILAS IR VILKAS

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

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

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

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savu..................  , kuris
yra naujas skaitytojas. Priede ........... dol.
Pavardė ir vardas ................ ............. ......... ......... .............................
Adresas ........ ......... . .............................. ........................................ .....

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė ..... .............. ......... .........

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

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas ____________________________________ __
Adresas _________ ____ ___________________________ ______

žas. "rengtas bėismantas. 
teirautis ir perduoti savo 
apžiūrėjimui iš anksto, 
kaina.

IABA1 SVARUS 2 butu J 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

Tuščias sklypas, tinka naujo namo 
statybai Marquette Parke. - į • /

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. ' į-

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie S18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

namas ir

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagosjniesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS / ;

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO-
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAt 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio- 
Liability apdraudimas pensininkamą 

Kreiptis:

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

Pievoje ganėsi asilas. Pama-1 
tęs sėlinantį vilką, jis apsimetė’ 
raišu. Prisiartinęs vilkas pa J 
klausė, kodėl jis šlubuojąs. Asi
las atsakė, kas lipęs per tvorą 
ir įsivaręs į koją rakštį, dabar 
prašąs vilką pirma ištraukti tą 

. pašiną, o paskui jį ėsti, kad 
ARVYDAS KIELA. Skambinti Į kramtydamas neįsidurtų. Vilkas 

„ paklausė.- Kai jis pakėlė asilo
koją ir ėmė žiūrėtiį nagą, tas 
kad spirs į gerklę, ir dantys vil
kui išbyrėjo. Iš skausmo sušau
kęs, vilkelis tarė:

— Taip man ir reikėjo! Iš tė
vo išmokęs mėsininko amato, 
kam ėmiausi daktarauti.

Taip ir žmonės, imdamiesi ne
tinkamo sau darbo, paprastai 
bėdų susilaukia.

(Iš Ezopo pasakėčių)

Tel- 434-9655 (PR)
— Horoscopes or Astrologies 

Tarot Card Readings. Saturday 
11. to 5 no appointment neces.;

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENS

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 • TeL WA 5-2787

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

ŠKOTO TAUPUMAS
Škotas vaišina kaimyną bul

vėmis ir vis ragina:
— Valgyk, nesivaržyk, mano 

paties augintos.
— Bet juk tu neturi daržo!
— Matai, aš kapinėse nusipir

kau kapui vietą. O kol dar mir
siu, sodinu ten bulves.

• 200 svarų juodoji meška už
gimsta tik. apie 6 uncijų svorio.

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

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

BEVERLY SHORES, IND.
3y owner — 2 story brick 9 room 
beautiful home on Lake Michigan, 
st floor — entry, huge recreation 

■oom, complete kitchen & 14 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

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas
2646 West 69th Street
Tel. REpublic 7-1941 -- • - .r

HELP WANTED — MALI 
Darbininky Reikia

CUSTODIAN
Responsible person' needed for full 
‘ime 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 
vith overtime. Good company 
benefits.

666-3251

MECHANIC

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

M. ŠIMKUS
Notary Public

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

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208'/2 W. 95th St 
Everg. Park, III. 
60642, - 424-8654

Slate Farm F»re and Casualty Company

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudu savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, Da
nams 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 iu gyvenimo pradžiai.

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

SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopu 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.
Tel. (212) 543-2210

ENERGY 
WISE f -

) i

Suy a ear no toro*'or 
■wa poworfui than yow 
•Md

to a tom LmmH

Bakery Experienced preferred.
Machinery-Electrical-Packaging >
equipment. Apply in person. |

FASANO PIE COMPANY
6201 W. 65th Chgo. 60638 |

767-8760

PERSONAL 
Asmeny Ieško

MOVING
Apdraustas perkraustyma* 

iš Jvairiv atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1182 arba 37M99* 
............................................ ■ ■ j

Esu 27 metu lietuvaitė. No^ėciar 
usipažinti vedybų tikslu su nevedu 
iu (nedivovsuotu) vaikinu? 27-35 m. 
>a'gusiu universitetą. Prie laiško pri-i 
’ėti foto nuotrauką. Suinteresuotiems J 
ašyti: Naujienos, Box 231, l

1739 So. Halsted St., ; 
Chicago, IL 60608 į

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

DENTURE WEARERS
j A major 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. Šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai. d.
Ir pagal susitarimą.

Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, Ill. 60629
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