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DIDŽIOJI SPAUDA PARĖMĖ LIETUVIUS
Dienraštis “Chicago Tribūne” rugp. 29 d. išspausdino prane

šimą apie ALTos pirmininko dr. K. Šidlausko padarytą pareiški
mą, kad laisvojo pasaulio lietuviai remia Baltijos valstybių 45 disi
dentų žygį Maskvoje, reikalaujant panaikinti Molotovo-Ribentro
po susitarimą, kas atvėrė duris Baltijos valstybių okupacijai. 
Reikalaujama šioms valstybėms

LEIDINYS APIE ŽYDUS
LIETUVOJE

Jau išėjo iš spaudos kun. dr. 
Juozo Prunskio knyga “Lithua
nia’s Jews and the Holocaust”, 
kur įrodoma, kad lietuvių tau
tos negalima kaltinti dėl žydų 
naikinimo Lietuvoje. Iškeliami 
faktai, kaip lietuviai gelbėjo žy
dus. Naudojantis pačių žydų 
šaltiniais, atskleidžiama, kaip 
žydai laikėsi bolševikų okupaci
joje. Išleido Amerikos Lietuvių 
Taryba. Kaina 1 dol.

ALTOS ĮGALIOTINIS
SYRACUSE

Veiklus lietuvis. Pranas Pet
rauskas sutiko būti Amerikos 
Lietuvių Tarybos įgaliotiniu 
Syracuse, N.Y. mieste. ALTos 
vadovybė tuo besidžiaugdama 
linki jam. geros sėkmės.

SENATORIAI IR KONGRES- 
MANAI SU MUMIS

•Daugelis JAV Senato ir At
stovų Rūmų narių raštu ir tele
fonais iš Washingtono pranešė, 
kad jie sutinka būti ruošiamojo 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
garbės komiteto nariais. Drauge 
jie pareiškė daug prielankumo 
lietuviams. Pavyzdžiui, senato
rius Carl Levin (dem., Mich.) 
parašė: “Aš didžiuojuosi galė
damas talkinti Amerikos Lietu
vių Tarybai. Visada turiu viltį, 
kad lietuviai susilauks Sovietų 
priespaudos palengvėjimo. Jei 
kada bus reikalingas mano pa
tarnavimas, kreipkitės į mane”. 
Pažymėtina, kad sen. Levin sa
vo kalboje senate priminė Lie
tuvos pavergimo sunkumus ir 
pacitavo ALTos jam nusiųstą 
ištrauką iš Lietuvos pogrindžio 
“Aušros”, reikalaudamas laisvės 
Gajauskui ir Petkui.

* *
VIENINGO DARBO KELIU

Naujosios Anglijos lietuvių 
kultūrinės radijo programos 
“Laisvės Varpas” vadovas Pet
ras Viščinas iš Brocktono asthm- 
tė Amer. Lietuvių Tarybai raš
tą, kuriame sako: “Stengiuosi 
remti, ryškinti ir įtaigoti visa 
tai, kas mus jungia, o ne kas 
skiria. Šioje dvasioje su dideliu 
džiaugsmu dalinuosi su savo 
klausytojais visais Amerikos 
Lietuvių Tarybos atliekamais 
darbais, kurie jungia ir skatina

laisvo apsisprendimo.

lietuvius kovai už Lietuvos lais
vę, kelia šio krašto visuomenėje 
ir administracijoje bei kongreso 
sluoksniuose . ’Lietuvos laisvės ' 
troškimą.’ 1

ŽYDŲ PAREIŠKIMAS 
DĖL PASIKĖSINIMO

Įvykus pasikėsinimui prieš 
Boleslovą Mikovskį ir spaudoje 

. pasklidus žinioms, kad tai žydų 
teroristu kerštas už tariama ko
laboravimą su naciais, atsiuntė 
raštą Amerikos Lietuvių Tary
bai JAV Žydų komiteto New 
Yorke direktorius Adam Simms. 
Pareiškime pažymima, kad pa
sikėsinto j ai neatstovauja žydų 
visuomenei, kad žydų organiza
cijos nuo jų atsiriboja, kad ši
tokie teroro veiksmai tik kliudo 
karo nusikaltėlių veiksmus'nag
rinėti teisingumo įstaigose. ų

XALTos informacija)

Mula Chomeini ištrėmė 
Associated Press

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no premjeras, vykdydamas mu
los Chomeini įsakymą, liepė As
sociated Press agentūrai užda
ryti savo skyrių Teherane, o vi
siems trims laikraštininkams 
Įsakė išvažiuoti. Vyriausybė pa
reiškė, kad AP agentūra ne vi
suomet pranešdavo tikslias ži
nias, o jų patikrinti nebuvo jo
kios galimybės, tai mula Cho
meini įsakė viską uždaryti, o 
korespondentams liepė išvažiuo
ti iš Irano.

Kaip žinome, Irano prokura-l 
tūra, vykdydama mulos Cho- j 
meini Įsakymą, uždarė 24 Irano I 
laikraščius ir žurnalus. Irano 
valdžia nesirengia leisti tiems 
laikraščiams pasirodyti, nes 
laikraščių leidėjai ir redaktoriai 
buvo nusiteikę prieš dabartinę 
vyriausybę.

RTA autobusų važma 
branges dar 5 metus

Chicagos srities autobusais 
važinėjimo kainos bus pakeltos 
šiais metais, bet bus keliamos 
dar 4 metus. Važinėjimo kainos 
visoje Chicagos srityje jau nuo 
ateinančio spalio mėn. 1 dienos 
bus 10 nuoš. brangesnės. Norint 
turėti balansuotą biudžetą 1981 
fiskaliais metais, nuo ateinančių 
metų liepos 1 d. reikia prie 10% 
pridėti dar 5%, ir taip važmos 
kainos RTA autobusais ir trau
kiniais bus dar keliamos.

KALENDORtLIS
Rugsėjo 6: Rega, Petronijus, 

Ūkėja, Varmonė, Vaištautas,

Goštautas.

Saulė teka 6:20, leidžiasi 7:18.
Oras šiltas, lis.

Astronauty šeima 
--------- - —daugėja

WASHINGTON. — Trisde
šimt penki nauji kandidatai, jų 
tarpe pirmos moterys ir mažu-

%< ’’ft

SADATAS REIKALAUJA SPRĘSTIPALESTINOS NEPRIKLAUSOMYBĘ
SIŪLO ŠAUKTI DAR VIENĄ VALSTYBIŲ GALVŲ ' 

KONFERENCIJĄ DAVID STOVYKLOJE

HAIFA, Izraelis. — Egipto ; 
prezidentas sutaria su IzraęĮiu • 
dėl likusių Sinajaus pusiasalio 
taikos sąlygų, bet jis turi bėdos 
su izraelitais dėl Palestinos.. Sa~ 
datas aiškina premjerui Begi- 
nui. kad nėra jokio reikalo vil
kintį Palestinos klausimo. Ne
bus taikos Artimuose Rytuose, ; 
kol nebus išspręstas Palestinos 
taikos klausimas. Sadatas- yra 
įsitikinęs, kad Izraelis ir Egip-į ' 
tas gali ir Palestinos klausimą 
spręsti. Dabartiniu metu nėra 
kitos jėgos Artimuose Rytuose, 
kuri galėtų rimtai pasipriešinti 
Egiptui ir Izraeliui. Sadatas yra 
įsitikinęs, kad tos dvi valstybės 
įves taiką.

ŠAUKS DAVID STO
VYKLOS POSĖDĮ

Tvirtinama, kad Egipto prezi
dentas pataria šaukti dar vieną 
valstybių galvų ir artimiausių 
patarėjų pasitarimą Amerikoje, 
David stovykloje. Egiptas ir Iz
raelis būtų nesitarę ir taikos 
nepasirašę, jeigu ne prezidentas 
Carteris, sekretorius Vance ir 
David stovykla. Amerikos dip
lomatai privertė mus susitaiky
ti. Jie turės prisidėti sprendžiant 
ir Palestinos klausimą. Vilkini
mas nieko nepadės. Mes džiau
giamės. kad pasiekėm taikos. 
Taip bus išspręstas ir Palestinos 
klausimas, nes karu jo niekas 
neišspręs, — baigė savo komen
tarą Egipto prezidentas.

Tvirtinama, kad šis Sadato 
pareiškimas Beginą išmetė iš 
lygsvaros. Jis žino, kad nuola
tinis palestiniečių bombardavi
mas taikos neatneš.

Pionierius 11-asis praskries 
pro Uranijų, Neptuną ir Pluto- 
nrių, o vėliau skries į kitą 
žvaigždyną.

mų atranka, jau baigė savo kla- ir parinkti būti pilotais ir 20 — 
sės beveik metais anksčiau, ne
gu bus reikalingi.

Grupėje yra 6 moterys, 3 juo
džiai ir vienas iš azijatiškos kil-įsais” ruošiama jau ateinančiais 
mes. Penkiolika iŠ jų paruošti■ metais. j/<-. į'.

specialistais skrendant prižiū
rėti, kad mašinos negestų. Pir
moji kelionė “erdvės autobu-

TRUMPAI IS VISUR

— Darbo unijos žymiai labiau 
palaiko demokratų kandidatus, 
negu respublikonų. Iš aukojamo 
dole’ ■ 94 centai eina demokra- ,

GALI ĮSIVERŽTI I ŠIAURĖS
CAR PIETŲ AMERIKĄ

HAVANOS KONFERENCIJOJE TITO NETURI 
ĮTAKOS. VADOVAUJA FIDEL CASTRO

WASHINGTON, D.C.— Cent- ------ ---- ------------- -i
ralinė Informacijos Agentūra 
(CIA) praneša, kad jau prieš 
porą savaičių josios Centras bu
vo informuotas apie padidėjusį 
sovietų agentų judėjimą Kubo
je. Sovietų agentų skaičius pra
dėjo didėti Nikaragvos maišto 
metu, bet tada dar nieko aiš
kaus nebuvo. Padidėjęs sovietų 
valdžios agentų skaičius padi- 

j dėjo ne tik pačioje Havanoje, 
į bet ir didesniame sostinės prie

miestyje. vadinamam Los Pa
lacios.

Prieš pusantros savaitės ČIA ; zacija. turinti parapijas 
agentai jau žinojo, kad Kuboje ; kiekviename Argentinos 
atsirado apie pora šimtų sovietų V alstybė pradėjo visur regist- 

nuolat besirūpinančių i ruoti, kai vietomis į tikybines 
’ organizacijas sulindo Maskvos 
agentai. Vienas kitas Argentinos 
dvasiškis, kreivai interpretuoda
mas Romos katalikų bažnyčios 
mokslą tapo aktyviais komunis
tų partijos nariais.

Vise'- tikybinės organizacijos 
turės urisilaikyti nustatytii tai
syklių.

Argentina registruoja 
tikybines organizacijas
BUENOS AIRES, Argentina. 

— Argentinos vyriausybė išlei
do įstatymą, kuris liepia regist
ruoti visas Argentinoje veikian
čias tikybines organizacijas. Pa
aiškėjo, kad Argentinoje yra 
žymiai daugiau tikybinių orga
nizacijų, negu pradžioje many
ta. Pati gausiausioji tikybinė or
ganizacija yra Argentinos Ro
mos Kataliku tikvbinė v v organi- 

beveik 
mieste.

agentų, 
kareivinėmis, transportu, mais
tu ir kitokiais dalykais. Paga
liau Į Kubą buvo permesta ma
žiausia 2,000 gerai ginkluotų ir 
naujai aprengtų Sovietų Sąjun
gos karių.

■ Fed.cvaldžios darbininkai tar > 0 tik 6 c,entai respubliko-| Pasirodo, kad ČIA savo dąr-
Demokratu ka-did-’tai i 1 atliko Sana Serai- Pirmiausia' 

f' • ’ • 94 o res- j ji informavo Valstybės sekreto- 
i314.697. / Cyrus R. Vance apie gerai

j ginkluotos ir aprengtos sovietų 
brigados permetimą į Havaną. 

; pir- 
miausia informavo prezidentą 
apie tą sovietų žingsnį, o šis 
įsakė pasiųsti griežtą notą so
vietų valdžiai. Buvo informuo
tos ir kitos valstybės įstaigos.

Pirmiausia teko nustatyti, ku
riems tikslams Maskvos valdžia 
permestų savo brigadą tokion 
tolimon teritorijom Manoma, 
kad rusų kariai Kuboje gali būti 
reikalingi tiktai Amerikos in
vazijai.

Sovietu maršalai vra isitikine. 
c V v

I kad sovietų valdžia nepajėgs 
I valdyti pasaulio.

nams. 
senatą gavo 
publikom;

— Baltųjų Rūmų vi°‘ parei
gūno pareiškimu

į prezidentūrą žy
du ir negru vadus išsiaiškinti 
dėl JT ambasadoriaus Andrew- 
Young rezignacijos, kad jie 
“liautųsi eiti į gatvę ir nemėty
tu plvtu i vieni kitus”. į" ... ( 

— U.S. News & World Report j 
žurnalo žiniomis, buvęs New ' 
Yorko sen. James L. Buckley 
kandidatuos į senatą Connecti-

•tgaus algy pakėlimo
WASHINGTON. — Preziden

tas Carteris praeitą penktadienį j 
visiems federalinės valdžios dar-; _ . . . .
bininkams ir militariniam per j sUno Pareis _lin’’ _a- -rls Valstybės departamentas

, . ... . Į nori sušaukti Įsonalui pakėlė algas dar geriau, 
negu jie prašė..Laukė pakėlimo 
6 nuošimčiais ir gavo po 7 nuo
šimčius, taip, kad dabar federa-j 
linės valdžios darbininkų meti
nė alga bus $18.190 metams, jei 
Kongresas nepakeis.

Kongresas šiomis dienomis 
grįžta sesijai, kuri tesis 30 die
nų. Federaliniai valdininkai re
komendavo algas pakelti ne 6 ar cut valstijoje vietoj sen. Abra-

nuošimčiais. o pilnais 10.4%.J ham Ribicoff. kuris 1980 metais
------------------ i išeina pensijon. Dabar J. Buck- į 

ley oficialioji rezidencija yra j 
šioje xalstijoje. j vaidytj pasaulio, kol rusai ne- •

— Iš Jugoslavijos ateina ži- j kontroliuos Amerikos. Dabarti- 
nios, kad Sovietų Sąjungos pa- j n^u me^u Amerika visais atve- 
reigūnai bei agentai slaptai vei-J Jais Yra galingiausia valstybė, 
kia provincijų sostinėse, ruoš- į Kol Amerika bus laisva, tai So-

žmonių skili- vietU Sąjungą negalės pavergti 
:___ __ ' xzicil loicvnt 1 mitu iv normina ic-

7

Komunizmo kursai 
Vietname

Rusai konfiskavo
40 knygų

MASKVA. Rusija. — Sovietų 
valdžia, dažnai besigirdama sa
vo “aukšta kultūra”, siūlo su
ruošti jos mokslinių knygų pa
rodas, bet labai bijo, kad lais
vajame : pasaulyje spausdintų 
knygų nepamatytų “geležine 
uždanga” atskirtas sovietų pi
lietis. Amerikoje ir kituose kon
tinentuose sovietų valdžia lais
vai platina savo knygas, tuo 
tarpu Sovietų Rusijoje neleidžia 
net pamatyti Amerikoje spaus
dintų knygų.

Maskvoje rusai leido ruošti 
Amerikos knygų parodą, iš ku
rios sovietų valdžia išėmė 40 
Amerikoje spausdintų knygų. 
Sovietų valdžia yra Įsitikinusi, 
kad minėtos knygos gali pa
kenkti sovietų valdžiai ir visai 
sistemai.

i
(perauklėjimo) I , . ..’ darni partijos ir žmonių skili- v,etU žlunga negales pavergti 

mus. kad lengviau laimėtų < visų laisvų tautu ir negalės iš- 
Maskvai palankūs bei paklusnūs Į naudoti visų Žemės turtų.

■ partiečiai po eventualios Tito! Sovietinės brigados neužten- 
mirties. ) ka Amerikos invazijai. Viena

brigada yra menkas dalykas to
kiems dideliems plotams. Bet iš 
Kubos rusai galėtų savo karius 
permesti į kitas Pietų Amerikos 
teritorijas. Viena ar kelios so
vietų brigados būtų galėjusios 
būti permestos Į Nikaragvą. 
Kostą Riką. Ekvadorą, o gal net 
į Paragvajų arba Argentiną, 
Atrodo, kad į Nikaragvą jau pa- 

| vėlavo, bet gali karius panau
doti bet kuriai progai. Iš Ru
sijos permesti brigadą karių bū
tų žymiai sunkiau, bet iš Kubos 
būtų galima permesti ne tik Į 
bet kurią Pietų Amerikos vals-

LAEM SINGH, Tailandas. — 
Hanojaus valdžia dešimtis tūks
tančiu vietnamiečiu sukimšo į 
“re-edukacijos” 
lagerius, įsitikinusi juos per
dirbti į “tikrus komunistus” su 
tokiais rezultatais, kad vietna
miečiai išmoko tiek komunizmo j Pa. 
. , . . , , ,. , j * mirties,ir taip komunistų nekęsti, kad' 
bėga nuo jų kaip išmanydami, j — Amerikos karų veteranai, 
verčiau laisvėje mirti, negu jų! nepatenkinti dabartinės admi- 
valdžioje gyviems būti.

Ypatingai “šviečiami” Vietna
mo pietinės pusės gyventojai.

— Humboldt Parke buvo nu
žudytas 91 metų Stanislovas Ki- 
ilbiejis. Prieš miegant jis išei
davo pasivaikščioti. Pirmadie
nio rytą lavonas rastas tik pusė 
bloko nuo namų.

Į nistracijos gynybos ir užsienio 
politika, nutarė steigti politinę 
komisiją, kuri dalyvautų rinki
minėje propagandoje indorsuo- 
dama prezidentą. Veteranai yra 
nepatenkinti SALT II sutarti
mi. dabartiniais santykiais su 
Taivanu bei Kinija ir Panamos j 
kanalo sutartimi.

— Diplomatų žiniomis, Krem- 
j liūs dabar nenori rodyti savo 

r- Niekas neturės tokių rys- j įtakos Nikaragvoje, kol dabarti
nė marksistinė valdžia nesustip- 
rės ekonomiškai JAV pagalba;-

— Laiveliais iš Vietnamo bė
gusieji žmonės tvirtina, kad' 
komunistų lakūnai iš lėktuvų

v- ■» t « • V •

Nugentai persiskyrė
AUSTIN, Texas. — AP skel

bia, kad praeitą penktadienį 
teismas suteikęs divorsą buvu
sio prezidento Lyndon Jonhson 
dukrai Lucy, kuri buvo ištekė
jusi už Patriko Nugento iš Wau- 
kegano. kurio me’.iha yra lie
tuve

’Juo būdu baigėsi 13 metų 
tvėrusi šeima. Lucy ir Patrick 
turi 4 v, tkus: Patrick Lyndon, 
12 metų. Nicole. 9. Rebeka. 5, 
ir Claudia. 3 metų amžiaus.

kių Saturno fotografijų, kokias 
turės Amerikos astronomai.

— Viceprezidentas Walter E. 
Mondale kelionėje į Kiniją ge
rokai išvargo Dešimt dienų ėjo 
iš vieno posėdžio į kitą.

— Astronomai apskaičiuoja, 
kad Plutonas susideda iš su
stingusių dujų.

Neatrodo, kad dabartiniu me
tu sovietų valdžia naudotų Ku
boj esančius kareivius Ameri- 

„ , , , . !. kos invazijai, bet jie galėtu ban-
apšaudydavo beganius. i&lkelli po at„mtnio ap.

— Pionierius U-asis ir toliau šaudymo. Galima suprasti, ko- 
siunčia radiacijos apgadintas fo-idėl JAV pareikalavo iškelti iš 
tografijas apie Saturno kitą pu-Į Kubos sovietų kareivius.
sę ir Titaną. HAVAfJA, Kuba.— Antradie-

nį Jugoslavijos prezidentas Tito 
pasakė pagrindinę kalbą. Jis pa
tarė - suvažiavusiems atstovams 
būti neutraliems, bet konferen
cijos dalyvių dauguma pritaria 
Castro pozicijai. Tito Įtikinėjo 
atstovus, kad pritarimas sovie
tų užsienio pozicijai nesustip
rins neutraliu valstybių, bet 
Tito buvo mažumoj. Manoma, 
kad jis nelauks konferencijos 
pabaigos. . ., į t, _



J. ŠMOTELIO ATSIMINIMŲ SKIRSNELIAI
Pradėjęs skaityti Juozo šmo

telio knygą "Atsiminimų skirs
neliainenori sustoti. Knyga 
parašyta ne profesionalo rašyto
jo, todėl tokia įtikinanti, arti
me n^č’am sk'tytcjui, kaip 
--.♦n t-ų knygos vadžioje išsi- 
ieir :’a: "Juk visi, ar beveik vi 
s> L'etuvoje gimusieji, panašų 
gyvenimą esame pergyvenę, pa
nai ę nuotykių t’itoię Taigi ir 
š:ų atsiminimų skaitytojai gal 
snve atpaz ns ir tą praeitį prisi
minę šyptels”.

Vietom 3 užtmki žemaitiškų 
žodž ų, bet raštingam žmogui 
tas nesudaro skirtumo. Vietomis 
pats autorius paaiškina kai ku
rias žemaičiui būdingas tarmes.

Knyga padalinta į tris dalis: 
I skyrius: Kūdikystė, vaikystė 
ir jaunystė Žemaitijoje; II sk. 
— Amerikoje, III sk. — Naujie
nos. Knyga 247 psl., tiražas 500, 
spaudė M. Morkūno spaustuvė. 
Gaunama pas autorių ir “Nau
jienose”. Kaina, berods, $5.

Juozas Šmotelis gimė 1885 m. 
Alsėdžiuose, Žemaitijoje. Pra
džioje knygos autorius sako: 
"Tėvas tuo metu buvo Alsėdžių 
bažnyčios zakristijonu. Pirmuti
nis mano pasaulis buvo mažas, 
būtent: Sruojos paupyje trys 
dešimtinės savos žemės...”

Kaip pirmoji, taip ir antroji 
knygos dalis, įdomios, ypač ant
roji dalis — istoriniu atžvilgiu. 
E daugiaspalvių autoriaus per
gyvenimų matyti, kad jaunuolio 
būta fiziškai stipraus ir darbš
taus, kai jis pas ūkininkus tar
navo. Skaitydamas matai, koks 
tais laikais buvo gyvenimas 
caro, priespaudoje, sukilimai 
1905 metais prieš Rusijos carb 
valdžią ir t.t.

Antroje knygos dalyje, kai

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

Bonds are getting better all the 
time. This new 6^% interest rate, 
together with the tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

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

Here’s some great news for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 6^%.

This 6^% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not reached original 
maturity of 5 years, the 
improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds
mature. For older Bonds and 
Notes, and for Series H Bonds, 
the increase takes effect with

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

theirjiext semiannual interest should increase your
period.beginningon __ __________ fritfefeSE.____ —__
or after June 1,1979. Take ★ į Bonds arė a better

So you see, buy than ever before.

inĄjnerica- .
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šmotelis atvyko į JAV, butuose 
dar nebuvo nė elektros, nė gazo 
dujų. Visa tai autorius plačiai 
ir nuosaikiai atpasakoja. Žino
ma, dabar atvykusiam į Ameri
ką gali atrodyti, kad Amerikoje 
visuomet taip buvo, kaip yra 
dabar. Palyginus su tuo, kas bu
vo prieš 100 metų, ir koks tada 
buvo darbininko gyvenimas, tai 
dabar — tikras rojus.

Reikia stebėtis J. Šmotelio at
mintimi ir pastabumu: rodos, 
savo atsiminimus rašė visą savo 
gyvenimą, nepraleisdamas svar
besnių įvykių. Jis atidengia la
bai platų lietuviškos veiklos 
vaizdą, ką daugelis mūsų buvo 
pamiršę; kiti ano laiko veikėjai 
jau mirę.

Amerikoje J. Šmotelis plačiai 
dalyvavo politinėje ir kultūri
nėje veikloje: dalyvavo choruo
se, dalyvavo vaidinimuose ir or
ganizacijų veikloje. Jis pats or
ganizavo paskaitas, sekretoria
vo susirinkimuose ir t.t. Šmote
lis buvo vienas iš pirmųjų Nau
jienų dienraščio steigėjų, ėjo di
rektoriaus ir manadžerio pa
reigas.

Anais laikais niekas negriovė 
lietuviško darbo, kol neatsirado 
Kapsukas — komunistuojantis 
radikalas. Jis įsiveržęs į “Ko
vos” redakciją išvaikė kitus ten 
dirbusius redaktorius socialis
tus. Komunistai pradėjo vykdy- 
.i grob.mus. Laikraštį “Kovą” 
uždarė ir mašinas bei savo re
dakciją perkėlė į Chicagą ir 
leido komunistinį laikraštį “Vil
nį”. Užgrobė visą socialistų 
turtą.

“Lietuvių socialistų sąjunga, 
turėjusi apie 10,000 narių, apie 
25 tūkstančius doleriu vertės 
.mašinų bei inventoriaus, per 20

tūkstančių dolerių pinigais na
mo fonde, turtingą ir vertingą 
archyvą — visos tos gėrybės pa
teko kapsukiniams, nes jie buvo 
grobuoniški”, rašo knygos au
torius.

Knygos pabaigoje J. Šmotelis 
sumini visus “Naujienų” redak
cijos narius, tada dirbusias: dar
bininkus ir kai kuriuos laikraš
čio leidimo aktualius reikalus. 
Bendrai knyga ne tik' patraukli 
skaityti, bet joje yra labai ver
tingos istorinės medžiagos.

■ M. Š.

— San Diego, teismas nutarė, 
kad nesveikas : žmogus negali 
nusižudyti, šis sprendimas turi 
didelės svarbos apdraudos bend
rovėms.

JONAS VAIČIŪNAS

PRIE GALINGOJO MICHIGAN!)
Beveik kasdien lyja ir lyja. 

Protarpiais šyptelia vandenyje 
išsitrinkusi plaukus sidabrinė 
saulė, bet...-ir vėl pasineria 
kur gelmėsna, kad dar švaresnė 
ir tyresnė išplauktų.

Debesys apvelka skaidrų dan
gaus žydrumą,; naktimis visai 
praryja spinduliuojančias 
žvaigždes. . .-- Ir vėl pliaupte 
pliaupia vanduo- per stogus, sie
nas, langus, žemai lenkdamas 
prie žemės, karklus ir tebsistie- 
biančias pušaitės.

Argi bus tvanas, kaip anąsyk? 
Ar nereikės:-susikalti Arką, pa
siversti Nojum ir keturiasdešimt 
dienų- ir -naktų plūduriuoti kur 
virš apsemtų Viršukalnių?

Nekokios atostogos šįmet, ne
kokios. Ir -šaltis žaltelis! Mėtau 
į židinį stambius malkų gabalus 
ir netikiu, kad dabar rugpiutis. 
Dirsteliu už lango į termomet-' 
rą/— tikrai 50 laipsnių... O ma- 
niad, >kad jau senatvėle.artinasi, 
tai ir šaldo linkstančius kaulus...

Aha, šiandien jau, brolyti, ki
taip! Šilta -iš pat ryto, jokio de
besėlio danguje. - Stebėtina ra
mybė, net nė vienas lapelis me
džių viršūnėje nesuvirpa.

Išjudame prie vandens. Jokios 
bangelės. Paviršius žiba veid- 

. rodžiu. Per vandenį matyti smė
lėtas dugnas, ak,'toks, koks re
tai tebūna. Nei vieno akmenuko 
vandens dugne, nei vienos žu
velės, nors ir netyčia atklydu- 
sios, pakrantėje.

Mielas smėlio minkštis skver
biasi per tarpupirščius seniai be- 
miklintų kojų.

Šiokiadienis, tai nedaug vasa
rotojų paėžery. Dar mažiau pa
čiame ežere: dar vis nepasitiki
nta: gal gi vanduo bus kaip 
ledas.

Bet ne. Ir lepiausi kūnai su 
smunka vandenin. Maloni vėsa 
gaivina įkaitusius kūnus, nes 
jau trečia valanda po pietų, ir 
saulė žudyte žudo. Ko norit, po 
ilgos pertraukos.- - '■

Nedaug šįmet tokių dienų, ne
daug. Ir. sako, bus nedaug nė 
kitąmet. Mat. šiaurės ašigalis 
nulinkęs ketvirtadaliu colio, eina 
ŠJltyrt, klimatas pamažu keičią- 
sis... PasiklaūsftffnČ geriausių 
astronomų ar gamtininkų. Ką 
jie pasakys?

Laiko nėr kur pramušti, kada 
hosieš lauk negali iškišti. Trina- 
tnės viduje, anot Vaižganto 
“Pragiedrulių”, kur nurodoma, 
kaip ękin'nkams nusibosta visą 
laiką, j būti viduje, “Kad nors 
laufcin užsinorėjds''j sako Vaiž- 
gantkš. “Bet ir tai neseniai yra 
buvęs”. c

Lkiką šufiaudojti. bėtžiūrėda- 
maš visą ryšulį 4iėtdvf^oš pe 
fiodifiės spaudos, tik "dabar at- 
vežtos iš Čikagos. Krinta į akis 
rugpjūčio 16 dienos “Dirvoje” 
dr, Viktoro Stankaus rašinys 
‘'Įspūdinga latvių tftittų Š<?entė”.

Ta Damų šventi, kaip jŠth’ži

noma, ruošta bolševikų panosė
je, Gotlande, Visby mieste. Oku
pantas, žinoma, buvo protesta
vęs, bet jo protestai nieko nepa
dėjo: Latvių Šventė įvyko. Lat-i 
vių suvažiavę įš viso pasaulio 
“beveik užėmė visą Gotlando 
salą,.. Penkių dienų programa 
buvo perpildyta iškilmėm, vai
dinimais, koncertais, ansamblių 
ir chorų pasirodymais. Daly va 
vo teatro grupės, chorai, šokių, 
dainų ansambliai iš (čia Stankus 
nurodo vietoves, iš kur tos gru
pės suvažiavusios. J.V.)...”

“Pasiryžimas latvių ir jų pa-1 
sišVentimas nebuvo man tikėti-“ 
nas, nes buvau kitos nuomonės. 
Buvku paveiktas mūsų lietuvių, 
kurie pasakojo, kad latviai nu
tautėją, jie materialistai, jauni
mas.: latviškai nekalba ir jiems 
latviški reikalai nerūpi.“ Bet 
kaip tik jaunimas- ir sudarė ge
riausią įspūdį... Kas mane dau
giausia paveikė, tai kad vien 
vyravo latvių kalba latvių tar
pe. Kitos nebuvo girdėti, net 
jaunimo tarpe. Jaunimas aiški
no, kad čia latvių šventė tai tik 
latviškai ir pridera kalbėti”.

Toliau rašinio autorius stebisi 
aukštu meniniu išpildymu, ir 
kad didžiausią įspūdį palikęs 
ansamblis “Kolibri”. Dr. Stan
kus, gėrisi: “šie išeivijoje yra 
atkūrė dainavimą senovinės lat 
vių liaudies dainas, raūdaš... 
Sąskarhbiš tikrai išskirtinas ix 
griebtų lietuvio sielą panašutilū 
į lietuvių liaudies dainas”.

Iš smulkesnių dr. Stankaus 
aiškinimų galima įsivaizduot., 
kokį nepaprastą įspūdį šventė 
jam, daktarui, paliko, ypač, kac 
jis nebuvo tikėjęsis... Buvo bu 
vfš sąmoningai ar nėšamoninga, 
suklaidintas.

O mes ne kartą rašėme — te
ko it man pačiaih, — kad, deja, 
mes, lietuviai, nė tik kad nėįjra- 
sišokame aukščiau kitų tauty
bių, bet ir getokai atsiliekame. 
Dabar, tūr būt, patikėsime, ka
da gėrb. dr. Viktoras Stankus 
pamatė savo akimis ir išgirdo 
Savo ausimis...

Žinoma, latviai yra išdidūs, — 
jie niekad nenusilenks kitam. 
Dėl to jie ir yra stiprūs. Lenkią 
galvas jau silpnesni, jau taikosi 
prie kitų, o tas taikymasis jau 
tampa pirmuoju nutautėjimo 
ženklu.

Lakešidėje ir Union Piere lie
tuviai nemažėja. Vis daugiau 
atsiranda norinčių pensijos die- 

Tfar^Sragyventrprie Michigano. 
Čia ir klimatas į Lietuvos pana
šesnis, čia ir brangiąja Baltijos 
pakrante dvelktelia. Bet tik... 
dvelktelia. Nesant tikrosios, 
gimtosios pakrantės, labai gerai 
praverčia ir svetima, t

Kada siaučia ir blaškosi ga
lingasis Michiganas, — veltui 
nesąmoningai pakrantėje ieško- 
ttiffi išmestų gintafo gabaliukų. 
Ūla id bė štr Švyturio ftįfksttan! 
Bet jis gražus ir įdomus; ir savo

VOLDEMARININKAI VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS -

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

(Tęsinys)
h. Gyventojų eksterminacija:
abiejų eksterminacijų tikslai

tie patys, skyrėsi metodai

Nacionalsocializmas kaip ir 
komunizmas iš dalies yra tam 
tikra religija, kurioje nėra vie
tos krikščioniškosios religijos 
tiesai, kad visi žmonės savo pri
gimtimi yra lygūs. Nacionalso
cializmas ir komunizmas išpa
žįsta išrinktuosius žmones ir at
mestuosius. Komunizmo matas 
žmonių atrankai — socialinė 
klasė: išrinktoji yra proletaria
to klasė, ir atmestinos visos ki
tos, kaip negalinčios turėti vie
tos komunistinėje visuomenėje, 
kenksmingos komunizmui įsiga
lėti ir dėl to sunaikintinos, pir
ma išnaudojus jų nemokamą 
darbo jėgą — miškų kirtime, 
anglies, geležies kasyklose ir kt. 
Nacionalsocializmo matas žmo
nių atrankai — rašė: geriausia 
germanų, menkiausia semitų. 
Pirmoji skirta pasaulio progre
sui, antroji tam progresui kliu
do ir dėl .to sunaikintina, nebū
tinai net sunaudojant ir jos 
darbo jėgą.

Paprastai kalbama apie žydų 
rasės eksterminacija. Žydų dau
giausia buvo sunaikinta ir Lie
tuvoje. Žydų šaltiniai mini ir 
tikslų sunaikintų Lietuvos žydų 
skaičių — 71,105 (The Case 
Against Adolf Eichmann, Edit
ed and with Commentary by 
Henry A. Zėiger,, Published by 
The New ^ American Library, 
p. 67 )f Bet Lietuvoje buvo taip 
pat naikinami čigonai; (lenkai ir 
lietuviai — ne tokiu, masiniu 
būdu kaip žydaų-tačiau naiki
nami taip pat be jokios kaltės 
kaip diskriminacijos ar represi
jų aukos.

Pasekti gyventojų ekstermi-

įsfilfirhe, ir savo ramybėje.
Ir jis pareikalauja savo duok

lės... Čia vieną, čia kitą neat
sargų įsitraiukia jo plačids ban
gos. Būkime atsargūs, ypač .ka
da jis šėlštai, putodamas ir blaš
kydamasis, ieškodarrias už save 
silpnesnių.

Kada jis miega, drąsiai gali
ma draugiškai prisiglausti, rie- 
lygindnt prie savo tėvuko švel
nios žilos barzdos...

& 
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Gražėja kolonija, rtiažėja kita- 
spalviai. Kuriasi hhūji vėršfi- 
hirikai, gaila tik, kad Įiėtuviai 
iš savo rankų išleido abi krau
tuves.

Gatvės aptvarkytos’, kanaliza
cija pravesta. Kainavo pinigė
lio, žinoma, bet visai kitaip at
rodo.

Čia pat ir gazolino stotis, čia 
pat ir... svaiginamų gėrimų 
parduotuvė, čia pat “Gintaro” 
vasarvietėje kas sekmadiėnį lai
komos lietuviškos pamaldos.

įj— —IB ll i bii - 

į ' SOME CHICAGO MOTOR CLUB -TIPS ON

EXPRFSSHW DHMN6-
DON'T CUT IN BETWEEN CARS Ii 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES;

nacijos metodus, paslpriešin ro 
pastangas, iš kurių kilo įtempta 
kova, ir yra toliau šios apžval
gos uždavinys.

(1) Gyventojų naikinimo tak
tika. — Skyrėsi nacinė ekster- 
minac’ja ir komunist nės savo 
taktika. Sovietų NKVD suimi
nėjo, žudė, kalino, deportavo, 
individualiai ir masiškai, pati ir 
savo vardu, bė jokios priedan
gos. Tik polit n'us veiksmus so
vietinis režimas stengai pri
dengti svetimu, vietos gyvento
jų vardu; pvz. soviėtižač’ja, in
korporacija turėjo rodytis vyk
doma tariamai la’sva L etuvos 
liaudies valia. Naciniai okupan
tai darė priešingai: atvitai darė 
politinius veiksmus, pvz. tiesiog 
Hitlerio vardu nuslopino nepri
klausomybės ženklus ir sieki
mus. Tačiau gyventojų ekster
minacija stengėsi pridengti sve
timu vardu — vietos gyventojų.

Nacinę eksterminacijos takti
ką pastebėjo ir žydų tyrinėtojai. 
Henry A. Zeiger rašė: “Atsi
žvelgiant į tai, kad Baltijos kraš
tų gyventojai smarkiai yra nu
kentėję nuo bolšėvikihės val
džios ir žydų, kada bUvo įjungti 
į--USSR, reikėjo lauktųskad iši! 
silaisvinę iš svetimos valdžios, 
jie (t.y. patys gyventojai) likvi
duos priešus; likusius po raudo- '■ 
nošios armijds; • pasitr'aukimo. 
Saugumo policijos uždavinys 
buvo sukurstyti šiūos apsivaly
mo sąjūdžius ir nukreipti juos 
tinkama vagą^.įgąd • apšiA-alytno 
operacijbš-Mwū" atliktos kiek ga- 

J liht ~ greičiau. Buvo nemažiau 
svarbu; atsižvelgiant:į ateitį, su
daryti nepajudinamą ir tik'mą • ' 
faktą, kad išldi'švih ti-; gyvento j ai- 
patys ėmėsi žiauriausių priėffid- 
nių prieš bolševikus ir žydus ir, 
kad vokiečių valdžias' dirėktyviiJ; • 
nebūtų' galimą sūšėkti” (Op. čit- 
66 p.). Ir žydų istorikas' rfr.- Phi
lip Friedmah, Cohimbijos uni
versiteto žydų ištorijbs • lėktb- ;- 
rius, Savo khygbje “Thb:-r Broth->h 3 
ers’ Keepers” (New York, 1957.) >. 
cituoja SS brigados generolo F. 
Stahleckerioį- veikusio Lietuve-. 
je pirmom karo dienom, raštą 
Himmleriui, rašytą 1941.X.15: 
“Vykdydama mūsų nurodymus,’ 
slaptoji policija pradėjo akciją 
prieš žydus; Tač'au mes nuro- : 
dėme slaptajai policijai nės’imH 
iš karto per griežtų priemonių, 
kadnesukeltų per didelio -- 
sitenkinimo ne t’k vietinių gyr 
ventoj ų, Net ir- vokiečių šTuokšt 
•niuose. Mūšų tikštas parėdyti 
pasauliui, . kad vietiniai gyveri- 
4 l ’■> i * « ■ Mcitoptojai ėmėsi iniciatyvos perse
kioti žydus” (Uit. iš F Žiburiai 
i^62.vtii.3d). , z : "

(Bus daugiau) - - s.

SKAITYK PATS IR PARAPINE 
DAR KITUS SKAITYTI

DIENRAST) .Rt-NI V
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ST. PETERSBURG, FLORIDA
REIKŠMINGAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS

IPS AMAZING!__________

tuos 
ku-

šiais

Lietuvių Klubas pakvietė 
VLIKo pirmininką dr. Bobelį 
rugpjūčio 29 d. padaryti prane
šimą apie jo vadovaujamą veik
lą. Kaip tik aš čia ir noriu dr. 
Bobelio pasakytomis sutraukto
mis mintimis su skaitytojais 
pasidalinti.

Dabartiniu laiku iškilo aktua
li problema su Lietuvos laisvini
mo astuoniomis rezoliucijomis, 
kurios savo turiniu panašios 
viena į kitą. Todėl prisiėjo im
tis nelengvo darbo jas visas ap
jungti viena rezoliucija 147. Su 
keliomis rezoliucijomis imtis 
laisvinimo darbo beveik neįma
noma ir sunku operuoti. Teko 
kontaktuoti kiekvieną senatorių, 
kuris tą rezoliuciją rėmė, ir eiti 
su jais į derybas, nes kiekvie
noje rezoliucijoje buvo skirtin
gų užakcentavimų, kuriuos vie
nas ar kitas senatorius rėmė. 
Į apjungiančią 147 rezoliuciją 
senatoriai reikalavo įrašyti 
stipresnius pasisakymus, 
riuos jįą remia. . «

šiai 147 rezoliucijai dar 
metais reikės! gauti daugiau se
natorių pritarimų, todėl, kad 
jau ateinančį^s metais sausio 
mėnesį bus renkami tautybių 
atstovai į Madrido-konferenciją, 
kuri įvyks ldpk!ii^o: mėnesį.

Dėl Pabalt iečių’ Maskvoj e rei
kalauto apsispis&įdiinb, (Drau
gas, 79-S-25 dį^Įbųs paruošta ati
tinkama ręzoĮ^c^jąjiąp -Vakarų 
valstybių., pritą^rųp .

Dr. Bobelis ■ kreipėsi ;į čia atos
togaujančius kanadiečius, kad 
jie Lietuvos laisvinimo reikalu 
kreiptųsi į dabartinį- konserva
tyvų prezidentą, kuris demokra
tiniams principams yra jautrus. 
Be to, .jis minėjo, kad vyks į gy
dytojų konfeemciją ir taip pat 
pasitars su lietuviais tuo reika
lu. Tarp kitko, prelegentas pa
reiškė: “Nebūkime ir navūs, kad 
JAV dėl mūsų kariautų, nes 
Lietuva- nėra joks strateginis 
punktas ir neturi žemės gelmių 
didesniu turtu”.

VLIKe yra"nauja tas, kad su
stiprintas ryšys su užsieniu. Lie
tuvių kolonijose Argentinoje, 
Venecueloje ir Prancūzijoje 
įsteigta VLIKo komitetai — įga
liotiniai, kurie palaikys tamp
rius ryšius su tų kraštų vyriau
sybėmis.

Kun. Gasiūnas parodė sovietų

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

Anacin® has extra strength. 
More strength than any reg
ular headashs tablet And 
Anacin snEfcinss that strength 
with safety,

Like all lsad±s headache 
tablets, Anasia starts with a 
pain reliever recognized safe 

ileistą propagandinę knygą, kuri 
Vilniuje atspausdinta ir skelbia, 
kad Lietuva prisijungė prie jų 
savanoriškai.

Pranešimo paklausyti atsilan
kė 94 žmonės. Dr. Bobelis, baig
damas neilgą pranešimą, kvietė 
visus užmiršti tarpusavio nuo
monių skirtumus bei nesutari
mus ir vieningai remti Lietuvos 
laisvinimo darbą.

L. Naikus
* «

LAIŠKŲ ATGARSIAI
Floridos kongresmanas C. W. 

Bill Young, atsiliepdamas į lie
tuvių jam siųstus padėkos laiš
kus už jo rėmimą Kongresui pa
teiktos rezoliucijos House Con
current Resolution 147, laiškus 
rašiusiems išsiuntinėjo nuošir
džius raštus, kaip malonų atsa
kymą — padėką už lietuvių pa
ramą jam kovojant už Pabaltijo 
tautu išlaisvinimą iš žiaurios 
Sovietų Sąjungos okupacijos ir 
taip pat prieš rusų pastangas 
primesti lietuviams Sovietų pi
lietybę. Ta proga pridėjo kopiją 
savo kalbos, pasakytos kongrese 
š.m. vasario mėn, 15 d., .kurioje 
įsakmiai pasisakė prieš .Lietu
vos, Latvijos ir Estijos paver
gimą.

Kongresmanui Bill Young1 
laiškų rašymas buvo suorgani
zuotas ir pravestas ALTos St. 
Petersburgo skyriaus, Floridos 
Lietuvių Klubo patalpose. Šia 
proga ALTos skyrius nuoširdžiai 
dėkoja visiems prisidėjusiems 
prie šio didelio darbo. L. Ž.

LKDS TARYBOS SUVA
ŽIAVIMAS CLEVELANDE
Šių metų rugsėjo 15-16 dieno

mis (šeštadienį ir sekmadienį) 
Clevelande įvyks Liet. Krikščio
nių Demokratų Sąjungos Tary
bos suvažiavimas RAMADA 
INN, 28611 Euclid Ave. (prie 
90 greitkelio). Jame dalyvaus 
Centro Komitetas, Tarybos na- kilmingame kongreso atidaryme 
riai iš Chicagos, New Yorko ir ir taip pat uždaryme (mano pa- 
kitur. Clevelando skyriaus visi braukta). Bet iškilo kai kurie 
nariai dalyvaus sesijoje.

Pirmoji
neaiškumai, kuomet VLIKo 

suvažiavimo diena valdyba norėjo žinoti, ar veiks- 
skirta darbo posėdžiams, kuriuo- nių atstovai galės dalyvauti ir 
se bus apžvelgta Krikščionių Į politinių klausimų svarstyme? 
Demokratų veikla, organizaci-] Ir VLIKui buvo atsakyta, kad 
niai reikalai. Be to, numatomas! politinių klausimų svarstymas 
simpoziumas su jaunąja karta, t

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. į

Some pniatorstmot haveFvowu 
into TWE STRATOSPHERE A9OUT 
30,000 FEET UR CLAIM TPtAT IF VOU 
DRINK A GLASS OF MILK AT THAT 
ALTITUDE <T YALU GET YOU DRUNK',

DuR\MG SpR’nG . Soft SCAllOPS CAUGHT 
įZ NEVJ engiamo trawlers FREOo&NTLS 
Contain Small hake , h- to 5 inches long. 
—1 OWE P‘SH Per SCALLOP.............  .

Spaudoje pasirodė žinutė, jog 
mano informacija, kad Jaunimo 
kongreso vadai neleido VLIKo 
pirmininkui kalbėti į kongreso 
dalyvius yra NETIKSLI. Cituo
ju savo pranešimą: “Jie kviečia 
VLIKo pirm. dr. Bobelį atvykti 
į kongresą ir pasveikinti VLIKo 
vardu. Dr. Bobelis sutiko asme
niškai pasveikinti kongresą, bet 
prašė, kad jam būtų leista da
lyvauti politinėse diskusijose. 
Tie jaunimo vadai neleido 
VLIKo pirmininkui asmeniškai 
prakalbėti į mūsų jaunimą, to
dėl dr. Bobelis sveikinimą kon
gresui VLIKo vardu pasiuntė 
raštu”...

O dabar dr. Bobelio pareiški
mas “Lietuvos Aidų” radijo 
programoje: “...Jaunimo są
jungos pirm, p-lė Juozapavičiū
tė parašė VLIKo valdybai laiš
ką, kviesdama VLIKo pirminin
ką ir jo atstovą pasakyti žodį iš- 

kur bus nagrinėjama jaunimo 
politinės veiklos problemos.

Pirmoji suvažiavimo diena 
numatoma užbaigti vakariene 
(working dinner) su svečiais 
Naujosios parapijos patalpose. 
Pasikalbėjimo tema: tremties 
politikos gairės.

Suvažiavimas baigsis sekma
dienį švento Jurgio parapijoje 
10:30 vai. pamaldomis ir kavu
te - užkandžiais suvažiavimo da
lyviams. A. G.

ALUASlE MEDINES, SueGICX?L 
AtDS ANO EVEW VtOLlM SHžiMGS 
ARE MADE from SOME OF W 
VITAL ORGANS OF THE COW 1 '
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yra vidinis kongreso reikalas 
(mano pabraukta), ten jau pro
grama sudaryta ir veiksnių at
stovų šiose DISKUSIJOSE NE
BUS?..”

Mielas skaitytojau, palygink 
abu pareiškimus ir pasakyk kur 
buvo prasilenkta su tiesa? Ar 
VLIKo atstovui buvo leista kal
bėti kongrese?

Be to, dr. Bobelis savo pareiš
kime “Lietuvos Aidai” radijo 
programai, pakvietimą dar pra
plėtė, papildė, kad jis buvo pra
šytas dalyvauti ir kongreso už
daryme. Prašymas dalyvauti 
kongreso uždaryme man anks
čiau nebuvo žinomas. Čia kaž
kas nesiderina. Argi gali dr. Bo
belis atvykti, pasakyti atidary
mo sveikinimo žodį ir nuvažia
vęs į artimiausią ežerėlį meške
rioti porą savaičių iki kongresas 
pasibaigs. Tada vėl galėtų grįžti 
ir pasakyti kalbą kongreso už
darymo proga. Paprastai taip 
nedaroma. O dr. Bobelio paaiš
kinimai, pateisinimai, kodėl jam 
neleido kalbėti politinių disku
sijų, metu, manau, kad yra ne
rimti.

Savo straipsnyje daviau pa
vyzdžius, kaip jaunimo vadai 
pasisako, ką jie mano apie lais
vinimo veiksnius.'Tą jie prak- 
tik oje įgyvendino jaunimo kon
greso metu. Tai kodėl vis dar 
bandoma jų darbus vynioti į 
vatą?

Nesutinku su dr. Bobelio L. 
Aidų programoje padarytu šiuo 
pareiškimu: “...Aš NEMANY
ČIAU, kad tai yra koks nors es
minis reikalas. Jaunimas turi 
savo planus, nori tuos klausi
mus spręsti savistoviai”. Aš ma
nyčiau, kad yra labai svarbu, 
kokie kalbėtojai kalba į jauni

mą. Ir tikiu,'kad-šių kalbėtojų 
ir jų vadų įtakoje jaunimas pa
sisakė 100 proc. už bendradar
biavimą su okupanto atstovais. 
Ir daug jų, tuoj po kongreso 
nuvyko į Vilnių. Tikslai gal pa
aiškės vėliau.

NORI PAVERGTI VISĄ* 

PASAULĮ
LONDONAS. — Kad Sovietų 

Sąjunga dideliais transportais 
gabena visų rūšių ginklus Viet
namu!, kelia susirūpinimą Kini
joje, Japonijoje, Burmoje ir 
Pietryčių Azijos tautų sąjungai, 
būtent: Tailandui, Malaizijai, 
Indonezijai, Filipinams ir Sin- 
gapūrui.

Japonai ekspertai tvirtina, 
kad Hanojaus valdžia, kuriai 
pasisekė įstatyti marionetinę 
valdžią Kambodijoje ir Laose, 
apsiramins. Bet sovietiškų gink
lų nenutraukiamas pristatymas 
reiškia, kad Maskva nori ir sie
kia Vietnamą, Laosą ir Kambo- 
diją perdirbti į militarines ba
zes savo tolimesnei ekspansijai 
Pietryčių Azijoje ir Ramiajame 
vandenyne. Tuo tarpu Laose 
yra 9,000 karinių patarėjų. Ha
nojaus valdžios patarėjų patari
mu, Hanojus (Hanojus yra Viet
namo sostinė) turi dar 200,000 
kareivių siųsti į okupuotą Kam-

bodiją, sostinėje ir mažesniuose 
miesteliuose tvarkai ir saugu
mui palaikyti.

Trylika Sovietų transporto > 
laivų, pakrauti įvairiausiais ka
rui reikailngais dalykais, yra 
oakeliui į Vietnamo uostus. Pa
tikimi šaltiniai praneša, kad per 
penkis šių metų mėnesius iš So
vietuos į Vietnamą atsiųsta apie 
74,000 tonų ginklų ir kitų karui 
priemonių, šimtai tankų, tuzinai 
kitokių pabūklų, lėktuvų ir 
amunicijos.

Amerikon atskrido 
Dalai Lama

NEW YORK. N. Y. — Praeitą 
pirmadienį j Kennedy aerodro
mą atskrido Tibeto Dalai Lama. 
Jis priešinosi Kinijos komunistų 
okupacijai, o kai Kinijos kariai 
pradėjo kopti į kalnus. Dalai 
Lama kelis mėnesius buvo pa
stojęs jiems kelią. Galų gale Da
lai Lama buvo priverstas bėgti 
užsienin. Jis pasiekė Indiją, kur 
ir šiandien tebegyvena.

Dalai Lamą pasitiko virš 600 
budistų. Jam atnešė gėlių ir 
nuoširdžiai sveikino. Dalai La
ma pirmą kartą atskrido į Ame
riką. Iš Tibeto jis išbėgo 1959 
metais.

Pionierius 1 1 pavojuje
MOUNTAIN VIEW, Calif. — 

Jau 61/2 metų be sustojimo 
skrendantis erdvėlaivis Pioneer 
11, perskridęs arti 2 bilijonus 
(milijardus) mylių, dabar per
gyveno rimtus pavojus, kai pa
siekė milžiną planetą Saturną 
su jo nesuskaitomais žiedais. 
Pionierius 11 skrisdamas po 
70,900 mylių per valandą taiko 
prasmukti po tų žiedų apačia 
per 13,300 mylių atstumo nuo 
paties Saturno. NASA (Nation- 

si

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

» 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

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

al Aeronautics Space Admin
istration) bijo, kad pionierius 
ten nesusidurtų su kokiu me
džiagos šmotu, kurių ten aps
čiai yra.

Sveikina ir drqsina 
Naujienas

Didžiai Gerbiama Naujienų 
Redakcija ir Administracija!

Su didžiu nuoširdumu sveiki
nu Jus Naujenu 65 metu su- 
kakties proga. Tie 65 metai — 
tai kilnaus darbo metai. Kiek 
per tuos metus įdėjo darbo, pa
siaukojimo ir kantrybės redak
toriai, kad išlaikyti spaudos 
žodį!

Naujienos šiuo laiku turi gra- 
ž’’ą. kilnaus darbo liniją: jos ne
pataikauja Lietuvos okupantui, 
jautriai ir gabiai gina mūsų tė
vynės Lietuvos reikalus.

Naujienos noriai užleidžia vie
tą atrėmimui neteisingai sklei
džiamų šmeižtų ir pajėgia įro
dyti išdaigūnų darbus, kurie 
melais klaidina mūsų jaunimą, 
patardami turėti ryšius su pa
vergtąja Lietuva, nesilaikydami 
pagrindinės tiesos.

Ta proga linkiu Gerbiamiems 
Naujienų Redaktoriams ir vi
siems bendradarbiams tvirto 
pasiryžimo lietuvybės išlaikyme 
ir vedamoje kovoje už Lietuvos 
laisvę.

Teisingas spaudos žodis mus 
tvirtina lietuvybėje, daugiau 
riša vienybėje kovoti už mūsų 
tėvų žemę Lietuvą.

Juozas šiušis

I Extra strength with safety. That’s common sense. That's Anacin.
. m ■ i,i .. , i

------- - - -

SNYGOS ANGLŲ KALBA

8

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai .......  «... $5.00

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

____    494. psl. KietL viršeliai .............  $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai —...............  $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

J. A Kits IN TH g DARK. PlkantShj Ir Intymhj nnvtytti
įprašymai, paimti ii gyvenimo. Lengva* stilių*, gyva kalba. srwal Ižlelstt 
150 paL Kaina S2JO.

Dr. Jimus A KartČIua, HISTORY OF LITHUANIA. Lietnvoa Istorijos 
antranki nuo pat aenujq amfiq Iki pokario ■etn. Vidutinio formato 14? 
•*L, kainuoja SS.OO.

Dr. Jimim B. K«oflo«, VYTAUTAS THR GREAT. Istoriniai DLK Vy 
Ante bruožai, paliečiant to laiko Lietnvoa valatyoea ir K* kaimynu wtorija 
til pal. Kaina S3.00. Kietais ririeliaii $4.00.

Dauguma tltj knygų yra tinkamos dovano* ivalriondi progomla. Jaa b 
tltaa knygai galima (algytl atrilankltM 1 Naujiena* arba ataiuntua Seki ar 
oinigine perlaida

NAUJIENOS
1TS» R-atk SItmL CMm*.. * •••»»

3.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI ]
MAUJIEMOSR GAMK.A GAUTI NgPAPRASTAt ĮDOMIUS GYDYTO- 1 

JO, VISUOMRNtS VEIKt'JO IR RAŠYTOJO A“SIMINUWUS (
Dr. A. J. — MINTYS IR DARBAI, 230 pri. UečUnčiui 1P08 i

metą Įvytiuj. Jtblonakic Ir Totoraičio jauna dienai ir attri 
rtptalnaa. U.M I

Or. A. J. Ov««»n — DANTYS, jtj prleiiflra, sveikata ir Drcils
KietaU rirtęliala, vietoje M.00 dabar tik —_____ O.W
Klnkitalj rirtellab tik _SUM

Dr. A. J. — AUKŠTA KUtTOKA — tIAUROt įMONtl.
Krilonėe pe Ruropą ĮspCdUaL Dabar tik R2.M .

Aalk-na iAj »rW

NAUJIENOS, i
17S» 5*. HALSTED ST, CHICAGO, ILL M501

i.il« i m - i ■ ■ i ■ i|lj'įį—|_j_   r ■ iLji«i, n.1.111 LlO IW. U .1 I.THHI—MIT

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

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

Minkšti viršeliai .. $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________________ 115.0d

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai .... £10.00

Oekj reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį palto išlaidom*.

t NĄUJIRNO*, CMiCĄtę a, tu, Thursday, September 6,
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Kas šmeižia Naujienas?

Įnistai, lietuvių tautos ir valstybės didžiausi priešai, ne 
Po Ameriką važinėjantieji Maskvos agentai, įtikinė- 
jantieji voldemarininkai, kad šiandien komunistai jau 
ne toki, kokie buvo iki šio meto, bet didžiausias lietuvių 
tautos priešas yra M. Gudelis ir jo redaguojamos 
Naujienos.

Buvo ir tokių L. L. skaitytojų, kuriems Dirkio “De
magogijos karalius” nepatiko, bet pačiam Šimkui Dir
kio rašinys buvo pats geriausias. Jam labai patiko, kad 
po kiekveinos didesnės nieku nepagrįstos nesąmonės, 
skliausteliuose įdėtos Naujienos. Nei vienas L. L. ben
dradarbis nedavė Šimkui tiek medžiagos argumentams, 
kiek jų tame rašte davė K. Dirkis. Po to neskanaus 
Šmeižto prieš Naujienas, Šimkus planavo Dirkį pada
ryti savo patikimiausiu žmogumi. Skyrė jį j ALTos val
dybą ir į VLIKo pavaduotojus.

i Kad LASo seniūnai išrinktų Dirkį į valdybą, šim- • 
kus įdėjo Dirkį pačioje fotografijoje viršuje... Kairėje 
buvo J. Balčiūnas, viduryje — M. Blynas, o dešinėje 
buvo Kęstutis Dirkis, su modernia barzdele. Be Bal
čiūno L. L. nebūtų, be Blyno voldemarininkų politikos 
nebūtų, o be K. Dirkio — Šimkus nepajėgtų susi
orientuoti.

Šimkus su Dirkiu tikėjosi valdyti voldemarininkus. 
Reikalas būtų taip išdegęs, jei ne ta prakeiktoji spau
da. Šį kartą ne lietuviškoji, bet angliškoji. Voldemari-

A. SVILONIS ,

JAUNIMO KONGRESAS PATOSO ŽENKLE
(Tęsinys)

Šalčiau, be jausminio patoso 
galvojant, toks kun. Pr. Garš
vos patosiniu vandenėliu pra
skiestas vedamasis, kuriame jis 
rašo, kad nustebino jaunimo en
tuziazmas ir kad jis užsidegęs 
tolimesniam bendradarbiavimui, 
pažinčių palaikymui ir tautinės

nestatys naujo gyvenimo ant 
komunizmo atneštų pagrindų. 
Ir įdomu, kam ši užuomina, lyg 
kas neleistų dirbti tiems, kurie 
nori dirbti, bet ir tie dirbantieji 
negali užmiršti, kad Lietuva 
yra pavergta ir kad niekad ne
statys savo gyvenimo ant naujų

Ilgus metus Naujienos dirbo didelį auklėjimo darbą 
ir bendradarbiavo su didele Amerikos lietuvių daugu
ma, bet bandymas Jėzuitų namuose parodyti ok. Lietuvo
je suktus filmus lietuvių vieningą kovos darbą prieš 
okupantą gerokai apardė. Jėzuitai manė, kad jie gali 
komunistų suktus filmus rodyti, o grupė Chicagos lie
tuvių nutarė prieš filmų rodymą senų jėzuitų “Jauni
mo centre” nuotaikas pakeitė. Jeigu Naujienos apie 
Chicagos lietuvių protestą nieko būtų nepaminėjusios, 
tai, ko gero, dar ir šiandien niekas prieš Naujienas to
kios biaurios kompanijos nebūtų pradėję.-. -Pradėjo jė
zuitai, įsijungė kiti jų draugai ir Naujienos, ne sovietų 
filmai j tapo didžiausiu mažos grupelės priešu.

Valerijonas Šimkus, Laisvosios Lietuvos leidėjas, 
ir, žmonos padedamas,' redaktorius, tylėjęs ištisus de
šimtmečius apie savo dėdę Augustiną Voldemarą, taipi 
pat perėjo jėzuitų pusėn ir pradėjo “kritikuoti” Nau
jienas. Vietoje atsakyti į Voldemarui primetamus lie
tuvių. veikėjų pareiškimus, Šimkus faktų paneigti ne
galėjo ir smunkančiam savo vado idealui pateisinti ne
pajėgė^ Rimtai -diskusijai, su paremtais faktais 
ir logiškomis' išvadomis, jis netiko, jo galva ne
išnešė. Beteisindamas savo dėdę, jis būtų tik labiau su
sipykęs.

Vietoje kultūringų žmonių rimtos diskusijos, jis 
talkon pasikvietė Kęstutį Dirkį, lasininkų veikėją, darb
štų voldemarinių idėjų platintoją. Voldemaras pada
rė daug klaidingų politikos žingsnių ir nepateisinamų 
asmeniškų klaidų. Jų pateisinti nemokėjo ir 47 metui 
Dirkis. Jam, kaip ir Šimkui, tai būtų buvę sunkus dar
bas, veik neįkandamas. Voldemaro politikos priešams, 
Dirkis galėjo'kirsti'iš'peties. Šimkus rado kelis kitus 
kirtėjus, bet iš visų jų pasirodė stipriausias buvo Kęs
tutis Dirkis, garbingo Lietuvos kariuomenės kapitono 
sūnus.

K. Dirkis, L. L. parašė straipsnį, kurį pavadino 
“Demagogijos karalius”.. Tuo karalium buvo ne komu-

ninkų konferencijos metu Ciceroje išėjo nedidelis ang
liškas laikraštis Cicero Life ,einąs 33 metus. Jis jokios 
politikos neturi ir jos neskelbia. Jis tiktai garsina Ci
cero biznierių prekes ir pasako, ką Cicero gyventojai 
neturėtų daryti. Praeito sekmadienio laidoje, pirmame 
puslapyje, per plačias keturias skiltis, pačiame pusla
pio viršuje, Cicero Life rašo: “Apkaltintas Cicero pas
kolų žmogus” (veikiausia, kad skaitytojams būtų leng
viau) :

“Cook County prisiekusiųjų teismas formaliai 
apkaltino buvusį G. E. (General Electric) Credit 
Union prezidentą, 5449 Cermak Roąd, jį vogimu ir 
penkiais klastojimais, kada jis savo asmeniš
kiems tikslams panaudojo bendrovės pinigų 36,000 
dolerių.”
Prisiekusiųjų teismas praeitą ketvirtadienį paskel
bė sprendimą, kaltindamas 47 metų amžiaus Povi-
lą K. Dirkį, gyvenantį 994 W. 30 St., netvarkingai 
tvarkė fondus nuo 1977 m. sausio iki 1978 metų ko
vo, kai jis buvo bendrovės prezidentas”.

veiklos interesų išryškinimui, 
tai tik jo jausminis patosas, 
džiaugsmas ta maža saujele jau
nimo, užmirštant, kokia jau di
delė dalis jo žūva lietuviškam 
gyvenimui ir iš viso lietuvybei. 
Man rodos, kad toks džiūgavi
mas neturi tvirto pagrindo. Ir 
bendrai kiekvienas toks jausmi
nis džiaugsmas, dar rytojaus 
nesulaukus, išblėsta.

Iš kun. Pr. Garšvos vedamo
jo neatrodo, kad tie kongresan- 
tai būtų parodę ėritųziazmo pa
vergtosios Tautos laisvės kovai. 
Neatrodo, kad tokiame kongrese 
jaunimas būtų užsidegęs Romo 
Kalantos dvasia ir ryžtu ir, 
jam liepsnojant, liepsnotų jo 
šauksmu Laisvės Lietuvai!

čia visai ne vietoj citata iš 
Emest Heilo raštų, kuri nieko j . ..

J bendro neturi su mūsų išeivijos
T .£ , } siekiais. Jis cituoja: “Leiskite

Cicero Life 1979, 1 psl. tiems, kurie užmiršta re-
Necituojame viso kaltinimo ir neskelbiame prisie

kusių teisėjų suminėtų sumų ir nekaltiems žmonėms 
padarytos žalos. Nuoširdžiai norime, kad K.Dirkis gau
tų gerą advokatą ir galėtų išvengti įstatymų, bausmės. 
Mes žinome, kad tai bus sunkus darbas. Kai prisieku
siųjų teismas jau paskelbia kaltinimą, tai labai sunku 
gintis. Nenorime, kad Dirkį nuteistų, nes ta bausmė

voliucijas ir nori statyti naują 
gyvenimą ant naujų pagrindų!” 
Man rodos, kad lietuviška išei
vija yra ir bus kovos veikloje, 
kol Lietuva bus pavergta, ji vi
sada bus revoliucijos stovyje ir

komunizmo pagrindų. Čia, ma
nau, bus pravartu pakartoti Ig
no Šeiniaus žodžius: “Lietuvių 
tauta yra karo padėtyje su So
vietų Sąjunga. Neturim tai pa
miršti nei keldami nei guldami. 
Jei mes užmirštam — kaip ne
retai darom, — niekados nepa
mirš tai bolševikai. Nepamirš 
kol jie iš pavergtos lietuvių tau
tos didumos nepadarys sau tin
kamos masės.” . . .

Gal teisingiausi šio kun-. Pr. 
Garšvos vedamojo ' žodžiai; kad' 
šis kongresas netapo stebuklu. 
Bet dėmesio verta ir ta jo labai 
miglota paskelbtoji išvada, bū
tent, kad tautinis gyvenimas 
statomas tų, kurie pasiryžo sa
vo tautai pagelbėti. Atrodo, kad 
jis ją taiko kongresantams. Bū
tų tikrai labai džiugu, jei mes 
gyvenime pamatytume, kiek šio 
kongreso dalyviai tautinį gyve
nimą statė ir kiek jie pavergtai
tautai pagelbėjo. Kad tik jų 
pasiryžimas nepaliktų pasiry
žimu.

Šia proga reikia iškelti labai 
nemalonų klausimą, kas šiam 
jaunimo kongresui yra numatęs

išlėkė dvi lietuvaitės, dirbusios Dirkio vadovaujamoje

politinę programą? Mes jau 
skaitėme “Pasaulio lietuvyje”, 
B-nės oficioze, V. Nako numaty* 
tą programą. Jei tokios progra
mos ženkle buvo vedamos poli
tinės svarstybos, tai reikia labai, 
apgailestauti. Man rodos, kad 
tokia programa buvo sugalvota 
ne jaunimo, o B-nės vadų, tik ji 
skelbiama jaunimo vardu. Todėl 
suprantamas ir tas skandalas, 
kuris Naujienose neseniai buvo 
atidengtas (žiūr. VIII.17). Poli
tinėse jaunimo svarstybose ne
buvo leista Vliko pirmininkui 
dr. K. Bobeliui tarti žodžio. Aiš
ku, kad šitokį skandalą padarė 
ne mūsų jaunimas. Bet dėl to 
reikia labai, labai susirūpinti ir 
klausti kas vadovauja mūsų 
jaunimui? Bet dar pabrėžiu, - 
kad tai ne jaunimo tokia pikta 
išdaiga, o sprendimas buvo to 
užkulisiuose tūnančio slaptojo 
“sinedrijono”. Jei jau vyriau
siam Vliko, Tautos atstovybės 
vadovui nebeleidžia dalyvauti 
diskusijose, tai iš viso, ko vertos 
tokios politinės svarstybos?

Čia iškyla dar ir kitas nema
lonus klausimas. Kodėl buvo 
pakviestas iš Izraelio Icchokas 
Meras, dar Štromas ir dar kiti? 
Reiškia, jie galėjo mūsų jauni
mą šviesti, bet Vyriausio Išlais
vinimo Komiteto pirmininko žo
dis buvo nepageidaujamas. 'Ko
dėl? Juk jisj kaip praneša’ Nau
jienos, būtų tikriausiai vykęs-* 
5,000 mylių, ir tai savo pinigais. 
Kuo yra nusipelnęs Icchokas 
Meras Lietuvai? Ar tuo, kad lie;' 
.tuviams išeiviams uz tūkstanti-, 
nę padovanojo Strįptį^ą, porno
grafinį’ romaną? Visuomenė -tu
rėtų žinoti, kiek jo atgabenimui 
ir išlaikymui B-nės vadai sumo
kėjo. Tikrai, tokie faktai <metai, 
tamsų šešėlį-ir ant * paties'-koi^f 
greso, aptamsina jo reikšmę.

Šis liūdnas faktas nėra toks : 
paprastas, jis labai ‘rimtas. To
dėl reikėtų, kad visuomenė?* 
kompetentingi šio kongresotren- 
gėjai paaiškintų. Jei ne, tai tu
rėtų atsirasti ad hoc komisija, 
kuri šį nelemtą įvykį nųoįlug- ’ 
niai ištirtų. Kadangi toks įvykis 
kelia visokių įtarinėjimų ir ne
susipratimų. Visuomenė negali 
būti tyli, kai tokie nelemti • da
lykai vyksta, prisidengiant. ne
va jaunimo entuziazmu.

pirmon eilėn pakenks visiems voldemarininkams. Savo įstaigoje. Iki šio meto lietuvio vardas visoje Ciceroje
eilėse protingų, tarptautinę politiką suprantančių, pa
doriai su kitais lietuviais santykiauti mokančių voldema
rininkų maža yra. Mokytis iš kitų jie nenori. Jiems lengva

aukštai stovėjo. Ciceriečiai lietuviais pasitikėjo. Jie 
buvo teisingi, darbštūs, nuoširdūs.. Jie ne tik vienas ki
to nešmeižė, bet kitiems patardavo būti teisingiems.

kitus kolioti, šmeižti ir niekinti. Jeigu negali pateisinti j Jie mokėjo už naudotą gazoliną, o jei eidavo į bizni, tai 
Voldemaro, tai pavadina komunistais ir tiki, kad šitas; darbininkų neskriausdavo.
jų argumentas viską nugali. , Būtume galėję Dirkiui kirsti, kaip jis kirto “De-

Jeigu Dirkis pakentų tik voldemarininkams, tai magogijos karaliuje”, bet mes taip nedarome. Mes no-
dar būtų pusė bėdos. Nelaimė, kad Dirkio apkaltini- rime, kad jis, kol byla pasibaigs, išeitų iš ALTos ir VLI-
mas kenkia visiems lietuviams. Iš tos pačios vietos jau Ko, o vėliau vėl grįžtų į voldemarininkų eiles.

— Indirą Gąndhi vadovauja 
savo partijos rinkiminei kam
panijai ragindama laikytis įsta
tymų ir tvarkos. Tuo tarpu In
dijos Janata partijos vadai ne
sitiki rinkimų laimėti, nes 84 
metų amžiaus M. Desai visiškai 

Į neturi energijos. . ..,

— Londone aukso uncija tre
čiadienį kainavo 314 dolerių.

Baudžiavos laikai Lietuvoje 
iki 1863 metų sukilimo

(IŠ ANDRIAUS RYLIŠKIO IR JO SENELIO 
ANUPRO ATSIMINIMŲ)

DVARO UŽVAIZDĄ
(Tąsa)

— Tu tėvai nesikišk į mano kalbą, — sako 
motina, — aš ji taip priimsiu, kad jis, su manim 
pasikalbėjęs, panorės tuojau grįžti iš kur atva
žiavęs.

Tėvas be kepurės lenkdamasis atidarė prie
menės duris ir įleidęs firyčion užvaizdą, kvietė jį 
prie stalo sėstis. Tai buvo pusamžis vyras. Jo 
veido kruožai buvo taisyklingi, o nosis su kup- 
rel.e. Vidutinio ūgio kresnas vyras, turėjo tiesų, 
judrų liemenį, rusvus ilgus ūsus ir žandenas. Jo 
rūdos akys mėgo ar buvo įpratę visur žvalgytis. 
Taip atrodė man naujas užvaizdas. Jo batai gre
mėzdiški, paprasto milo sermėga, tamsūs plau
kai apkirpti apvaliai. Jis atrodė protingas, mo
kąs galvoti ir dėjosi maloniu. Motinos aimanų į- 
dėmiai klausėsi, net galvą linguodamas. Jis lai
kėsi asargiai, į akis žiūrėjo ne griežtai, bet ti- 
• ianci. ;. kalbos nepartraukė i pastabas darė ra
iniai, švelniu halsu. Bet visgi jis buvo ponų sam
dinys ir dvaro esmerkė. Atrodė, kad tėvas jo 
prisibijojo.

Jo tiriantis žvilgsnis sustojo ant mano ką tik 
atneštų uogų.

— Kodėl, taip tamsu gryčioje? — teiravosi 
užvaizdas.

— Žvakes mes naudojame tik šermenyse, o 
šiaip — skalas—balanas. Vaikinas neturėjo tin
kamo medžio skaloms, tai šiandien gal ir men
kesnė šviesa, — pasiteisino motina.

— Tai jūsų šeima tik iš trijų dūšių? — klau
sia užvaizdą.

— Tai tokia — atsako tėvas.
— Tai ką gi jūs čia dirbate? — vėl klausia 

užvaizdas.
— Ogi visus darbus dirbame dvarui, — at

sako motina. Kiek galvoju ir vis nesuprantu: 
mes turime vieną pagyvenusį poną ir apie tūks
tantį baudžiauninkų jo naudai dirba ištisus me
tus ne tik dieną, bet ir naktįr _kad jis gyventų 
prabangoje.

— Jam reikia išlaikyti sūnus ir duktė, — pa
stebi užvaizdą. Pagaliau ir chlopai gerokai ap
sileidę. * -

< — Chlopą dvarininkas nužmogino, — sako 
motina. — Anksčiau gindavo mus visus nuo 
dvarininkų savivalės valstybės įstatymai ir teis
mai, o dabar dvarininkai laikosi rusų įstatymų. 
Pagal rusų įstatymus dvarininkas yra įstatym- 
davys, teisėjas, savo nutarimų vykdytojas ir sa
vo teisme ieškovas, o vargšas baudžiauninkas ta-

me teisine nedrįsta net prasižioti.. Juk visi žino, 
kad dvarininko JaloVeckio duktė, Vanda, prieš
penketą metų, kai nustipo po šuniavimosi josios 
mylima kalė,tai įsakė Adomienei palikti savo ke
turių savaičių vaiką ir žindyti kalės vaikus. Mo
teriškė verkė dėl savo paliktojo vaiko gyvybės, 
neteko pieno ir kalės vaikai cypė alkani. Dvaro 
užvaizdas išgelbėjo vaiką. Jis įsakė kitai mote
riškei atjungti savo pusmetinį vaiką ir žindyti 
Adomienės. Juk moteriškė Adomienė yra žmo
gus ir krikštyta.

— Ilgai buvai dvare? — paklausė užvaizdą.
— Molėtų dvare keturis metus buvau kam

barine prie jaunos panaitės ir už tai, kai tekėjau 
senoji ponia padovanojo man senus savo čevery- 
ku& Juose ėjau į šliūbą ir dabar šventadieniais 
apsiaunu eidama į bažnyčią prie šventoriaus.

— Verpi, o nešioji pakulinius marškinius, 
— įsako užvaizdas.

i Motina paraudus, nors ramiu, bet piktu bal
su (sako:

i — Juk aš turiu iš savo linų suverpti, išausti 
ir (išbaltinti 8 pėdas drobės, kad ją normalaus 
pločio galima būtų pertraukti per ponios apy
rankę. Mat reikia pristatyti dar dvi sienos 16 
pMų pašukinio audeklo dvaro šeimai, tai kas gi 
il|ka patiems chlopams nešioti? Tai patys ir ne
šiojame pakulinius arba pleiskaninius kanapių 
aįideklus. Iš grūdinių kapanių pluošto dvarui

dirbame virves ir tinklus, 
mi tik bažnyčion,

Drobes dėvime eida-

— Tėvas, norėdamas nutraukti motinos ai
manas, tarė:

Linkmenų miestelyje plačiai kalbama, 
kad dabartinis caras Aleksandras II šiemet per 
jo karūnavimą (1856 m. rugpiūčio) Maskvoje 
pasakęs ponams, kad jie nori ar ne, bet baudžia
va būsianti panaikinta.

— Juk jūs gvę laisvę, nemokėtumėt tvarky
tis ir taptumėt tinginiais, — sako užvaizdą.

— Pone, — sako tėvas, — važiuodamas į Mo
lėtus pas gimines, net du kaimus pravažiuoju, 
laisvųjų, buvusių karališkų žemių chlopus. Tie
sa, jie “činšo” ir “padūšinių”(nuomos ir asmens) 
mokesčių moka daug, bet jų trobesiai erdvūs, 
gryčios kaminais pasidabinusios, langai dideli 
ir stikliniai.
-----— Žiūrėk Tamsta 1----- sako motina, rodyda
ma į mūsų gryčios langus, šitie du krikštasuolėje 
nors maži, bet stikliniai, o tie trys vietoje stiklo, 
kiaulės pūsle užtraukti ir dieną praleidžia vos 
gelsvą šviesą. Ar galima dienos laiku ką nors 
dirbti? r

— Bet jas auginant raudbnskrudstį rubuilį 
sūnų? — pastebi užvaizdą, sustodamas prieš 
mane.

x ' ' ' (Bus daugiau)
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DR. K. G. BALUKAS
akuierija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
(449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
MaUical Building) Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą- 

Jei neaUUiepia, skambinti 374-8004

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 

Community klinikoj 
Medicinos direktorius

i93S Ša Mtr.heim Rd„ We$tcn*erwr, ik

VALANDOS: 3—d darbo dienomis ir 
Kas antrą šeštadienį 8—3 vai.

TEI------- BE 3-5893

DR. A B. GLE VECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3*07 West 103rd Strew 

Valandos pagal susna rnnĄ_

OR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2613 W. 71 St. Tel. 737-5145 

Tikrina atria, Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VaL agu auaiUnmą. Uždaryta treč.

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST (3rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirto. S—7 vai. rak. Į 
Ofiao telef.: 776'860 

Rexidencijo* t»ief^ *48-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ llfes, 
Ofiaaa 2652 WEST 5Mli Si RUST 

Tol; PR S-1223
OFISO VAL.: pirm- antrad., trečiaa. 
ir $en£t. 2-4 ir 5-8 Vii rak. Sfcitadie Į 
auiia 2-4 vaL popiet ir kitu iairuį 

pagal auAitarima. •» a «■ * -- A - - --

F ŠILEIKIS, 0. P.
-v . piĮTHOPEDĄi7PBOTE^ISTAŽ> 
ink Aparatai - Protezai. Mėa. bau 

Speciali pagalba lojens.
■r* ‘.ątch supports) ir t t.
*«L 9—4 ir 6—8. Re*tadiemam 8—i 

West (3rd St, Škicais. Ui. iQ62i 
Taiaf.: PRoapaet 6-5084 1

fi OKID A
- , ri

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

takų chirurgija.
50Ž5 ČŽNTRAL AVĖ. 

Št Petersburg, Fla. 33710 
Tel (113) 321-4200

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Avė.
St. f’ėtėrsburg, Fla. 32710 

Tėl (813) 321-1004

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai.L-. Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. iĖRĖ NAS 

, Tai. WA S-8063

SOPHIE BARČUS^
RADIJO iEIMOS VALANDOS

VUe» proframee ii WOPA, 
i n i a * * • •
1498 WL A. M.

Lietuvi v kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
-7-3,30 vaL popiet Šeštadieniai* 
ir sekma dieniau nuo 8:30 iki 9:80 
vai, ryto.

VediĮa Aldena Davkue

Telefa HEmleck 42413

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 60629

•
 “Lietuvos Aidai’ i

AZaT* no AYntlAklVTĖ ’jjSį „KAZĖ BRAZDtlONYTĖ j

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos iš W0PA stotina, 
bangs 1490 AM.

Št Petersburg. Fla- 5:30 vai p.p. 
H WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
CHffcago, Illinois 60629 

Tėtei 7T&-5374

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)

Ne tik iš profesorių, bet net 
Lietuvos universiteto vienas iš 
rektorių (buvęs net Lietuvos 
švietimo ministeriu) laikėsi nuo
monės, kad Lietuvos mokyklos 
uždavinys nėra paruošti gerą 
lietuvį, bet “gali būti, tik vienas: 
harmoningas jaunimo sielos ir 
kūno auklėjimas”. Kitas iš Lie
tuvos universiteto profesorių 
(vėliau rektorius) studentams 
dėstė: “Kiekviena tautybė yra 
sutelktinė individualybė, reiš
kianti tam tikru būdu visuotinį 
žmonijos turinį..., kiekvienam 
patriotui moralinė prievolė my
lėti visas kitas tautas, kaip sa
vąją” ir 1.1.

LIETUVIŠKOS ŠVIESUO
MENĖS ŽALOJIMAS

Kaip jau buvo minėta; tauti
nio atgimimo sąveikoj susidarė 
lietuviškoji šviesuomenė, kuri 
ėjo lietuvišku keliu, t.y. vykdė 
savo tautos uždavinius. Ji gai
vino lietuvių tautos dvasią; lai
kėsi savo tautinių -papročių bei 
tradicijų, puoselėjo savo tautos 
kultūrą, o taip pat rūpinėsi vi
sais kitais lietuvių tautos reika
lais. Ir pagaliau ji atkūrė Lietu
vos tautinę valstybę. Dėl to lie
tuvių tautos priešai pasijuto

Anything less than » 20- pound turkey vould be W
year mother’s holiday feast. With two favorite couples examine 
jfcc dinner this weekend, be gratefi^. for her gift packasre of left- 

i ever turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a rlrc 
laold and creamy turkey b la king surrounds it. Birds Eye 5- 
Minute rsret green peas and a bottle of chilled vice are aH 

for B post-bobday party.
TURRET A UA KIXQ ^FTTH STUFFING KING

I r^ips diced ceokrd tsHrey Į
1 ean (10 K eon denied

* eream o< mushroom

2 tahlespcMMTi sherry wiwi
er vrater

į 1 jmek&ce (€ oau) cbickcB 
1it< mix

1% esrpa wfer
. > paekace® (Ifi each) 
I min nte—-cook Ctoicb
L iw tel rreea pea® 

Prepar* ituffinc nrfx x directed on packace. urfnt 1% ero* 
’rater. Gently press Into a greased 4-cup ring moM; keep v-arm. 
Meanwhile, prepare peas as directed on package; keep varwL 
Combine turkey, soup, pimiento, wine, and U cup of the peas 
a mucepan. Cook and sttr until mixture Just come® to > bofi. 
Vnroold stuffing onto serving plate; spoon turkey mixture arormd 
Ww and ‘.zxUj rwiler < MsJuft

\ ____- _ ______ _™ LW

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

priblokšti ir labai susirūpino. 
Tuomet jie ėmėsi veikti įvairiais 
būdais (aukštos kultūros prie
danga etc.) ir įvairiais keliais, 
kad sužlugdžius tautinį atgimi
mą , ir deformavus susidariusią 
lietuvišką šviesuomenę. Nežiū
rint, kad atsikūrusi Lietuvos 
valstybė net neapėmė visų lie
tuvių gyvenamų plotų, jie įti
kinėjo, jog, Lietuvos valstybė 
nėra tautinė, bet valstybinė, 
kad lengviau.jie galėtų išvystyti 
sąyo destruktyvinę veiklą.

Jie per savo patikimus asme
nis ėmė gąsdinti lietuvius su 
niekuomet mūsų tautoj nebūtais 
dalvka’s, būtent, įvairiais “lie- 
tuviškais šovinizmais”, ir mo
kyti lietuvius, kad tik forma 
gali ■ būti lietuviška, o turinys 
privalo būt internacionališkas, 
nors visiems gerai žinoma, kad 
ir bajorų Lietuvos valstybė sa
vo forma buvo lietuviška (vals
tybės ženklas buvo Lietuvos vy
tis ir t.t.), bet kada šioj Lietu
vos valstybėj nebuvo lietuviš
kos dvasios — ji žuvo, žodžiu, 
stengėsi lietuvius padaryti be 
lietuviškos dvasios, kad jie vėl, 
kaip senovės lietuvių bajorai, 
pasiduotų svetimoms įtakoms 
ir nustotų darbuotis savosios 

tautos gerovei, ir bendrai, jie 
stengėsi deformuoti tautinio at
gimimo sąveikoj sus. dariusią 
lietuvišką šviesuomene Ir ten
ka pastebėti, jog j’e rado tarp 
menko lietuviško sus'pratimo 
lietuvių nemaža pritarėjų ir net 
pasekėjų etc.

TAUTOS DAINIAUS 
NUVERTINIMAS

Gerai visiems žinoma, kad 
Mairon s (prel. prof. dr. J. Ma
čiulis) savo tėvynės Lietuvos 
me lės persunkti! poezija labai 
daug prsidėjo prie lietuviškos 
dvasios gaivinimo. Todėl su pa
grindu jis yra laikomas lietuvių 
tautos daimumi. Tai labai ne
patiko lenkams. Tad jie pradėjo 
Maironį niek’nti, išvadindami 
jį socialistu, Anarchistu ir ateis
tu (“socialistą, anarchista i ateis
tą”). Po to pradėjo Maironį že
minti liberalai: K. Jurgelionis 
(La;svoji mintis, 1913, 42 nr.) 
pareiškė: “Labai nedaug kuo iš 
Maironio galima gėrėtis..Dar 
prieš Maironį išėjo “išdidūs mū
sų estetininkai”, svetimų įtakų 
paveikti iš svetur. Tačiau Mai
ronio aureolė ir vėl visu savo 
grožiu sušvito, kada svetimieji 
panaikino Lietuvos valstybę ir. 
pasiryžo sunaikinti pačią lietu-: 
vi u tautą. Šiandien Maironio 
poezija patriotiniais aidais vir-> 
pina bei gaivina lietuvių širdis’ 
tėvynės Lietuvos bei lietuvių 

: tautos meile ir duoda jiems pa
skatos eiti savu lietuvišku keliu, i 

’ O kaip veikia tautos dainiaus; 
i

eiliuotoji kūryba, jų širdis, bene 
geriausiai išreiškė dr. K. Cirtau-; 
tas (29-23): “Maironio poezija 
yra mano tėvynės-siela, jos at
vaizdas. .. Maironio tėvynės 
meilė, išreikšta jo poezijoj, yra 
ugnis, kuria dega, mano širdis, 
mylėdama tėvų žemę (Lie
tuvą) ”,

lietuvių Mauda
Spaudos reikšmė yra nepa-; 

prastai didelė VISUOMENĖS, 
TAUTOS IR VALSTYBĖS GY
VENIME. Geroji spauda ugdo, 
tautą ir valstybę, d blogoji spau
da, kuri yra pasidavusi įvai-j 
rioms svetimoms žalingoms įta-j 
koms, ardo valstybės ir tautos 
gyvastingurtio pa matus. Spauda 
yra galingas Įrankis vienaip ar 
kitaip nutėikti. Ji gali ne tik 
tautai bei valstybei pakenkti, 
bet ir atskiriems asmenims, i 
pvz., K. Būga, pataikaudamas 
svetimiesiems, žurnale “Tauta 
ir žodis” visai neteisingai tota
liniai suniekino dr. J. Basana
vičių, kada jis mėgino praskleis- 
V libtuvių gilios senovės ūkanas, 
šidomi K. Būga pakenkė ne tik 
labAi daug asmeniškai dr. J. Ba
sanavičiui, bet taip pat daug 
žalos padarė mūsų tautos gilios 
senovės atidengimui fargumen-' 
tuotai išdėstyta Ged. Stanaičio i 
“Kodėl neparašyta Liėtuvos is
torija?”, 1975).

Ir šiuo totaliniu K. Būgos su- 
niekinimu ligotai tikėta, kol mū-i 
su žymiausias kritikas prel. Į 
prof. A. Dambrauskas-Jakštas 
savo veikale “Užgesę žiburiai”, 
atitaisė dr. J. Basanavičiaus, 
kaip mokslininko, vardą. Vie
nok K. Būgos sufanatizuoti mo

ENERGY

Limit use of diswashar 
to once a day. after th« 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Don't ba i Bom Loeed

Chicagos
amsulamso 

PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, fll.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayėtU 3-6571

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138.HM

STEPONAS C. LACK HI SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410
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kiniai pakartojo savo mokytojo
padarytas skriaudas lietuvių 
tautos storijai net "L etuvių en- 
c:klopedijos” tomuose ir kitur. 
O apie spaudą, žurnalistus ir 
kritiką žinovai byloja:

1) Dr. J. Punckas (Draugas, 
1965 II.1I d.): “Spauda auklėja 
ir moko visą tautą”.

2) Prof. Iz. Tamošaitis (Pirm. 
Liet. žum. s-gos metraštis, 
1934): “Žurnalistas registruoja 
realaus gyvenimo faktus... Žur
nalistas yta tautos auklėtojas. 
J;s blogiu piktinasi, o gėriu ža
visi, jis gyvenimo negeroves nu
peikia, o gyvenimo teigiamas 
nusės į padanges kelia. Žurna
listas pirštu prikiamai rodo ke
lius, kuriais tauta turi eiti”.

3) Dr. V. Kudirka (“Varpo” 
ved. 1889 m.): “Laikraštyj duo
sime vietą visiems balsams lie
tuvių tikrų tėvynės mylėtojų. .. 
Išmokyti lietuvius lietuviškai 
galvoti, sujudinti ir sutraukti 
juos į darbą, pripratinti kaip 
pridera lietuviams elgtis, išaiš
kinti kelius, kuriais eidami, gar
siai galėtume pasakyti “Lietu
viais esame”... nukrėsti nuo 
lietuvių nesuprantamą lipnumą 
prie svetimų tautų, uždegti šir
dyj brolių kibirkštėlę tėvynės 
meilės — tai yra mūsų tikslas, 
tai užduotis-’.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

i "Ilsisi ir tyli visa žeme, džiaugiasi ir linksmai šūkauja*.
Iza. 14:7.

Dėkojame Dievui už tok} brangy ir širdį palinksminanti jojo pažadu 
anris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 

i Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (Žr. Iza. 32:1; Pat. 14:7). Iš tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visu tautų pageidavimas”. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo 
c^ms pilno ir amžinu gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
gerovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ii- nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

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

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN A/E.

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

lį Prel. - prof. A. Jakštas 
(Draugija, 76 nr.): “Kritikos 
mums reikia, bet teisingos, o ne 
partyvios. subjektyvios”.

5) Dr. K. Sruoga (Lais. Lie
tuva. 1969 . XII. 10): “Kritikos 
blogoji pusė atsiranda tada, ka
da kritikas pradeda vadovautis 
ne t'esos ir visos tautos gerovės 
sumetimais, bet savo asmeniš
kais,ar net kokiais kitais tautai 
žalingais motvvais”.

(Bus daugiau)

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠI M AI

EUDEIKIS
‘ GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo poatostoginis narių susi
rinkimas įvyks sekmadieni, rugsėjo 
9 d, 1 vaL popiet Anelės Kojak sa
lėje, 4500 So. Talman Avenue. Nariai 
prašomi atsilankyti. Bus ir vaišės.

Rose Didžgaivis, rast. petku¥
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
> 1410 So. 50th Ave., Cicero
* ♦ Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Tel.: OLympic 2-1003



*

1979 m. kuopos šou-

— Dail. Prano Gailiaus iš Pa

šių metų Gen. T. Daukanto 
kuopos vyrų ir meterų PEREI
NAM CJŲ TAURIŲ šaudymo 
varžybos įvyks RUGSĖJO 23 D., 
SEKMADIENĮ. Cicero Medžio
tojų ir Meškeriotojų Draugijos 
ąžuolyno šaudykloje, netoli An
tioch. Ill.

Bus šaudoma prisilaikant Lš- 
ST šaudymo varžyboms nusta
tytų reikalavimų ir taisyklių. 
VYRŲ GRUPĖJE — iš 50 jar
dų atstumo, po 25 šūvius j tai
kinį (5 prisišaudymui), padėty
se gulom, klupščiom ir stačiom. 
MOTERŲ GRUPĖJE — iš 25 
jardų, padėtyje gulom, 15 šūvių 
į taikinį (5 prisišaudymui). Pa
staba: Moterims palengvintos 
sąlygos.

ŠAUDYMO VARŽYBŲ PRA
DŽIA: rugsėjo mėn. 23 dieną 
11 vai. ryto.

Varžyboms registruojamasi iki 
š.m. rugsėjo mėn. 15 d. pas kuo
pos šaudymo sporto vadovą A. 
MARTINKŲ, telef. GR 6-7238.

Varžyboms pravesti, kasmet 
tenka išleisti iš kuopos kasos 
per 100 dolerių. Kad neapsun
kinus kuopos kasos, valdybos 
nutarimu, šaudyklos nuomos, 
varžybų apdraudos nuo nelai
mingų atsitikimų, šaudmenų ir 
kt. su tuo susijusioms išlaidoms 
padengti, visiems VARŽYBŲ 
DALYVIAMS NUSTATYTAS 
5 DOL. MOKESTIS, kuris su
mokamas prieš varžybas, regist
racijos metu, šaudykloje.

Po varžybų — bendras visų 
dalyvių pasižmonėjimas gamto
je, sudėtiniai užkandžiai, ku
riuos atsiveža šaudymo varžybų 
dalyviai.

Kviečiami visi kuopos nariai 
dalyvauti ir iki nustatytos datos 
pas kuopos šaudymo vadovą A. 
Martinkų užsiregistruoti.« «

Kuopos valdybos nutarimu, 
Gen. Lietuvos Konsulei šven
čiant 75 metų amžiaus sukaktį, 
kartu su sveikinimu, Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos

vardu pridėta 100 dol. auka, Lie
tuvos Konsulato Čikagoje išlai
kymo išlaidų naštai palengvinti.

9 Kuopos valdybos nutarimu 
100 dol. paskirta kuopos nario 
jūrų kpt. B. KRIŠTOPAIČIO 
leidžiamos knygos apie jūrinius 
išgyvenimus Lietuvos prekybi- j 
niame laivyne išlaidoms paleng- ' 
vinti. Knygai išėjus, Gen. T. i 
Daukanto jūrų šaulių kuopa' 
surengs tos knygos pristatymą 
Čikagos visuomenei.

šių metų likę parengimai ir 
kiti kuopos organizaciniai pasi
reiškimai: SPALIO 20 d. — ru
deninis parengimas šaulių na
muose. LAPKRIČIO 18 d. — 
kuopos narių susirinkimas Vy
čių salėje. GRUODŽIO 9 d. — 
Kalėdų proga kuopos moterys 
lanko lietuvius senelius. GRUO
DŽIO 15 d. — kuopos Kūčių pa
rengimas Vyčių salėje.

tas a9S6 turės savo 32-ąją meti
nę vakarienę trečiadienį, rugsė
jo 12 d., Martinique restorane, 
taip pat vaidinimą Drury Lane 
teatre. Komiteto pirm. Ann 
Shulmistras praneša, kad šįmet 
bus pagerbtos sekančios narės, 
priklausanč.os vienetui: trisde
šimt metų Violeta Yocius, dvi- 

. dešimt penkis — Marie Krasne, 
Jo Ann Sliteris ir Anna Slite- 

| ris, dvidešimt metų — Josephine 
Kilkus, Jean Pargauskas ir Jo
sephine Wasilauskas, penkioli
ka — Albina Martinkus, dešimt 
— Bertha Walsh, penkis — Jo
sephine Butkin, Lucy Caffarella 
ir Adeline Raithel.

1

— Hot Springs, Ark., ALTos 
j skyrius rengia rudeninį išvažia- 
; vimą į gamtą — pikniką, kuris 

įvyks rugsėjo mėn. 15 d. 12 vai. 
; James R. Stephens Memorial

— Pedagoginis Lituanistikos
Institutas pradės mokslo metus vyžiaus darbo paroda atidaroma 
rugsėjo 8 d. 9 vai. ryto naujųjų- rugsėjo 14 d. 7:30 vai. vak. Jau- 
študentų registracija. Studijos nimo centre. Uždaroma rugsėjo 
prasidės rugsėjo 15 d. 9 valandą j 22 dieną. Ruošia Santara-Švie: 
Jaunimo centre. j

— Kazė Brazdžionytė, Lietu-

ša.

Lietuviu Operos choras vos Aidų programos vedėja, ir 
pradės naujo sezono repeticijas talkininkai ruošia pikniką šį šeš- 
rugsėjo 7 d. 8 vai. vak. Jaunimo tadienį, rugsėjo 8 d., Lietuvos 
centre. Nauji visų balsų daini- Vyčių sodelyje ir salėje, 2455 W. 
ninkai kviečiami atvykti ir Įsi- 47 St. Pradžia 3 vai. popiet iki 
jungti'į chorą.

— Vladas Česiūnas, žinomas
.vėlumos. Bus trumpa programa, 
gros L. Venckaus orkestras. Sa-

sportininkas ir irklavimo ekipos •* vo dalYvavimu Paamsite geras 
narys, atvyko iš okup. Lietuvos j PastanSas-
į Frankfurtą su Sov. Sąjungos — Šeštadienį ir sekmadienį, 
ekipa.Į pasaulines baidarių pir- rugsėjo 2-3 d., Ford City vyko 
menybes. Rugpjūčio 16 dieną jis jurginų augintojų klubo gėlių 
gavo politinio pabėgėlio teises, paroda. Ir kokių gražių, įvairia- 
Manoma, kad jis apsigyvens į spalvių bei dydžio! Tarp tūks- 
Amerikoje. Į tančių išstatytų jurginų (Dah-
- Juozas B T^inėka lias) buvo nuo 12 colių diametro

iki miniatiūrinio mažumo. Daug 
premijų paskirta. Dalyvavo ir 
lietuviai.

— Juozas B. Laučka kandida- ■ 
tuoj a į Ateitininkų Federacijos 
vado postą. Už jo kandidatūrą 
pasisakė visa dabartinė Ateiti
ninkų vadovybė.PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ I

— Dail. Telesforo Valiaus po
mirtinė dailės darbų paroda 
vyksta Jaunimo Centro galeri
joje. Išstatyta 53 darbai: varis, 
akmuo, linoleumas, pastelė, me
džio raižiniai ir piešiniai. Taip 

..a. Va-
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Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas pat 24 knygų aplankai, a
savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.

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

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

nimo vajaus talką!

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

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 savu . 
yra naujas skaitytojas. Priede ........... dol
Pavardė ir vardas .... . ................. . ............. ..
Adresas ........ ......... . ..... ....................

, kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

ę 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 _______________________________________________

Namai, iwni — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

Nemai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, IIL Tel. Virginia 7*7747

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

i
2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke.- 

j Parke prie Ouachita ežero, ne- Palikimas. $47,000.
toli užtvankos. Bus laimėjimų 
stalas, kur kiekvienas galės iš
bandyti savo laimę, taip pat bus 
puiki duetinė muzika, kurią iš-

■ girsime pirmąkart Hot Springse. i 
; Tad nepraleiskit puikios progos.
j Valdyba kviečia visus čia gyve- 
j nančius lietuvius bei svečius at
vykti ir maloniai praleisti po
pietę. Vieta yra po stogu, tai nei 
karštos saulės, nei lietaus nerei
kės bijoti. (Pr.)

— (R) LB Marquette Parko 
Apylinkė šįmet Tautos šventės 
minėjimą
rugsėjo 9 dieną. 10 vai. ryto prie 
bažnyčios bus pakeltos vėliavos 
ir 10 vai. 30 min. su vėliavomis

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS 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.

liūs buvo vienas iš nedaugelio 
geriausių lietuvių grafikų gru
pės. Jis mirė 1977 metais Toron
te, Kanadoje. Buvo laimėjęs 
daug garbės lakštų ir aukso me
daliu. Grafikos mena dėstė Vil- " i ■ -n • Jniaus meno akademijoje, Frei-1 
burge, Vokietijoje ir Kanadoje. | 
Plačiai dalyvavo meno parodose j 
ir priklausė prie daugelio meno dalyvaujame iškilmingose mišio- 
organizacijų. Iš čia paroda bus 
kilnojama į kitus miestus. Už
daroma rugsėjo 7 d. Velionis jįavų pakėlimo iškilmėse ir ve-1 
buvo 63 metų amžiaus. I iiau mišiose. Moterys dalyvauja
- 69-oji gatvė dabar atrodo Į pasipuošusios tautiniais drabu-

kaip karo apkasuose. Dulkės ir j žiais. Valdyba
purvas. Krūvos cemento, žvyro Į _ penktadienį, rugsėjo 7 d., 
ir smėlio priversta. Važiavimas] 7 vaj. vak, Marquette Field-j 
vietomis uždarytas ir tik viena-- ••• *- • — - • ’
kryptimi Į rytus. Vėjas dulkes 
nešioja, biznio įstaigos ir žmo
nės pergyvena didelį nepatogu
mą. Niekas nežino, kas čia da
roma. Gatvių sankryžose išve
džioti lankai, gatvės viduriu vos 
vienai mašinai pravažiuoti tega
lima. Prie gatvių kerčių daromi 
raudoni parketai... Kai bus 
baigtas remontas, tai 69-oji ne
bus panaši į buvusią gatvę. Vei
kiausia bus promenadinė, Pary
žiaus stiliaus gatvė. Kor.

— Don Varnas Moterų viene-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENS

2608 West 69th St, Chicago, HI. 60629 e TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS K EUROPOS SANDELIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

M.

DĖMESIO
62-30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai S98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

rengia sekmadieni.

se. Visi nariai ir lietuviška vi- Į I 
suomenė prašomi dalyvauti vė-

*

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

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

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

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

SLA — apdraudBa ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
■ Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 

aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
—INSURANCE’ r • - - J

įvairi aoGrauda
ŠUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuominiukus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0t>C0.

house salėje, 67-tos ir Kedziej ; 
sankryža, įvyks Lietuvių Spau-jl 
dos klubo susirinkimas. Bus įdo- j j ■ 
mi paskaita gyvu reikalu.

Klubo Valdyba

• SPECIALI 20% NUOLAI
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re j į 
teželiai, žiedai, gintariniai karo ; £ 
liai, auskarai ir kiti papuošalai j B 
PERKAME sidabrines ir auksi' | 
nes monetas bei pašto ženklų | 
kolekcijas. Mokame aukštas s 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac- | 
ramento - prie Archer. |

Tel. 247*5081 (Pr.) J
— DENGIAME ir taisome vi- ■ | 

su rūšių stogus. Garantuojame ; | 
už savo darbą. Esame apdrausti. !S 
ARVYDAS KIELA. Skambinti |

Tel. 434-9655 (PR) *

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces.; 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N ' 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai- 782-3777 or 
925-8392. Professional Member, 
American Federation of Astro
logers. (Pr)

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

SKOKIE DO VENSHIRE
BY OWNER. $189,500.00. 4-5 Bed
rooms with Master Suite. 3 Baths, 
large Living Room — Dining Rm.

2 Family Rooms. 2 Car garage.
OPEN SUNDAYS

2 to 5 P.M. or By Appointment. 
8915 N. Kilpatrick — 767-4208

MUST BE SEEN TO APPRECIATE

OPENINGS FOR

k_____________________ -

HELP WANTED — MAL2
Darbininku Reikia
♦

LABORER AND

BUTCHER TRAINEES
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

KELP WANTED — MALE-FEMALE 
' Reikia Darbininku ir Darbininkių

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

Tel. 925-1678

Tuo reikalu Jums gali dau i 
! padėti teisininko Prano šulo 
Į paruošta, — teisėjo Alphons< 
i Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ IŠNUOMOJAMAS su visais baldais 
1 išleista knyga su legališkomi* 1kambarių butas su apn»kėtomis są- I . e įkaitomis — gazo, elektros ir van-| formomis. f ~

Knyga su formomis gauna Je 
ma Naujienų administracijoje į 
1739 South Halsted St., Chica 

! go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 
Pašto išlaidoms pridėti 90c. i

Di-GeL
The Anti-Gas Antacid. į

Cįį
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RENTING IN GENERAL 
Nuomos

dens. Suaugusiems be gyvuliukų 
vaikų. Marquette Parke. 

Skambinti 471-2239.

JUOZO

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6’th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

M. ŠIMKUS
Notary Public

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

šymai ir kitoki blankai.____

i HOMEOWNERS POUCY
F. Zapolis, Agenf 
3208/2 W. 95th St 
Everg. Park, Hl. 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

Apdraustas perkraustymaa 
iš įvairi v atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

Tek 376-1882 arba 376-5996

—A

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

■S
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J. VENCKAUSKAS
REMODELING
Atlieka įvairius namų 

teisymo darbus.
Tel. 582-7606

----- - -A
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šmolello

ATSuKNEvIŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
‘ Įdomi 250 puslapių knyga su.) 
krauta autoriaus troboje.

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

IJETUVLS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St.
(Town ot Lakc>

Dažo namus H buko Ir H vidaus, 
Darbas fa rantuota a.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

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, Dl. 60629

S naujumo*, CSICĄ90 ■,* ILL Thursday, September 6,1979
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