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NEW YORK, N.Y. — Aš la
bai apgailestauju, kad taip rei
kalai susidėjo ir mano žmona 
negalėjo pasilikti Amerikoje 
kartu su manimi, — spaudos 
atstovams pareiškė Bolšoi teat
ro šokėjas Aleksandras Godu
novas. Jis tikėjosi su ja pasi
matyti. — Bet aš turiu vilties 
su ja vėl susitikti, — pareiškė 
Godunovas.

Godunovo advokatas nuvedė, 
šokėją pas kitus Amerikos ad
vokatų sąjungos narius ir su
darė sąlyga? teisininkams ' su 
juo pasimatyti. T <

‘ RUSAI SKELBĖ MELĄ .
Valstybės departamento vi

suomenės santykių tvarkytojas 
Hodding Carter III pareiškė, 
kad sovietų ambasados pareigū
nas Boris Davydov skelbia melą 
ryšium su Liudmilos Vlasovos 
noru išvykŲi jjSpyietų Sąjungą. 
Sovietų ambašadošpareigūnaš 
Davydov tvirtina, kad ginkluoti 
Amerikos pareigūnai buvo įlipę 
Į sovietų keleivinį lėktuvą, kai 
jame buvusi šokėja. Viešųjų 
santykių tvarkytojas H. Carter 
tvirtina, kad taip nebuvo. Gink
luoti Amerikos pareigūnai ne
buvo įžengę j? sovietų lėktuvą.

Įyairips sovietų spaudos agen
tūros paskelbė, kad Amerikos 
pareigūnai keliais atvejais pa
pirkinėjo ir atkalbinėjo sovietų 
šokėjus nebegrįžti į Sovietų Są
jungą. iH. .Carter tvirtina, kad 
nė vienas valdžios pareigūnas 
sovietų ■ šokėjų: nepapirkinėjo, 
jų alkoholiu negirdė ir neragi
no jų pasilikti Amerikoje.

Jis dar pridėjo, kad nė vienas 
sovietų žurnalistas sovietų spau
doje ar žinių agentūrų praneši
muose tiksliai nenušvietė JAV 
pozicijos Liudmilos Vlasovos 
reikalu. Amerikiečiai norėjo su
daryti tokias sąlygas, kad pati 
šokėja, niekieno nespaudžiama, 
galėtų nuspręsti: grįžti į Mask
vą ar pasilikti Amerikoje kartu 
su savo vyru. Ji pati turėjo šį 
klausimą išspręsti be jokio kitų 
asmenų spaudimo.

Sovietų laikraščių skaitytojai 
ir televizijos žiūrovai šios ame
rikiečių pozicijos nebežino, nes 
ji niekur nebuvo pranešta.

Sovietų spauda pranešė, kad 
Amerikos pareigūnai girdė šo
kėją Aleksandrą Godunovą ir 
banė jį papirkti auksu; tai buvo 
tikras sovietų pareigūnų melas. 
Boris Davydov nekreipė dėme-

GODUNOVAS SUSITIKO 
SU BARIŠNIKOVU

šokėjas Aleksandras Godu
novas stengėsi susitikti su savo 
žmona amerikiečių akivaizdoje, 
bet sovietų pareigūnai to nelei
do. Godunovas norėjo papasa
koti savo Liudmilai, kad ir ji 
turinti teisę; pasilikti Ameriko
je, bet ji nebuvo išleista iš rusų 
čekistų globos.

Vėliau . šokėjas Godunovas 
susitiko su Amerikoje išgarsė
jusiais sovietų šokėjais ir šokė
jomis. Pirmon. eilėn jis pasimatė 
su Michailu Bąrišnikovu ir 
keliomis šokėjomis. Visi šokėjai 
apramino iy ’ patarė pasilikti 
Amerikoje.

Kurdai atmetė Irano 
m u I u " ta i ko s pi a na"

TEHERANAS. — Kurdų su
kilėliai praeitą trečiadienį visą 
dieną skaldė Irano armijos gar
nizoną Jaldian, esantį per 14 
mylių nuo .Irano ir Irako sie- 
dalimis. Kurdų Demokratų Par
tija ' atmetė Irano valdžios pa
siūlymą daryti taikos ~ sutartį 
damilįs. Kurdų Demokratų Par
tija, kurią Irano valdžia paskel
bė esant kitapus Įstatymų ribos 
Mahabade. pareiškė, kad kurdai 
neįleis Irano kariuomenės į Ma- 
habado miestą garnizonui pa
pildyti. į ! ‘

Džiova kalėjimuose
Beveik kiekvienas ketvirta

sis arba vienas iš keturių kali
nių . Floridos kalėjimuose turi 
arba snaudančią arba veiklią 
džiovą (tuberkuliozę), pareiškė 
kalėjimų pareigūnai. Kitais žo
džiais, daugiau kaip 4,700 iš pa-1 
tikrintų 19,308 kalinių praeitų 
trijų mėnesių bėgyje parodė po
zityvią reakciją.

Sveikatos tarnybos pareigū
nai nustatė, kad tuberkuliozė 
juodžių tarpe yra plačiau pa
sklidusi, negu kitų rasių tarpe, 
o kalėjimų gyventojų 45 nuo
šimčius sudaro juodžiai.

I

KALENDOKftLIS
JAMES THOMPSON

Rugpjūčio 31: Amija, Rai
mundas, Vilmė, Skirmantas, 
Dangerutis.

Saulė teka 6:14, leidžiasi 7:28.
Oras šiltas, gali lyti.

Illinois gubernatorius James 
Thopmson susitarė su Chi- 
cagos majore Jane Byrne, 
bet nepajėgia susitarti su 

.atstovų rūmais.

ii

John Clorus, seniausias Standard Federal; Savings bendrovės direktorius, ilgiausiai bend
rovėje dirbęs, išeina atsargon. Bendrovės vadovybė suruošė senam direktoriui atsisvei
kinimą.: Paveiksle matome pirmoj eilėj, iš kairės į dešinę — Doretą Bates, patį John 
Clorus ir Dorothy de Witt, o užpakalyje stovi James Kopacz, Edward Kryston, Anthony 

Syrtaut, Conrad Kantor ir William Bergeron.

PIONIERIUS ARTĖJA PRIE SATURNO, 
" ' LABAI DIDELĖS PLANETOS

NUSKRIDO 1.5 BILIJONO MYLIŲ
MOUNTAIN, VIEW, Cal. — 

Pionierius 11-asis, praskriejęs 
■1.5 bilijono mylių erdvę, šį 
šeštadienį priartės prie Saturno 
ir bandys nutraukti keletą foto
grafijų. Manoma, kad jis pajėgs 
tas fotografijas pasiųsti Kalifor- 
nijon, kad Amerikos erdvių 
astronomai galėtų jas išvystyti 
ir pasižiūrėti, kaip Saturnas 
atrodo iš arti.

. ’’ » . : * . t* C.' ■ ‘ - Cj

Mūsų Žemė yra didelė, bet 
Saturnas, pagal geriausių ast
ronomų ir matematikų apskai
čiavimus yra 815 kartų dides
nis už Žemę.

Pionierius llasis iškeltas er ri
ven 1973 metu balandžio 6 d. 
Jeigu jis būtų buvęs paleistas 
ta pačia kryptimi, kuria sukasi 
dauguma planetų, tai vargu ka
da jis būtų pasiekęs Saturną. 
Gal ir būtų, bet mes vargu ar 
būtume sulaukę. Pionierius 
11-asis buvo iškeltas į viršų ir 
paleistas tokia kryptimi, kad šių 
metų rugsėjo 1 diedą būtų visai 
netoli Saturno.

labai

ATIDŽIAI SEKA 
PIONIERIŲ 11-ĄJĮ

Amerikos astronomai 
atidžiai seka kiekvieną Pionie
riaus 11-ojo pranešimą. Jis yra 
1.5 bil. mylių atstumoje nuo že
mės, bet jis kiekvieną dieną 
praneša Vernon, kalne įrengtai 
laboratorijai, kur jis yra, kuria 
kryptimi jis skrieja ir ką jis 
tokioje tolumoje mato. Jis pra
neša, kad artėja prie Saturno.

Visi pasaulio astronomai žino, 
kad Pionierius 11-asis duos to
kių žinių, kurių niekas neturi, 
ir kurias jie galės gauti tiktai 
iš Kalifornijos Vernon kalne 
esančios didelės laboratorijos, 
per šešerius metus palaikiusios 
ryši ..
dusiu erdvių pioneriumi, pasi
ruošusiu skristi dar tolyn.

riamus žudikus
DUBLIN, A’; ia — Policija 

labai atM' j.. kalusinėja- 
veiklius airius, buvus’’- netoli 
tos vietos, kur bir'r osprogdin- 
ta lordą Earl AMuntbatten ve
žusi jachta. Policija nori patir
ti, kuriais sumetimais jie plau
kiojo jachtos apylinkėje Poli
cija įtaria, kad suimtieji gal 
prisidėję prie jachtos sprogdini
mo, bet įrodymų nebeturi.

Popiežius bus Chicagoje 
spalio 4-6 dienomis

VATIKANAS, Roma. — Ofi
cialiai pranešama, kad popie
žius Jonas Paulius II Chicago
je praleis apie pusantros die
nos. Čia jis atvyks spalio 4-tą, 
o išvyks 6 dieną. Chicagoje, be 
kardinolo, popiežius nori aplan-

šį su tol i mon kelionėn išskris dauSel* lenku- ir kit^ tautM

i
Mes žinome, kad Saturnas yra 

gelsvos spalvos, bet nežinome, 
kurios jis yra medžiagos. Be to, 
apie Saturną yra labai didelis 
plokščias žiedas. Paskutinės fo
tografijos rodo, kad tas plokš
čias brylius susideda iš kelių 
žiedų. Vieni jų labai tiršti, o kiti 
yra skylėti ar akmenuoti.

Prie Saturno artėjant Pionie
rius galės padaryti'pluoštą Sa
turno nuotraukų, bet tos nuo
traukos nebus tokios ryškios, 
kokios buvo “Keliautojų” nuo
traukos, atsiųstos iš Jupiterio. 
Prieš šešerius metus tolimon 
kelionėn siunčiami “Pionieriai” 
dar neturėjo pačių moderniau
sių aparatų, veikiančių elektro
magnetinėmis jėgomis. Taip pat 
dar tikrai nežinoma, ar jis pa
jėgs tas fotografijas-*pasįųsti.

Juodžiu televizija
Kabelinės televizijos eksper

tas Robert Johnson paskelbė 
planus įsteigti juodžiams pirmą 
Amerikoje televizijos tinklą ki
no filmams, muzikai, pasikalbė
jimams ir sportui transliuoti. 
Kabelinės televizijos priimtuvų 
JAV-se esama arti 4.5 milijono 
šeimų namuose ir naujoji tele
vizijos stotis savo programas 
galėsianti pradėti transliuoti 
jau nuo ateinančių Naujų metų.

katalikų. Jam teks daug važi
nėti po miestą. Pasakojama, kad 
jam bus paruoštas 
automobilis, kuri 
dina

specialus 
ngliškai

“Popemobile".
va-

XIAN. Kinija. — Viceprezi
dentas Walter E. Mondale. bai
gęs oficialų vizitą Pekine, tre
čiadienį išskrido į didelės Kini
jos provincijos miestą Xian. 
Jam vyriausybės atstovai tvir
tino, kad į Xian, miestą užsie
niečiai paprastai neįkelia kojos. 
Ir viceprezidentą palydėjusieji 
tvirtina, kad tokio sutikimo jis 
neturėjo nei pačioje Minnesoto-^ 
j e. kai laimėjo rinkimus ir tapo! 
viceprezidentu.

Viceprezidento lėktuvui nusi
leidus Xian aerodrome, jį pasi-j 
tiko vietos administracijos pa-> 
reigūnąi, pasveikino ir dėkojo 
už atvykimą. Iš aerodromo d i-' 
džiausią minia viceprezidentą 
lydėjo į miestą. Policija važia-Į 
vo motociklais. Nuvažiavus į! 
miestą, viceprezidentui buvo 
paskirtas gražiausias namas 
miesto centre, kuriame galėtų 
jis pats ir visi palydovai apsi
gyventi. Xian meras ir kiti pa^ 
reigūnąi džiaugėsi viceprezi
dento ' apsilankymu., ir prašė 
pranešti Carteriui. kad ir jis. 
atvykęs į Kiniją, atskristų įi 
Xian miestą ir pamatytų vietos 
gyventojus. Meras prašė vice
prezidentą pasakyti prezidentui 
Carteriui, kad Kinijos gyvento
jai nieku nesiskiria nuo Ame
rikos žmonių. Jie visi nori dirbti 
taikiai, ramiai auginti vaikus, 
leisti juos į mokslą, kad jiems 

j būtų lengviau gyventi ir turėti 
daugiau vilties ateičiai. Kinie
čiai atidžiai per televiziją sekė 
Mondale kalbą, džiaugėsi jo pa
reiškimais.

Viceprezidentas pasakė svar
bią kalbą Xian gyventojams. 
Jį pasitiko tūkstančiai žmonių. 
Apskaičiavo, kad į Xian miesto 
centrą suėjo kelios dešimtys 
tūkstančių kiniečių. Jie norėjo 
savo akimis pamatyti atvykusį 
amerikietį. Visame mieste buvo 
įrengti garsiakalbiai, kad minios 
galėtų svarbesnius 
dento pareiškimus 
suprasti. Kiniečiai 
Amerika neturi jokių pretenzi
jų j Kiniją, nenori kariauti, nesi-

Floridos vandenyse — 
piranhų pavojus

MIAMI. — Floridos autorite
tai susirūpinę, kad plėšriosios 
žuvys piranhos iš Pietų Ameri
kos pradeda daugėti ne vien iš 
jūrų okeano pusės, bet ir Flo
ridos vidaus vandenyse — upė
se, kanaluose it', kt. Piranhų 
spiečius gali minučių bėgyje 
žmogų ar gyvulį suryti. .Tos 
veislės žuvys vadinamos plėš- 
riausionHS*už' visus kitus žvėris. 
Nelaimingajam įkritus ar įbri
dus į vandenį, kur piranhų aps
čiai yra, jos puola visu spiečiu 
ir kiekviena savo aštriais dam 
timis atkandusi po gabalėlį 
bėga šalin ir jos vieton jau ke
lios kitos puola ir beregint pa
lieka nuogi, nuo mėsos apvalyti 
griaudi ?’’.

— M.la. Chomeini, paskelbęs 
kurdams paliaubas, trečiadienį 
sušaudė 20 suimtu kurdų.

viceprezi- 
girdėti ir O
žino, kad

lai-

Jūrose žvejojanti 
ne žuvys, o žmonės

WASHINGTON. — JAV 
vyno lėktuvai trečiadienį skrai
dydami pastebėjo Pietų Kinijos 
-jūroje 8 ar 10 Vietnamo pabe- 

. gėlių plūduriuojant įsikibus į 
tuščią kartoninę dėžę, jiems nu
metė pluoštą ir maistą, ir per 
radiją pranešė apie radybas lai
vynui. Danijos komercinis lai* 

■vas išgelbėjo 76 pabėgėlius viet
namiečius. 2 .

Naujas sovietu 
lėktuvnešis

WASHINGTON, D.C.— Ame
rikos laivyno vadovybė yra su
sirūpinusi ketvirtu galingu so
vietų lėktuvnešiu. Karo veiks
mų viršininkas adm. Thomas 
B. Hayward pareiškė štabui ir 
atsakingiems laivyno admiro
lams, kad naujo sovietų lėktuv
nešio statymas verčia visus su
sirūpinti. Sovietų valdžia ne
turi pakankamai duonos savo 
gyventojams, bet leidžia mili
jonines sumas karo laivams sta
tyti. Sovietų laivynas jau turi 
tris galingus lėktuvnešius, o už 
poros metų turės dar vieną.

Tokius lėktuvnešius rusai sta
to tik puolimo tikslams. JAV 
laivyno viršininkas pataria vi
siems susirūpinti ir imtis prie
monių sovietų karo galiai su
varžyti; ■■ et ; t.

Hua Kuo-fengas labai susi
žavėjo viceprezidentu Mon- 
dale ir džiaugėsi. kai jį pa
kvietė atvykti j Ameriką ir 
savo akimis pasižiūrėti, kaip 

tie^ "kapitalistai” duoną 
t- i ->X ., užsidirba.

, rengia atplėšti Kinijos žemių ar 
salų. Mondale pakartojo kelias 
pagrindines mintis iš pasirašytų 
sutarčių ir pabrėžė, kad Ame
rika nori taikos su Kinija.

— šių metų pradžioje pasira
šytas susitarimas tarp Kinijos ir 

■Amerikos yra ilgametis. — pa
sakė viceprezidentas susirinku
siems kiniečiams.

Xian jhiesto meras, asmeniš
kai pasveikinęs viceprezidentą, 
keliais atvejais pabrėžė, kad 
visa Kinija labai džiaugiasi 
draugingumu su Amerika. Ki
nijos jaunimas norėtų gyventi 
taip, kaip gyvena amerikiečiai. 
Visi yra pasiryžę dirbti, pra
mokti amatu, kad būtu naudin
gi savo kraštui ir šeimai.

Kiniečiai buvo informuoti 
apie vicepremjero Tengo Hsiao- 
pingo praeitais metais pasirašy
tus susitarimus ir dabar pada
rytus sutarčių papildymus prak
tiškiems darbams pravesti.

Xian komunistų partijos pa
reigūnas pranešė vicepremjerui, 
kad partijos vadovybė nieko 
nedarė rrfiniai suvaryti į Mon
dale pasitikimą. Amerikiečiui 
sutikti žmonės savo noru ėjo 
tūkstančiais, kad galėtų pama
tyti p.avažiu mantį viceprezi
dentą Nieko par.Ąa neturėjusi 
om* r i uoli arba raginti, nes 
an.L.'.K'^čių pamatyti patys 
žmones norėję. Tai esą buvęs 
nuoširdų > Xian komunistų pri
sipažinimas.

— Xian gyventojų sutikimas 
mane labai paveikė, — pareiškė 
sutikimo komiteto nariams vice
prezidentas. — Aš niekur tokio 
nuoširdaus sutikimo nebuvau 
išgyvenęs.

Praleidęs naktį Xiane, vice
prezidentas skris dar į kitą Ki
nijos centrą, o vėliau pasieks 
Kantoną, kur atidarys Amerikos 
konsulatą.

Iš Kantono viceprezidentas ir 
jį lydėjusieji žurnalistai skris 
namd.- 't



1MTUVIU BENDRUOMENĖS PENK
MEČIO MINĖJIMUI ARTĖJANT

Gyvename laikus, kada dva
sinės vertybės yra suniekintos, 
o jų vieton įstatytos blogio rep- 

. T ecos vieton pa- 
ryjpigc- meilės ir pagar

bom v;etą užvaldė neapykanta, 
šmeižtas ir kerštas; padorumą 
bei skaistumą, kaip senas ir 
šiems pažangos la'kams nebe
tinkamas Pekinas iš visur lauk 
vejant. — imta garbinti seksą 
ir pornografiją.

Liūdniausia, kad visų kilnių
jų dvasinių vertybių suniekini- 
mo akcijos ėmėsi tie, kurių pa
reiga visais laikais buvo stovėti 
jų pagarbaus vertinimo ir gy
nybos sargyboje.

Ši dvasinio maro epidemija 
iš pavergtos Lietuvos okupanto 
tarnų atnešta ir tarp nuo anos 
pabaisos pabėgusiųjų paskleis
ta. tartum gajausia piktžolė, ste
bėtinai sparčiai prigijo, išbujo
jo ir neįsivaizduojamu greičiu 
ėmė stelbti bei nuodyti iš Gim

tosios Žemės tremtinių atsineš
tą tautinės ištikimybės priesai
ką, Dekalogo įtvirtintą morali
nių normų kilnumą.

Visa tai stebint ir išgyvenant, 
darosi tuo skaudžiau, kad di
džiausias mūsų tautos priešas 
nuo fizinio sunaikinimo ištrū
kusią tautos dalį čia, svetur, sa
vųjų kvislingų įnirtingomis pa
stangomis naikina iš vidaus. 
Šiems pasimetėliams ana nuož
mioji pabaisa, nuo kurios ano
mis dienomis išnešė savo gy
vastį, dabar jau nebe priešas, 
o bendro darbo talkininkas. Jie 
savo fronto linijas atsuko prieš 
savo brolius, į juos svaidydami 
nuodingas strėles, kam jie nesi- 
jungia į bendrą frontą ir nesi- 
broliauja su tautos pavergėjo 
tarnais.

Visa toji kvislinginė strate
gija vedama taip suktai, apgau
lingai, dviveidiškai ir rafinuo
tai, jog daug kas nebesugeba

susivokti, atsidūrę šiose raudo-, 
nojo voro paruoštose pinklėse.

Tokiose tat visą aplinką su
pančiose painiavose R. Lietuvių 
Bendruomenei per pirmąjį savo 
veiklos penkmetį teko dirbti, 
su pražūtingomis negerovėmis 
kovoti, beldžiantis į savotišku 
narkozu apglušintas tautiečių 
sąžines, budinant ir raginant iš
siblaivyti ir susivokti, kur mus 
veda piktųjų tarnų apgaulingi 
kėslai.

Pirmąjį (ir gal patį sunkųjį) ‘ 
kovos tarpsnį nesusvyravę gar
bingai atlaikėme, nors ir į mūšų Į 
tarpą bandyta infiltruoti dest- - 
ruktyvių gaivalų. ,'

š.m. spalio 20 d., šeštadienį, 
7 vai. vak. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose, 6422 South Kedzie 
Avenue, Chicago, Ill., drauge su 
Jumis, mielos viešnios ir svečiai, 
minėsime savo veiklos penkme
čio sukaktį. Minėjimo turinį 
praturtins iš Cleveland© pa
kviesti du neeiliniai atitinkamos 
programos dalies atlikėjai: aka
deminės dalies pagrindinis ta-j 
lentingas kalbėtojas, Nepriklau-I 
somos Lietuvos Respublikos'

MŪSŲ SPAUDOJE
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Prezidento vaikaitis, nors dar 
jaunas, bet jau plačiai pagar
sėjęs pianistas — VYTAUTAS 
SMETONA. Meninę programą 
atliks Vytauto’Mama, Preziden
to marti — pianistė BIRUTĖ 
SMETONIENĖ.

Tai bus tikra dvasinės atgai
vos šventė ir naujo ryžto im
pulsas sekančio penkmečio dar
bams.

Visais į šį penkmečio minė
jimą reikalais ir kvietimams įsi
gyti prašoma kreiptis bet ku
riuo laiku adresu: 2543 W. 69th 
St., Chicago, Hl. 60629. Telefo

nas 737-1286; vakarais: 1016 
Linden Ave., Bellwood, Ill., 
telefonas 544-3880.

I. Serapinas

— Mokytojai prieina įsitiki
nimo, kad jaunos mergaitės ži
nias apie seksą gauna vėlai, 
dažnai per vėlai.

• Senovės Roma buvo įkurta 
ant 7 aukštumų. Ant tiek pat 
aukštumų yra pastatytas Rich
mond miestas Virginijos vals
tijoje.

KULTŪRININKO NUOMONĖ 
IR PROPAGANDISTO 

SVAJONĖS
Draugo 201 nr. V. Ročiūnas 

pradėjo aprašymų seriją iš Lie
tuvių Fronto Bičiulių stovyklos. 
Joje pirmutinę paskaitą skaitė 
torontiškis dr. Juozas Sungaila 
apie lietuvių išeivijos likimą. O 
jis yra liūdnas. Labai liūdnas. 
Svarbiausia, kad tiems daly
kams neskiriama reikiamo dė
mesio.

V. Ročiūnas dr. Sungailos. pa
skaitą taip aprašo:

“Aptaręs pagrindinius elemen
tus normaliai tautai augti — 
kalba, religija, tautinė kultūra, 
teritorija, apsisprendimas,— pre
legentas dr. Sungaila pabrėžė, 
kad mūsų išeivijai, atskilusiai 
riuo pagrindinio tautos kamieno, 
išlikimo pagrindas yra kultūra. 
Kai užmiršime savo kraštą, savo 
kalbą, įsijungsime į gyvenamąją 
aplinką, į profesines sąjungas, 
nutautimas beveik garantuotas. 
O mūsų jaunoji karta, ypač čia 
baigusieji aukštuosius mokslus,

mokykloje turėjo 680 mokinių, 
šiemet 180. Lietuvių parapijos 
neauga, organizacijos silpnėja. 
Didelės reikšmės jaunimo atye- 
dimui į tautą reikia skirti savo 
tautos studijoms, savo kalbai, 
kaip vienai iš seniausių kalbų. 
Paskaita buvo pailiustruota 
kreivėmis, kad klausytojas ga
lėtų susidaryti vaizdą, kaip ir 
kur eina Kanados lietuviai. 
Anot jo, “Išeivija — sunkus li
gonis’1. Reikia susimąstyti ir 
svarstyti, ką daryti.”

Lietuvybės išlaikymu įsiparei
gojo rūpintis Lietuvių Bendruo
menė, bet ji savo darbo neatlie
ka, tik rūpinasi propaganda ir 
visuotinu dominavimu visoj iš
eivijoj. Joje įsitaisė sau lizdus 
bendradarbiautojai ir tiltinin- 
kai. Jie ne tik nori savo pozi
cijas išlaikyti, bet ir jas pra
plėsti.

Tūlas Antanas Butkus, lauk
damas LB tarybos suvažiavimo, 
Draugo 199 nr. cituoja ALRK 
Federacijos tarybos priimtą re
zoliuciją:

Chicago Savings
Has Added 24 hours To Your Week!

A

THAIS RIGHT, OUR BRAND NEW DRIVE-UP IS NOW OPEN 
AND WE'VE ADDED ONE WHOLE DAY TO YOUR WEEK.

V? ■ ■
.J 
1
it Our Drive-Up facility is. open 68 hours a week! That's 
24 hours longer than our main banking lobby We're 
open to serve you when it's most convenient for You!
And We’re Open Wednesday Too!

“Lietuvos laisvinimo reikaluo- .
se siekti sudaryti vięną laisvini- .
mo instituciją su vienų fondu ir 
informacijos centru. Kol AL’Į’os 
ir JAV LB-nės santykiai pa
sieks tokią padėtį, yrą teisinga 
ir demokratiška, kad kiekvienas 
veiksnys pozityviai , vykdytų . 
laisvinimo uždavinius ir tam 
darbui telktų lėšas”, ;

Atrodo,.. kad / konfederątaį ir . 
A. Butkus yra iš medžio iškritę. 
Jie veržiasi pro atviras duris .ir. . 
drumsčia vandenį, tariamai ieš
kodami .vienybės. Juk turime 
vieną bendrą laisvinimo institu- .
ei j 4 — Vyriausią Lietuvos Iš-. 
laįsyinįmV'Komitetą — su. v.ienū 
fondu ir . informacijos centru, 
lendžiančių. Eltos žinias'net ke- . 
lįomis kalbęręiis... ,. . ,•< . .. ;

Jie.neragina LB; tarybą “siwi- 
mąstyti ir svarstyti ką daryti” 
išlaikymui- merdinčios lietuvy
bės, bet agituoją mirusiam pūsti . 
kvapą, kad jis atsigautų: ’ :

“Ji pritaria ir įpareigoja sa
vo atstovus ALTe imtis’ inicia
tyvos, kad Rochesteryję -pasiek
tas šešių punktų &usįtąrjriias. su 
LB-ne būtų patvirtintas. Svar
biausia,- federacija kreipiasi. į 
visas kitas, lietuviškas organi- V_ .V’-i • ■ ' r ' * • , • • * -
zacijas, turinčias .savo atstovus, 
ALTojė, minėtus. ,C_si^i tarinius

nenoriai jungiasi į mūsų kultū
rines bei politines organizacijas. 
Klasių skirtumas, ypač profesio
nalų, padeda greičiau nutausti. 
Jau per 600 naujų lietuvių gy
dytojų ir per 200 inžinierių įsi
jungė į Šiaurės Amerikos gyve
nimą, bet kiek mes iš jų matome 
lietuviškoje veikloje?

Emigracijos palaima — vidu
rinioji klasė. Jie sunkiausiai 

į traukia veiklos vežimą, jų kiše- 
| nės duosnesnės. Būtinai reika

linga jaunąją kartą įvesti į tau
tinę kultūrą, kad ji galėtų būti 
išlaikyta. Čia šeima, mokykla, 
stovyklos^ jaunimo■■ organizaci
jos,. masiriiai renginiai, kąip ?t_au- 
tinių šokių šventės, dainų šven
tės, kongresai (didingumas jąu- 

i nimą patraukia), ryšys. su tau- 
į ta, kultūrinis palikimas vaidina 
[ didelį vaidmenį.

Dr. Sungaila,. pasirėmęs 
kruopščiai surinkta medžiaga, 
duomenimis iš Kanados lietuvių 
gyvenimo (pagrindų ėmęs On-

1 tario provinciją, kurion įeina 
Torontas, Hamiltonas, Londo
nas. St. Catherine ir kitos, vie
tovės), mėgino apibūdinti lietu
vių išeivių padėtį Skaičiai gan 

. liūdnai byloja, “kur stovime, ir 
kur einame”. Mažiau sukuriama

: lietuviškų šeimų, padidėjo miš- _ ____ _______
| rios, sumažėjo krikštynos. Kai remti bei už juos balsuoti.” 

1968 m. Torontas lituanistinėje • '■ K. Petrekaitis
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MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY

7:00 A.M
7:00 A.M
7:00 A.M
7:00 AM. to 8:00 P.M.

7:00 A.M. to 3:00 P.M.

CHICAGO
SAVINGS
& LOAN

®WE'RE A LOT LIKE YOU
ESLIC

OUR FREE COMMUNITY ROOM IS NOW AVAILABLE 
Main Office-6245 Western Ave. 476-7575 Drive Up-6201 S. Western Ave. 

North Ave. 3434 W. Worth Ave. Chicago, III. DesPlaines-1065 Oakton St. DesPlaines, III.
Darien - 8301 S. Cass Ave. Darien, II. o; ..

VOLDEMARININKAI VOKIEČIU , 
OKUPACIJOS METAIS

. JUOZAS AMBRĄZEVIcI^JSI ’ ’} Ą Q

(Tęsinys)- ę -y .

Lietuvių politiniai siekimai 
tegalėjo reikštis jau tik per po
grindinę spaudą.

Profesinių savaitinių laikraš
čių buvo leisti 3: “Ūkininko Pa
tarėjas”, “Sodyba” ir “Karys”, 
žurnalu kultūros reikalam ne- | < ..m: - - ■ t- -
buyo leista. Argumentas: karo 
laikas, trūksta popieriaus, nors 
Lietuvos popieriaus fabriko ga
minamas popierius buvo gabe
namas ir į Gudiją. Tik 1943 pa
baigoje buvo leistas kultūrinis 
žurnalas, vardu “Kūryba”. Bet 
iš karto buvo pakirstas tuo žur
nalu pasitikėjimas, kai komisa
riatas pats jam paskyrė redak
torių.

1944 metų pradžioje, kai ne
pasisekimai vis labiau reiškėsi 
frontuose, pats komisariatas su
sirūpino pedagoginiu žurnalu^ 
Tokiam žurnalui ieškojo redak
toriaus. Bet komisariatui sunku 
buvo atsižadėti tinijos — švieti
mo skyriaus vedėjas (Linz) iš 

j pradžių siūlė žurnalą leisti vo
kiečių kalba, paskui sutiko, kad 
būtų leidžiamas lietuviškai, bet 
kad vienas skyrius būtų vokie
čių kalba, pagaliau sutiko apsi
eiti ir be vokiško skyriaus, bet 
medžiagą ir jos liniją parūpin
siąs pats komisariatas. Tokiam 
žurnalui redaktoriaus tarp lie
tuvių nesusirado, ir žurnalas 
hepasiijdė.

5:

(2) Knygos. Dailioj i. ir
jmokslinė knygai .gulėjo cenzū- 
rroje PP dvejus metus, nesulauk
dama nei taip nei. ne atsakymo.

: Pasirodė tik kelios smulkios 
knygelės. Žymesnis indėlis te
buvo B. Brazdžionio rinktinė ir 
pora mokslinių veikalų. Bęt ŲĮe- ’ 
tuvių literatūros klasikai buvo 
vengiami. Būdingas Maironio 
“Pavasario Balsų” likimas. Tas 
veikalas buvo užkliuvęs bolše
vikų laikais už kompartijos cen-

■ zūros, kuri mažne pusę jo iš
braukė. Vokiečių cenzūra taip' 
pat neleido. Tik slaptai buvo 
išspausdintą 3,OQO egz. ir slaptai 
išplatintą. Kąi atsigaivino pri
vatinė. leidykla Sakalas, ji gąvo 
leidimą Ravasąrio Balsam už

f kyšį — po 1 RM už egz. Bet vos 
spėjo Maironio poezijos išeiti,__
10,000, netrukus prasidėjo antra 
sovietų invazija. Būdinga 
smulkmena: leidyklos treuhaen- 
deris buvo užsidegęs išversti ir 
iškišti lietuviškai Vokietijoje 
išleistą A. Mikonio romaną var
du “Bala”, kuriame vaizduoja
ma nepriklausoma Lietuva iš 
neigiamos pusės ir sudaromas 
įspūdis, kad Lietuva nebuvo 
priaugusi nepriklausomybe^ <

(Bus daugiau),.

— Dėl šaudmenų stokos Į^ano 
kariai* 'klabde mūšius.

M
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JONAS KASELICNAS

GULAGO KACETŲ KANKINIO VIEŠNAGĖ
PIETŲ AMERIKOJE

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

In 1971, we had the disgraceful case of the I 
Lithuanian seaman Kudirka. U.S. Coast Guard ■ 
officials stood by while Soviet sailors boarded a ! 
United States ship in U.S. waters and removed j 
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)

(R) LIETUVIŲ B-NES POPIETĖ

Visus šiuos duomenis buvau 
verčiamas pateikti MGB Įstai
gai kiekvieną šeštadienį 5 vai. 
po pietų išpažinties forma pas 
tą patį Įeit. Kondratovą — ru
są, vertėjaujant vienam lietu
viui Įeit. Kardinu!. Žinoma, jog 
aš susitikinėdavau su miškan 
pasitraukusiu draugu ir kitais 
partizanais. To mano draugo 
pavardė Vytautas Šulskis. Mes 
sutarėme, kad aš bandysiu gud
rauti iki tol, kol MGB manimi 
dar šiek tiek tikės. Išduoti aš 
negalėjau, tačiau ką nors gi tu
rėjau’ pranešinėti. Ir tokia pa
dėtis tęsėsi iki birželio mėnesio, 
iki mokslo metų pabaigos.

Mūsų partizanai, miškiniai, 
kaip tuomet žmonės juos vadin
davo, matydami kovos pralai
mėjimus, man ir sako: “Mes žū
sime beprasmingose kovose, ko 
tau nelinkime, todėl bandyk pa
bėgti švedijon”. To tikslo siek
damas todėl išvykau Į Klaipėdą. 
Siekiau įstoti į jūrininkų mo
kyklą, bet nepavyko. Tad pri
tapau prie žvejų ant žvejybi
nio laivo.

Masinės deportacijos Lietuvai 
buvo katastrofiškos nuo 1947 iki 
1949 metų. Kodėl buvo depor
tuojami žmonės iš Lietuvos? 
Ogi todėl, kad okupantui pri- 
,reikėjo išvalyti Lietuvą nuo lie

šnu imu iiiiiini iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiini m n i imi imi iiiiiinii iii iii įmini nu —.... — ’ ’

1 v TAVO ŽODIS YRA TIESA /
= \ , Jono 17:17 '
= IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS
= Jono 8:32

1 ŠV RAŠTO
I ' NAUJASIS * TESTAMENTAS
1 ’ " IR PSALMAI
= LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS
= KIETAIS PLASTLKINLAIS VIRŠELIAIS
= PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

I KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321, 
Oak Lawn, Ill. 60454

tuvių, ir kuri būtų buvus visiš-
kai “išvalyta”, jei nebūtų miręs 
Stalinas 1953 m. kovo mėnesio 
5 dieną. Stalino mirtis ir išgel
bėjo Lietuvą nuo galutino ge
nocido, sunaikinimo.

Likus pustuštiems kaimams, 
partizanai buvo izoliuoti nuo bet 
kokio telkimosi ir išsilaikymo, 
nes nebuvo kam ir iš kur juos 
aprūpinti reikalingu maistu ir 
apsirengimu. Ir tada prasidėjo 
partizanų išdavinėjimai. To dar
neužteko. Į partizanų eiles, į jų 
gretas valdžia stengėsi infilt
ruoti šnipus iš MGB darbuotojų, 
kuriems buvo duotas uždavinys 
išaiškinti partizanų vadus ir šta
bus. jų tarpusavio ryšius ir tuo 
būdu sunaikinant jų veikimą. 
Tai toks buvo maždaug vaizdas 
iki 1953 ir 1954 metų. Visa tai 
giliai liko mano širdyje ir at
mintyje.

Nebuvo įmanoma man tuo 
metu pabėgti, nes Lietuvoje da
bar yra visai kitokios sąlygos, 
negu kad jūs palikote. Duodu 
jums pavyzdžius. Klaipėdoje, 
jūs žinote, išėjimas į Baltijos 
jūrą yra siauras užmario vadi
namais 600 metrų pločio vartais, 
kuris iš visų pusių apšviečia
mas prožektoriais. Dabar vieto
je prožektorių ten yra įrengti 
radarai, kurie mato naktį ir

VILNIAUS KATEDRA IR GEDIMINO KALNAS

ūkanų metu. Pro tuos vartus įdomu sužinoti, kas darysis to- mo dėlei, papasakosiu kaip mes 
seniau galėdavome valtele pra- liau. Ir pamatėm rusų kareivį I maitinomės: kepalėlis duonos 
plaukti ir nusiirti toli Į jūrą net einantį paskui arklį. Kol mes| dešimčiai vyrų. Vienas iš jų pa
iki 70 kilometrų. Tokių atvejų! rengėmės, tas kareivis priartėjo
būdavo. Bet dabar pakrantėse 
yra pastatyti sargybinių bokš
tai pasienio tarnybai. Ten ir da
bar yra pliažai. Ties Klaipėda 
vienoje pusėje yra vadinamoji 
Melnragė, kur anksčiau švytu
rys stovėjo, su apie pusantro 
kilometro pliažo ruožu. O dabar 
jau yra draudžiamoji zona, kur 
įrengti elektriniai dratai ir tvo
ros, kad niekas nepraeitų. O to
liau, kur yra Zankrugas ir pu
šynai link Nidos ir Juodkrantės, 
taip pat yra padarytas maždaug 
1(4 kilometro tarpelis pliažui, 
bet ir jis saugojamas.

Tai įsitikinome, kai viena 
kartą prisiartinome vidurvaka- 
ryje, bet neatsimenu kuriais tai 
buvo metais. 11 vai., saulei nu
sileidus ir mėnuliui užtekant, 
bet dar gana su šviesa, nes Lie
tuvoje, kaip jūs žinote, tuo metu 
dar būna geras matomumas, 
mūsų 20 žmonių grupė išgirdo 
kareivį šaukiant rusiškai: “At- 
svabaždžiat pliaž”. Reiškia, kad 
mes privalome apleisti pliažą. Ir 
šlapi brendame iš vandens nesi
skubindami, nes mums buvo 

*3
Kl į BALZEKAS MOTOR’S

4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515
Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

ir paaiškėjo, kad arklys tem
pia akėčias tokio pločio, kaip 
kad šis kambarys ilgio. Tuoj 
paaiškėjo, kad tai daroma žmo
gaus pėdų užakėjimui. kad pa
bėgti norinčiųjų šviežios pėdos 
parodytų pabėgimo kryptį, kas 
palengvintų sargybai bėglį pa
sivyti. šitokios priemonės pabė
gimą daro neįmanomu ir pra
žūtingu. Ir taip yra visu Pabal
tijo ruožtu. Tik prie Talino, Es
tijoje, dėl labai akmenuoto pa
viršiaus pėdų užakėti negalima. 
Tad ten yra įrengti radaro tink
lai ir išdėstyti greitlaiviai.

Pamatęs, kad pabėgti negali
ma — likau. 1952 metais mane 
paėmė į Raudonąją Armiją. Iš
vežė iš Lietuvos į Savostopolį, 
į Krymą, į karinį dalinį prie 
Juodosios jūros, kur kareiviams 
mokėjo 3 rublius mėnesiui al
gos, o maisto vietoje — tik ke
palėlį duonos visam žmonių bū
riui, kurie dėl riekutės duonos 
savo tarpe susimušdavo. Tai 
toks buvo maistas Raudonosios 
Armijos darbo batalione, kur 
prabadavome 3 metus. Vaizdu- 

dalina kepalėlį į 10 porcijų, 
mums visiems žiūrint ir seilę 
varvinant, ir tiesiant rankas 
prie riekutės, kurią griebdavo
me lyg tie smakai, kai dalinto
jas paduodavo ženklą griebti. 
Trys bei keletas rankų susikry
žiuodavo ties riekute, kurią iš 
tolo stebėdami jau buvome nu
žiūrėję didesne esant, negu ki
tos riekutės. Tai toks ten buvo 
mūsų maitinimosi būdas kovo
jant už tariamai didesnį duo
nos kąsnelį.

(Bus daugiau)

Chicagos skolos
CHICAGO. — Ginčas prade

da įkaisti tarp majorės J. Byme 
ir spaudos, kurią majore subarė 
už neatidumą ar jos pareiškimų 
iškraipymą. Ginčas eina, kiek 
Chicagos miestas turi skolų. 
Vieni spėja, kad daugiau, kiti — 
kad žymiai mažiau, o majore J. 
Byrne gina savo rinkimų metu 
pareiškimą, kad Chicago mies
tas turi $150 milijonų skolų.

— Chicagon atskridę Bolšoi 
teatro šokėjai nenori kalbėti 
apie Liudmilą Vlasovą ir jos 
vyrą Aleksandrą Godunovą. Sa
ko, kad jie atskrido šokti, o ne 
politikuoti.

(R)'LB Vidurio Vakarų apy
gardos valdyba, vadovaujama 
inž. Dubausko. š.m. rugpiūčio 
26 d., sekmadienį, šaulių Na
muose, Chicagoje surengė savo 
tradicinę vasaros popietę - gegu
žinę. žinoma, tai nebuvo pilna 
to žodžio prasme gegužinė, ka
dangi gegužines Lietuvoje reng
davome lauke — pievose ir pa
našiai. Bet kadangi Chicagoje 
tos gegužinių pievos ar sodai, 
daržai jau yra beveik išnykę, 
tai ir gegužines prisieina švęsti 
uždarose patalpose — salėse.

(R) LB Vid. Vak. valdybos 
surengtoje šaunioje savo na
riams ir svečiams gegužinėje 
buvo proga susitikti ir pasi
žmonėti su draugais, pažįsta
mais ir šiaip svečiais. Čia buvo 
progų surasti naujų pažįstamų 
ir naujų draugų.

Gegužinė prasidėjo gana 
anksti — 12 vai. Aš atvykau 
kiek vėliau, kadangi oro žinių 
tarnyba vis pranašavo po pietų 
lietaus su perkūnija. Pasižiūrė
jęs i dangų, nors jis buvo ge
rokai apsiniaukęs ir labai pana
šu j lietų, vis dėlto nutariau 
vykti į gegužinę.

250 vietų salė jau buvo be
veik pilna. Įėjime prie durų, 
prie staliukų sėdėjo V. Pocius ir 
Jonas Kreivėnas, kuriuodu Įei
nančius svečius pasitiko ir juos 
aptarnavo. Dauguma staliukų 
svečių jau buvo užimti. Vieni 
stiprinosi skaniais patiekalais, 
kuriuos parengė ponios L. Du- 
bauskienė. I. Pocienė, Prancke- 
vičienė, St. Palekienė ir joms 
uoliai talkininkavo Br. Skopai- 
tė. S. Raudonytė ir Pranckevi- 
čiūtė, kiti dar laukė. Stipriai, 
skaniai ir gardžiai užkandus už

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

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

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

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

Tel. 476-2206

sinori šio to lengvesnio ar stip
resnio užgerti. Tuomi prie baro 
rūpinosi ir visus ištroškusius 
mielai pagirdė pasikeisdami pp. 
Simukaitis, A. Marma, A. Ab- 
raitis ir V. Prūsas.

Savo šauniu orkestru susirin
kusius piknikautojus energingai 
linksmino K. Venckus. Poros 
entuziastingai ir linksmai sukosi 
šokių aikštelėje. Gegužinei pa
įvairinti (R) LB dainininkių 
būrelis gražiai sudainavo keletą 
Paudies dainelių. Joms buvo 
smagiai paplota.

Šokėjam pailsus, orkestras 
buvo sustabdytas ir visai pub
likai buvo suteikta atvanga. .Vi
sos tos gegužinės vyriausias 
rengėjas ir vadovas inž. Du
bauskas paskelbė tos gegužinės 
loterijos pradžią. Loterijai pra
vesti buvo pakviestas J. Bag- 
džius ir A. Repšienė, na, žino
ma. uoliai dalyvavo ir pats inž. 
Dubauskas ir dar keli kiti - os. 
Loterija buvo gausi vertingo
mis dovanomis ir visi loterijos 
bilietai buvo išparduoti.

Reikia pažymėti ir vieną keis
toką įvykį. Dailininkas Tričys 
loterijai buvo paaukojęs savo 
aukštai meniško darbo Įrėmin
tą paveikslą ir, nelauktam su
tapimui, tą paveikslą laimėjo 
ponia D. Tričienė. Bet ji vėl jį 
padovanojo loterijos komisijai, 
kuri iš naujo paleido loterijon.

Gegužinė užsitęsė iki vėlaus 
vakaro. Svečių -buvo’ prisirinkę 
arti 200 (187). Visi svečiai pa
tenkinti ir geroje nuotaikoje, 
maloniai ir linksmai su drau
gais ir pažįstamais praleidę ke
lias valandas, skirstėsi i namus.

A. Pleškys

Volare Premier Coupe

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

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jamlnu, A KIJ3 IN THE DARK. PtUntiiki; Ir Intymių nuuty»» 

tpraiyiul, pilnų Ii gyvenimo. Lengvu rtillui, gyva snžal lileiiu 
150 p«L Kairu C150.

TRYS NAUDINGOS Į 

KNYGOS
DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS

IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai ..........................  $5.00
4 ~~ - ------------------—--- -------

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

rtpinlma.I
Gr. A. J. Gmmh — DANTYS, Jp prležlOra. arei kata ir rrožii

KJetala rtrtellaia, vietoj* $4.00 dabar tUt ________ į
Vlnkttali vlriallali tik _ $2.**

Or. A. J. Gvtaen — AUKŠTA KULTŪRA — tIAUROl iMONRl
KeUooAr pe <urop* UpOdUal. Dabar tik —________ i

Dr. Amui B. Kančių*, HISTORY OP LITHUANIA. Lletuvo* Istorijos 
antrinki nuo pat tenniu amžlrj IM pokario Metą. Vidutinio formato. 145 
xL, kainuoja 0.00.

Dr. Jimzm B. K»o£Ip«, VYTAUTAS TH! GREAT. IrtorlmaJ DU Vy 
auto bruožai, paliečiant t<> laiko Lletuvo* valityoea ir jo* kaimynu istorija 
til pel. Kilni S3.00. Kietai* vlrieliala $4.00.

Daugunu Kn knygų yr* tinkamo* dovanot Įvairinusia progomla. Jm b 
kitai knygai galima Ulgytl atrilankdui i Naujienai arba atiduntui čeki v 
oinlgtne p«rlaldi

NAUJIENOS

DR. ANTANO J. GUSENO RA ŠTAI I
NAUJlfNOSe GALIK.A GAUTI NtPAPRASTAl ĮDOMIUS GYDYTO-

JO, VISUOMENtS VEIKt'JG IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS , 
Pr. A. J, Gum*o — MINTYS IR DARBAI, 250 p«l., llečiančlui 1908 | 

metu Jvykiui. Jabionakir ir Totoraičio jaunai dienai ir iukI

1T» H .Irto. StrwC Cbk... Fft

J lalLvia telR aHIuotv* £»R| arka «r4w-L
••■t 5*c. Ulei****.

17S» S*. HAJLSTKD 8T^ CHICAGO. ILL. H8PI
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$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada >33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.
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NAUJIENŲ raktinė atdara kasdien išskyrus aekm&dieniua, ne
9 vai ryto iki 5 vai vakaro, leltadieniaia — iki 11 nl

sitarti su Gromyka, bet ir tai kažin ar jis drįs šitokias 
pakaitas be jo žinios daryti tokioje svarbioje sutartyje. 
Ypatingai po to, kai Brežnevas ir Gromyka rusams ir 
visam pasauliui pareiškė, kad Sovietų Sąjunga nuolai
dų nedarysianti.

Kosyginas Associated Press korespondentui pasa
kęs, kad Sovietų vyriausybė sutinkanti aprėžti ligi 30 
strateginių lėktuvų, galinčių šauti atgal iš lėktuvų ato
mo šovinius. Tokių lėktuvų rusai gali pasigaminti tik 
30 šiais metais, o sutartyje nepasakyta, kad po metų ga
myba sustabdoma. Jeigu būtų leista rusams kiekvieną 
metą gaminti po 30 tokių lėktuvų ir atominių šaudme
nų, tai sutartis leistų jiems diktuoti savo valią.

Kosyginas taip pat sutiko neaprėžti amerikiečių 
teisės bendradarbiauti ir padėti savo Europos drau
gams atomo ginklų srityje, Atrodo, kad sutartyje rusai 
buvo įrašę paragrafą, leidžiantį suvaržyti amerikiečių 
teikiamą pagalbą Europos sąjungininkams.Šitas nuosta’ 
tas labai svarbus, bet Kosyginas sutiko jį ištraukti iš 
sutarties. i

Kosyginas taip pat, pagal tą patį Associated Press 
pranešimą, sutiko nereikalauti, kad ši sutartis galėtų 
būti pratęsta iki 1981 metų. Turint galvoje dabar veda- M. Šileikis Indianos kopose *

Maskva rengiasi nusileisti
Visi atsimename sovietų valdžios įtakingiausių pa

reigūnų pareiškimus, padarytus šiais metais, kai prezi
dentas Carteris ir aukščiausios tarybos pirmininkas 
Leonidas Brežnevas Vienoj pasirašė strateginių atomo 
ginklų kontrolės sutartį.

— Nežengsime nė vieno žingsnio atgal, sutatis tu
rės būti tokia, kokia yra pasirašyta, — pareiškė Leoni
das Brežnevas, Vienoje pasirašęs sutartį.

Rusijon grįžęs užsienio ministeris Andrei Gromy
ka pareiškė, kad sutartis turės būti tokia, kokia ji yra 
aptarta ir pasirašyta. Jeigu amerikiečiai norės ją keis
ti, tai nebus jokios sutarties, nes sovietų valdžia neda- 

; rysianti daugiau jokių nuolaidų . . .
1 Sovietų valdžia savo spaudoje pakartojo šiuos abu 

pareiškimus. Rusams į galvą šitas reikalas buvo kala
mas ir televizijos pagalba. — -

Krašto apsaugos sekretorius Harold Brown, liudy- 
; damas Kongreso komitetui, taip pat patarė patvirtinti 

aptartą ir pasirašytą strateginių ginklų sutartį. Ją pa
tarė tvirtinti ir Valstybės sekretorius. Bet jis nebijojo, 
jei Senatas padarys kelis naujus pasiūlymus. Jam buvo 
priminti Brežnevo ir Gromykos- pareiškimai tuo reika- 

: lu. Sekretoriaus tie pareiškimai labai nejaudino. Jis tik
- pastebėjo, kad-tada reikėtų prašyti Sovietų valdžią dar 

kartą sueiti ir apsvarstyti atsiradusius nuomonių skir
tumus. Visas reikalas kiek suvėluotų, bet dangus dėl to 
negriūtų. Ši nuomonė parodė, kad sekretorius Vance 
sovietų vadų psichologiją-geriau_ pažįsta,. negu bet kurisp 
kitas aukštas JAV pareigūnas. Atrodo, - kad jis buvo 
teisingas. Sekretorius Vanve tokio rašto Brežnevui ar 
Gromykai dar neparašė, bet sovietų valdžios sferos jau

- pasakoja, kad ta “nekeičiamoji” strateginių ginklų su
tartis vis dėlto gali būti pakeista. Apie tas pakaitas pra
bilo ne pats Brežnevas arba Gromyka, bet Sovietų Są
jungos premjeras Aleksejus Kosyginas.

Kosyginas Maskvoje pareiškė, kad sovietų valdžia 
sutinkanti padaryti keturias nuolaidas, kurias JAV Se
natas prašė. Kiekvienam turi būti aišku, kad Kosygi
nas nieko nedarys, nepasitaręs su Brežnevu. Jis gali ne

muš ilgus pasitarimus, sutartys gali būti pratęsiamos 
iki naujos bus paruoštos.

» Be to, Kosyginas sutiko skaityti visus vėliau pa
darytus susitarimus, šios sutarties dalimi. Esame gir
dėję, kad specialistai ilgas savaites tarėsi ir nepajėgė
susitarti. Dėl kelių dalykų nepavyko susitarti ir nutar-, 
ta visą reikalą tęsti kituose posėdžiuose. Kai pavyks
susitarti, tai tada galima bus įrašyti į sutarties para
grafus susitarimus.

Pagal iki šio meto buvusį paprotį, tie nauji sutari
mai turėtų sudaryti naują sutartį, bet Kosyginas suti
ko padaryti nuolaidą, ir naujus susitarimus prirašyti 
prie dabar baigiamosios ruošti sutarties.

Jeigu šie keturi reikalavimai bus priimti, tai nebus 
jokių kliūčių sutarčiai patvirtinti Senate.

Maršalas A. Gečka Brežnevą skaito didžiausiu 
komediantu, kokį rusų komunistų partija bet kada yra 
turėjusi. Kad maršalams reikėdavo kokią komediją su
vaidinti, tai maršalai pasirinkdavo Brežnevą. Jis mo- 
kėdvo suvaidinti stiprų komunistą, ginantį pačius pa
grindinius partijos principus, bet tikrumoje gindavo 
nieko bendro su komunizmu karišką ar ūkišką poziciją 
darbininkams skriausti. Visi žino, kad Nikitą Chruš
čiovą nuvertė Andrey Gromyko, bet jis pat Chruščiovui 
nė vieno malonaus žodžio nepasakė. Grečka pasodino 
Brežnevą prie kariuomenės štabo telefono ir liepė Brež
nevui suvaidinti geriausią komediją. Jis vaidino. Chru
ščiovą telefonu atstatė. Jis dar pridėjo, kad trys karo 
lėktuvai jį visą laiką sekė.

Chruščiovas atskrido į Maskvą, trijų karo lėktuvų 
lydimas. Atvykus jam į Kremlių, Brežnevas pasakė 
trumpai, - bet -griežtą komedianto kalbą. jGrečkai nerei
kėjo nieko daryti. Brežnevas viską atliko. Grečka tik
tai juokėsi ir juokėsi, o vėliau Brežnevą pakėlė į mar-
šalus už didžiausio mūšio laimėjimą.

Brežnevas ir šį kartą vaidino nuolaidų nedarantį ! 
žmogų. Bet sekertorius Vance, Brežnevo vaidmenį ži-’ 
nodamas, nenusigando. Jis pačioje Pradžioje pareiškė, į 
kad Maskva nusileis ir nusileido. j

VISI LIETUVIA
GARSINK IT ĖS

PASTABOS DĖL VLIKO VALDYBOS
DEKLARACIJOS

(Tęsinys)

Pora esminių dalykų. V. Ras- veikė tokia Lietuvos Ūkio At-
tenis įžiūri, kad ta deklaracija 
skelbianti “kontrolės perėmimą 
į Vliko rankas”. To daryti nėra 
reikalo. Juk jau Lietuvoje buvo 
sukurtas toks politinis organas, 
kuris buvo pavadintas “Vyriau- 
siu Lietuvos. Išlaisvinimo Komi-
tetu”. Jau pats pavadinimas pa
brėžia jo, kaip neeilinio ar ko
kio visuomeninio sambūrio svar
bą ir prerogatyvas. Politinės 
grupės, sudarančios ši komite
tą, iki šiol nepriėmė nutarimo 
išmesti žodį “vyriausias” ir pa
likti jį tik kaip vieną iš daugelio 
komitetų, besirūpinančių lietu
viškais reikalais. Šitai visados 
reikia turėti minty. Jei V. Ras
tenis ir Ko. jokio autoriteto 

j VLIKui nepripažįsta, tai nėra 
I didelis nuostolis, nes ir jų auto
ritetas tėra labai menkas, toliau 
“Akiračių” nesiekia. Visi žino
me apie visokias sovietų pastan
gas diskredituoti VLIKą. Dabar 
jie pradėjo naują akciją, į kurią 
nori Įtraukti ir geros valios lie- 

i tuvius išeivius, kuriems trūksta 
apdairumo. Visa tai VLIKo val- 
dyba~gerar supranta -ir-tatai mū
sų pastangų nesutrukdys.

Kitas V. Rastenio siūlymas
yra toks, kad VLIKas tegul ne
sirūpina propaganda dėl Lietu
vos suverenumo atstatymo, esą, 
gėriau tegul svarsto, “kaip išsi- 
vadavimo atveju Lietuvoj tiktų 
spręsti kai kuriuos į nepriklau-

v- ■ - . - į sorrtą gyvenimą grįžimo reika-
I BIZNIERIAI lūs”, žodžiu, įsijungti į visokių 
v 4 r T t r \T n ė r Plan^ Saminim^- Tai nėra nau‘ 1N A L J 1 Ii O fe iŠ jiena. Jau 1951-55 m. Bostone

statymo Studijų Komisija, darė 
visokius planus ir išleido 11 są
siuvinių savo darbų. Štai dabar 
pogrindžio “Aušra” 14 numery 
skelbia tokio pat pobūdžio pla
čią apžvalgą: “Žvilgnis į ateities 
Lietuvą” (perspausdino Dirva, 
š.m. nr. 27-28). VLIKas nema
no imtis tokio darbo “iš kito 
galo”. Jiems ten Lietuvoje to
kius klausimus svarstyti geriau 
pritinka. Tuo tarpu VLIKo pir
mutinis uždavinys yra kova 
tarptautinėje arenoje dėl Lietu
vos laisvės ir pastangos apsau
goti jos žmones nuo sovietų 
vartojamo fizinio ir kultūrinio 
genocido, kaip žmogaus teisių 
laužymas, rusifikacija, morali
nis tautos sužlugdymas. Aišku, 
kad mūsų jėgos ir galimybės 
yra ribotos. Mūsų veiklos prie
monės yra tarptautinė propa
ganda .įvairiomis kalbomis lei
džiamuose biuleteniuose ir pa
skatas per radiją tautiečiams, 
kad jie ten Tėvynėje nenustotų 
vilties ir nesijaustų pamiršti, 
neprarastų resistencinės dva- 
sios^ kuri ten dar yra gyva. 
Išeivijoje jau pastebime nuo
vargio ir prisitaikymo nuotai
kas, pvz. šiandien skatinama 
aukoti -pinigus medicinos apa
ratams ir vakarietiškoms (bet 
nelietuviškoms!) knygoms pirk
ti, o ryt poryt gal ims rinkti au
kas pirkti tankams ir raketoms, 
kad apgintų “tarybinės Lietu
vos laisvę” nuo Vakarų impe
rializmo. Atsakas į tai Lietu
voje yra visa eilė pogrindžio

leidinių. Vienas jų, “Alma Ma
ter”, nuo 3-čio numerio skelbia 
visą eilę dokumentų vertimų, 
apie kuriuos ten žmonės nežino
jo, būtent, kaip 1939-40 m. na
ciai ir sovietai susitarė pasida
linti Baltijos valstybes ir Len
kiją. Tuo padaromas galas mi
tui, kad “sukilusi liaudis” nu
vertė nekenčiamas vyriausybes 
ir Baltijos valstybės “laisva va
lia” pasiprašė įjungiamos į So
vietų Sąjungą. Jaunoji karta 
apie visa tai gali nežinoti, isto
rijos vadovėliai apie tai, nerašo, 
kaip Stalinas su Ęileriu dalino
si Europą, kol susipyko.

Neišvengė V. Rastenis puoli

mų “ad personam”. ’Tuo tarpu 
nekreipiu dėmesio j man asme
niškai skirtas pašaipąš. Laiau 
nešvankesnių- -dalyku; kai V. R. 
kaltina VLIKo pirm. dr. K. Bo
belį, kad jis “nėsitaręš'su’tary
ba ir gal ne kažin kiek tesitąręs 
su valdyba, iššoko su sekančia 
nieko nepasakančia deklaracija 
ir tuo tarpu atskleidė tiktai po
linkį _ veikti autokratiškai ir 
vaizduoti Vliką įsikūnijusį tik 
pirmininko asmenyje”. Iš kūr 
V.R. taip gerai žino? Deklara
cijos projektą gavau aš ir kiti 
valdybos nariai. Aš grąžinau 
pirmininkui su savo pastabomis. 
Kai kurios buvo priimtos, kai 
kurios ne. Taip padarė ir kiti. 
Kai buvo svarstoma-paskutinė- 
redakcija Čikagoje bal. 28 d., aš 
buvau ligoninėje po chirurgo 
peiliu. - Tačiau post factum po 
deklaracija aš pasirašau, ji nėra 
tokia bloga, nors kai kurie sa
kiniai galima buvo ir kitaip su
redaguoti. Daugelio asmenų pa
siūlymas visados helengva su
derinti, bet kas nors turi tai pa
daryti. Kam gi tada turime pir-

Nuk’elta į 6 psl.

Baudžiavos laikai Lietuvoje 
iki 1863 metų sukilimo

(Iš ANDRIAUS RYLIŠKIO IR JO SENELIO 
ANUPRO ATSIMINIMŲ)

ŠEIMYNINIAI ŪKIO REIKALAI 
(Tąsa)

Krosnies ugnis ,žaizdama ant sesers veido, 
kojų ir rūbų darė ją suaugusia mergina. Ji buvo 
stipri, drąsi ir sumani. Ji mokėjo taikliai šaudy
ti iš tėvo medžioklinio šautuvo. Su jaunimu link
smai padainuodavo. Dvare prie darbų mokėjo sa
ve taip laikyti su dvaro pareigūnais, kad su ja 
skaitėsi.

Sekmadienio ryte dar priešaušry buvome ne
toli šernynų vėlybųjų avižų palaukėje už dveje- 

1 tos kilometrų nuo namų. Aušrai pradėjus brėkš- 
- ti rytuose, susikraustėme į palaukės kerotus 

ąžuolus ir užsimaskavome. Sesuo su šautuvu įsi
taisė arčiau šernų kelio, o tėvas ir aš pasislėpėme 
ąžuole prie pat avižų. Šautuvai buvo užtaisyti 
didelėmis kulipkomis. Prisilaikydami didžiau
sio atsargumo laukėme šernų ąžuoluose. Lėtai 
slinkt laikas. Lengvas vėjelis judino plepias dre
bules.

šušeno su. ”endę rėžyje avižos. Įtempti pri
siklausydami prie miško triukšmo, ilgai sėdėjo

me nejudėdami atsargumo dėlei. Pagaliau virš, 
gretimų lazdynų krūmų staigiai pakilo paukš
čiai ir tuojau išėjo šešių šernų šeima, vadovau
jama seno kuilio. Jis sustojo, apsižiūrėjo, apšl
uostė ir Įėjo Į avižas. Tėvas atsargiai nutaikė šau 
tuvą Į senį šerną, atlošė nuleidžiamą gaiduką,bet 
vietoje šūvio pasigirdo sausas trumpas brakšte
lėjimas. Išsigandę šernai žaibo greitumu metėsi į 
krūmus. Tėvas iš paskos iš antro vamzdžio iššo
vė, bet tuo pačiu momentu iššovė ir sesuo irgi 
iš medžio, bet iš arčiau. Krūmuose matėsi silue
tai Bėgančių šernų. Laimėjome pusmetinį 
paršą.

MEŠKERIOJIMAS ŽIEMĄ
Apie vasario mėn. vidurį popietėje vežiau 

rogutėmis vandenį nuo ežero į namus. Žiūriu vie
škelyje prie mano tako sustojo bėruko spėriai 
traukiamos rogės. Mano amžiaus penkiolikme
tis vaikinas sėdėjo jose apsivilkęs senais kaili
niais ir užsimaukšlinęs baroninę kepurę. Tai — 
Jonas iš Įkasalio kaimo. Vakaro saulėlydžio žara 
linksmai žaidė jojo liesame veide. Jis tarė:

— Sveikas, Anuprai! Ar ryt eisi ant Aisėto 
ežero ledo žvejoti blikstinėmis? Aš ten būsiu 
apie vidurdienį už vieškelio liepto.

— Tai aš apie tą laiką ten irgi būsiu ir atsi
nešiu kirvuką eketei lede prakirsti, o tu atsinešk 
kokį medinį kastuvą ledams nužerti.

Jonas juokdamasis pašiepiančiai pridūrė: 
“Neužmiršk trumpakočių meškerių ir blikstinių 
pasiimti, o jei turi, tai ir mažų žuvelių”. Trukte
lėjęs vadeles, linksmai pridūrė: “Nuo ežero eisi
me pavakary pas dainorių dėdę Antaną”.

Lengvas šaltis. Plona sniego danga ilsėjosi 
ant ežero ledo. Aisėto ledo properšose ypatingai 
gražiai atsispindėjo aplinka. Šen bei ten matėsi 
ramūs laimės ieškotojai-meškeriotoiai. Po kele
tą ekečių prakerta žiemos meškeriotojai iki ap
tinka žuvų žiemos gyvenvietę.

Jonukas jau rioglinėjo ant ežero sutąrtoje 
vietoje. Pasisveikinus, jis tarė: “Gal tu iš tėvo 
patyrei, kur čia ramios gilios daubos ežere? 
Mat, tokiose daubose žiemos meškeriotojui už
tikrintas laimikis”.

— Nagi aname ežero krašte, eime---- sakau.
Jonukas, valydamas mano prikirstus ledus, kal
bėjo, kad gerai žuvis kimbanti atrodėkyje ii' ra
miame ore. Tai šiandien ramus oras, — paste
biu. Saulė kartais trukdo meškeriotojui apšvies
dama ežero dugną per vandeni, nuogąstauja Jo
nukas. Juk mes tu r būt abu patyrėme statydami 
bučius, kad žuvų akys atidžios ųgt po ledu ir žie
mą, pastebiu ir aš.

Mūsų trumpi meškerių kotai pradėjo nuo
lat judėti. Staiga—gyvas laimikis. Prieš mūsų 
akis žalsvame vandenyje nardė šviesiai melsvi,

dryžuoti gražuoliai ešeriai, žalsvaus atspalvio 
lydys. . ’

Mano meškerė suvirpėjo ir įsitempė. Stai
gus kilstelėjimas viršun ir sužydo šypsnis lūpo
se. Mat, čiuptas iš eketės naujas laimikis.

Iš dviejų ekečių iki ankstyvų pavakarių tu
rėjome neblogą laimikį. Krepšiai rėžė pečius.

DĖDK ANTANAS DAINORIUS
Pagaliau, kaip buvo sutarta, mes jau artino- 

mės prie žvejo gryčios paeisėtyje. Tai paprastas, 
senas dviejų galų lietuviškas namas. Jo laužtais 
galais šiaudinis stogas pasidabinę paprastų rau
donų plytų dūmtraukiu. Dviejų matomų langų 
stiklai žėrėjo besileidžiančios saulės spinduliuo
se. Saulė palietė apsupančių kalvų ir klonių mi
škų viršūnes, mums prisiartinus prie trobos.

Mediniai durų varsčiai. sugirgždėjo mums 
įėjūs į prieangli. Sugirgždinę kitas duris įslinko- 
me gryčiom Ugnelė linksmai kūrenosi krosnies 
židinyje, traškėdama ir šaudydama eglinių mal
kų žiežirbomis, šeimininkas ir jo jaunt svečiai 
sėdėjo sambrėškyje gryčioje ir šnekučiavosi, šei
mininkas rusvos krosnies ugnies nušviestas at
rodė kilmingu veidu. Jo žodžiams Pritarė ant sie
kų žiežirbomis, šeimininkas ir jo jauni svečiai 
nų drebantieji šešėliai ir žiūrinčios pro trobos 
langus vakaro saulėlydžio žaros.

(Bus daugiau)
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OR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
8449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Modical Building) Tol. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
-  1  - -- -

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W*«*chostor Community klinikos 
Modicinos direktorių*

S. ManHoim Rd„ Westchostor, IL
VALANDOS: 3—S darbo diennmiĮį ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
T»U 562-272Z arba 562-2728

TE1------BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
” GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 Wear 103rd Strwi

Valandos pagal rh uita rimą

JOSE RIBERA .ispanas Verkiantis filosofas

J. VENCLOVA

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 St. Tai. 737-5149

Tikrina akis, Pritaiko ^kinius ir
“contact lenses’*

VaL aaai susitarimą* Uždaryta treč-

LIETUVOS POLITIKA, 
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet.

i

J. Venclova yra paruošęs, parašęs ir išleidęs visą eile 
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)

Ofiso tolof.: 776'830
Rozidondlos tolofu M8-5545 i

NESIRYŽTA ATSIIMTI
SAVO SOSTINĖS

Mūsų politikai (J. Savickis, 
prel. prof. M. Krupavičius, prof.

... - P- Klimas etc.) buvo nuomonės,
Sandra praktika, *?•«. MOTERŲ Ilge* Į jog Vilnius buvo prarastas dau-

Ofisu 2652 WEST 5Yfk S*l R2IT 
tai. PR 8-1223

OFISO VAL.: pina- antrai., trečiai

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR OMIRURttAS !

ruais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku11

OBTHOPEDAa-PROTES  ̂
Aparatai - Protezai. Mdd. bau 
oazaL Spociait pagalba L'Įom* 
(Aren Supports) ir t t.

gumoj dėl šių priežasčių: 1) dėl 
pavėlavimo suorganizuoti Lie
tuvos kariuomenę, 2) dėl neiš- 
leidimo gerai dokumentuotų in
formaciniu leidiniu svetimomis 
kalbomis apie Lietuvą, Vilniaus 
kraštą, kurie būtų atrėmę lenkų 
varomą propagandą viešam pa- 

forume prieš Lietuvą. 
Ypač reikėjo dokumentuoto vei
kalo prancūzų kalba, kad dirbti
nai sukurta, nenormali didelė

šaulio

2tev Wast 63rd SL, Cbicaau. If 1. 6C62* T t ■ - - nt -.ii i Lenkija su arti puses priešiškaiTalaf.j P Respect 8-5084 .... . . f .Tolof;; PRospoct 8-5084 nusistačiusiomis tautinėmis ma-

pasaųlmiam karui, lietuviams 
susidarė proga atsiimti savo sos
tinę Vilnių su jam priklausan
čiomis sritimis, tai Lietuvos vy
riausybė nesiryžo šiam žygiui. 
O ats.ėmimui Vilniaus krašto 
buvo susidariusios net palankios 
sąlygos. Visų pirma pati Vokie
tija pakartotinai ragino Lietu
vos vyriausybę, net žadėdama 
paramą ginklais, atsiimti lenkų 
užgrobtas lietuvių žemęs. To no
rėjo ir Sovietų Rusija, kaip nu
rodė U.S.A, ambasadorius Ch. 
Bohlen (Witness to History, 
1973, 92): “Drąsino (Sovietų 
Sąjunga) Lietuvos vyriausybę 
imti iš Lenkijos Vilniaus teri
toriją, seno ginčo objektą”.

Juo labiau, kad net lenkų ka-

FLORIDA
D,R. C, K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

žumomis ir dviem pavojingais 
j koridoriais negali užtikrinti tai- 
| kos Rytuose ir būti Prancūzijos 
j geru sąjungininkų prieš Vokie

tiją, ką vėliau pripažino ir pats 
buvęs Prancūzijos ministeris 
pirmininkas G. Clemenceau, 
kad buvo padaryta klaida ku
riant tokią nenormalią Lenkiją.

Ir kada, prasidėjus antram buvo iš

ro komendantas Vilniuj skati
nęs lietuvius, kad Lietuvos ka
riuomenė kuo greičiausiai užim
tų Vilnių, kaip ir liudija pulk. 
K. šk.'rpa {Naujienos, 1975.XI. 
11 d_): “Aš tebuvau siūlęs žy
giuoti į Vilnių tik, taip sakant 
“parad’niu maršu”, kada Lenki
ja savo okupacines jėgas jau 

Vilniaus atitraukusi

DR. A. MILIUS
- *#■/•* į « . • i * J. >

Mę^rų ligos, chirurgija.
5037 Central Avė.

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-1004

t PERKRAUSTYMAI

MUVĮNG 
Leidimai — Pilna apdrauda 

" ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
Tai. WA 5-8063

L________ I -v f?.. r* ■

Cookware Primer For Brides

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEJMOS. VALANDOS
Viaae programa* If WOPA,

Lietuviu kalba: kasdien nno pir
madienio iki penktadienio 3:00. 
—3:30. vaL popiet, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:80 
vaL ryto.

Ved6|a Aldana Davkve

Telaf.j HImteek 4-3413
7159 So. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, ILL. 68429

/--------—-- ----------------------------------
4-—— ' -—- ——~ — .... ____ - __ ___

'A “Lietuvos Aidai’
' — KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedija

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos iž W0PA stotie*, 
banga 1490 AM. ‘

St Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p. 
ii WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago, niinois 60629

* TeleL 778-5374
V---------- :-----------------------------

Given the fact that about 
2-1/4 million marriages are 
predicted for this year; that 
the fall and winter months 
are popular wedding seasons; 
and that there’s a growing 
interest in “cooking from 
scratch,” some guidelines for 
selecting cookware for first 
homes is both timely and 
useful.

Cookware is an invest
ment that will be used every 
day for a long time to come, 
so it’s wise to check out per
formance as well as appearance 
before buying.

To begin with, most cook
ware is made of metal — 
aluminum, cast iron, stainless 
steel and copper — each has its 
attributes.

Aluminum is by far the 
most popular metal for cook
ware for lots of good reasons. 
It’s an excellent conductor of 
heat; cooks food fast and with
out hot spots. Also, it’s light
weight and relatively inexpen
sive. Available either in a pol
ished bright finish or clad in 
porcelain enamel in a range of 
popular colors, new aluminum 
cookware is attractively styled 
with many pieces designed 
to go from range to table. 
Another plus in some premium 
aluminum cookware is a thick, 
non-stick surface of 
•‘SilverStone” that resists 
staining, chipping or peeling; 
it releases food easily and is a 

v map to clean. , - ♦
Cast iron cookware has 

been around for centuries and, 
with proper care, can last for 
ęenturies. It, too, Is an excel
lent conductor of heat and 
cooks food evenly. The draw

backs are that it is extremely 
heavy and often rusts, so it 
must be pampered and season
ed frequently. Some new iron 
cookware is being made with 
a porcelain enamel coating 
which eliminates the rusting 
problem but which adds to 
its weight as well as the price.

Stainless steel is sleek look
ing, strong and durable but a 
poor conductor of heat, prone 
to hot spots and scorching. 
To overcome this, most stain
less cookware is combined 
with other metals. Some have 
copper bottoms, others a core 
of carbon steel or aluminum, 
which helps to distribute heat 
evenly. Stainless steel must 
be polished occasionally to 
keep it looking its best. Prices 
for quality stainless cookware 
range from high to expensive.

Copper, though an excel
lent metal for cookware, is so 
expensive as to be out of reach 
except for professional chefs.

Some other things to look 
for when buying cookware:

•' Check the handles; they 
should be sturdy and easy to 
grip.

• Make sure covers fit 
snugly to hold in the heat.

• Cookware should ba 
made in one piece or con
structed so there are no seams 
or crevices that will make it 
hard to clean.

• Bottoms are flat and le
vel for best heat distribution.

Lastly, no matter, what 
cookware you select, read 
and heed the manufacturer’# 
use and care instructions, 
and your skillets and sauce
pans should perform deli
ciously for years to come.

ginti savo pačios teritoriją, pa
likdama Vilnių ir Vilniaus kraš
tą be reikiamos apsaugos nuo 
gresusio j*ems dvigubo pavo-' 
jaus: vokiečių — iš vakarų, rusų 
iš rytų pusės. Lenkų karo ko
mendantas Vilniuj, apsilankęs 
asmeniškai pas Lietuvos gene
ralinį konsulą dr. A. Trimaką, 
buvo prašęs paveikti Lietuvos 
vyriausybę, kad greičiau nu
kreiptų mūsų kariuomenę į Vil
nių, kol jo neužgrobia tas ar ki
tas Lenkijos priešas. Tokiu žy
giu, kaip aš buvau siūlęs, mano 
be to preciziškai nurodytu lai
ku — neanksčiau kaip rugsėjo 
8 d. ir nevėliau kaip rugsėjo 
15 d., Lietuva nebūtų buvusi 
įvelta į jokį karą pr eš Lenkiją”.

Pagaliau tarptautinės sutar
tys, būtent 1920.VII.12 d. Mask-Į 
vos sutartimi Sovietų Rusija 
perleido suverenines teises į Vil
niaus kraštą Lietuvos valstybei 
ir 1920.X.7 d. Suvalkų sutartimi 
pati Lenkija Vilnių pripažino 
Lietuvai. Suvalkų sutartis buvo 
sudaryta, prižiūrint Tautų Są
jungos komisijai. Tad Lietuvai 
nereikėjo skelbti karą Lenkijai, 
bet tik atsiimti, kas jai pri
klausė ir net pagal tarptautines 
sutartis.

Tačiau mūsų krikščioniu - de- C 
mokratų bei katalikų pastango
mis buvo susilaikyta atsiimti sa
vo sostinę Vilnių. "Naujoji Vil
tis” (1974, 6 nr.) nurodė: “Kai 
1939 m. rugsėjo mėn. iškilo klau
simas, ar mums žygiuoti ir atsi
imti Vilnių, tai ši klausimą vėl 
svarstė susirinko krikščioniu- -T 
demokratu vadai ir nutarė, kad 
reikia laikytis neutraliteto. O 
jei bus žygiuojama, tad krikš
čionių demokratų ministerial tu- 

• ri atsistatydinti ir vėl bus par
eita į viešą opoziciją tautinin
kams”. Visai panašiai byloja ir 
prof. L. Sabaliūnas (Lithuania 
m Crisis, 1972, 149): “The Cath
olic representation in the gov
ernment (Deputy Prime Minis
ter Bizauskas etc.) was against 
any military action to capture 
the city (Vilnius)”.

Veikiant tuomet Lietuva bū
tų galėjusi atgauti ne tik sosti
nę Vilnių, bet ir visas kitas lie
tuviškas apylinkes, o vėliau ji 
gavo iš svetimųjų malonės tik 
apgraužtą kaulą, daug lietuvių 
paliekant už Lietuvos ribų. Be 

. to, Lietuva būtų išvengusi pir
mos okupacijos, o gal ir po karo 
jos padėtis būtų geresnė ir pan.
NESIRŪPINIMAS LIETUVIŲ 

i—TAUTOSJPRIEAUGLIUMI
’ Visai teismgai prof. J. Aleksa 

(3-370) tvirtino: “Dėl mažo gy
ventojų gausumo Lietuvai yra

žymus pavojus iš kaimynų”. Tad 
vokiečių propagandistas P. 
Ronrbach (Russland und wir. 
1915) įrodinėjo, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija yra retai gyve
nami kraštai ir tinka koloniza- 
o jai. Ir lenkų propagandistas 
W. Lutoslawski (Lithuania and 
Wh'te Russia, 1919) nurodinėjo, 
kad lenkai būtų galima perkelti 
į daug rečiau gyvenamą Lie
tuvą.

(Bus daugiau)

Bolšoi teatras kelia 
nerimą

CHICAGO, Ill. — Maskvos 
Bolšoi teatro šokėjai, geriausi 
visoje Sovietų Sąjungoje, kelia 
nerimą New Yorke ir Chicagoje. 
Iš viso jĄunerikon atskrido 120 
Bolšoi teatro šokėjų, administ
ratorių ir prižiūrėtojų. Alek
sandrui Godunovui gavus teisę 
pasilikti Amerikoje, jis norėjo 
čia palikti ir savo žmoną, bet 
čekistai laiku ją sučiupo ir nusi
vedė į pirmą sovietų keleivinį 
lėktuvą. Po trijų dienų ją išve
žė į Maskvą. Bet likusieji šokė
jai gali suruošti šokius ir be L. 
Vlasovos. Kai šokėjų grupė at
vyko į Chicagą, tai rado, kad 
prie Arie Crown teatro buvo 
amerikiečių protestuojančių gru
pė, kėlusi balsą prieš prievartą 
Rusijoje.

— Floridos vandenyse atsi
rado pavojingų pirania žuvų, 
kurių daugybė užpuolę žmones 
suėda jų mėsą iki kaulo.

— Prez. Carteris reikalauja 
karo reikalams biudžetą pakel
ti 3 nuošimčiais.

Buy 3 car no larger or 
spot® powerful than yow

Pont Sa i Bom
)

For your headacne get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength. 
More strength than any reg
ular headache tablet. And 
Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

Extra strength with safety. That’s common sense. That's Anacin.

I

I Nuo

Passbook Savings. Certificate 
(Minimum S500)

1914 metų
Midland Savings i»pta' - 

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytu 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi n 
aieuyje.

Sąskaitą* apdraustoj 
IKI

2657 W. 69 STREET 
cnicago, IL 6002?

Tel. 925 7400
8929 SO. HARLEM AVE, 

Bridgeview, IL 60455 
leL 598-9400 r

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

phone 254-4470

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Tu paruoši stalą mano akivaizdoje, mano prispaudėjams stebint. Tu pa
tepi aliejumi mano galvą. Mano taurė sklidina. "—Psal. 23:5.

Religinių stalų yra daug ir ant jų dedami Įvairūs, skirtingi ir vienas 
kitam priešingi pamokslai. Didžiumoje ant tų stalu padėtasis maistas yra 
sugadintas jo prįrengėjų neišmanymu. Kai kuris yra surūgęs ar supelėjęs, 
nes yra užsilikęs nuo tamsiųjų vidur-amžių. Ant religinių stalų kartais de
dami patys "‘velnių pamokslai”. (Žr. 1 Tim. 4:1). Todėl apaštalas Povilas 
auoda štai Kokį patarimą: Jūs negalite dalyvauti prie Viešpaties stalo ir 
prie piktjų dvasių stalo”. (1 Kor. 10:21). Mes juk turime Viešpaties stalą 
unt kurio yra padėtas sveikas, tinkamas ir gaivinantis maistas, dieviškos 
tiesos, ypatingai prirengtos tikėjimo namiškiams. Prie to stalo gali ateiti vi
si, kurie alksta ir trokšta teisybės ir tokie bus pasotinti.

5V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika Evans

i
i

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AE.

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
TeL 737-8600
TeL737-8601

EUDEIKIS
" GAIDAS-DAIMID

. V . * ■ ’W =■

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

■ 4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
s A < 1410 So. 50th Ave., Cicero.
* Y 2 Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos

Lietuviu

Laido tuviu

Direktorių 

Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE.i v

PHILLIPS - L^YBANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138.1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HI. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-191Į
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— Melrose Parko lituanistinė 
mokykla pradės mokslo metus 
rugsėjo 8 d. 9:30 vai. ryto Sacred 
Heart mokyklos patalpose, 815 
N. 16 Avė. Prieš pamokas bus 
mokinių registracija.

— Amerikos Lietuviu Taryba. 
2606 W. 63rd St., Chicago, Hl. 
60629, 40 metų sukakties proga 
išleido brošiūrą — Lietuvis ne
pavargs kovoje už Lietuvos 
laisvę. Joje aprašomi ALTos 
tikslai, sudėtis, ir darbai. Ame
rikos Lietuvių Tarybos suvažia
vimas bus spalio 12 d., o Ame
rikos Lietuvių IX Kongresas 
įvyks spalio 13 ir 14 dienomis 
Hollenden House viešbutyje, 
Cleveland. Ohio.

dejas, Vytautas Vidugiris iš 
Palos Verdes, Cal. — vyr. skau
tininkas, K. Matonis iš Ocean, 
NJ — vyr. skaatininko pavad. 
ir prityrusių skautų sk. ved., 
Vladas Pažiūra iš Anaheim. 
Cal. — skautininkų sk. ved., Ro
mas Fabijonas iš Čikagos — la
vin' mo sk. vedėjas, S. Makare- 
vičius iš Culver City, Cal. — jū
rų skautų sk. vedėjas, Gintaras ( 
Plačas iš Čikagos — skautų sk. | 
vedėjas, V. Sviderskas iš Los 
Angeles — vilkiukų sk, vedėjas, 
V. Jokūbaitis iš Euclid, OH — 
tarptautin'o sk. vedėjas, K. Ne
nortas iš Dorchester — atstovas 
prie LS fondo, A. Treinys iš j 
Roxbury, Mass. — Atlanto ra-' 
jono vadeiva, Romas Kupinskas* 
iš Clarendon Hills — Vidurio R. 
vadeiva, Eug. Vilkas iš Valen
cia, Cal. — Ramiojo vandenyno
R. vadeiva, L. Kalinauskas iš menės veikėjo Stasio Patlabos, 
Toronto — Kanados R. vadeiva.' Žmona, vasaros atostogas pra-

J leido Floridoje. Ji nuoširdžiai 
dėkoja Mykolui ir Petronėlei 
Karaičiams savininkams Grand 
Shores Hotel-Motel, 17350 Gulf 
Blvd., už nuoširdžią globą ir 
rūpestingumą. Patirta, kad Ka 
raičiai visus lietuvius priima ir 
vyr. amžiaus ’ asmenims ir kt.’

Programa tarnauja lietuvybei anuo metu, tarp 1931-39 metų,'
ir lietuviams, todėl savo atsilan
kymu padėkime jai gyvuoti.

■— Pranė Putlabienė, v>suo-

teks 5:31 vai. ryto ir truks iki 
6: b7 vai. Pilnas mėnulio užte
mimas buvo 1975 m. gegužės 
25 d. ir sekantis bus 1982 me
tais liepos' 6 dieną.

į mėnulį visi gali žiūrėti kiek 
norį, tik į saulę yra pavojinga 
žiūrėti.

Namai, žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

— Valentinos ir Stepono Min- 
<ų radijo programos piknikuo
se kiekvienais metais yra ren
kama Naujosios Anglijos gra
siausia bei pavyzdinga lietuvai- 
:ė — Miss Lithuania. Šįmet ti- 
:ulas teko Nijolei Ivanauskaitei 
š Dorchester, Mass.

B. Bartkus — Australijos R. va
deiva, J. Maslauskas iš Anglijos 
— Europos R. vadeiva.

— Muz. Alice Stephens stu-. 
dentų ir debiutančių koncertas 
bus šiandien, rugpiūčio 31 d., 
7 vai. vak. Konservatorijos ko-

— Lietuvos Skautu Brolija iš- 
inko ir paskelbė savo vadiją: 
:un. P. Baltakis iš Brooklyno ir 
;un. Algis Žilinskas iš Missis- 
augos — dvasios vadovai, V. 
Nenortas iš Hartford, Conn. — 
;arbės gynėjas, V. Varnas iš 
□os Angeles — vadijos sekr., 
I. Bužėnas iš Los Angeles — 
žd., P. PBakalniškis iš Santa 
lonica — inf. ir spaudos sk. 
edėjas, K. Piršmantas iš Los 
tngeles — Jamboree fondo ve-

legijos Curtis salėje, 10 aukšte, duOfų nuolaidą. Kuraičiai yra
410 So. Michigan Ave. Dalyvaus 
apie 30 studentų, daugumoje 
suaugusių. Lietuviai kviečiami • Linksmas Vyčiu piknikas 
dalyvauti, ' įėjimas laisvas ir 
nemokamas.

Naujienų nuoširdūs rėmėjai.

įvyks rugsėjo 2 d. 12 vai. vidu
dienį Vyčių salėje ir sodelyje, 

Į 2455 W. 47th St. Šokiams gros
— Kazės Brazdžionytės radi-i A..Ramonio orkestras, veiks ba- 

jo “Lietuvos Aidai” piknikas ras ir virtuvė, įėjimo auka SI. 
įvyks rugsėjo 8 d., šeštadieni, , 
Vyčių salėje ir sodelyje, 2455 ' 
W. 47th St., nuo 3 vai, popiet 
iki vėlumos. Bus įvairių pikni- 
kinių malonumų ir pramogų.

Visi kviečiami dalyvauti.
• SPECIALU 20% NUOLAI

DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir'kiti papuošalaiULL52LČU. ell 11 1V1 LI pčipLlUHcLLdl 

ĮP^^AME sidabrines įr auksi 
Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas j nes monetas bei pašto ženklų
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės i Lietuvirj įstaiga- {kolekcijas. Mokame aukštas

i o - L kainas. PATRIA, 4207 So. Sac-American Travel Service Bureau ramento - nri e Archer.
9727 S. Western Ave, Chicago, DI. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų frpRn. 

ų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-, 
e kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus ku-aštus-' 
įdarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiamą infer’t 
acijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reūia rezervuoti vietas 
anksto — prieš 45 - 60 dienų.

ramento,- prie Archer.
Tel. 247-5081 (Pr.)

Pastabos dėl VUKo val
dybos deklaracijos 
" (Atkelta is psl.) 

minink’ą, jei jam būtų ne valia 
ką nors daryti? Savaime niekas 
nepasidaro.

Man įdomu, nuo. kada V. Ras-PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ tenis taiplabai nemėgsta “auto-
kratiškumo”? . Atsimenu, kad

Visi lietuviai kviečiami atkreipti Į Naujienas ’
ivo asmenišką dėmesį, gerai su jomis sušipa- 
'nti ir jas užsisakyti. • ----- -

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau- 
enas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida, 
.viečiame pasinaudoti proga.

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

imo vajaus talką!

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

739 S. HALSTED ST.
HICAGO, IL 60608

Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda- 
ias laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede....... dol.
avardė ir vardas ................ ................ i.................
dresas ................... ..........................

Užsakau Naujienas kaip dovaną savef .. 
•a naujas skaitytojas. Priede ........... dol.
avardė ir vardas ................ ....... ......... ..... .
dresas .... ..... ....... ......... .....................

, kuris

oonsoriaus pavardė, vardas ir vietovė ................................. . ...

Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
aujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus ........ dol. 
avardė ir vardas ................   ..................._____
dresas __________________ _______ _____________________

Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
lites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų, 
avardė ir vardas _____ „__ ___ ..___ ______________________
dresas ------------- - ---- ---------------------------------------- --- ---

Saulės šiluma
CLEVELAND, Ohio. — Ne

paisant, kad oras buvo apsiniau
kęs ir saulės nesimatė, šiomis 
dienomis buvo pirmas JAV-se 
visiškai nusisekęs bandymas 
saulės energiją panaudojant 

----------------- ----------------------- komercijai: Bryan vietovėje, 
Ohio, veikia pirmoji saulės 

Rastenis “Lietuvos a.do” ir “Va-' gauti 500 vatu stotis
dienraščiuose rašė ir dėjo "'BNO, kun vis, programą 1S- 

pildė patenkinamai.
Tai yra pirmas nusisekęs sau

lės nergijos panaudojimas prak
tiškiems reikalams.

karų 
labai giriančius straipsnius apie ■ 
autokratinę ano meto Lietuvos j 
vyriausybę.

Ir dar kai ką prisimenu. Dar 
būdamas moksleivis, 1927 m. 
dalyvavau moksleivių tautinin-Į 
kų “Jaunosios Lietuvos” drau-j 
govės pirmame suvažiavime i 
Kaune, kaip atstovas iš Panevė-j 
žio. Kaip įprasta, buvo sveiki-; padėti teisininko Prano šulo 
nimai. Išėjo vyrukas su raudo
na studentų ateitininkų kepu
raite ir savo sveikinimą atmiešė 
tokiu pamokslavimu: tarp atei
tininkų ir jaunalietuvių nėra 
skirtumo; įvyko tik nesusipra
timas, kad mes turime dvi or
ganizacijas; linkiu, kad tas ne
susipratimas būtų pašalintas ir 
jaunalietuviai -grįžtų į mūsų] 
eiles. Jauni gimnazistai pasipik
tino tokiu studento netaktu ir 
pamokslavimu visai ne vietoj. 
Įvyko atbulai: Rastenis nusi-Į 
ėmė raudoną kepuraitę, bet; 
neolituanų žalios jis niekad ne
gavo. Mes žinome, kam jis no
rėjo anuomet tuo pamokslavi-Į

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

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

DAR NEVĖLU

PALIKIMAS. Modernus apie 2( 
f 

žas. 0 rengtas beismantas. Pr; 
(teirautis ir perduoti savo tele: 

• apžiūrėjimui iš anksto. Vilioj 
kaina.

I.ABA1 ŠVARUS 2 butu narna 
garažas, elektrinės durys, atskiri 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,

Tuščias sklypas, tinka naujo n. 
statybai Marquette Parke.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 i 
garažas. Apie $6,000 pajamų, 

' jas stogas, gazu šildymas. apsa 
nuo potvyniu, aluminum langai, 
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS z aukštu mūro nai 
apie $18,000 pajamų. Geros sąly 
Marquette Parke.

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow,' 
įrengtas skiepas. 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Mat ijos mokyklos ir šv.! 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už- 2 butų mūro namas ir muro g 
imti.

2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
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 REAL ESTATE

paruošta, — teisėjo Alphonst
W e 11 s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomh 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje B u D R A I T I S REALTY 

j 1739 South Halsted St„ Chica j
— - - —INSURANCE

BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
kam nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicago
Tel. 767-0600. i

go, ILL. 60608. Kaina §3.00,
Pašto išlaidoms pridėti 90c.

Juozo šmotelio 

ATSIMINIMU 
SKIRSNELIAI

I Graži, lengvai skaitoma 
I įdomi 250 puslapių knyga su. 
įkrauta autoriaus troboje.

OPEN HOUSE SUNDAY

mu Įsiteikti. Tik mums neaišku, j Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
kam jis nori pasitarnauti dabar. • skirsnelių mėgėjai, prašomi at •

7943 W. 163rd Court, Tinley Pk., III. 
ii i By owner, front view town house.

1 car attached garage. 2 bdrms.. 114 
baths, cent, air, up-graded carpeting, 
all custom decorated. Low 40’s.

429-5034 or 687-2047

Tačiau jo pamokslavimo niekas j Tybti ir knygą pasiimti. Kitur 
nepaklausė tada ir tikiu, kadi gyvenantieji prašomi užsisa- 
nepaklausys jo ir šiandien.

■ Dr. Jonas Balys

Mčnulio užtemimas 
rugsėjo 6 dienų

CHICAGO. — Pilnas mėnulio ■ 
užtemimas Įvyks kitą penkta-- 
dienį, rugsėjo mėn. 6 d. anksti} 
rytą Chicagos laiku, nuo 4:18 
vai. ryto, o į žemės šešėlį pa-i

kyti paštu.
Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

NEPASITIKĖJIMAS SAVIMI

68-TA IR HAMLIN

j Labai patrauklus 5 kambarių Cape 
’ Cod stiliaus mūrinis ant 48 pėdų 
, sklypo. Įmontuotas baras ir natūra
lus židinys dekoratyvinėmis lentomis 
iškaltame beismante. Įmontuotos vi
rimo ir kepimo krosnys, formalus 
valgomasis, Hollywood stiliaus vonia, 
2 mašinų garažas, mažas įmokėjimas. 
Skambinkite Michaels savo bargenui. 
Tel. 254-8500.

— Laba diena, pone direkto
riau! Malonu su jumis susipa-

7348 SO. ROCKWELL

Gražus 4>4 kambarių mūrinis su H4 

malonumams. 2 mašinų garažas. Vi
same name yra vėsinimo sistema. Ap
žiūrėjimui iš vidaus skambinkite 
MICHAELS. Tel. 254-8500.

žinti! Aš tiek esu girdėjęs apie. vonios, įrengtu beismantu jūsų šeimos 
jus.. .

_ —._Maža. ką pliauškia žmo
nės... Bet pabandyk .įrodyti!

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-853<

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Av*.
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTO!
Tiktai $98 pusmečiui automobil 
Liability apdraudimas pensininkai

Kreiptis: 'J-'

4645 So. ASHLAND AVE 
523-8775

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARUA NOREtKIENA

• Uždirbk kiek tik gali, tau
pyk kiek tik gali ir aukok kiek 
tik. gali. (I. Wesley)

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

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

MAISTAS H EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to smmjegulariyl

OUR SAVINOS 
CERTIFICATES 

EARN UPTO

MARQUETTE PARKE parduoda
mas namas ir taverna. Dėl informaci
jų skambinti tel. 776-4956.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-59E

ENERGY
WISE .

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

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

359-2110

M. ŠIMKUS

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-745 
Taip pat daromi vertimai, gimini 
iškvietimai, pildomi pilietybės pr;

šymai ir kitoki blankai.

see us for 
uQtlfc financing 
* AT 0U« WW RATS

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

■■■jNSUREDj]____

Mutual Federal 
Savings and Loan

22Q WEST CERMAK ROAD
Pirn Luxirtui PrtibBt

BOVBSi Mon.TJ*.Ft 1.9-4

CHICAGO, HUNCHS OKOS 
Phone t Virginia 7-T747 

Thur,9-8 Sat. 9-1
SEBVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Limit use of diswasher > 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Doni be a Bom Loeer!

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

REIKALINGA

CARBIDE SAW and 4 
CUTTER GRINDER

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

666-3251

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

FASANO PIE COMPANY
6201 W. 65th Chgo. 60638

767-8760

PERSONAL 
Asmenų Ieško

HOMEOWNERS POLICY
F. Za polis. Agent 
3208 Yz W. 95th St 
Everg. Park, 111, 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

MOVING
Apdraustas perkraustymaa 

iš jvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1182 arba 376-5994

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — C< 
mento laiptai — šaligatviai ir kiti

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

Esu 27 metų lietuvaitė. Norėčiau 
;usipažinti vedybų tikslu su_nevedu-

i raigusiu universitetą. Prie laiško pri- 
lėti foto nuotrauką. Suinteresuotiems 
.ašyti: Naujienos. Box 231, 

1739 So. Halsted St.. 
Chicago. IL 60608

'Mokanti siūti vyresnio amžiaus lietu- j^XoStu) vaikinu 27-35 m. 
ve moteris. Dalino laiko darbas. As „nwartitata Pri*> laiškn nri-
kalbu lietuviškai ir išmokysiu siūti ‘ 
užuolaidas. Gera transportacija, arti i 
lietuviškų apylinkių.

Tel. 247-4434

LATHE MILLING MACHINE 
& BORING MILL OPERATORS

Top notch Company paid life & health 
i 
parking facility. Excellent public 
transportation. Profit sharing incen- 
tive program.
Call 421-4794, ask for Ray Andresen.

• Babiloniečiai turėjo bankus
L op Iivtvii vvnipany Pa.u <x uea.ui X00O metų prieš Kristų. Juose 
insurance program. Ample employee ije galėio palikti apsaugai sa- 

® v v v* 1*1 4.vo brangenybes už šešioliktą • 
dalį jų vertės. t

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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