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PLATI KONFERENCIJA LIBANO
s , KLAUSIMAMS SPRĘSTI.

- ĄPASITARIMAN kvies visų grupių ir valstybių 
Ų.Ur ATSTOVUS IR SIEKS TAIKOS.-

Uit NEW YORK, N.Y. — Sekre- 
' torius~Cyrus R.* Vaiice, pasita

ręs su kitų valstybių atstovais, 
planuoja sušaukti plačią tarp
tautinę konferenciją Libano tai
kai siekti. Pasitarime dalyvaus 
visų Libano politinių grupių at
stovai, ' įskaitant ir palestinie
čius, kad galėtų aptarti taikos 
galimybes-Libane. Be to, tame 
pasitarime dalyvaus Amerikos, 
Sirijos, Izraėlio ir kitų valsty
bių atstoyaŲ kurie-vienokiu- ar 
kitokiu būdų stengiasi • užbaigti 
Libano konfliktą ir ieško būdų 
taikai įgyvendinti.

NEINFORMUOJA APIE 
DARŠOTVARKŲ .

JAV diplomatai organizuoja 
Libano taikos pasitarimą, bet 
jie neinformuoja kviečiamų par
tijų jr grupių atstovus apie to 

j pasitarimo | Svarsty tinus*,, klausi-. 
miį&.’G^Eiųaš --daiktas; kad. dip- 

» lomatai sąmoningai jokios die
notvarkės nenustatinėja, bet 
bandys-leisti patiems atstovams 
aptarti, kurie .klausimai yra 
svarbiausieji ir pradės juos 
sva^ytŲp^gąį- sv^rbg-

’ £TBANUI:tREIKA-. .
„. ... ■ . LINGA TAIKĄ.’1....

Viši pripažįsta, "kad.. Johanui 
reikalinga taika; ‘ Viši Nutinka, 
kad turi būti padarytas galas to- 

' limėsnėms  ̂žudynėms. Viši žino, 
' kad pilietinio karo metu iš visų 
pusių -jau žuvo daug žmonių.

Atrodo,, kad Sirija norėtų tu-, 
rėti galingiausią žodį Libano 
klausimams spręsti. Sirijos ka
riai dar ir šiandien kontroliuoja 
didžiausius Libano plotus. Į Li
bano problemas nori įsikišti ir 
Izraelis, kuris nenori leisti Siri
jai ir palestiniečiams primesti 
savo valios.
ų IZRAELIS PASIRUOŠĘS
: MESTIS KOVON-'■

_ Visi-žino, .įskaitant—ir. Siriją, 
kad Izraelis yra pasiruošęs mes
tis kovon , ir užimti visą Libaną.

konflikto Artimuose Rytuose. 
Konferencija nori ne tik taikos 
Libane, bet nori išvengti karo 
tarp Sirijos- ir Izraelio.

- Irakui..’ atsisakius susijungti 
su Sirija,: pastaroji liko bejėgė. 
Kitos arabų valstybės nėra pa
siruošusios mestis kovon dėl 
Sirijos.

Airiai išsprogdino 
britų centrą

LISBURN, Š. Airija. — Trys 
garsūs sprogimai iškėlė i padan
ges apylinkėse buvusį svarbų 
britų kariuomenės centrą. Spro
gimo metu užmušta 12 žmonių 
ir padaryta didelių nuostolių.

Britų karo vadovybė imsis 
priemonių apsisaugoti nuo tokių 
netikėtų užpuolimų.

Panama gaus 
iadčtuspinigus -

WASHINGTON.' D.C. — At
stovų rūmai suderino savo .rezo
liuciją su Senato priimtąją ir 
pasiuntė prezidentui pasirašyti. 

. Dabar. atstovai davė savo bal
sus. Kongreso , atstovai buvo su
sirūpinę,- nes sprendimas turėjo 
būti padarytas prieš mėnesio pa
baigą. ,-Šįtas Kongreso nutari
mas . papildo Panamos kanalo 
sutartį,-' ■ ; : ;

— Illinois gubernatorius J. 
Thompson pasirašė įstatymą, 
leidžianti valstijoj steigti drau
dimo bendrovę rizikingam drau
dimui už aukštą kainą; Tokiu 
draudimu užsiimdavo Lloyd 
bendrovė Londone.

— Chicago ir North Western 
geležinkelių stotys prie Madison 
ir Canal gatvių bus nugriautos 
ir pastatytos naujos. U.S. Distr 
rikto teismas sutiko leisti užda
ryti Milwaukee geležinkelio ruo
žą nuo lapkričio T d. Detalės 
bus praneštos vėliau.

Izraelis jau turi sutraukęs ganą 
galingas jėgas Libano pasienin. 
Izraelis yra pasiruošęs nugink
luoti visus palestiniečius ir iš
vyti Sirijos karius iš Libano, 
jeigu jie patys laiku nepasi
trauks. Jeigu Sirija mestųsi Li
bano kovon ir bandytų sulaikyti 
izraelitus, tai Izraelis, vietoj 
taikos, gali pradėti kovą visai 
Sirijai. Sirijos karo jėgos Izrae
lio nesustabdytų, šaukiama kon- 
ferenlija. nori išvengti naujo

Rugsėjo 28: Lijola, Vaclovas, 
Visgirde, Vytė, Tautvydas, But- 
vilįs.

■*. Saulė teka 6:43, leidžiasi 6:40.
Oras šiitas. ,., , . , ■ į .

— Trečiadienį aukso kainos 
nukrito $2.95 už unciją Europos 
rinkoje. Londono biržoje aukso 
uncija kainavo $373.75.

Vysk. P. Marcinkus atlydės 
popiežių Joną Paulių IŲ po 

^seniausias lietuvių statytas 
Chicagos bažnyčias.

Kalifornijoje degalų specialistams pavyko pragręžti naują
versmę. Jiems pavyko užtroškinti liepsnas ir

prieiti prie degalų.

SALVADORO MAIŠTININKAI KENKIA 
VALDŽIAI EITI PAREIGAS

VYRIAUSYBĖ PASIRYŽUSI NELEISTI TRIUKŠMA
DARIAMS ARDYTI VIEŠOSIOS TVARKOS

Jordan joje sveikino 
Jesse L. Jacksoną

AMANAS. Jordanija.— Izrae- 
1 o premjeras a sisakė priimti 
Amerikoje garsėjantį juodžių 
vadų tuo tarpu Jordanijoje 
Jacksoną. gražiai priėmė . val- 

1 džjos atstovai .ir darbininkai
■ Jacksonui pavyko nuvykti Į Iz- 
! raelio kontroliuojamą kairįjį

Jordano unė^ krantą. Ten jis 
buvo laba1 šiltai sutiktas ir pa- 
sveikmtas. Nepatenkinta tiktai 
Izraelio vyriausybė, kad jis.

1 arabu padedamas, vyksta ir sa- 
. ko kalbas žmonėms, su kuriais 

jis neturi Izraelio leidimo su- 
< si tikti, dar maž au juos insti- 

guoti įvairiais šūkiais, gražiai 
skambančiai, bet nesiderinan-

■ č'ais su tenykščio gyvenimo 
tikrove, izraelitai sako.

Jesse Jacksoną visą laiką se
kiojo didelis palestiniečių būrys. 
Jacksono kalba padarė gerą 
įspūdi klausytojams. Jacksonas 

; savo kalboje patarė palestinie- 
i. čiams siekti nepriklausomos Pa- 
; lestinos.

ateitis pri- 
klausys rtuo Kubos

j WASHINGSn.C. - Sen. 

' Henry Jacl ^ui. pareiškė, kad 
; prezidentj carterio politini aiei- 
i tis priklausys nuo jo užsimoji

mo išprašyti sovi .a karo jėgas 
’š Kubos. Amerikos informaci- 

; jos šaltiniai labai gerai žino 
anie sovietu brigados iškėlimą 
Havanoje. Sovietų valdžios at
stovai tvirtina, kad Havanoje 

Į yra ne sovietu kovos kariai, bet 
tik instruktoriai naujiems gink
lams vartoti. Jie apmokys Ku
bos kartūs, kaip tuos ginklus 
vartoti ir .patys --išvažiuos.

Ministeris Gromyka pareiškė, 
j kad visa reikalą reikia užmiršti. 
į nes sovietų karių ten nėra. Tuo 
I tarpu sen. Jackson yra įsitiki-

ANDROPOVAS REIKALAUS KIEKVIENAM 
.; ASMENIŠKO UŽSTATO

PENKIŲ GERIAUSIŲ ARTISTŲ PABĖGIMAS
- SUSTABDĖ KELIONES -k UŽSIENI

SAN SALVADOR, Salvado
ras. — Keturi šimtai maištinin
kų Salvadoro sostinėje įsiveržė 
į darbo ministerijos rūmus ir. 
pareikalavo išleisti.suimtus tris 
Salvadoro darbininkų unijos 
vadus. Maištininkai pareiškėi, 
kad jie neišeisią iš ministerijos 
rūmųnį jei... valdžia f tųpjau nepa
leis trijų suimtųjų. .Mąištininkai 
yra pasiruošę nakvoti darbo mi
nisterijoje, jeigu jų reikalavi
mas nebus patenkintas.

Raudonojo Kryžiaus prezi
dentas Ricardo Lopez, kuris tar- 
- *. I ' f* • ' " Jpininkavo derybose. neleido 
maištininkams primesti savo' 
valios vyriausybei.. Prez. Lopez 
pareiškė, kad jo tarpininkavimo 
dėka kariai pasitraukė iš minis
terijos, bet jeigu, maištihinkai 
vartos prievartą^, kariai* įali vėl 
užimti darbo ministerijos rūmus?

PREZIDENTAS GIN’S" 
VALDŽIOS ĮSTAfGAĄ

• T j * * j. *' ’ 4

Tuo tarpu valstybės prezi
dentas pareiškė, kad vyriausy
bės turimos jėgos apgins vals
tybės įstaigas nuo įsibrovėlių. 
Vyriausybė ta’p pat yra pasi
ruošusi apsiginti. nuo užsienie
čių, atvykusių į Salvadorą iš 
Nikaragvos ir Kosta Rikos,- Jei
gu įsibrovėliais bandytų-, kenkti 
valdžiai palaikyti tvarką krašte,

-tai vyriausybe prasys pagalbos j 
įsibrovėliams suvaldyti.

jbChrysler bendrovė deda 
'č-viltis i naujas mašinas

DETROIT. Mich. — Finansi-i l 
niuose sunkumuose esanti Chry-1 
sler bendrovė tikisi turėti pelno i 
iš-naujų modelių, su vadinamu; 
“K-liemeniu-’ automobiliu. Jie i 
yra vidutinio dydžio ir didieji • 
liuksusiniai modeliai. Bendrovės 
prezidentas Lee A. lacocca juos 
pavadino tais automobiliais, ku
riais Chrysler bendrovė išva-J 
žiuos iš sunkumų. -Jie yra pir-j 
kėjų dėmesio centre. j

> Jau > pasirodė pas pardavėjus j 
, ir vidutinio dydžio mašinos,- 
,Doidge Miradat Chrysler LeBa-‘, 
■ron ir Dodge Diplomat. Bendro
vės vadovybė t'kisi. kad ir jie 
pirmaus automobilių rinkoje.

-•<—-Prez. Carterio administra
cija jau beveik priėjo sutarimo 
su darbo unijų vadovais, kad j 
ateinančiais metais darbininkai 
savanoriškai susilaikytų nuo 

1 griežtų reikalavimų siekiant di- j 
dėsnių algų. ,

_____ - J 
t - .— Darbo sekretorius Marshall; 
■ pataria. darbininkams balsuoti; 
už prez. Cartęrį.' <

nes, kad sovietų brigada yra 
Kuboje. Jis tvirtina, kad visa 
prezidento Carterio politinė 
ateitis priklausys nuo to. kaip 
prezidentas Carteris pajėgs pri
versti atšaukti sovietų karius iš 
Kubos.

Amerika perka 
AAek’rikos o'uįas

< * i

WASHINGTON. D.C.— Ame-; 
rikos vyriausybė pasirašė su j 
Meksika ilgų metų sutartį natū
ralinėms dujoms (gesui) pirkti. 
Derybos buvo ilgos ir gana sun
kios. Meksikos vyriausybė žino 
jo. kad Amerikai reikalingas 
gesas virtuvėms ir šilimai.

Galų gale JAV sutiko mokėti 
Meksikai gana brangią kainą, 
nes JAV gesas buvo būtinai rei
kalingas. Dabartinė Meksikos 
spauda visą laiką skundėsi, kad 
JAV neskaito jos lygios sau. Jie 
sako, kad amerikiečiai visą lai
ką Meksiką skaito atsilikusiu 
kraštu. Sutikus mokėti jų prašy
tą kainą, meksikiečiai dabar 
jaučiasi lygūs amerikiečiams, 
nes prez. Carteris priėmęs jų 
nustatytas kainas.

Ar, reikalui esant, meksikie
čiai sutiks už pramonės produk
tus mokėti JAV prašomas kai
nas, netolima ateitis parodys.

WASHINGTON, D.C. — Pra
eitą antradienį sovietų valdžia 
pranešė, kad ji sustabdanti so
vietu artistų pasirodymus dides
niuose Amerikos miestuose. 
Penkių geriausiųjų sovietų ar
tistų atsisakymas grįžti į Sovie
tu Sąjungą ir ryšium su tuo su
rištas tarptautinis skandalas 
verčia sovietu vyriausybę per
žiūrėti visą iki šio meto galio
jusią kultūrinių pasikeitimų 
programą.

Užpraeitą savaitę pabėgo trys 
geriausieji Maskvos Bolšoi teat
ro šokėjai solistai, o sovietų 
aviacijai ir valdžios atstovams 
teko išgyventi ilgas gėdos valan
das. Amerikos vyriausybei Įsa
kius. sovietų lėktuvas buvo su
laikytas aerodrome net tris die
nas. t.y. tol. kol JAV pareigū
nams nebuvo leista pasikalbėti 
su Ludmila Vlasova, prievartos 
būdų jau laikomą rusų lėktuve.

Reikalą pablogino Leonidas ir 
Valentina Kozlovai, kurie baigę 
sutartą šokinio programą. Los 

. Angeles mieste nuėjo pas imig
racijos komišionierių ir; pareiš
kė norą nebegrįžti-į Rusiją. Visi 
sovietų valdžios atstovų įtikinė
jimai nepaveikė Kozlovų. Jie 
pareiškė, kad Sovietu Sąjungoje 
negerbiamos ‘ pagrindinės'- žmo
gaus teisės, todėl jie nenbrį grįž
ti i komunistu valdomą Sovietų 
Sąjungą. Kozlovas dar pareiškė, 
kad Amerikoje j>s kels- viešu
mon komunistinės sovietų val
džios nusižengimus pagrindi
niams žmogaus teisių • nuosta
tams ir prašys laisvąjį pasauli 
oadėti rusu tautai išsigelbėti iš 
šios sauvalės.

Sovietu valdžia kurį laiką su
laikė lėktuvą, tikėdamiesi įti
kinti Kozlovus grįžti^ bet lauki
mas buvo bereikalingas. Agen
tai bijojo, kad dar daugiau šo
kėju nepasiliktų Amerikoje.

Labiausiai sovietų valdžią nu
stebino geriausiųjų figūrinių 
čiuožėiu Protopopovų nutarimas 
negrįžti į Sovietų Sąjungą, bet 
nasilikti Šveicarijoje tremtinių 
teisėmis. Protopopovų pareiški
mas Šveicarijos teisingumo mi- 
n’steriui nustebino sovietu vai 
džios atstovus ir privertė imtis 
priemonių artistų bėgimams iš 
Sovietų Sąjungos sustabdyti.

Sovietų valdžia buvo susita
rusi su atitinkamomis Amerikos 
įstaigomis atsiusti į New Yorką 
Maskvos Valstybinį simfonini 
orkestrą, kad galėtų spalio 3 d. 
New Yorke koncertuoti geriau
sieji sovietų muzikai. Buvo vi
sam mėnesiui užsakyti viešbu
čiai ir paruošta didelė simfoni
nių veikalų programa. Praeitą 
antradienį sovietų valdžia pra
nešė simfoninių koncertų ren
gėjams, kad Maskvos Valstybi
nio simfoninio orkestro kelionė 
j Ameriką atšaukta, muzikai 
Amerikon nevyks ir jokių sim
foninių koncertų nebebus.

šitas nutarimas sukėlė didelį 
nerirrią visame sovietinių artis
tų pasaulyje. Sovietų valdžios

Saudi Arabija gamins 
daugiau degalų

JEDDAH. Saudi Arabija. — 
Saudi Arabijos mineralinio alie
jaus ir degalų ministeris prane
šė. kad "krašte pagaminama dau
giau aliejaus ir degalų, negu 
rugpiūčio pradžioje buvo pa
skelbta. Jis pabrėžė, kad dabar
tiniu metu amerikiečiai gauna 
iš Saudi Arabijos versmių 20% 
viso savo importuoto aliejaus ir 
degalų. Saudi Arabria dabar 
Į dieną pagamina 9 milijonus 
statinių aliejaus ir degalų. Jie 
apskaičiavo, kad dabartiniu me
tu turėtų užtekti aliejaus viso 
pasaulio pramonei ir prekybai.

S. Arabijos naftos versmės k 
galėtų ir daugiau degalų paga- 
minti, jeigu būtų reikalo. Be to, 
pramonei nereikia gaminti dau
giau ir- niekam, nereikia mokėti

• daugiau, negu dabariyra nusta
tyta kaina. Saudi- Arabij-a in
formavo Washingtbna apie ga
minamą aliejų. ■ ■ ’

Apkūlė vokiečių 
laikraštininko

new’ YORK, N:y. — Vokie
tijos laikraštininkas Christian 
Hortenbausch buvo,.gerokai ap
kultas,- ' kai -jis bandė įsiveržti 
į Studiją-54 užeigą,-,kad galėtų 
padaryti gerą .reportažą. Pir
miausia jį.-smūgiu ;į galvą, pasi
tiko Studijos-54 sargas Michael 
Tas. Be leidimo nepažįstami as
menys nebuvo leidžiami.

Laikraštin’nkas Į įspėjančius 
durininko žodžius nekreipė dė
mesio o vėliau buvo apdaužy
tas. Sargui padėjo kiti vyrai.

— Walter Reed ligoninės pa
reigūnai pranešė? kad Mamie 
Eisenhower sveikata Sustiprėt 
jusi. Walter Reed ligoninėje gy-2 
dosi ir sen. E. Kennedy motina.’

tarpe -kilo susirūpinimas imtis 
priemonių, kad užsienin išvažia
vę sovietų artistai nepasiliktų 
užsieniuose. Sovietų valdžios 
sluoksniuose muziku sulaikv- 
mas sukėlė nerimą. Muzikai ne
bėga iš Sovietų Sąjungos, o so
vietų valdžia iš anksto juos bau
džia. Pabėgo šokėjai, o baudžiu 
muzi’-”s. Be to. subyra visa rusų 
s’ eta “kultūrinio pasikei
timo" sistema. Jeigu rusai su
stabdys artistų pasirodymą už
sieniuose. Tai teks sustabdyti ir 
užsieniečių pasirodymus Sovie
tų Sąjungoje. Kai kurie sovietų 
valdžios žmonės nepritarė visiš
kai izoliacijai." v f‘

Tada Andropovas pasiūlė im
tis žymiai • griežtesnių priemo
nių išvažiuojantiems artistams 
sulaikyti nuo bėgimo. Jis siūlė 
įvesti įkaitus visiems užsienin 
koją iškeliantiems artistams. 
Tada iš Maskvos ketvirtadienį 
atėjo žinia, kad visas šitas1 rei
kalas peržiūrimas iš pagrindų. 
Jei įves įkaitus, tai muzikams 
leis koncertuoti.
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KEISTAS RECENZENTAS
Čikaga, 1979 m. rugsėjo mėn. 24 d.

D. Gerb. “Naujienų” Redaktoriui,
“Draugo” Redaktoriui be paaiškinimo grąžinus neatspaus
dintą čia jungiamą straipsnį “Audiatur et altera pars.

a, re enzentar”. prašome jį atspausdinti Jūsų red. 
■ N vireru” dienrašty, už ką reiškiame padėką — šį str.

pasi.r-'.s usįeji (V. Žemaitis, J. Žebrauskas, J. Tijūnas, 
K. Povilaitis).

(Tęsinvs)

u tas pats orei' Gerulis, ku- 
i am 'Hitleris, užėmęs valdžią, 
pmodė is visu Vokietijos profe- 
sor’ų didz:ausį pasitikėjimą, nes 
re ką kitą, bet jį paskyrė išva
lyti Vokietijos universitetus nuo 
hitlerizmui nepageidaujamų as
menų”. Savo kalbinius gabumus 
paaukojęs nacizmui, Georg Ge- 
rullis buvo paskirtas Leipzigo 
un'versiteto profesorium, Sakso
nijos švietimo viceministeriu, 
Prūsijos Švietimo direktorium 
ir. galop, tapo Karaliaučiaus 
universiteto rektorium.

Jei žemaitis Giniotas Pilsuds- 
—kis—(Pilsudski—z—Giniatt)-—=■ 

gente lituanus — natiorie polo- 
nus,’ Liublino unijos tvaiku už
krėstas, užgrobė Vilnių ir pri
skyrė jį Lenkijai, gavęs už tai 
iš lenku maršalo lazda, tai kitas 
žemaitis nuo Pagėgių — Jurgis 
Gerulis, nacių tvaiko prisigėręs, 
įrodinėjo senų lietuviškų žemių 
vok’škuma. gausiai Hitlerio at’ 
lygmamas. davė preteksto vo
kiečiams užgrobti Klaipėdą. Ly
giai abudu juodu yra lietuvių 
tautos žaladariai —į. išsigimėliai. 
Rusų etnologas, istorikas prof, 
dr. P. T. Kušneris; pasiremda
mas sejnais, objektyviais' vokie
čiu mokslo šaltiniais, irodė buv. 
Rytprūsių žemių neginčytiną 
lietuviškumą ir pagrindinai SU-, 
griovė prasimanytas tuo ; klau
simu . vokiečių nacių tezes, ku-

rias iš naujo stengiasi priminti 
Kauno universiteto auklėtinis 
— Vincas Trumpa. Liūdna ir 
graudu, kai mes palys savo tau
tos sunaikinimui duobę ka
same! ■ , ,;

Kad nors kiek sušvelnyti savo 
nieku nepagrįstą ištarmę, Vin
cas Trumpa randa leidiny šį bei 
tą teigiamo, būtent pripažįsta, 
kad "knyga išversta gerai, aprū
pinta žemėlapiais, iliustracijo
mis, rodykle, santrauka anglų 
kalba (S. Girnius), išleista gra
žiai’’. Kitoje vietoje rašo: “Ne
galima abejoti geromis jos auto-

jom;s įrodyti, kad Rytprūsių 
gyventojai maždaug buvo tie 
patys vakariniai lietuviai., Ir tuo 
pagrįsti mūsų pretenzijas į tas 
žemes”.

Bet čia pat pabrėžia, kad tai 
“veržimasis į atviras duris”.,Gir
di. kas iš to, kad rusai, pradėjus 
caru Jonų Baisiuoju ir baigiant 
Stalinu, su tuo nesiskaito ir el
giasi savaip. Gėriau to nekelti 
viešumon, arba kitais žodžiais 
— Rytprūsiai (Mąž. I^ietuya) 
rusų komunistų genociduotą, 
rusais-mongolais kolonizuota ir 
priskirta Sovietinei Rusijai.. Tad 
ar yra prasmės mūsų teises, į tą 
kraštą jiems galingiems primin
ti?! Psichologiniai žvelgiant, j ar

J L ‘ . « 1 - - f • • -j

ne iš čia spontaniškai bus iskr 
lusi V. Trumpos baigiamoji “pa-

negirika”, būdinga mūsų laikų 
įvairių pakraipų liberalams. At
rodo, tas daroma tariamos savi
saugos prieš Sovietus, savoms 
kinkoms drebant, paaukoti ma
žąsias tautas galingų imperialis
tinių ryklių sudorojimui... o po 
to, sušalusios sąžinės nuramini
mui reikšti viešą gailestį; lieti 
krokodilo ašaras, kad taip be- 
nrasmiai naikinami dvasinės ir 
medž aginės kultūros lobiai...

Užbaigai, nuplovimui visų tų 
įtartinų beprasmiu '“gailesčių'’ 
išreikštų - ditirambų, patartina 
“Keistos .knygos” ,iecenžęnfui 
atidžiai perskaitytų kokios apie 
ją yra nuomonės ir įvertinimo' 
tikras Mažosios Lietuvos sūnus 
ir politikas Valteris Banaitis 
savo štr., atspausdintuose š.m. 
“J)rauge”'l;ė“?oš 21 *d.‘ir “Nau
jienose” liepos S ir lt) d., o taip p. 
pat “Dirvoie” birželio 21 d. įli
pusiame kv str. “Neįtikėtina 
knyga”.

Maža to, gretą, su Vi Trumpa, 
mažyb’n’o;1. komplekso veikia
mas, Lietuvos i§ienų “niinimalis-V^- o .........------------------.

to” skraiste prisidengęs, žygiuo-Į 
j? K. žeimis- (žn: AkiračiaU-ar^ 
1, 1979), kuris str. “Lietuvos šie-! 
nu klaus’mas” rašo: “Įjungiant: į 
Lietuvą į Sovietų Sąjungą, bu- Į a. Cooper Skupas 
vo nustatyta jos siena su Gudi
ja, kurią Sovietų Sąjunga skai
to galutine. Gal nebūtį išmin
tinga ir Lietuvai kelti sienų su 
Gudija- klausimą?” K. Žeimisj 
šį klausimą taūtžudybės dėsniu! 
.ląbai šblts’f “filantropiškai”-gu
dų * rūsu - ■ ’naudai - - -iššp-Fėhdžia: 
.“Lietuviškuš’ kaimūs,' ikiksiėLiš- 
Įaikiūšruš: savo • kalbą ir'tautinę 
tapatybė-1—svarstytiną ■ įfū’ pėr-j 
kėlimas ir apgyvendinimas Lie- 
tuvojė’»v‘- ■ u..-. • •
. , Tokio mentaliteto kombinato
riams. aklai ' t'.patsikauj antiems 
dabartiniam Maskvos ■'imperia
listiniai kolonizacinės ’ėblitikosJ * .
diktatuiįsavaime: <■ neturi^ reikš-- 

——.------ -------- z si -

Čikagos miesto vaizdas

T

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

I

mėse nei 1566 metų Tikrosios 
Lietuvos (Lituania Propria) iš; 
vestos sienos, nei 1920 metais 
pagal taikos sutartį Lietuvos su 
Sovietų Sąjunga pasirašytos ir 
abiejų. patvųtiniosį; pienos,. nei 
1940 m. Minsko Gudų Tarybos 
pasiūlymas Maskvai — prijungti 
Lietuvai- didelius etninius -lietu
vių'žemės plotus į'rytus ir pie
tus nio Stalino pypkės kandik
liu (anot Trumpos) : pravestos 
dabartinės LTSR sienos; kurią 
perša ir proteguoja: K. Žeimis. 
Visa tai prieštarauja etninių šie
nų mokslb Studijoms visos eilės 
mokslininkų, tarp jų cpaskutinė- 

i jej (1979 im); studijoje prof. dr. 
; J. jOchmahsk’io': “Litewska gra- 
J nica etriiežria- na wschodzie 'od 
Uepbki 'plėmiehnej' ‘deė XVI ■ wi'ė-- 

: I ku”č(ru6šictiha'Jatspaūsdinti).- ’
į i Tas pat liečiu ir -prof. P.- 
j Kųšnėrio<staidi3ą;ūpre"Ką.faliaw 

čiaus: sritį, patvirtintą-, ir išleistą

a 
i

cijos stovyklą Salaspilj, 16 kilo- — Antanas Vaillišuskas, Jonas 
metrų nud Rygos. O nuo liepos 
30, vadinas, kada jau bolševikai 
buvo paėfnę Vilnių, Kauną, Vil
kaviškį ir artėjo prie Rygos, 
gen, Plechavičius buvo palei: 
slas, o štabo vadovybė, kiti na
riai
O. Urbonas, pulk. Grudzinskas, 
pulk. Andrušaitis ir štabo ka
rininkas Įeit. Ptašinskas — bu
vo nugabenti į Stutthofo kon
centracijos stovyklą. Kiti štabo 
karininkai buvo laikomi Salas* 
pily prie-Rygos iki 1944 rugpjū
čio 18. Nuo tada iš stovyklos jie 
buvo išvežti į frontą ir įjungti 
į vieną vokiečių policijos bau
džiamąjį būrį. Jiem buvo atim- 

. ti laipsniai ir kaip eiliniai pris
tatyti apkasų kasti ir atlikti ki
tas pareigas dažnai tarp dviejų

I i frontų, iiiekeno žemėje- Bolše- 
ivikam užėmus beveik visą Lat- 
Įviją ir Lietuvą, jie atsidūrė prie 
! Liepojos ir buvo atgabenti prie
Gdynės į rusų belaisvių stovy
klą. Dar Latvijoje žymi dalis 
pabėgo, kiti jau. nuo Danzigo 

1 gruodžio mėn. buvo paleisti. 
|-£arp—lietuvių—tada sklido gan- 

I das apie vieną. v.r. karininką,
kuris pabėgęs ir parašęs paskui 
laišką: “Dėkoju už supuvusi 
šautuvą, kurį pasiėmiau jūsų 
bėgdamas. Jūsų elgesys .mane 
padarė partizanu. Nors aš ko
voju prieš- bolševikus, bet pata
riu ir jums nesirodyti „mūsų 
miškuose”. Ar tai faktas, ar tik

štabo viršininkas pulki

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 
their next semiannual interest 
period, beginning on 
or after June 1,1979. lake

So you see, * StO

m America

Bonds are getting better all the 
' time. This new 6lZ>% interest rate, 
together with the tax advantages 
bailable, 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 post 
convenient, jb^siėst; safest way 
to save.

If you haven’t though t 
about Savings Bonds for awhile,

< this is the kind of news that 
should increase your 

interest.- - * ■ :
Bonds are a better 

buy than ever before.

Sabaliauskas, Aleksas Stanke
vičius ir jaun. pusk. Ruseckaš.

— Gegužės 17 d. Vilniaus 
krašte Paneriuose, 4<fię-y<ėtar|e, 
kur buvo soša.udyia deSuūtS’S 
tūkstančių žydų, buvo sušaudy
ta 306 bataliOftb 17 karių; jaun. 
pusk. — Stasys Jasiūnas, Pe* . 
trauskas, Antanas Lukošius, 
Kazys Bečys, grandiniai — Ka
zys Linauskas, Stasys Venclaus* 
kas, Stepas Daujotas, Ipolitas 
Aramavičius, Jonas Jonikas, ei
liniai — Jonas Kryževičius, Jo
nas Jankauskas, Apolinaras Bu- 
genis, Vincas Mačiukas,. Stag’s 
Vasiliauskas, Jonas lainule/i- 
čius, Petras Padvalslęis ir Vla- 
Mas Alekna, šiuos karite žudė 
teatraliai. Iš bataliono parinko 
10 lietuvių kariijį, nuvėrė ’į Šau
dymo vietą ir vertė žiūrėti į. jų 
draugų mirtį.

— Gegužės 21 Vilniaus karei
vinių kieme išrikiavo 800 ilil- 
ginkliiotų v.r. karių. IŠ jų parin
ko 12 ir, niiyežę į Ūafiėfius, 
pat sušaudė. 41 rinktinės k,arjai, 
kurie Eūvd daboklėję, iš jos/bu;,' 
vo paimti ir taip pai'-šusaūdyti' 
(Į Laisvę T&44. Vi.i). :'l ''

“Iš visos vietinės rinktinės vis 
tik pateko į vokiečių rankas dar 
apie 3,500 lietuvių Vyrų. ’ v isi 
kiti, su ginklais; išsislapstė. Vi
st suimtieji buvo atverii.^Kau
ną ir įkurdinti buvusioje rusų' 
karo belaisvių , stovykloje prie 
(ktoje forto ir. Aukštojoje' Pine- 
munėje . . ,• Katine karininkai 'ir 
kareiviai buvo suskirstyti Jluo- . 
pomis, aprengti' vokiečių kai b ‘ ‘ 
aviacijos (Luftwaffe) (Iranu- . .. . . , ūm.'-įUM. viM.-rziais ir, kaip savanoriai; sęi- 
prios vokiečių .sąrgypos saujįci- 
mij išvęžtfVokietiją įvairietųs^ 
darbams aerodromuose ir iąbži- n“ į.7 -j p -J: iUiCTčn ;kuose. Kai kurie lietuviai pu- 
keliui dąr suspėjo papegtį ., (o. 
Raštiici^ .^Kovose &UL Dėtu r te’ “ 
it o'«s-■'**»•? n u<-- ovi • II, 349 p^: , .
..į Dalis' baĮalionų nelauk^ 'ilįJ, ‘ 
juos ištikš ,(olf‘s nkiiiįąs kaip jų' _ 
,vadovyTbę.‘'Vięiiį dbve zenkii^iu . ', 
dividualiai išsivaikščioti ’ hąin'b/' 
kiti ištisais daliniais'jšu' girik- .... : ...Jais ir amunicija, patiaušc Zį 
ihiškus. ^..‘‘Nęp.a.tYir.tiniohiiš, Zži- 
aiomis
grindinė spauda —- bent pora 
batalionų sjivvisais;gįnK£^> jiaH 
sitraukė j?-ritiškų&.; uj išįąip berimi 
mažam kąiįų sKaxbiu-*/;payy<<Oičl 
.pabėgtEU ufeJiiM-V. ii;j' l^i 

. bu s. i stipri r pratyla. f;;iitlsmn.L;ui 
lietuvių-pSftiŽaddtj-i;. Auiųėi.: hir- 
vos prieš bolševikus.-jau šutote« 

. . v- "1 o-.'ijd ;i
. - . j(Ėūs .d^^įadj.k£VF.I

—-—7?tf?.A iifiMA'3?:'...į

Sovietų Mokslų. Akademijos, iš
aiškinusią lietuvių ’ tautos vaka
rines žemes ir sienas, pasire
miant objektyviais mokslo duo
menimis, nuvertintais V. Trum-;. , . ............ . ,(£ .. , T. . -.legenda, bet ii išreiškia visu to,pos recenzijoje . Be to, Lietu- . . . . , , .,. . , . . } meto karininku-nuotaikas.voš valstybes etnografines šie- ....... v

'naš yra, Įgaliota -išspręsti prie. Suėmus štabo karininkus, 
VLIKo .sudarytoji Sienų komi- liktinės drama nebuvo ' baig
si ja, pasiremiant :Steigjamojo fa- kilo Į viršūnę,; likviduo- 
•Seimo priimta Lietuvos , valsty-! ^11*- batalionus. Rytojaus dieną 

' “ ‘antradienį, V.: 16, prasidėjo v-r;
batalionų nuginklavimas”; . (Į 

klaidinančių defetistinip pobū- Laisvę. 1944: V. 17). Vienur jie 
'džio,manipuliacijų, vardu prisi-i^uvo nuginkluoti Jjp.pasiprieši- 
dėjusių prie lietuvių pąĮbą prof,j įnid, kitur tik Sb-
dr. Kušnerio veikalo “Pietryčių B 
Pabaltijo ■ .etninė praeitis” pa
ruošimo bei išleidimo, reiškiame į 

^didelį apgailestavimą. ;
l-' Vincas.Žemaitis.
1 1 Jbnas, Žebrauskas,

• f .,,,; j fonas,Rijūnas, ?
>" ■ ; -Kazim^ras xPQvilait^ 
Čikaga, 1979 m. rugs. 14 d.

sija, pasiremiant :Steigjamojo

bės konstitucija-.
Dėl-; šių .lietuvių visuomenę

VOLDEMARlNiiNKAi VOKIEČIU 
OKUPACIJOS; METAIS

■ "J- 
vietinės rinktinės
Plechavičius ir jo 
štabo viršininkas

tos beįei

■’ kąht • ano’, nletd pogrindinio, lai- 
krdščio pranešimus:

— Gegužės 16 dieną, anksti 
! rytą Mariairipolėje vokiškosios 
j tanketės puolė lietuvių kareivi:
nes. Karo mokykla? jau .buvo- iš: 
siskirsčiusi. Vielos kjo’mendan: 
lūros dalinys ir -dalis Mar liku
sių kariūnų atsišaudė. Iš abiejų, 
pusių buvo ąukų.. . :

:— Vilniaus krašte nuginkluos 
jaril vieną gatalioną buvo su: 
šaudyta 13; lietuvių vyrį: ^eili
niai — Antanas Dirvelis,- Juo
zas Kurelaitis, ,-Jonas Šileika, 
Vytautas, Kymantas, Vytautas 
Grybas;. St^ŠVs- Bakanaūskaš, J... r . . . ..

1 Alfonsas Bpreiša, Ahtaiias Jiib-Į jų pkūpacijte:titdeižib^b. 
dis, Pranas Norušis, grūdiniai! • .

vadas gen. P. 
pavaduotojas 
pūlK. O. Urbonas buvo jrctkyieš- 
jti' į ŠS štabą, ten miginkJudti-ir 
suimti. Tuo pal ’aię'tti gėstapaš 
su kulkosvydžiai iį]3šbį>o vJr. 

! štabą ir suęmė viste štabo 
rininkus ir luo tnetu-šiafcė bu
vusius asmenis, štabo karinin
kus stiimdino iš, -Rygos atvykęs 
pats Jeckehi. Sprogdštiflas pyk
čiu, jis pasakė griausmingą kai* 
bg; kaltindaiiias'v.Y: fuošuš šu- 

įkilimą prieš vokiečius;-Hitlerio kad fiš; vežahiaš su kitais, jHiii 
į yahlii jis diskvatrfikjfv’d' liėtūviiĮ tfrdpus Rygdš iššoko ffliškb iš’ 
tautą kaip ‘nefink?ffl& hatijo- ėihahčio autobuso ir pabėgo. Ki-! 
šios-Europos’r narp-ir pabrėžė, ti buvo nugabenti Į kbhteritni- .
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SAVINGS... 
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JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

(Tęfeinys)
kad lietuvių tauta iš
rucmenės esant negrąžinamai, i 
išmetamą. Pažymėjo taip patjE 
kad'v.r. vadovybės dalis -būsią = 
sušaųdyTi. “VąkaYė v.r. štabo ir = 
Kauno kdineįidaniūros puška- = 
fiiiiiikiai bei kareiviai buvo pa- E 
leisti-,- o- karininkai nugabenti į! E 
gestapo rūmus” (Į Laisvę 1944. i S 
T f j \ TT v,,, 4-Ja*V. l7j. ir Lietuvoje nuo tad<i 
niekas tladgiab jų nematė; Tik 
po kurio laiko slapta pasirodė 
hfobiližaeinib skyriaus viršihin-; 
kas: pdlk. A. ŠOva. Paaiškėjo,-

see us for 
financios

.,. M OUSt LOW RATES
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WITH REPAYMENT 
TO FIT V OUR INCOME

CHICACO, ILLINOIS

Pbooet Virginia 7*7747 
Thur. ^-8 Satr* >•!

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Min m ' ' ii liii —ž
SUSI VIENU MAS LIETUVIŲ AMĖKitiOJE

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalihė tf- 
gamzacija, lietuviams ištikimai tafrfiujahii jati per 92 tnehiš.

SLA—atlibka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie faioa 
d at b ils dirba.

. . . . . . . p . Y /J ■*" £2f e •

SLA — iSmnkėjo daūįtSu kaip ASfUONlš MtuJČNbs doleriu ‘ 
apdraudų savo nariams. -,'<■> į

SI A — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA /neieško peino,. n«- 
tiaids iMiarnatijrf tik savišalpos paghndh: ‘ ”

- -r..g"

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas Rali 
Stišifiehijittie ipšidrausti iki $10,000.

• 'j 'J.
o

u

HOURS i Mon.Tue.Frl.9-4 i

SLA — apdr^ikHia ir Taupomąja ^drauda <
Insurlhce, kuri ypat« Aanhkigfc jaun tiriu i, Vietiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo.prtoiiiį/ j

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

ŠIA — kuopų vyra visbSe lietuvhj kolonijose. Kreipkite 
į ^vd Apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie'Jums 
dublMi pagelbės t SLA įsirašyti.

Galite kitipth if tiesiai 1 SLA Centai:

LITHUANIAN ALLIANCE OP
NlHr York, N. Y. 10001
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Detroito naujienos
PAMINĖTA TAUTOS ŠVENTĖ

Tautos šventės minėjimas įvy
ko gerokai pavėluotai, rugsėjo 
16 dieną. Minėjimą suruošė LB 
Apylinkės valdyba. Pamaldos 
buvo atlaikytas Dievo Apvaiz
dos parapijos šventovėje, šven
tei pritaikintą pamokslą pasakė 
tos parapijos klebonas kun. 
Viktoras Kriščiunevičius.

Minėjimas įvyko parapijos sa
lėje 12 vai. Jį pradėjo Aldona 
Petrauskaitė, Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centro valdybos

pakrautas gausiomis dovanomis, 
kuriuo rūpinosi Angelė Bukšnie-Į 
nė ir Elena Braziūnienė; loteri
ją . pravedė Petras Bukšnys. į 
Maistą gamino vyr. šeimininkė 
Stasė Vičienė, jai talkino mote-. 
rų vadovė Angelė Šukienė ir ki-j 
tos moterys. Produktus paauko-. 
jo ir talkino Gražina ir Bronius 
Valiukėnai, Stefanija Paulikie-' 
nė, Emilija ir Stepas Lingiai, • 
Vanda Kimberauskienė, Uršulė 
Jakunskienė, Vincas Rinkevi-

narė, su tai dienai pritaikintu 
eilėraščiu. Buvo sugiedotas Lie
tuvos himnas. Paskaitą skaitė 
bendruomenininkas iš Clevelan- 

!do Antanas Butkus. Paskaitoje 
trumpai paminėjo Vytauto Di
džiojo karūnaciją. Vėliau pri- 
miriė'LB ir ALTos nesutarimus, 
kaltindamas ALTą. Minėjimas 
buvo daugiau panašus į susinn- 
kimą,

Buvo pakartotinai garsinama, 
kad į, minėjimą _ jėj imas ir vai
šės bus veltui, bet taip nebuvo. 
Atvirai, kalbant, niekas nieko 
veltui neduoda ir tos. vaišės ne
buvo veltui. Buvo viliojimas su
traukti daugiau publikos, bet ta 
publika tokią nerangi, turbūt 
nujautė, kad ji tik viliojama. 
Aukas rinko ir prie stalų; vadi
nasi: valgei, tai ir užsimokėk. 
Aukos buvo renkamos neva

‘ - T : ' » • -t’; ’
kultūros bei švietimo reikalams.

Meninę dalį atliko Dalė Na- 
vasaitienė — deklamaciją, o so- 
solitė Danutė Petronienė padai
navo keletą dainelių;. akompa
navo Vitas' Neverauškas. daly
vavo apie 150 žmonių. Atrodo, 
kad tokio pobūdžio minėjimai 
publikai . nevisai priimtini. Ne
suėjo tiek daug žmonių, kaip 
buvo manyta. Sekančiais me
tais gal reikės keisti švenčių mi
nėjimo tvarką.

■ * y/ ;

ŠVYTURIO JŪRŲ ŠAULIŲ
į KUOPOS IŠVYKA

Išvyka-gegužinė įvyko “Pilė
nuose” rugsėjo 16 d. Oras pasi
taikė nepaprastai geras ir sau
lėtas-— nei per šilta, nei šalta.- 
Publikos atsilankė apie 150. Visi 
pasivaišino sesių šaulių skaniai 
.paruoštu maistu, d brolių šau
lių buvo pagirdyti šaltais gėri
kais. Išvyka rūpinosi kuopos 
pi r rm-Alfas Šukys. Buvo ir kitų 

/ ha jvšįtimmiiV ’ ’ laimėjimo stalas, Ai -Z :
> -L—“ =

čius, Kostas Ramanauskas ir kt.
Išvyka pavyko labai gerai. 

Kuopos valdyba nuoširdžiai dė
koja talkininkėms, talkininkams 
ir aukotojams, o taip pat ir atsi
lankiusiems. ..

NįZ MZ MZ

BALFO 76 SKYRIAUS 
VEIKLA

Artinasi spalio mėnuo — Bal- 
fo mėnuo. Detroite Balfo 76 sky
riaus valdyba praneša, kad spa
lio 7 ir 14 dienomis, sekmadie
niais, prie visų trijų lietuvių pa
rapijų bažnyčių rinks aukas. 
Balfo 76 skyriaus valdyba malo
niai prašo Detroito ir apylinkių 
lietuvius minėtomis dienomis 
skirti savo auką ir atiduoti rin
kėjams, kurie budės bažnyčių 
patalpose. Kas dėl kurių nors 
priežasčių negalės savo aukos 
atiduoti rinkėjams, prašoma če
kius siusti vardu United Lithu
anian Relief Fund of America, 
Inc., Vladui Staškui, 10037 Ha
zelton St., Detroit, Mich. 48239. 
Reikalui esant galima paskam
binti tel. KE 3-4856.

■Gal kai kas ir suabejoja, kad 
jau nebereikia Balfui aukoti, 
jau nebėra į vargą patekusių 
lietuviu, bet tai netiesa.

Štai ką rašo vienas iš tų, pa
tekusių į vargą ir gavusių iš 
Balfo paketėlį: “Ligi neatida
riau- siuntinėlio, pajutau širdy 
neapsakomą džiaugsmą. Nusiri
to daug džiaugsmo ašarų per 
liūdesio išvagotą veidą. Gili 
džiaugsmo banga užliejo mano 
išvargintą sielą. Ach, kaip gera, 
kai pasijutau nevienišas, turįs 
brolių, kurie supranto' mano 
vargšo gyvenimą. Prašau pri
imti nors tą mažytį ačiū, ačiū, 
nors tas taip mažai. Daugiau 
nieko negaliu pasakyti, jei tuš
čios mano rankos, alkana širdis. 
Norėčiau nors ant šito poperėlio

IT’S AMAZING!

THEM AMO THUS vJ\rt TrA5l£ FAVOR 1

STOlErt F ROM 
HlS WlFF7į

fiNOENT GREEKS PLACED 
GIFTS Ort THE STATUES OF THBR 
GODS... Irt ORDER TO APPEASE

'Fraklin onc^ .
BCNERTlSEP Irt Ą LOCAL 

rt^VJSPAPeS, 
OFFERING 1

REWARD FOR 
-TftE RETURrt '

Xh Rural Madagascar , its tue* 
FATHER \nMo is gifted AUD Ffasteo 
UPON IAE BlRTA OF A CHILO 1 THE Į 
MOTHER IS COMPLETELY K3HORHD-

r

T

Im® For your headache get 
extra strength and safety, too.

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

Like aU leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacm starts with a want. Read and follow label

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

- DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai ..........—................. $5.00

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

494 psl. Kieti viršeliai ............................  $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

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

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

NAUJIENOS
r •’ •* - ♦ > - J ’ t ’ . w

-1739 S. Halsted Str,“Chicago, IL 60608

KOVOSE DĖL ZARASU KRAŠTO
KAZYS ALIŠAUSKAS

■BRVdgf COrtSTRUCYlOrt'. 
SUG^R ADDED To MCRWR 

INCREASES ITS strength?

sukurti Jums, brangūs broliai, ( Antanas Butkus iš Clevelando. klubo narė ir visur aktyviai 
ką tai nepaprasto, kilnesnio, bet, -Fagal skelbiamas^ laikraščiuose Į reiškėsi.

žinias, tos Tarybos pirmas po- ! 
sėdįs bus Clevelande tik spalio 
mėnesį. Stebėtini perankstyvi 
pareigūnų gimdymai.

Ant. Bukauskas

Mirė J. Bliūdžiuvienė

Š. m. rugpiūčio mėn. 7 dieną, 
piktos ligos kankinama, Detroi
to miesto ligoninėje atsiskyrė 
su šiuo pasauliu šviesios min
ties Suvalkijos dukra Julija 
Bliūdžiuvienė.

Julija buvo gimusi Lietuvoje 
1916 m. birželio mėn. 23 dieną. 
Baigusi pedagoginį institutą, 
buvo pradžios mokyklos moky
toja. 1944 metais, .slenkant į Lie
tuvą rusų armijai, kaip ir dau
gelis lietuvių pasitraukė į Vo
kietiją ir pagaliau imigravo į 
Ameriką. Augino gražią šeimą, 
buvo gera ir pavyzdinga šeimos 
motina. Nepamiršo ir visuome
ninių reikalų, jungėsi į organi
zacijas, buvo Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centro atstovė, 
Susivienijimo 352 kuopos narė. 
St. Butkaus Šaulių kuopos narė, 
Balfo 76 skyriaus narė, Radijo

deja, atleiskite man, jei aš ne
moku išreikšti Jums to, ką jau
čia mano širdis. Baigdamas, šį 
kartą labai dėkoju už visą gera, 
ką Jūs man padarėte. Jums ne
pažįstamas Jonas Jonikas Ši- 
litė”.

Iš tų virš minėtų žodžių sup
raskite, sesės ir broliai, kaip la
bai vertinama ta nedidelė dova
nėlė. Aš manau, kad dar daug 
yra tokių pavargėlių Lietuvoje 
ir kitur, kurie laukia iš mūsų 
pagalbos. Mielos sesės ir broliai, 
ištieskime jiems pagalbos ran
ką, nelaukime, kol aukų rinkė
jai Jūsų paprašys aukos, įteiki
me patys. Maža ar didelė auka 
yra vienodai brangi, tad iki pa
simatymo spalio 7 ir 14 dieno
mis, sekmadieniais, prie visų lie
tuvių parapijų bažnyčių.

PERANKSTYVAS PAREI
GŪNŲ GIMDYMAS

Pienės pūkelis atnešė žinutę, 
kad LB-nės naujos Tarybos pre
zidiumą sudaro: Vytautas Kut- 
kus, Albertas Misiūnas, Violeta 
Abariūtė, o prezidiumo pirm.

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuviu

Velionė buvo pašarvota Vai. 
S. Bauža laidojimo koplyčioje 
25 St. Prie karsto stovėjo Lie
tuvos ir St. Butkaus šaulių kuo
pos vėliavos. Rugsėjo 10 dieną 
Šv. Antano parapijos klebonas 
kun. Alfonsas Babonas atkalbė
jo rožančių, o vėliau vyko orga
nizacijų atstovų atsisveikinimai. 
Atsisveikinimo žodį tarė Detroi
to Lietuvių Organizacijų Cent
ro ir Karių Ramovėnų vardu 
teis. Stasys šimoliūnas, Radijo 
klubo vardu — Stasys Garliaus- 
kas, švyturio Jūrų Šaulių vardu 
— pirm. Alfas Šukys, St. But
kaus šaulių kuopos vardu — 
Stefanija Kaunelienė.

Atsisveikindamas St. Butkaus 
kuopos moterų būrelis, įdėjo Į 
karstą Lietuvos gintaro gabalė
lį. Užbaigai sugiedotas Lietuvos 
himnas.

Sekančią dieną, su bažnytinė
mis apeigomis, gausaus būrio 
draugų ir artimų palydėta į 
Holy Sepulchre kapines amži
nam poilsiui.

Nuliūdę liko: mylimas vyras 
Petras, dukra Gražina su šeima, 
sūnus Romas su šeima ir penki 
anūkėliai.

Suvalkijos dukra Julija, ilsė- 
. Ūkis ramybėje! Dalyvis

(Tęsinys)

Rugpjūčio 25 d. pirmoji lietu- lank 
vių brigada, vadovaujama kari
ninko K. LadigCs užėmė Zara
sus. Pasisekimui esant, vyr. ka
ro vadas įsakė pulti bolševikus 
ir ant l ajai lietuvių brigadai. 
Šioje brigadoje ir aš tarnavau. 
Buvome pasiruošę ir laukėme 
įsakymo. Rugpjūčio. 25 <1. pa
vakarėje 2 pėst. pulko karinin
kas E. Noreika užėmė Kuklių 
kaimą, lai buvo labai svarbu, 
nes Kuklių kaimelis randasi 
Avilių ir čičiro ežerų tarpekly
je, kurį saugojo didelės bolše
vikų jėgos. Pasisekė štai kaip: 
E. Noreikos kuo-poje buvo kelio
lika savanorių kareivių iš Ma
tt iuliškių, Didėsės ir Kuklių kai
mų. Jie gerai pažinojo vietą, tad 
privedė kuopą prie pat Kuklių 
kaimo, kur buvo hdšovikn p<>- 
z’cijos. Temstant atvyko bolše
vikų virtuvės ir bolševikai pali
kę apkasus, nuėjo pasiimti va
karienės. E. Noreika tuo laiku 
įsakė pulti. Puolama buvo visu 
smarkumu ir kaimas tuojau bu
vo užimtas. Pavakarieniauti bol
ševikams nepavyko, teko bėgti. 
Paaiškėjo, kad šį ežerų tarpeklį 
saugojo vienas bolševikų bata
lionas, apie 500-600 vatu. E. No
reika savo valdžioje teturėjo 
tik apie 150 vyrų.

Užėmus Kukliu kaima E. No- 
leika įvykdė gilų apėjimą pro 
Stelmužės dvarą į priešo pozi
cijų užnugarį. Priešas traukėsi. 
Rugpiūčio 26 dieną buvo užim
ta Raudinės dvaras, Gudų ir Ko- 
venskos gyvenvietės. Mūsų jė
gos, palyginus su priešo jėgo
mis, buvo mažesnės, galėjome 
veikti ir stumti priešą tik dėka

ų manevrų apeinant prie
šo p<tzicijas sparnuose, jautres
nėse ir silpnose vietose. Supla
nuoti ir paruošti manevrą, bu
vo vadų pareiga, kurie tada 
parodė did.lius gabumus.

Pasitraukęs priešas sustojo, 
Grandinės (Grenzės). Šarlotės ir 
šioderno (šedorės) dvarų riboje.

Rugpjūčio 27 d. bandymai iš
vyti bolševikus iš šios ribos ne
pavyko. Nakties metu Į rugpiū- 
čio 28 d. karininkui A. Butkū- 
nui pavyko apeiti priešo sparną 
ir užimti Graudinę (Grenzės 
dvara). c. z

Priešas tuoj buvo priverstas 
pasitraukti. Marijampolės bata
lionas ir gudų kuopa užėmė še
dorės ir naujojo Griunvaldo dva
rus, 2 pėsl. pulkas užėmė šarlo- 
les dvjia. 1 pešt, pulkas pralau 
žė priešo Įsitvirtintą poziciją 
prie Kriviškių kaimo. Pasiseki- , 
inui esant, vyr. karo vadas įsa
kė spausti priešą visu frontu ir 
davė kariuomenės dalims nau
jus uždavinius.

(Bus daugiau)
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. . 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 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

TeL 476-2206i

- KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. J—wiIrm, A RISI TN THE DARK. Pikinttttaj ir intymią navtykli 

tpitljaul, paimti ii gyvenimo. Lengva* attllnt, gyva raiba, arabai lilfdam
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1751 5*. JHAL3TKD ST, CHICAGO, LLR
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Volare Premier Coupe

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

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

150 p«L Kain* E2J0.
Dr. Jv«n« B. K*AČIua, HISTORY OP LITHUANIA. UetaTtw UtorfJoj 

antrinki ano pat »enųju amilų Iki pokario wetų. Vidutinio formato 14? 
mL, kainuoja 13.00.

Dr. B. KanEhn, VYTAUTAI THE GREAT. įTortrnaJ DLK Vy
Auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvoi valftyoea ir jo* kaimynu Ltorija 
UI pcL Kaina S3.00. Kietai* vhiellaii $4.00.

Dmguma faij knygų yra tint aru oi dovanot ivairiotnli protonui. Ja* b 
ritu knygąa galima iaįsrtl itaUanklua i Naujienų arb» ttaiuntn* čeki v 
linlgine perlaide

LTW tUTatei OItv *•«•»

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE OALIK.A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GTDVTO- 

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS
A. J. — MINTYS IR DARBAI, 23® p«I., lled>nčin> 1POB

metų tvyHu>, Jtblonakic Ir lutoriičio Jaunu dienai Ir anai 
rttpInbnA._____________ ___ ______________________

A. J. — DAN IY S, ju prlejjflra, rveikata ir trvčb
Kietais rtrieliala, vietoje M.00 dabar tilt ________
KlnttUla TtrEelUla tik _______________________ ~

A. J. — AUKŠTA KULTO RA _ MAUKO* 0*ON»*
Keūooėa fe Rotom IrpOdtleL Dabar UA

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETIBŲ
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 ___________________  $15.0<i

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri palto išlaidom*.

$10.00
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trims mėnesiams - $ 9.00
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other USA lecalitiea $30.00 per year, 
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sancius tunelinius raketinius lizdus ir turėjo fotogra
fijas iš Dardanelų, kuru gyventojai matė atomines ra 
ketas. Gromyka tada turėjo paskubomis smukti iš 
Kubos, nes tada Sovietų valdžia, gavusi prez. Kennedy 
ultimatumą, jau planavo kaip lengviau pasitraukti iš 
visos nelemtos istorijos. Gromyko išskrido, o čia paliko 
Dobryniną, kuris, ko gero, patarė paklausyti ultimatu
mo ir daugiau taip nepasielgti.

Gromyka melavo tada, jis meluoja ir šiandien. Jis 
tvirtino Jungtinėms tautoms, kad Sovietų Sąjunga ir 
kitos “socialistinės” valstybės nesikiša j kitų kraštų 
vidaus reikalus. Jis nori, kad Jugtinės Tautos patikėtų 
apie Sovietų valdžios nesikišimą Į Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vidaus reikalus, apie “liaudies seimą”, “rinkim 
mus”, apie to seimo nutarimą ’’Įsijungti” Į Sovietų Są
jungą ir apie okupanto sudarytos delegacijos vykimą Į 
Maskvą. Jis mano, kad Jungtinių Tautų nariai nebepri
simena Kersteno komiteto, kuriam dešimtys TLietuvos 
pareigūnų papasakojo, kad buvo išprievartautos vi
sos trys Pabaltijo valstybės.

Gromyko mano, kad Jungtinės Tautos užmiršo,
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išakyrns seknadlenioi. sss------

9 vaL ryto iki S yaL vakaro, ieštadieniaia — iki 13 vtl
---------  ------ ' ■' lll» 1 ~ — =

Gromyka melavo ir meluoja
9 t / Z

Nespėjo Andrei Gromyka baigti savo kalbos Jung
tinėse’Tautose, sen. Henry Jackson, veiklus senato už
sienio komiteto narys, gerai pažįstąs komunistus ir vė
lesnius sovietų valdžios atstovus, viešai paskelbė, kad 
Grokyka melavo ir meluoja.

Tai yra didelis Įžeidimas. Viešai pasakyti, kad ki
tas žmogus meluoja, jau reikia būti atsargiam, nes už 
*tokĮ pavadinimą žmonės labai dažnai Įsižeidžia. Anks- 
?čiau už tokį pavadinimą Įžeistieji iššaukdavo savo prie
dus į dvikovą, ausis apskaldydavo ir šiaip peštynėmis 
bandydavo' spręštT klaušimus, kurių negalėdavo išsprę
sti Įrodymais. 5 : ‘ y \

Gromyka ,kaip ir ’ aukščiausiosios sovietų tarybos 
pirmininkas Brežnevas yra dideli komediantai. Surau
kę savo veidus, jiedu ir kiti grupės nariai, žinodavo, 
kad teisybė yra kitokia, bet niekas negalėjo vyriausy
bei ar aukštiems pareigūnams padėti. Jie patys visus 
savo reikalus privalo taip susitvarkyti, kad iš balto Pa
darytų juodą, jiedu žino, kad tikrovė yra kitokia, bet 
sovietų agentai’ privalėdavo vaidinti nekaltą avinėlį ir 
visada- juo būti savo namuose ar svetur. fr

Gromykapinojo, kad sovietų valdžia pasiuntė;! Ku
rą ištisą karinę brigadą ir apgyvendino ją šalia Ha- 
\ vanos, artimame sostinės priemiestyje. Gromyka vai
dino nekaltą avinėli, paneigdamas persiuntimą Į Hana-; 
ha ištisos sovietų kariuomenės. Tokiems darbams Gro
myka tiko. Pradžioje jis Įtikinėjo . Jungtines Tautas.- 
Jis mokėjo tokias scenas.taip gražiai atlikti, kad jo vai
dinimo nepažįstantieji žmonės gali juo patikėti/- Bet 
kas Gromyka pažįsta tai išvykę Į Europos kraštus, 
nieko. nepaprasto - nepastebi. <

Jeigu ne sen. Henry Jackson, tai daugelis žmonių, 
būtų patikėję Gromykos vaidyba ir klausimą būtą 
linkę spręsti pagal Gromykos teigimus, kai jis to
kia ramia. mina tvirtina, kad sovietų valdžia Kuboje 
neturi savo atomo raketų.

Amerikos prezidentas jau turėjo šimtus fotografi
jų, rodančių sovietų inžinierius, planuojančius ir ka-

k-aip-sovietų valdžia pakvietė Londone likusią Lenkijos 
vyriausybę tartis su Stalino sudaryta vyriausybe de
mokratinei tvarkai Įvesti ir kaip visi Londono vyriau
sybės nariai buvo suimti ir sušaudyti. Tai buvo Mask
voje pasirašytų susitarimų laužymas ir sovietų pilicijos 
valios primetimas visai Lenkijai. Pradžioje lenkų val
džiai vadovavo komunistas Gomulka, o dabar vadovau
ja Ed. Gierekas.

Vengrijoj sovietų policija suėmė buvusį Vengrijos 
premjerą, sušaudė ir kitus apreigūnus. Nesikišti Į Ven
grijos reikalus pradėjo nužudymų vieningą košmarą, 
nes vadas nėjęs tartis su sovietų valdžios paskirtais pa
reigūnais, buvo nužudytas kartu su vengrų štabo virši
ninku ir kitai kariais.

Gromyka melavo Jungtinėms Tautoms, kai jis 
tvirtino, kad sovietų vyriausybė nesikiša Į kitų kraštų 
vidaus reikalus.: Jie kišasi, suima, žudo ir vėliau suim
tuosius dar: apšmeižia.

Lietuviai sovietų klastą, melą ir žudynes geriau 
prisimena, negu bet kuri kita tauta. Lietuviams Gro 
myka nedrįsta meluoti į akis, kaip jis dnsta meluoti 
Jungtinių Tautų narams;

Kiekviena lietuviška šeima gali prisiminti apgau
lę, melą ir klastą vartota pirmomis okupacijos dieno
mis. Jie prisimena prievartą., kurią sovietų karo jėgos 
ir policija taikė krašto gyventojams. Kiekviena lietu
viška šeima prisimena, kad ji buvo priverstai palikti na
trius, žemę, santaupas. 'Kiekivenas lietuvis žino, kad 
okupantas dar ir šiandien išnaudoja kiekvieną paverg
tą lietuvį.

Gromyka gali meluoti neišmanėliams, bet ne lietu
viams.

P. STRAVINSKAS

KAS YRA LIETUVIU BENDRUOMENĖ
Daug nesusipratimų su LB 

vadais kyla dėl to. kad jie savo 
LB laiko ne tuo, kuo ji yra pa
gal teisę, o tuo, kuo jie ją įsi
vaizduoja, bet kuo ji iš tikrųjų 
nėra.

LB pagal teisę yra eilinė mū
sų draugija, tuo tarpu kai LB

vadai vaizduojasi ją esant mūsų 
“p-igimtine bendruomene”, at
seit, susidariusia ftė ftiūsų valios 
pareiškimu, pagal valstybės Įsta
tymus. o savaime, be jokio ffiū- 
~u vabos pareiškimo, net mums 
rni nežinant, to nejaučiant, “pa
gal mūsų prigimties reikalavi-
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mus”,u.pagal gamtos įstatymą žino, nepažįsta. tuo paliečiama asmens garbė;
(lex naturae), net pagal Dievo! “Prigimtinės” bendruomenės^ 3) tos ar kitos draugijos1 (mūšų.
įstatymą (lex Dei).

Tokia mūsų prigimtinė bend
ruomenė, tiesa, yra, bet, tai yra 
ne teisinė Bendruomenė (Rechts- 
gęmę.inschąft),, kaip teisės sub
jektas; o yra mūsų etninė gru
pė, mūsų tautinė bendruomenė 
(nacionąlgemeinschaft), tai mū
sų lietuvių tauta, nacija, kuriai 
priklauso visi lietuviai, kur jie 
bebūtų, kur begyventų. Ji, iš j 
tikrųjų,. susidarė savaime, šim
tais ir tūkstančiais metų, jos 
žmonėms to nei nepastebint, ne
jaučiant. Bet ar galime pasaky
ti, kad taip susidarė mūsų išei
vijoje įsteigta Lietuvių Bend
ruomenė, tikriau pasakius, ne 
viena LB, o daug' jų, įvairiose 
valstybėse, kaip, pvz., ‘JAV LB, 
Kanados LB, Vokietijos LB, 
Australijos LB . ir kitų kraštų 
LB. kurios gi yra mūsų pačių 
valios pareiškimu (sutinkamai 
su jų kraštų — valstybių įstaty
mais) įsteigtos ir dabar veikia 
teisės pagrindais?

Ne! Visos tos mūsų LB nėra 
jokios “ptigimtinės”. o teisinės 
bėndrūomenės (Rechtsgemein- 
sčhaft prasme), aiškiau sakant, 
drauįgijės.

'Įstatymai “prigimtinių bend
ruomenių”, kokia vaizduojasi 
mūsų LB vadai, netgi nei ne-

sąvoka yra visai ne teisinė, o tik 
sociologinė, kurios nereikia su- 
plakti su teisine, ką daro mūsų 
LB vadai, laikydami savo drau
giją (LB) “prigimtine” bend
ruomene.

KQ NEGALI DARYTI,. BET 
DARO MŪSŲ LB VADAI

Vaizduodamiesi savo draugi
ją (LB) “prigimtine” bendruo
mene, jbs vadai: 1) tos savo 
draugijos (LB) nariais laiko vi
sus lietuvius, net ir' tuos, kurie 
nenori jais būti; 2) jie rūšiuoja 
lietuvius į pilnateisius ir “ap
rėžtų teisių”, šiuos pastaruosius 
žemindami, laikydami lyg ir ne
pilnais lietuviais; 3) jai nepri
klausančius lietuvius jie netgi ir 
“teisia” per savo draugijos (LB) 
Garbės Teismą, kuris skiria 
“nusikaltusiems” LB įstatuose 
numatytas “bausmes”./.'

Tas visa nesiderina su valsty
bių įstatymais, nes r 1) niekas 
negali to ar kito asmens laikyti 
be jo valios pareiškimo tos 
draugijos nariu, duriai jis nėra 
pareiškęs savo valios būti jos 
nariu; 2) niekas neturi teisinės 
galios asmens žeminti, jo, kaip 
tautinės bendruomenės nario, jo 
teisių kažkokiu “aprėžimu” (jų 
“susiaurinimu” ir pan.), nes.

■ gi atveju’^LS’gapbės/teismas) 
necjali draugijai' nepriklaūsaneid 
asmens “teisti”,,1 įskiįįt jam kaž
kokių “bausmių”. 'Lž tokį “teis
mą” patys ‘teisėjai” gaji- lengvai 
atsisėsti į' kaltkiamig^ suolą 

f valstybės teisme..
'PASTABA: Iš viėnoš'spąudąį 

ruošiamos P. Stravinsko rąštų. įp 
credo knygos.. - - . N, Red.

— Iždo- departamentas /susta
tė, kad komerciniai bąnkaĮ gali 
mokėti 8.25% 4 metų indėliams.

KAR. DINEIKA ; .

Ideali kūno kultūra lietuvių tautai
BENDRI PRINCIPAI LIETUVOS ŠAULIŲ 
KŪNO KULTŪROS EIGAI NUSTATYTI

Lietuvos šauliams — sušaulinti 
visą šalį, stiprinant tautos sveika
tą ir pajėgumą.

Lietuvos šauliai galėtų pasidžiaugti svetim
taučių atsiliepimais apie lietuvių jaunikaičių kū
no sveikatą ir pajėgumą.

(Tąsa)
Be to, čia lietuvio būdo susiformavimo at

žvilgiu turi nemanos reikšmės ir pernelyg vieno
das ir pramogom neįvairinamas ramus ūkio 
darbas.

Pirmiausia mūsų ramiame žemdirbių kraš
te jau jaučiamas pažymys, kuris drumsčia ramy
bę ir viltį Į šviesią ateitį — tai pavargimas ir ne 
bet koks bet tik nuo žagrės darbo. Vienu būdu 
negalime prileisti, kad Įvairiarūšis fizinis ūkio 
darbas gryname ore ir mūsų krašto ir gyvenimo 
sąlygomis būtų vienintelė “kojų nebepavilkimo’’ 
priežasL/. Sveikas fizinis ūkio darbas, sąryšy su 
ijgienos bojimu, stiprina visas kūno pajėgas ir 
flldina kūno ištvermingumą. O Lietuvoje mato
me visai ką kitą. Fizinis darbas daro jau neigia

mos Įtakos, silpnina kūną ir nustelbia dvasios 
pajėgas.

Šituo pervargimu ir gyvenimo sąlygų Įtaka 
ir tegalima paaiškinti bent bendrai imant išto- 
būlėjusį lietuvių būde ypatingą lėtumą, kuris 
net kartais pereina lyg į apsnūdimą, į visišką ne- 
reagavimą į išorės reiškinius. Iš čia ir pasingu- 
mas, ne visiškas sakysiu, bet tam tikras: lietu
vis neapkenčia netobulumų, bet ir nesiima griež
tai nuo jų nusikratyti. Tai jau yra tapęs Įgimtas 
daiktas. Paveldėjimas užgriebia ir gyvenimo ap
linkybių padaromas įtakas.

Jei atsiminti, kad ir tautiniai žaidimai su 
gimnatsikos bei atletikos elementais jau nuo se
no nyksta, nes žmonės, jausdamiesi ganėtinai pri 
sikamavę paprastu darbu, jų nebesiima ir pa
miršta, tai galėsime lengvai sumesti, kad fizinis 
tovis ir darbas atsiliepia ir būde, o žaidimų (ne 
ratelių) nykimas yra aiškus fizinio silpnėjimo 
pažymys, ir tų visų reiškinių priešastys glūdi .se
novėje.

Kreipkim dėmesį pirmiausia Į mūsų tautos 
žmonių palyginant silpnus plaučius ir netvarkin
gą širdį. Tai tamstoms patvirtins kiekvienas pri
tyręs Lietuvos gydytojas.

Kas gi galėjo taip paveikti mūsų žmonių 
-varbiausių gyvybės organų stovį?

Tas dalykas gydytojų veik netiriamas. Bet 
jau iš to, kas aukščiau pasakyta lengva susipra

sti, kad tam turėjo padaryti lemiamos įtakos Pra
eitų amžių gyvenimo būdas.

Nenorėčiau sutikti su kai kurių gydytojų nuo
mone ,kad ilgi ir jėgų įtempimo reikalingi karai 
būtų galėję pagrindinai pakirsti fizinės organi- 
zadijos patvarumą. Svarbesnė priežastis bene 
bus (ir tikrai) lenkų įvestos Lietuvoje baudžia
vos ir alkoholizmo įtakoje.

Juk tik įsigilinkime! Per 3 ar 4 amžius lietu
viai neturėdami nei nuosavos žemės, nei laisvės 
urėjo fiziškai dirbti daugiau, negu pajėgdavo. 

Paprastai dieną buvo dirbamos ponų žemės, o 
naktį savosios, nes prie to vertė įvairios duoklės. 
Lengva suprasti, kad toks darbas ir neprimiego- I 
imas gali pakirsti ne tik paprasto žmogaus, bet 

ir milžino pajėgas. O jei dar prisiminti lietuvių 
geriamą iš nuobodumo ir apmaudo degtinę, ku
rią sulenkėję bei lenkai ponai lietuviams pigiai 
teikdavo, tai suprasime ir dabartinį lietuvių lin
kimą girtuokliauti ir iš to. kylantį jėgų ir sveika
tos pakrikimą.

Galop reikia skaitytis ir su šviesos stoka, 
kurios dėliai mūsų varginami žmonės negalėjo 
žinoti paprasčiausių sveikatos palaikymo taisyk
lių. Todėl ir iškvėpuotas oras, ypač^naktimisj.pri- 
vdėjo prie plaučių, o per Juos ir'prie širdies ga
dinimo.

Visa tai yra ta per paveldėjimą įgautoji “do
vana”, kurią būtinai reikia turėti galvoje nusta-

4 — MaŪJ1SNO«. 

tant bendruosius dėsnius Lietuvos šaulių kūno 
kųtlūros eigai. Nesiskaitydami su minėtomis-są- 
lygomis ir savybėmis, mes darytumėme pagrin
dines fizinio lavinimosi klaidas. Ir vietoje pįjė- 
gtimo, sveikatos ir grožio,'suteiktume mūsų šau
liams dar didesnę nejėgą, ir dar labiau pakenk- 
tuihėm jy širdžiai ir plaučiams.

Todėl tenka rimtai žiūrėti į individo savybes 
ir Į visos tautos fizinį stovį, ir tenka šaltu protu, 
prityrimu ir mokslo daviniaias vadovautis pasi
renkant tas ar kitas kūno tobulinimo priemones, 
tuos ar kitus jų vykdymo būdus bei metodus.- '

Mes negalime vaikiškai, kaip tai daro kai 
kurie sportininkai, imtis tokių mankštymo prie
monių, kurios gal pilnai patenkins mūsų šaulių 
sikarščiavimą prizuoti ir tuščios garbės ąįekž- 
nus, bet, bendrai imant, nepagerins jų fizinės 
organizacijos stovio.1 ' ' ? )

Ne» Mes šauliai turime kreipti fizinį lavini
mą Į save ir Į mases, Į visą tautą ir turime pir
miausia stengtis atgauti ją fiziškai, kad būtų at
sparesnė ligoms ir negrėstų jai išsigimimo pavo
jus Tuo keliu eidami mes laimėsim!

Visa tai svarbų žinoti ne tik šauliu fizinio 
lavinimo vadovams;’bet ir kiekvienam atskiram 
laukui. Jau tikras savęs pažinimas yra pirma hfi, 
ūna pakopa į išsivadavimą.

(Bus daugiau)

CHICAGO t, ILL. Friday, September 28, 197^"**



■ BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Bl. Tek: OLympic 2-1004 

PETRAS BIELIŪNAS
- 4348 S«. CALIFORNIA AVĖ. Tel.; LAfayeUe 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. I.ITUANTCA AVE. Tėl.: YArds 7-1138 -1139 

” STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWIGZ)

2424 WEST 69th STREET REpoblie 7-1213
23rd PLACE Virginia 7^671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4416 

~ pTj?ridikas ~
3354 So. HALSTED STREET Tel YArds 7-1911

f - naujienos. CHICAGO t. ILL Fnday, September 26. 1979

Mažeika S' Evans
Laidotuvių DirektoriaiIndijos vienuoliai

EUDEIKIS
SUSIRINKIMŲ

GAI DAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

BRONĮSLAVAI KARAZIJIENEI mirus,

TeL: YArds 7*3401

Nuo

Passbook Savings.

Direktorių

Asociacijos

AMsuLaHŠO 
PATARNAVIMAS

11 susitarimą, 
binti 374-8004

Lietuvio Pensininkd S-gbs 
Chitagoje Valdyba ir Nariai

SUSI- 
skai 

evan- 
leidi' 
evan

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

‘Lietuvos Aidai’
KAŽI BRAZDŽIONYTt

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

can (15 1/2 oz.) 
Libby ’s Pink Salmon 

egęs 
cup cheese cracker 

crumbs
cup chili sauce 
cup mflk

4 Yrarš Savings 
t tieate 

(Minimutn S500)

TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEŠTO 

BaLyše.

Lhtcagos

Lietuvių

Laido tu vii

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

ral. ryto.
Vadija Altai Dėvima

- Talati HĖirifoek 44413 

71Š^ Ša. MApLkWOOD AVI 
CHICAGO, ILL. 40439

skausmo prislėgtiems, jos vyrui Juozui, dukterims, sū
nums su šėimdmis ir kitiems giminėms bei pažįstamiems 
reiškiame nuoširdžią užuojauta ir kartu liūdime.

— Europos kare vadai pagei 
dauja, kad Europoje būtų dau
giau JAV karių.

MOVING 

Apdraustas parkriūstyniaj

‘ ANfANAt VILIMAS 

Tai. 882 irbi 376-5794

’IR. K G. BALOTAS
AKUtERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Radical Bulldins) Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius

Jei neatsiliepia, ;

JJR. VYT. TAURAS
SYDYT0JAS IR -HIRURGA, 

gandro praktika, spoc. MOTERŲ Ilges. 
Ofisas 2632 WEST STtk STR2ET 

Tols PR S-1223
OFISO V AL.: piriL. antraiL, trožud. 
ir peakt. 2^4 ir 5-8 v*L rak. feitadir 
lūiia 2~4 v*L popiet ir kitu laiku 

M£»l susitarimu.

Motery išprievartavimai

CHICAGO. — Arti Belmont 
ir Broadway gatvių sekmadie
nio rytą automobilistas šaudyk
le gras ndamas vieną moterį, 
Įstūmęs ją į savo automobilį, 
r.usivežęs į Forest Preserve iš
prievartavo ir paleido. Tą pačią 
dierą miesto pietinėje dalyje 
vienas 15 metų amžiaus pusber
nis Laflin gatve einančią 15-me- 
tę mergiotę įstūmė į 9213 So. 
Lafl n namo rūsį ir išprievar
tavo. Prae’viai išgirdę mergio
tės rėkavimą pranešė policijai 
ir vaikėzas buvo suimtas.

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

lietuviškus renginius
Priklausė Vokietijos

Bendruomenei Hanau

Keli aldermanai spaudos kon
ferencijoje pripažino, kad įsta
tymai yra pasenę ir persilpni 
kovoti su šios rūšies kriminalu. 
Dabar gaunasi įspūdis, kad įsta
tymai labiau gina piktadarius, 
negu piktadarių aukas.

1 ^511 S-gos narei 
A. t A.

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir nartlų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi n 
ateityje.

Sąskaitą apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE, 

Bridgeview, IL 60455 
Tel. 598-9400

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

"Jūs tyrinėjate Raitus, nes tarhtės juose turj amžinąjį gyvenime 
jie tai ir yra, kurie liudija apie mane". — Jono 5:39.
Mūsų tekste pasakyta, kad Šventasis Raštas apreiškia mums Viešpati 

Jėzų. Todėl norintieji jį pažinti turi ieškoti žinių apie jį Šventajame Raš
te. Tuo tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus. ŽnK> 
nių žodžius galime priimt’ tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo žo
džiu. O norint suprasti kas parašyta, reįkia šventosios dvasios pagalbos. 
Šventąjį Raštą reikia netik skaitytį bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 
reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengę 
paimti mums Dievo duotąsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamais ge- 
rijms darbams.

0R.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ,PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirto. 6—7 vai. vak. 

Ofiso tėlof.t 776 ^880 
Rvzidandjot tslrf.: M3-5545

DR. ERANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2511 W- 71 Sf. Tol. 737-5145

Tikrina akis. Priteikti akinius ir 
“contact lenses’"

VaL azai susitarimą. Uždaryta treč.

CHICAGO. — Per praeitą sa
vaitgalį Chicagos pietinėje da
lyje išprievartautos septynios 
moterys, daugiausia sekmadie
nio rytą. Vienas toks, išprievar
tavęs 19 metę moterį mašinoms 
pastatyti aikštėje prie 63 gatvės 
ir Woodlawn Ave. ir atėmęs $56 
jos pinigų pamokė paleisdamas: 
“Niekada nepas’tikėk nepažįsta
mais. .. Aš esu plėšikas.”

Du Chicagos aldermanai (se
niūnai) pare kalavo, kad miesto 
Taryba ištirtų tą išprievartavi
mu epidemiją ir nustatytu bū
dus ir priemones kaip sėkmin
giau kovoti su ta piktlige.

•Sen'ūnai pagaliau sujudo, kai 
sužinojo, kad keli ginkluoti 
niekšai vakarinėje miesto dalyje 
privažiavę prie CTA autobusų 
sustojimo vietos dvi moteris, 
laukiančios autobuso važiuoti į 
darbą, jėga pasigrobę nusiga
beno.

DR. Č; K. BOBELIS
ProStMttJš,. inkštų ir. šlapumo 

. tžkų chirurgija.
5(325 Central avė.

Št; Petersburg, Fia. 33710
Teh' (813) 321-4200

GVbyT&lAS IR CHIRURGAS 
Community klinikot 

Medicinos direktorius 
a938 Š. Manheim Rd., Westchetfer, IL. 
VALANDOS: 3—9 darbo d ienom i y ir 

kas mitrą šeštadienį 8—3 vai. 
falą 562-27^7 «rb4 562-2728

SOPHIE BARCUSĮ 
RADIJO iĖlMOS VALANDOS

Vk*< j»r*|ram«4 ii WOFA,

. .. 14«4 ML JU M.

Lictimy kilta: kasdien nuo pir
madienio iM penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet šeštadienūii 
ir Rekmadieniaif nuo 8:30 iki 9:30

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ,

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

Telef. 476-2345

TEI------BE 3-5893

DIL A< B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 WMt 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

kaip tarnautojas.
Abu dirbdami ir taupiai gy 

vendami, 1957 m. nusipirko se 
ną narna Hanau mieste Klau

PERKRAUSTYMAI 

‘wMOVIng
Leidiniai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. Ilki K AŠ 
Tai. 5-8063

Laidoj mo pamak-l3 tekstai: 
Nesibijok, nes aš tavy išgelbė
jau, aš tave vardu šaukiau, tu 
esi inaho. Jezaja 45. 1

Todėl priimkite vienas kitą, 
senweg 20. Tą namą iš pagrin- kaip Kristus jus priėmė, Dievo 
du atremontavo, atnaujino ir'garbei, 
pritaikė šiems moderniems lai
kams. .-

Iš pirmos santuokos susilau
kė dukros, o iš antros — dviejų 
dukrų ir sūnaus, kurie visi sa
varankūs.

Buvo geras bičiulis ir 
pratęs evangelikas. Netik 
tė, bet ir rėmė finansiškai 
gelikų spaudą ir knygų 
mą. Kaip Hanau lietuvių 
gelikų liuteronų parapijos pir
mininkas buvo darbštus, rūpes
tingas, pareigingas ir draugiš
kas. Už tai kunigas Fr. Skėrys 
savo atsisveikinimo žodyje jam 
išreiškė padėką ir pagarbą. Įvai
riomis progomis jis paremdavo' 
ir kitus 
aukomis. 
Lietuvių 
apylinkėj

Laidojimo apeigas Hanau pa 
grindinėje miesto kapinių kop
lyčioje 1979 m- rūgpiūčit) mėli 
8 d. atliko vietos kunigas Hap- 
pelt ir kunigas 
Mannheimo. Po apeigų laVbnaš

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254 4470

Hermanas Septvmius, gimęs 
1901 m. rugsėjo mėti. .24 d- Pa- 
geldyniuose, Klaipėdos krašte, 
mirė 1979 m. rugpiūčio mėn. 2 
d. plaučių vėžio' ligos pakirstas 
Hariau miesto ligoninėje, su
laukęs beveik 78 m.

‘Pradžios inokyldą.—baigė tė
viškėje, vėliau lankė Spartes- 
niąją mokyklą Klaipėdoje ir 
baigė Tauragės mokytojų se
minariją 1927 m.

1936 m. vedė Krenertaitę iš 
Laugalų kaimo, prie Katyčių. 
Iš tos santuokos susilaukė duk
terį Uršulę.

Iki 1939 m. mokytojavo Įvai
riose mokyklo'se Klaipėdos kraš
te, kaip Deglių, Leigiriuose ir 
šyškrantėje. Po Klaipėdos kraš
to prievartinio prijungimo prie 
hitlerinės Vokietijos t.y. tūks
tantmetini Reichą 1939 m. mo
kytojavo Gerviškėmių kaime,

Joniškiečiįi LSB8^rybės ir Kultūros 
klubo poatostogmis susirinkimis 
įvyks astradiė.-iĮ, žĮLiio 2 d., 1 vai. 
popiet Vyc.ų salėje, 2-t55 W. 47 St. 
Visi nariai ir norintieji būti nariais 
kviečiami atsilankyti; Bus daug svar- 
b.ų pasitarimų ateities reikalais. Po 
rusirinkimo bus vaišės.

A. Kalys

Kasdien nuo pirmadienio IH 
penktadienio 9 vaL vak.

Viso? laidos .
bangA 100 AM.

St. Petersburg, Fla., 8:30 vaL p.p 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71.t Street
Chicago, lūihois 60628 

Telef- 778-5374
■ -IT---- ...........

Tender Pink salmon, a protein-rich bounty from the sea, 
catches compliments and savings for the budget-minded cook.

Noted for its delicate flavor, Pink salmon in convenient 
7 3/4 oz. or 15 1/2 oz. cans offers economy compared to Red 
or Sockeye, but provides a similar bonus of com plėtė protein 
at well as some important vitamins and minerals.

Fisherman’s Pie is an updated version of the ever-popular 
salmon loaf recipe, with some creative seasonings to comple
ment the frėsh Pink salmon flavor. The eye-catching topping’s 
* “fisherman’s net”; cheese cut into rippled strips with a pastry 
cutting wheel. Slice this entree into hok» tempting wedges and 
serve it with a citrus salad or lerrton-butiered gteeri beans. 
A catch of Pink salmon from the kitchen tupbodttl means 
“smooth sailing” — and savings, for the creative cdok!

Fisherman’s Pie
jar (2 1/2 oz.) sliced 

mushrooms, drained 
(optional) 

tablespoon instant 
minced onion

Salt and pepper to taste 
slices American cheese, 

cut into strips
Lemon wedges, garnish

Preheat oven to 375°F. Drain and flake salmon. In medium 
bowl, thoroughly combine eggs, crumbs, chili sauce, milk, 
mushrooms; onions, salt and pepper; stir in salmon. Pour into 
greased 8-inch pie plate; heat 30 minutes or until heated 
through. Arfange cheese on top of pie; heat an additional 
5 minutes or until efletse is partially melted. Cut into wedges. 
Yields about 6 servings. ____— . -

buvo išvežtas į miesto krema
toriumą sudegintu

Koplyčioje apie 70 žmonių 
atsisveikino su velioniu. 1 o lai
dojime' apeigų visi dalyviai b..- 
vo pakviesti į kavinę.

Žmonai, dukroms, sūnui iri 
k tiems giminėms re.škiu Lie
tuvių Evangel kų Liuteronų 
Bažnyčios išeivijoje vardu savo 
galiausią ui uogautą ir kartu 
sii jais liūdžiu netekęs gero 
draugo klaipėdiškio.

Mokytojas Hermanas Sėp^y- 
nius buvo vėtytas ir mėtytas, j 
Dabar jis po v.šDkių klajonių; 
surado amžiną p'ihio vietą] 
Hanau miesto kapirėse. Gražiai 
ir krikšrioniškai baigęs šios že
mės kelionę, iškentęs didelius 
likimo smūgius ir vargus peri 
Antrąjį pasaulinį karą ir po’ to,] 
ilsėkis Viešpaties ramybėje, i 
mielas broli Heimanai, Tu ne-] 
sulaukei laisvos ir neprklauso-i 
nios tėviškės, kurią taip nuošir-] 
džiai mylėjai ir labai, labai 
branginai.

W»«f 83rd St, Chlcage. KL 8062$ ,prie Gumbinės, Rytų Prūsijoje. 
PRošp«ct 8-5084 Į jgųį ra rudenį jį paėmė į Wėhr- 

machta — vokiečiu kariuome
nę. Po pagrindinio apmokymo 
paskyrė belaisvių apsaugai Vir
balyje ir vertėju. 1943 m. ko
mandiruotas į Danija ir čia su
laukė karo pabaigos. Pateko Į 
anglų belaisvę šlesvig-Holšteine 
prie Heidės; Už poros mėnesių 
buvo paleistas.

Sugrįžti į savo tėviškę jam 
nebuvo Įmanoma. Apie savo 
šeimą nieko tuo laiku nežinojo. 
Dirbo visokius darbus, kad tik 
gyvybę išlaikytų.

Iš Pinnebergo' jam pasisekė 
1945 m. rudeni palėkti Į DP 
stovyklą Bfeiiiėriė. Šito lagerio 
gyventojai buvo vėliau perkelti 
iš Bremeno į Stadt Allendorfą 
jjrie Marburgo ir iš ten Į Hanau 
miesto kareivines.

1947 iii. jis pradėjo, darbą 
šitVO profbšijoje kdip liio’kyto- 
jdš Hilgeršhausene, prie Mel- 
suhgėh; Hfešsene. čia jis sušipa- 
žino su savo antra gyveninio 
drauge ir su ja gyveno iki gy
venimo pabaigos. 1950 m. persi
kėlė Į Hahjiu mieštą ii- čia ino 
Rytojo darbo jau nebegavo ar 
henorėj o riio'ky toj aii|ti ? Dirbo 
iki pensijos visokius darbus

KNOW YOUR HEART

HELF YOUR HEARI FUND

HELF YOUi HEART fhl



Draugo 219 nr. vedamajame spaudos genocidą. Kaip jis vyk
ti. kv. rašo apie knygų naikini- sta ir kas jį vykdo? 
mą okupacijų metais. Naikini- 

. inas, apskritai, pasireiškė vidu
ramžiais religinių kovų metu 
knygų deginimu. Išskandavęs 
lietuviškų knygų būdingus nai
kinimo atvejus okupacijų me
lu. vedamojo pabaigoje b. kv. 
taip rašo:

"Apie mūsų knygų genocidą 
parašyti mus paskatino šiais me
tais minima 75 metų spaudos 
atgavimo sukaktis. Prisimena
me šia proga ano meto kovoto
jus, varganus knygų leidėjus ir 
knygnešius, o taip pat ir skai
tytojus. Lietuviška maldakny
gė. elementorius ar kuri kita 
knygelė jiems buvo didžiausia 
šventenybė, nors slepiama, bet 
nuolat gerbiama, mylima.

Myli ir dabar okupuotas lie
tuvis lietuvišką knygą. Jei mū
sų tautiečiams ten pavyksta iš
leisti geresnę lituanistinę kny
gą, jos nedidelis (okupantų leis
tas) tiražas per dieną kitą iš
graibstomas. Dar nuoširdžiau 
laukiama, mylima pogrindžio 
spauda, kukliai mašinėle per 
kalkini popierių rašyta. Be ga
lų .laukiama išeivijoje išleista 
lietuviška knyga.

Bet ar mes, išeivijos lietuviai, 
tikrai mylime savąją lietuvišką 
knygą? Ir taip, ir ne. Knygų dar 
išleidžiame, bet su jų pirkimu 
blogiau, tiražai mažėja. Taigi 
reikia susimąstyti ir daugiau 
pamilti savąją knygą.”

Tačiau autorius nutyli apie j 
išeivijoje vykstantį 1

-

£

1 *
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Jau retinti metai Lietuvių 
Bendru oinenė, besirūpinanti 
kultūriniais ir švietimo reika
lais, skelbia spaudos platinimo 
mėnesius,, bet savo reklamose 
niekuomet nepamini Naujienų
— seniausio lietuviško dienraš

čio. Jei pridėsime viešai ir ne-; 
viešai varomą prieš Naujienos 
propagandą ir skleidžiamus me-,1 
lūs apie jų tarnautojus bei dar
buotojus, tai gausime spaudos 
genocidą, prilygstantį spaudos mos ir Valdo Adamkų globoja-1 pažinti ir pareikšti savo asme- 
draudimui bei vidurmažio fana-

Rugsėjo 26 dieną palaidojome 
agr. J. Karazijos žmoną. Kokia 
tragedija: prieš porą dienų at
važiavo žmonos sesuo iš okup. ■ 
Lietuvos aplankyti savo sesutės 
su šeima. Vieton džiaugsmo po 
tiek metų nesimatymo, su aša* I 
romis ir širdgėla dalyvavo savo į 
sesutės laidotuvėse. Liko liū- ■ 
d:nti šeima, giminės ir draugai.

Pamaldos buvo šv. Kryžiaus. 
bažnyčioje. Šv. Mišias atnašavo .

Nim*i, l»m« — f>*rd«»lmv! 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

mas. Po atostogų, šio mėnesiu’ iiiską nuonidnę jas užsisakant, 
tiku veiksmams. Atmintina, kad* pabaigoje, išvyks 
tai vyksta tolerancijos ir mo
derniais laikais.

Tačiau atsiranda ir išimčių- 
šviesiu spinduliu praeitais me
tais nušvito dr. Alekso Zotovo 
iš Detroito pavyzdys. Jis buvo 
pakviestas šiame mieste pra
vesti lietuviškos spaudo's plati
nimo vajų. Dr. Zotovas ne tik 
suruošė visų laikraščių bei pe
riodinių leidinių parodą, bet irj 
pats pirmasis užsisakė Naujie
nas vieneriems metams.

K. Petrokaitis

- Prof. Juozas Žilevičius, 
Mūžikoltfgijds archyvo vedėjas, 
po ilgo ir intensyvaus darbo, 
nusipelnė geras atostogas ir 
poilsi; Atostogas jis praleidžiaji' ----- r- ----------------yi.cnvivu.iu

lietuviškos1 Tabor Farmos vasarvietėje, Al-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigąri

American Travel Service Bureau

gyventi duk
ters šeimoje, Bailiinorės- mies
te. ?' ' '

— S. Jokūbaitis pakviestas 
Toronto Lietuviu Namu vedė- 
jų-administratoriuni. Lietuvių j 
Namai yęa tapę ne tik finansine, 
bet ir kultūrine institucija, taip

Platinimo1 vajaus proga Naujie
nos siunčiamos susipažinimui 2 
savaites' nemokamai.

— BALF’o Chicagos apskri
ties ir skyrių valdybos rengia 
BALF’o 35-riu metų sukakčiai 
atžymėti koncertą su Čiurlionio 
Ansambliu. Koncertas Įvyks

kun. A. Stasys. Jis palydėjo ir 
į kapines. Dalyvavo daug agr- 
Karazijos draugų. Pensininkų 
draugijos vadovybė, nes velionė 
draugijai priklausė.

Palaidota Lietuvių Tatuinėse 
kapinėse. Po laidotuvių, daly
viai buvo pakviesti pietų į Gold 
Coast restoraną. K. Paulius

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidęętas „...J
2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. Virginia 7*7747

;pat lietuvių bendravimo centru? 1979 m. spalio mėn. 27 d, šešta-

— Albinas Karaliūnas, Cice- 
iro, III, pratęsdamas prenume- 
'iratą ir prisiųsdamas $7 auką, 
tarp kita taip rašo: “Be Naujie
nų nieko tikro negalėtum suži
noti, nes šiuo laiku atsirado vi-

• šokių melagių ir propagandis-
’ L1** j tų. Jie išgalvoja visokių melų, 

I*kad tik galėtų patraukti žmo- 
Įneš ir įvykdyti mums svetimas 
Į idėjas, netgi rusiškos kilmės. 
Jei ne Naujienos, tai taip teisy
bės ir nesužinotum, nes jos iš
kelia

’ Tad gyvuokite ilgai ir toliau ra- 
■ šykite teisybe”. Dėkui už laišką 

ir už auka”. .
• - • ■ t

— V. Valkavickas iš Mar
quette Parko, Vilniaus Krašto 

•Lietuvių Sąjungos veikėjas, be 
j raginimo pratęsė prenumeratą 
ir ta proga parėmė Naujienų 
bedimų $7 auka. $2 atsiuntė

aikštėn visokius melus.

9727 S. Western Ave., Chicago, HL 60643 Jonas Vnima\ Tos apylinkės
tautietė užsisakė Naujienas vie- 

!nam mėnesiui'tikslu tinkamiauTelef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivu kelio- i v. .. . . ......

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda I susipažinti. Dėkui visiems- 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k.'aštus: J >
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teiki am ę infer- 
macijas visais kelionių reikalais. '

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisu rezervuoti vietas
Iš anksto — prieš 45-60 dienų. ’ . . •... ■ -

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

sąvo 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 SPALIO PRADŽIOS IKI ŠIŲ METŲ 
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
SIUSIME NAUJIENAS-UŽ 8 DOLERIUS.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati

nimo vajaus talką!

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir šv. 
Krvžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti

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

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_________ V

iidienį, 7:30 vai. yak., Marijos
Aukštesniosios mokyklos audi
torijoje. šiam koncertui bilietus 
galima įsigygti p. Jono Vaznelio
Gifts International prekyboje, - «...
2501 West 71st St, Chicago, Ill. ■ vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
60629. Reikalui esant — telefonu gyvenantieji prašomi užsisa- 
471-1424.

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

839-1784 arba 839*5568.

DĖME SI O
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability* apdraudimas pensininkam* 
Kreiptis:

A. L A U R A I T I S i 
♦645 So. ASHLAND AVĖ. ‘ 

523-8775

BALF’o Chicagos
Apskrities Valdyba
-, ' i
LB Marquette Parko
valdyba rengia RU*.

• (R) 
apylinkės 
DENS BALIŲ, kuris įvyks spa-i 
lio mėn. 6 dieną 7 vai. vak. Šau
liu namuose 2419 W. 43rd St., 
Bus trumpa meninė programa, i 
Šokiams gros K. Venckaus or-, 
kestras. Kviečiame lietuvišką 
visuomene atsilankyti. Valdyba.

■ (Pr.) Į

gyvenantieji prašomi užsisa 
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.,
Chicago. TL. KW29

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

įvairi andrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus i
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybė* į
Pardavimas ir Taisymas
2646 West G^th Street
Tel. REpublie 7-1941

f

Tuo reikalu Jums gali dau 
į padėti teisininko Prano šulo 
Į paruošta, — teisėjo Alphons» 
[Wells peržiūrėta,. .‘‘Sūduvos 
i išleista knyga su legališkomii 

_. ' formomis.Jis

SAViNlNKAS PARDUODA
Marquette Porke i vakarus nuo Ca
lifornia 4 miegamųjų mūrinį su yal- 

; gemvoju, centraliniu oro vėsinimu 
ir šildymu, taip pat garažu. Apie 
345,000. - Tel. 476-5163.

I

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus- , -ų 

P. N EDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-598C’

■ ♦ - . J

i — Juozas Iešmantas, Spring 
Valley, Ill., kiekvienais metais 
paremia Naujienų leidimą. Dė
kui už '• ankstybą’ • prenumeratos 
pratęsimą^ ii’-’ta 'proga atsiustą 
$5 auką kalendoriui. Justas Vei
kutis • ir P.1 Laurinavičius' iš 
Brighton Parkdr atsiuntė po $2. 
Dėkui visiems. Visi skaitytojai 
prašomi remti ’Naujienas ir jas 
platinti. Visi lietuviai kviečia
mi j jas atkreipti savo asmeniš
ką dėmesį, gerai su jomis susi- ro Lietuvių kapinėse.

./ RETĖJA NARIŲ EILĖS
Staiga mirė V. Mardosas. 

priklausė Dainavos ansambliui, į Knyga, su formomis gauna 
Šauliams, Lietuvos < 
Marquette Parko 
chorui.

Laidotuvių išvakarėse, rugss-, 
jo 24 d. V:30 vai.', vak. buvo atsi- i 
sveikinimas A. Petkaus koply-, 
Čiojė. Atsisveikinimą pravedė 
Šaulių Sąjungos rinktinės vadas 1 
VI. Išganaitis. Liūdinčiai žmo; į 
nai ir šeimai pareiškė užuojau- į 

_ tą. Garbės sargyboje ir laidotu- j 
♦ vėse dalyvavo uniformuoti'šau-' 
liai. žodį tarė ir Dainavos an- j 
samblio atstovas. Sugiedota, 
giesmė. Palaidotas Šv. Kazimie-,

Operai irimą Naujienų administracijoje 
parapijos 1739 South Halsted St., Chica 

įgo, ILL.’60608. Kaina $3.00, 
Pašto išlaidoms pridėti 90c.

1 T

SKOKIE DOVENSHIRE

BY OWNER. S189,500 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

M. ŠIMKUS ii

Notary Public ?
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokį blaokaL—

HOMEOWNERS POLICY

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

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

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

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savu ... 
yra naujas skaitytojas. Priede ........... dol.
Pavardė ir vardas .........................................
Adresas __________ __ ______ ______ ___ _

, kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

ENERGY 
WISE

IN TOWNBUSS. OPP, 
Biznio Proga — Mieste

F. Zapolis, Agent 
3208 >/2 W. 95th St. 
Everg. Park, 111. 
6C642, - 424-8654 L

STATI TAl«

insuaanci

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loser!

SIUNTINIAI Į
’ . MARU A NOREIKIENe

2608 West 69th St, Chicago, IB. 60629 « TeL WA 5-2787

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

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

— General Motors pareiškė, 
kad naujai išrasta baterija elekt
riniams automobiliams galės 
būti pakrauta daug kartų ir bus 
naudinga iki automobilis važi
nės apie 30,000 mylių. Po to jau 
reikės ją pakeisti nauja.

^State Farm Are apd Casualty Company

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinių sklypai pard.

3 GRAVE LOTS 
LITHUANIAN NATIONAL 

CEMETERY 
Reasonable price. 

476-7548

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys 
mento laiptai — Šaligatviai.ir kita

Kalbame lietuviškai 
TeL 476-5635"

Porčiai

Į

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

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖ
SE parduodamas dvieju kapų sklypas 
su paminklu. Paminklas, pilko ak
mens, vidutinio dydžio. Vieta: LOT 
No. 26. BLOCK 30, Section No. C. 
Kaina 1968 metais - Sl-315.00.

Rašyti:
Box 234 
c/o Naujienos 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

RENTING IN GENERAL
Nuomos

i

3.

■ 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.

Tek 776-5.162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI- 60629
-i

HELP WANTED — MALI
L Darbininkų Reiki*

te

$

$

.<

BtCOZENE

$

— Pietų, Afrikos premjeras 
Botha pataria parlamentui pa
keisti dabar veikiantį aparteido 
įstatymą.

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even, 
severe itching can be treated 
with a special drug You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*'. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching.

Y-:-.-:.

6 ROOMS—2 BEDROOMS
Stove and refrigerator. Gas Heat. 
1st floor. Occupy. Nov. 1 $150.00 a 
mo. 23rd and So. Albany. Near 
Schools and Church. Children wel
come. '

521-4119.

DIAMOND HEAD 
RESTORANAS

SAV. ZITA IR RIČARDAS 

SHLAUSTAS I8

CHURCH CUSTODIAN
BEVERLY 

Salary, benefits, plus 
apartment.

Call: PASTOR PETERSON 
445-7557 or 445-7558

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiarns.
Skambinkite Zitai arba Ričardui.

Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 

ir kitokie patiekalai.
Atdaras 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio^

3321 W. Columbus Drive, Chicago, 
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie) 

Tel. 925-1678

s.-

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Immediate openings for experi
enced industrial sewing machine 
operators. Located 440 N. Wells 
1J4 Blocks from the Merchandise 
Mart.

Apply 7 a.m. to 3 p.m.
Some English necessary.

...........  Hiwwimmm

SKAITYK PATS IR PARAGINK
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

j — MAUJIlWOt, CBĮCĄtO «,' IU. Friday, September 28, 1979




