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VALSTYBĖS SEKRETORIUS EDMUNDMUSKIE DĖKOJA ALTAI
Valstybės sekr. Ed. Muskiė, 

dėkodamas už ALTos pirminin
ko dr. K. Šidlausko sveikinimą, 
atsiuntė laišką, kuriame pažymi, 
kad pasaulis yra sąmyšyje. “To- 
kiame pasaulyje, —- rašo Mus- 
kie, — tikiu, kad JAV turi būti 
pastovumo ir tvirtumo šaltinis, ę . ■ . . r ' - ■’ • . •

Amerika tebepasilieka didžių ga-Įd:Jmu 
limybįų šalis, Jeigu ir yra rizi-' ” ■
kos, taii yra ir' galimybių. Pa
naudosiu visus 'sugebėjimus ves
ti mūsų užsienio politikai. Savo 
naujose atsakingose, pareigose 
esu reikalingas Jūsų paramos”, 
— rašo Mūskieį . ' ' •’

. * * *

SIEKIANT IŠLAISVINTI ‘ 
s ;; B. GAJAUSKĄ •'

KARBITO PIŪKLAI GALI 
BŪTI PAVOJINGI

CHICAGO, Ill. — Sears & Roe
buck bendrovės pardavinėjami 
kąrbito (carbide) piūklai varto
tojui. gali būti pavojingi. Sears 
bendrovė pardavė apie 55,000 to-

Karbitiniai piūklo danties ga
lai tyra žymiai kietesni už kitas 
piūklo dalis. Tas kietumas su- Į 
stiprina piūklą, lengviau juo 
pjauti, jis gali atpjauti kietesnę 
medžiagą, bet tas kietumas su
daro pavojų piovėjo sveikatai. 
Piūklo danties galukas yra tru
putį storesnis. . Tas karintas, 
greitai besisukdamas, kartais iš-* T’ • 1 ' • i 4 T JJVOlv vAIl j XXMX LvLliJ IOAmenko's UetavųTaryba pa- muša piaUą np<> a&s Jei.

siuntė raštus AFL-ClO tarptau
tinių santykių direktoriuj Ernest 
Lee,; senatoriuj Alan Cranston, 
kongresmanui Benjaminui Gil
man, , dėkojant, kad jie sutiko 
rūpintis išlaisvinimu, -okupantų 
kalinanioBąlioGajausko.Ą

. . Juos visus 'aplankė Brt Ga- 
jaųskienė, gyvenanti Santa Mo- 
iiica, Calif., ir uoliai besirūpi
nanti, kad atgautų laisvę B. Ga
jauskas. Jaūšie;ąiikštį pareigū
nai pažadėjo'padėti

gu besisukdamas piūklas palie
čia piovėją, tai gali jį sužaloti. 
Buvęs atsitikimas, kad šitaip iš
trūkęs piūklas vieną, žmogų' už
mušė. ....

••

' Sears bendrovė yra pagami
nusi" priemones nelaimei išveng
ti. Kas į Sears kreipsis,' tai veltui 
gaus tas priemones ir nurody
mus, kaip išvengti nelaimės.

Izraelio ir Egipto-atstovai tariąsi dėl Jeruzalės Jikimb.-. Izraelis nori valdyti visą miestą, bet 
* Egiptas’ reikalauja Jeruzalę padalyti.CHOMEINIO PRIEŠAS NUŠAUTAS

4'

mi_-

CICERO ;ALTOS REZO-
A' LiucŪA' < L

Cicero Lietuvių Tarybos ; šu 
šauktame..bįrž^dtyęm^u
nėjimė biivd .priimta' režoliucija 
ir pasiųsta JAV vyriausybės na
riams ’dėkojant už Lietuvos, in-riams ’dėkojant už Lietuvos, in
korporacijos nepripažinimą, ska- .
tinant, kad JAV J.b'ūtų kariškai 
ir ekonomiškai, stiprios.’..ir tada 
galėtų dar j .\šėkmingfąu ■ ginti 
žmogaus ar fąiitų tęfsęs, ginti pa
vergtus kraŠt jis, ->'V /

TĄRPTAŲTINLT KONFE
RENCIJOJ ŠVEICARIJOJ

Specialia telegrama dr. Kazys 
Šidlauskas,. ALTos pirmininkas, 
įgaliojo df.- Petrą Wy.tenu atsto
vauti Amerikos Lietuvių Tary
bai Šveicarijoje vykstančioje Pa
saulio antikomunistinės lygos 
tarptautinėje konferencijoje. To
je konferencijoje bus ir antras 
ALTos atstovas — dr. Petras 
Kaškelis. . ' ,

|ALT Informacija).

StEAGAJ&i$ LAIAfg^į^

MASKVĄ-, Šoyųęfų,
žurnalistas Gebrgi- AŽbatov, įta
kingas- ųfeienib^oli tikos 
interpretatorius,’;, komuril^u ■ tar
pe skleidžia|žiniąsį^ąd -šiuomet ų 
lapkričio mėnesį Afiagrikds 'rin
kimus gali laimėti R. įįeągan.

Arbatovąs komunistarus pasa
koja, kąd'Šoyi^iUj Sąjungos’ va
dai yra pasirųpše^vesti-biznį su 
Reagąnun.nčs Sovįęlų - yadai jau 
ir anksčiau varė biznpšu respub
likonų administracija.

Gerai informuoti Sovietų, šal
tiniai žino, kad spaudoje, televi
zijoje ir radijo stotyse varoma 
labai didėlė propaganda prieš 
Carterį. šios priemonės gali pa
veikti amerikiečius ir versti juos 
keisti krašto prezidentą.

Of AMERIKOS SOSTINĖJE

J į® . ■■ ’

MULA CHOMEINI NENORĖJO, KAD JO SŪNUS BŪTU PREMJERU
PREZIDENTAS RENGIASI PIRMIAUSIA SVARS

TYTI 52 AMERIKIEČIŲ LIKIMĄ

TEHERANAS, Iranas. — Die
vas yra didis, jei mane paskyrė 
Irano prezidentu, — pareiškė 
Abolhasan Bani Sadr, kai Isla
mo parlamentas jį išrinko ir pri
saikdino Irano prezidento parei
goms.

Bani Sadr jau. ėjo Irano res
publikos prezidento pareigas. Jį 
išrinko Irano ■ piliečiai balsavi
mu, nors iš tikrųjų toms parei
goms paskyrė Islamo revoliuci
nis komitetas, bet komitetas 
jau baigia savo dienas. “Išrink
tas” naujas Islamo parlamentas, 
kuris ims savo žinion krašto val
dymą ir rengiasi leisti svarbiau
sius įstatymus.

Bani Sadr pirmą kartą Isla
mo revoliucinės tarybos buvo 
prisaikdintas prezidento parei
goms šių metų sausio 25 dieną. 
Už dešimt dienų pats mula Cho- 
meini patvirtino pirmą Irano

JAUNIMAS TAIKIAI - 
REGISTRUOJASI

CHICAGO, III. — Pirmadienį 
jaunimui dar nebuvo aišku — 
turi jaunimas registruotis, ar 
dar nereikia. Aukščiausiojo teis
mo teisėjas patvarkė, kad pri
valo registruotis, kaip preziden
tas Carteris yra įsakęs.

Aukščiausias teismas tiktai 
vėliau galės nuspręsti, ar prezi
dento įsakymas teisingas ar ne
teisingas. Jeigu teismas išaiš
kintų, kad vyrų registracija bū
tų priešinga Konstitucijai, tai 
tada galės ją nutraukti, bet jei
gu ji būtų teisinga, ir registra
cija reikalinga, tai tada gali 
kraštui pasidaryti žalos, jos ne- 
pravsdus. Privalo registruotis ir 
tie, kuriems sąžinė neleidžia 
būti karo tarnyboje. Jeigu jie 
nėužsiregistruotų, tai jokių išim-

— FBI pranešė Senato komi
tetui, kad Medicaid ir Medicare 
progrfimų,operacijose veikia kri
minalinis sindikatas. FBI remia
si 1977 metais Kalifornijoje ves
to slapto tyrinėjimo duomeni
mis.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $630

KALENDORELIS
Liepos 24: Kristina, Ursinas, 

Jurgi, Balanda, Seigis, Vaiže- 
butas. ' - ■

■ REVOLIUCINĖ IRANO VALDŽIA NAIKINA OPOZICIJĄ 
jir ^NE TfK SAVO KRAŠTE, BET IB UŽSIENYJE 
Ji ' - .

Washington, d.c. — Am-; =.t-; —
ęadienį Washingtono priemies
ty j er prie savo rezidencijos fron- 
tinių durų, buvo' nušautas kele
tu revolverio šūvių užsienio ira
niečių vadas Ali Tagatabai. bu
vęs spaudos skyriaus vedėjas 
Irano ambasadoje Washingtone. 
Jį nušovė juodaodis, vaizduojąs 
paštininką, atvežusį pašto maši
na specialaus pristatymo paketą.

FBI ir policija ieško jauno 
negro, kuris su dviem ar dau
giau draugų užpuolė 31 m. paš-, 
tininką Tyrone Frazier, atėmė 
iš jo vasarinę paštininko' unifor
mą ir pašto mašiną, o jį surišę 
paliko nuošalioje vietoje. Unifor
ma ir mašina buvo panaudotos 
vykdant žmogžudystę.

Ali Tabatabai buvo Amerikos 
iraniečių, besipriešinančių mulos 
Chomeini režimui, vadas. Prieš j 
mulą ChCmeinį ir jo valdžią1 
ateinantį sekmadienį buvo ruo
šiamos demonstracijos Wash
ingtone ir Los Angeles. De
monstracijas organizavo ir joms 
vadovavo Ali Tabatabai. Apie 
jas jis kalbėjo telefonu su bu
vusiu Irano demokratinės val
džios premjeru Bachtiaru, dabar 
vadovaujančiu pasaulinei koali
cijai prieš Chomeinį ir jo reži
mą. Tą dęną Ali Tabatabai buvo 
pakviestas kalbėti vienoj Wash
ingtono radijo stoty, tačiau sa
kėsi bijąs eiti iš namų dėl tą die
ną gautų grasinimų telefonu.

Kaip jau buvo pranešta, penk-

KALTINAMI KELEIVIO 
NUŽUDYMU

Trys Čikagos policininkai 
Fred Christiano, Louis Klish 
Fred Earullo — paskirti CTA 
apsaugai, kaltinami nužudymu 
keleivio už rūkymą L trauki
nyje. 51 metų Richard Ramsey, 
būdamas girtame stovyje, nepa- 

įį klausė įsakymo ir pasipriešino 
j areštui. Įvyko muštynės, po ku
rių Ramsey pateko ligoninėn ir 
ten mirė.

Policijos superintendentas R. 
J. Brzeczek pareiškė, kad laike 

/suėmimo nukentėjo visi trys 
policininkai.

ir

- RUSAI AREŠTUOJA
NEPATENKINTUOSIUS

NEW YORK, N.Y. — Sovietų 
valdžia įsakė įmesti į lėktuvą 30 
metų gydytoją, atvežti jį į New 
Yorką ir patarė jam daugiau 
nebegrįžti. Panašiai jie padarė 
su Solženycinu ir kitais Sovietų 
inteliegntais, reikalavusiais pa
grindinių žmogaus teisių, kurias 
garantuoja Helsinkio’aktai. Pa
aiškėjo, kad į New Yorką atvež
tas gydytojas Juri Jarym Arba- 
jev buvo disidentas, pripažįstąs 
sovietinę konstituciją, bet reika
lavęs. pagrindinių žmogaus tei
sių. Rusams nusibo'dę jo reika
lavimai, todėl ir nutarė jį iš
tremti.

Arbajevas, susiorientavęs New 
Yorke, pradėjo pasakoti, kad 
paskutiniais keliais mėnesiais tadienį buvo pasikėsinta prieš 
Sovietų policija suėmusi labai Bachtiaro gyvybę Paryžiuje. Lai- 
daug nepatenkintų krašto gy- ke pasikėsinimo žuvo prancūzų 
ventojų.

UGNIKALNIS VĖL PRA
DĖJO VERŽTIS

Į VANCOUVER, Wash.— Geo- 
• logai jau prieš porą savaičių pra
dėjo pranašauti, kad šv. Elenos 
ugnikalnis vėl prasiverš. Antra
dienio popietę kalno viršūnė vėl 
prasiveržė ir pradėjo versti du
jas, akmenis ir pelenus dešim
ties mvliu aukštumom

Pirmieji smūgiai buvo labai 
stiprūs, bet po kelių valandų ug
nikalnis aprimo, Antradienį ir 
trečiadienį dar buvo keli prasi
veržimai. Ant kojų buvo pasta
tyti visi Couyar srities gyven
tojai.

• - - w' u a

prezidentą ir gavo pažadą, kad gių jiems negalės padaryti. 
Irano'prezidentas klausys mulos  
Chomeinio galutinio sprendimo.

Iki to meto Bani Sadr buvo tik0 nelaimė Chihli įlankoje. 
Irano finansų ministeris. Jis bu- Apsivertus

-.vo labai susirūpinęs sunkėjančia ' darbininkai. 
Irano finansine būkle, bet nieko: ___

tad^ą^galėjo padaryti. Reikalai | _ Antradienį nuo karąčio 
pablogeįjo, kai prezidestas Car-' Amerikoje mirė 75 asmenys; Iš 
leris įšaldė visus Irano dolerius, ■ viso iki trečiadienio nuo karščio 
investuotus Amerikos bankuose 1 nijrė 1,208 asmenys.
ir biznio įstaigose. Prezidentas- —- ——— 
Cartėrjs įšaldė Irano investici-1 Irano parlamente nuotaikos 
jas, kai dabartinė Irano valdžia buvo gana karingos. Pimiadie- 
nutąrė neišleisti suimtų Ameri- dienio rytą buvo sušaudyti pen- 
kos diplomatų ir ambasados tar- ]<i Irano aviacijos lakūnai. • Jie 
nautojų.

Iranu islamiško parlamento draugai ir kaltinami sąmokslu 
naujai prisaikdintas prezidentas Į prieš dabartinę Irano vyriau- 
Bani’ Sadr antradienį pasiūlė1 
nauju krašto premjeru išrinkti 
mulos Chomeinio sūnų Ahmad. 
Mula Chomeini, vc's patyręs apie 
Bani Sadr pasiūlymą, tuojau už
dėjo savo vato ir pareikalavo, 
kad jo sūnus'jokiu būdu nebūtų 
Irano premjeru.

Parlamentui paskaičius mu
los Chomeinio veto,, prezidentas 
Banį Sadr pareiškė, kad jis atei
nančią dieną gal pristatys naują 
asmenį šiam postui, nes dabar 
jam'reikės pasitarti. Jeigu da
bartinis švietimo ministeris 
hammed Ali Rajai sutiktų eiti 

j premjero pareigas, tai visas rei- dus šiuos klausimus, Bani Sadr 
Inž. Idika yra apsistojęs pas kalas greitai pasibaigtų. ’ ’’ ....................

IRANIEČIAI ELGĖSI ŽMO
NIŠKAI SU SUIMTAISIAIS 
WASHINGTON, D.C.— Rich? 

ard Queen, praleidęs 250 dienų 
iraniečių nelaisvėje, užklaustas, 
ar amerikiečiai'ten'buvo žiauriai 
tardomi, mušami ar kankinami, 
atsakė, kad su jais iraniečiai ne
buvo tokie žiaurūs, kaip dauge
lis įsivaizdavo.

Queen pasakė, kad paskutinė
mis 5 savaitėmis jis buvęs at
skirtas nuo amerikiečių, nes sun
kiai sirgęs, jį kankinęs piktas 
artritas. Blogiausia, kad Irane 
jis nežinoj >, kokia liga jį kan
kino. Kai atvažiavo Vokietijon 
ir patyrė, kad jis jokių nervų li
gų neturi, bet kad jį kankina tik 
artritas, tai, sakė, jau pusiau pa
sveiko. Jis apramino suimtųjų 
gimines.

— Kinijoje naftos ieškant iš-

mašinai, žuvo

visi buvo skaitomi Bachtiaro

CHICAGOJE SVEČIUOJASI
ALGIRDAS IDIKA

CHICAGO, Ill. — Iš Brazilijos 
j Tautinių šokių šventę atvažia
vo inž. Algirdas Idika. Kartu su 
juo į Chicago atvyko dvi grupės 
lietuvių šokėjų, kurie kartu su 
kitais šoko šventės metu.

savo pažįstamus Chicagoje. Jis 
čia rengiasi praleisti kelies sa
vaites. /eigų kas norėtų su juo 
susižinoti, tai galėtų jį pasiekti 
šiais telefonais: (312) 991-9081 
arba (217) 546-6203.

Mo-

sygę.
Prezidentas Bani Sadr taip 

pat pranešė parlamentui, kad jis, 
gavęs premjerą Iranui, parla
mento dienotvarkėn įrašys’ 52 
amerikiečių bylą. Jis pareiškė, 
kad prašys parlamentą tuojau 
svarstyti šią bylą, nes nuo jos 
priklauso Irano finansinė būklė. 
Bani Sadr siūlys išleisti visus 
amerikiečius ir tuojau tvarkyti 
finansinius reikalus.

Prezidentą Bani Sadr labai iš
vargino karių planuotas penrers- 

! mas, jis nebuvo tikras, ar pasi
liks krašto prezidentu. Išspren-

— Britanijoj dabar be darbo 
yra 7.8% visos darbo' jėgos ar
ba 1.9 milijono darbininkų. Tai 
didžiausias nuošimtis ir didžiau
sias nedirbančiųjų skaičius nuo 

policininkas ir iranietė, keturi j didžiosios depresijos laikų.

— Dominikos premjere išrink
ta 61 metų advokatė Mary Euge
nia Charles. Tai pirmoji moteris 
to krašto istorijoje tose parei
gose. Jos maža Laisvės partija 
laimėjo rinkimus didele bal 
dauguma.

-------------------- asnienys sužeisti, trys teroristai
— Romoje vagys iškasė tunelį.sulaikyti. Manoma, kad atenta- — Japonai sutiko sumažintiLiaS. M ----- nviiiwjt, luucų. ...

Saulė teka 5-37 leidžiasi 847 P° miesto savivaldybės seifų, tus-'užsienyje efrganizuoja Isla- automobilių vežimą j Ameriką,

, Oras šiltas,
bet darbą jiems nebaigus, poli^mo Sargybinių organizacija, pa

dedant Sirijai ir palestiniečiams..—* Į cijds šuo surado tunelį.
bet visų pirma nori patenkinti 
anksčiau gautus užsakymus.

—Britų komikas Peter Sellers, 
Amerikoje pagarsėjęs apkepintų 
— pajų į veidą, mėtymu bei to
kio tipo kautynėmis, gavo šir
dies smūgį ir išvežtas į Middle
sex ligoninę Londone. Jis yra 
54 metų amžiaus.

skirs daugiau laiko krašto ūkiui.

Komitetas Naujienoms padėti susirinko posėdžio. Iš kairės 
į dešinę matome inž. A. Dubauską, Andrių Juškevičių, dr. Vy

tautą P. Dargį, A. Repšienę. A. Kožicą, J. Jasiūnienę 
ir D. Adomaitį.
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Tur būt, kiekvienas žmogus, skaitydamas Lietuvos istorijoje 
apie Birenus ir jų kunigaikštį Margį (ar Margirį), giliai susimąsto.

Šiemet suėjo 044 metai nuo ios tragedijos, luob metų yasario 
mėli. 24 meną Kryžiuočių ir jų talkininkų armija,'susidedanti iš 
b,ow kanų, apginė Pilėnus ir pu dviejų kautynių vasario žu d. 
pilį suuegmo. rinai degant dar gyvi esą Pilėnų gynėjai, maty- 
uann piaiaimesią, sudegino visą turtą, išžudė savo seimas, palys i 
Lu»xz.uue ir visi mago degančios pilies liepsnose.

Kryžiuočių groDis buvo labai menkas: jokių belaisvių, jokio! 
turto", tik burens Karvių, kūnas i'ilenų gynėjai buvo pasiėmę j 
maistui. '

ivfyz.1 uočių kronika nieko nemini apie jų nuostolius, bet, t m 
but, nuustonai žmonėmis buvo d.deh, nes jie toliau į Lietuvą nesi- 
brove ir guzo atgal.

Pintų gynėjai atliko savo pareigą su stebėtinai dideliu atsa-j 
komyots pajauumu, su begaiim tėvynės ir tautos meile, visai: 
a įsižadėdami savęs. L

Aeuuvo ten Kainos nei apie derybas, nei apie pasitraukimą, 
nei apie nuoiaiuas. lai uesąlygme Kova su priešu, kuh mus nioKo 
ir įpareigoja, juk esame jų palikuonys.

n-uiiig. .vi ai gi ui ir visiems Pnenų gynėjams prilygsta tik* grai-į 
kų sparuečiai, rermopilų tarpeklio gynėjai, metais prieš 
Krisiu, ir Alamo gynėjai 165b metais, xur 18/ vyrai šešias dienas 
grūmėsi su meksiKiecių generolo Antonio Santa .Anna 4,0U0 vyrų 
armija. , i

Dr. Vytautas P. Dargis, Andrius Juškevičius ir Ignas Serapinas atstovavo Reorganizuotą 
JAV Lietuvių Bendruomenę New Yorke vykusioje veiksnių konferencijoje.

tijėlės žmonių neatsakingas po
litinis siautėjimas!

Ir kitas užtarnautas priekaiš
tas tautinių šokių šventės ren
gėjams; kodėl buvo nepakviesti, 
į garbės kėdes nepasodinti < mū
sų centrinių organizacijų pirmi
ninkai, kaip tai VLIKo, ALTos, 
Reorganizacinės Liet. B-nės ir 
kitų atstovai? Juk jie atstovau
ja daugumą ir jų vieta buvo tri
būnoje. Kodėl jie buvo ignoruo
ti, pastumti į pakampes? Tad 
kur tolerancija ir paprasčiausias 
mandagumas? Taip, tai yra dar 
vienas ir akivaizdus įrodymas, 
kad Liet. B-nės vadovai, kalbė
dami apie toleranciją tt solida
rumą, tik blefuoja, tik'žmęnėms 
durnius į akis pučia, kad šie ne
matytų, kur jie suka, kuria po
litine linkme jie įžygiuoja ir pa
čią" Liet B-nę tėinpia-:

Aišku ir kodėl buvo ignoruoti 
politinių veiksnių pirmininkai: 
jei okupanto agentai', njekina 
veiksnius, tad supratitąma, kad 
kitaip negali. darytik^endradar- 
biautojai ir tiltų statytojai. Tad 
ir . -statomas klausimas;.., ponai 
Liet. B-nės vadovai, jąjį?jau ne' 
per toli nužingsniavote į politi
nius šunkelius?

tautinių šokių šventės yra gavu
sios tokį politinį dėmesį: ir JAV 
prezidentų sveikinimai gauti, ir 
prezidentienės net asmenišku 
dalyvavimu pagerbė lietuvius. 
Anksčiau buvo gaunamos ir pre
zidentų nuotraukos, kurios puo
šė šventės leidinius, ko šį kartą 
visai nebuvo.

Prezidentinio dėmesio stoka 
kelia įtarimą ir rūpestį.

Jei Baltųjų Rūmų politikai at- 
'sisakė, kad ir neoficialiai, pasi
telkti jiems siūlomus šventės 

Į dalyvių balsus (net 12,000 jų!), 
• net neatsakė į kvietimą, tai reiš- 
Į kia, kad jie turėjo tam gana rim- 
į to pagrindo. Taip ir yra. Esamą 
I situaciją išžvalgius, galima da- 
| leisti, kad Baltųjų Rūmų politi- 
1 kai, kaip sakoma, jau trenkė du- 
! ris prieš nosį Liet.-B-nės vado
vams ir visiems kitiems tiltų 
statybos politikieriams. Atseit, 
jiems davė įspėjimą baigti veid- 

i mainišką politiką vedus. Iš tik- 
j rųjų, diktatūros šalininkai nie-

Lietuvos oku-ivįeno SUolelio su demokratijos 
vadovais...

Tik didelis rūpestis, kad dėl 
mažos pasimetusių politikierių 
kaltės nenukentėtų ' -Lietuvos 
laisvinimo reikalas Baltuosiuose 
Rūmuose. Jei jau kartą šie mū
sų politiniai pasimetėliai gavo

tinės propagandos pasisekimo. Jeigu V. Daunoras yra nuoširdus monstrubta išeivijos jėga, su ku-Į —' ‘ -
... . . . .. - ---- ■ ria tun skaitytis ne tik vietos j įacja nesutilpo ir nesutilps antlietuvis, tik apsimetęs, ar teroru priverstas (šeima liko’, kaip už- ‘ 

statas) tarnam! rusams, tai pamatęs pilną salę turėjo širdyje labai politikai; bet ir
Kunigaikščio Margio ir jo karių dvasia buvo labai gerai su- ir labai nuliūsti. Jis būtų be galo įmingąs, matydamas salę tuš-1 pantas. 
;ta partizanų, veiitusių oKup. Lietuvoje po 11 Pasaulinio karo, čią, arba jeigu salės iš viso būtų"negavęs, nesužinotų, kad Ame-1 įs- yprasta

Jie puiKiai žinojo, Kad laimėti nėra vilties, o išvengti nelaisvės I rikos lietuviai sąmoningi, supranta savo vaidnąęnj ir nesiduoda 
patys save susprogdindavo. Dabartiniai disidentai, nežiūrėdami 1 sovietinės propagandos apgaunami. ?.
ilgiausių kalėjimo bausmių, sunaikinančių visą jų gyvenimą, kelia j 
tiesos baisą ir išlaiko tautą sąmoninga.

Rodos, turėtume iš šių pavyzdžių pasimokyti ir mėginti sekti 
jų pėdomis, bet taip nėra. Mes, tur būt, esame iš prastesnio 
molio. Kovojame tarp savęs. Daugeliui savo partijos ar organiza
cijos reikalas darosi svarbesnis už bendrą reikalą. Kai kurie tau
tiečiai mano, kad jie būtinai turi vadovauti, visai nesivaržydanii^bai šiltai. , 
kitus niekinti. ‘ : Kai kurie autoriai suranda dar ir šitokį sprendimą: “Jeigu

Griovimas mūsų senų, gerai veikiančių, organizacijų ir no j kas nori j tuos koncertus eiti, tegul eina, o kas,nenori, tegul juos 
ras jų veiklą dublikuoti yra tikra nelaimė. Jau turime labai išgar-j ignoruoja”. Atrodo, kad nė Saliamonas geriau-nesugalvotų, bet 
sintą kažkokį "visuomeninių reikalų komitetą”, kuris mėgina j tikrumoje taip nėra. Juk nesakome, kad kas nori vogti, tegul 
dublikuoti ALTos ir VLIKo veiklą. Tikimės, kad tie "dublika- į vagia, o kas nenori, tegul nevagia. Arba vėl nesakome, kad kas 
toriai" susipras, sustabdys savo niekingą griaunamą darbą ir pri- * nori vaikus mylėti, tegul myli, o kas nenori, tegul vaikus žudo —' 
sides prie naudingos veiklos.
yra paseka tuščių ambicijų, pasėka siauro’ galvojimo.
tarnavimas priešui.

Dar blogiau su visokio plauko bendradarbia u tojais ir tilteliais ’ nisių ruošiamus koncertus, tegul eina, o kas nenori, tegul neina,' 
Jų elgesys yra visai priešingas kunig. Margio dvasiai. Jie nenori; nėra joks saLainomškos išminties perlas, arba gal su jcfkia išmin- 
skirti bendravimo su tauta ir bendradarbiavimo su okupanto {timi nieko nė bendro neturi. Viskam yra ribos, kurių peržengti 
įstaigomis prasmių, kitiems klaidinti. Kai kurie iš jų net pra-! negalima. Taip yra ir su priešo propagandistais. Nors jie būtų 
deda aiškinti, kad komunizmas jau pasikeitė ir jau nepavojingas. J ir dori žmonės, bet kol savo darbais tarnauja Maskvai — jie yra 
Jie nepajėgia ar nenori suprasti skirtumo tarp laisvės ir vergijos t ignoruotini.
tarp demokratijos ir diktatūros, tarp tiesos ir melagingos pro-j Sakoma, kad iš istorijos mo'komės, tai kodėl nepasimokinti 
pagandes. Jie nesigėdijo sakyti panegirikas priešui, kada-tauta j iš Pilėnų didvyrių? Jeigu juos laikome drąsos,, tautos ir tėvynės 
taip sunkiai kovoja ir pamažu naikinama. Tai jau visiškas nu- meilės bei pareigingumo simboliais, tai kodėl nepažiūrėti į naujai' 
tolimas ne tik nuo Pilėnų dvasios, bet ir nuo pareigos ir garbės.! iškylančias problemas iš jų galvojimo taško? Kas būtų priimtina

Jeigu kas mano, kad nepriklausomybę atgauti galima einant t jiems, turėtų būti priimtina ir mums. Kas nepriiintina jiems,' 
per Maskvą, tą žmogų galima nurašyti — jis tarnauja priešui. Į turėtume ir mes atmesti. f

• ar tai suprasdamas, ar ne. Daugelis, dėl savo negalvojimo ai Į Gal išnyktų iš mūsų liikraščių bei žurnalų visokie perdėji-1 kojos* 
naivumo, silpnina visų bendras pastangas. Ryškus pavyzdys yra niai, nutylėjimai, melas, šmeižtai ir ta gausybė koliojimųsi. Gal 
solisto Vaclovo Daunoro koncertas Jaunimo centre. Komunistų ■ pradėtume vaisingą darbą, vietoje ardo'mojo. Taip tikrai kadaise 
partija jį atsiuntė Amerikon propagandos tikslais. i šaunių vyrų ir šaunių moterų gyventa. Nesusismulkinkini patys,

Mes juk esame naikinamos tautos vardu įpareigoti kovoti su j save ligi nereiškmingų dulkių ir nenuskęskim savo gėdoje, 
apgaulinga Sovietų propaganda. Jau vien dėl to V. Daunoro kon-Į -

c cerias lietuviškos kultūros židiniuose vra nepriimtinas. Žiūrint iš ’ . Tr7rT-&T7TT taci
V. Daunoro as.neniškos pusės, yra lik dvi galimybės. Jeigu jis I TAUTINIU §CKIU ŠVENTE - IŠEIVIJOS 
yra nuoširdus komunistas (kuo labai sunku patikėti) ir savo noru ■ • _
a'vyko čia propaguoti sovietinio “rojaus”, lai nebuvo jokios pa- KULTŪRINIS TRIUMFAS
teisinamos priežasties dalyvavimu jo koncerte pnsidsti pne sovie-

Koncerto piketuotojai ir norėjo šia prasme atkreipti Į tai. 
visų dėmesį. Labai gaila, kad kai kam reikia tiesiog kuolu duoti 
per gaivą, kad jo tingios smegenys pajudėtų. Kąi kurie autoriai,; 
rašydami apie V. Daunoro koncerto piketavimą,^cituoja net švento 
Rašto žodžius: “Atėjo pas savuosius, bet savieji jo nepriėmė”.' 
Bet tai netiesa. “Vilnies”1 skaitytojai ir dar karikas jį priėmė la-

Visuomeninių reikalų komitetas” į daro' abortus. Arba vėl nesakome, kad kas non flirtuoti su kaP 
Tai pasi- i myno žmona, tegul flirtuoja, o kas nenori, tegul ją ignoruoja.

į Kaip matome, toks sprendimas, kad kas nori eiti į komu-

j.
XI

gamą

ctuviai demonstruoja Gluca^ centre

J-

reikalaudami laisvės Lietusai^
- (Dailininko J. Tnčio nuotrauka)
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Tautinių šokių šventės ofi
cialus politinis koziris

Demokratijos ir diktatūros 
tarpusavio varžybose, globaline 
apimtimi, nei sportas, nei menas
yra neatjungiamas nuo politi- j suprasti, kad jie yra nepagei- 
kbs. 'Šio poveikio yra įtakojama daujami, tai ir neprivalėtų per 
ir išeivija, tad ir privalu jai į jėgą brautis į Baltuosius Rūmus, 
žengti drauge su gyvenimu...' ir ten tik kenkti lietuviškam rei- 
Tautinių šokių rengėjai turėjo kalui- Tenka konstatuoti faktą, 
puikų, stiprų, paveikų kultūrinį i bad turėtas puikus, politiškai 
kozirį, kurį jie galėjo tinkamai paveikus tautinių šokių šventės 
politiniai panaudoti, bet, deja-.. koziris tapo nepanaudotas Lie- 
Šitokiame didingame, skaitlin- tuvos laisvinimo reikalui, kas ir 
game lietuvijos renginyje buvo tenga giliai apgailestauti, nes tai 
galima lengvai pasigauti dide- didelis politinis nuostolis. Į šven 

| lių, svarių “politinių kultūrinių 
| lydekų” ir jas savop pasitraukti, 
mums taip reikalingų, ypač 
Madrido konferencijai artėjant. 
Gi dabar net mažiausias prezi
dentinis dėmesys nebuvo gau-

yra ne "viehos'kurios pSfilinės 
•grupės ar vienos kurios politi
nės partijos šventė. Tautiniu šo
kių šventė yra visų lietuvių^kul- 
tūrinių pastangų vaisius, .“visų 
lietuvių džiaugsmo Šventei'Tad 
ir šventės vadovas privalėjo 
naudoti savo galvą ir .jausti at
sakomybę ne prieš partiją, ne 
prieš vienos kurios organizaci
jos vadovybę, ne prieš poną V. 
Kamantą ar V. Kutkų, bet prieš 
plačią lietuvija, prieš daugumą. 
Šito reikalauja demokratinis or
ganizacinis principas. Aiškiai 
tariant, šventės vadovai nepri
valėjo šeimininkauti ’ tik .kaip

tę galėjo būti pakviesti tokie 
lietuvių draugai, kaip Goldber- 
gas, kuris Belgrade ginte gynė 
Lietuvos reikalą. Ar nereikėjo Į tinka mažai partijai ir kaip pa
šventęs rengėjams kreiptis į ! tinka okupantui!
VLIKo, ALTos ir kitų centrinių 

negautas nei Prezidento organizacijų vadovus ir juos pa
prašyti sudaryti kviestinių sve
čių sąrašą, lietuviško reikalo rė
mėjų sąrašą ir visus tokius pa
kviesti į šventę, juos pagerbti ir 
savop pasitraukti? Tad šventę,, 
politiniu požiūriu vertinant, ten
ka nurašyti į politinius nuosto
lius dėl pačių rengėjų kaltės.

Šventės salėj pasigesta ir Lie
tuvos laisvės šūkių, išsakančių 
visos išeivijos troškimą ir lais
vės viltį. Atseit, dabar buvo tik 
šokta, kad šokti... Čia aiškiai už
čiuopiamas pataikavimas oku
pantui, visiškai prieštaraująs 
išeivijos daugumos įsitikinimui 
ir jos valiai. Tai tik mažos par

sveikinimas, neatvyko nė prezi
dentienė. O vietinė spauda ir te
levizija pateikė tik žinių trupi
nėlius. Pvz., televizijoje šventė 
buvo parodyta vos tik trumpą 
minutėlę, ir tai matėsi tik tribū
nos svečiai ir daugumoje šokė- 

_ : nei šventės didybės, 
.nei jos platybės neparodė. Tad 
ir statomas klausimas, kas čia 
kaltas, kad šitoks plataus mas
to, skaitlingas renginys negavo 
reikiamo dėmesio, ypač šiais 
prezidentinių rinkimų metais, 
kada kiekvienas balsas yra tie
siog gaudyte gaudomas. Juo la
biau, kad visos kitos praeitos

JAV Liet. B-nės valdybos pir
mininko kerštas sudrumstė 

šventės nuotaikų '

Liet. B-nės Valdybos pirmi
ninkas V. Katkus šventės Užda
romoje kalboje, išvardindamas 
buvusių tautinių šokių’švenčių 
komitetų primininkus, . aiškiai 
asmeninio keršto sumetimu, ne
paminėjo dr. L. Kriaūčeliūno, 
kuris surengė net dvi pasigėrė
tinai sėkmingas tautinių, šokių 
šventes (trečiąją ir ketvirtąją). 
Be to, šventei atsiuntė grąžų 
sveikinimą ir pridėjo gan 'stam
bios sumos čekį. Keršto priežas
tis žinoma ir kerštas aiškus, bet 

(Nukelta į š^stą puslapį)

Plati išeivija, ypač Chicagos 
lietuvija tebegyvena pasiseku
sios. didingos, meniškos ir spal
vingos tautinių šokių šventės 
ženkle. Reikė o tik stebėti, kaip 
pasigėrėtinai meniškai jaunimas 
šoko! Tūkstančiai jaunimo visi 
drauge šoko ka^p vienas, veik 
akimirka į šekio aikštę įbėgda
vo ir tpip pat meniškai vikriai* 
iš jos išbėgdavo: čia aikštė pil
na šokančio jaunimo, akimirka 
ir aikštė vėl tuščia, tai tikras 
meno burtas! Netenka abejoti 
kad šitokio aukšto šokio lygio 
atsickimui teko ir gerokai padir
bėti, daug prakaito lašų nu
braukti ir mokytojams ir šokė
jams. už ką jiems ir priklausė 
visu šventės dalyvių didelė pa
garba ir padėka. Du tūkstančiai 
trys šimtai šokėjų ir arti dvy
likos tūkstančių žiūrovų miniau 
akivaizdžiai pademonstravo išei
vijos tautinį kultūrinį jyvastin- 
gurną. o netiesiogiai ir Liettivos 
laisvės ryžtą. Atseit, buvo pade-'

Sauiio 20 diefrą Marquette Parko parapijos salėje įvyko (R) Liet. Bendruomenės Mar- 
qhette l%rko^apylinkės metinis narių susirinkimas, čia matome to susirinkimo ’dalyvius.

(V. Noreikos nuotrauka)
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(ĮSPŪDŽIAI Iš PIRMOJO BLAIVININKŲ SUSITIKIMO)

V1979 m. rugsėjo 8 d.’-14 vai. redatkorius V. Turčinavicius — 
Vilniuje, blaivininkų klube “šal-| “Girtavimo ir saikingo gėrimo 
finis”, įvyko pirmasis oficialus į esmė blaiviu požiūriu”, 
blaivininkų susitikimas — kon- Susitikimui — konferencijai 
ferencija. Jos tikslas — žadinti L-’ivcr sutartos dvi salės — viena 
iš Apsnūdimo ir įtraukti į ak
tyvią "kovą su girtavimu plačiąją 
A^isuomenę.
jBuvb pakviesti žinomi anti- 

alkoholikai: VVU doc. J. And- 
rįuškevįčienė (turėjo kalbėli 
apie girtavimo paplitimo prie
žastis), VVPI kabineto vedėjas 
VE Voveris (apie saikingą alkp- 
hoiio: gėrimą -kaip girtavimo ir 
alkoholizmo prielaidą),’Pedago
gikos mokslinio tyrimo instituto 
direktorius, mokslų dr. prof. J. 
Vaįtkevičius (apier pedagogų už
davinius ugdant nepakantumą 
alkoholiui), Vilniaus aukštosios 
partinės mokyklos kabineto ve
dėjas Ę.' Bergeris (kodėl jis ne
geria alkoholio), liaudies poetas 
Just i Marcinkevičius (“Meninė 
įitęraiiirą prieš giriarimą ir al
koholizmą”) , psichoterapeutas 
Ą.‘ ĄĮėkseijčikas žadėjo papasa- 
kčrti' apie'32-j o tarptautinio ko- 
v<fš su alkoholizmu kongreso 
darbą.
^Blaivininkai ■ pareiškė ■ norą 

kąlbėti dar ir šiais klausimais: 
-* _ar .' 2 *__  1 - -- -

D; Balnionis

DARŽININKAS IR FILOSOFAS

K

Chicagos upe
t .

M. Šileikis

Vdniaus EMT gamykloje “šalti
nio“ klube/' antroji — PMTI. 
VVU išspausdino 700 pakvieti
mų su programomis, kurie bu
vo išdžiūti Vilniaus mokslo 
įstaigose, ministerijose, draugi
jose, įžyUi^i žmonių ir blaivios 
visuomenės tarpe, šiek tiek pa
kvietimų išdalinta ir kitų mies
tų (Alytaus, b’ržų, Druskininkų, 
Kauno, Kapsuke Kudirkos Na u- ' 
miesčio, Ukmeijės, Palangos 
ir kt.) blaivininkams. Blaivinin
kų aktyvo jėgomis uivo paruoš
tas susitikimo kreipiui-osį įįVil- 
niaus jiniesto yisuomenm^s orga-r 
nizacijas, vadovus, pea5gogus, 
tėvus ir visus, kuriems rūpi ko
va su girtavimu, projektas. ?o 
susitikimo^ buvo numatyta dc-.»njzacijos sekretorium. Gruodžio plaukė telegramos, .atšaukiau- 
monstruo'ti kino fi mą Yrieną|mgn gautas pritarimas LTSR čios susitikimą. Kadangi susiti- 

■-Įkimo iniciatoriai jokio orgkomi
teto nebuvo sudarę, mątyt, jį su-

Kažkoks daržininkas taip uoHai žemę kniso, 
Tarsi jis lobį siektų tenai surasti.
Jis buvo stropus darbinipkas iš viso
Ir stiprus, prityręs lysves kasti.
Daržovėms šimtą lysvių jis sutaisė.
Jo kaimynas buvo mėgėjas daržovių ir vaisių, 
Nedaąiipo|<ęs filosofas,, plepėti Jin^ęs;
Visokiij kyy^ apie daržoves jis buvo prisirinkęs. 
Noi-s'jam ir trūko: praktikos' daržams auginti, 
Jis 'gyvėsi kainiynbi :-^“N<frs tų’ir ’stiprus įtvyras,

- ; ' , ■ •" •

Ąš tave p^Įeink^iu augipiipe d^ržpvįų
Ir tavo daržas'palyginus su mano bus tik tyras, 
O manasis bus,.pilnas įvairių, gerovių. į
Tiesą pąsąkius, aš seniai stebėjau, 
Kad pas tave mažai kaš'užderėjo.
Kaip,tą dąržą tu dar nesužlugdei

sekmadienio naktį”. j Ministrų. Tarybos Kovos su gir-
Rugsėjo 4 d. į LKP VilniausI tavimu komisijoje. Be to, A. Ma- 

LeninO-rajono komitetą buvo iš-!čiulis paskutiniuoju metu jį de- kūrė ir ardomąją veiklą išvystė 
kviestas iniciatyvinės grupės na
rys J. Kančys, kuriam buvo prie- 
kąitšaųta, kad antrasis šios gru
pės narys — A. Mačiulis — at-

rino Vilniaus m. partijas komi
tete. Partijos sekretorius Slyžius 
pagaliau paprašė nurodyti, kam Į 
išsiuntinėti pakvietimai. Kitą 
dieną pareiškė, kad susitikimas 
nebus atšauktas, kadangi į jį pa-

• - y , k J XlAVVVALllXQ ----------- CX L

LŽEMTI vyr. ' m. bendradarbis sakingas už renginio suderinimą 
DiRahponis.y— ‘^Kąip aktyvinti su partiniais organais — esą ap- 
negeriančiuositis- kovai su girta- .gavęs -visus blaivininkus, nes su-' kviesta daug žymių žmonių. Tik
vmią”, VVPI .ddcentė A. Gra- 
batfskienė. 4-^ /‘‘Vaikų: darželis — ___________ t
nepakantumo alkoholiui pradų/išplatinti. Partijos komitete bu- 
įdiegėjas”, PSPIVF statybos 
sk. vyt. kę>hštniktoriuš.'’ J. Kan- 
čys-—-/‘Kovą su girtavimu akty
vinantieji renginiai”, WU vyr. 
dėst. sociologas A. Mačiulis apie 
fevbs su ’girtiriiriu efektyvumo 
didinimą Įtraukiant į blaivinimo 
darbą daigiai! vi^iomenės narių, 
mokytojas pensininkas J. Miku- 
lei’ičius (Alytus)—- apie blaivi
ninko ir blaivybės būrelio veiklą 
aktyvinant kovą su girtavimo 
pditirn.u, J mokytoj a D/'Šilinienė 
(Ukmergė) — apie švietimo dar- 
bųptojų 'moralinę pareigą propa
guoti blaivybę, ^Lietuvos TV vyr. 

............ ' ■' ■

sitikimo nesuderinęs, konferen
cija neparuošta, o pakvietimai

girtavimo palaikytojai, kurie ap
gavo daug blaivininkų ir daug 
blaivybei pritariančių žmonių. 
Be to, Vilniuj buvo paskleistos 
įvairios bauginančios kaibo’s, pa
tarimai neiti j susitikimą. Į tą 
darbą buvo įjungti net įžymūs 
žmonės: prof. A. Čyras, prof.'J. 
Vaitkevičius, ir kiti, štai rugsė-

Mačiuliui ir. kt-.). .NęleisĮą. kąl 
bėti ir kitiemš - daly vianis, 'kurie 
to pageidavo. t . h J ,

Nors susitikimas buvo įvairiai; 
trukdomas, no^s jo programą ir 
sužlugdė girtavimo globėjai/be i 
dalyvavusieji dar labiau aupčato 
blaivybės vėrtę ir reikalą dėl jos 
kovoti vieningai, visomis jėgo
mis. (Iš “Europos Lietiivio”) ■

vd pasiūlyta blaivininkų susiti
kimą1 v— konferenciją atšaukti. 
Iniciatyvinės grupės nariai nesu-, 
tiko, žlugdyti šios priemonės. Jie j Tačiau sekančią dieną' iškilo 
paaiškino, kad pasiruošimas pa-1dar naujų netikėtumų, 
kankamas, pranešėjai pasirucšęj 
pranešimai išspausdinti, pakvie
timai išplatinti, salės susitikimui 
paruoštos, specialiame blaivinin
kų aktyvo posėdyje (PMT insti
tute) aptartos susitikimo orga
nizavimo detalės. Buvo taip pat 
paaiškinta, kad dar 1978 m. lap
kričio mėn. dėl šio renginio’ or
ganizavimo buvo susitarta su 
VEMT gamyklos partinės orga-

pasiūlė jį trumpinti — atsisakyti
dviejų pranešimų, reikalavo ne
kelti diskusijų, nedemontrsuoti jo 6 d. Vilniaus inžinerinio sta- 
kino filmo. Atrodė, kad sekreto
rius rado kompromisą ir konfe
rencija įvyks netrukdoma.

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

' CIAMOS TREČDALĮ METŲ!
yu:-Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa- 
zinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
tinkamiau SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS

. UZ 10 DOLERIŲ. . ’
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati

nimo vajaus talką!

IMi

IEH

tybos instituto rektorius prof, 
dr. A. čyras mokslinės tarybos 
posėdyje perspėjo instituto dės
tytojus ir profesūrą, kad šie, jei 
nenori turėti nemalonumų, Besi
dėtų prie blaivininkų, nedalyvau
tų jų klubo-renginiuose.

: pagaliau-rugsėjo 8 d. 13 vai. 
30 min. Vilniuje į “šaltinio” klu
bą, pradėjo rinktis pirmieji blai
vininkai. Susitikime dalyvavo 
apie 90. -žmonių. Susitikimą — 
konferenciją atidarė A. Golovki
nas. Toliau kalbėjo prof. J. Vait
kevičius, J. Buika ir dar viena 
“šaltinio/ narė bei A. Baranovas. 
Atmo'sfera buvo sudrumsta. Pa
kvietimuose išspausdintos pro
gramos nesilaikyta, klausytojai 
erzinosi, pasigirdo relikų.

Po Šių kalbėtojų A. Golovki- 
1 nas-paskelbė: blaivininkų susiti
kimas .Baigtas: - į Susirinkusieji 
pasipitkino. Į pirmąjį susitiki
mą — konferenciją visi rinkosi 
su viltimi: bus galima pasvars
tyti rimtus pasiūlymus, kaip su
aktyvinti kovą su girtavimu,- už
megzti tarpusavio santykius, re
guliuoti veiklą, priimti įsiparei- 
gojimus, ir kreipimąsi.

Programoje numatyti prane
šėjai J. Andriuškevičienė, L.

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

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608
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“šalti
nio” klubo vedėjas J. Buika ne
atvyko į paskutinį organizacinį 
pasitarimą, numatytą pas parti
jos sekretorių A. Golovkiną. Pa
sitarime A. Golovkinas užtikrino 
4 pagrindinius pranešimus. Po 
to buvo pateiktą juos .papildan
čių jų pasisakymų tematika. Ą.’ 
Golovkinas pareiškė, kad moky-' 
tojų Šilinienės ir Mikuievičiaus 
pasisakymai nepageidautini.’Dėl 
kitų pasisakymų sekretorius ne- 
prieštaravd. Buvo nutarta kitą

• dieną, dalyvaujant J. Buikai; ap
tarti likusias smulkmenas. .

Rytojaus dieną — konferenci
jos išvakarėse — vėl netikėtu
mai. J. Buika atvyko, bet pasi
tarime atsisakė dalyvauti: parti
jos sekretorius A. Golovkinas. 
Jis telefonu pranešė, kad iš visos 
programos paliekami tik prof. J. 
Vaitkevičiaus, inž. J. . Kančio, 
vyr. insp. J. Buikos ir šlifuotojo 
Baranovo pasisakymai. Tą pačią 
dieną į J. Kančio namus pradėjo 
skambinti pakvietimus gavę pi
liečiai (mokyt. J. Germanavičie- 
nė, doc. A. Senuta, rašytoja E. | Bergeris, A. Alekseičikas ar iš- 
Balionienė ir kt.) teiraudamiesi, 
ar tikrai atšaukiamas blaivinin
kų susitikimas — konferencija. 
Paaiškėjo, kad paskutinėmis die
nomis prieš konfęrenciją, nieko 
nežinant iniciatyvinei grupei, rtytiems programoje ir dalyvavu- 
skambėjo telefono skambučiai, I siems susitikime (P. Bakšiui, J. 
Į visas puses orgkomiteto vardu Kančiui, V. Turčinavičiui, A.

gąsdinti ar dezorganizuoti girta
vimo globėjų ardomosios veiklos, 
ar tiesiogiai įbauginti, į susitiki
mą neatvyko. Visai nebuvo leis
ta kalbėti blaivininkams, numa-

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede____dol.
Pavardė ir vardas ________________________________ _
Adresas ___________- ______________________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede  dot 
Pavardė ir vardas _______________ _________
Adresas _______________________ ___________

, kuris

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

• BVPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI ■ • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS Rj

Atdara šiokiadieniais nno

Sponuoriaua pavardė, vardas ir vietovė

Sekmadieniais nno 9 vaL ryto iki 8:30 vai rak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206
jlt r m.w.Trv’ r_r ^rrvirĮnrMrrin

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus__ _ doh
Pavardė ir vardas___________________ _
Adresas--------------------------------------------------------------------------------

Išėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rmkoji

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------------
Adresas--------------------------------------------------------------------------------

Dr, Kazio Šidlausko knyga apie Amerfkoa lietuvių pastan
gas daryti {tako* į krašto politiką. 102 p*l. Kaina 11-56.

Knygos bus išsiųsto*, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adrasu:

“TORNADAS” MARQUETTE r 
PARKE

Šią vasarą gamta nešykšti sa-, 
vo šposais. Praeitąją savaitę 
Chicagą aplankė didelės add- 
ros. Liepos 15 d. .nakties, metu 
(prieš auštant)’, staiga ‘trenkė 
vėjo smūgis į. m ano lęyelę ve
randoje, kurią pasitaisiau, 
kad būtų ne taip karšta mie
goti. Iš abiejų gatvės pusių di
deli medžiai susikabino, šąko- j 
mis i vieną “glėbį’’. Šakos kri
to žemėn ir .visokios šiaukšlės 
užpylė mano akis. Mačiau tik 
kaip mano viena paklodė nu
lėkė į padangės...' Anį galvos 
krito kažkokio namo nulupi
nėti “Shingles”, šakos ir kiti 
daiktai.

Įsikabinau už stulpo, kad- 
atsilaikyti prieš švilpiantį vė
ją. Kai trupu!j.-prašrifo, pama
čiau, "kad gatvė pilna', prilauž-; 
tų sausį: jr žalių, 'medžių šakų, 
o kitos pakibusios^ -medžiuose,, 
įspraustus.... Kazimierječių, vie
nuolyno parke pamačiau per-, 
skelto medžiu-. galtas viršūnes. 
Marquette Rd.l! laikinai buvo’ 
uždarytas tarp' MąplęwQod ir 
Califortiii del laužo,-kurį valė 
miesto darbininkai;,. >’ r

Pranas Adomaitis/kone visą 
dieną valė šaligatvį (ir. aš pa
dėjau) ir nešė į “ielą”. Toliau 
į-vakarus ir į šiaurę, elektra 
buvo.nutraukta. Sustojo, yėsin 
tuvai* ir šviesa užgęšo.

Aš mažai nukentėjau, tik 
tiek, kad mano'rankas krin
tantieji daiktai kiek subadė.Bet 
svarbiausia, , kad laiku įsikabi
nau už stulpo, nes mano love
lė gusties buvo apversta, tai 
nors pagalvės nenunešė. Prieš 
tokią audrą , žmogus lieki be
jėgis. . M.

• Pelėda; turi gražias, dide
les akis, bet.ji jų negali paju
dinti: norėdama žiūrėti kairėn 
ar dešinėn, ji turi pasukti galvą.

IMPORTAM! NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM’ Tablets art 

50% stronger than Doan’s.
Before you take Doan’s FMls for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s, That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen—you can move more 
freely m minutes’ There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Wets. Take only as directed.

No. 79 
_______

icaip.drįstijiifekinti tu mokslą I Taį’įžuJuifl^ 
^ę,;tin^taimąno žodžiai tu nęiskraipykrs ■

Jęi ką protingo išskaitysi, pasakyk; • 
Aš mielai tą žinią panaudosiu

: . ■ Ir šayp-patyrimą išplėtosiu. _ . .Ų)
Bet ar. ne laikąs darbą mums pradėti?

•Ų'.’Aš kai ką;baigiau jau sodiht ir sėti, f ' 
0 tu net lysvių nesi paruošęs 
Ir savo delnų pūslėmis dar nepapuošęs”.

r,x —‘Ašdar nespėjau’ jų sukasti, nes svarstau,:
, Kokią priemonę apdirbimui pavartot gėriau: 

žagre arti-ar kastuvu iškasti. ’ • ‘
Reikia tą pirma knygose surasti. ’■ ' u - « ,, J ’

• :■ Kb čia man skubėti,-dar'suspėsiu’’. ■;
L - —n“Aritu-suspėsi, tai aš dar pažiūrėsiu”,; •

■■ ■■ Pasakė daržininkas ir dirbt darže pradėjo, 
0 filosofąs namo parėjo.

4 Ten skaitė^ teiravos,’ visokius išrašui jis darė,' 
Metodus lygino, o protarpiais jis arė. . 
Kai vieną darbą jis padaro, ; .

, žiūrėk, žurnale jau naują būdą jis surado.
j Viską išardo, iš naujo jis daigus sodina 

Ir jau kitokių būdu agurkus jis augina.
. 'paržininkas gero derliaus susilaukė ' ... ’

i Ir pinigai jam j kišenę plaukė. q „ 
O; kokio savo darbe .filosofas sulaukė.galo?

.Jo per vėlai pasėti agurkai rudenį visi iššalo.
i Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS pagal Krylo

vą, 217 psl., gaunamos Naujiense. Kaina $3.
I ■ y , :

x - .i . / ; t .5 ‘

©
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

Į954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Štankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. čhirĘonio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikiais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja -52.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 52.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
{domiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos ^apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina -56.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 53.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. ,200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

f Ų Z i

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo Išlaidoms.

— MAUJIINO1, CHICAGO i. ILL. Thursday^ July 24, 1980
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Penai, nepurkščiuokite!..
Visi žino, kad prieš porą savaičių Chicagoje vyku- 

- si Šokių Šventė buvo puiki. Visi lietuviai norėjo, kad 
šventė pavyktų, kad kiekvienas pridėtų savo trigrašį, 
energiją, prakaitą, kad tiktai ta šventė būtų sklandes
nė, kad ji būtų pavyzdys kitataučiams, kad ne tik vy
resnieji pasižiūrėtų. į šokiančius, galėtų Ūgus metus 
pasakoti, kad šiais metais suvažiavo virš 2,000 šokėjų, 
ir kad jie pašoko geriau, negu "bet kada lietuviai 
yra šokę. - \ / 4

Visi pastebėjo, kad šokėjai buvo geri, bet taip pat 
matė, kad šios Šokių Šventės tvarkytojai nebuvę reikalin
goje. aukštumoje. juo geriau šokėjai ir škių mokytojai 
stengėsi, aukodami laiką ir prakaitą, tuo silpniau šven
tės rengėjai kreipė dėmesio į tinkamą visos šventės or
ganizavimą.

Lietuviškas jaunimas, tėvai, broliai ir seserys, vi- 
lietuviškoš organizacijos, draugijos ir susivieniji- 
padėjo Šokių šventę iškelti reikalingon aūkštumon, 
tarpu aukštybėn iškeltieji nesuprato Šokių šventės

šventę atvyko ponia Fordienė. 
vyriausias organizatorius, negavęs 
ties prezidento, tai ponios prezidentienes visai ne
kvietė. Kad tai buvo didelė takto neturinčių vadų klai
da, žino kiekvienas. Ryžtingesnieji patys pamatė, kad 
jie nebuvo reikalingje aukštumoje ir nemokėjo jaunų 
žmonių ir jų tėvų energijos panaudoti pasaulio dėme
sni atkreipti į kenčiančią lietuvių tautą. Kti bando 
priežasčių kitur ieškoti. Savo netaktui ir grubumui pa
slėpti jie pradėjo kaltinti prezidentą Carterį dėl visos 
jų žiaurios elgsenos.

Niekas nieko nesakytų, jei lietuviai respublikonai 
savo mitinguose pakritikuotų krašto prezidentą, kan- 
didantuojančio antram prezidento pareigoms termi
nui ,bet kai jie kaltina krašto prezidentą nekreipimu 
dėmesio į lietuvius, kai sako, kad jam lietuviški reika
lai visai neberūpi, kad jis lietuviams nieko nepadėjo ir 
nepadės. Jeigu jis nesiteikė net į kelis laiškus atsakyti, 
jeigu jis nekreipė dėmesio į demokratų partijos gize
lius kartais nulendančius į Baltųjų Rūmų vieną ar an- 
antrą salę, tai tokiam prezidentui tenka parodyti lietu
vių pyktį ir išrinkti kitą žmogų prezidento pa
reigoms.

Mums atrodo, kad kai kurie mūsų tautiečiai labai 
jau įsipolitikavo ir prarado ne tik svetingumo, bet ir 
mandagumo elgesio ribas. Mums atrodo, kad jie labai 
įsipurkščiavo ir neturi jėgų susivaldyti. Prezidentą 
pulti besirengiantieji, turi žinoti, kad jie gyvena kraš
te, kuriame pagrindinės žmogaus teisės buvo įrašytos 
JAV. konstitucijoje ir nepriklausomybės dėsniuose. 
Įsipurkščiusieji nežino, kad prezidentas pagerbia tuos, 
kurie kitus gerbia. Prezidentas būtų atvykęs, jeigu lie
tuviai būtų parodę4 reikalingos toleracįjos, kurią ame
rikiečiai pastebi atvykusiems tautiečiams. Prezidntas 
Carteris tikrumoje savo inauguracijos kalboje pasakė, 
kad jis planuoja ginti pagrindines žmogaus teises. Pra-. 
eitais metais jis pasakė,' kad Europoje nėra taikos, kad 
Sovietų Są junga nenori išlaisvinti karo/metu pagrobtų 
kraštų, šie žodžiai Kremliui sukėlė didelio rūpesčio. 
Prez. Carteris gali pralaimėti rinkimus, bet 
siliks istorijoj.

J preziedntą reikia kreiptis švaria :š^žine

Kauno miesto teatro rūmai

ANTANAS PLEŠKYS

JIS zpar

ir gra
žiausiais tikslais. Negalima, kviesti į lietuvių šokių 
šventę prezidentienės, o vėliau prie durų ją pasitikti 
įžeidžiančiais pikietų plakatais. Respublikonas, atsisto
jęs visų lietuvių organizuojamos šventės priešakyje, 
privalo būtį pinnon eilėn lietuviu, o respublikonu gali 
tapti respublikonu sušauktame mitinge.* Jis 'negali 

rinkiminės

sos 
mai 
tuo 
tikslų ir neturėjo jokios nuovokos apie reikalą atkreip
ti amerikiečių dėmesį ^rvienybę tremtin--'patekusių- ir 
čia sau kelią prasiskynusių lietuvių. Mūsų tariami vir
šininkai įsakė kardus ■ atiduoti be kovos. Mūsų partiza
nus išžudė stribai, o dabartiniai šventės vadai nepajė
gė atkreipti galingųjų dėmesį į mūsų jaunimo didelį no
rą padėti pavergtiems lietuviams.

Visi būtų norėję, kad į lietuvių šokių šventę būtų 
atvykęs krašto prezidentas. Visi būtų buvę patenkinti, 
jeigu į Chicagą būtų atvykusi bent, ponia..., prezidentie
nė. Bet Chicagon neatvyko nė vienas.- Blogiausia, kad 
nė vienas nepasiuntė laiškelio, palinkėdamas jaunimui 
smagiai patrepsėti, o vyresniems praleisti laiką, iš ku
rio būtų aiškiai matyti, kad galingiausios pasaulio val
stybės prezidentas mažai lietuvių tautai vis dėlto pa
rašė laišką. Bet šį kartą ir laiško nebuvo. Šventės va
dai panaudojo visus būdus atkreipti prezidento dėme
sį ir parašyti bent trumpą laiškutį, bet ir tas 
neatėjo.

Iki šio meto prezidentai atsiųsdavo pasveikinimą 
ir gerus linkėjimus šokėjams, o ši šventė nesulaukė—nė 
žodžio. Buvo prašomi krašto prezidentai atvykti, 
bet valstybinis darbas neleido jiems atvykti. Į vieną turėt noro dalyvauti su tokiais netolerantais?

pagyręs uz

laukti prezidento, gad galėtų jam primėstį 
respublikonų propagandos. t

Būtų buvę gražiau, jei Šokių šventęs pirmininkas 
būtų palaukęs, kol kas nors viešai būtų • jį 
didelę toleranciją. Kai žmogus pirmame pareiškime pa
sakoja, kaip jis visų nuomones toleruoja, jas gerbia ir 
su, jomis skaitosi. ;

Kad jis turėjo drąsos apginti Dr. K..Bobelį ir Dr. 
K. Šidlauską, kai lietuviški netolerantai norėjo juos iš
braukti iš Šokių šventės sveikintojų, tai pliusas pirmi
ninkui, bet kai jis neturėjo drąsos pasakyti, kad Nau
jienos yra lietuviškas laikraštis ir kad jį reikia įtraukti 
į lietuviškos spaudos sąrašą, tai pirmininkui išgaravo 
drąsa ir ramiai atsistojo netolerantų eilėDse.

Ar jie mano, kad Baltuose Rūmuose niekas nežino 
tų 80 faktų, kurie pinigus dėjo šmeižto paskviliui iš
leisti-ir nedrįso šmeižtų pasirašyti? Ar amerikiečiai gir
dėjo bent vieną “intelektualą”, pasmerkusį mulų varto
jamus metodus? > •

Nejaugi jie mano, kad save gerbiąs žmogus gali

Konsulo V. Čekanausko ir VLIKo pirmi
ninko dr. K. Bobelio pranešimai

(Tęsinys)
NEPRIKLAUSOMYBĖS VEŽI

MAS STOVI VIETOJE
■ Žvelgiant į praeitį, ką mes at

siekėme ir kokioj pozicijoj Lie
tuvos klausimas šiandien yra, 

. J ‘liuoivyic, XVX3.Via.AJ.tiX O VLZMU.XLJ.L4. XXXVOtunme savo sąžines - pasvarstę] ■ . ■ . ° .. . v. , ,A .i dar nepadareme. Tai nereiškia, orisipazmti, kad per 40 metu, i, , 5. . . -___ .1_1____ _________j. Į kad reikia mums visiems nusi- 
i vilti. Stebuklams ir vėl gali atei- 
I ti laikas. Bet visa veikla iki šiol 
koncentravosi JAV. Ir ką mes 
darėme? Darėme daug: dirbo- 

' me, kalbėjome, barėmės, pyko
mės, vaikščiojome ir važinėjo
me į Baltuosius Rūmus- Ypa
tingai, paskutiniuoju laiku Bal
tieji Rūmai pasidarė kaip vie
šieji namai. Etninių grupių žmo
nės praleido daugiau laiko Bal
tuosiuose Rūmuose negu savo 
vietovėse darydami darbą, kurį 
tūrėtų,daryti. Tas yra .neblogai. 
Aš nepeikiu, yra gerai, kadangi 
kiekvienas, ėjimas, kiekviena

■ nauja . pažintis yra mums nau
dingą, jeigu ne šiandien, tai, ti
kėkimės, kada nors ateityje ga
lėsime pasinaudoti tų žmonių 
pažintimi. . .

Iš savo trumpos praktikos ar
ba įspūdžių, ką aš patyriau bū
damas šitose pareigose per pas
kutinius porą metų, aš galiu 
jums pasakyti, kad esu susitikęs 
su visa eile įtakingų Amerikos 
politikos žmonių ir iš užsienio 
atvažiavusių. Ir tikrai yra šir
džiai miela ir malonu išgirsti iš 
tų žmonių ką nors malonaus 
apie Lietuvą., Daugelis jų žino, 
kas atsitiko Lietuvoje, kokia 
šiandien ten yęa padėtis, bet 
taip pat daug jųjų ir abšoliu- 
čiai nieko nežino.

I akis mūsų veikla JAV. Visi 
laisvojo pasaulio lietuviai, o ypa
tingai pavergtame, okupuotame 
krašte, žiūri į mus tikėdamiesi 
iš mūsų stebuklų.. Aš manau, 
kad jie jau trupučiuką mumis 
nusivylė, kadangi stebuklų mes

1

nuo nepriklausomybės praradi- j 
mo, tas laisvės atgavimo veži
mas nepajudėjo nė colio j prie
kį. Kodėl aš taip sakau? Neno
riu jus nugąsdinti, bet išskyrus 
tą poziciją, kurią ipes išgavoms 

•1940 .m. .liepos menų iš-JAV vy- 
riausybės,’ kuri viešai pasakė 
pasauliui, kad Lietuvos ir tuo 
pačįu Pabaltijo kraštų okupaci
ja ir vėliau įjungimas į Sovietų- 
Sąjungą buvo padarytas netei
sėtai ir tokio klastingo žingsnio 
JAV nepripažins ir iki šiol ne
pripažino. Tai buvo vienintelis 
mūsų didžiausias laimėjimas, 
kadangi iki šios dienos negirdė
jome nei iš vieno politikieriaus 
ar jis būtų amerikietis, ar kito 
krašto žmogus, kuris būtų ką 
nors' daugiau mums pasakęs ar. 
padaręs. (“Draugo” redaktorius-, 
Br. Kviklys, lyg koks Brežnevo 
įgaliotinis, vis nuolatos kartoja, 
kad Helsinkyje Lietuva buvo 
parduota. — A. PI.)

Mes džiaugiamės tuo faktu, 
kad ta situacija neblogėja ir kad 
mes tą Lietuvos okupacijos ne
pripažinimą dar iki šios dienos 
išlaikėme. Aš ir turiu galvoje tą 
vežimą, kurio ratas yra stabdžio 
laikomas, o tas ratas nesisuka 
nei Į priekį, ir, ačiū Dievui, nei 
į užpakalį. v

Dabar, žvelgiant. į. tai. ką mes 
padarėme, pirmiausia krenta į

Ponai ,aprimkite. Be* pagrindo nepurkštaukite. Ne
parodykite amerikiečiams, kad lietuviai, palaidoję de
mokratinę tvarką pačioje Lietuvoje, turi drąsos reika
lauti, kad netolerantai ir demokratijos ardytojai būtų 
net. Amerikoje gerbiami.

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Žandarai užklupo lietuvių redakcijų darbo 
metu ir atsinešė ištisą sąrašą pavardžių, kurių 
be įskundimo jokiu būdu negalėjo žinoti Todėl 
dar nepraėjo ir visa savaitė po suvažiavimo, o 
Ringaudo vadovaujamas šaunių vyrų būrys jau 
statėsi savo palapines vienoje girioje, kuri tęsėsi 
iki N. miesto pakraščių.

Nebe pirmą kartą jie jau statosi savo pa
lapines puikiuose Lietuvos miškuose. Daugelis 
jų buvo ne vien išėję karo mokslą ir atlikę stažą, 
poligone, bet jau buvo užgrūdinti kietose kovose 
ir drąsiuose žygiuose, išvejant iš Lietuvos bolše
vikus. O kaikurie vos prieš metuę tik prasidė
jus laukiamam karui, tebuvo ištrūkę iš baisiojo 
enkavedistų kalėjimo, tarp kurių buvo ir pats 
Ringaudas.

Dar taip neseniai kiekvienas jų dirbo savo 
darbą, gyveno savo svajonėmis. Rin

gaudas bau,j rašyti disertaciją apie Lietuvos ir 
Sovietų Sąjung-s santykius. Dabar po savo di
sertacijos jis turėjo pasirašyti jau savo 
krauju . . . ’

Jo artimas bičiulis Niaura, redaktorius-kul- 
tūrininkas dabar taip pat buvo bedarbis, nes jo 
laikraštis seniai jau buvo uždarytas. Kapitonas 
Perkūnas anksčiau mokė savo jaunesnius drau-. 
gus ginti nuo priešų tėvynę, dabar buvo laiko
mas pavojingu žmogumi, nes mokėjo vartoti 
ginklą.

Irenos tėvas iš tikrųjų nebuvo paprastas kal
vis ir negyveno mažame Žemaitijos miestelyje, 
kaip ji mėgdavo pasakoti Ringaudui. Jis buvo 
savo apylinkėje “garsus” žmogus, tas jo garsas 
jos širdyje ir kėlė nerimą. J

Irena buvo Veršulytė, o jos tikras tėvas bu
vo — Bičkovas. Jos senelis buvo rusas ir caro 
laikais buvo ąukštas valdininkas Lietuvoje. Jo 
būta apsukraus, nes trumpu laiku įsigijo netoli 
Kauno didelį dvarą, o pačiame Kaune nemažus 
namus.

Vienintelį savo sūnų Vilių jis labai mylėjo 
ir nepaprastai lepino, nuo pat mažens jis buvo 
apsuptas visokių auklių ir guvernančių, o tos jo 
auklės, bijodamos netekti geros duonos, stengda
vosi kaip beišmanydarnos pataikauti mažajam 
Viliui, todėl šis greit pasidarė tikras diktatorius 
visuose namuose, ypač kai jis, vos sulaukęs de
šimties metų, nebeteko savo motinos.

Tėvas norėjo padaryti iš jo “didelį žmogų”, 
todėl leido į mokslą, bet Viliukas, matydamas,

kad jo tėvas, būdamas ir mažai raštingas, suge
ba taip lengvai uždirbti didelius pinigus, moky
tis nenorėjo, ir toliau penktosios klasės ne
nuėjo.

♦ * *
Netoli Bičkovo dvaro, prie pat didžiojo vieš

kelio, buvo gražus šimtamargis Norvaišų ūkis. 
Šio ūkio savininkas, Adomas Norvaiša, buvo la
bai griežtas žmogus, bet taip pat ir nemažiau 
tvarkingas ūkininkas. Jo sodyba, ypač pilnas 
avilių, mėlynai dažytų, didelis sodas ir iš tolo 
šviečiančios baltos langinės, kreipė visų praei
nančių ir pravažiuojančių dėmesį.

Norvaiša buvo žinomas visoje apylinkėje, 
nes seniau, kol dar lietuviams tebebuvo drau
džiama spauda, pas jį visuomet buvo galima 
gauti slaptai iš Prūsų atgabentų lietuviškų laik
raščių ir knygų. Caro žandarai nuolat darydavo 
pas jį kratas, bet jam vis pavykdavo laimingai 
išsisukti.

Senis Bičkovas į' Norvaišą žiūrėdavo krei
vomis—jis jautė, kad ten dažnai apsilanko knyg
nešiai, bet pasiųsti žandarai gaudavo iš Norvai
šos savo dalį ir* .išvykdavo “nieko neradę”-, o 
pats Bičkovas taip ir neišdrįso atvirai “sutepti 
savo rankų” kaimynystėj gyvendamas. Todėl 
net garsusis knygnešys Bielinis dažnai pas Nor- 
vaišus surasdavo sau prieglaudą.

Mūsų darbo tikslas yra ap
šviesti tuos nežinančius. Mes pa
sidarėme, kaip sako amerikie
čiai, Public Relations (viešųjų 
santykių) žmonės. Mes einame 
kur tiktai galime ir skelbiame 
tą žinią apie Lietuvą. Kartais ką 
nors laimi, kartais nieko nepeši. 
Aš norėčiau jums pristatyti 
šiuos du pavyzdžius: neseniai 
Los Angelėj lankėsi Mr. Schul- 
mann iš Washington©, tai yra 
specialus patarėjas prezidentui 
Sovietų S-gos reikalais. Jis kal
bėjo’ grupei žmonių. Tur būt, 
buvo virš 500 auditorijoje. Prieš 
tą jo pranešimą, man teko su 
juo asmeniškai susitikti ir pasi
kalbėti. A^.ir mano kolega Esti
jos konsulas užklausėme:

— Esi Sovietų S-gos reikalų 
specialistas, ar tu savo paruoš
toj kalboj ką nors užsiminsi ši
tai auditorijai apie Lietuvą ir 
Pabaltijo’ kraštus?

Sako:
— Ne. Aš nebuvau pasirudšęs 

apie tai kalbėti, bet, žiūrėkite, 
po šitos paskaitos, po šito pra
nešimo bus klausimų sesija. 
Jeigu jūs iškelsite klausimą, aš 
mielai jums atsakysiu.

Gerai savo paskaitą skaitė. 
Atėjo klausimų laikas — paklau
sėme. Gerbiamieji, daugiau kaip 
5 minutes kalbėjo apie Lietuvą 
nuo pat okupacijos pradžios iki 
šių dienų, kokia yra Amerikos 
užimta pozicija šituo’ klausimu 
ir kokia situacija yra šiandien 
Lietuvoje.

žmogus buvo puikiai infor
muotas, bet reikėjo kam nors 
prieiti’ir užkalbinti, paklausti, 
duoti tą mintį ir jis mielai suti
ko’ kalbėti. Po .to;mes su Estijos 
konsulu nuėjome ir jam padė
kojome. Jis sako:

— Nėra už ką. Juk mes 
buvome susitarę.

Reiškia, yra pavyzdys, 
gali šį tą laimėti. .Reiškia, 
žmonių auditorija, kurioje
buvo žmonių, kurie ką nors ži
nojo šituo reikalų, gavo labai 
gražią, daugiau kaip 5-minučių 
ilgumo, paiskaitėlę apie Lietuvą. 
Mes skaitome, kad tai buvo 
mums laimėjimas.

Dabar, einant į kitą kraštuti
numą: teko susitikti Amerikos 
viceprezidentą Mondale Lo’s An
gelėj. Einame su juo pasisvei
kinti, porą žodžių sumesti. Tu
rėjau kitą lietuvį su savim ir 
jisai buvo paruošęs puikų raštą 
dėl Balio Gajausko. Jūs visi ži
note Gajausko istoriją. Jis ma
nęs paklausė:

— Ar tu manai — būtų neblo
gai viceprezidentui tą laišką pa
duoti?

Aš atsakiau, kad būtų puiku.
(Bus daugiau)

taip

kur 
500 
gal

— Izraelyje buvo užmušti šeši 
žmonės, o septintas sunkiai su
žeistas, kai buvo bandomi nauji 
ginklai. i

Norvaiša turėjo du sūnus ir vieną dukterį. 
Jaunesnysis sūnus lankė gimnaziją— jį tėvas 
norėjo padaryti kunigu, o vyresnysis'padėjo tė
vui ūkininkauti. Duktė buvo jauniausia ir buvo 
laikoma gražuole, todėl kiekvieną šventadienį 
pas Norvaįšus pilna būdavo jaunimo. Tėvai jau 
dairėsi, kurio čia kaimyno sūnus geriausiai tik
tų į žentus.

Kartais jaunimas suruošdavo čia pat, Bič- 
kevo “pačioje panosėje”, Norvaišų kluone, ko- r 
kį vaidinimą, vadinamą “lietuvišką vakarą”, ku
rie buvo caro valdžios griežčiausiai draudžiami. 
Bičkbovas dėl to baisiai širsdavo, bet vis dėlto ir 
šią “blogybę” dažnai praleisdavo negirdomis, 
nors aiškiai žinodavo, kad neatlieka savo 
“pareigos”.

* .* ♦

Vieną sekmadienį, kai jaunimas Norvaišų 
kieme dainavo ir šoko, netikėtai ateina ir kaimy
no Bičkovo sūnus. “Ruso ir dar dvarininko sū-'| 
nūs, kurio tėvas draugauja su slaptosios polici
jos viršininku — joks mums svečias”, pagalvoja 
vyresnysis Norvaišų sūnus Antanas. Tiesa, jis 
jau buvo kartą atėjęs pas jo brolį pasiskolinti 
knygų, “b’t šiandieną, tur būt, suodė, kad mes 
ruošiame naują vaidinimą”.

(Bus daugiau)
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JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS
3. Žodis (Logos) Padarytas Kūnu

Jėzus gyveno pirm atėjimo į pasaulį. Apie tai skaitome Jono 
Ev. 1:1-3. Neaiškus vertimas suklaidino' daugelį Jėzaus asme
nybės klausimu. Skaitydami mūsų paprastus Biblijos vertimus 
Žmonės mano, kad Jėzus ir jojd Dangiškasis Tėvas yra vienas ir 
Us pats asmuo. ’Klaidingai išverstieji žodžiai yra šitie: “Ir žodis 
buvo Dievas”. Graikų tekste šitie žodžiai šiaip skaitomi: “Ir 
Žodis buvo vieUas iŠ dievų”.

.Naujame Testamente žodis “dievas” yra išverstas iš graikų 
žodžio theos. Kartais tuo žodžiu vadinamas Sutvertojas, kartais 
Jo Sūnus, d kartais tuo žodžiu pavadinti kiti dievai. Antrame 
laiške Kdrintiėčiams 4:4 tuo žodžiu pavadintas velnias, šv. Povi
las vadina jį “Šio.pasaulio dievas”. Jono Ev. 1:1 tas žodis naudo
jamas dusyk. Kartą jis pritaikomas Jehovai, pačiam Sutvertoj ui; 
paskui tas pats žodis pritaikomas Jėzui, kuris savo priešžmogi- 
niame stovyje biiyd vadinamas “Logos” arba Dievo žodis. Tei
singas Jono 1:1 vertimas skaitosi: “Pradžioje buvo žodis. Tas 
Žodis >.buv.o pas Dįevą (ang. the God) ir žodis buvo vienas iš dievų 
(a god)”.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303 
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

DĮL K. G. B ALUKAS 
MiuinuA.iit Mofiitv ligos r 
'GlNSKOLOGINt CHIRURGUA

•449 So. PulMki ltd. (Crawford 
MwficalBuilding) TaL LU 5A444 I 
Priima Kgani us pagal ausitarim*. 

Joi neataiUepia, stambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGUS
GYDYTOJAS CHIRURGAS r 

.WooHMCfor Community klinikos •
Modidnoc diroktorius 

19M S. Manlwia Rd, Wertdwotoi, H. 
VALANDOS: 3-» darbo dieaomia ir 

kM tetra'feštadieii 8-s vu.
T»L: 542-2727 arta 542-2728

TIL. —M4-5W3
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBS AKIŲ LIGO* 
’ 3907 Woot IMrd Stroot

Valgndnf pagMl pttttgfimm

DR.FRANKPLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA UETUV12KAI 
MB W. 71 St. TeL 737-514?

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

VaL agai susitarim*. Jšdaryta treč.

Dr.LEONAS SEIBUTIS
* INKSTŲ, POSLĖS IR .

PROSTATOS CHIRURGIJA
-'2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880,

Rezidencijos telefu 448-5545
. - - ■/' a

A ‘‘Lietuvos Aidai • 
JEI _KAZĖ BRAZD2IONYTS

Programos vodėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WOPA stotie*, 
banga 1490 AM

SL Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
U WTlb stoues 1110—AM bans*

2646 W> 71st Street 
Chicago, Illinois 6062S 

TeleL 778-5374

SOPHIE BARČUS!
HADUO MIMOS VALANDOS
ViMt ^twreiMa Ii WOFK

14W ML A. M.
į Lietuny kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo S: 30 iki 9:30 
rak ryto.

Vedėja Aldona Daukus

- Tele*4 Hlmleck 4-MU
7159 So.^ MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO/ ILL. 60629

* •

PATO SKAITYK IR DaR K.
TUS PARAGINK SKAlf YT)
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Soadra praktika, MOTERŲ Ifee.
oftaM iuf writ ®n* masT 

t*
OFISO VALj pinu antrai, tteBai 
ir pankt. 3-4 ir M vaL nk. SOtadir-1 
niaia 3-4 vaL popiet ir kita lalkp 

' najįil

ENERGY 
WISE

5M^H<įPK>A2M*BOTEZISTAS 
Aparatai - Ptvitem Hed. ban-

FLORIDA
■

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710 
T«L7(813)1214200

Change the oil and 
filters evary 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.
Don’t be a Bom Losert
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.Leidimai — Pilna apdrauda 
į . ŽEMA KAINA j

R. HUNAI 
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N Mirty efwfvmv. 
ANTANAI VILIMAS

pakėlę spar- 
yykti namo. Mažai domė- 
kas aplink dedasi. Jie buvo 

per praūžusį karą smarkiai pa
vargę, išsemti.

Jie stovėjo lauko sargyboje 
Alovėje ir švobiškių kaime ir ■ 
saugojo visus tris tiltus per Ne- - 
muną (Kaniūkų — plento, ge
ležinkelio ir Alytaus miesto). 
Tos sargybos neleido, be jų lei
dimo, keliauti Suvalkijon. Tuo 
metu tai buvo šios srities duo- 

ir iš čia plaukė spe
kuliuojamoji duona į Vilniją. • 
Aišku, vokiečių sargybos, ypač- 
ž kernos metu, kai Nemunas bū- - ■ 

; A ( vo užšalęs, mažai reiškė, bet T
šventosios uoste. ’ bent važiuotus vokiečiai galėjo
(Teofilio Petraičio akvarelė, 1939 m.) j kontroliuoti. Be reikalo jie ne- 

leido nei lietuviams — sąvano- 
! riams pereiti per tiltus, o į jų 
j-kareivinių rajoną galėjo įeiti 
į tik 1-mo pulko aukštesni parei- ;
! gūnai Gamybos reikalais. Bet jų - 
i'leidimus turėjo ir visur galėjo 5 

. pereiti kai kurios poniutės ir '• 
* panelės, netgi neeilinės vietos 

•gyventojų atstovės, dėl ko mes, 
'< savanoriai, stebėdavbmės ir pik .

PETRAS PLEŠKEVTČJUS

PIRMOJO PĖSTININKU SAVANORIŲ 
PULKO KŪRIMASIS

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

-(Tęsrnys)

Didžiausias dezertyravimas 
Įvyko po kovų su bolševikąis^ 
naktį iš 12 į 13 vasario, kada 
bolševikai puolė Alytų, nugink
lavo vokiečių užtvaras ir škau-, 
džiai sumušė 1-mą pėstininkų 
pulką. Tada išblaškyti -kStęi-1 
viai daugumoje išsiskirstė ;į na
mus, o šu jais ir kai kurie pus* 
karininkiai. Pabėgo į namfK ir 
antros Komendantūros kuopos 
puskarininkis Remeika, iš Meš
kučių kaimo. Vėliau, kai bol
ševikai iš Alytaus — Daugų — 
Varėnos apylinkių pasitraukė, lų ir 
jis sugrįžo, bet jam -grėsė sun- savanprĮtų nugalėti rjų veržlumuj \ 
ki bausmė ir tik dėka kaimyno,- ir pasijyžimū. Tas gyvenime pa-j ‘ 
A. Alekanąvičiaus, kuris dirbo, ; 
tuo metu Alytaus Apskrities-, 
Komendantūros raštinėje, jam 
pavyko bausmės išvengti.

Pasišalinti iš kareivinių 
leidimo ir dar su ginklu, buvo;p2-13'/vasario 1919 m. jų ;bu- Hs puįko vadui-kar> jU02a- 'k 
griežtai draudžiama. Užtąt^ dau-, vo vos .vienas batalionas pešti- pavičiui> ^engta krauįo praU 
giąusia savanoriai ir nukentė-’.nmkų ir vienas nepilnas, eska-. lįe — vį)kiečiai pabijojo ,
davo. Kadangi daug saVanorįi^l ^onas -raitijos. Buvo tai senos.; _/Jeisti v ~

- vokiečių' armijos.^likučiai, kuri i F į, ■ • .-J* -,, .. ■ f J._.. - ’.. Suvalkų Alytuje eme pleto-■kaip sniegas ištirpo pirma is! . , - 7 * , L i.ix - j-. .• r,. . . L, t • X. tis prekyba. Žydai nuo seno bu-Baltgųdijoš, vėliau ir is Lietu- .r v . .e,. - ’ •-4.-1-X- v • I vo paslėpę prekių, dalinai jasvos- .-Stačiai neįtikėtina :buvo, > ■ r5, r ....T.' 4 •- ‘ ■ ■ gaudavo pas vokiečius, eme su k
į gyventojais prekiauti, mainytis ■.

į maišto produktus, gyvulius ir 
1 pan. Buvo panaši prekyba Vil

niaus pusės Alytuje, bet ne to- -

Kareivių tarybų, panašiai, d savanoriai, stebėdavomės ir pik . 
kaip pas. vokiečius, pas mus nę-'j tinomės. f
tik nebuvo, 'betgi 'niekas apie Vokiečiai palaikė gerus santy- 
jas nę?’galvojo ir net /neūžsi-Į kiūs su vietos žydais. Jubs rišo 
mindavo. Mės visiškai pasitikę-' prekyba ir spekuliaicija. žydei- - 
joine šžvp vadais rir žtobjdme, * kūtės noriai draugaudavo šū vo 
'kad ir jie vargsta, kaip ir mes. kiečių kariais. ~
.A - \ ■' i ff „ ■ • • . * _ į T . • *■ -

dėl Lietuvos laisvės. i T • , • *u, tio-- , J Į mus savanorius vokiečiai «"Bendrai imant, savanoriai bu- j v ,
. j ; šnairavo, pajuokdavo ir į drau- •

V° ger° V ” “ ?1-' gystę ■ nesileisdavo, nors nieks
m pasiryznno. Daugumas verz-! ■ . . ’. .

i~- ..... |ismusųypatingaipne ių .irne-te verzesr į'kovą, nors jie neką- . , ■-■ r-riA-' -fr- • t. sigretindavo.zin kaip Intvo paruosti. Visi bu-!
vome įsitikinę, kad žinių, gink- 

! _ ir aprangos'trūkuiriai bus'
Vokiečių patruliai patruliuo

davo Alytuje ir Vilniaus pusėJ J 
Į je- Dažnai pravažiuodavo. Pra- 
j silenkdavo saitai, nėdrąugingai.

... .z.-- ■-•-! Prieš Kalėdas, man darneįs-i'
si m mo. 1 tojus kariuomenėn, buvb įvykęs
SAVANORIAI IR VOKIEČIAI: sii vokiečiais incidentas, .kuris ■

.• ' ; ' Į vos ne privedė prie/pavartoji-dSu vokiečiais santykiai buvo: . . r \ ... 'r .. /T .r. i-< Li • J•, .7 X- rno ginklo. Abi pusi buvo pasi- -bei blogi. Pries muši del Alytaus' 4-.. v . . d, . . . .I ‘ J i siaususmos, ir tik griežtai lai-

Pries Kalėdas, man dar rieįs-

griežtai draudžiama. Užtat dau-< vo v°s, .vienais batalionas pėsti'

buvo iš netolimų kaimų, tai- 
jiem rūpėjo atsilankyti namuo-: 
se, pašokti, patabakauti, išger
ti degtinės ir savame kaime pa
sirodyti didvyriu. Tas vyko vi
są laiką, nors kartais buvo la
bai pavojinga, nes apylinkėse' 
dažnai pasisukdavo bolševikų 
žvalgybos-

Savanoriai buvo užimti tar-< 
4 

nyba ir demoralizavimui laiko- 
nebuvo. Nagalėjo savanorių pa
veikti ir bolševikinė agitacija, 
nors pastaroji buvo pulke nežy-a 
mi ir kartais sunku ;buvo ats-j 
kirti ar tai paprastas nepaten-; 
kinto kokiu nors dalyku savą-’ 
norio murmėjimas, ar bolševi-į 
kine propoganda.

Laikraščių nebuvo, žinias .< 
, mums atnešdavo lankytojai, o^ 
nacių patikimiausių ir rimčiau
sių gaudavome iš viršilos Mor
kaus Ž. Mes žinojome apie bol-' 
ševikų atslinkimą, apie valšty| 
bės kūrimąsi, pasakydavo žiniųį 
ir iš pasaulio.

Viršila Morkus Ž. buvo pti-į 
tyręs karys, savas žmogus, dzūl 
.kas. Buvo labai linksmo būdo,'- 
kai jį nerišo šu savanoriais tar
nybiniai klausimai, mėgo tuotf 
pačius m atominius, kaip ir sa
vanoriai, vargo kartu su mu-> 
mis ir mūsų ’visų vargus.

apie tai girdėti, nės atrodė, kadj .| 
tos geležinės santvarkos niekas 
nepajėgs 'suardyti. O vistik ji 
suiro./-; ", --v '

Vokiečiai su • bolševikais 'buvo kia gyva. Per užšalusį Nemu- 
sųtarę demarkachę liniją, ku-J ną ties Nemunaičių, Sudvajais,; 
rios‘■bolševikai nesilaikė ir ver-' pėsti keliavo žmonės duonos 
žėsi j priekį. Vokiečių daliniai ieškoti net iš Vilniaus. Per til-’ 
Lietuvoje nebuvo .tam, kad pa- ‘ tus veržėsi apylinkės gyvento- 
dėtų atstatyti tvarką ir susti-: jai, daugiausia moterys, pirktis 
printi Lietuvos valstybę, jiems anoje pusėje druskos ir kitų! 
rūpėjo labiausiai' ginti savo vai- ' retesnių prekių. Ypač paprato 
domų Rytprūsių rubežių, o tas,' eiti į aną pusę savanorių gimi

nės ir pažįstamos, nes mes su
darydavome joms specialią pro--

(Bus daugiau) •

aišku, buvo geriausiai vykdyti 
svetimoje, 'siuo atveju, Lietuvos 
teritorijoje.

Vokiečiai nenorom kovojo su

■Make Your Own 
Family Health Information Jar

6845 SOUTH WESTERN AVE
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS -- DAIMID

l

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
/ ''' ' 7 TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago* 
lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YAH. 7-3401

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI !
Naujienose galima gauti nepaprastai įdom.us gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašy.o'jo atsiminiįhųs.
Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl„ liečia .1905 j 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas d enąs ir 
susirūpinimą . -...........—’^>09j

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveiksta ir J 
grožis. Kietais viršeliais---- -—.  — §.L0v>

Minkštais viršeliais, tik .......................... -53.U0
Dr. A. J. Gasses — AUKŠTA KL’LTCRA —ŽIAURI S 

ŽMONES. Kelionės'po Europą įspūdžiai. Tik....... $2.00
Gaiima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money'brtlerį. prie nurodytos kainos ^ri- „■ .,
dedant $1 persiunHnio.išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

Many accidents and health 
Emergencies ;cccur -in the 
borne each year. And many 
eomplicitiohs can be avoided 
by taking £rtve<ftfre Steps Toe 
your family's health and safe
ty* One suth -step is keeping 
It - Family HealthlrifdrtiUtiOn 
Jar.”

It’s important that family 
mrdical infbrihation be read
ily Available ’to emergency 
medical personnel or whoever 
firit arrives it the scfcne. A ____ _____ ______ ______
bricf metircal history of each tion fbrm. You will also 
family member will qukkly ‘ - ‘ ‘

. ale<t: rescue. ,squads,, para- 
medics or Lothėr iridivfdūalš 

‘to handicaps, allergies or 
other special family health 
problem a.

Just fill out a Family 
Health Information form. 
Place Is a aXr-dd?um^izeti

Jar. •'XpptF in tttentkm-

getting La bei, cap the įar, and 
then put thie jar * in your 
refrigerator. Some of the 
infonhaiion •'ill ’ be instantly 
readable through the jar. A 
aecond label should be placed 
oh "or "near telephone 
fhdjcaUng that your Family 
Health ^Infomiafion Jar is ia 
the refrigerator.

If you want to make 
Family Health Information. 
Jan write for 2 free hbeia 
and a Family.Health^IhMtma-

, . 4 _ _____ ►
receive'a Kitchen Safety leaf
let from Owens-Dlinois with 
helpful tips4 on purchasing 
and storing foods in glass, 
containers and information, 
on food spoilage signik Ad
dress: Kitchen Safety, Dept. 
10, P.O._ Box 361, Madison 
Square Staūocų New Ycck. 
NYlOOitU

BUTKUS - VASAIUS
I 1446 So. 50th Ave^ Cicero, Hl. TeL: OLympic 2-100J

4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDiMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArda 7-1x38-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028-SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HilU, HL 874-4410

3354 So. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911

5 — Naujienos, Chicago, 8, Ui. Thursday, .toly 21. 1980



Bendruomenės vagos .
(Atkelta iš 2 psl.)

negarbingas ir neleistinas — 
džiaugsmo šventės oficiali tribū 
na negalėjo ir neprivalėjo būti Į 
keršto nuodu sutepta, dėl kc 
dauguma šventės dalyvių pasi
juto giliai įžeisti ir čia pat pra
dėjo mesti priekaištus ponui V. 
KutkuL

čia pateiksiu tik kelis, nepa- 
žeidžiančius spaudos etikos: “Jis 
pademonstravo tik asmeninį 
dvasinį skurdą, kultūrinį nuo- 
.smūkį’’. “Kultūrinės organizaci
jos vadovas davė arogantišką 
pamoką jaunimui, jis jsuęĮayė 
skaudų smūgį tautiniam organi
zaciniam pasišventimui”. “Kol 
šitie politiniai pasimetėliai fron
tininkai siautės Liet. B-nėje, 
išeivijoje nebus nei tvarkos, nei 
darnos” ir pan*

Vis dėlto reikia manyti, kad 
pono V. Kutkaus viešas kerštas 
neužmuš dr. L. Kriaučeliūno 
tautinio, organizacinio idealiz
mo, nes jis yra “kietas riešutas” 
— giliai’ sąmoningas patriotas. 
Bet principe reikia visuomeni
ninko ir kultūrininko aureolę 
.saugoti ir gerbti, o ne ją nie
kinti. Ypač kada idealistinis or
ganizacinis pasišventimas jau
čiamai kasdien silpnėja.

A. Beržienė

Kronikos žinios

čiii visuomenei paskleisti,^ nes 
iš tikrųjų yra ko paklausyti ir 
dėl ko susimąstyti kaip tauti- 
tiniu, taip ir religinės moralės 
požiūriu.

R. Liet. B-nės leidinių ko
misija pasišventusiai darbuoja
si: pavasarį išleistą leidinį — d r. 
Z. Danilevičiaus paskaitę — jau 
biugia .platinti. Leidinys pasiekė 
dauge lį Ainerikbš',' Kanados lie
tuvių, ’ keliasdešimt egzemplio
rių yra pakeliui į Ihetų Ameriką, 
jie skirti visuomenės veikėjams. 
Leidinys jau baigiamas platinti, 
norintieji dar gali gauti pas Re- 
m-gąnizacihės.Lietųyių Bendruo- 
msnės veikėjus.- ■ , - - ■

Leidinių komisija planuoja 
netrukus išleisti ir mūsų produk
tyvaus žurnalisto A, Pleškio pa- ' 
rengtą straipsnį — dokumentinę 

1. medžiagą apie Liet. Beridruonie- 
1 nes. skaldymą ir skaldytojus. 

: Dabarties ir ateities lietuviai te- 
; žinofs kaip išeivija tvarkėsi, kas, 
• kaip ir dėl ko kenkė jos organi

zacinei veiklai, kas ir dėl ko ją 
erzino, skaldė...

Dr. B. Motušienė ir jos .vy
ras inž. Viktoras yra pasišventę “ 
visuomenininkai. Dr. Bro'nė ak
tyviai reiškiasi BALFe ir ALToj.1 
šiuo metu j f yra Cicero ALToš 
skyriaus’ vykdomoji vicepirmi
ninkė, ji šimtaprocentiniai patei
sina savo pareigas: organizuoja 
ALTos renginius, rengia rezoliu-.

J. Girdžiūno “ekskursijos”
“Naujienose” buvo atspaus- Tolimesnė kelionė jo'buvusi 

dintas J. Girdžiūno straipsnis į aukščiausią Vokietijoje kal- 
“Vokietija (1945—1949)”. Ta
me straipsnyje Girdžiūnas ra
šo kelias ekskursantų lanko
mas vietas Bavarijoje. Kelios 
vietos yra aprašytos visai ki
taip, negu jos yra tikrovėje.

'Atrodo, kad J. Girdžiūnas yra 
*’ tik apie tas vietas girdjęs, tik

renybėje jų nematęs.
Pirmoji ekskursija buvo į- 

Fussen apylinkėje esančią ka
raliaus pilį. : :Aplankėme Fus- 
seno apylinkėje, berods, Neu
schwanstein ištaikingą kara
lių pilį”. Žodis b e r o d s rodo, 
kad Girdžiūnas nė tos pilies 
pavadinimo- nežino, nes abe-

ruotas varlių, driežų ir kito
kių roplių figūrinis, o tos 
figūras purškė ir taškė vande- * 
nį aukštyn ir į šonus”.

i Tikrenybėje, pilies fasadas 
visai nedekoruotas jokiomis 
figūromis. Ir čia iš ko nors gir 
dėjęs painioja..

Netoli to rūmo yra fontanas, 
kur iš visokių gyvūnų gifūrų 

. trykšta vanduo.
įėjęs į pilies vidų tematė tik 

, karaliaus miegamąjį kambarį. 
Ekskursantus aiškintojas ’ apvė 
džioja po daugelį kambarių, 
kurie brangenybėmis ir puoš
numu tiek pat įdomūs, kaip ir 
tas miegamasis. Negali rašyti 
ko nematęs.

Toliau Girdžiūnas rašo apie 
Berchtesgadeną. I Berchtesga 
deną žmonės vvksta pamatyti 
druskos kasyklas, Watzmann 
kalną, Koenigsee (karaliaus 

! ežerą) ir bendrai pasižvalgyti
gonų ratai buvo nelygūs, bet Alpių įdomioje apylinkėje, 
krumpliuoti; tokie pat buvo ir Girdžiūnas tematė Hitlerio 
bėgiai. Traukinys į kalną ko- būstinę, kurios mes ten buvę 

rv A o 11 L- c rv n/1 o o c nnl r o •- x ’____ AT— i •______ _ i Y t _ •

REALE5TAYE
• Namai, žemi — Pardavimui 

REAL ESTATE FOR SALI
Namai, Zami — Pardavlmel 
REAL ESTAT1 FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS. , (

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ' I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas /

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL Virginia 7"774J

ną Zugspitz. Na, ir prirašė ko 
visai nematė. “Garvežio ir vai

Girdžiūnas tematė Hitlerio

BUTŲ NUOMAVIMAS
» • NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

, • NOTARIATAS • VERTIMAI. .

1 VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

i : J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
I INCOME TAX SERVICE
’ 6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

r

pė pūkšnodamas, palengva;, nematėme. Matėme aukštai ne 
darydamas vingius aplink sta-J kavinę,, bet Hitlerio slėptuvę, 
čius kriaušius' kuri buvo pavadinta Hitler

Netiesa. Įkalno viršūnę kur- Haus, arba Adler Nest, 
suoja be jokio pukšnojimo ele 
ktrinis traukinys. įrengtu kalno 
viduriu tuneliu, o

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.

• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos irKad J. Girdžiūnas galėtu sa-S, . . *■ . _ * z isuiv rtLJCJJiiNLS prie oo-ios ir
vo netikslumus pamatyti, siū- Į Maplewood. Labai tinka giminingoms

^■^|^jižfevįčhiŠ;sil< Liefuviu 
jBei^iipmėnės tarj’boš prezidiu- 
biojpinfūnihkas, dr.-V. Dargis —Į

valdybos pirmininkas, ir. vard6 kažkodėl'gan dažnai'.M, 
Ag. Serapinas — centro valdybos1 - • - • 
generalinis sekretorius, buvo pa
kviesti ir oficialiai dalyvavo

'’SęF-ilėSbomų 'priJ^^jU'7fę^iar J ^°» ne^n0-
į to Motušių^ pavardės švėpČj^ ar' • Antr°ji vieta, kur jis buvęs,
I minėjimų aprašyniuose. šita_paT: --ra Linclerhof pilis. Apie tą

- ’ pilį yra jo daug prirašyta. Vis
ko nenagrinėsiu, o paimsiu tik 
vienos vietos jo aprašymą.“Už

. užmirštama...

, - -—  —v  Chemikė Z. Galinienė iš Leįį suįonie j požemį. Vingių vin-
,Veiksnių konferencijoje, įvyku- rnont, III., yra giliai pasipiktinu- ’ gjajs čiurleno skaidrus upelio

. birželio vietos frontininkų taktika, JŲ.vanduo. Pro melsvą vandenį 
A. Juškevičius Į veik!a nesuderinama su daugu- ekrane slinko gražūs spalvoti

šioje New Yorke š. m. birželio si vietos frontininkų taktika, jų !vanduo 
mėn. 21 dieną. .
pasakė sveikinimo kalbą ir už- mos lietuvių vedama ciemokra- gajjitoss vaizdai ir nuotaikin- 
likrino visokeriopą paramą poli- ^ne, tautinės ištikimybės politi- 

__ VLIKui ir ka. Ji akylai seka Reorganizaci-j
’ n^s Lie-t B nės veiklą ir jai pri1 
taria. Veiklą parėmė ir pinigu, 
paaukojo .$50.
atskiro leidinio mecenate — ne
atsisakė, kuo leidiniu ko’misijaJ r 
labai apsi<lžiąugė, nes yra užpla
navusi dar šiemet išleisli ir tau-' 
inį sukaktuvinį leidinį.

Pro melsvą vandenį

gos figūros.”
Tikrenybėje yra ne pože- 

mis, o išgaubtas, netaisyklin- 
go pavidalp pastatas, kuris apr Pakviesta būti ■ , xtinkuotas nelygiai, kad atro
dytų milžiniškas akmuo. To 
pastato viduje yra scena dai-- 
nininkams ir orkestrui. Puoš-

- nūs, karaliui sėdėti sostas ir jo 
. svečiams brąngios sėdynės. 

Iškilmingų lietuvių' —Amerikos Legiono Dariaus-;Taigi, to pastato paskirtis bu- 
šveijčių proga (Vasario 16, Tau-1 Girėno posto komandieriuš HarL vo karaliui teatras. Girdžiu^ 
los dieną, ir Birželio-įvykius mi-1 ry Gembara ir buvęs komaiidie- nas tematė tik upelį ir fantas- 
nint) jis pasako rinktinius, pat- rius Jonas L. Paukštis kviečia1 tišką vaizdą, 
riotinius, religinio pagrindo pa-1 visus dalyvauti kpt. Stepo'no-----------------
mokslus. Jie daugelio žmonių j Dariaus ir Itn. Stasio Girėno 
įrašomi į juosteles. Išmąstytais, 47-tų metų sukakties minėjime1^"“ ’ J wU LL 
kanauninko pamokslais turėtų Į šį sekmadienį, liepos 27 d., 1 vali ■ j 
susirūpinti ir lietuvių radijo va- prie jiems pastatyto paminklo-] 
landėlių vedėjai, pasistengti pa- Marquette parke, prieš Marijos * 
mokslų juostas gauti-ir jas pla- aukšt. mokyklę. . ;

A ’■ <

liniams veiksniams
ALTai. Suvažiavimo dalyviai jo 
kalbą užgyrė ilgu plojimu.
; ♦ Kan. V. Zakarauskas, R. 
Liet. B-nės tarybos prezidiumo 
vicepirmininkas, žinomas pa
mokslininkas Nepink. Lietuvoje 
ir fšeivij'oje, yra ilgametis Mar
quette Parko lietuvių parapijos j 
vik&jras. Iškilmingų lietuvių■

Everyone has chain fever and we've 
got the selection and prices to prove it. 

All styles... ail widths and 
lengths...all great value and all 

in 14k gold famltnfy.

40% off

14k Gold Charms - 30% off

14k Gold Earings - 30% off

14k & 18k Religious Medals — 30% off

ne aplink lau jam atvykti pas mane. Aš!šeimoms.
kriaušius. Taip pat nei moto-] foto nuotraukomis supažindin-* MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
ro, nei vagonų ratai, 
giai. nėra krumpliuoti.
bėgių yra neplatus metalinis 
krumpliuotas patiesalas,o apa 
čioje motoro yra krumpliara
tis. Tuo krumpliuotu patiesalu

• Sukdamasis -motoro krump
liaratis ir rieda palengva aukš 
tyn , arba žemyn. Na, ir vėl: 
“Išlipę ant kalno viršūnės su
tikome šaltą ir stiprų vėją., 
nuo kalno nusileidome pava 
kary”. '

To kalno viršūnėje yra net 
ir vasarą žiemiška temperatū
ra. Ekskursantai nuvykę vasa
riškai apsirengę šaltyje sustir
tų per keliolika minučių. O jis 
ten išbuvo ko. ne visą <

nei bė- siu jį su netikslumais.
Tarpj Mano adresą Girdžiūnas gali 
alinisj gauti “Naujienų’’ administ-

i j racijoje.
Vladas Valineuičius }

Į Parke, 15 metu. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

i
t- — Adele Puleikienė iš Lemon- 

} to ilgesnį laiką viešėjo pas arti
mus giminaičius Frank ir Ireną 
Juodaičius,. Holden, Mass. Prisi
mindama jų nuoširdumą ir ma
lonų priėmimą, užsakė jiems 
ketvirtadaliui metų Naujienas.

ten išbuvo ko. ne visą dieną. Dėkui jai už tokį dovanos pariri-| 
Jeigu jis tenfl>ūtų buvęs, būtų|kim§> kartu prisidedant prie* 
parašęs, kačE .išlipus iš keltoj platininio. Ponai Juodaičiai yrą j 
reikia skubėti į užkandinę,kuri j jaunesnės kartos, augina tris 
ten yra. Bet jis apie ją nieko. į gražiai išauklėtas dukreles. Nors

kartu prisidedant prf

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2351 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

NEIGHBORHOOD?^^
REALTY.group

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE

electros Įrengimai, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai <r sąžiningai. ; 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559 = ■

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai .$120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. L A U R A I TI S ’ 4

4645 So. ASHLAND AVI.
523-8775

’general remodeling
• < Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION .
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-3505

Yra nepertoli .ir observatorija 
ir apie ją nieko.

Toliau dar Įdomiau. Tai ke
lionė į Chiemsęę salą, kurioje 

.yra karaliaus statyta pilis.
Girdžiūnas lyg ten buvęs 

rašo: “Pilies fasadas išdeko-

Mirei mt MARUA NOREIKIEN1 «

.J' 2608 W*at Etta St, Chicago, HL 60621 • TeL WA 5-1787 {

MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ 
r ' ‘' . . • *

j Cosmos Parcels Express Corp.
t MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. «tth SL, Chicago, DL 60629. — TeL WA 1-2717

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE ( 
yra seniausk; didžiausia Ir turtingiausia Beturiu fraternalmė or- 

gankadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. ___ _

SLA—atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoa 
’ darbus dirba, (. • \

■? 5 •• ’ F*? ■ ‘ 1 . ■ . ' ' !

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu
- y apdraudų savo nariama.

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
■ i |l,000 apdraudoa sumą temoka tik $3.00 metami.

SLA — kuopi] vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA jsirsJytL

Galite kreiptis Ir tieski 1 SLA Centrą:

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

mi) sa-mt

Frank Juodaitis turi darbą di
džioje Amerikos spaudoje, f jų 
šeimą pareina nemažai ir lietu
viškos spaudos. Tikimasi, kad 
jie susipažinę taps nuolatiniais 
Naujienų skaitytojais. ’.

— Vladas Bražioniš iš Mar
quette Parko prisidėjo prie Nau
jienų ir jų platinimo vajaus pa
laikymo, atsiųsdamas $33 prenu
meratai. Labai nuoširdžiai dėko
jame. Visi skaitytojai prašomi 
remti Naujienas ir jas platinti. 
Visi lietuviai kviečiami į jas at
kreipti savo asmenišką dėmesį, 
gerai su joYnis susipažinti ir pa
reikšti savo asmenišką nuomonę 
jas užsisakant. Platinimo vajaus 
proga jos yra siunčiamos susi
pažinimui dvi savaites nemoka
mai ir naujiems skaitytojAms 
teikiamos lengvatos. Lai V. Bra- 
žionio, taip pat Adelės ir Jono 
Puleikių užsakytos prenumera
tos būna geri pavyzdžiai.

— Teisininkas Jonas Kutra, 
Santa Mo'nica, Cal., visuomenės 
veikėjas, spaudos darbuotojas ir 
jos rėmėjas, pratęsdamas pre- 
sum era tą, savo genis linkėjimus 
atlydėjo $10 auka. Dėkui už ver
tingą bendradarbiavimą ir už 
auką. - ;

— Dėkui F. Peteraičiui iš Glen 
Ellyn, III., už ankstyvą preniu 
meratos pratęsimą, gems linkė
jimus ir už $5 auką.

— Metinė meno mėgėjų pa
roda Rush gatvėje tarp Cedar ir 
Chicago Ave., bus liepos 25-27 d 
nuo vidudienio iki 10 vai. vak.

— Eleonora Krikščiūnaitė-Lu- 
kaa iš Chicagos pietvakarių iš 
vyko į Little Company df Man 
ligoninę. Jos artimieji linki jai 
kuo greičiausiai pasveikti ir grįž- 

4 ti į savo šeimą.
j — Horoscopes or. Astrologies 

M (Tarot Card Readings. Saturday 
J 11 to 5 no appointment neccs- 
J sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N.

STATE St., Rm. 1717. Mes kal- 
J bame lietuviškai. 782-3777 or

PIRKTI AR PARDUOTI, 
nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje^ prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui. 
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600 
Independently owned and operated

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-59W

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai' ir kitokį blankai.

irGraži, lengvai skaitoma 
įdctaii 250 puslapių, knyga, su
krauta autoriaus troboje.

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

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell Avė.

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug( 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse j 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna., 
ma Naujienų administracijoje,; 
1739 South Halsted St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

Nailono kojinės pasirodė 
Amerikos rinkoje 1910 m. rug
sėjo 25 d.

925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro- ’
lUgers. (Pr.)

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208/1 W. 95th St 
Evarg. Park, Hl. 
60642, - 424-0654

State 'arm Fire and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą-
Telefonuoti 778-8000

" W 1 %
Advokatai

GINTARAS P, ČEPĖNAS
Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 

iki 6 vaL vak. Šeštadienį nuo 
9 vai. ryto iki 12 vaL d.

Ir pagal susitarimą..
Tel 776-5162 arba 776-5163

2649 West 63rd Street
Chicago, JU. 60629

DENTURE WEARERS
♦v - A major 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

S — Ntuįi®^ Ghitajp, & ĮU, Thurtday, July 198 Q




