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JAUNIMAS DEMONSTRAVO PRIE SOVIE
TU PASIUNTINYBĖS WASHINGTON
Liepos 18 d. apie 10 vai. ryto septyni automobiliai staiga su

ktojo dviem eilėmis prieš Sovietų ambasadą Washington?. Iš jų! 
iššokę jaunuoliai iškėlė plakatus ir keli prisirakino.retežiais.prie į 
Sovietų pasiuntinybės geležinių vartų. Buvo iškelta juodu šydu
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pridengta Lietuvos vėliava ir plakate įrašyta: “Lithuania 1940 — 
Afghanistan 1980”. Kitame, skersai visą gatvę ištemptame pla
kate, buvo užrašyta: “Free Lithuania Now”.
; ’Tuojau atsirado policija, demonstrantus areštavo ir nuvežė 
į daboklę. .Paleido 6 vali' vakaro ir po kiek laikė bus teismas už 
prasižengimą įstatymui,' kad negalima demonstruoti arčiau kaip 
500 pėdų nuo užsienio pasiuntinybių. Buvo sulaikyta 12'-vyrų ir 
G moterys. Jų tarpe buvo Simas Kudirka ir kunigas K. Pugevičius, 
kiti jauni žmonės.; ’ į - .
; • Demonstracijas.suruošė jaunimas, protestuodamas prieš Lie
tuvos : ir Afganistano, užgrobimus, taip pat prieš prasidedančią 
•olimpiadą Maskvoje^ Demonstracija praėjo taikiai, judrioje gat
vėje matė daug žmonių,.; susisiekimas buvo kuriam laikui sustab
dytas. Trumpai demonstraciją parodė TV, apie ją pranešė radijas 
ir ilgą straipsnį su dviem nuotraukom paskelbė Washington Post 
(liepos 19 d.). • (Elta)
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Prezidentas Cartėris, atostogaudamas savo ūkyje, tarėsi su- broliu 
apie žemėj augančių riešutų ravėjimą.

PAVERGTŲ TAUTŲ ŠAUKSMAS
gailestauja, kad tarnautojų skai
čius pęr paskutinį dešimtmetį 
ši im ažin tas^' ikTi730.
mena, kad Valstybės departa
mentas ir Amerikos ambasados 
Rytų ir Vakarų Europoje yra tos 
nuom<

Pavergtų tautų komiteto Chi

. prašant, ALTos iirfdnnącįja.Jpa- 
' ruošė rezoliucijos tekstą, pasiū
lytą priimti Pavergtų Tautų de
monstracijos metu liepos 19 d. 
dhieagoje. Rezoliucijoje išryški
namas/ Maskvos imperialistinis 
kolonijų grobimas '.ir . prašoma 
JAV Vyriausybę panaudotu dip
lomatinį ’ spaudimą, viešosios 
nuomonės formavimą ĮnforiĄa- 
cijų keliu if kitas priemones, 
kad sovietiniam . kolonializmui 
būtų užkirstas kelias. Prašoma 
daryti pastangų, kad pavergtos 
tautos galėtų pasinaudoti Išisyd 
apsisprendimo teisę, skatinama 
reikalauti, kad okupantai rusai 
nemobilizuotų vyrų iš.-pavergtų 
tautų ir jų nesiųstų savo kolo
nijų plėtimo 'karam?.. Prašoma 
paveitki, kad būtų paleisti politi
niai kaliniai, paleisti kankina
mieji ’ psichiatrinėse ligoninėse, 
kad būtų suteikta pąvergtoms 
tautoms nepriklausomybė ir re
liginė laisvė.* * *

ANGLŲ KALBA APIE DAR
BUS LIETUVOS LABUI

Su Amerikos Lietuvių Taryba 
glaudžiai b e n dradarbiaujantis 
mokytojas Antanas Adomėnas 
ruošia naują sąlanką anglų kal
ba. apie Amerikos -Lietuvių Ta
rybos veiklą Lietuvė? laisvinimo 
darbuose. .T — ♦
APIE RADIO FREE EUROPE
Kongresmanas E. Derwinski 

liepos 9 d. pasiuntė raštą prezi
dentui Carteriui, įrodinėdamas, 
kad planas Radio Free Europe/ 
Radio Liberty perkelti iš Miun
cheno į JAV sudarė netikrumą 
tos įstaigos tarnautojams. Ap-

KALENDA RfLIS
Liepos 25: Valentina, Jokūbas, 

Aušra, Mantigirdas, Mangirdas.
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:14.
Oras šiltas, lis.

AREŠTUOTI DU IRANIEČIO NUŽUDYMO
DALYVIAI WASHLNGTONE

- DALYVES, NUŠOVĘS ALI rTABATABAI 
WASHINGTON, D.C. — Poli-

. ... ei ja ir FBI agentai trečiadienį
nuomęjnės^kad perkėlimas ture- j arešįa^ 
tų ne^Įaių^ytakos polįlihiu.

metų Tyrone An- 
jazierį tarnavusį pašto 
8 inetus. Jis buvo pra- 

mas neigiamai pa%iktų'įTo'W^n'ėšęs policijai, kad buvo užpul- 
dijo ęįarbjy veiksmin^Įmą.'Koh- tas ^h&ų ar mijų vyrų, kurie 
gres^ąi^ąADerwinski -^ašo pre- atėmė'jo vairuojamą pašto ma- 
zideritą paveikti,: kad Radio Free_ ši^fe, o jį patį išrengė. Kaip jau 
Europe neimtų iškeliamasis Ęu- b&vo pranešta, antradienį prie 
fo’pos. C 1%,. : • '■> savo-n-amų, Bethesda, Md., buvo

ALTos pirmininkas7^. K. šįd- nušautas mulos Chomeinio bei 
lauskas pasiuntė kongręsmąųui^ jo režimo priešas ir Amerikos 

i iraniečių vadovas Ali Tabatabai.
Jį nušovė, paštininką vaizduojąs 
negras, atvažiavęs pašto ma
šina.

Tačiau policija ir FBI agentai 
nepatikėjo T. A. Frazier istorija 
ir jį pradėję klausinėti. Jis pri
sipažino sufabrikavęs pagrobimo 
istoriją. Tikrumoje Frazier iš
nuomavo pašto mašiną 2 asme
nims už $201) rankpinigių, o li
kusius 300 jįolerių jie pažadėjo 
sumokėti vėliau. Jis pasakė po
licijai, kas buvo tie vyrai. Tą 
pat dieną areštuotas 35 metų 
Horace Butler, namų statybos 
stalius iš Avo’ndale, Md. Jis pa
kaltintas konspiracija nužudyti 
Ali Tabatabai.

Pagrindinis atentato dalyvis 
yra 29 metų David Belfield iš 
Washingtono, žinomas dar Da- 
youd Salahuddin, turėjęs ryšių 
su Alžyro konsulato Irano Inte
resų sekcija Washingtone. Jis 
yra paieškomas. Visi įtariamieji 
priklauso Juodųjų Musulmo'nų 
organizacijai.

T. A. Frazier pareiškė polici
jai, kad Belfield davė jam Irano 
Interesų sekcijos telefono nume
rį ir sakė skambinti, jei kas nors 
būtų blogai. Jis nežinojęs, ku
riam tikslui Bėlficldui reikalinga 
pašto mašina.

E; Derwihskiui padėką už tokį 
rūpinimąsi šio/ ra.dij o reikalais.

’ T • (ALT/Įfiformacija)

NUŠOVĖ B. KARMALIO 
KABINETO NARĘ •'

NEW DELHI, Indija. — čia’ 
girdėtas Kabulo’-radijo praneši
mas sakė, jog ketvirtadienio ry
tą buvo nušauta Anahita Rateb- 
zad, vienintelė komunistė mote
ris B. Karmalio kabinete.

Tas pats pranešimas tvirtino, 
kad buvo nušautas vidaus rei
kalų ministerio pavaduotojas. 
Pirmosios nušovimo aplinkybės 
nepaskelbtos, bet apie antrąjį 
paskelbta, kad į jį buvo paleis
tas taiklus šūvis iš prayažiuojan- 
čid automobilio.

Ministerė Ratebzad neseniai 
grįžo 'iš 20 dienų kelionės į So
vietų Rusiją. Tėri ji buvo*’susi
tikusi su įtakingais valdžios 
žmonėmis ir tarėsi apie santy
kius su kaimyninėmis valstybė
mis. Nespėjo ji grįžti į Kabulą, 
neturėjo laiko informuoti apie 
kelionę į Rusiją, o čia ji buvo 
mirtinai užpulta ir nušauta.

— Idaho valstijos kalėjimo, 
Boise mieste, 300 kalinių pagro
bė du sargus ir reikalauja vie
šos komisijos išklausyti skundus 
dėl maisto ir medicinos.

o jį patį išrengė. Kaip jau

savo-namų, Bethesda, Md., buvo

Lietuvaitės olimpinis rekordas
Lina Kačiušytė, olimpiadoje 

plaukdama 200 metrų distanciją
— Trečiadienį iškritęs lietus 

sudarė atvangą karščio bangos

las ir Oklahoma miestuose tem- 2:29,54rnaujas olimpinis rekor-

SUUdlv Danguj | įnaunuaina aah., menu viiataiAVlJ

apimtose valstijose, tačiau Dal-' krūtine, buvo pirmoji. Laikas 
In.nnci _ i__
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peratūra buvo arti 100 laipsnių.1 das; senas buvo 2:29,77.

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
žurnalistas Vladimir Popov, 
tvarkąs visus užsienio žurnalis
tų reikalus Maskvos olimpiado
je, trečiadienio rytą sukvietė vi
sus užsienio žurnalistus, pasakė 
jiems kalbą ir pagrasino išviji: 
mu iš Sovietų Sąjungos, jeigu 
tie žurnalistai žemins Sovietų 
valstybės orumą. Niekas nema
nė, kad Sovietų valdžia taip grei
tai imsis tokių griežtų priemo
nių beveik pačioje Maskvos olim
piados pradžioje.

Diplomatai yra įsitikinę, kad 
Popovas įspėjimą ir grasinimus 
padarė su Sovietų vadžios žinia. 
Jis pabrėžė, kad yra žinomi atsi
tikimai, kur vyriausybės imasi 
priemonių prieš nelojalius žur
nalistus ir juos išvaro namo. Už
sieniečių nenoras gerbti Sovieti 
orumą gali priversti vyriausybę 
siųsti tuos žurnalistus namo.

Pats Popovas atvykusiem 
žurnalistams išdėstė darDo sąly
gas ir leido jiems patiems siųst

IZRAELIS TVIRTINA
JERUZALĘSOSTINE

JERUZALĖ, Izraelis. —; Izrae-
Į lio parlamentas, 68 balsais 
prieš 12, nutarė .patvirtinti Jeru
zalę IzršrĖTF^dštine. ‘Sergantis

Į premjeras Beginąs, dvi savaites
> praleidęs ligoninėje, trečiadienį žinias savo laikraščiams. Bet So 
j atėjo į parlamentą ir pasakė kai-'KONGRESAS SVARSTYS 

BILLY CARTERIO BYLĄ
WASHINGTON, D.C. — Sena

to teisių komitetas yra pasiruo
šęs sudaryti abiejų politinių par- j 
tijų komisiją ištirti Billy Carte-j 
rio ir Libijos vyriausybės san-į 
tykius. Billy Carter yra prezi-į 
dento brolis, kuris paėmė didelį 
kyšį iš Libijos-valdžios atstovų, j 
Billy tik pastaruoju laiku užsire- j 
gistravo Libijos agentu, dabar- 
pasisamdė gerą advokatą ir yra; 
pasiruošęs išpasakoti, jeigu nusi
kalto įstatymams.

vietų valdžia, apie jų siunčiama:-
• bą, patardamas parlamento na- žinias patyrusi, už galvos susi
! o »v» V-vii v. o i y»4- i v» 11 T /.wii '"1 A - A 1- X - - —_ 12 _ —- . _ _ Y 2i riains būtinai patvirtinti Jęrųr 
! žalę krašto sostine. Beginąs'pa- 
į tarė prie Izraelio sostinėj pri
jungti ir .tą Jeruzalės dali, kuri 
' yra arabų apgyventa.
j Izraelio parlamente yra 120 
' narių, bet praėjus penkioms 
karštų diskusijų valandoms, bal
savime dalyvavo’ tiktai 77 nariai.

Dvylika iš balsavusių pasisa- 
Ikė prieš, nes jie jaučia, kad Je- 
Įruzalės klausimas gali juos nu
vesti prie karo. Beginąs dar yra 
pasiryžęs kovoti, bet izraelitų 

Visą reikalą nori ištirti demo- dauguma norėtų tas kovas baig- 
kratai ir respublikonai, bet jud-i ti. Nuolatinis karas jiems įgriso, 
riausias yra senatorius Robert' Jie nori taikiai pagyventi. 
Dole, kuris jaučia, kad čia gali į 
būti labai nešvari afera. |

Prezidentas Carieris, patyręs 
apie Senato ko'miteto norą nuo
dugniai ištirti Billy Carterio iri 
Libijos valdžios santykius, pra
nešė Senatui, kad jis mielu noru 
bendradarbiaus ir teiks visas ži-Į 
nias, kokias tik jis turi apie sa
vo brolio ėjimus.

IRANE VAKAR SUBAUDĖ 
DAR 21

ėmė. Būk;; žurnalistų siunčia 
mo^žinios Įžeidžiančios Šovieti 
orumą. \ ’

Žurnalistai pradėjo klausinėt: 
koks tas onunas yra? Pasirodo 
kad didžiausias užsienio žuma- 

I lis tų nusižengimas buvo netikė 
j imas Sovietų valdžios prane 
Šimais.

Popovui labai nepatikęs faktas 
kad žurnalistai pasiuntė sav< 
laikraščiams žinią apie Maskvo- 
olimpiadoje dalyvaujančių afga 
nistaniečių pageidavimus nuva 
žinoti Į Ameriką, žurnalistai 
pasikalbėję su buvusiais Mask 
vos universiteto studentais afga 
nistaniečiais, pranešė, kad ji( 
nenori atgal važiuoti į Afganis 

Į taną, bet klausinėjo apie gali 
mybes iš Maskvos nuvykti tie 
šiai į Ameriką.

Pradžioje susidarė įspūdis, kat 
sportininkai atvyko iš Afganis 
tano į Maskvą, bet vėliau paaiš 
kėjo, kad oficialiai iš sportiniu 
kų sąjungos niekas į Maskvą ne 
atvažiavo*. Tada Sovietu vyriau

DEMOKRATAI SUSIRŪ
PINĘ RINKIMAIS

WASHINGTON, D.C. — De- 
jmokratų partijos vadovybė yra 
susirūpinusi artėjančiais rinki
mais. Didžioji Amerikos spau
da, radijas, o dažnai ir televizija 
vis labiau praneša apie Carterio 
“nelaimes” ir R. Reagano dide
les viltis. „

Keli demokratų vadai, mato-Įsybė sportininkais padarė Mask 
mai, tos gudrios propagandos!voje ir jos apylinkėse gyvenau

UGNIKALNIS DAR SMAR
KUMU PRASIVERŠ

.VANCOUVER, Wash. — šven
tos Elenos ugnikalnis dar tebe- 
verčia pelenus, dujas ir kiek 
tirštos lavos. Moksliniskų nuo
mone, jis dar smarkiau prasi
verš. Manoma, kad žemės gilu
moje einąs dujų ir lavos judėji
mas pramuš dar didesnę ugni
kalnio skylę ir išvers daugiau 
dujų bei pelenų. Mokslininkai 
taip pat nustatė, kad ugnikalnio 
pakraštys yra karštas ir bet kurį 
momentą gali pradėti trupėti. 
Tada ugnikalnis pasidarytų dar 
žemesnis. ,

Trečiadienį didesnių prasiver
žimų nebuvo, jei neskaityti nuo- 
at kylančių dujų iš žemės gilu
mos. Judėjimas gilumoje rodo, 
cąd netrukus gali būti kiek di
lesnis prasiveržimas.

,. Gegužės 18 d. prasiverži m as 
oficialiai užmušė 18 žmonių. Žu
vusių turi būti daugiau, nes 30 
monių dar nesurasta, nors jau 
maėjo virš poros mėnesių.

ŽADA IŠLEISTI MOKESČIŲ 
MAŽINIMO ĮSTATYMĄ

WASHINGTON, D.C. — Se- 
rato Finansų komiteto pirminifa- 
cas Russell B. Long (D., LaĄ 
iranešė, kad ko’mitetas paruoš 
statymo projektą sumažinti mo
kesčius dar šiais metais ir pa- 
ieks jį svarstyti Kongresui. Jis 
jareiškė, kad balsavo prieš Ron- 
dd Reagano pasiūlymą suma- 
:inti mokesčius 10%, nes tuo 
•eikalu nebuvo apklausinėjimo.

Iždo sekretorius G. William 
•Idler siūlė Finansų komitetui 
itidėti mokesčių mažinimo rei
kalą iki 1981 m. pradžios. Ma
lonia, kad įstatymas bus priim
ąs prieš prezidento’ rinkimus 
apkričio 4 d. , \

— American Civil Liberties 
,'nion pakaltino FBI Distrikto 
eisme, Čikagoje, už šnipinėji- 
ną disidentų ir jų organizacijų.

TEHERANAS, Iranas. — Ket- paveikti, jau kėlė mintį, kad čius studentus. Jie atstovauj: 
yirtadienio rytą Teherano' kalė-j prezidentas Cartėris turėtų pats Afganistano sportininkus, šite 
jimo kieme buvo sušaudyti dar j atsisakyti nuo kandidatavimo, o kios rūšies studentai sportiniu. 
21 karys, pasižadėjęs dalyvauti partijos kandidatu turėtų pasį- kai pradėjo teirautis pas Ame 
sukilime prieš mulos Chomeini likti senatorius Kennedy. Mano-'rjkos žurnalistus, kaip į Ameri 

ką patekti, o laimėjimai olim 
piadoje f jiems visai nerūpėjo 
nes jie nesitikėjo nieko laimėti. 
Išvykimas į Ameriką būtų di 
džiausisa jų laimėjimas.

Žinių paskelbimas apie Afga
nistano sportininkus ir sukėlė 
Soviete valdžios ir Popovo “So 
vietų orumo“ žeminimą. Mask
va oficialiai paskelbė, kad olim
piadoje dalyvauja Afganistane 
sportininkai, o čia pasirodė, kad 
jiems labiausiai rūpėjo išvažia
vimas j Ameriką.

Užsienio žurnalistai patyrė, 
kad Stfvietų valdžia atsiuntė į 
Maskvą dvylika tūkstančių poli- tų Sąjungos.

vyriausybe. , • I ma, kad daugelis tokių gandų
Sekmadienio rytą buvo sušau-j išeina iš pastarojo planų. Kiti 

dytas aviacijos pulkininkas ir Į siūlo New Yo'rko konvencijai pa- 
keturi karininkai, šiandien su
šaudyti keli aviacijos karininkai, prezidentą W. Mondale. 
buvę lakūnai ir su jais bendra-

rinkti kandiatu dabartinį vice-

buvę lakūnai ir su jais bendra- Visos tos kalbos yra tuščios, 
darbiavusieji civiliai. Bylos eigą (nes prez. Cartėris visai nepla- 
ir tardymą prižiūrėjo pats pre
zidentas Bani Sadr.

Trečiadienio rytą buvo sušau
dyti 14 žmonių, bet jie nebuvo 
įvelti į ruošiamą perversmą 
prieš Chomeini. Tai buvo keli 
pirkliai, lupusieji dideles kainas,
iŠtvirkavusids moterys ir nele- sumažino eksportui naftos ga- 
galiai gyvenusi atsiskyrusiųjų mybą 80 tūkstančių statinaičių 
pora. per dieną. - .imliai

nuoja atsisakyti nuo kandidatū
ros, nes konvencijoje jis turės 
atstovų daugumui Demokratų 
konvencijai praėjus, prezidentas 
pašvęs daugiau laiko rinkiminei 
kampanijai.

— Arabų Emirato respublika

-- Aktorius Peter Sellers mirė 
rečiadienio vakare nuo širdies 
mūgio Londono ligoninėje, šli
aukęs 54 metų.

ininkų, kąd neįleistų rusų į 
laskvą. I'6‘o korespondentai, 

>atyrę šią silpnybę, rado būdus 
lufotografuoti policininkus, ko
vojančius su rusais, atvažiuojan
čiais į' Maskvą įvairių maisto 
produktų paieškoti. Žurnalistai 
>adarė kelias nuotraukas, bet jie 
)uvo sulaikyti, foto aparatai at- 
inli, filmai ištraukti ir sunai- 
<inti. Fotografijų užsienin neiŠ- 
duntė, bet žurnalistai padarė 
kelias įdomias istorijas apie gy
venimą Maskvoje.

Pagal Popovą, jie neturėję to
kių reportažų siųsti, nes jie taip 
darydami žemina Sovietų “oru
mą”. Jeigu žurnalistai ir foto
grafai nesirūpins vien tik olim
piada, tai bus išsiųsti iš Sovie-



VASARIO 16 GIMNAZIJA
Vasario 16 gimnazija, išleidu

si šį pavasarį naują abiturientų 
laidą ir atvėrusi jiems duris į 
bet kurio krašto universitetą, in
tensyviai rengiasi naujiems 
moks’o metams, kurie prasidės 

1 dieną.
Mcki'as ria Ldnka U metus.j 

Į I kl ..>c priimami mokiniai, bai- j 
ge 4 pr. mokyklos (elementary 
school) skyrius, naigę aukstes- 
mus pradžius mokyklos skyrius 
arba gimnazijos (nigh school) 
kusss, priimamu j atitinkamą

matika, Lietuvos istorija, visuo
tinė istorija, geografija, dailė, 
muzika kūno kultūra (sportas! 
ir rankdarbiai. VI klasėj prie 
minėtų dalykų pridedama dar 
biologija. VII klasėj mokomasi 
tikybos, lietuvių, vokiečių ir 

j anglų kalbų, lotynų arba rusų 
k., matematikos, chemijos, Lie
tuvos istorijos, Amerikos istori
jos Amerikos visuomenės moks
lo (government), dailės ir kūno

aukštesnę Vasario 16 gimnazijos, >.
* » I “’ **• • J
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kultūros. VIII klasėj einami šie 
dalykai: tikyba, lietuvių, vokie
čių ir angių kalbos, lotynų arba

, matematika, Lietuvos 
istorija, Amerikos istorija, Ame
rikos visuomenės mokslas (gov
ernment) dailė ir kūno kultūra. 
IX klasėj ruošiamasi Vokietijos 
abitūros egzaminams. Amerikie
čiai mokiniai ima tuos dalykus, 
kurių reikalauja jų programa.

Atvykus iš Amerikos, geriau 
išbūti gimnazijoj bent dvejus 
metus, nes čia'kai kurių dalykų 
kursts einamas ne ta pačia tvar- 

I ka, kaip Amerikoj. Vokietijoj 
pvz., devintaisiais mokslo me
tais (V klasėj) mokoma ir al- 
g bra, ir geometrija; taip pat ii 
dešimtaisiais melais (VI klasėj), 
o Amerikoj devintaisiais metais 
dėstoma tik algebra ir dešimtai
siais — tik geometrija. Taigi, 
per dvejus metus ir Amerikoj, j 
ir Vokietijoj išeinamas tas pats! 
algebros ir geometrijos kursas,! 
tik Amerikoj einama vienais

masę. Mokslas einamas pagal 
Vokietijos Baden-Wuertlember- 
go valstybės nustatytas mokyk
lų programas, bet pritaikomas 
taip pat mokiniams, atvyku
sioms iš JAV ar Kanados, šioj 
gimnazijoj išeiti mokslo daly
kai pilnai įskaitomi JAV ar Ka- 
nedos viešosiose mokyklose.

Norint labiau žiūrėti JAV mo
kyklų' programų, šį rudenį nusi
vejamos detalios programos-tiek 
viešųjų mokyklų (Michigan Ci
ty, Indiana), tiek privačių mo
kyklų (Marijos^ aukštesniosios 
mokyklos Chicagoje), Marquette 
aukštesniosios inokyklos (Michi
gan City mieste). Visos šios mo
kyklos pripažintos (akredituo
tos) oficialios JAV mokyklų sis
temos — Northern Asso’ciatios 
of Secondary Schools and Col
leges. Padėka minėtoms mokyk
loms, ypačiai Marijos aukštes
niosios mokyklos direktorei se-|melais algebra, o kitais geomet-Į 
selei dr. Julie Shainauskas.

Iš JAV- ir Kanados patartina 
vykti į gimnaziją baigus 8 pra
džios mokyklos skyrius. Atvykę 
jie paprastai galės stoti į V kla-

I

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA, VOKIETIJOJE

PETRAS PLESKEVICIUS

PIRMOJO PĖSTININKŲ SAVANORIU 
PULKO KŪRIMASIS

(Tęsinys)
>

< 1 -3

..

ir dėstomoji kalba yra lietuvių, 
ir visas 9 metų lietuvių kalbos ir 
literatūros kursas išeinamas, 
taip pat Lietuvos istorija, geo
grafija ir kiti dalykai. Kai kurie 
dalykai, ypač vyresnėse klasėse, 

. dėstomi taip pat ir vokiečių kal
ba, nes šia kalba laikomi Vokie
tijos abitūros egzaminai. Antra, 
gimnazija yra Europos centre, 
ir iš čia daromos ekskursijos į 

Į Austriją, Šveicariją, Prancūziją, 
j Italiją ir kitus Europos^kraštus, 
Į nes čia visa, palyginti, netoli.
i Tai reikšminga patirtis, praple. kalbėjo ir rašė lietuviškai.

. , . £.. . . - . ' ' čianti jaunuolių horizontus. Čia ■rija, o Vokietijoj — ir vienais, . . . . . . •, . . , lankomos istorinesir antrais metais einama ir ąl i , .. , ,, . -.- i, . , i skaitytos mokyklos vadoveliuo-gebra, ir geometrija. , . - ,. .. I° J i se, aarosi asmenines patirties ■
Kodėl iš viso vykti į Vasario 16 daijmi, patys istoriniai įvykiai 

gimnaziją? Viena, čia yra ne ■ jyg atgyja. Nenuostabu todėl, 
o pilna i kad Amerikos universitetai, duo 

, da už tai papildomus iškaitus

ratios sąlygos gerai išmokti ir 
dėstomąją lietuviu kalbą, ir taip 
pat vokiečių kalbą, nes už gim
nazijos ribų visur vokiečių kal
ba. Silpnai lietuviškai kalban
tiems ar jos nemokantiems yra 
papildomos lietuvių kalbos pa
mokos, o silpnai vokiškai kal
bantiems — tokios pat papildo
mos vokiečių kalbos pamokos. 
Gimnazija turi nemaža pavyz
džių, kur mokinys atvyko visai 
nekalbėdamas lietuviškai, o baig 
damas gimnaziją visai gražiai

sę. Šioje klasėje dėstoma tiky-p šeštadieninė mokykla, o piina i 
ba ,lietuvių k., vokiečių k., ang-1 9 metų lietuvių gimnazija, vie- _ ______ _____
lų k., lotynų arba nišų k., mate- nintelė Vakarų ’pasaulyje, kur : (kreditus). Trečia, čia yra natū-

Announcing a new interest rate for 
Ų.S. Savings Bonds

si

i.

/

- 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 

j maturity of 5 years, the 
improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds 
matūra For older Bonds and \ 
Notes, and for Series H Bonds, 
the increase takes effect with 
their next semiannual interest 
period, beginning on

I
tiftĄnierięa

Bonds are getting better all the 
time. This new &/2% interest rate, 
together with the tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plan at work, or the a 

Bond- a-Month Plan where you- 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way 
to save.

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

should increase your 
interest.

? į Bonds are a better 
buy than ever before.

kia laisvajame pasaulyje. Ir ne 
tik gimnazija. Tai Europos lie
tuvių kultūrinis centras, židinys. 
Net sunku įsivaizduoti, koks di
delis būtų nuostolis, jei leistume 
jai užgęsti. Ten vyksta suvažia
vimai, jaunimo stovyklos. Ir šią 
vasarą ten vyksta trijų savaičių 
gausi jaunimo stovykla. Numa
tomi ir jaunimo lituanistiniai 
kursai, kuriuose galėtų dalyvau
ti vasaros metu ne tik Europos, 
bet ir užjūrio lietuviškasis jau
nimas. Šioji institucija, lietuvių 
iniciatyva ir -ryžtu įsteigta, ligi 
šiolei laikosi daugiausia Vokie
tijos valdžios paramos dėka. Bet 
juk ji yra labiau mūsų, o ne vo
kiečių valdžios reikalas.

Reikia modernesnių mokymo 
priemonių, net tokių elementa
rių, kaip, pvz., mokomai "-medžia
gai padauginti ar klasėse projek
tuoti. Reikia ir jaukesnių moky
mosi sąlygų mokiniams- Mergai
čių bendrabutis naujas, tik 1972 prie savos 1 
metais statytas. Bet po aštuone- 

■ rių metų reikia Jau kambarius 
perdažyti, kai kur paremontuo
ti; Berniukų bendrabutis sena
me pastate. Praeitą vasarą vie
tos lietuviai su tėvu Alf. Berna
tonių priešaky talkos būdu re
montavo, kalė grindis, klojo li- 
noleumus. Ateinančiais metais 
tikimasi pradėti kapitalinį re
montą. Bet jau dabar reikia nau
jesnių baldų, ne ištaigingų, bet 
kad mokiniui būtų jauku savo 
kambary mokytis. Mes esame, 
ačiū Dievui, jau neblogai įsikū
rę. Reikia ir mūsų jaunimui su
daryti gimnazijoj panašias į na
mų sąlygas.

Mergaitės turi savo bendra-' 
buty spalvotą televiziją, pado
vanotą p. Valaitytės. O berniu
kų bendrabuty yra senas juoda- 
balta televizijos aparatas, bet ir 
tas apgedęs: nebegalima balso 
reguliuoti ir kanalai nebe visi 
veikia. Mokiniai labai apsidžiau
gė. kai prieš porą metų abiejuo
se bendrabučiuose buvo pasta
tyta po vieną nedidelę skalbiamą 
mašiną. Jie taip pat labai džiaug
tųsi, jei gautų ir džiovinimo 
mašiną.

Reikia gimnazijai ir bendra- 
bučiams taip pat paveikslų, ypa
čiai lietuviu dailininku ar foto 
menininkų paveikslų. Juk visa 
aplinka turi auklėjamosios reikš
mės.

Reikėtų ir svečiams kambarį 
įsirengti, kad kiekvienas čia bū
tų laukiamas, kad kiekvienas 
jaustųsi savoj gimnazijoj lęaip 
namie. Kai gimnazijos reikalai 
pasidarys mūsų visų reikalais,

Susirinkdavo prie komen
dantūros tokių moterų ir mer
ginų grupė, paprašydavo saviš
kių, tie kreipdavosi prie virši
los leidimo neva nuvaryti “areš 
tuotas” moteris j kalėjimą, ku
ris buvo bendras abiejoms pu
sėms ir buvo Suvalkų pusėje. 
Kol šito triuko vokiečiai neži
nojo — viskas ėjo sklandžiai. 
Per tiltą pervarytos moterys 
pasiskleisdavo po miestą, nusi
pirkdavo kas joms buvo reika
linga ir vėl mūsų savanorių bu
vo “pervaromos” į savo pusę. 
Bet greit vokiečiai susigaudę 
ir jau daugiau tokių procesijų 
per tiltą neleido.

Vokiečiai varė spekuliaciją 
su žydais. Mūsų patruliai spe
kuliantus gaudydavo, prekes 
konfiskuodavo ir čia pat sunau
dodavo savos kariuomenės rei
kalams. Ypatingai laukė sava
noriai pagalinant cukraus trans 
portą, nes tada ilgai būdavo sal 
dyta virtuvės duodamoji pus
ryčiams kava. Aišku, kad vo
kiečiams mūsų komendantūros j

viltimi į gerespę ateitį.' Pana
šios rūšies lankytojai, iš bolre- 
vikų užimtų sričių, kartu atsi
nešdavo vertingų žinių apie bol 
ševikų jėgas ir jų pas:sk;rsty- 
mą apylinkėse. Ir mano tėvas, 
dažnai mane lankydamas, ker
tu komendantūrai sute:kdave 
naudingų informacijų apie prie
šo pasistūmėjimus ir planu?.

Su vietiniais lenkaJs pa<?ė':s

žiūrėjo į Lenkijos pusę, lietu
viais nepasitikėjo ir laukė pa
galbos iš Lenkijos, lifers Ifinku 
kareivių mes nematėme, ystik 
apie jų buvimą žinojome. Ęagal 
valdžios pažadą, savanoriai tu
rėjo būti apdalinti ūkiais, par
celiuojant dvarininkų dvarus, o 
dvarininkų dauguma buvo bri
kai. Tad gerų santykių sų Ja
kais dvarininkais nuo pat pra
džios nebuvo.

į

Su vietos žydais — i.>iesči<'- 
nimis savanoriai irgi ipąžąį tu
rėjo ręįkalų, nes prękyįą niei- 
dėjo ir savanoriai neturėjo pi:

u
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patruliai buvo rakštis akyje.

GYVVENTOJAIS

i nigų. Žydai velijo turėti reika- 
I lų su vokiečių kareiviais, ypa
tingai. saugojančiais įur tvarkan- 
čiais kariškus sandėlius. Iš ten 
jiems vis kas nors pasisekdavo

Gimnazijoj yra nemaža lietu- 
vietovės, '■ viška biblioteka. Ji papildoma 

naujais leidiniais. Gaunama ir 
mūsų periodika: Draugas, Dir
va, Naujienos, Darbininkas, Tė
viškės Žiburiai, Ateitis, Skautų 
Aidas, Pasaulio Lietuvis ir kt. 
Ji bus plečiama. Mokiniai turės 
sąlygas pastoviai naudotis bib
lioteka ir skaitykla. Jie bus ska
tinami jungtis ir į įvairius vi
suomeninės veiklos būrelius.

Laisvalaikiai^ galima čia pat 
gimnazijos parįe žaisti orinį, 
krepšinį, futbolą. Padeda mer
gaičių ir berniukų kūno kultū
ros mokytojai. Orams pablogė
jus bei žiemos metu galėsime 
naudotis puikia miestelio sporto 
sale. Ir laisvalaikiams, ir bend- 

- | rabučiams bus skiriama daug 
f dėmesio.

Gimnazija yra lietuviška ir 
krikščioniška mokymo bei auk
lėjimo institucija, ir religija yra 
vienas dėstomųjų dalykų. Sek
madienio pamaldos yra religi
nio auklėjimo dalis ir todėl mo
kiniai jas lanko: katalikai kata
likų bažnyčioj, ir evangelikai 
— evangelikų bažnyčioj.

Mokslas gimnazijoj nemoka
mas. Tik imantiems papildomas 

4 vokiečių k. pamokas reikia mo- 
\ i keti apie 11 dolerių (20 DM) mė- 
1 j nėšiui. Už pragyvenimą bendra-

I būtyje reikia mokėti apie $1,700 
, (3,000 DM) metams (apie '140 
' doleriu arba 250 markiu mėne- » 

siui). Faktinės išlaidos vienam 
mokiniui siekia 1200 DM mėne
siui. Gimnazijos, išlaidų didžią
ją dalį dengia Vokietijos valdžia- 
Remia gimnaziją ir daugelis lie
tuvių, susispietusių į gimnazijai 
remti būrelius.. Jiems priklausę 
didelė padėka. Bet apskritai, lie
tuvių parama pastaraisiais me
tais yra gerokai sumažėjusi. 
Daugiau kaip per pusę sumažė
jo ir dolerio vertė. Todėl gim
nazijoj darbo sąlygos sunkėja, 
reikalingi remontai atidėliojami, 
atidėliojamas ir reikalingų mo
kymo priemonių įsigijimas.

Ko gimnazijai reikia? Vieno ir nė nepajusime, kai ji augs ir 
pagrindinio dalyko mūsų vi-J stiprės- 
sų dėmesio ir Širdies. Juk tai
mūsų gimnaziją, vienintelė to- nius, remkime ją lėšomis per sa-

Savanoriai buvo vietos lietu-i . . - — —
viu ūkininkų vaikai. Su vietos .
lieiuviais santykiai buvo labai V,etos žydai aukę ateinant

... f rusų ir todėl su lietuviais — sagėm ir visur savanoriai buvo . . . , ■ . . ., . . . ... v .. . . vanonais nesiskaitydavo ir netlaukiami svečiai. Ypatingai ir- . . .. -kartais pajuokdavo. Komendan
tūra neperdaug buvo palanki

Vietos žydai laukė ateinant
v laucLA - 1 . - . . A- kl, Irusų ir todėl su lietuviais — sa-

laukiami jie buvo ten, kur už
ėjo bolševikai ir ėmė vietos gy
ventojus įplėšti. Man dažnai te
ko matyti, pavienius-žmoųęs h- . y--^.
delegacijas žmonių ųuo Daiigię ^^.-^ > 4flVaVat&os^ivašiūnn’ir W 33T 
tu, kurie skubėdavo į Alytų, nonu? ndbuvo tr didesnę nesu- 

kariuomenės pagal-i įpratimų nepasttaikydavo. -
bos ieškoti. Aišku, mūsų kari
ninkai juos nuramindavo, kadt 
bolševikai bus išvaryti, bet var
giai jie patys tam tikėjo, nes-Į 
lietuvių jėgos buvo silpnos, oi 
bolševikų gana stiprios.
panašios delegacijos išeidavo su Į

tė bo^viTsų agerįMš/^kuri^taip

norius nebuvo ir didesnių nesu

;VO gimnazijai remti būrelius, 
per Balfą arba siųsdami tiesiog 

' į gimnaziją: Privates litauisches;
Gymnasium, 6840 Lampertheim j 
4, West Germany. Jei būtų ko- į 
kių klausimų, šias eilutes ra-j 
šantis mielai atsakytų (P.O. Box? 
438, Beverly Shores, IN 46301, 
telef. (219) 872-3129). Čia taip 
pat gaunami į gimnaziją stoti; 
pareiškimų blankai.

Gimnazija buvo įsteigta vasa-

Siųskime i gimnaziją moki-

They call it
“Thę Overnight Wonder” 

forcpnstipation. U
Are you Uncomfortable with your laxative? Then meetf ‘ 

the ktfte wMtej>UI they ciU The Overnight Wonder? Just 
•one swwfy stWates your system’s
own rijterai rhythh. OvHnight. So “
badt Ofethe bright Ade. Comfortably! k’s ‘ 
a gdbdieetng. 1 ‘ * ✓* *

What is "The Overnight Wondert? 
Bx-Uhx* PlU%. Th»f| right<->pi/lx From 
Em-Lax. Look for the white hox.\

Use only « directed.

-KARINĖ TRAKINĖS
DZŪKIJOS BĄPĖTIS^ .^.-

Visi mes galvojome, kad ^?o- 
j kiečiai paskubomis : aplėidžia 

Vistik! užimtą jų su rusais, p vėliau su 
5 jų bolševikais, frontą laimėju

sių sąjungiriinkų įsakyti. Bet 
taip nebuvo. Vokiečiai' gąlėjo 
pasilikti senose pozicijose jau 
vien sutartimi su rusais, kad 
tvarkingai galėtų atitraukti sa
vo kariuomenę Į Vokietiją. Bet 
trauktis paskubomis vęrtė jų 
pačių kariuomenėję kilęs ^už
dėjimas ir kareivių skubėjimas 
pas savo badaujančias šęipns. 
Besitraukiantiems vokiečiams 
įkandin slinko bdlšeyikų gau
jos ir kai kur net buvo prieita 
beveik prie karo. Kandžiojo — p.rio 16 dieną, 1951 metais, Diep- besitraukiančius vokiečius^ 

-- į ' f-''*/*
holze, minint Lietuvos nepri- vietiniai banditai,’ sųsjorganiza- 
klausomybės paskelbimą. Iš čia Vę į bolševikines — plęšikų kom 
ir jos Vasario 16 vardas, lietu- panijaš, kurių kai kurios buvo 
vių ryžto, vieningo darbo ir lai- gerai ginkluotos, ir labai ye1^- 
mėjimo simbolis. Ateinančių mę- iios. Galutinai norėjo vpkjcčia i 
tų vasario 16 dieną gimnazija- apsistoti ant “Vilniaus lįįos”, 
minės savo 30 metų veiklos su- kad apsaugotų Varsuvbį •— Pb- 
kaktį. Kaip gera būtų, jei gim- j tersburgo geležinkeli, cct ir 'ps 
nazija tą didelę šventę švęstų -jiems nepavyko — jų kareiviai 
su išsipildžiusiais lūkesčiais čia j visai ir' klausyti nenorėjo apie 
suminėtais, pasipuošusi paveiks-j jokias gynybų linijas ir'"veržte 
Jais, panaujintais bendrabučiais, i veržėsi namo. Anksčiau numą- 
džiugiais mokinių veidais. Mes Į tyto ]aik0, perdavę Vilnių lenkų 
galime tai atsiekti. Reikia tik legionieriams, vokiečiai apie do

Vilnių tuč tuojau po Npujū 1919 
(Nukelta'J šeštą puslapį)

noro ir suderinto darbo.
Jonas Kavaliūnas

DR. ANTANO J. GUSĘNO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus. 
- °* - * t- i .

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 pąl., lięcią 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą...... . .....?....................... .  $8 00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_________ -____  §4.00

Minkštais viršeliais, lik.......... .............. $3.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___  §2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kairios pri- ” ' i 
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.- i

lt.39 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

Į •— ILU Friday* Jjjy 25, I960



BAISŪS SPROGIMAI ;;kĄĖ- 
TIES MĘĮU' ‘itbfiTI

^MICjniANA, 
T di_ maidu sk I^fĮnį 
čiunu vykom epas ponus Do- 
njią ir Sofiją Adonlaičiuš, ą^ie 
ū Dvylius įdrytųsmu^Mielaigą.n 
dit'y, vąsa^oloj ų: gražį|įą; .jį 
linkę. Nakties mętib prie A2į ke 
1|O; pįra tiėję*- ’ ,sprogdineti’Sli- 
chiana ' Gąs §ervic4»|^mpaįai- f A i rjJos gazcH tankai. Pirmasis spro
gimas birvo ^ą;bąi. stigruą, tary- 
tįtfn atenifine "bomM sprogtiį. 
Pądąngėt nušvito raudona švie / į * f ‘ * I 5 - ' *sfi. .Vasarotojai manė, kad Įkei
stas griaustinis ir žaibai karto
jasi. Aptie vidurnaktį pasigir- 
do .sirenų i kaukimas, Gaisriniu 
kai y^žiąjio iš artimesnių apy- 
linkę', važiavo ambulansai. 
Sprogo datugiūū, kaip 11 ‘gazu 
tankų. (Ne.' tik gazas degė, bet 
ir arfimiėjį namai, mašinos. 
Sudegė gyvųlfų ligoninė sų dau 
geliu 'gyvuliuku. t , 

-12 kelias buvo ■ ūždarftasi iš 
abiejų galų. Didelį pavojų su
darė 'didieji tankai, kurie bu-

.pilami vandeniu, kad suma 
žųRų karutį. ‘Todėl buvo eva- 
kąjotaydaugiąu kaip, 200 arti, 
nųeshiame ruože gyventojų, • t 
ypiMičhia^ĮOSj Vasarptojų ke- 
turių ketvirtainių mylių plote. 
Manomą,; ]įad gaisras -prasidė- 
jo skystojo igazo į.anke. Gaisro šeštadienį rytą mudu su J. 
s^eiSflfisiąąi; šakotų į “Jeigu nuo 
karščio būtį sprogęs bent vie
nas didysis tankas, tai mylios 
radijūse;’ yiską ■ būtųr sunąiki.
ta.’’; T ::7 " :: .

Sliėhianos -vašarnkmių. jgy- 
• ventojai buvo policijos įspėja
mi 2:20 ;vaL ryto bėgti į sauge
snes vietas., 50 gąisrįninkų ko
vojo sd ugnimi iri dideliu karš, 
ėjų; i nepaisant pavojaus savo 
gyvybei. \ Blogiausia, .kad yaa- 
denš hidrantas buvo 1,700 pė
dų atstume1 nuo gaisro, Nega
lėdami (suvaldyti "sprog:inų, 
vandenį,lieju ant didžiųjų tan
kų, kad apsaugoti nuo karš
ti . h 'į \

f

zo taukai liko išgelbėti.
Vos spėjus nuvažiuoti, į Nevi 

Buffalo, užkhųųpųj lietus 
nuo Prūnija, Mųdp‘ M^ųęni 

‘ grįžome namo ' pas' Adotnai 
čius. 'Atel'na p. Steponas l K!a+ 

šą.
Karvelio žiHOua šį pūva

Mes feuVohiė Michianoje pas 
Adoipąičžu^iąpie mylia 
pavųj^Ą^^.pįę ąnlrą valandą, 
rytb ppi]ėijo^':skvadas važiuo- 
daifraį’ HiUtdi ušmais apstaty
tomis ff^atv^ęs, > garsintuvais Įs 
pėjp..tmi^a|]oiųs ^Įpnes, ka
biai traukti, ,i saugesnės - vjetRs. 
Aš^jjiif"hiie^ojaipl*Tik -p 
maltis j^Š'f’ietėlĮftiprįul 
žen^oįii|ųi”iir^t^0; j s 

“Kelkis jgrĮtn/* topine Bėgti, 
viską iJatikę;* policija lį.dpėjo.; ” 

šokau iš
ne į tųbąlą,-„drabužių nesiekė 
sdtvarkyĮi ir šokę į Adoįria^o 
mašiną, traukėme dtalnįpiM.kal 
neliais, o tamsu, nors ?‘į akį 
durk’’! Keliai užsikišo mašino 
mis.Vieni važiuoja viena kryp 
tinti, kiįi Ut kita t.- Uipi: r ••• ;

' / t į malei us atvyko Dr. Maciūną
- ' Dvi -‘paklydusios mergaitės? su savo žmona, Dr‘. Dubaūski 
važinėja dvi valandas ir ne-1 nė ir J. Mačėnas. Trūko-tikt? 
randa savo destinacijos. Paga-Į Dr. Z. Danilevičiaus, kuris da 
liau-sustojome prie ežero, o į negrįžo iš Kanados. Inž.D.Ad 
nūsų Pranas Adomaitis pasi-|maitis be Dr. Z. Danilevičiau 
likęs mašinoje knarkia... Ir| neina meškeriofi. Atrodo, ly 
kaip neknarks, kad jau buvo 3 Į nuobodžiauja. Sekmadienio k 
vai. ryto. Lengviau atsikvėpė-jį rštąją popietę praleidome Ad 
ne, kad nesprogo didieji gazoj 
tankai. Grįžome namo Počor- 
tutrain gatve, pro Karvelio na 
mą, o jiedu sū Mačėnu miega 
sau, lyg nieko nebūtų buvę.

Po gaisro

velis nešinąs vyšnių n?

sarį, tai pareiškiau jam .savi 
užuojautą. Dabar,',įgyvena ' 
draugu Maųė/fti say^ii^tįigjfi 
goję „reKideiįcijpje, iš. |balkou< 
ir ežeras matomas. ' ‘ ‘

Dail. Ed. AValaitiš, kuri? 
vena .Nęy Bulįfulo, šalia, 
seko. dvaro, “susipiršo^
bendrą!parodą su Juozu Mače 
nu šį rudenį. Dabai* Mąėėh< 
paveikslai iškabinti Karaiči 
restorane Union Pierę. .

Sekmadienį, liepos 20 d. bu 
vo 102 laipsniai karščio > Mi 

Ichianoje. Popiet pas p. p. Ade

losri

maičfų kieme po eglėmis, pri 
apskrito stalo limonadu girki 
nodami. Kadangi ponai Ad< 
inaįčįaė/ tokie vaišingi, tai -Up
link marriuš paukščių,’ v.o^rįi- 
čiųį ir kitokių gyvuliukų’fini
kai, o vakare ponia rakūnienė 
aisfveda tris raktininkus prie 
virtuvės durų ir lipa ant siete
lio, prašo vakarienės.

Prieš saulei. leidžiantis abu 
AdonL..čiai ir aš nueiname 
prie ežero pasižvalgyti. Mato
me, kad Chicagos pusėje juo-

Magdalena B. Stankūnienė Iš gėlių ciklo — aliejus 1974

ne į pavergtą Lietuvą, kuri yra bendrai Senato ir Atstovų Rū- 
tikrovėje. i

Ir taip daroma jau beveik 36 
metai. Jei komersantą, kuris 
iš to pragyvena ir daro iš to pre- ] 
kybą, dar būtų galima pateisinti, 
bet kaip reikia žiūrėti į tucfe laik
raščius, jų redaktorius, kurie sa» ' 
vo idėjas, savo pavergtos tėvy
nės meilę ir tautos garbę par
duoda už Judo grašius?

Konsulas pasisakė, kad tai yra 
didžiausias rūpestis ir baisiau
sias veidmainystės idealo palai
kymas. Kada ateis laikas ir bus 
iškeltas pavergtos Lietuvos iš
laisvinimo reikalas ar apsispren
dimas, Maskva mūsų spaudos 
skelbimais - remsis ir tvirtins, 
kad išeivija nuo senų laikų lai
kėsi Maskvos įvestos tvarkos ar 
režimo pripažinime?, nes savoi 
spaudoje spausdino skelbimus 
neminėdami okupacijos ar pa
vergimo, bet tik pritarimo, de
dant žodį be priedelio — tik Lie
tuva ar dabartinė Lietuva.

Gen. konsulo pranešimas bu
vo daugelio asmenų įregistruo
tas į juosteles. Pastebėjau,' kad 
mūsų spaudoje’jis perduodamas 
■skaitytojams susipažinti, čia yra) 
susumuotos tik palaidos pasaky
tų minčių pabiros. Paskaitas ir 
pranešimus puikiai moderavo 
inž. J. Jurkūnas. Apie dr. K. Bo
belio pranešimą teks pasisakyt? 
vėliau. ‘ : K. Songailis

mų sesijai,

BOLIVIJOS DARBININKAI 
STREIKUOJA

LA PAZ, Bolivija. Trims 
Bolivjios karo vadams pašalinus 
krašto prezidentą ir paėmus sa
vo žinion valdžią^ ^darbininkai 
protestavo ir reikalavo pasiųsti 
pėstininkų, aviacijos ir laivyno 
vadus į kareivines. Jie tokio pa
tarimo klausyti nenorėjo, o pre
zidentei leido išskristi į užsienį.

Griežtas karo' vadų atsisaky
mas ir nenoras pradėti jokių 
pasitarimų privertė darbininkus 
pradėti streiką. Darbininkai jau 
yra streikavę sostinėje,, turėjo 
geras barikadas ir kariams vy
kusiai priešinosi.
■- Karo vadai tvirtina, kad jie 
praves teisingus rinkimus ir 
perleis valdžią daugiausia balsų 
gavusiam piliečiui. Jie nenori 
atiduoti prezidentūrai Šilęs Zua- 
zo, nes. aiškiai įrodyta, kad jis 
yra komunistų agentas.

— Delta oro linijos pareigūnai 
stebisi, kaip galėjo lėktuvo gro- 

a'bikas praeiti pro. tris- tikrinimo
vietas visai nepastebėtas, kad 
turi ginklą. Jis antradienį, lėktu
vą privertė skristi iš Čikagos 
į Kubą.

i

Mačėnu važiuojam į New Buf
falo prie ežero, norėdami po 
geografijos pagalą uždėti ant 
drobės (tapyti). Pakeliui su
stojome prie buvusio gaisro, 
ar iš tolo pakvipo gazu ir degė
siais. šalia kelio stovi eilės nia Į džiausiąs debesys net ant eže- 
sinų ir visi bėga pamatyti, ro užgulęs, vėjas sustojo, oras 
griuvėsių. Gaisrininkai žargo* pasidarė tvankuesnis,bet Michi 
prikeverzotus vamzdžius, suki ąsoje mažai teIij° ir žibčiojo 
nėjasi policija. Vienoje ivetojej žaibo pašvaitė šiaurėss rytuo. 
dar žipčiojo liepsnelė. Krito į|se. 
akį sudegusio sunkvežimio už
pakaliniai ratai. Visa eilė na
mu, net miškelyje. sudegė, ’ ga-

I žolino stotis sudegusi. Prie 12 
kelio' žolė išsvilintą, medžiai 
apdegę, tiktai tie du didieji ga

* Nebuvo laiko aplankyti daili 
V. Petravičiaus, kuris Įsikūręs 
dideliame miške, netoli Union 
Piero. Prisiuogavę mėlynių uo
gų, mudu su Pranu Adomai
čiu pirmadienio rytą grįžome 
į Chicago,

M Šileikis

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
■ į į’ ■ ‘•A-' - • 4 * ’ ’ ■. ; j '; - ’ ’ ’ ■.

UŽ. DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
J ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

j"; f Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
ęavoj asmenįškį dėmesį, gerai su jomis susipa-

NAUJIEMS skaitytojams, norintiems

' •___
s — Olimpiados Maskvoje melu 
rusai vaikus iš Maskvos išsiun
tė į pionierių stovyklas, kad ne
susitiktų vakariečių korespon
dentų ir neužsikrėstų “vakarie
tiškomis bacilomis”. Ko bijojo 
išeivijos lietuvių jaunimo vadai, 
kad laike Pavergtų Tautų Savai
tės minėjimo Chicago'je, lietu
viukus išvedė į stovyklas ?

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ. ■
' Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus I plati* 
nimo vajaus talką! S^eants

< Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų ikaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis Atkarpomis

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

1739 Š. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

Don't give them 
the chance... use

A Sergeants
W pet care people

c 1979 Miller-Mcwtoo Company a subsidiary of 
AH Robins Co. Rtchmond. Virgtrna 23230

Lietuvos laisvinimo uždaviniai 
. ir tarptautinė padėtis

Liepos 5 dieną Amerikos Lie- gali priversti”. Tėvas, išgirdęs 
tuvių Tautinė Sąjunga savo kon
ferenciją Tautiniuose namuose, 
Chicagoj, baigė išskirtinos svar- trenktas tokiu mūsų jaunimo 
bos paskaitomis. Lietuvos gene-[vadovų eįgesiu ir pavergtos tė- 
ralinis konsulas Los Angeles inž. vynės laisvės kovos išniekinimu, 
Vytautas Čekanauskas kalbėjo savo idealų išdavimu. Vienas iš 
tema “Lietuvos laisvinimo uždą- salės klausytojų pareiškė, kad 
viniai”, o VLIKo pirmininkas dr. reikia sudaryti tokiems vado-1 
Kazys Bobelis kalbėjo “Tarptau- varrts fondą išpirkti viends kryp
tinė padėtis” tema. Tautiniuose tie bilietus. ,
namuose paskaitų ar pranešimų 
išklausyti susiūnko labai gausiai 
žmonių, kuriuos girdėtos infor
macijoj patenkino ar davė susi
daryti savo asmeninę nuomonę.

Reikia prileisti, kad daugelis 
tikrai buvo nustebinti konsulo 
pareikštomis mintimis, išve
džiojimais ir įvertinimais ar at
vaizdavimais. sus idrumsčiusios 
dabartinės padėties, kurią mūsų 
tarpan visokiausiomis priemonė
mis skleidžia Maskvos agentai, 
pavergtos Lietuvos patikėtiniai 
ar statytiniai lietuviai, bet visųj 
svarbiausia, kad atsiranda ne 
vienas ir. iš išeivijoj gyvenančių 
lietuvių su mokslų laipsniais ir 
be jų. Jis palygino diplo'matinio 
vežimo ratų sukimąsi tik vieto
je, bet davė ir suprasti, kad tų 
ratų sukimuisi į priekį kaišioja 
basliu ne svetimieji, bet “savie
ji”. Kaip pavyzdį nurodė į vie
nos organizacijos vadovo (nevar
dino organizacijos ar vadovo) el
gesį, vaikams patarimą, kad 

i “girdi, jei tu nenori eiti į Vasa
rio 16t-os ar kitds šventės minė
jimą, gali neiti ir tave niekas ne-

tokį vaiko pasiteisinimą ir gerai 
žinodamas vadovą, buvo pri-

— New Delhi mieste gautas 
pranešimas iš Kabulo sako, jog 

i praeitą šeštadienį, kai Brežnevas 
Į atidarinėjo Maskvos olimpiadą,

NEFINANSUQS VEŽIOJIMO
INTEGRACIJOS TIKSLU

Kongresas trečiadienį priėmė , prie Kabulo ėjo kruvinas mūšis
atstovo James M. Collins (R., 
Texas) pasiūlymą atmesti Tei
singumo departamento reikala
vimą vežioti mokinius autobu-

tarp rusų ir afganistaniečių

— Neaišku, bet Teherane eina 
kalbos, kad ateinančio mėnesio 

sais integracijos tikslais ir .skir-.l pradžioje Irano prezidentas Bani 
ti lėšų kovai su segregacija. •• Sadr gali pasiūlyti parlamentui 

Manoma, kad segregacijos J paleisti visus sulaikytus 52 ame- 
priešai dalyką duos svarstyti rikiečius, , .

• 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 ____ — dol.
Pavardė ir vardas _______ ______________
Adresas ----------------------------------------------

kuris

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

Gen. konsulas V. Čekanauskas 
; savo švelniais išvedžiojimais ir 
esamos realybės faktų iškėlimais 
savo rūpestį parodė veido ir bal
so kaitos bruožais. Diena iš die
nos senesnio amžiaus išeivijos 
žmonės apleidžia kovos frontą ir 
pavergtos Lietuvos laisvinimo 
gretas. Jų vietas užima viduri
nioji karta ir jaunimas. Reikia 
įsisąmoninti, kad kitos kartos 
tų pačių lietuvių galvojimas ir 
nuomonė ne visur derinasi ir 
nesudaro - harmoningos veiklos, 
įsitikinimų, nuomonių, pažiūrų 
be: skirtumo suvestine, šiandien 
jau matome, jcfg -vieni jau ne
laiko, kad Lietuva yra pavergta, 
okupuota ar aneksuota, bėt tik 
“Lietuva” ar, “dabartinė Lietu
va”. Ar toks darbas, kuris rodosi 
nekaltas, o minčių skleidimas, ne- 
užgaunantis, bereikšmis? Lais
vos Lietuvos ar “dabartinės” 
Lietuvos iš viso nėra. Lietuva 
yra tik okupuota, pavergta ar 
aneksuota, jos laisvė panaikinta.

Jau vienu vardu vadinimas 
Lietavds laikytinas pasitąrnavi- 
mas okupantui ir pritarimas jo 
pasaulyje skleidžiamai propa
gandai, kad Lietuvoj yra laisvė, 
gražus ir geras gyvenimas, gy
ventojai naudojasi žmogaus tei
sėmis ir visomis laisvėmis. Kiek
vienas turėtų sudrebėti iki šir
dies gelmių, skaitydamas mūsų 
laikraščiuose kelionių į pavergtą 
Lietuvą spausdinamus skelbi
mus, kad buis keliauja tik į Lie
tuvą, kurios iš tikrųjų nėra, bet

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Avė., / TęL VI 7-1515.

Seniausias automobilių'pardavėjas lietuvif

Volare Premier Coupe,: . . <

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

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente j

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė TeL 476-2206

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
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 —- ---------------------------------------------------------------

Išėjusi U spaudos ir galima gauti knygų nnkoji

AMERIKOS UETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti {takos | krašto politiką, 102 psl. Kaina 11.50.

Knygos bus Išsiųsto*, jei 11.50 čekis arba Mopey Orderi* 
bus pasiųstas tokiu adreau: 

NAUJIENOS, 
1739 So. Halrted SL, CMemr*, HL

IMPORTAM! NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM® Tablets are • 
50% stronger than Doan’s. 
Before you take Doan’s Pills 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 reheve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
sd noseles loosen-you can move more 
freely m rrwnutes’ There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. lake only as directed.

. No. 79
. 5

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

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 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 $2. '

• 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 $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui; Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vittfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• 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 ?6.

• 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.

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

. — NAUJUMO*, Chicago i. ILL Friday, July 25, 1980



M*

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Dauy Except Sunday by The Lithuanian Newt Pub. Co., iw- 

1739 So. Halsted Street Chicago, IL 4060$. Talephone 421-4100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

As of January L 1980 
Subscription Ratai:

Chicago $45.90 per year, $24.00 per 
six months, $12 00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

pusei metų ___ _
iri m m mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams -
pusei mettj _____
vienam menesiui.

$15.00 
$ 4 00

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicago j e ir priemiesčiuose: 
metams________________ $45 no
pusei metų __ ___________ $24.00

$12.00
. $5.00

trims mėnesiams ________
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
metams _____ __________ $40.00

$45.00
$24.00
$ 5J»

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1730 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. TeleL 421-6100.

Užsieniuose:
metams.--------------------- ___  $48.00
pusei metų - ;___ $26.00

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nrio 9 vaL ryto iki 5 vai. popiet Šeštadieniais — iki 12 viL

Vedamasis, kuriuo klaidinama išeivija
“Tėviškės Žiburių” redaktorius liepos mėn. 17 die

ną minėtame savaitraštyje atspausdino vedamąjį, pa
vadintą “Viršūnėse neramu”, kuriame prirašė tiek ir 
tiek tokių nekritiškų, piktų, gal dar teisingiau pasa
kius, demagogiškų pasisakymų. Tiesa, tie jo sukaupti ra
šinyje pasisakymai bei priekaištai nėra nauji ir ne jo iš
galvoti. Juos dažnai tenka skaityti frontininkų užgožto
je spaudje. ŠĮ kartą redaktorius juos sujungė krūvon ir 
patiekė virškinti šio savatrašcio skaitytojams.

Paskaičius šį jo vedamąjį, kyla klausimas, kuo jam 
yra nusikaltęs dr. K. Bobelis, dabartinis. Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas? Jis’jam priski
ria visas negeroves, kurios vyksta dabarties išeivijos 
gyvenime. Skaitant jo priekaištus bei pasisakymus, at
rodo, jei ne daktaras, tai nebūt einama prie didesnio 
skilimo. Jei ne jis, tai tarp VLĮKo ir B-nės būtų ko
rektiški santykiai. Tik dr. K. Bobeliui atėjus, buvo iš
prašytas iš VLIKo posėdžio B-nės atstovas. Neaišku, 
kokius korektiškus santykius daktaras, tapęs pirminin
ku, suardė ir kaip tie korektiški santykiai reiškėsi ank- 

• sčiau. Jis to nepasako.“ Tik tiek galima- jam atsakyti, 
kad iki šiol niekas nėra girdėjęs VLIKo ar jo pirminin
ko priešiško nusistatymo bei pasisakymo prieš LB-nę, 
kaip tokią.

Tiesa, buvo išprašytas iš VLIKo posėdžio B-nės at
stovas — Gureckas. Bet apie tai spaudoje jau buvo tiek 
daug rašyta ir aiškinta. Iš tų visų pasiaiškinimų paaiš
kėjo, kad tokį incidentą iššaukė pats Gureckas. Ir jis 
buvo išprašytas ne dėl to, kad jis buvo B-nės atsiųstas, 
kaip ryšininkas, o dėl to, kad posėdžio metu peržengė 
savo, kaip ryšininko, kompetenciją, darydamas pirmi
ninkui ir valdyvai nepamatuotus prikaištus bei reika
lavimus. Man rodos, kad redaktorius turėtų žinoti, ko
kia yra ryšininko kompetencija.

Be to, jei jau redaktorius rado reikalą paminėti 
Gurecko išprašymą iš posėdžio, tai būtų labai vietoję, 
bept vienu kitu sakiniu paminėti už ką jį reikėjo išpra
šyti. Tada T.Z. skaitytojams būtų aišku VLIKo pada
lytas “kriminalas”. O dabar tokiu nepagrįstu pareiški
mu, lyg ir būtų noras skaitytojuose Sužadinti pasigai
lėjimą yra nerimtas noras, ir jų klaidinimas. Be tb, re

daktoriui turėtų būt žinoma, kad Gureckas iš posėdžio 
išprašytas visos VLIKo valdybos nū^pfinu. Taigi, ma
tyt, buvo už ką. ■,

Anot redaktoriaus, VLIKas neturėtų taip skelbti, 
kad PLB-nė dirbtų kultūrinį darbą ir taip prisiaugintų 
jaunimo politiniam darbut Nejaugi, toks VLIKo pa
reiškimas yra prieš pavergtos tautos interesus?

Redaktorius priekaištauja VLIKŪI, kodėl B-nės 
nelaiko politiniu veiksniu? Taip priekaištauti tegali 
tik tas, kuris neturi jokio supratimo, kas iš viso yra 
VLIKas ir kas B-nė. Nejaugi, šis redaktorius nežino, 
kas yra VLIKas ir ką jis atstovauja?-Jei taip, tai per
šasi mintis, kad prieš rašant tokį priekaištą, ar nerei
kėjo pasiskaityti mūsų prominentinie teisininko P. 
Stravinsko neseniai išleistą knygą .‘Ir šviesa ir Tiesa”. 
Joje būt radęs paaiškinimą kas yra VtlKas ir B-nė. Ši
taip sunku suprasti, kad redaktorius, žūt būt, nori pa
daryti B-nę politiniu veiksniu. Tenka apgailestauti, kad 
T.Ž. redaktorius pateikia skaitytojams? kreivą infor
maciją. - ’ '

Nejaugi jis iki šiol nežino, kad B-nė yra tik išeivių 
lietuvių organizacija, įkurta išeivijoje. Ji nėra jokia 
tautos atstovybė, ji neatstovauja pavergtosios Lietu
vos. Ji yra organizacija, kaip ir visos kitos lietuvių iš
eivijoje organizacijos. Ji apjungia palyginus labai ma
žą, ypač JAV lietuvių skaičių. Tiesa pasakius, niekas 
kitas nereikalauja, kad B-nė būtų politinis veiksnys. 
To reikalauja tik labai siaura frontininkų partija.

VLIKas niekad nėra atsisakęs palaikyti gerus san
tykius su visomis organizacijomis? Juk šiais metais, 
birželio mėnesį pakvietė New Yorkan iri LB-nę. Bet de
ja, ji atsisakė dalyvauti. Kodėl? Ar tai nėra ardy
mas gerų santykių su Vyriausiu Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetu? z

Redaktorius rašo, kad plyšys tarp VLIKo ir B-nės 
didėja. Man rodos, kad jis nenori matyti faktų, kas tą 
plyšį plečia. Jį plečia me B-nė, kaip tokia, bet jos dabar
tiniai vadai. Taip, kaip jie suplėšė ir pačią B-nę. r-

- Tiesa,, kad VLIKą sunaikinti siekia, Tr tai jau se
niai, bet mes žinome, kieno ir iš kur’tokie užmojai atei
na. Ar nebūt naudingiau, kad, užuot tai skelbus, šaukti 
būti visiems vieningais ir budėti, kad jo nesunaikintų 
mūsų pačių lietuvių pastangomis, Vilniuje okupanto 
įsteigtoji “Tėviškės - Rodinos” draugija, vadovaujama 
išgamos “generolo”. Kodėl redaktorius nepasmerkė ir 
tokio nelemto žygio, kad B-nės vadai, įsteigė Visuome
ninių Reikalų Komitetą, kitaip sakėnt: “Antraii 
VLIKą”. ' H...  :<1 ' ‘ •

Man rodos, bereikalingąs redaktoriaus verkšleni
mas, kad jei B-nė neįeitų į politinę veiklą, tai ne tik iš
eivija imtų jai priekaištauti, bet ir pavergtoji Lietu
va. Tai yra blefas! Galima drąsiai užtikrinti T.Ž. re
daktorių, kad JAV išeivija tikrai nepriekaištaus, iš
skyrus tik frontininkus. Bet gi, jie neatstovauja visos 
išeivijos. Man rodos, kad jam nepritiktų savo vedama-[ 
jame skelbti tokį pramatymą “ar pranašystę”, nes ji- 
nepagrįsta. Ačių Dievui, VLIKas -ir ALTa mūsų politi
niai veiksniai sutartinai veikia. Neteko girdėti, kad dėl 
to kas baimintųsi. : ;

Gaila, kad T.Ž. redaktorius nemato to, kad B-nei 
pasinešus į politinę veiklą, nusmuko lituanistiniu mo
kyklų lygis, susmuko lietuviukų lietuvių-kalba, susmu
ko organizacijos, išnyko jaunimo chorai, sumenkėjo 
spauda, o kiek mažai mūsų lietuvių akademikų straips
niai užpildo lietuviškus laikraščius bei "žurnalus. Poli
tinei veiklai mes turime veiksnius ir jie veikla, bet 
B-nės vadai turėtų susirūpinti lietuvybės puoselėjimu, 
jaunimo lietuviškumu. Ar toks B-nės rūpestis nebūtų,

^Prezidentis Smetona" Švenmsios uoste 1939 m- gegužės mėn.
T

t arijų, ką amerikiečiai apie mus 
žino, nes; žinokite, Amerika pati

sakosi nustojusi būti pasaulio 
(Milicininku.

REZOLIUCIJOS

Pritš-eilę metų mes galvojo-

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys) 
1 - 7 r. t

Kol jis taip galvojo, šis jau suspėja su visais 
pasisveikinti ir ■' atsisėda prie darželio tvo
ros ant suolo. "" ' -r

Muzikantas Jaunojo Bičkovo pavaišintas 
papirosu, užtraukia polką, nekviestasis svečias, 
nieko nelaukęs, pakviečia šokiui šeimininkų duk
terį Aldoną. O kai ši bešokdama ėmė jam' malo
niai šypsotis, tai pradėjo Šnairuoti ir kiti kaimo 
vyrukai, ypač kuriems rūpėjo Aldona.

Eidamas namo, Vilius turėjo praeiti pro 
šalį Norvaišų tvenkinio, kur kasdieną plaukioda
vo dešimtys žąsų ir ančių. Po trūmpo pasitari
mo ir buvo nutarta išmaudyti jį tame tvenkinyje, 
kad atšaldytų taip įkaitusius rusruko jausmus, 
kaip jie sakė.

Tą vakarą jie lengvai jį išmaudė, bet atšal
dyti jausmus jiems taip ir nepavyko. Nepraėjus 
dar ir v’eneriems metams nuo pirmojo šokio su 
Aldona, ji, ?ors ir be tėvo palaiminimo, !tapo jo 
žmona. Jie su ituokė slaptai, nors motina ir ži
nojo apie jų vestuves ir atsargiai padėjo savo 
vienintelei dukrelei pasidaryti dvarininko žmo- liuko ištirpo kaip pavasario sniegas. Todėl, kai

'me, kad jeigu pravesime Ame
rikos Kongrese rezoljuęiją, kuri 
prašys Prezidentą iškelti Pabal
tijo valstybių reikalą Jungtinėse 
rautose, visa-lai įvyks ir staiga 
nūsų vežimas pradės judėti į 

; priekį. Nuo los 31 bos rezoliuci
jos jau praėjo daug metų, ir dar 
daugiau rezoliucijų buvo įteikta, 
ir stiprių, jr ne tokių stiprių, pri- 
klausė kas jas redagavo ir kas 
jąs reklamavo. Bet ir čia, gali
ma sakyti, rezoliucijos savo pa
darė. ’ •

Turėjo tam tikros įtakos, ka
dangi, kaip sakiau, ir vėl buvo 
prieita prie kitų žmonių, arba 
senieji vis buvo primenami, kad, 
žiūrėkite, mūsų istorija-dar nėra 
užbaigta ir uždaryta. Toks pat 
darbas, informacijos darbas, 
man atrodo, turėtų būti daromas 
ne. vien tik JAV, bet visame pa
saulyje.

INFORMACIJA PASAULIUI
■■ - r- \ į, j . ir-L tį .. r
Mes turime organizacijų, aš 

nenoriu įsiterpti į dr. Bobelio te
ritoriją. VLIKas yra pasaulinio 
masto lietuvių organizacija. Aš 
manau, ji irgi rūpinasi tais rei
kalais, bet nuims reikalinga, 
atrodo, dąįr geresnės, arba ge
riau suformuotos tikslesnės in
formacijos, kuri pasiektų dau
giau, kraštų kaip iki. šiol jTa pa
siekusi. Kodėl aš taip sakau? ■ 
-Vienas-dalykas, mes turime Įa- | 
’bar- daug taip vadinamo Trečiojo ; 

• pasaulio Ahujų 'kra^tų.KTie kraš- | 
tai, ąrba jų atsfovąi; absojiučiai l 
'nieko nežino, kas įvyko prieš 40 ; 
metų Lietuvoje, .Pabaltyje. Jie j 
visiškai nėra paruošti jų diplo- 9 
matinės tarnybos. ’

Dabar čia turime dirvą, kur 
galime skelbti savo žodį tų ■tau
tų tarpe. .Ir ypatingi;to^.tąu- > 
tos, kurios dar turi šiokį’Iokį | 
supratimą, kas yra komunizmas. | 
Mes po truputį prarandame po- Į 
ziciją ir tarp tų kraštų, Vakarų p 
kraštų, kur mes tikėjomės, kad | 
yra didžiausi mūsų, draugai. Aš y 
galiu duoti kelis pavyzdžius iš V 
savo asmeniškų patyrimų, kurie i 
pasako keletą linksmų ir ne to- į’ 
kįų linksmų nuotykių. Susitinki | 
su nauju kolega, atvažiavusiu iš B 
kilo krašto, prisistato ir pasakai I 
jam, kad esi generalinis Lietu- f ' 
yos konsulas.

— Tai tų iš Tarybinės Lietu
vos? — klausia.

— Ne! — sakai.
— O kaip čia dabar yra?- Ką 

tu atstovauji?
Pasąkai, kad nepriklausomą 

kuriuose yra siekiama tau- Lietuvą atstovauji, kad esi pe- 
priklausomos Lietuvos atstovas.

(Bus daugiau)

ANTANAS PLEIKYS

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

bet rezultatų nematėme.
Paprąstąi, jeigu kreipiesi į 

kokį žmogų, iš mandagumo tau

(Tęsinys)
Mūsų eilei atėjus su -vicepre

zidentu pasisveikinti, pasikeisti , , , , v. ,atsako, kad siud atveju nieko ne
girdėjo. 'Nereiškia, kad mes bu
vome ignoruojami, bet tai tik 
pavyzdys.

Vieną kartą pasiseka ką nors 
padaryti, kitą kartą nepasiseka. 
Už tai anksčiau paminėtas mūsų 
lankymasis Baltuosiuose Rūmuo
se yra visiškai tvarkoj. Kuo dau
giau mūsų žmonių prieis prie 
Baltųjų Rūmų, kuo daugiau 
amerikiečių politikų užkalbins, 
tuo daugiau mūsų' reikalas bus 
žinomas amerikiečių visuomę- 

. nėję. • , -
Išeinant iš mūsų vietinės veik

los Amerikoje, įdomu, aš mnau,

malonybėmis, šitas lietuvis jam 
paduoda tą laišką.- Mondale pa
sižiūri, akimis permeta, padė
koja, įsikiša laišką į kišenę ir 
mes šypsodamiesi nueiname to
liau į salę, tikėdami, kad šian
dien padarėme tikrai gerą dar
belį.

Gerbiamieji, praėjo jau beveik 
metai laiko, nė žodžio neteko 
girdėti iš viceprezidento įstaigos. 
Reiškia, kas galėjo įvykti ? Grei
čiausia tas laiškas su kostiumu 
nuėjo į valyklą, arbą, kaip dau
gumą niūsų laišku į kitą cir
cle file (reikalą bylą) ■. ir- nebe
matė dienos šviesos. Tuo metu 
mes džiaugėmės padarę žygį, būtu jums išgirsti ir keletą'is-

platesne prasme, pąsitarnavimas pavergtosios Lietuvon 
laisvinimui?'

Bet iš viso, kodėl šis redaktorius rado reikalą kelti 
klausimą dėl pablogėjusių VLIKo ir-nes Santykių? 
Juk jie niekad nepagerės, :kol B-nęs vadai sieks VLIKą 
‘r ALTą subendruomeninti. O jei tai jiems pavyktų, ta
da tikrai, mūsų'pavergtosios tautos laisvinimui būtų 
pakenkta. Reikia pasidžiaugti,r kad ’ mūsų; sąmoniniri- 
goji visuomenės dalis tai žino ir budi. Tai liudija mūsų 
partijų, organizacijų suvažiavimuose, bei\jų konferen
cijose aiškus ir tvirtas nusistatymas ginti ir remti VLI
Ko' ir ALTos egzistenciją. ■ O vis tik reik nusivilti, kad 
B-nės vadai VLIKo ir ALTos egzistencijai tai vieno
kiu, tai kitokiu būdu bandp pakenkti.

Tiesa, kad mes visi esame tame pačiame Lietuvos 
b j laisvinimo ir lietuviškos - egzistencijos išlaikymo fron

te. Taip pavergtosios tautos laisvinimo fronte veikia 
VLIKas ir ALTa, o lietuviškosios egzistencijos išlaiky 
me, turėtų reikštis B-hė. Deja, kodėl jos vadai to’ ne
paiso, sumenkindami VLIKo ir ALTos veiklą, neleis
dami jų spaudoje paskelbti šių veiksnių informaciją, 
klaidina išeiviją. Gailą, kad T.Ž. redaktorius," užuot' ta
ręs B-nės vadams žodį, jis savo vedamuoju poselėja jų 
pasimetimą. Tiesa, kad tąutos gerovė yra visų siekis.- 
Taigi ir siekime, o nekaišiokime į ratus pagalių. Juk 
kiekvienas veiksnys, kiekviena organizacija turi savo 
skirtingus veiklos barus, 
tos gerovės ir jos laisvės.

I

I

A. Sviloni’s

na. Šitoks dvaras ir dar mieste namai”, saky^kilo karas, jis net nulžiugo. Rusijoje jis pasi- 
dayo ji galvą linguodama patyliu ko savo duktė--juto kaip žuvis vandenyje. Keletą kartų buvo 

pasidaręs net tikras turtuolis, bet per naktį ir 
vėl likdavo toks pat plikis, koks pabėgo iš 
Lietuvos.

Vis dėlto vos tik karui, pasibaigus, jis tuo
jau sugrįžta į Lietuvą, parsiveždamas kartu ir 
savo išvargusią žmoną. Vaikų jis neparsivežė — 
jie išmirė besitrankant po plačiąją Rusiją. Te- 
išaugino tik vienui vieną dukterį, gimusią jau 

I sugrįžus į Lietuvą.
x Lietuvoje Bičkovas greit prisitaiko prie 
naujų sąlygų ir pasidaro stambus veislininkas.^ 
Žmonos įkalbėtas, jis sulietuvina net savo pavar
dę: iš Bičkovo pasidaro Veršulis, todėl ir savo 
vienintelę dukrelę per krikštą įsako metrikose 
užrašyti Veršulytė. Duktė, iš tikrųjų, išaugo Ver 
sulytė ir ne vien tik iš pavardės— motina ir mo
čiutė, pas kurią ji praleisdavo visas atostogas, 
išauklėjo ją tikra lietuvaite. Nesipriešino tam ir 
tėvas, jis net didžiavosi, kad jo duktė nieku ne
siskiria nuo kitų lietuvaičių, nors jis pats pasili
ko ir toliau tas pats Bičkovas.

Prieš pat antrąjį Pasaulinį u Karą, sunkaus 
gyveno nukamuota mirė jo žmona, palikdama 
vienintelę dukterį Ireną, kuri tuo laiku buvo jau 
septintoje gimnazijos klasėje. ’

Netekęs žmonos, Bičkovas labai susikrimto

idai ir kaikurioms kaiminkoms. “Tiktai tas tė
vas — argi susikalbėsi sp tokiu užsispyrėliu”...

Šis įvykis Norvaišų šeimą labai sukrėtė, 
ypač senį Norvaišą; jis jautėsi pažemintas, iš
juoktas, 0 jo viso amžiaus veikimas ir kova su 
caro valdžia' ir priespauda buvo išniekintas. Po 
šio įvykio jis gerokai palūžo ir niekur nebenorė
davo pasirodyti, pradėjo vengti net savo žmo- 

inos, nes laikė save visų apjuoktu.
Po vestuvių jaunoji pora tuojau persikėlė 

gyventi į Kauną, nes Vilius nemėgo ūkininkau
ti, be to,mieste buvo linksmiau. Čia grdt susiran
da draugų, kurie jaunam Bičkovui mielai pade
da prašVįlpti tėvo paliktą turtą. Tada jis jau ima 
prikaišioti Savo žmonai,'kad jos tėvas josios da
lies jai nedavęs. Greit jis visai paskęsta 
skolose.

Prasidėjo Didysis Karas. Vokiečių spau
džiami rusai greit turėjo trauktis iš Lietuvos, 
kartu su kariuomene traukėsi ir rusų valdinin
kai. Vilius su savo jauna žmona taip pat išvažią- 
vo į Rusiją. Jam tai buvo geriausia išeitis, nes to
liau gyvent’’ Lietuvoje jau buvo nebeįmanoma: 
dirbti jis nenorėjo, o tėvo turtoi prie kortų sta-

— jis jautė, kad dėl jos ankstyvos mirtięs kaltas 
buvo palaidas jo gyvenimas. Kol ji tebebuvo gy
va, jis dažnai susilaikydavo nuo bet kurios niek
šybės tik dėl to, kad nebūtų pažemintas jos akyse 
jo vardas. —Mat, jis labai -mėgo didžiuotis prieš 
ją savo aukšta kilme. " ■ * -

Bet labai greit jis pamiršta ir mirusią žnjo- 
ną ir savo “aukštąją kilmę” ir net mylimą duk
terį; ją greit išsiunčia į Vilnių studijuoti. Dabar 
jis, atsipalaidavęs nuo paskutinio varžto, tuo
jau meta tarnybą ir ątidąro kažkokią kontorą, 
pre kurios durų buvo tik maža iškabėlė su įra
šu: “Patarimų biuras”; kontoroje atsirado jau
na sekretorė, o jos šefas nusiperka naują auto
mobilį. Jam atrodė, kad dabar atėjo tinkamiau
sias momentas pradėti savo “veikimą”, nes Lie
tuvoje okupantą iš rytų jau buvo pakeitęs oku
pantas iš vakarų. Prie pirmojo jam kažkaip, ne
sisekė, mat nuo jų jis seniau jau buvo paspru
kęs su visu' glžbiu nuodėmių, kurių jie nenorėjo 
pamiršti.

♦ i •
Ramunė išlaikė Kauno konservatorijoj pas- 

kutin;us egzaminus ir išvaž:avo pas drangęcato- 
stogų.

(Bus daugiau)
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JĖZUS EASAULIO IŠGANYTOJAS
; * * ♦

žmogus už pasaulio nuodėmes.
^Jono 6:51 pats Jėzus aiškina tą dalyką ir sako, kad jis davė 

savo kūną už pasaulio gyvybę. Šita Jėzaus žmogystės auka buvo 
ąlųjrkimo kaina už gyvenimą, kurį prarado tėvas Adciuas. Povi
las kalba apie tai šitokiu būdu: “Kaip Adome visi miršta, taip 
Kristuje visi bus atgaivinti” (1 Kor. 15:22). 1 Timotiejui 2:6 
Apaštalas aiškiną, kad Jėzus davė save kaip “atpirkimą” už visus, 
ir išverstasis žpdis “atpirkimas” graikų kalboje raiškia “atitin
kanti kaina”. ?

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikantę 105 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

gyveninio į žmogiškąjį gyvenimą. Bib’ija parcfdo, kad toks buvo 
pagrindinis Dięyo planas. Skaitydami Žydams 2:9,11 mes suži
nome, kad Dievo buvo nutarta, kad Jėzus turėjo numirti kaip

4. ,4ono 1:14 mes skaitome: “Tas Žodis buvo p adant;: s (stojosi) 
kūnu, ir gyveno tarp mūsų. Mes malėme jo garoę, garbę kaip 
vienatinio iš Tėvo gimusio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos”. Tasai j 
Logos buvo padarytas kūnu, perkeltas nuo savo priešžmoginio

PABLO PICASSO Moteris (Tapyba)

Lietuvos byloj pristatymui, 
kad Lietuva nebuvo Helsinkio 
Akto parduota, tai liudija Lie
tuvos okupacijos nepripažini
mas yra Vakarų valstybių (ir 
net daugiau, bent jau oficia
liai, negu kad 1975 m.) dažnai 
pabrėžiamas (žiūrėkite prie.

DĘ. Ę. G. B ALUKAS 
MUiltUA IR MOTORU LIGOS 

GlNSKOLOGlNt CHIRURGUA

M4» fc, PvlMkl Rd. (Crawfrad 
Medical Building} TeL LU ĄMM 
Minia ligonius pagal susitarimą.

Programas vedėja

-KAZ* BRAZDŽIONYT*

Dr. Kazio Bobelio pranešimas 
veiksnių konferencijai New Yorke

tą,

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WiMd>wt»r Community khnikoi 
Medtefaoo direktorius

Tūlu 562-2727 «rha 542-2728

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

Visoe laidos ii W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St, Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
ii WTIS stoties 1110—AM bana*

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60621 

Teief. 778-5374
A

Bf MM3.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGO* 
' MM WMt IWriStrwt

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS - 

KALBĄLIETUVIŠKAI 
26U W. 71 St. TaL 737-5145

RADIJO 4RIMOS VALANDOS
Vb«« programa* li WOPA 

14»t UL A M.
Lietuvių.kalba: kasdien quo 

madienio > iki penktadienio 4:00 
4:30 vah vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

kitų ąsmenų> kurie skelbia 
ką pavergtos Lietuvos oku- 
pan t as rtorY? m aty ti Helsinkio 
Akte? Kyla, klausimas, kokie 
yra jų .tikfei^ekiP13^ Ar skal
dyti, . poJiaKižtlotk klaidinti 
mūsų visuomenę ir silpninti 
mūsų vieningas jėgas prieš ko 
munistinį "okupantą ir tuo pa
čiu koniproniituoti mūsų vy
riausias politines instituci j as, 
šiękiahęis besąlyginio Lietuvos 
Ne priklausomybės a ts tą tymo ? 
(žiūęėkįtę "^raugas” 6/2, 6/ 
14, 6/16, 1980; ir taip pat visą 
eilę straipsnių 1/5 ir 19/6, 19/7 
ir 1978 metais). ?

1975 ųiėtais atrodė, kad Hel 
sinkių Aktas, atidarė naujus ke 
liūs ir atnešė, naujų perspekty
vų gęręsjiiani, tarptautinės 
teisės šviesoje Lietuvos bylos

“contact lemo”

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR -- 

PROSTATOS CHIRURGIJĄ 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
. ketvirtad. 5—7 vaL vaki 

Ofiso telefonas: 776-2880, '
Rozidenciios telet: 448-5545

Vedėja Aldona Da u k us 

T>1<4 Hlmiack 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, ILL. 60629

t

• Sinajaus kalnyne yra dai
nuojančio smėlio: slinkdamas 
žemyn,1 smėlis išduoda harpos 
stygų skambesį.

Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos tebeveikia ir jų finansi
nis išsilaikymas yra sutyarky- 
tąs .Pabaltijo valstybių klausi
mas buvo iškeltas BęĮgrado 
1977 iii. konferencijoje kurioj 
man teko asmeniškai matyti 
JAV delegacijos pirmininko 
ambasadoriaus A, Goldbergo 

ir JAV delegacijos nario Sen. 
R. Dole susikirtimą su Sovietu 
Sąjungos delegacijos pirmi
ninku ambasadoriumi Voran- 
covu), sąryšyje su Lietuvos pa
vergimo klausimo iškėlibu) 
(žiūrėkite priedą Nr. 9. Jau 
pats faktas, kad tarptautinia
me forume Lietuvos okupacija 
buvo iškelta yra laimėjimas 
mūsų byloje.

Kadangi šiuo metu, daugu
ma sutinka, kad Helsinkio Ak
tas turi mūsų bylai naudingų 
principų ir reikalinga kaip ga 
Įima stipriau Lietuvos bylą Ma 
drido konferencijai paruošti,— ‘. 
todėl ir norime aptarti būdus 
koordinuoti lietuvių veiklą, 
(įvairių kitų laisvės kovos bū
dų įvairiose pasaulio valsty
bėse, bei pasaulinėse intstuici- 
jqse čia ir nenagrinėsime).

Kaip minėjau, Lietuvos by
la buvo ir yra gan dažnai mi
nima sąryšyje su Helsinkio 
Aktu (žiūrėkite priedus Nr. 5, 
Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8 ir taip pat 
JAV Kongreso 1975, 1976 ir 
1979 metų rezoliucijos Pabal
tijo valstybių reikalu), ne tik : 
JAV, bet taip pat Anglijos, j. 
Kanados, Australijos ir Lt..

Kiek tai lieuia JAV valsty
bes, Amerikos Lietuvių Tary
ba (tiesioginiai ir kartų su A- 
merikos Pabaltięčių Komitetu 
— Joint Baltię American Na
tional Commitee) bendradar
biaudamas su Vyriausiu Lietu
vos Išlaisvinimo komitetu po
zityviai ir sėkmingai atstovau
ja pavergtos Lietuvos bylai. 
(Gaila, kad neturime davinių 
(ir šioje konferencijoje atsi
sakė dalyvauti PLB ir JA VLB) 
ką šioje srityje dirba LB ir ko
kie yra jų planai).

(Bus daugiau)

• Nailono kojinės pasirodė 
Amerikos rinkoje 1940 metais 
rugsėjo 25 dieną.

Mažeika S? Evans
jį Laidotuvių Direktoriai

rB 6845 SOUTH WESTERN AVĖ.
< Tek 737-8600-01
A 9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.

TeL 422-2000
Dr. Kazio Bobelio, Vy

riausio Lietuvos Įšląis- 
svinimo Komiteto pir
mininko, pranešimas yei 
ksnių konferencijoj bir
želio 21 d., Brooklyne, 
New Yorke, 1980 me
tais.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, Lietuvos Dip
lomatinės Tarnvbos ir laisvo
jo pasaulio lietuvių politinių, 
šalpos ir patriotinių orgahiza- 
cijų atstovai,atstovaudami oku 
puotos Lietuvos valstybinius, 
bei pavergtų lietuvių ir laisvo
jo pasaulio lietuvių tautinius 
reikalavimus, šiandien susirin
ko spręsti, išdiskutuoti ir pri
imti nutarimus, brutalios Lie
tuvos okupacijos ir Lietuvos 
NępriklausoĮĮiybės atstatymo 1 gynimui ir.-ptistątymųiY akarų 
klausinių pristatymui lapkriuio valstybių; ’ pąnaudpjant Hel- 
jnėn. 11 d., 1980 m, įvykstąn- sinkio akto mums naudingus 
čiojc Europos .Šaughmo ir Ko- principals, ypatingai remiąn- 
<>pėracijqs'"konferencijoje Ma- tis žmogaus tėi&iųir, anąlogiš* 
dride. ' j kai tautų: leisiu pagrindinėmis

35 valstybės pasirašiusios Bai laisvčmis(de^laraeijomis Jung 
giamrjjį Helsinkio Aktą (Hel-1 tinių Tautų, Atląnto Chartų ir 
sinki Final Act) rugpjūčio 1 kitais- tarptautiniais, o dabar 
d., 1975 m., įpareigojo vykcly-\ ir Helsinkio susitarimai), bru
it to akto priimtus principas; talių-^-mililaiinių .-metodų pa- 
’arptautiniame bendradarbia-! keistų--išeinu nepripažinimų tau 
vinie. tų laisvo apsisprendimo ir ki-

Rugpiūčio 21 d., 1975 m., tik į tais principais (žiūrėkite prie- 
3 savaites po Helsinkio Akto Į du Nr. 2; Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5). 
pasirašymo, buvo paskelbtai Ir šiandien, žiūrint iš 5 melų 
(man tuo laiku pirniininkau-j perspektyvos, turime sutikti, 
jant Amerikos Lietuvių Tary-: kad Helsinkio aktas davė nau* 
boj) to akto interpretacija (žiū’jų, efektingesnių galimybių 
rėkite priedą Nr. 1), liečianti į 

to aklo implikacijas pavergtos] 
Lietuvos laisvės bylaf.

Ši interpretacija iššaukia lą. 
bai neteisingai ir . tendencingai j 
pristatytą reakciją, kaikurių 
ir ypatingai vieno redakto
riaus, kųri^ net iškraipydamas 
faktus skelbė ir dar tebeskęl- 
bia. kad Helsinkyje “Lietuvą 
buvo pą.r<įŲpta”-ir 1.1, ir Lt.

įtikinėjimas, to ko nėra, yrai 
ncsųpranlamas! į

Ko siekia, tas rc/Įaktorius, 
vienas profesorius ir keleįaj

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
■ .; " “ Tel 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED, KOPLYČIOS

i

TĖVAS IR SŪNUS
[TETTE FUNERAL HOME

U

pęrkrąustymai

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CfURURGAS 

Sandra praktika, apaa. MOTORŲ ll««f.
Oflaaa 26» WRST STOMT 

T«L PR M3Į3 
t . 4 - K * ** ‘

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710 
$21-4200

♦

Passbook Savings.
4 v savings 

(Minimum $500'

R. ŠILEIKIS, U P.
OPEDas-PBOTEZISTAS

FLORIDA

Laidiniai — Pilna apdraudė 
ŽIMA KAINA

MOVING

H |valrf v ^*vw»¥.
ANTANAS VILIMAS

' all smokes 
dead out

Nuo

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo u. .uinMj 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jum§ už mums parodytu 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
ateityje.

Sąskaitą* apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 6062.

Te* 92o ftv-
8929 SO. HARLEM Ay^ 

Bridgeview, IL 60455
Tel. 598-9400

HI
MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

t

?

TURIME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE,

Chicagoa

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos 
į

PHILLIPS - LABANAUSKAS
330,7 So. LITUANICA AVE. TeL: YArda 7-3401

WHAT IS THE FASTEST GROWING 
HEALTH CARE_ PRFFESZIO/FAN^ \NHT?_ J 

©5TEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATH^ 
P.O.’S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 

_ NUMBER-GROWING FROM 
/| 18,000 TODAY TO MORE 

THAN 36,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/

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

Teief. 476-2345

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

0/5 ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
P'RUGŠ/PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTH E R 5 Cl E NTIFICALLYXCO E PTE D 
MEANS FOR TREATING INJURY AND DISEASE, 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE | 
THERAPY.

Primary re^sou; 
FOR THE PROFESSION^' 
RAPID GROWTH IS THE 
EMPHASIS IT PLACES 
ON TRAINING GENERAL 
PRACTITIONERS. Y

Although only Five 
PERCE'NTOFTHE PHY- 
SICtAJf POPULATION, 
D.O.^S PROVIDE TOTAL 

< HEALTH care for more 
/THAN TEN PERCENT OP

THE PUBLIC, SOME 20 
MU-UON AMERICANS/

i

4

BUTKUS - YASAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, III. TeL: OLympic 2-1004

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA ĄyE. TeL: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDAHNAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1j38 - 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 Hills, DL 974-4416

J354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911
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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
» Nemalonūs disputai kilo kite dabar ,nes numatoma, kad 

tarp Anglijos ir Prancūzijos dėl 
avienos kainų. Anglija nuo se
niai yra žinoma savo geros veis
lės avimis, kurių dideles kaime
nes laiko dėl vilnų savo geros 
rūšies audiniams. Ji gali pigiai 
parduoti avieną. Prancūzijos 
ūkininkai, kaip ir kadaise lie
tuviai, laiko dažniausiai bloges
nės rūšies avis — šeravilnes. 
Dėl to jų mėsa yra daug bran
gesnė. Norėdamas apsaugoti 
Prancūzijos ūkininkų interesus, 
į disputus įsijungė net prezi
dentas.

šioms prekėms kainos pakils 
11% ar net dar daugiau. Ga
mintojai a'škina,' kad pabrango 
gamybos medžiaga bet- žaliava.

t i r

q Keliautojas, tyrinėtojas ir 
išradėjas Clarence Birdseye yra 
laikomas šaldyto maisto tėvu.

- * s

1916 metais keliaudamas po —
Labradorą, jis pastebėjo, kad nienė — moterų vadove.

.Dave.Mackevičius, Standard Federal Taupymo bendrovės vvr. 
viceprezidentas, ir ilgametė tarnautoja Mary Ferek, išeinanti 

pensijoii. Buhalterijos departamento tarnautojai 
jai suruošė išleistuves.

vikais, nes jie negalėjo naudo- 
tis gelernkeliu ir tinkamai ap-'Į 
rūpinti savo kariuomenę. <

Dar galutiną! neišsikrausčius; 
vokiečiams iš Vilniaus, dalią 
lietuvių kariuomenės buvo per
kelta į Alytų, kad ten susiorga
nizuotų ir sustiprėtų.

Tokiu būdu, nuo 1919 metų 
pradžios vokiečiai užėmė pas
kutiniąją demarkacijos liniją^ ir 
ją rimčiau gynė. Stovėjo vokie-' 
čia! Gardine, Alytuje, Kaun0 
Rase niuose, pagal Dubysą. Veri 
tą ir Latvijoje. Dzūkuose vokief 
čiai stovėjo gindami Nemune 
liniją,.

Alytuje stovėjo vokiečių Prū 
sijos savanorių daliniai, senoj- 
sios vokieč ų armijos likučiai. 
Jų buvo apie vienas batalionas j

... _. pėstininkų ir husarų raitelių
■ ' - ... o r> v-4 i'aUS. aria^ Girėno minėji- pulko likučiai. Ginkluoti jie bu-

maistas negenda Jo kutenąs. B. sekemene ,r l>. Na-, me hepos 27 d. I vai. prie jų vo tal t turė<0 reikaį 
« vjii’i’n Jin G Ir .ai bnvnA Y*11Q IQ iCrinl/h 1. ' -r-a .-..i 1 r 1 'T*— C   t 1 . i ® ’ c C J

_ Namai, žam* — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Nemel, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR 2EM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJfMAIS.

DX3-. VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS £

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cerraak Road Chicago, HL Tel. Virginia 7-774J

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

» VEŠŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

O šafronas yra brangiausias 
prieskonis. Jo svaras didmenų 
rinkoje kainuoja $700. Mano se
nelė būdavo labai nelaiminga, 
jei neturėdavo šafrono Įdėti Į 
Velykų pyragą.

• Jei jūs ruošiatės ilgoje ke
lionėje karštomis dienomis vai
ruoti mašiną, nepamirškite isi- 
-dėti šaltos arbatos: ji atgaivina 
nuo nuovargio ir teikia jėgų to
limesnei kelionei.

« Amerikoje yra apie 300,000 
pieno ūkių, po ūki apie 450 dvi
dešimt vienų metų amerikie
čiams bei jų šeimoms.

• Chlorinas buvo panaudotas 
1830 m. vandens skoniui page
rinti ir blogam kvapui pašalinti, 
tačiau toks vanduo buvo gėrimui 
išbandytas tik 1908 m. Čikagos 
skerdyklose esančiu kiaulyčių.* M * fc.

8 Perdažnas plaukų plovimas 
yra nesveika ,nes išplauna rie
balines liaukas, kurių riebalai 
teikia plaukams sveiką blizgėsi 
ir elastingumą. Plaukus plauti 
ne dažniau kaip 4 dienos.

• Per pastaruosius 5 metus 
alyvos kaina pakilo 132%. o du
jų — 94%, gi elektra pabrango 
lik 36%, tačiau ekonomistai ap
skaičiuoja, kad namus šildyti ir 
dabar yra pigiau alyva arba du
jomis.

• -Jei jums reikia virtuvės in
dų, reikmenų ar baldų, tai pir-

vardu yra pavadinti kai kurie rusevičius išrinkti revizijos kd- 
šaldyto maisto produktai. misijon, o K. Sūnėnas, A. Šležas 

.. . v -■ ir A. Kriščiūnas išrinkti’GarbėsO Kampanija ^nes rūkymą t2isnian
Amerikoje prasidėjo gana anks;
ti. New Amsterdam gubernato-1 — Prel. Audrys J. Bačkis, Va
rius William Kieft . uždraudė tikano viešųjų Bažnyčios reika- 
naųdoti tabaką 1638 metais. ; lų pasekretorius, dviejų savaičių 

n ! . . atostogas praleido pas tėvus© Ilgiausias nėštumo peno- T ... ... .i . ... T. t,- - Lietuvos pasiunhnvbeje, Wash-das vra dramblių. Drambhene • . J. : ., ... no . . .Ingtone.atveda vaikų tik po 22 menesių.:
iv-.; . ■ • i -i • ' , • —Ina Petokienė, Upland, Cal.,O Moderniais laikais naudoja- + . . . ..... , . , . miesto tarybos nare, eina šiomos jvainos valymo ir plovimo ,. , -. ,, gražaus miesto meres pareigas,priemones: actas, kepimo soda,.

citrinos sultys, druska, tarpen-į — Toronto lietuvių pensinin- 
tinas, amonija ir dar daug kitų kų klubas numatęs statyti 1.1 
produktų bei jų mišinių. Tuo rei- aukštų 115 butų namą su rašti- 
kalu išleistas 9 puslapių biulete- nėmis pirmame aukšte. Iš Royal 
nis. Rašyti: Recipes for Honie banko gauta 4-5 milijonų dole- 
Care Produits, Leaflet I.-552, rių paskola.
9 p.p. Bulletin Rm., 83 P&ASĮ t • i . ts-o -A. ; T, . ... — Zigmas Juras išrinktas Di-Building, Clemson' University! j-- - D-. ... T. . . ocz-oncoi -XT- 1 . .tižiosios Britanijos Lietuviu Sa-Clemson, SC 29631. Viena kopi- • . ... ’... -jungos pirmininku, Rimantas
ja gaunama 'lo'ana, '■ šova ir Jaras Alkis- vicepirn,.,!

M. Miškinyte j jinž Aleksas VKinskas _ ^kr > 

Balys Butrimas — ižd., inž. Ste-
■ 'n ■ ■■■■■' ii pas Nenortas irzarchit. Klemas

Q U M ? A I Tarn°šiūnas — valdybos nariais.
j — Vienybės 14 nr. tilpo tokia 

-■ žinutė: “Kanadietis lietuvis iš
: Į Toronto gegužės mėn. lankė Lie- 

— Osvaldas Šefleris, *-^bvęs tuvą ir sū turistine grupė buvo 
Watenstedto stovyklos raktinės apgyvendintas Gintaro viešbu- 
tjtrnautoju, o Nepriklausomos tyje. Prigulęs po pietų pasilsėti, 
Lietuvos laikais Kybartuose riiui- atsikėlęs neberado turėtų $3,000 
lines tarnautoju, š. m. liepos .ir dokumentų. Policija taip pat 
9 dieną mirė Vokietijoj, Kaarst jų neradd. Kiti turistai sudėjo po 
mieste. $3 vargšui sugrįžti į Kanadą“.

—P. Tj'la išrinktas J.t Vana-! — Muz. Fausto Strolios vador 
gaičio šaulių .kuopos Bostone vaujamas Vyčių choras ir tau- 
pirmininku, V. Bajerčius — vice-'tinių šokių grupė,.vą,d. Frank Za- 
pirm., V. Tumienė — sekr., J. polio ir Violetos. Atkinson, daly 
Bajerčienė —ižd., E. Valiuko-j ___________ .  
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TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jono 8:32

ŠV R A.ŠTO
NAUJASISTESTAMENTAS 

LR PSALMAI
C-L

LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 

PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

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

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savyegularfy! f? <4 0/

see us for 

uQftt financing. 
° AT OUR 10W RATE

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

tad 
ConpouaiM 

Quarterly

OUR SAVINGS _
CERTIFICATES

EARN UP TO '8%___________ ___ ___ j ■■■insured

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS «>Z»

Pnn Soxuutsui, ' Phooet VInrW* 7*7747
SOURS i Mon.Tua.Frl.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SIEVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

paminklo. Taip pat dalyvaus 
Musichoralė grupė, vad. Arthur 
Silhon. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti.

— Gegužinė - piknikas Įvyks, pulkas.

lingu karo priemonių ir prietait 
su. Neturėjo jie tik noro kariaU 
ti. Ir tokioje tai “apsaugoje” 
kūrėsi pirmas lietuvių pėstinin, 

i 
---- ’ 1 nigpiūčio mėn. 10 d. 12 vai. Vy-j Bolševikai slinko paskui vo

čių sc'delyje arba, blogam orui kiečius, ir,-užėmę Vilnių, kiek 
esant, salėje. Gegužinę ruošia R.l ilgiau tvarkėsi, ruošėsi į Ryt- 
Liet.- B-nės Marquette Parko! prūsius, o r*-:—’

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su/ 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos

Liet.- B-nės Marquette Parko! prūsius, o atsiųstoji bolševiku | Pirkimo sąlygos.
apylinkės valdyba. Kviečiame' Kapsuko “valdžia” ruošėsi tvarį • 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir . , . J . . .amv, i- . . I Maplewood- Labai tinka giminingoms
visus lietuvius- joje dalyvauti.] kyb v15?, subolsevikmtą Lietu-;Į jeimQrng

Apylinkės valdyba I vą. Jų jėgos buvo nemažos, pav.-į . MŪRINIS bung.aloW Brighton 
d • t. _ - n . t • . - i Lezno — Alytaus kautynėse; Parke, 15 metų. Reikia skubiai par-t ...... duoti. Neaukšta kaina.• Bnghton Parko Lietuvių 1().13 vasario i919 m. ju daly-?

Namu Savminkų Draugijos pik-j kad ir ne visai ilni> 
nikas įvyks hepos 27 d., sekma-į ki pėstininku pulkai> i 
dienj, Saulių salėje, 2417 West Į 
43rd Si. Bus laimės šulinys, ska
nus maistas bei dovanų paskirs
tymas. šokiams gros E. Knolio 
orkestras. Pradžia 12 vai.

, su mažais 
raitelių daliniais- Bolševikai bu
vo gerai ginkluoti. Jiems net-' 
rūko šovinių, šautuvų ir kul- 

j kosvaidžių. Bet vieno jie, kaipi 
__ , . v. _ I ir vokiečiai, neturėjo — noro;
Visus kviečia Draugijos Valdyba

PIRMOJO PĖSTININKŲ SAVA
NORIŲ PULKO KŪRIMASIS

(Atkelta iš 2,psl.)

metų. Iš Vilniaus į Kauną per
sikraustė Lietuvos Tarybos su
darytoji valdžia. Vokiečiai vėl 
derėjosi su rusais ir pasirašė Į 
naują sutartį dėl demarka
cinės linijos. Ji'-’buvo Dzūkijos 
ir gretimose srityse, maždaug 
tokia: Žiežmariai ir toliau iki 
Vilijos—Neries. Nuo Žiežmarių 
ji ėjo stačiai į pietus, paliekant 
Beižionis, Aukštadvarį, Dusme-; 
nis, Eigirdonis, Varėną ir Mar- 
gonių kaimą pas bolševikus. Pa
sitraukdami vokiečiai sunaiki
no tiltus, kas padėjo lietuviams 
ir vokiečiams kovoje su bolše^

kariauti. Ir juos reikėjo pir-| 
miau bolševikiniams agitato- i 
riams įkaitinti, įraginti. Po to-J 
kių raginimų ir pažadų užbaįg-1 
ti karą, jie kartais visai gerai? 
kovėsi, bei puolami spyrėsi, bet 
negalėjo jie kovoje išbūti įl-- 
gesnį laiką ir išlaikyti dideshį 
įtempimą.

Iš visų, tuo laiku apie Alytų I 
į veikiančių kariuomenių, vien 

tik lietuviai savanoriai turėjo 
reikiamos ugnies ir ryžto ka
riauti, bet jiems daug ko trūko, 
ir specialiai trūko ginklų ir iš
simokslinimo.

191J metų sausio gale bolševi 
kai užėmė Onuškį, Dusmenis, 
Pivašiūnus, Daugus ir. Varėną. 
Tuo būdu jie beveik visur per
žengė per jų sutartą su vokie
čiais demarkliniją.

BOLŠEVIKAI PRIARTĖJO

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street . V - I
Tel. 436-7878 arba 839-5568

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

momoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar - bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ir

SIUNTINIAI Į LIETUVA
HASUA NOBEIK1ENS

2608 West SttB St, Chicago, BL 10629 « TeL WA 9-878? J

MAISTAS IŽ EUROPOS BANDtLIŲ į

Cosmos ParcelsExpress Corp. *
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 1

2501 W. 69th St, Chicago, DL 60629. — TeL WA 9-2717 I

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausią didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalinė or- 

ganisacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

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

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neįeito pelno, na- * 
narna patarnauja tik savišalpos pagrindu. f

Kiekvienas lietuvis Ir Betuviu draugai gali- 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000. .. --- ------------

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: už 
$1,000 apdraudta sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuoptj vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitėa 
| savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Joms 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti. .

Galite kreiptu ir tiesiai | SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
• Naw York, N. Y. 10001

J07 W. »th «.
Tat (112) S63-X21I

Apie bolševikų pasistūmėji
mus mes buvome informuoja
mi. Tuojau sužinojome apie 
Daugų, Butrimonių ir Varėnos 
■užėmimą. Kartu sū bolševikais 
užėjo dideli šalčiai. Sakoma, bė 
da viena neateina.

Lietuviai savanoriai dar la
biau sukruto, tai pajutome iš
kart. Karininkai pasidarė dar 
judresni, pagyvėjo dalinių ju
dėjimas. 1-ojo pėstininkų pulke 
kuopos iškeliavo į lauko užtva
ras Domantonyse, Venšiūnuo- 
se, vėliau — švobiškėje. Mūsų 
komendantūros kuopos suinten
syvino pratimus, reikėjo budėt’ 
mieste ir apskrityje, tad prišal 
davome patruliuose ir sargybo
se. Dienos metu viršila Morkus 
ž. mus mokė ko galėjo ir ką jis 
mokėjo.

— Gulk, kelk... bėk... gulk. 
Aukščiau koją, aukščiau koją... 
— komandavo jis skardžiai ir 
pridėdavo — smagiau vyrai, 
reikės duoti pirtį bolševikui, o 
.jei ne — jis mums duos. Aukš
čiau koją... Bėgte... Nei šalt 
nebuvo laiko-

Iš bolševikų užimtų sričių pa
sipylė skundai ir prašymai. 
Dvarininkai iš tų srilių išvaži
nėjo, kas į Kauną, o kas net į 
Suvalkiją, kur buvo stipri vo
kiečių įgula. Man teko dažnai 
stovėti sargyboje prie komen
dantūros vartų ir kontroliuoti 
panašius ūkininkus. Jie išsipa
sakodavo man visas naujienas 
ir aš asmeniškai žinojau naujie
nas neblogiau už patį komen
dantą. Tos naujienos nebuvo 
geros. Bolševikai ruošėsi mus 

C pulti ir tai greitu laiku, iuo me- 
J tu jie tvarkėsi.

užeiti j 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

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ

irGraži, lengvai skaitoma 
Įddmi 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 SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
oadeti teisininko Prano ŠULO 
oaruoštą, — teisėjo Alphonse 
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.

• 1821 metais Filadelfijoje 
:steigta pirmoji vaistininkystės 
kolegija.

Savanoriai bolševikų nebijo- 
o, ir viršila Morkus Ž. ir kar. 

Grušeckas ramino mus, kad bi
joti nėra ko.

(Bus daugiau)

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. I- 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559 !

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-S775 •

' GENERAL REMODELING
• Alumin; langai,- durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai,-ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION 'ž 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

A. T VE RAS 
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 Wast 69th Strast 
TaL REpublic 7-1941 

A \ . a

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago,-IIL 60632. TeL YA 7-5980

M. i IM XUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glminiy 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

t HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent > 
3208 W. 95th St 
Everg. Park, III.

State Farm F ire and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS

šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 
arba pagal susitarimą.

Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629

DENTURE WEARERS

j <A major 
advancement ® 

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

MM

2 — Naujieną Gbicaf& Ill, Friday, July 25, 1980 .




