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AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS
Kaip Chicagoje/ALTos centre, taip ir Clevelande rūpestingai 

ruošiamasi Amerikos Lietuvių Kongresui, kuris įvyks spalio 13-14 
dienomis Hollenden House, Clevelande, Ohio. Kongrese genera
linis konsulas A. Simutis kalbės apie Lietuvos lansvės viltis, Vliko 
pirmininkas dr. K. Bobelis apie Lietuvos reikalą Helsinkio, Bel
grado, Madrido konferencijose, dr. V. Stankus apie mūsų jaunąją 
kartą ir jos dalyvavimą politikoje. Bus ir amerikiečių kalbėtojų.

Dalyvaus abudu išeivijos lie
tuviai vyskupai: vysk. V. Briz- 
gys ir vysk. A. Deksnys. Ypa
tingai įdomų pranešimą pada
rys neseniai iš Lietuvos oku
pantų ištrukęs Romas Giedra, 
ką jis išgyveno kalėjimuose ir 
kokios nuotaikos Lietuvoje.

Kongreso pamaldos įvyks , ka
tedroje, giedos Čiurlionio an
samblis.

siunčiamoje žinioje žodžius: 
“Please, vote for House Con
current Resolution 147”. Kon- 
gresmanų bendras adresas:

House of Representatives, 
Washington, D.C. 20515.

(ALTos informacija)

MARSALAS TITO NEPATENKINTAS 
DIKTATORIAUS CASTRO KALBA

I
WASHINGTONE SVARS

TOMA REZOLIUCIJA
APIE LIETUVĄ

Atstovų Rūmų pakomisijoje 
Washingtone svarstoma kon- 
gresmano Edw. Derwinski (R., 
III.) įnešta rezoliucija H. Con.
Res. 147. Joje vyriausybei pri-jkaip dvigubai
menama, kad ji yra įsipareigo- 
jusi ginti žmonių ir tautų tei
ses, kad ji nuolat palaiko Azi
jos ir Afrikos tautų norą turėti 
apsisprendimo laisvę; primena
ma, kad kongreso komitetas po 
nuodugnių tyrinėjimų rado, jog 
Lietuva, Latvija ir Estija yra 
neteisėtai prievartos keliu už
grobtos; pažymima, kad Pabal
tijo tautos yra skirtingos savo 
kalba, kultūra ir tradicijomis 
nuo rusų tautos, kad jos teisė
tai siekia nepriklausomybės. 
Todėl prašoma, kad JAV prezi
dentas įpareigotų 1980 m. Mad
rido konferencijoje JAV dele
gaciją siekti, kad būtų įgyven
dinama •. tautų laisvo, apsispren
dimo teisė, suteikiant galimybę 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai iš
reikšti savo valią laisvuose .rin
kimuose, atitraukus Sov. Są
jungos karines, politines, admi
nistracines jėgas, balsavimus 
pravedant Jungt. Tautų prie
žiūroje.

Skatinama JAV-bes Pabaltijo 
kraštų laisvės klausimą kelti ra
dijo programose ir leidiniuose, 
stengtis laimėti kitų tautų pa
lankumą Baltijos tautų laisvei. 
Pagaliau reikalaujama, kad 
JAV prezidentas perspėtų Sov. 
Sąjungą dėl jos įstatymo, kuriuo 
kilę iš Baltijos kraštų gyvento
jai visi laikomi jos piliečiais.

Ši rezoliucija yra labai reikš
minga Lietuvos reikalui. Svar
bu, kad ji praeitų. Prašomi lie
tuviai telefonais, laiškais, tele
gramomis skatinti kongresma- 
nus, kad jie šią rezoliuciją pri
imtų. Kreiptis į savo valstijos 
kongresmanus, įjungiant savo

Šlapia vasara
Palydėjus rugpiūčio - Augusto 

mėnesį, reikia pripažinti, kad 
vasara buvo graži, nors truputį 
perdėta: liepos mėnuo buvo per- 
sausas, rugpiūtis — peršlapias, 
bet rekordo nepasiekė. Rugpiū
čio mėnesiui baigiantis, Chica
gos miesto aerodromo baromet
rai rodė, kad 8.64 colio palyta 
per tą mėnesį, tai yra daugiau 

i normalaus, o 
normalus kiekis per rugpiūčio 
mėnesį yra 3.16 colio.

Lietingumo atžvilgiu visus re
kordus tebeturi 1885 metai, ku
riais per rugpiūčio mėnesį Chi
cagoje prilijo 11.28 colio. Iš visų 
12 mėnesių, Chicagos srityje 
lietingiausias buvo 1961 
rugsėjis, su 14.17 colio.

metu
4*

Pabrango žemė
LOS ANGELES. — Ženklai 

rodo, kad JAV Vakaruose bręs
ta valstijų “revoliucija” dėl 
brangiausio turto — dėl žemės 
išteklių šioje srityje, — rašo 
Chicago Tribune Press Service, 
— nes daugiau kaip 93 nuoš. že
mės plotų, kuriuos turi federa
linė valdžia, randasi vienuoli
koje valstijų Vakaruose ir 
Aliaskoje, ir daugumas tų plotų 
yra paversta nacionaliniais par
kais ar kariškomis intaliacijo- 
mis.

su

KALENDORtLIS

Rugsėjo 5: Obdulina, Lauren
cijus, Dingas, Medūnė, Erdenis,

Teisutis.
Saulė teka 6:12, leidžiasi 7:19.
Vėsus, vėjuotas, gali lyti,

Geras patarimas
Audros metu nestovėti 

po medžiu
WASHINGTON. — Audrai

perkūnija artėjant ir ieškant 
kur apsisaugoti nuo lietaus, atsi
stoti po medžiu yra tiek pat pa
vojinga kaip stovėti viduryje 
greitkelio trafiko metu. Galite 
išlikti neužmuštas, bet statote 
save pavojun bereikalingai, per
spėja Mike Mogil, Nacionalinės 
Oro Tarnybos meteorologas, ir 
pataria audrai artėjant skubėti 
į automobilį. Medžiai yra natū
ralūs laidai žaibams. Žaibas daž
niausiai trenkia į tai, kas jos 
siautimo srityje aukštesnis, dėl 
to trenkia į medžius — giriose 
ar pavieniui, nevengdami po ar 
prie medžio stovintį žmogų.

Pasitaikius būti užkluptam ne 
namie, pavyzdžiui golfą lošiant 
ar grybaujant, skubėti ne prie 
medžių, o toliau nuo medžių. 
Būsi mažesnis, bet saugesnis, 
pataria meteorologai.

— Majore J. Byme skrenda 
j lordo Mountbatten laidotuves, 
nes pats prezidentas jos prašė.

LB (R) Brighton Parko Apylinkės 1979 m. valdyba ir revizijos komisija. Stovi iš kairės 
į dešinę valdybos pirmisinkas Valerijonas Pocius, parengimų vadovė Izabelė Pocienė, vice
pirmininkas Aleksas Kasperas, revizijos pirmininkas Bronius Ambraziejus, praeitos ka
dencijos pirmininkas ir šios kadencijos jev. komisijos narys Antanas Abraitis, parengimų 
vadovės padėjėja Julė Paškevičienė, rev. komisijos narė Zuzana Jalašinskienė, valdybos 
sekretorius Povilas Burneikis ir parengimų vadovės padėjėjas Stasys Kuzmarskis. Nuo
traukoje trūksta valdybos kasininkės Laimos štitilytės. valdybos nario-korespondento An
tano Marmos ir valdybos nario Stasio Ne liškio. (C. Genučio nuotrauka)

IRANO KARIAI UŽĖMĖ KURDŲ 
SOSTINE - MAHABADO MIESTĄ

<■ ■ - 6

KURDAI PATYS IŠSKUBĖJO IR ŠEIMAS 
IŠVEŽĖ Į APYLINKES KALNUS

MAHABADAS. Kurdistanas.— 
Nedidelė Mahabado radijo stotis 
visą pirmadieni prašė Irano 
aviaciją ir tankus negriauti Ma
habado. nes tai esąs vienintelis 
kalnuose likęs kurdų miestas, 
bet mula Chomeini įsakė mies
tą ir kurdus naikinti.

Mula Chomeini sutraukė dau
giau šaudmenų į Sakez miestą, 
parvežė tankus ir įsakė lipti į 
Mahabadą. žygis į kurdų sosti-

. Šaiposi iš. senatoriaus 
Frank Church

.U MASKVA. E _ Sovietui 
valdžia
F. Chur.xi paskelbto 
ir televizijoje ne
kariu išsikėlim is

NENORI, KAD NEPRIKLAUSANČIAS VALSTYBES 
SUKTU Į SOVIETŲ RUOŠIAMĄ FRONTĄ

HAVANA, Kuba. — Kubos 
diktatorius Fidel Castro pradėjo 
nepriklausomų valstybių konfe- 

j renciją labai griežtu puolimu 
prieš Ameriką ir Kiniją, kvies- 

■ damas visas valstybes protes- 
' tuoti prieš Amerikos imperia

lizmą.
Buvo skelbiama, kad apie 

šimtas įvairių valstybių atsiųs 
savo atstovus į Havanos konfe
renciją. bet atvyko tiktai 60. 
Premjeras Castro, Havanos kon
ferencijos šeimininkas, turėjo j 
konferenciją pravesti neutralia-j 
me tone, be kaltinimų kitoms i 
valstybėms. Amerikos atstovas, 
pakviestas ir atvykęs informa
ciniais sumetimais^ išgirdęs Cas- j 
tro konferencijos atidarymo; 
kalbą, dar premjerui tebekal
bant atsistojo ir demonstratyviai 
iš konferencijos išėjo. Laikrašti
ninkams jis pareiškė, kad jam 
nėra jokio reikalo ramiai sėdėti 
salėje, kada konferencijos šei
mininkas skleidžia melus ir ko
munistinę propagandą prieš 
Amerika.

MIRĖ PLK. MOTIEJUS 
KARAŠA

Rugsėjo 2 d. Baltimorėje mirė 
Motiejus Karaša. Lietuvos ka
riuomenės pulkininkas ir šaulių 
Sąjungos inspektorius. Velionis 
buvo gimęs 1895 m. rugsėjo 10 d. 
Paberžės km. Biržų vlsč. 1916 
metais baigė karo mokyklą, da
lyvavo 1-me Pas. kare, buvo su
žeistas. Kovojo prieš bolševikus 
Kalčako armijoje.

1921 m. birželio 1 d. grįžo į 
j Lietuvą, tarnavo kariuomenėje, 
j eidamas kuopos ir bataliono va-
• do pareigas. 1924 m. baigė Aukš
tuosius karininkų kursus, o 1926

I metais buvo paskirtas į Šaulių
• Sąjungą, kurioje ėjo rinktinės 

vado pareigčis, o vėliau buvo ka
rinio apmokymo viršininku ir 
ugniagesių inspektoriumi. 1939 
metais paskirtas Kėdainių apskr. 
komendantu, bet bolševikai at
leido iš kariuomenės ir tarny
bos. Karo metu įstojo į Vietinę 
rinktinę ir buvo Raseinių apskr. 
komendantu. 1944 m. pasitraukė

I Vokietijon. 1951 metais atvyko 
Amerikon, dalyvavo visuomenės 
veikloje.

įge senatoriaus 
p rar oiuiu 

sovietų 
transporto 
iš senato

riaus regėjimo. Diktatorius Fi- 
Castro taip pat koliojo 

Amerikos imperializmą. bet 
apie Kuboje esančius sovietų 
karius neužsiminė.

Sovietų valdžią pasiekė Vals-,! 
tybės departamento praeitą ket
virtadieni padarytas pareiški
mas ir reikalavimas pasiaiškinti. ! 
Sovietų agentūra Tass įdėjo už-j 
sienio reikalu ministerijos ko
mentatoriaus Eugenijaus Buben- 
kos komentarą apie senatoriaus 

1 Frank Church pranešimą. Bu- 
benko sarkastiškai komentuoja, 
bet nepaneigia.

Diasi i Irako ir Turkijos kurdus. ,.,v j ,. . T> ,. . . lėktuvu, bet šaiposiprašydamas padėti Kurdistanui - 
išsikovoti nepriklausomybę. Jie 
aiškina, kad visa eilė Afrikos i 
tautelių gavo teisę nepriklauso
mai tvarkyti savo ūkio, kultūros 
ir teisės dalykus, o čia dabar 
kurdų tauta, turinti tūkstančio 
metų tradicijas, negali savaran
kiškai savo kultūrinių ir teisinių 
reikalų tvarkyti. Kurdai turi se
nus papročius, kurie teisingesni 

nę pradėtas pirmadienį. Antra-1 daugelio valstybių veikian* 
dienfo rytą penki Irano tankai čius įstatymus.
jau pralaužė kelią Į Mahabadą, 
o netrukus ten prasiveržė tan
kai ir artilerija. Kurdai apšau
dė i kaina riedinčius tankus, bet 
jie nepajėgė sustabdyti šių karo 
mašinų. Tankams padėjo keli 
Irano lėktuvai.

KURDAI NETIKI 
PALIAUBOMIS

Mula Chomeini, paskelbęs 
kurdams karą, paskelbė ne tik 
amnestiją, bet ir paliaubas, bet 
savo nuostatu nesilaiko. Paskel- 1 ... I bus amnestiją, mulos kareiviai 
šaudė nelaisvėn paimtus kur
dus. bet jie nesilaikė ir paliau
bų. Kurdai išjojo ir išėjo į kai-: 
nūs, iš kurių rengiasi naikinti j 
Kurdistaną atsiųstus Chomeinio 
partizanus. Irano karo vadai 
buvo krašto apsaugos ministe- 
rio apgauti. Kurdistano garnizo
nus valdžiusieji karo vadai buvo 
pakeisti, ten buvo pasiųsti kiti 
kariškiai, turintieji naujus įsa
kymus. Į garnizonus buvo pa
siųsta ir “revoliucinių” partiza
nų. Kurdai liko be draugų Irano 
visuomenėje. Jie nenori tikėti, 
kad aukšti kariuomenės parei
gūnai ir net ministeris pirminin
kas būtų, sutikę tokią apgaulę 
toleruoti.

Kurdai yra pasiryžę kovoti, 
kaip jie kovojo ilgus metus. Pa
vojaus metu kurdai bandys 

J atsigriebti Irano kalnuose, kur
Mahabado radijo stotis visą dų vis dar apgyventuose. Nie- 

laiką prašė kitų valstybių kur
dus padėti jiems išsikovoti iš 
mulos Chomeini teisę laisvai ir 
nepriklausomai valdyti savo
kraštą. Mahabado radijas kret-įrfau juos apginkluoti. Taikos

MAHABADĄ PARTIZA
NAI RADO TUŠČIĄ

Mahabadas yra vienintelė kur
dų sostinė Irano kalnuose. Kur
dai nenorėjo, kad artilerija ir 
tankai artėjančios žiemos metu 
paliktų moteris ir vaikus be pa
stogės. Kurdai savo šeimas iš
vedė į artimiausius kalnus ir 
laukus. Kurdam yra žinomi mu
los Chomeini įsakymai naikinti 
“Islamo priešus” ir griauti jų 
namus. Mahabado kurdai negy
nė, bet jie buvo pasiruošę pa
stoti kelią Irano partizanams, 
jeigu jie būtų bandę kopti į kal
nus. Prie svarbesnių takų j kal
nus partizanai pastatė galinges
nius kulkosvaidžius, bet į kal
nus partizanai nesiveržė.

KURDAI SIEKIA NEPRI
KLAUSOMYBĖS

Jugoslavijos delegacijai vado
vauja pats 86 metų amžiaus 
maršalas Tito. Jis nebijo kriti
kos. bet jam atrodo, kad tokia 
konferencija turėjo išlaikyti for
mą. Kada Cąstro. baigė kalbą. Ti
to neplojo ir atvirai rodė nepa
sitenkinimą, kad bandoma su
važiavusius neutraliu valstvbiu 
atstovus nukreipti į sovietų or
bitą. Maršalo Tito pastabos pa
tiko suvažiavusiems atstovams. 
Jeigu (Skelbiame, kad esame 
neutralūs, dar pareiškė jis. tai 
panašiai privalome vengti ko- 
liojimų ir neutralių valstybių 
viliojimo vienon ar kiton pusėn.

Maršalas Tito nesidrovėjo tuo
jau pareikšti, kad Fidel Castro 
kalba buvo visai ne vietoje. Jei
gu suvažiavo neutralių valsty
bių atstovai, tai suvažiavusius 
reikia tokiais ir laikyti. Nesilai
kant šio dėsnio, dalis atvažiavu
sių gali užsidėti kepurę ir išva
žiuoti. Tito patarė kitiems kal
bėtojams prisilaikyti neutralu
mo politikos ir neišvaikyti kon
ferencijos. dar jai neprasidėjus. 
Jugoslavijos prezidento Tito pa- 

s vi-

Darbo Dienos aukos

kam ne paslaptis, kad Kurdista
no okupacija labai brangiai kai
nuos Iranui. Tėn teks laikyti žy
miai didesnius garnizonus ir ge-

atplaukusi Sadata
HAIFA. Izraelis. — Antradie

nio rytą Į Haifcs uostą Įplaukė 
Egipto prezidento A. Sadato j 
jachta, atvežu i v są gi upę pre- į 
zidentn Sadato patarėjų. Egipto 
prezidentas pirmadienio rytą iš
plaukė iš Aleksandrijos uosto, staba užpylė šalto vandens 
kad galėtų pasiekti Haifa ir pa
sitarti su Izraelio premjeru Be
ginu taikos ir kitais reikalais. 
Prezidentas Sadatas nori gali
mai greičiau baigti taikos rei
kalus ir pradėti tvarkyti Egipto 
ūkio reikalus.

CHICAGO. — Per trijų dienų 
Darbo Dienos šventės savaitgalį 
iki pirmadienio vakaro trafiko 
nelaimėse JAV-se žuvo daugiau 
kaip 400Hžmonių, iš to skaičiaus 
28 Illinojuje ir 12 Chicagoje. 
Pernai per tą patį laikotarpį už
simušusių buvo 537, iš jų 12 Illi" 
nojuje. Besimaudant prigėrė 4.

Sekmadieni prie Geneva eže
ro, Wisconsino pusėje, ore susi
dūrė du civiliniai lėktuvai, abu
du vežantys po du asmenis. 
Lėktuvas, kuris atsitrenkė į ant
rą lėktuvą, ten pat nukrito į ku_ 
kurūzų lauką, o užgautasis pa
jėgė nuskristi iki Plavbov klu- 
bo kurorto ir saugiai nusileido.

Vietnamiečius kviečia

siems Kubos atstovams.

Atrodo, kad dabartiniu metu 
patys svarbiausieji klausimai 
yra Izraeliui reikalingas gazo
linas ir Egiptui reikalinga tai
ka su Izraelio ir kitomis arabų 
valstybėmis. Gal bus aptartas 
ir Palestinos autonomijos klau
simas, nors dabartinė Izraelio 
vyriausybė yra prieš tai.

Antrąją konferencijos dieną 
jau buvo sudarytos kelios komi
sijos svarbiausiems klausimams 
aptarti. Castro atstovai atvyko 
į rezoliucijų komisiją su pa
ruoštais rezoliucijų projektais. 
Kubos rezoliucijų pagrindines 
mintys buvo maždaug tokios, 
kaip išreikštos Castro kalboje. 
Tuo tarpu rezoliucijų komisijoje

kad dabartinė
sus igrąžinti

iki šios dienos

HAVANA. Kuba. — Vietna
mo užsienio reikalų ministeris 
Co Theich. atvykęs į neriklau- 
somu valstvbiu atstovu konfe- < c.
renciją pareiškė, 
vyriausybė nori 
tremtinius.

N ’975 metų
L Vietnamo išbėgo daug žmo
nių. Pa i valdžia nežino, kiek 
jų išbeg , bet vyriausybė sutik
tų priimu atgal 500,000 išbėgu
sių tremtinių. Jeigu toks didelis 
skaičius sugrįžtų, tai visa Viet
namo tremtinių problema būtų

esantiejf Jugoslav! jos atstovai Į Išspręsta? Dabar TEuropos laivai 
griežčiausiai pasipriešino pakiš
tam tekstui. Teko vėl svarstyti 
svarbesnes mintis. Kiti rezoliu
cijų komisijos nariai pasisakė 
prieš Castro poziciją.

Įdomu, kad Castro kalbos me
tu į salę buvo įleistas ir Jasiras 
Arafatas; vadovaująs teroristi- 

kareivių negalės siųsti. Turės nei Palestinos išlaisvinimo orga- 
važiuoti gerai ginkluotas būrys, ntzacijai? Daugelis nustebo Ara-

metu kareiviai galėjo laisvai va
žinėti Kurdistano keliais, bet 
karo metu vieno arba dviejų

dar tebegaudo mažais laiveliais 
plūduriuojančius tremtinius.

fato pasirodymu, ir dar su pa
rištu revolveriu. Paprastai j to
kias konferencijas atstovai e:na 
be ginklų, bet Arafatas įžengė 
salėn viešai su. revolveriu. Sako
ma. kad jis be revolverio neinąs 
j joki susirinkimą. =



( MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS 
KC^AS 1OBJMAVXI¥S

1$ MŪSŲ TAUTOSAKOS
KTDĖL GENYS MARGAS?

Betverdamas paukščius, Die
vas kiekvieną paukšti dažė at
skira spalva. Darbas jau buvo 
baigtas, visi paukščiai nudažyti, 
ir Dievas likusius dažus, kuriuos 
prieš tai sumaišė, norėjo išpilti.

Bet tuo metu atskrido genys, 
kuris nežinia kodėl pasivėlino, 
ir prašė Dievą jį nudažyti Pa
gailo Dievui genio, ir jisai nu
dažė genį likusių dažų mišiniu. 
Taip nudažytas, genys ir liko 
margas.

VOVERĖS  ̂UODEGA

Voverę Dievas sutvėrė nedi
delę ir su mažute uodega. Kiti 
gyvulėliai, kurie turėjo dideles 
ir gražias uodegas, ėmė iš vo
verės juoktis, kad ji savo uode
ga negalėsianti nė musių nusi- 
baidyti.

Nuėjo tuomet voverė pas Die
vą ir ėmė skųstis, kad kiti gyvu
lėliai iš jos juokiasi, jog ji tu-1 
rinti tokią mažutę uodegą. Die
vas davė jai tokią uodegą, ko
kios dar iki tol nebuvo turėjęs 
nė vienas gyvulys.

Ir dabar voverės uodega už 
visų gyvulių uodegas gražiau-

DEIMANČIUKAI
NEGERAS LINKĖJIMAS

Nepriklausomos Lietuvos 33nr. 
korespondentas iš Sault St. Ma
rie tarp kita taip rašo: •;

— Amerikiečių skraidančioji 
laboratorija (SKYLAB) prava
žiuodavo kaip tik virš mūsų 
miesto, bet čia nenukrito, nors 
būtų gerai, kad būtų pagąsdi
nus bedievius, pletkininkus ir 
kitokius “nogrodnikus”...

MODERNI MUZIKA

— Sūnus iš Lietuvos motinai 
anksčiau rašydavo, kad jos anū
kėlis geras vaikas ir net. labai 
nagingas esąs. Pats pasidarė 
elektrinę gitarą, žinote, tokią.’ 
kuri ant diržo papilvėj kaba ir 
muzikos garsą išduoda tokį, 
kaip kad katinui užliptumei ant 
uodegos galo. Sako, kad tokios 
gitaros dabar labai madoj esą.

A. Vaisiūnienė, NL 33 nr.

DIPLOMATIŠKAS 
LIEŽUVIS

— Kaip ten bebūtų, Andrew 
Young užmiršo Talleyrand© pa-i 
grindinį įspėjimą, jog liežuvis? 
yra duotas tam, kad paslėpti sa-j 
vo mintis. Gali pasirodyti keis
ta. kad ta taisvklė veikia dar 
šiais atvirumo laikais, bet dip
lomatam ji dar privaloma.

Vytautas Meškauskas, 
Dirva 34 nr. 1
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SENA IR NAUJA ŽINIA

VM savo skiltyje “Iš kitos pu
sės’’ Dirvos 34 nr. duoda seną 
žinią iš 1938 m. židinio ir pri
duria šių dienų faktu:

— Lenkų seimas priėmė įsta
tymą, kuriuo ŽYDAMS DRAU
DŽIAMA PREKIAUTI DEVO- 
CIONALIJOMIS. (Pabraukta 
ŽIDINIO). Įstatymas motyvuo
jamas tuo, kad krikščionims 
yra nepakenčiama padėtis, jei
gu kulto dalykai pardavinėja
mi žmonių, kurie krikščionybės 
nepripažįsta.
Tai kelia klausimą, kaip pre

kyba devocionalijomis iš viso 
pakliuvo į žydų rankas? Ar tik 
jie jas nesugebėjo pigiau pasiū
lyti? Faktinai kažką panašaus 
pergyvename ir mūsų laikais. 
Vakarų Vokietijos katalikų baž
nyčios perkasi bažnytinį vyną 
iš... komunistinės Vengrijos. 
Pačioje Vokietijoje neapsimoka 
jo gaminti! Taip ir nežinai žmo
gus kada buvo geriau gyventi.

K. Petrokaitis

COMMUNIST 
PEACE 

CONFERENCE

C

SĄŽINĖ

i ;

Baigia karą, laukiam tvano, 
žaidžiam giltine akla, — 
Žmogų gano — neišgano 
Net ir sąžinės šmėkla.
Žmonos moko mokslo vyrus, 
Vyrai baido velniava, — 
Tyli sąžinė numirus, 
Tyli sąžinė gyva...
Ir vėl brolis smaugia brolį, 
Svečio pačią glemžia sau. 
Sako: tokia mano rolė, — 
Vien tik sąžinės klausau!...
Šaukiam žygin prieš vergiją. 
Už išganymą visų — 
Verkia lobių įsigiję.
Jogei sąžinės baisu.
O kai grabą remsim nosim, 
Žus tėvynė kruvina, — 
Iškilmingai uždainuosim: 
Mūsų sąžinė gryna! ...

A.. Pro Mėlynus Akinius 
(Dirva 32 nr.)

IT’S AMAZING!
MODERNIŲ LAIKŲ ŽINIOS

ŽMONOS LOGIKA
— šios begalinės sąskaitos 

mane kada nors pribaigs. Tie
siog nebežinau, kam pirma . mo
kėti: gydytojui ar elektros kom
panijai? — dejuoja vyras. Žmo
na jam pataria:

— Žinoma, kompanijai. Gydy 
tojas, šiaip ar taip, neateis iš
jungti mūsų kraujo apytakos.

NEKOKS KAIMYNAS
Susiruošė škotas taisyti grin

dis. Pasiuntė savo mažą sūnelį 
pas kaimyną paskolinti obliaus.

Bet kaimvnas sumelavo, kad 
neturi obliaus.

— Na, ir šykštuolis, — pasakė 
škotas sugrįžusiam sūneliui. — 
Eik, vaikeli, ir atnešk iš palė
pės mūsų oblių.

4
KERŠTINGA MINTIS

Supykęs vyriškis skundžiasi 
savo pažįstamam:

— Jeigu sutiksiu tą pasilei
dėlį, išmušiu jam visus dantis! 
— o pagalvojęs prideda: — Ne, 
vieną dantį paliksiu!

— Kodėl paliksi?
— Kad žinotų, kas yra dantų 

skausmas!

-. ARTOJAS IR VILKAS
Artojas iškinkė iš jungo4 jau

čius ir nusivarė girdyti. Tuo tar
pu, ieškodamas grobio, prie ark
lo priėjo išbadėjęs vilkas. Jis 
ėmė laižyti jaučių viržius ir ne
jučiomis įkišo sprandą Į paval
kus. Nebegalėdamas išsikinkyti, 
pradėjo arklą vilkti per dirvą. | 
Tuo laiku grįžo artojas ir, pa
matęs bearianti vilką, tarė:

— O kad tu, nelebasis, nusto
tum grobstęs, visus skriaudęs ir 
imtum žemę dirbti!

Taip ir piktadariais žmonės, 
matydami jų būdą, netiki, nors 
jie ir skelbiasi dorus darbus 
darą. (Iš Ezopo pasakėčių)

NĖRA ĮRODYMŲ
Te:sėjas klausia teisiamąjį:
— Kokius argumentus galite 

pateikti, kad sutvirtintumėte 
savo nekali ūmą? Ar jus kas 
nors matė įsilaužimo metu?

—Mano laimei, niekas nematė.

Pasikalbėjimas 
Naikiu 
su Tėvu

— Maiki, ar tu skaitei Nau
jienose keturis apžvalginius, ku
riuos pasirašo tūlas V.K.?

— Ne, Tėve. Mačiau, bet ne
skaičiau. O ką jis apžvelgia?

Į — Jis, Maiki, visų pirma pra
neša, kad Lietuvoje pradėta 
leisti slaptą laikraštį vardu 
“Aušra’’, būk .tai pamėgdžioda
mi tautos budintojus. Ta “Auš- 
ą” gan piktai kaltiną JAV ir 

kitas demokratijas dėl nenoro 
ginti mūrų tėvynės. Kaltina net 
pardavimu Lietuvos komunis
tams. Lietuva esanti parduota ir 
nurašyta į mirusiųjų tautų są
rašą. Nieko nepadėsiančios nė 
Amerikos lietuvių pastangos.
, — O kokia tavo nuomonė, 
Tėve?..

•— Ašį Maiki, manau, kad tie 
“Aušros” redaktoriai plepa nie- 

j kus. Lietuvos niekas nepardavė 
i ir niekas nepirko. Rusai užėmė 

Lietuvą ir .kitas dvi Baltijos 
valstybėles veltui. .Jos nesigynė. 
Nė vienas šūvis neiššautas. Nė 
vienas kareivis nežuvo. Keletas 
rusų sėdo į . tankus, nuvažiavo 
ir pasakė tų šalių • valdinin
kams: “Pasitraukit! Dabar mes 
jus valdysimi“ Ir anie pasitrau
kė. Kareiviams buvo įsakyta 
nesipriešinti.

— Jei taip, Tėve, tai Amerika 
ir kitos demokratijos nekaltos.

— žinoma, nekaltos, Maiki. 
Pasidavimas buvo aiškus. O 
Lietuva net savo demokratijos 
nebrangino. Kitataučiai nežino
jo, kur ji krypsta; Juk Lietuva 
buvo susikūrusi demokratiškais 
pagrindais, bet po kelių metų 
demokratiją atmetė — pasekė 
Italijos Mussolinį ir Vokietijos 
Hitlerį. Vadizmo idėjomis susi
žavėjo.

— Tu. Tėve, sakai, kad patys
lietuviai demokratiją atmetė?! Į nebėra. Buvo žinių, kad sovie- 

— Taip. Maiki. Jie patys at-tų valdžia jį sušaudė.

★
— Iš Anglijos atėjo nemaloni 

žinia, kad Sherlock Holmes ga- 
buvo detektyve Margaret Gray, 
29 metų, turėjo pasitraukti iš 
policijos tarnybos. Matote, ji la
bai įsimylėjo į jos pačios sulai
kytą vagį. .

— Vienas airis rado keturlapį 
dobilą, kas reiškia didelę laimę. 
Ir tikrai: rytojaus diėną jis ra
do penkialapį dobilą.

t— Amerikoje, yra daug žmo
nių, kurie nekenčia Elvis Rres- 
’ey dainų. Vienas New Yorko 
automobilių pardavėjas. įstatė f- 
langą tokį skelbimą: “Jei jūs 
šiandien pirksi t e tš mūsų auto- 
mobjlj, tai mes jūsų akyse su- 
nąįkjnsime 50 £1vis ’ Presley 
plokštelių“.

— Vienas Hong Kongo kišen
vagis buvo pakviestas skaityti 
paskaitą policijos tarnautojams. 
Po paskaitos ir praktikos dar

imetė. Mažo rango karininkėms 
nuėjo į prezidentūrą ir areštavo 
prezidentą! Du policininkai ga
lėjo jį apginti-, bet negynė. Pas
kui išvaikė ministerius, kariuo
menei įsakė nesikišti, išvaikė 
žmonių rinktus atstovus — Sei
mą ir pastatė savo valdininkus. 
Galima sakyti, demokratinė 
Lietuva tikros valdžios neturė
jo. Vadistai įrodė, kad demokra
tija yra ištižusi. Taip prasidėjo 
demokratijos niekinimas —va
dizmo aukštinimas. Supranta
ma, kad didžios demokratijos 
žiūrėjo į Lietuvą su gailesčiu ir 
nepasitikėjimu. Amerikai ir J 
amerikiečiams visokia diktatūrai 
— didelė ar maža — negali būti j 
tikras partneris. Jei mažoji dik
tatūra glaudžiasi prie didžiųjų. 
Amerika gali apgailėti, dau
giau nieko. • • '

— Tėve, tavo nuomonė aiški. 
Anie “Aušros’’ redaktoriai ne
turi pagrindo Amerikai prie
kaištauti.

— Taip, Maiki. Anie pagrin
do neturi, nė neieško... Palyginę 
Amerikoje atsiradusius fronti
ninkus su anais Lietuvoje vei
kiančiais aušrininkais, matome 
jų giminystę. Abieji ryžtasi ar
dyti lietuvių vienybę. Man kyla 
abejonė apie “Aušros’’ slaptu
mą. Tas leidinys gali būti rusų i 
padiktuotas. Jiems vienybės ar
dymas yra viena iš priemonių 
sužlugdyti priešingųjų veikimą. 
Geriau būkime atsargūs su ži
niomis, kurios ateina iš anapus 
vandenyno.

— Gerai sakai, Tėve. Žiūrė
kim ką kitą kartą ana “Aušra“ 
beparašys.

— Tėve, kas slepiasi už rai
džių “V. K.’’? Ar ne V. Kap
sukas?

— Ne, Maiki. Kapsuko seniai

i

bų jis pajuto, kad iš jo kišenės 
dingo auksinis laikrodėlis. Jis 
nebuvo rastas ir laike nuodug-
nios kratos. Sigutė Pašilytė

VIRs TAUPUMO
Kad nereikėtų mokėti meist

rui, škotas nutarė pats pasitai
syti stogą. Neįgudęs tokiam dar
be, jis paslydo ir nuvirto nuo 
stogą Krisdamas pro virtuvės 
langą jis šūktelėjo žmonai:

— Ei, šiandien pietų man ne
reikia!

A r

NAUJOVIŠKOS PASAKOS
— Anksčiau visos pasakos pra

sidėdavo žodžiais: “Anais lai
kais, seniai,_ labai seniai..

— Mūsų laikais pasakos kar
tais skamba ir šitaip: “Mano 
brangioji, man tenka dirbti ant- 
valandžhis, ir todėl į namus’ at
vyksiu’vėtai”! '

• Aš nenoriu blogai kalbėti 
apie nė vieną asmenį, bet noriu 
ką nors gero pasakyti apie vi
sus. (B. Franklinas)

MALONINGAS DĖDĖ
pil kažin kokios ten nelaimės IT 

netekęs turto nei gūštos,
Sūnėnas iš toli pas dėdę atvažiavd.

Gražiai lig pat papėdei 
nusilenkė jis dėdei 

ir savo vargelius sakyt pagavo.

Garbingas dėdė atkreipė palankiai ausį, 
sūnėno mandagiai išklausė 

ir patapnojo draugiškai per petį.
Paskui paėmęs svetį 

pradėjo šen ir len vedžioti — 
svetys vos spėjo pasekioti.

“Štai še”, kalbėjo dėdė, “ar matai?
Tai mand čia namai
Per dešimt kambarių 

švarių,
maudyklė, virtuvė šviesi, dailus rūsys, 
kur niekas tau nedrėks ir nemūsys. 
Už lango štai darželis kupinas gėlių 

ir sodas pilnas obuolių.
O kiek dar slyvų, vyšnių, kriaušių 

ir uogų maloniausių!...
Ir dar”, bylojo dėdė, keldamas vartus, 

“pažvelk į derliaus kupinus laukus..

Ir taip sūnėną jis iš vieno kampo
į kitą tampė, . ; J

kol visą jam aprodė ir apsakė.
Galų gale, pakreipęs akį, 
garbingą savo’ nutarimą 

sakyti ima:
-“Dabar, vaike, ir pats regi, ... 

kad ši vielelė nepigi.
Čia mano gryno darbo daug įdėta

ir pinigėlio nešykštėta. ' ’’ f:
O kai viską tau paliksiu, -?
kai savo darbelius

ir vargelius
šiame pasaulyje atliksiu. ■

. “Ir aš manau, iv ' / ;
. N.; - .šaunus sūnau;

jei tokius tik turtus valdyt užteksi valios, ■
gyvent galėsi kaip karalius.” .. .... <■

: ’. ' ■ J: ■ .. ! /•

Ir dėdė apie šviesią ateitį kalbėt pradėjo -L ’ 
net akys jam spindėjo.

Sūnėnas neiškentęs sako jam:. “Dėduk, palauk: 
tų man nekrauk. , . :

po metų aukso’ kluonus — 
pirmiau atriek riekutę duonos.

Kai alkana
burna,

tai neišmato ir akis, 
kokių spalvų ta žadamoji ateitis”.

(A. Giedrius, PASAKĖČIOS, gausiai iliustruotos,
175 psl., kaina $2, gaunamos Naujienose.)

MAGARYČIOS

• Vakariečiai nenori valgyti 
sūrios rusiškos grikinės košės, 
kurią virėjas persūdė savo aša
romis. ..

• Poezija yra sunki literatū
ros šaka. Dabar kiti laikai. Se
niau dievai poetus pakviesdavo 
į Parnasą, kaip pav., Ovidą ir 
Virgilijų, o kai kada ir Dantę. 
Dabar Sovietų Sąjungoje poe
ziją kai kam duoda dešimtį me
tų katorgos.

• Lengviau jautiesi, kai esi 
svečiuose kokio nors vizito pro
gą. Infliaciniame pasaulyje ne
saugu: jeigu turi kokį vertingą 
daiktą, tave gali apvogti. Turėti 
nuosavybę yra našta: turi mo
kėti taksus, galvoti, kaip išsi
sukti nuo mokesčių, labai ap

sunkina gyvenimą. Geriau nie
ko neturėti, geriau- kasdien sve
čiuotis, o prie blogiausių — jšiy < 
gyti “ševeletką” ir čemodaną. • - 
Tada galima ir toliau pasisve
čiuoti. ■ į

• Griška Ivanovičius kalbaši 
su šiška Petrovičiurh: —Mes 
gyvename vodkos butelyje., Pa
gal įstatymus hermetįiškąi, užda
rytame krašte, neturi- ribų tik 
privilegijuotoji klasė.' Jeigu tūri 
laiko pagalvoti, tai yra didelė 
privilegija... būti kalėjimą. Tau 
reikės dirbti, utėles šerti, nega
lėsi knygos išleisti Tik tiek, tu 
esi laisvas, kad nedalyvauji jų 
neribotoje savavaliavimo orgi- - - 
joje, todėl, kad tu negali su jais 
susilyginti. Petrovičius, atsako:
— Matai, bratka, dur-akom ro- 
dilse, durakom i mirioš...

• Pabaigai pasigrožėkim poe
to K. Binkio kūriniu “Baltoji 
lelija”:

Mauruoto liekno viduryje 
baltesnė už balčiausį sniegą 
pražydo kažkuomet lelija, 
mauruoto liekno viduryje. ~

Ar šviečia saulė jai ar lyja, — 
ji vis sapnuos paskendus miega, 
mauruoto liekno viduryje 
baltesnė už balčiausį sniegą.

Don Pilotas

, — NAUJIENOS. S. ILL. Wednesday, September 5, 197Q
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Simo Kudirkos paskaita Medelyno lietuviy kolonijoje 
1979 m. birželio men. 21 dieną (Kolumbijoje)

In 1971, we had the disgraceful case of the 
Lithuanian seaman Kudirka. U.S. Coast Guard 
official's 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)

Šių ir kitų irformacijų mums 
šiandien pateikia pogrindžio 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika. Dėka jos mes sužino
sime apie--nekaltai kalinamus: 
Balį Bajauską, Petkų, Nijolę 
Sadūnaitę... ■ Ypač. Sadūnaitės 
-už priešų meldimosi būdai erzi
na • okupahtą-į ęjsą. ■ Šios drąsios 
merginos .maldos štai .čia sura
šytos šioje riiaĮdakhygėje, kurią 
atsivežiau iš. Sūpuotos Lietu
vos. Ji ten i^fhaldau-
j a naudodarrfaW^i^i !i’r- ■ visiems 
tikintiesiems!■ ?iieva . garantuoja
ma SovietųlKohštftšac.yos duota 
laisve. TomišUj£ęya|( laisvėmis 
pasinaudodami ;meą? bandome tų 
maldaknygių, daugiau atspaus
dinti, žinoma, slaptu būdu, nes 
viešai spausdinti ten laisvės 
nėra. Už maldaknygių spausdi
nimus okup. Lietuvoje buvome 
baudžiami kalėjimu nuo dvejų 
iki šešių metų, aišku, toli nuo 
Lietuvos, tolimame Sibire ar 
rusiškos imperijos gilumoje. Tai 
baisios bausmės ne už -ginklo, 
bet tik už pieštuko panaudoji
mą. Nekaltos mergaitės Sadū
naitės pamaldumas ir jos pieštu
kas rankoje gąsdina ir drebina 
galingąją Rusijos imperiją. Tai 
reiškia, jog toji šalis jau nebe
turi savo stuburo nugaroje. 
Pieštuko ir popieriaus pagalba 
jau ją galime nugalėti, jei ne
tylėsime. Ir tai težino kiekvie
nas laisvos šalies vadas, lyderis 
ar prezidentas. Jie turėtų atsi
sakyti savo diplomatinių sukty

For your headache get 
extra strength and safety, too.

f Anacin® has extra strength, by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache

with safety, • tablet. Gives you safety you
Like sH fesdisg headache expect with extra strength you 

[ tablets, Aaaas starts with a want. Read and follow label

. ular headsshg tablet And

I r*"*** •——'***• * WMVVUVUU.

. Extra strength with safety. Thafs common sense. That’s Anacin.
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\Vaiik(->anasM. ŠILEIKIS
bių ar pataikavimų politikos su 
Kremliaus ponais, kurie jiems 
ruošiasi atsilyginti už tai užner- 
dami kilpą ant kaklo.

Į mus gali nekreipti dėmesio, 
gali mus ignoruoti, bet vis tiek 
turime neperstoti šaukiant į tų 
diplomatų ausis bei teisingumu 
badant jų akis. Priminkime 
jiems mūsų tragediją 1940 me
tais. To reikalauja pavergtoji 
Lietuva. Mūsų balsas okupantui 
baisus. Skleiskime jį neklaus
dami ar mes būsime kieno nors 
išklausyti ar. nebūsime. To pra
šo Andrejus Sakarovas būda
mas. nelietuviu. Tuo mūsų balso 
prašo ir. pavergtos Lietuvos ti
kintiesiems daug pasidarbavęs 
i r'už tai kacete atsidūręs Kova
liovas, ' gavęs bausmės virš 10 
metų. Už Lietuvos Bažnyčios 
Kronikos praleidimą į vakarų 
laisvąjį pasaulį buvo' teisiamas 
Vilniuje ir už tai gavęs žiaurios 
bausmės kalėjimu, neprilei
džiant prie jo teisman atvykusių 
draugų rusų, kurių tarpe buvo 
ir garsusis fizikas Andrejus Sa
karovas. Koncentracijos 36-me 
lageryje, kur ir aš buvau kali
namas, dabar nekaltai kalina
mas ir rusas Kovaliovas.

Matome, kad patys rusai jau į teistais lietuviais, latviais, es- 
rizikuoja mus nekaltai paverg
tus ir nubaustus užstoti. Tai 
reiškia, kad jie pradeda prare
gėti atsibusdami iš miego. Tais} 
užjautimais jie mus aiškiai įpa-j 
reigoja skleisti pasaulyje tiesos! 
žodį be svyravimų. Mes priva-

Gerbiamieji!
Dėkui Jums už paminėjimą 

mano leidžiamo tautodailės ir 
tautiniu šokiu žurnalo Viltis

C

Naujienose.
Neseniai grįžau tik 5 dienoms 

lome daiktus vadinti jų tikrai
siais vardais. Tas tiesos dėsnis 
telydi mūsų šauksmą, nežiūrint d 
ar diplomatam tai patinka ar 
nepatinka;

Jūs jau mažai ką bežinote 
apie okup. Lietuvos padėtį. Ir 
aš šiuo metu jau pradedu stigti 
informacijų, žinių, nes jau greit 
sukaks penkeri metai nuo atvy
kimo čionai. Ir kadangi į čia at
vykau paleistas tiesiai iš kalė
jimo, kur buvau .kalintas ketu
ris metus, tai galima sakyti, kad 
jau yra devyni metai, kai Lie
tuvos nemačiau. Tai didelis lai
ko tarpas, bet man daugiau ne
gu jums teko pabuvoti su nu- 

tais, ukrainiečiais, armėnais, ru
sais, žydais, gimusiais 1.950-54 
metų laikotarpyje.

Visi šie čia išvardintieji savo 
gyslose ir atmintyje jaučia rei
kalą tęsti žuvusiųjų partizanų 
laisvės kovą. Bet vietoj ginklo 
jie šiandien griebiasi tik už pai
šelio ir popieriaus lapo, kuris 
okupantui yra baisesnis už šau
tuvą. Jie šiandien sodinami ka-

V

lėjiman už slaptai atspausdin
tus atsišaukimus, kuriuose Įrašo 
šiuos žodžius: “Rusiškasis oku
pante, nešdinkis lauk!” Tokių 
atsišaukimų okupantas bijo, to
dėl jų autorius stengiasi gau
dyti ir uždaryti Į koncentracijos 
stovyklas.

(Bus daugiau)

iš kelionės po rytinę Ameriką. 
Savaitę išbuvau Morehead State 
universitete, Kentucky valstijo
je. Ten suorganizavau lietuviš
kų vestuvių scenas, naudoda
masis vietos studentais. Turėjau 
5 pamokas trims lietuvių dai
noms ir tautiniams šokiams. Iš
mokiau Lenciūgėli, Jonkeli,
Oželį, Suktinį, Klumpakojį iri tarpiui, kai jom krito mirštamas 
Koja-koja. Gaila, kad ten nebu-j smūgis iš generalkomisaro ran- 

vieno ’lietuvių kilmės} — 1943 kovo 16 veikimas 
aukštųjų mokyklų, kaip vokie-

vo nė 
studento. ’

Barnesville miestelyje daly va-į čių politikos nepasisekimų Lie- 
vau seniausiąme lietuvių pikni-1 tuvoje kaltininko, buvo sustab- 

' ke, nuo 1914 m. kasmet suruo-| dytas paprasčiausiu vokiečių 
šiamame. Nežiūrint lietaus, su- žandarmerijos plakatu “Gesch- 
važiavo virš tūkstančio. Geram i iossen” ir patalpų okupavimu, 
orui esant, būna apie 20,000 
žmonių!

Alexandria, Virginijoj, aplan
kiau Lietuvos buvusio preziden
to dr. K. Griniaus sūnų Liūtą 
Grinių ir jo šeimą. Ponia Kris
tina Grinius, buvusi preziden
tienė, yra guvi t aktyvi.

Taip pat aplankiau Mildą ir 
Antaną Vaivadus, dirbusius 
Naujienose. Mes valgėme pie
tus. Ponia Michalika Baronienė 
buvo su mumis. Po to turėjau 
pamokas Wilmingtone. Dela
ware valstijoj, ir Daytona 
Beach, Floridoj. Darbo Dienos 
savaitgalyje aš duosiu instruk
cijas Wheeling. W. Virginia.

Colorado valstijoj laukia spe
cialus darbas: Priklausau vals
tijos Tautinio Mėto Tarybai, 
kuri man pavedė vadovauti šį- 
metinei Kalėdos Aplink Pasaulį 
programai. Taip ii dirbu, kaip 
ta bitė darbininkė)

Sveikinimai Juns ir visiems 
Naujienų skaitytojims!

Vytau^s Beliajus 
Denvei Colorado

— Baltųjų Rūiįų patarėjas 
Richard M. HamĮton kreivai 
liudijo sukčiaus Įesso byloje. 
Dabar pats turi aidintis teisme.

VOLDEMARININKAI VOKIEČIŲt?OKUPACIJOS METAIS
(6) Keršto smūgis. — Sunku 

buvo laukti, kad auganti įtam
pa tarp komisariato ir lietuvių 
švietimo įstaigų baigtųsi atoslū
gių. Reikėjo jau tik kibirkšties į 
generalkomisariato rūstybei su
sprogdinti. Ta kibirkštis buvo 
dar vienas civilfervaltungo mė
ginimas paimti lietuvius savo 
valion — SS legiono organiza
vimas, kuris baigėsi didžiausiu 
fiasko komisariatui; kuris paro
dė nepaprastą lietuvių pasiprie
šinimo atkaklumą, rezistencijos 
drausmingumą, bet kuris parei
kalavo nepaprastai didelių au
kų. Tarp jų buvo ir aukštosios 
mokyklos.

Aukštosios mokyklos, laiki- 
nos:os vyriausybės pertvarkytos 
:r 1941 atgaivinusios darbą, vei
kė iki 1943 kovo 16. Per tą laiką 
jos baigė ruošti ir išleido eilę 
specialistų, bet dar svarbiau — 
jos sutelkė jaunimą, sugestiona
vo jį tautine linkme, apsaugo
damos nuo pavojingų svetimos 
ideologijos eksperimentų. Jos 
buvo jau svarbią tautinio auk
lėjimo ir mokymo misiją atliku- 
sios šiam pereinamajam laiko- 

nelendžiant pasiimti net priva
čių daiktų.

Sykiu buvo uždaryta ir Lie
tuvos mokslų akademija, o į jos 
skyrių, tautosakos institutą, at
vykęs vokietis pareikalavo liau
dies kūrybos fonografinių plokš
teliu, kurias institutas buvo su- 
organizavęs dideliu vargu ir lė
šom ir kuriom institutas galėjo 
didžiuotis, nes fonografiškai Įra
šytų tautosakos faktų turėjo be
rods ar ne daugiau kaip Latvi
ja, Estija ir Suomija drauge. Jo 
vedėją (dr. J. Balį), kuris ne
norėjo Įstaigos turto vokiečiui 
atiduoti, pastarasis sumušė ir jė
ga pasiėmė, ko buvo atėjęs.

Netrukus po aukštųjų mokyk-

lų .uždarymo atvyko į Kauną 
švietimo reikalų Įgaliotinis prie 
re’chskom saro Rygoje prof. 
Stegmann ir, sukvietęs profeso
rius atskirais fakultetais, paaiš
kino: universitetai buvę 
mumo židiniai:

nera
mumo židiniai; studentų vado
vavimas išslydęs profesūrai iš 
rankų, ir jiem ėmę vadovauti 
žmonės iš šalies; dėl to akade
minis mokymas sustabdomas, o 
profesoriam pavedamas tik 
mokslinio tyrimo darbas. Iš da
lies profesoriai pasirinko, iš da
lies jiem buvo paskirtos temos 
jų busimiem darbam.

Rūstybė palietė ir pačią švie
timo valdybą: kai švietimo ta
rėjas dr. Pr. Germantas buvo 
suimtas ir išgabentas i Stutt- 
hofo kaceta drauge su kitais, 
naujo tarėjo neskyrė. Paskyrė 
tik įgaliotinį vokietį, vienos 
Berlyno gimnazijos direktorių. 
Tik jis, kaip pedagogas, suprato 
lietuvius ir grynai pedagoginiais 
sumetimais dažnai atsistodavo 
švietimo vadybos pusėje. Tai 
negalėjo patikti generaliniam 
komisariatui, kuriame švietimo 
skyriui vadovavo tada, rodos, 
Lenz, liaudies mokytojas, bet 
akiplėšiškas partijos žmogus. 
Įgaliotinio dienos taip pat buvo 
jau suskaitytos, bet jo atleisti 
nebesuspėjo...

Uždarytąsias aukštąsias į mo-, 
kyklas vis žadėjo atidaryti. Kai 
kurios, remdamosios tais paža
dais, pradėjo savo atąakomybe 
veikti — žemės ūkio akademija, 
veterinarijos akademija. O ka
dangi pastarajai.buvo reikalingi 
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759. W. 71st St, Chicago, ILL

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

Atdara šiokiadieniais nuo

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

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

kursai. lai 
darbą pra- 
fakultetas. 
mokvklom 

f'' kai -kūrfe* medicinos 
neviešai ir atsargiai 
dėjo ir medicinos 
Minėtom aukštosiom
buvo žadama ir formaliai leisti 
veikti, nors pažadai liko paža
dais. Tik apie humanistinius 
fakultetus (geisteswissenschaft- 
liche Fakultaeten) nesileido nė 
i kalbas. Jie buvo laikomi ir ne- 
svarbūs kai ui ir daugiausia kal
ti. kad neperauklėjo jaunimo.

Išvada: š’oj atkaklioj kovoj 
. liętuvlų jaunimas buvo išgelbė
tas. už tai kerštas teko pakelti 
daugiausia to jaunimo mokyto
jam — profesoriam, gimnazijų 
direktoriam. Vienu sakiniu nu- 
slysdamas nuo faktų į refleksi
ją, galėtum sustoti prie klausi
mo: kažin ar tam jaunimui at
ėjo mintis, kad jų išgelbėjimas 
buvo apmokėtas jų mokytojų 
laisve ir daugelio gyvybe?

(Bus daugiau)

Iš aštuoniu beliko du
NEAPOLIS, Italija. — Pries 

porą savaičių plačiai pagarsėjo 
kaip sensacija, kai viena italė 
moteris pagimdė 8 kūdikius, 
kurių šiandien beliko du ar dvi, 
bet daktarai yra nuomonės, kad 
ir tiedu ilgai netvers.

Ketvirtadienį mirusioji Valen
tina Chianese, dviejų savaičių 
amžiaus, mirė nuo žarnų užsi
kimšimo," pasakė Neapolio San 
Paolo ligoninės vaikų gydy
tojas.

Arthritis Sufferers!,.....
& Now. Get relief 
” for painful inflammation 

and protection for your stomach! '
For minor arthritis p^n. 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.”

KNYGOS ANGLŲ KALBA!

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS 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

iilfdra

oc IftorUtK

J, JatmlHM, A KI«S IN THB DARK. PikantiMnj Ir Intjntu naotyttt 
tpraiyiMi. paimti Ii gyvenimo. Lengvu rtilim. gyva raiba, raliai iileira 
’50 paL Kaina CJO. [

Dr. JMcas B. Kerrflut, HISTORY OF LITHUANIA. LiAvoa litortJw 
antranke nno pat aenijju amftj Ud pokario wets. VldutLnloformato. 147 
'1L, kainuoja S3.00.

Dr. Jmxm B. Kančios, VYTAUTAS TH! GREAT. Tato 
auto brooiaL paliečiant to laiko Lietuvos valrtyoes ir c 
til pal. Kaina £3.00. Kietais virieliais S4.00.

Dauguma tip knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis pi _______ „
ritas knygas galima Įsigyti atsilankius 1 Naujienas art* atstotus čeki ai 
Pinigine perlaida i

o i-torija

17S9 HtliUd Strwi. Chl<-»»» rs

190B 
raut 
U.M

DR. ANTANO J. GUSENO RA §t4
NAUJIENOSE OALIAua GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKtJG IR RA1YTOJO ATSIMINIMI
Dr. A. J. — MINTYS IR DARBAI, 230 peL, Uečiančl

metu įvykius, Jablonskį c Ir Totoraičio jaunas dienai 
rOptnbB*._____________ _ _______________________

Dr. A. J. Ousxn — DANTYS, ju prietlflra, sveiksti ir greila
Kietais vlrieliala, rieto j e >4.00 dabar tik
Ylnkfrtab rfrJallals tik _

Or. A. J. — AUKŠTA KULTOKA — lIAUKOk tMONtt
Kelionė* pe Ruropa jspūdtlat Dabar tik 

17S» 5*. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $10.00

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

Minkšti viršeliai.. $10.00

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

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai __  $10.00

Čekį reikia išrašyti

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

Pridėti dolerį palto iilaidoma.
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dėl Amerikos darbininkai pasirinko rugsėjo pirmą pir
madienį. o ne gegužės pirmąją. Rugsėjo mėnesį gamta 
šiltesnė, derlius pradeda nokti, laukuose pilna daržovių 
.ir vaisių. Be to, šventą dieną galima gamtoje gražiau 

Daily Kxupt Sunday by fh* Lithuanian n<w» p***, c*, i>c. • praleisti. Visame krašte buvo ruošiami piknikai, sako- 
imjo. Hatoad StrW, Chicago, III. 40404. Tahyhma '------- 11------------ :-------------------------------cnli/lov;
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As of December L 1$77 
Subscription Katwx

iix monthi, $10.00 per 3 month*. In 
jther USA Ucalitie* $30.00 per yetr, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33-00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pašei metu --------
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

• mos kalbos ir gražiai gamtoje praleista solidari Darbo 
Diena.

Įdomu, kad šiais metais Darbo Dienai baigti prezi- <»•« •

nS dentas Carteris į Baltuosius Rūmus Darbo Dienai pra- 
* 1,00i leisti sukvietė kelis šimtus įtakingesnių AD. Federaci-

! jos ir CIO vadų. Jis pareiškė, kad norįs vakarą praleis
ti su darbo unijų vadais, susipažinti su jais ir pasitarti, 

< mo kaip galima rasti lengvesnį būdą visiems ekonominei
$83.00
$18.00

Kanadoje:
metams ■
pusei metu —
vi ja re mineelui

Ufaieniuo**;
mei&ros ------------------- ___  $34.00
pusei meto ---------------- ___  $18.00
vienam mėaad.nl _______  $ 4.00

Naujiena* bIm kasdien, ifaktriant 
aekmadimiua. įleidžia Naujienų Ben
drovė. 1738 So- Halated SLt Chicago, 
hl aoaoe. Teiat ai-m _ . <j

krizei sunormuoti. Prezidentas praleido dvi savaites 
atostogaudamas Georgia valstijoje, Plains kaimelyje*. 
Visą savaitę jis plaukiojo su didele ekskusija Missis
sippi upe, o išskrisdamas pasakė kalbą atsisveikinti atė
jusiems darbininkams. Prezidentas Vashingtonan at

skrido pavakare, kad galėtų pasveikinti į Baltųjų Rū
mų sodą besirenkančius unijų atstovus.

Labiausiai visus piknikautojus nustebino iš toli
mos kelionės grįžęs viceprezidentas Walter E. Mondale. 
Jis, kaip žinome, praleido 10 dienų Kinijoje, pasakė ke
lias kalbas Kinijos gyventojams, pasirašė kelias. sutar
tis ir Kantone atidarė Amerikos konsulatą. Be to, jis 
buvo Hong Konge ir Tokijo mieste, Japonijoj.

Mondale laiku grįžo į Washingtoną, kad galėtų lai
ku atvykti į Darbo Dienos gegužinę, suruoštą Baltųjų 

mąjį rugsėjo pirmadienį, šiandien ji pripažinta oficia-lRūmų sode. Jis papasakojo apie reikalą duoti Kinijai 
lia šio masto švente. galimai didesnes prekybos lengvatas, nes Kinija tikrai

Europoje Darbo Diena būdavo gegužės pirmoji, esanti JAV draugas, o vyriausybė užsakė Amerikoje 
Ten ir čiandien didelis europiečių skaičius Darbo Die- visą eilę mašinų, kurios Kinijai reikalingos, 
na švenčia gegužės pirmąją, bet tą dieną suteršė Rusi
jos komunistai. Gegužės pirmąją jie pavertė kariškos 
sovietinio imperializmo galios parodymo diena. Gegu
žės pirmąją iomunistai paskelbė oficialia sovietinės si
stemos įsigalėjimo diena. Ties Kremliumi ir Lenino la
vonu gegužės pirmąją pramaršuodavo raudonosios ar
mijos daliniai rodydavo pačias naujausias kanuoles ir 
tankus. Paskutiniais metais sovietų kariai pravilkdavo 
po Raudonąją aikštę pačias naujausias atomines rake
tas. Gegužės pirmąją Rusijoje ne darbininkai pasigir- 
davo savo laimėijmais, bet pasirodydavo sovietų mar
šalai su naujausiais ginklais.

20 centą per copy.

Nwo ©ruedži© »JrtM* t 
Dienrai&c kabuo*:

"hicaxole ir priemieaciuo**: 
metams------------------------

pusei metŲ -------------------
trinu mėnesiam* -------------
vienam mėnesiui .

Kitoje JAV Tietoee:

$18.00
$10.00 
$

Ordarin tara m ib*ky»v

NAUJIENŲ raštinė atdara kaadiea, isakyrua sekmadieniu*, no* 
S vaL ryto iki 8 vai. vakaro, ieštadieniaii — iki 13 tiL

Darbo Diena Amerikoje
Vakar, rugsėjo 3 dieną. Amerikoje buvo suruošta 

Darbo Diena. Ji jau kelintas dešimtmetis ruošiama pir- 
« e •• • *1 • • X. • T -  Xi vi 4- M-k ZTI 1

galimai didesnes prekybos lengvatas, nes Kinija tikrai

o Ameri-
kai sumažins bedarbių skaičių.

Oficialiai skelbiama, kad prezidentas dvi savaites 
atostogavo, bet pasivažinėjimas Mississippi upe jį la
biau išvargino, negu valstybinės derybos David vasar
vietėje. Kiekvieną dieną prezidentas turėjo sakyti kali 
bas kiekviename didesniame uoste. Be to, veik kiekvie
ną dieną jam teko kalbėti pačiame laive, kuriame va
žiavo didelė ekskursija.

Piknikas Baltuose Rūmuose jam taip pat nemaža 
energijos turėjo atimti, nes jis norėjo išsikalbėti su 
unijos vadais dėl artėjančių ateinančių metų rinkimų. 
Ateinantiems metams prezidentas nori gauti darbinin-

; Gegužės pirmąją bandyta ir Amerikoje švęsti, bet j balsus. Prieš prezidentą varoma gana stipri agitaci- 
ji neprigijo. Gegužės pirmąją Amerikon atvežė Euro- j 
pos radikalai darbininkai. Amerikon praeito šimtmečio ' 
pabaigoje atvyko daugiau vokiečių, britų, ątalų darbi
ninkų, kurie savo spaudoje pirmieji parašė apie gegu’ ^js reikalą iš anksto aptartu
žės pirmąją. Pačioje Chicagoje įvyko pirmą gegužės į Baltuosius Rūmus susirinko daug žmonių. Pre- 
pirmosios darbininkų demonstracijos. Bet jos nepngi- zįf|entas pasakė turiningą kalbą, bet daugiausia darbi- 
je. Amerikos darbininkai žiūrėjo. į europiečių atneštą ^^3^5 pakalbėjo viceprezidentas Mondale. Jis papa- 
gegužės pirmąją su abejonėmis. Darbininkų reikalavi- sak0j0 apje kiniečių gyvenimą ir kiniečių norą taikiai 
mai jiems atrodė teisingi, bet metodams tikslui pasiekti gu Amerika gyventi.
jie nepritarė. Ginklų vartojimas, areštai, teismai, kar
tuvės ir laikraščių uždarymas klausimo neišsprendė-

ja. Bandoma surasti kitą demokratą, kuris Carterj ga
lėtų išstumti iš partijos kandidato vietos? Prezidentas 
Garteris tai žino, todėl ir stengiasi su darbininkų va-

Amerikos darbininkai, auklėti demokratiniais meto- j 
dais, kitaip kovą už geresni gyvevimą suprato. Jie pra-1 
dėjo organizuotis i darbininkų unijas, bet jiems artime-1

A. SVILONIS ,

JAUNIMO KONGRESAS PATOSO ŽENKLE
sni buvo kiti metodai. Šiandien Amerikos darbininkų ! Nežinau ar kun. Pr. Garšva,

1 r contAzldii cMimi • Draugo redaktorius. Jaunimoūmios tapo legalia visuomeniniu santyKiij uaiinu. • . .v, .
Vakar per visas didesnes radijo ir televizijos stotis ____ ____ TS

buvo pakartota George Meaney, Amerikos Darbo Fede- dinto vedamojo 
racijos ir Pramonės organizacijų Sąjungos pirmininko pasiryžimai dirbti” (žiūr. rugp.

dalyvavo, ar ne. Iš jo atspaus
dinto vedamojo “Įspūdžiai ir

kalba. Jis visiems krašto gyventojams papasakojo, ko- mėn. 18 d.) atrodytų, lyg jis ja-

rr.e būtų buvę; ir ten tuos įspū
džius išgyvenę ir savo ausimis 
girdėjęs pasiržimą dirbti.

Man rodos, kol spaudoje dar 
nėra paskelbti šio kongreso ob
jektyvių išvaių bei jo įvertini
mo. būtų lyg b per anksti džiū-

gauti, kadangi tokius įvykius 
kiekvienas nevienodai išgyve
na. Kas kita, kai paskaitai pa
skelbtas rezoliucijas, susipažįsti 
su skaitytų paskaitų turiniu, 
kai turi davinius, kaip aktyviai 
kongresantai reiškėsi ir kokios 
buvo pozityvios diskusijos. O 
kiekvienas toks egzaltuotas 
džiūgavimas yra mažai ką sa
kantis, gali būti klaidinantis, 
nes kas vienam atrodo labai 
Įspūdinga, tai kitam gali atro
dyti paprasta.

Skaitant kun. P r. Garšvos ve
damąjį, aiškiai matai kaip jis 
yra praplukęs patosiniu vande
nėliu. Kadangi jis apie kongreso 
pavykimą neduoda realių, ob
jektyvių davinių, kuriuos ob
jektyviai pasvėrus, galima pa
daryti-išvadą,, kiek jis buvo pa- 

• sišękęš ir kiek nė, ar visuome
nės šiam tikslui sukrautos gau
sios piniginės aukos pasiteisino. 
O tokių aukų buvo daug su
krauta.

Šiandien lietuvių tarpe įsiga- 
i įėjo beveik savotiška manija, 

ko nepastebime kitų tautybių 
tarpe. Būtent, ko mažiausia res- 
pekto senesnės kartos žmonėms, 
visuomenės veikėjams. Į padan-- 
ges keliamas tik jaunimas. Tuo 
nenoriu pasakyti, kad mums 
neturėtų rūpėti jaunimas ir kad 
mes. jo nevertintume. Bet tuo 
noriu pasakyti, kad tas jauni
mas savo intelektualiniais su
gebėjimais bei visuomenine 
veikla dar toli gražu nėra pra
lenkęs taip vadinamą “senimą”.

Pagaliau, iki šiol dar niekas 
nėra paskelbęs, kada ir kokio 
amžiaus sulaukę žmonės tampa 
beverčiais, atsilikusiais, nieko 
neišmanančiais? Ir kokio am
žiaus sulaukęs jaunimas pasie
kia išminties kulminacinę vir
šūnę. Stebint gyvenimą atrodo, 
kad tokios ribos nėra. Ir reikia
pasakyti, kad intelektualiniu bantį taisyklinga, be akcento 
pajėgumu, visuomenine veikla, lietuvių kalba, nes tai kaskart 
politiniu sąmoningumu taip va- darosi vis retesnė retenybė.

Tokius skaudžius faktus pa- 
mą. Kad taip yra, rodo faktai, svarsčius, vėsta jaunimu entu-

kad laikraščius prirašo didžiau
sia dalimi ne jaunimas. O kas 
daugiausia reiškiasi visuomenės 
veikloje — ar jaunimas? Ogi, 
pagaliau, kas gi suruošė ir šį mi
nėtą jaunimo kongresą, ar jau
nimas? Kas sukrovė jam su
rengti pinigines aukas, kurių 
dėka buvo suvežtas jaunimas 
kongresan? Reikia tik stebėtis, 
kiek mažai mūsų jaunimo reiš
kiasi visuomeninėje, politinėje, 
pagaliau ir kultūrinėje veikloje.

Čia šia proga verta prisiminti 
Nepriklausomos Lietuvos jauni
mą. Koks jis buvo aktyvus! Kaip 
plačiai jis reiškėsi organizacijų 
veikloje, net ir politinėje, o ką 
bekalbėti apie kultūrinę veiklą. 
Šiandien pasigirsta, ir tai su pa
grindu, nuogąstaujantieji bal
sai, kas kovos dėl Tautos lais
vės, kai jau-nebebus tų žilagal
vių, kurie šiąndjenį,veža visuo
meninę. politinę, kultūrinę naš
tą. Tik pagalvokite, kiek mažai 
mes šiandien matome jaunimo 
kultūrinėje veikloje. Kur jauni-, 
mo chorai? Gal dar vienas kitas 
būrelis reiškiasi tautiniuose šo
kiuose, tai ir viskas.

Tiesa, turime jaunimo sauje
lę, bet tik saujelę, kurią B-nės 
vadai dar pajėgia suvežti į tau
tinių. šokių šventes, į kongresus 
Chicagon, Torontan, Europon. 
Bet tokių skaičius yra tikrai ne
gausus. O. kur kiti? Juk šian
dien galima drąsiai tvirtinti, 
kad .jaunimo yra kur kas dau
giau negu “senimo”. Bet kiek jo. 
šiandien visuomeninėje veikloje 
reiškiasi? O vis dar dominuoja 
tas “senimas”, tie žilagalviai. 
Jau koks didelis procentas mūsų 
lietuviško jaunimo nutautėjo, 
pasinėrė bonvivaniškame gyve
nime. Kiek jų jau užmiršo net 
savo tėvų kalbą. Šiandien širdį 
nusiaubia pasigėrėjimo jaus
mas. kai išgirsti jaunuolį, kaP

ziazmas bei juo džiaugsmas. 
Reikia būti atviriems ir pasa
kyti, kad dar iki šiol jaunimas 
mūsų nenustebino savo veiklose 
laimėjimais. Tat, neužmerkime 
akių' ir būkime atviri, 'kiek iš to’ ’' 
garbinamo jaunimo reiškiasi lie*. 
tuviškame gyvenime. Juk jau ' 
jokia paslaptis, kad didelė dalis 
jaunimo, baigusi šiame krašte 
mokslus, ne tik neparemia’lais
vinimo veiklos pinigiriė auka, 
bet jau žiūri į Lietuvos okupa
ciją per ružavus akinius. Jiems 
net bendradarbiavimas su- oku
pantui parsidavėliais nėra niek
šybė, jiems ir kapsukiniai kur
sai yra lietuvybės išgelbėjimas. . 
Jiems Vasario 16-oji — tik 
nių sentimentalus prisiminimas. 
Jiems, ir Altą ir. Vilkas nėra de-; 
gantis reikalas, kad tokios poli
tinės institucijos? išliktų y gyvos.;- •.; 

.jjįę. j jau kartoja - žodžius, pasisa
vintus iš okupanto agentūrų,’ 
kaip teisingai J. Vaičiūnas rašė 
(žiūr. Naujienos VUL22d.). Pa
galiau,■ norėčiau paklausti, kiek S 

; tokio jaunimo . pręnųmeįjįoja it ’ •
skaito kad ir .Draugą,-, o y ką -be-.<./ 
kalbėti apie kitus v lietuviškus*-» 
laikraščius? * -• -’r’ *

(Bus daugiau) *
i -----------~~ f. > l

nusikratė opozicijas -
JAV laivyno lėktuvai irt&tos 

flotilės laivai vėl pietinėje Kinų- 
jūroje išgelbėjo 154 žmones, 
vietnamiečius, plūduriuojančius 
dviejose sausakimšai pilnose 
valtyse. Tuojau buvo atsiųsta ir 
nuleista transportiniu lėktuvu 
atgabentas maistas ir vandens 
bei kitų būtiniausių reikmenų 
’š tiekimo laivo USS White 
Plains.

— Baltųjų Rūmų sode Darbo 
dieną buvo labai gausus pikni
kas. Visi buvo patenkinti, įskai
tant ir prezidentą. , . ...

dinamas senimas viršija jauni-
— Uraganas David vien tik 

Dominiką Respublikoje užmušė 
950 žmonių.

Baudžiavos laikai Lietuvoje 
iki 1863 metų sukilimo

* (IŠ ANDRIAUS RYLIŠKIO IR JO SENELIO 
ANUPRO ATSIMINIMŲ)

BITININKAS

pa-— Tėveli ,ten plunksnų pribarstyta, — 
rodžiau pakrūmę.

— Čia šeimininkauta ilgauodegės lapės. Ten 
irgi bėgta stirnų.

Taip besišnekučiuodami nežymiai priėjome 
dvaro bityną. Tai buvo didelė aikštė keletu vais
medžių pasidabinus, apie puskilometrį nuo dva
ro. Apie 80 avilių surikiuota į keturias eiles. Vi
sos jų laktos nukreiptos į žiemos rytus. Visi jie 
kelminiai storų- medžių -stuobrių. Vieni stati, 
kiti pusgulsčiai, bet visi dengti storų eglių žieve 
-- luoba. Avilių plautai ilgi po tris laktas. Ant 
kiekvieno plauto užbrėžta anglimi vienas ar du 
brūkšniai ir retai trys, tai ženklai, kokio am
žiaus motiną —bitinėlį turi avilys.

Mums artėjant prie bitininko namelio šune- 
i:s i r. ’'m loti. Gobis visai žilutėlisį liesas, auga- 
lotas seni- ,-?K>jo ant seno tuščio kelminio avilio 
prieš saulutę g: utelės pasienyje ir drožė laktas 
bičių avilių plaukuose.

,al

— Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus — 
tarė tėvas.

— Per amžių amžius, — atsakė Gobis.
Jo gyvos mėlynos akys spindėjo kuklumų 

šypsnys šviesa, o žodžiuose jautėsi švelnumas f 
ramybė. Pasibučiavęs su tėvu, paprašė mus sės 
tis greta savęs.

>— Tai čia begyvendamas tapai tikru vienut-1 
liu, — sako tėvas.

Į vienuolynus eina tie, kurie mano sutran. 
dyti šio gyvenimo širdį ir atgailoje, pasninke bi 
apmąstymuose, išgirsti garsus iš ano 
šaulio.

— Pats gyvendamas aplinkos garsuose
jau girdi muziką iš kitur? — tarė tėvas žiūrė
damas į Gobį.

— Aš gyvendamas šio pasaulio varsose 
tarp žvaigždžių, gėlių, miško šlamesio ir to’mo 
ežero bangų ūžesio, -sutramdžiau širdies hlsą
- išraudamas iš josios gelmių nepasitenkiiimą 
ir murmėj'imą. Po to įgavau kuklų, švelnų yps- 
nį ir ramų balsą.

Pats jaunas būdamas linksmumu, jyvu- 
mu ir dainomis pralenkdavai savo draugus-pa- 
sakė tėvas ir žvilgtelėjo į mane, - o jau lipšumu 
prie mergelių net ir pats save pralenkdavai
— — Jaunas būdamas nė nemaniau, r-lėtai 
švelniu balsu kalbėjo Gobis, — kad nepavdėti-

na buitis atsiskyrėlio su bitėmis pamiškėje gali 
žmogų patenkinti...

LAŽININKAM DŽIUGIOS NAUJIENOS
Pagaliau 1855 m. vasario naujienos lažinin

kams buvo labai džiugios: Rusija nugalėta, Se
vastopolio tvirtovė krito; caras Mikalojus I mi
rė. Tos džiugios baudžiauninkams žinios greit 
pasiekdavo Lietuvos užkampius, atrodo, per Vo
kietiją. Mat, dvarininkai pripratę skaityti pran
cūziškus žurnalus ir laikraščius, dabar tenkino
si Varšuvos ir vokiškais žurnalais. Tą ‘‘paslaptį” 
atskleisdavo p. Jan Linkmenų karčiamoje, at
nešdamas juos mums parodyti ir aiškindavo pa
veikslėlius.

Kartą, atsiradę su tėvu atodrėkyje pas Još- 
kę su kibiru gyvų žuvų, radome Janą ir kitą pi
lietį su juo besišnekučiuojantį. Tėvui su šnapsu 
prisėdus prie Jano stalo įvirto karčiamon kele
tas inksmais veidais šlėktelių; Jie pamatę p. Ja
ną šaukė: — Girdėjome, kad tironas iŠ apmaudo 
nusinuodijo, ar tiesa?

— Jonas atsistojo ir išėjęs iš užstalės gar
siai tarė:

— Gerbiamieji ir brangieji, skaitykitės su 
žodžiais. Aš irgi girdėjau, kad mirė caras Mika
lojus I nuo plaučių uždegimo. — Paskui apsidai
ręs pridėjo: — Juk caras rusų tautos laikomas 
Dievo pateptuoju ir jo vietininku žemėje. Jis per

karūnavimą patepamas šv, aliejais ir tuomet 
prieš jį klaupiasi ji patepusieji aukšti dvasinin
kai, laikydami rankose ant pagalvėlių caro ir 
carienės karūnas. Caras sėdėdamas paima savo 
karūną ir pats užsideda ant galvos, paskui vardu 
kviečia carięnę prie savęs ir jai priklaupus prieš jį, 

jis kitą karūną uždeda ant carienės galvos.
— Tas visiems reikia atminti, nes mes Ru

sijoje visi esame tik caro pavaldiniai, bet ne pi
liečiai vakarietiška prasme.

Vienas tos grupės jaunas vyrukas juokau
jamasis tarė: . ... • *

— Juk čia mūsų tarpe šnipų nėra, b Joškė, 
gaudamas iš rusų valdininkų leidimą kąrčiąmai 
laikyti ir verčiamas jiems šį bei tą už tai praneš
ti, ne viską girdi, nes jis užimtas darbais.

DVARO UŽVAIZDĄ

Pilkai geltonas rūkas dengė po rudens lie
taus Aiseto ežerą. Nuo ežero pūtė žvarbus vėjas. 
Pagirdęs ežere arktį ir rpisiskynęs gretimam “ 
miškely putinų ir šermukšnių Šakelių su uogo
mis grįžau sodybom Į kiemą įdardėjo lengvas 
dvaro brikelis. Tėvas eidamas nuo lango piktai 
pasakė:

— Tai dvaro naujas Užvaizdas apžiūri bau
džiauninkų ūkius. Gerai, kad vėlai, tai gal neis į į 
tvartus ir kluoną. . - _

(Bus daugiau)
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AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

4449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Buildins) Tai. LU 5-6448 
Paiima ligooius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wa<*chector Community klinikos 
Modlcino* direktorių,

1938 S. Manheim Rd„ Westchootor, IL. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

Tai.; 562-2727 arba 562-2728

TE1------ BE 3-5893

DR. A. Ę. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 W»*t 103 rd StraM 
Valandos pasai susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTQMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W. 71 $h T»l. 737-5149

Tikrina akia. Pritaiko akiniua ir
“contact lensea’"

VaL aku guaitarimą. Uždaryta treč.

EAST ST. LOUIS, ILL.
DR.LE0NAS SEIBUTIS 

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST C3rd STREET 
VaL antrad. 1—6 popiet,

Ofiso tslsf.: 776 ''M0
Rszidondics tslsfu 443-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ lijse. 
Ofisas 2452 WEST 5Vth STREET 

Tel. PR 3-1223
OFISO VAL.: pirm.. antrai, tremia

J. VENCLOVA

LIETUVOS POLITIKA, 
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS

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)

į lituanistinius dalykus. Del
nesusilaukeme nei sistematiško

Taip, Lietuvos universitete 
buvo dėstoma jvairių pasaulio i 
kraštų senovinės religijos, bet veikalo apie senovės lietuvių ti- 
nebuvo pagrindinai dėstoma se
novės Uetuvių tikyba, kuri se
novės lietuviams buvo sudariu
si stiprybės pagrindą, kaip Lie
tuvos širdy — Vilniaus senaja
me universitete buvo mokomos 
įvairios kalbos, bet nebuvo dės
toma, kaip mokslo disciplina, 
lietuvių kalba (plačiau apie se
novės lietuvių tikybą J. Venclo- 

I vos “Senovės lietuvių tikybos
gyventi su žmona, paliko šeimą,’ bruožai”, 1977). Taip pat Lietu- 
savanoriu išėjo į kariuomenę —: vos universitete buvo dėstoma 
į marinus. Vėliau išvežė į Viet
namą ir 1969 m. balandžio 26 d. 
ton žuvo. Vienintelio sūnaus 
Vmco žuvimą Vincas ir Mylė 
labai skaudžiai pergyveno, ypač 
motina Mylė. Vėliau Mylei Vo- i 
sylienei prisimetė cukrinė liga. 
Tąda ir jinai sakydavo: Neuž
ilgo aš eisiu atsigulti šalia sū
naus Vinco. Taip, ir buvo. Mylė

MIRĖ GERAS LIETUVIS

Šių metų rugpjūčio 20 dieną 
mirė geras lietuvis Vincas Vo- 

i sylius, sūnus Jurgio, gyvenęs 
I 1521 N. 53 St,, East St. Louis, 
i Ill. 62204. Vincas gimė 1925 m. 
Į sausio 15 d. švenragio kaime,
] Igliaukos parapijoje, Marijam- 1 

___ polės apskr., neturtingo ūkinin
ko šeimoje. Kadangi iš mažo 
ūkio sunku buvo pragyventi 
(nes buvo ir daugiau vaikų), tai 
Vincas paaugęs užsidirbdavo 
duoną, dirbdamas pas stambes
nius ūkininkus. Prasidėjus rusų-

įvairiausių svetimųjų filosofijų 
ir filosofijėlių, bet nebuvo dės
toma pagrindinai lietuvių tau
tos filosofijos ir jos nuo seniau
sių laikų istorijos filosofijos sis- 
tematiško kurso ir t.t. Reiškia, 
mūsų Alma Mater sienose per- 
mažai buvo kreipiama dėmesio

pasidarbavo Balfui, buvo geras

to

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

i wleškokitt gero, ne pikto, kad būtumėte gyvi*. — 5:14,
Didžiausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 

draugystės. Norint įstati į šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo. 
Reikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė
mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaus gar
bę, šlovę ir nemirtingumą. Dabar jiems prieSinasi pasaulis, kūnas ir di
dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų jau 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. Tik tik
rieji Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, ku
ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasaulis negali nei duoti nei 
atimti.

$V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Eland, N. Y. 10303

o- P«kt. 2-4 ir v*L Yik. SOUdiY-1. vokiecui karu1’ Vincas Pateko l 
uūM 2-4 v»L popiet ir kita laiku’ sav,saug°^ dalinius ir buvo iš- 

pagrt auaitarima. ------- - . ------

Plikūnaitė Vosylienė mirė 1975į aukų rinkėjas, kurį laiką dar 
metų birželio mėnesį ir nukelia-1 buvo Bendruomenės pirminin

kas, kada raudonieji termitai 
dar nebuvo pagraužė LB šaknis, 

. Vincas buvo laisvų pažiūrų

vos pas sūnų Vincą.

Vihcas Vosylius; likęs našlys, 
vienas nenorėjo gyventi. 1975 m.

vežtas į Vokietiją. Karo eigoje 
Vincas papuolė prancūzams į 
nelaisvę, buvo laikomas Senzek 

! neląisvių lageryje Vokietijoje.
AMranii~Išsilaisvinęs Vincas pateko į Ka- 
YArrh sel-Matenbėig pabėgėlių lageri.
l-4 fr 9—Ii Ten VinCaS susiPažino su Myle

i Plikūnaitė, su kuria ir apsivedė. 
I Mylė Plikūnaitė buvo gimusi 
Į 1927 metų sausio 8 dieną Šmurų 
kaime, Garliavos valse.1 1946 
metų gruodžio 14 d. Vincas su 

j Myle susilaukė sūnaus, kuriam 
irgi davė Vinco vardą.

1951 metais Vincas. Vosylius 
su šeimą- atvažiavo į Ameriką. 
Apsigyveno East St. Louis5-IIL 
kur Vincas .gavo darbą A&P 
maisto, produktų sandėlyje se
lektoriumi. Buvo geras-teisingas 
darbininkas. .Vincas ten . išdirbo 
23 metus, priklausė vežikų (tim- 
sterių) unijos 50 lokąlui.

1975 metais liepos 12 d. tą dar
bovietę uždarė ir visi darbinin
kai liko be darbo, taip pat ir 
Vincas... Tada atleistiems dar
bininkams pagal išdirbtą laiką 
unija moka pensijas. Vincas to
kius čekius ir gaudavo. ....

Mylė Vosylienė apie 16 metų 
dirbo Botman banke, valė ofi
sus. Sūnus Vincas, kiek pasimo- i kur ir vėl visi drauge guli, am- 
kinęs ir sulaukęs apie 20 metų' 
apsivedė su Mary Burris, susi
laukė porą vaikų, pradėjo nesu-

ORTHOPEDA.S-PROTEZJST A s

'Arch Supports) ir t t

Wast 63rd St„ Chieat*. IfL 60629 j
Telef.: PRoapocf Ė-5M4 l

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025. CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tek (813) 321-4200

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Avė.
St Petersburg, Fla. 33710

Tel. (813) 321-1004

PERKRAUSTYMAI

• MOVING 
Leidimai Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. iERĖNAS 
T»l. WA 5-8063

RADIJO IEIMOS VALANDOS 

Vh*t pruframM X WOPA,

Lietuvi v katb«: kasdien nuo pir
madienio iM penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet SeStadieniais 
ir Mkmadieiiiais nuo 8:30 iki 8:30

V«d«|a A Idant CUvfcwt 

Talefj HEmUek 4-2413 

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL 60629

-KAZĖ BRAZDŽIONYT1

Kasdien nuo pirmadienio Ud 
penktadienio 9 vaL v»k.

Viręs laidos ii WOPA rtotie*. 
banga 1490 AM.

St. Petersburg. Fla. 5:30 vaL p.p. 
WTTS Stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

lapkričio 7 d. vedė jauną moterį,] žmogus, apie 20 metų skaitė 
buvusią savo kaiminką Mary! ^aūjjenas, kuli laiką skaitė ir 
Ann: Daubach. Už metų po ve-, i
dybų susilaukė sūnaus, kuriam 
irgi davė Vinco vardą. Prieš po
rą metų Vincas pradėjo skųstis 
silpnėjančia sveikata. Patikri
nus sveikatą, plaučiuose rado} - . , , .
veži. 1978 m. lapkričio mėnesį I ^vena kitas brolis
turėvo-opėi'aciją. ’kuri nieko ne
pagelbėjo. šių metų sausio mė
nesi • ture j bahtrą operaciją. Po 
ėn+r-os operacijos Vinco sveikata 
labai žymiai pablogėjo. Liepos 
29 d. išvežė į St. Mary ligoninę 
F. ^t. Louis, kur’rugpjūčio 20 d.

kuri laiką skaitė ir

Vincas paliko jauną žmoną 
Mary Ann ir sūnų Vincą III, kū
nam spalio mėn. 30 dieną sueis 
treji metai amžiaus.

Vienas Vinco brolis Antanas

Vytautas ištremtas iš Lietuvos į 
Ukrainą į anglių kasyklas. Su 
broliu Vytu gyvena ir Vinco 
motina, -83 metų amžiaus.

Vietname žuvusio marino- 
Vinco taip pat liko įpėdinis, Vin
cas Vosilius nr. 4, tai reiškia, kad

•5:30 vai? popiet- Vincas užbaigė Vosylių payard^ė neišnyko.^ 
savo žiemiško gyvenimo vargus. | - _
Rugpjūčio'23 d. iš Kassiy laido-j diaugai.
įimoHcopiyčids 9-vai. po bažny-’ L « -——-
tin:ū-’-gpeigų' F3 masinu ’ Vmėą-1 nuoširdžiausią užuojautą. Tegul 
nalvHėfome T- Carmel kapines--^noas ilsisi ramybėje.
Belleville ir palaidojome šalia Vincas Vosyliuj paliko daug 
buvusios savo žmonos Mylės.

Po žmonos mirties Vincas pa
statė gražų paminklą, į kurį 
įdėjo ir savo vardą.

Vosylių šeima i'š trijų asmenų 
atvažiavo į Ameriką, bet. neilgai 
pagyveno, čia ir dar. jauni žmo
nės venas paskui kitą iškeliavo 
i amžinybę, į Carmel kapines,

žinai ilsisi.
Vincas priklausė E. St. Louis 

Lietuvių Bendruomenei, daug ' A

Vincas’ Vosylius ir jo šeima 
. Vinco 

likusiems artimiesiems reiškiu

gerų knygų. Gal kas susirūpins 
jas sunaudoti.

Antanas Vaicekauskas

kybą, nei kitų kapitalinių vei
kalų apie lietuvių tautos praeitį 
nuo seniausių laikų, nes nebuvo 
net padaryta Lietuvos bei lietu
vių tautos istorijos šaltinių kri
tiško įvertinimo. Taipgi nesusi
laukėme nė lietuvių kultūros is
torijos veikalų nuo seniausių 
laikų, nes nebuvo sistematiškai 
lietuvių kultūra nuo seniausių 
laiku dėstoma...

Tač'-au svetimos mokslinės 
propagandos būta. Kada Maž. 
Lietuvos sūnus prof. A. Kurs- 
chat. kuris gerai žinojo savo 
krašto praeitį, 1911 m. Mittei- 
lungen der Litauischen litera- 
rischen Gesellschaft, v.b., 30) 
a’škiai tvirtino, kad Mažosios 
Lietuvos pirminius (autochto
nus) gyventojus sudarė vieti
niai lietuviai (“Die Urbevoelke- 
rung bilden die Litauer”), tai 
Nepriklausomos Lietuvos uni
versiteto kai kurie dėstytojai, 
pradedant K. Būga, A. Salys ir 
kiti, skelbė, pataikaudami sve
timiesiems. kad Maž. Lietuvoj 
lietuviai yra kolonistai iš Di
džiosios Lietuvos etc. Taip pat 
buvo skelbiama, kad Lietuvos 
valdovai rytuose užkariavo ru
sų žemes, kai patys seniausi 
rusu istorijos šaltiniai — bylinos 
Gudiją su rytinių galindų sriti
mis laiko lietuvių žemėmis — 
zemli litovskie ir t.t. (plačiai iš
dėstyta J. Venclovos “Latviai 
gudai”, 1976).

(Bus daugiau)

Mažeika &> Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS- DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
ir

e Di-Gel.
The Anti-Gas Antacid.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PULK. MOTIEJUI KARAŠAI
mirus,

•lo artimiesiems, giminėms ir pažįstamiems reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

TO »e FSPFCJAAXY AX-tRT 
*O? CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

Į-1 You wake up some weekend morning ... the sun is shining 
. . . the sky is blue. So why not pack up’n go — on a spur-of- 
the-moment picnic? No trouble at all if you have a supply of 
picnic essentials on hand ... paper plates and napkins, plastic 
glasses, small salt and pepper shakers, a cutting board, a knife. 
It’s smart to keep all these things at the ready in a picnic bas
ket or tote bag. Then when the spirit moves you, just head for 

f the nearest supermarket or the comer deli — pick up a loaf of 
bread, a wedge of cheese, a hunk of salami or other cold cuts, 
some tomatoes, some fruit or cookies ... and off you go to 
your favorite picnic spot and assemble your meal on the spot.

The beverage to tote along iš iced tea in flip top cans. Iced 
tea is the most refreshing, most thirst-quenching of all summer 
beverages. It’s non-carborrated, and as it’s already sweetened 
and flavored with lemon, there’s no need to take along sugar 
and lemons. Put the handy six pack, chilled from the refigere 
ator, into an insulated bag or wrapped in newspapers to keep 
it cool — or pick up a bag of ice cubes en route,

LAST YtAA 2£5O SOOOL- 
K6< OMILDRCN 
THS AG6S O“ 5 AN0 K. 
WER8 KILlKD BV MOTO* 
vtm<xe» <n TM® LA*. 
ChAR L t* M. MAYES, 
PPSSlDCNT O TMC CHICAGO 
MOTOR CLUB. ASAS PRfVfSS

Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

n
b -

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

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

BUTKUS - VASA1TIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Tel.: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAfayetU 3-35Y2

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LTHJANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138.1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST fiSlh STREET REpuMic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

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

» — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL. Wednesday, September 5, 1972



Naudingi patarimai ir Įdomūs dalykai
O Kadaise Lietuvoje buvo vis 

labiau pageidaujamos užkandi
nės. Prisiminkime tik Pieno
centro užkandinę Kaune ir Bu- 
bių užkandinę Šiauliuose bei ar
batines provincijos miesteliuo
se. Nespėjai užsakyti — tuoj 
rūgštus pienas su šutiniu ar bul
viniai bei miltiniai blynai su vi
sais priedais jau ant tavo sta
lelio. Amerikoje greitai gamina
mo maisto parduotuvės auga 
kaip ant mielių. 1970 m. greitos 
gamybos ir greito patarnavimo 
vietų Amerikoje buvo apie 30 
tūkstančiu. Šiandien tokiu už
kandinių yra jau apie 140.000. 
Vieton gatvės kampo hambur- 
ginių išaugo žinomos gamybos 
ir greito patarnavimo bendro
vės su charakteringais pastatais 
ir reklamomis. Kai kurios pa
traukia lankytojus tautiniais 
valgiais — pizza, čili, takos ir 
kitokiais. Užkandinėse pietūs ar 
valgis vienam asmeniui kainuo
ja apie $2.85, tuo tarpu restora
nuose tokia porcija kainuotų 
apie $6.92. Consumer Reports 
žurnalo rugsėjo numeryje yra 
aprašytos svarbiausios užkandi
nės Amerikoje ir duoti jų gami
namų bei patiekiamų produktų 
vertinimai.

dar tebėra madoje marškonės 
dryžinės kelnės — blue jeans — 
juo senesnės, tuo brangesnės. 
Viena siuvykla, esanti Austin, 
Teksas, ant tokių moteriškų kel
nių pridėjo tokią etiketę: “Šis 
drabužis yra pasiūtas ir profe
sionalų išplautas, kad atrodytų 
senas ir nudėvėtas. Lopai ir kiti 
gamybos trūkumai yra specia
lūs madingai išvaizdai. 100% bo- 
velna”.

• 36 Anglijos mėsininkai su
mušė prieš šimtus metų pasiek
tą rekordą. Jie pagamino dešrą, 
kurios ilgis buvo 952 metrai. 
1601 metais Karaliaučiaus mė
sininkai pagamino 914 metrų il
gumo dešrą. Naujai rekordinei* 
dešrai sunaudota 323 kilogra
mai mėsos.

Foto O. Andrews

- -

' i - •“ *w

— Standard Federal Taupy
mu B-vė ruošia dvi paskaitas 
Scottsdale bibliotekoje, 4101 W. 
79th St. rugsėjo 10 ir 17 dieno
mis 7 vai. vak. apie taupymą ir

i paskolas. Pirmąją paskaitą skai- 
■ tys John Williams iš Hickory 

Hills skyriaus, o antrąją Rūta 
Juška iš centrinės įstaigos. Ji 

į yra vicepirmininko asistentė 
taupymo skyriuje.

— Dr. Vytautas Rėklys iš 
Oak Lawn, Ill., pratęsdamas 
prenumeratą, atsiuntė $5 auką. 
Dėkui. Taip pat dėkui tos apy
linkės tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas vieneriems metams, 
bet pavardės prašius;am ne
skelbti. Dėkui Baliui Turkevi- 
čiui iš Eats Chicago, Ind., už 
$4 auką.

— George J. Stungis iš Louis
ville, Ky., artėjant rudeniui, iš-'Palikimas. §47,000.

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

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

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

2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke.

Katinas

> Amerikoje ir Europoje vis

I
— Smarkiai daugintis: gerose 

sąlygose iš vienos žiurkių poros 
per metus gali priaugti net 
15,000 žiurkių ir žiurkiukų,

— Nušokti nuo 5-to aukšto ir

1 Čikagos miesto Kenkėjų 
kontrolės departamentas pava
dino žiurkę žmonių priešu, nu
meriu pirmu ir paskelbė prieš 
jas kova, kviesdamas įsijungti!
visus m,esto gyventojus. Atsi-| _ Piū<Juriuoti vandenyje tris 
saukime nurodo, kad žiurkė yra| dienas i : e... —_ i _. t * • v • • i • i * 'biaurus kenkėjas, nešiojantis li
gas, naikinantis turtą ir terori
zuojantis mažus bei suaugusius. 
Suaugusi žiurkė gali:

— Nuplaukti mylią,
— Pragraužti švino vamzdi ar 

cindrų plytą,

1
Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 1
T • V • . - - 1

Jd rUOŠiatės keliauti — kreipkitės:j Lietuvių Įstaigą: 

American Travel Service Bureau 
9727 S, Western Ave., Chicago, m. 60643 

Telef. 312 238-9787 
s^Nęmokama^ patarnavimas užsakant lėktuvu, traukiniu. laivų kelio-' 

me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą “irJ totus 'kraštus- 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiamu infer-’ 
macijas visais kelionių reikalais.

» Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik relaia rezervuoti vietas 
Ls anksto — prieš 43 - 60 dienų.

— Pralįsti pro kvoterio dydžio 
kiaurymę.

Kenkėjų kontrolės departa
mentas prašo visus gyventojus: 
f Įsijungti į talką organiza

cijas,
■ * Išvalyti aplinką nuo paliktų 

a'utomobilių, visai nereikalingų 
šėtrų, išvalyti garažus ir prisi
laikyti visų sanitarinių nuro
dymų,

* Laikyti atlaikų statines už
dengtas, vandens latakai turi 
būti panaikinti, bet kokios mais
to liekanos, net išmatos, turi bū-

— Josephine Rumpaitė - Mit
kuvienė, ilgametė Naujienų 
skaitytoja, ilgą laiką gyvenusi 
Roselande, mirė rugpjūčio 31 d. 
Buvo pašarvota Lukas koply
čioje, laidotuvėse patarnavo 
Leonardas Bukauskas. Liūdėti 
liko žentas Frank Wersells. Lai-; 
dojama šiandien, rugsėjo 5 d.,

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo’ rezervacijas- Parduodi sandariose atlaikų statinėse, 
Panaikinti visus žiurkių 

Įėjimus ir išėjimus, laikyti šva
riai beismantą ir verandas bei 
polaipčius. Sutartinai su kaimy
nais naudoti žiurkių nuodus.

M. MiškinytėPLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas' 

savo asmenišką dėmėsi, 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 METU 
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

Ne moterų neištikimybė mus 
moko nepatisiketi jomis. To 
mus pamoko mūsų pačių neiš
tikimybė.

SIUSIME NAUJIENAS UŽ 10 DOLERIŲ.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati

nimo vajaus talką!

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

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

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

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė ......................................
w WWW WWW WW W« • W ww WWW'WW w* WW *«***«*«« 4V* • *w» M W • W WW • • • WM *w * * « »»•*»**«»*«•«**•» • W ww W « « WWW • AWW W W * w Ww * WW • W •

• 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 .......... . ..... . ......... .......

vyko į St. Petersburg, Fla. Br. 
Jančauskas iš Brighton Parko 
išvyko i Sycamore, Ohio. An
tanas Mikšys, Frankfort, Ill., pa
keitė buto adresą. i

— Galinos Guobienės vado
vaujamas Detroito lietuvių tau
tinių šokių ansamblis Šilainė 
renkasi pirmajai sezono repeti
cijai rugsėjo 7 d. 7 vai. vak.j 
Kultūros centre. Ansamblis turii 
jaunių, studentų ir veteranų

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUI PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

839-1784 arba 839-5568.

DĖMESIO
S2-S0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkamt 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4545 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Botha lanke Sovetą
JOHANNESBURG. — Pietų 

Afrikos Respublikos premjeras 
Pieter W. Botha praeitą savait
galį malūnsparniu atskrido į 
daugiau kaip milijono gyvento-j 
jų, vien tik juodžių miestą So
veto, iš kur labiausiai plinta

Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.] pasisakymai prieš aparteidą.
,. , .. T ......

■vairi aodrauda —INSURANC1 
3UTŲ NUOALAVIMAS—paret 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

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

— Linden, N.J., veikia litua
nistinė mokykla suaugusiems.' 
Praeitais metais ją lankė 29 as-, 
menys. Šįmet bus 2 grupės: pra-| 
dedančių ir pažengusių. Pamo
kos prasidės rugsėjo 17 d. ir bus 
pirmadieniais 7 vai. vak. Linden 
aukšt.’mokykloje. Moko mokyt. 
Danguolė Didžbalienė.

— Maironio lituanistinė mo
kykla pradės mokslo metus rug
sėjo 8 d. 9 vai. ryto Holy Child 
mokykloje, Richmond Hill, N.Y1

— Marija Saulaitytė-Stanku
vienė, dėsčiusi Maryland© uni
versitete Europos skyriuje, pa
kviesta profesore į Illinois uni- 

__ versiteto Circle Campus. Ji dės- 
Burge tys lituanistikos kursuose.

Botha drauge su keturiais ki
tais ministeriais buvo sutiktas 
Soveto miesto šefo David The- 
begali. Tai buvo pirmas kartas, 
kad Pietų Afrikos premjeras! 
asmeniškai lankėsi tame tirštai 
apgyventame juodžių mieste, j 
Atvykimo tikslas — pasitarti j 
dėl aparteido keitimo. i

MARU A NOREIKIENS

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 « Tel WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki 810,000.

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metams.

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

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

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

307 W. 30th St.
Tai. (212) 543-2210
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HELP WANTED — MALS 
Darbininku Reikia

OPENINGS FOR

LABORER AND

BUTCHER TRAINEES

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, Iii. 60632. Tel. Y A 7-5980

1------ *

Baus nuomų lupikus
Chicagos majore Jane Byrne 

perspėjo “landlordus”, kad bus 
• baudžiami už nuomų kėlimą be 
| aiškaus reikalo. Majore pasakė, 

kad yra planuojama tokiems 
reikalams prie Miesto tarybos 

■ įsteigti specialų departamentą, 
kuris prižiūrės, kad nebūtų 
skriaudžiami apartamentų nuo
mininkai, senesnieji, pensininkai 
ir pavieniai žmonės. “Land- 
lordai” ir apartamentinių namų 
savininkai, kurie savavališkai 
kels nuomas, turės aiškintis spe
cialiai įkurtai miesto žinybai.

Good starting salary.
Application 9 A.M. to 11 A.M.
Must be U. S.
Work Permit
Chicago Food

6636 S. Wentworth Ave.
Chicago, III. 60621

Citizens or have 
or Green Card.
Processors, Inc.

SHEET METAL
Setup experience helpful.

Lead man. Setup & operate.

456-7300
Ask for Bill

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

Hamburgeriu "karas"
CHICAGO. — Praeitą savai

tę tarp susijungusių Roy Rogers 
restoranų ir McDonald užkandi
nių prasidėjo “hamburgeriu ka
ras” dėl kainų. Marriott korpo
racija, kuri pagimdė Roy Rogers 
su visa grandine užkandinių, 
nuo rugpjūčio 28 dienos nupi
gino kainas nuo 4 iki 10 nuošim
čiu, o McDonald kiek vėliau 
paskelbė savo hamburgeriams 
ir kit. pan. kainas nupiginę 5%. 
Kelios kitos stambiųjų hambur
geriu gaminimo firmų laikosi 
ligšiolinių kainų ir nupiginimo 
žygyje nedalyvauja.

REIKALINGOS PADAVĖJOS, BAR- 
TENDERIS IR VIRĖJAS. Graži aplin
ka. geros darbo sąlygos, patogi trans- 
portacija, arti Marouette Parko.

Tel. 925-1678

PERSONAL
Asmeny Ieško

Esu 27 metų lietuvaitė. Norėčiau 
susipažinti vedybų tikslu su nevedu
siu (nedivorsuotu) vaikinu. 27-35 m., 
baigusiu universitetą. Prie laiško pri
dėti foto nuotrauką. Suinteresuotiems

' rašyti: Naujienos, Box 231,
1739 So. Halsted St., 
Chicago, IL 60608

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons< 
W e 11 s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi: 
formomis.

-Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chics 
go, ILL. 6060^. Kaina $3.00,

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

SKAITYK PATS IR PARAGINI
DAR KITUS SKAITYTI

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

iuozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma h 
Įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
\ykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

DENTURE WEARERS
A major 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE .

one application holds 
comfortably up to 4 days

M. ŠIMKUS

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208/2 W. 95th St. 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654

STATI TAti

INSUBAHCt

State Farm Fire and Casualty Company

Apdraustas perkraustymas 
iš Įvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1182 arba 376-5994
Į I , i — i— -Į MV

NAMU REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai /- Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

* ■ —

J. VENCKAUSKAS 

REMODEL I 

Atlieka įvairius namų 
teisymo darbus.

Tel. 582-7606

» w
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, TU- 60629
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