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NELEIS ARDYT! OWKRATO KON VENCĮ JOI
į JAV organizacijų atstovų priėmimas 
į. Valstybės d-te ir Baltuose Rūmuose
f (MININT PENKIŲ METŲ SUKAKTĮ NUO

■( : ' HELSINKIO AKTŲ PASIRAŠYMO)

Š.m. liepos 29 d. JAV prezi
dentas ir Valstybės sekretorius 
buvo sukvietę į Vašingtoną apie 
300 Amerikos organizacijų Rytų 
Europos etninių grupių, žydų, rę- 
lignių ir žmogaus teisių grupių 
atstovų,, iš maždaug 200 įvairių 
organizacijų, .pranešti apie JAV 
pasiruošimą Madrido. - konferen- 
cijai* patikrinti Helsinkio Aktų 
vykdymą, kuri turi prasidėti š.m. 
lapkričio 11 dieną. ,

Didžiojoje Valstybės departa
mento auditorijoje rytinį posė-

GENERALINĖS KON
SULAS VEIKLA

Lietuvos generalinė konsulė 
Juzė Daužvardienė dalyvavo Fi
lipinų generalinio konsulo ir po
nios Sanchez priėmime paminėti 
Filipinų 82-ąsias nepriklausomy
bės sukaktis. Ji taipgi dalyvavo 
Liuksemburgo generalinio kon
sulo ir ponios Colling priėmime 
Liuksemburgo Tautos šventėje.

Gen. konsulė buvo pakviesta 
‘ pasakyti atsiveikinimo kalbą fi

dį 'atidarė JAV į Madridą siun- j ganiečio Liberijos gen. konsulo 
čiamos dėlegacijcfs pirmininko našlės Ola Jonės laidotuvių apęi-
pavaduotojaš Max M. Kampel- 
inan,'..pristatydamas Valstybės 
sekretorių Edmund S; Muskie.

■ Valstybės sekretorius padarė 
savo iš anksto paruoštą prane
šimą,. pabrėždamas Helsinkio 
Aktų reikšmę, kurią 1975 metais 
mažai kąs^supratęs.' ' .

? JAV- sieks pažangos žmogaus 
teisių apsaugoje, kontaktų plėti
me tarp paprastų eilinių žmonių 
ir darys žygių stiprinti pasitkė- 
jimą tarp visų Tielsinkio Aktus 
pasirašiusįų valstybių.. \ •
į, Po ^Valstybes ' sekretoriaus, 

kalbą pasakė buvęs -JAV delega
cijos ; Belgrado . konferencijoje 
pirmininkas amb. Aęthūi Gold
berg apie savo irJJAV- delegaci
jos ■ patirtį Belgrado, konferen
cijoje. Jis pasakė, kad JAV-bems 
Madride nieko kito nelieka, kaip 
tik; pirmoj; eilėj pasmerkti Sovie? 
tų įsiveržimą į Afganistaną, iš
kelti beveik visų Helsinįkd Aktų 
vykdymą tikrinti grupių žmonių 
įkalinimą Sovietų Sąjungoje ir 
pareikalauti- -Sovietų ■paąiškinti, 
kodėl žydų išyaziayithas -įš Sovie
tų Sąjungos sumažėjęs per pusę, 
nors netrūksta' norinčių išva
žiuoti. ,

Sekantis kalbėtojas buvo JAV 
delegacijos į Madrido konferen
ciją pirmininkas, buv. JAV gene
ralinis prokuroras (Attorney 
General). Griffin B. Bell apie pa
siruošimą Madrido konferen
cijai. / , - D< ; : .§!

Užbaigiamąją konferėneij os 
Valstybės departamente kalbą 
pasakė amb; Ro’zanne L. Ridg
way, kuri, kaip Valstybės depar
tamento patarėja (Counselor), 
vykdo. Valstybės departamentui 
priklausančius p a s i r u ošimus 
Madrido konferencijai. Ji pami
nėjo pasiruošimus su kitomis 
Helsinkio Aktus pasirašiusiomis 
valstybėmis, suderinant visų 
JAV draugų laikyseną Madride, 
bandant išlaikyti balansą tarp 
atskirų Helsinkio Aktų dalių.

ALT Informacija 
(Bus daugiau)

go’se, bet, dėl kitų įsipareigoji
mų, negalėjo nuvykti į laido
tuves.

SKIRTINGI PRANEŠIMAI 
APIE REGISTRACIJĄ 

KARIUOMENĖN
CHICAGO, IHnofe; — Praeitą 

savaitę visose JAV. pašto įstai
gose registravosi vyrai, gimę 
1960 metais, o šia savaite re- 
gistruojasi gimę 1961 metais. 
Prie centrinio pašto demonstra
vo pjšeš- ir^gistracij ą BŠSistatę

x'o senjorų grii^^masi'vadiffū^ 
Grey‘paaithers org^izacija'.?' ’ •

Pi&s^j'egistrąęiją ^sist^ęiu- 
sių oi^ahizaėilų'JįaĮI^tĄįąs^a- 
reiškė, kad |»raeit^įjąvitę fteu^si- 
registravo f0% tuf^jųsių ‘regist
ruotis, tačiau 'SelecG^e Service 
sistemos kalbėtoja Debra Bdnį^ 
fan t paręĮšk'ė^kad ta statistika 
nėra ^tiksli’, "nėš^daug gimusių 
19605mętais' yrą nekėlę gyventi 
kitur. RegistruotF^gfiima visoje 
Amerikoje, nežiūrint gimimo 
vietos. U • •

Registracija baigiasi šį ščšta-’ 
dienį. Tą dieną galės užsiregist
ruoti nespėję tai padaryti nusta
tytu laiku.

Praeitą savaitę Čikagos pašto 
įstaigose užsiregistravo 21,237 
vyrai. N e u ž s įregistravusiems 
gresia penki metai kalėjimo 
$10,000 bauda.

ir

NEPALYJE IŠGRIOVĖ 
200 NAMŲ

KATMANDU, Nepalis. — Ant
radienį' Himalajų kalnuose jau
tėsi žemės drebėjimas, bet iki 
trečiadienio vakarof dar nebuvo 
tikslių žinių, kas įvyko Himala
jų pašlaitėje. Tik tada pranešta, 
kad buvo išgriauta 200 namų ir 
užversta 9 žmonės.

Žemės., drebėjimas Richterio 
skalėje rodė 6.7. Tai skaitomas 
gana didelis drebėjimas. Di
džiausia nelaimė palietė Acham 
sritį. Sudrebėjusi žemė atplėšė 
didelį granito gabalą. Krisdamas 
jis daužė ir lupo kalno pakraš
čius. Didžiausias trenksmas kilo 
Himalajų papėdėje, kur j žemę 
įsmigo nukritęs granitas.

KALENDORĖLIS .
' MRugpiūčio t: Viltė, Alfonsas, 

Gauda, Sūduvis, Vykintas.
Saulė teka 5:44, leidžiasi 8:09.
Oras Šiltas, vakaru lis.

a Robert Strauss

Prezidento parterio rinkiminės kampanijos pirmininkas 
Robert Štraiiss pareiškė, kad didžioji,spauda ir keli sena
toriai neišardys Demokratų partijos konvencijos. Ji Įvj’kš 

ir prez. Carteris kandidatuos prezidento pareigoms.'

XJJICAGOJE NUTEISTI AŠTUONI 
PtUERTO RIKO TERORISTAI
' ■ " r a x ę

DVIEMS TERORISTAMS TEISMAS* PASKIRS
BAUSMES PIRMADIENĮ

c<JIICĄGO, Illinois. — Septy- 
ųjų moterų ir penkių vyrų Kri- 
min^inio teismo jury’, išklausiu- 
•si astuonių puertorikiečių bylą, 

• po 2 valandų ir 50 minuičų pasi
tarimo, paskelbė visus aštuonis 
FALN organizacijos narius kal
tais. Jie buvo balandžio 4 dieną 
sulaikyti Evanstone ir kaltinami 
konspiracija ginkluotiems plėši
mams ir nelegaliu ginklų laiky
mui-: 14'įvairių ginklų buvo iš
statyti teisme. Pripažinti kaltais 
FALN grupės vadas Carlos Tor
res, Frediė Mendez, Adolfo Ma
tos, Elizani Escobar, Dickie Ji
minez, Carmen Valentine, Ida 
Rodriguez ir Dylcia Pagan. 
Bausmės jiems bus paskirtos 
rugpjūčio 26 d. Teisėjo Francis 
J. Mahon pareiškimu, jie gali 
gauti po 60 metų kalėjimo.

FALN arba Nacionalinio Iš
laisvinimo Ginkluota Jėga yrra 
teroristinė organizacija, siekian- 

Į ti atskirti Puerto Riko nuo JAV. 
Minimi orgaiiizacijos nariai lai
ko save karo belaisviais, reika
lavo tarptautinio teismo, teisme 
elgėsi įžūliai ir teisėjus vadino 
fašistinėmis kiaulėmis. Valsty
bės prokuroro asistentas Michael 
Ficaro kaltinimo kalboje pareiš
kė. kad kaltinamieji "yra paskel
bę karą prieš taiką ir Dievą my
linčius šio krašto piliečius.

Kartu sulaikyti Alicia Rodri- 
gcez ir Lins Rosa yra nuteisti už 
ginkluotą plėšimą. Pirmadienį 
jiems bus paskirtos bausmės. 
Jie taip pat atsiakė kooperuoti 
su teismu. , -

BREŽNEVAS NESITRAUKS 
NUO DETENTĖS

MASKVA, Rusija. — Leoni
das Brežnevas trečiadienį pa
reiškė, kad negalima trauktis 
nuo detentės politikos. Helsinkio 
aktai yra detentės išdava. Jis 
taip pat tvirtina, kad kelias į 
taiką veda per ginklų mažini
mo politiką.

(Prezidentas Carteris antra
dienį pareiškė, kad Sovietų Są
junga sulaužė pačius pagrindi
nius Helsinkio aktų principus, to
dėl nėra pagrindo tikėtis taikos 
iš Sovietų Sąjungos valdovų. 
Sovietų valdžia pasiuntė savo 
karo jėgas į Afganistaną, kol ji 
peatitrauks iš Afganistano savo 
karių, tuščios yra jos kalbos apie( 
pasaulinę taiką.)

Aną dieną Brežnevas pareiškė, 
kad atomo ginklų kontrolės su
tartis jau nebegalioja, bet dabar, 
kai patyrė, kad vokiečiai staty
sis tankus ir karo laivus, tai jis 
ir vėl prašneko ;apie reikalą 
kontroliuoti ginklų gamybą.

BOLIVIJOS KARIAI 
SAUGIAI NESIJAUČIA NELEIS KIEKVIENOJE KONVENCIJOJ

KAITALIOTI NUOSTATŲ
R. STRAUSS NELEIS Iš KANDIDATŲ SĄRAŠO 

IŠMESTI PREZIDENTO CARTERIO

. WASHINGTON, D.C. — 
eitą savaitę didžiojoje <

LA PAZ, Bolivija. — Bolivijos 
kariai nesijaučia saugūs. Dvi 
savaites jie pravaldė kraštą, o 
trečiadienį pradėjo areštuoti 
tuos vyrus, kurie baigė streiką 
ir nutarė derėtis su kariais.

Pirmon eilėn kariai įsakė su
imti Bolivijos parlamento pirmi
ninką. Jie bijo, kad parlamento 
pirmininkas nepradėtų reika- sprendžiama byla, ar tėvai 
Jauti iš karių atskaitomybės. — Anna ir Michael Polovchak — 
Jeigu kariai eina savo pareigas, gali priversti savo' 12 metų sūnų 
tai niekas jų neliečia. Kaimyni
nės Peru Respublikos sukilę ge- Sūnus atsisakė grįžti, pasišalino 
nerolai išeikvojo krašto iždą ir! nuo tėvų ir apsigyveno savo de
po' 12 metų buvo priversti ati-jdės šeimoje, kurioje gyvena jo 
duoti prezidentūrą jų pačių nu-1 sesuo Natalija. Jis kreipėsi į 
verstam žmogui, kurį kraštas vėl Imigracijos įstaigą ir gavo treni- 
išrinko prezidento pareigoms.

Paskutinėm dviem dienom, 
sakoma, Bolivijos kariai suėmė 
1,600 žmonių., žmonės nepaten
kinti ir bijo, kad ir ten nepasi
kartotų .tai, kas įvyko Peru Res
publikoje.

SPRENDŽIAMAS KONFLIK- i
TAS TARP TĖVŲ IR VAIKO kalba spaudoje ir radijo st 

CHICAGO, Ill. - šeimos teis-1buV0 PačilJ dem'
•. tų reikalavimai artėjančią d 

kratų konfernciją padaryti 
virą”, pareiškė Demokratų 
tijos pirmininkas R. Straus

Jie reikalauja, kad pa 
konvencijon važiuojantieji 
tijos atstovai būtų paliuc 
nuo rinkimų metu duotų : 
reigojimų. Paskutinėmis d 
mis paleista įvairiausių g 
apie Billy Carterį, prezii 
brolį, ir jo santykius su Li 
valdžia ir pačiu prezid 
Kiekviena diena skelbiame 
didesnės sensacijos, bet ii 
meto tik viena yra aišku, 
kai kurie demokratai tuo

Walter grįžti į Sovietų Sąjungą.

tinio teises.

SAUDI ARABIJA ARTĖJA 
PRIE EGIPTO

Tačiau tėvai, remiami Ameri
can Civil Liberties Unijos advo
katų, vėl užvedė bylą teisme ir, 
remdamiesi tėvų teisėmis, nori jį 
prievarta grąžinti į Sovietų Są
jungą. Jaunasis Walter pareiš
kė šeimos teismui, kad jo' tėvas
žadėjo duoti $100 Čikagos poli- nimu steng^ įmušti pre2 
cijai, kuri jį surištų ir įmestų į ^Xarterį jš kamdidatevimt 

KAIRĄS,_Egiptas. —■ Egipto į lėktuvą kelionei į Ukrainą. Mo- 
prezidentui pasirašius taikos su-( tina Anna kaltino administraci- 
tartį su Izraeliu, Saudi Arabija 'ją, kad ji ir jos vyras laike šešių 
nutraukė visą paramą Egiptui ir mėnesių buvimo Amerikoje pra- 
priešinosi Egipto vedamai poli- rado tėvų teises, 
tikai. .................

Atrodo, kad Saudi Arabi jok, 
vadovybė planuoja keisli.xjsavo 

■politką. Iki šio' meto Saudt Ara
bijos vyriausybė .neduodavo pa
sų Įvažiuoti į Egiptą, tuo tarpu 
dabar Kairą užplūdo didelis Sau
di Arabijos turistų skaičius, mund - Muskie, būdamas Art 
Saudi Arabijos turistų galima' muose Rytuose, 
rasti viešbučiuose, I 
muziejuose, piramidėse, moskė- su Somalio vyriausybe, 
se ir kitokiose vietose.

Egiptiečiams įsakyta manda
giai elgtis su Saudi Arabijos tu
ristais. Apskaičiuojama, kad šią 
vasarą Egipte yra apie 200,000 
Saudi Arabijos turistų. Jie mo
ka doleriais? Egiptuirtai didelės 
pająmęs. , ' ■ ;

Pąšibąigus sezonui, preziden
tas Šariatas kreipsis į Saudi Ara
bijos princą ir prašys ; 
draugingus santykius.

Tėvas Michael Polovchak bus 
■pašauktas.liudyti pirmaijenį. 
/■ ' % /

' ^SOMALIS VIS DAR
NESUTARIA SU JAV

MOGADISHAS. Somalis. — 
JAV Valstybės sekretorius Ed-

zidento pareigoms antrajan 
minui, — pareiškė R. Strai

Indianos demdkratas se 
rius Birch Bayh norėjo į 
kitus apklausinėti, o vėliai 
syti prezidentą padaryti p. 
kima savo brolio reikalu,, b* 
bar jis jau pareiškė, įsad inf 
neleisti prezidentui padary 
mitetui visu tuo reikalu n 
mo pareiškimo.

Senatorius- Robert Doh 
reiškė, kad prezidentas Ca 
pasisiūlęs tuojau liudyti kc

. - ( . ■ pareiškė, kad tui, apardė visą tyrinėjimo
teatruose, JAV neveda jokių pasitarimų bet senatorius Bayh par

Muskie dar nebuvo grįžęs į 
Ameriką, o Amerikos diploma
tai jau pradėjo' pasitarimus su 
gen. Said Barre. Jis žino, kad 
Somalio pakraščių uostai Anie? 
rikąĮ>yra daug naudingesni, ne
gu Omano ar Kenijos pakraščių 
bazės ‘ JAV laivynui apsistoti. 
Gen. Barre, žinodamas kainą 

atnaujinti Parrikalavo iš amerikiečių kari-

i— Pbl Po t, Kambodijos kef- 
munistų vadas, kontroliuoja di
doką šiaurės Kambodijos dalį. 
Jis turi įtakos ir Tailando sto
vyklose, kur dar yra daug ko
munistų. .. _ • . __

JŪROS DUGNE RADO 70 
SVARŲ AUKSO IR SIDABRO

BERWICK, La. — Louisianos 
gubernatorius Dave Treėn pa
reiškė, kad žvejo surastas nu-

skandintas 18-ojo šimtmečio lai
vas yra tikros archeologinės 
vertės radinys.

Laivas priklausė ispanams. 
Tik surastas auksas dabartinė
mis kainomis įvertintas 350 
tūkst. dolerių.-Surasta ir nema
ža-sidabro, įvairių vertingų va
rio gaminių. Toje vietoje, kur 
laivas surastas, vandens gilumas 
yra tik 15-18 pėdų, bet matomu
mas yra tik apie 8 colių.

Manoma, kad visas radinys 
yertas milijonų dolerių. Louisia
na valstija prižiūrės visus gelbė
jimo darbus. Radėjas gaus 25% 
visos radinio vertės.

nės medžiagos, maisto ir kito
kios paramos dviejų bilijonų do- 

JOSEPH STRAUSS MĖGSTA le1^ sumaL Amerikiečiai iš pra- 
NACIŲ TAKTIKĄ i džios siūlė tik šimtą milijonų do- 

Į lerių, bet atrodo, kad bus prieita 
BONA, Vokietija. — Vokieti-• susitarimo. Sakoma, kad gen. 

jos vjTiausybė ir politikai yra Barre padarė didelę nuolaidą, 
susirūpinę Bavarijos Krikščionių 
unijos vado Jo'sęph Strauss var
tojamais nedemokratiškais rin
kiminės kampanijos metodais.

Strauss būtinai nori laimėti 
artėjančius rinkimus ir pradėjo 
vartoti labai griežtos agitacijos n^i vaflų tarybos pirmininkas, 
metodus. Ne kartą jo atsišauki
mai dingdavo arba būdavo ap- 
tepami hitleriniais iššūkiais. Da- Lr0'€- >
bar vyrai specialiai ten pasta-] Kariai nustatė taisykles, ką 
tyti, kad apsaugotų atsišauki- žurnalistai turi rašyti ir kaip tas 
mus. Visas šis reikalas 
čius pradėjo erzinti.

PIETŲ KORĖJA KONTRO
LIUOJA ŽURNALISTUS

SEOUL, P. Korėja. — Gene
rolas Chun Doo Hwan, 25 kari-

paskelbė, kad įveda visiems P. 
Korėjos žurnalistams žinių kon

vokie- žinias savo laikraščiams per- 
! duoti. Kas nesilaiko nustatytų 
j taisyklių, tai nuo rugpiūčio 10 d. 

ir In- neteks darbo.
dija atnaujins diplomatinius san-, Darbe likusieji žurnalistai bus 
tykius, nutrauktus 1967 metais, perauklėti. Jiems bus pasakyta 

---------- I ne tik ką rašyti, bet ir kaip apie 
tai rašyti. Bet svarbiausia, jie 
privalės įsikalti į galvą, ko ne
rašyti. Juos mokys kariai, nie
kad laikraštininko darbo nedir
bę, bet mokantieji pildyti pa
ruoštas instrukcijas.

Paskutinė generolo C. Hwan

Atrodo, kad Kinija

— Senatorius Birch Bayh bi
jo, kad greitai veikiant Senatas 
praleis daug laiko kreipiant dė
mesį į tuščius gandus. Reikia 
geriau visą medžiagą išrinkti ir 
tinkamai klasifikuoti, tada dar
bas; bus; rimčiau vedamas.

kad jis turės leisti prezid 
j padaryti pareiškimą visu 
reikalu.

Didžiojoje spaudoje pa: 
prašymai leisti rugpjūčio 

-New-’Yorkan suvažiavusier 
stovarhs atsipalaiduoti nuo 
žadėjimų konvencijoje ba 
už prez. Carterio kandid; 
Daugelis mano, kad dar 
konvenciją galės prezidentą 
terį eliminuoti; kitiems ai 
kad jį patį privers pasitr 
o tretieji nori, kad jis pral 
tų rinkimus. Jie tvirtina, k« 
yra net 40 demokratų sena 
siūlančių Carteriui pasitr 
bet iki šio meto Strausą 
nematė tų 40 senatorių s 
Strausas yra įsitikinęs, kad 
sąrašo iš viso nėra.

— Mes neleisime išmesti 
Carterio iš kandidatų sąra 
pareiškė Straus. — Jeigu 
Carter nusikalto, tai reil 
traukti teisman, bet šiame 
te negalima nieko bausti, 
dus apkaltintam gintis.

Partijos pirmininkas žiru 
Billy Carter sudarė labai c 
nemalonumų prezidentui, 
elgesys sudaro nemalonui 
visiems demokratams. Jo 
ryti pareiškimai labai i 
visiems, no'rs dar reikia 
rinti kiek verti pasitikėjin 
tie jo pareiškimai.

Spauda tvirtina, kad pin 
kas Straus užpylė šalto va 
visiems agitatoriams.

instrukcija labai plačiai k 
tuoj am a inteligentijos ir 
matų tarpe.



J. GIRDŽICNAS
NEDALIOS NUOTRUPOS

iha i tysojai, nes karo icso buvo ir skaudžių die- siminimų juodraštis už1959 m., bet vistiek jie

Savo prisiminimus pradėjau nuo 1940. VI. 15/bet dabar patieksiu tik nuo 1944 metų spalio 9 dienos. Jie nebus džiuginanti, ko "c s‘H- ? nų. A rašytasnebus pilni, nes smulkmenas pamiršau, o abejojamu- įvykius ir nuotykius ner~* jSu viena F maitiną. Didieji ir didesnieji keliai buvo užimti atsitraukiančios vokiečių kariuomenės, o mes tenkinomės šalutiniais keliais, kol galų gale nuklydome į lauko ir pievų keliukus. Ne mes vieni sukinėjomės tais papievių ir pakrūmių keliukais; sukinėjosi daug vienkmkių ir porinių vežimų.Važinėjome, maišėmės, klaidžiojome šen ir ten, po tą gražią, kalvotą, žalią ir žydinčią Žemaitiją- Pakelėse, kryžkelėse, pasukimuose ir užuolankose, o kai kur ir sodybose stovėjo susimąstę šventųjų statulėlės ir rūpintojėliai — laiko sudildyti, audrų. vėjų ir pūgų aptrupinti, dulkių apnešti. Jų susimąstę išgąstingi ir liūdni veidai, po uždengtu stogeliu, rymojo prieš saulę ir su užuojauta stebėjo vežimų virtinę.O daug jie yra matę nykumų, siautojimų ir šiurpumų. Jie matė su dalgiais ir šakėmis, apiplyšusių ir išvargusių sukilėlių gretas. Su širdgėla stebėjo rekrutų šiurpius vežimus; pro juos praslinko liūdnais veidais vokiečių sugaudyti ‘savanoriai’’; jie girdėjo dejones iš gimtojo krašto į Sibirą tremiamų; jie matė

šeima išvykau į Že- j

krauju paplūdusią lietusių tautą.Čia neviena motina, po jais klū podama, laužė rankas ir šaukėsi Aukščiausiojo pagalbos/Žmona kūkčiojo pamiršusi, kad jau nakties glūduma, o kas apsakys amžių bėgyje išlieto skausmo ir ašarų numylėtinių.ATVYKOME Į KLAIPĖDOS KRAŠTĄ.Lauko ir pievų keliuku važiuodami, mes įvažiavome į karklais apaugusią didelę, grasią pievą. Pieva buvo akimis neišmatuojama. Joje augo graži, tanki ir vešli žolė, o rudens margažiedžių geliu danga, kaip klaikas kilimas klojo pievą ir džiu Tino akį. Pievoje radome daug kaukiančiųjų. Jų nuotaika pris- ’ėgta. nekalbūs, nelinksmi, pilni rūpesčių ir nežinios.Po tą žydinčią vešlią pievą vaikštinėjo ir žolę braidė, niekieno neprižiūrimos, kelios karvės. Mes laukėme ilgokai, nes vežimų eilė į Vokietiją buvo :lga. o kelias nuo Šilutės vokiečiu kariuomenės buvo užimtas. Kariuomenė bėgo be atvangos, tik retomis progomis, perstojus kariuomenei bėgti, keletą laukiančių vežimų, žandarai praleis davo į Vokietiją- Važiuojant į pasienį buvo apniūkę ir lynojo, o vėjas siautojo, vėlė mūsų plau kus ir draskė drabužius. Pavakare debesys išsisklaidė, vėjas nurimo, šviesi ir skaisti saulutė nušvietė padangę, pievą ir išvar gūsių keleivių veidus. Savo skaisčiais spinduliais džiugino mūsų nerimą ir sudrumstą karo nuotaiką. Prieš įe’.nant į Vokietiją man prisiminė Dantės toks [

posakis: "Palikite visą viltį, ku rie č:a įeinate”.Prieš saulės laidą nuo Šilutės, per pievą ir laukus, pasipylė didžiausia, skėrių, gražių juodmargių kaivįį banda. Jos ėjo taip kaip siaubas: rėkdamos, baubdamos, maurodamos ir keldamos didžiausią triukšmą; drumsda- mos rudens vakaro ramybę ir nustelbdamos mūsų jau ir taip beviltišką nuotaiką. Karvės buvo; pritvinkusios ir lindo prie žmonių, kad jas milžtų. Iš paskos karvių bandos, bliaudamos ir kriuksėdamos, sekė būrys avių ir kiaulių. Jos sukinėjosi, švaistėsi, mykė, lindo prie vežimų ir nenoromis slinko tolyn. Temstant visa banda pasitraukė į Vokietijos pasienį, pagal Nemuną ir dingo tėję didelėje ir plačioje pievoje tarp medžių ir krūmų.PEREINAME VOKIETIJOS SIENĄ
iPo ligo laukimo pagaliau atėjo'ir mūsų eilė. Išlaukę visą vakarą ir naktį, spalio 10 dienos rytą, apie 5 vai. 30 min., mes pėrė j ome Li etų vos-V okieti j ossieną. Virtinė vežimų vienas po kito vingiuotu ir nelygiu pievos keliuku privažiavome prie to plento, kuris nuo Šilutės perNemuną ėjo į Vokietiją. Įvažiuoį jant į Šilutės plentą mus pasi-| tiko vokiečių žandarmerija ir su{ ilgomis rykštėmis plakė mūsų ir kitų vežimų arklius, kad greičiau eitų, nes gali pradėti kariuomenė bėgti. Taip per Nemuno ar jo'-intako tiltą įvažiavome į Vokietiją. Pavažiavę Vokietijos akmenimis grįstu keliu, už | šešių kilometrų, pasiekėme pir- į mąjį Vokietijos kaimą-Kaukė- nus: ‘ ? '. Žandarai, kurio . iš .šonu eida- I mi su rykštėmis, plakė nenoro-

ALEKSANDRA NAVICKAI f Ė-BODNER Veranda (aliejus)

SKRUZDĖ

i tos rudens dienos saulės iškc- pinti, išvargę ir nevalgę, privažiavome už Lapyno miesto ar prieš jį didelį dvarą. Rytprūsiuo se buvo daug didelių dvarų. Mes ir ilgos virtinės arkliai buvo la-

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

1-mis į Vokietiją eiti mūsų arklius, įau buvo pasilikę toli- Buvo apie 6 valanda -ryto, bet dar buvo tamsu ir apniūkę. Kaukėnų kaime sustojome pailsėti ir apsidairyti. Kaukėnai yra prie Kau kės ir Rusnės upių santakos, bai išvargę, o jau buvo pavaka- Mes jutome taip, kaip patekę į spąstus. Išlipę iš vežimo nežino- prašėme, kad leistų pernakvoti | j ome neikur eiti, nei ko pasi-I klausti, o žemėlapio neturėjome.! imti ir liepė išvažiuoti- Mes iš- Ankstyvo rudens ryto migla] važiavome. Išvažiavę netoli to vilgė mūsų veidus. Taip mums i dvaro sutikome žandarą ir pa- best ovyniuo j ar tatsi rado ir dau-l prašėme jo nurodyti vietą, kur giau lietuvių ir vieni kitų klau- i būtų galima pailsėti ir pernak- sinėjome, ką toliau daryti. Ma-i voti. Jis parodė į tą patį dvarą, tyt, • mus pastebėję; geraširdžiai} kuriame ką tik buvome. Jam at- prūsaį, .ar lietuviai 'r pakvietė" kavos išgerti. Valgyt' ir gerti no rėjosi, nes jau trys dienos nieko šilto nevalgėme ir negerume. Eiti ar neiti-svarstėme. Valgyti norėjosi, bet mes patys atrodėme baisiai. Keletą dienų nesiprausė, nesiskutę, apžėlę, paišini, plaukai ir drabužiai susivėlę, susisukę; batai purvini, dulkių nę, o arkliams pašaro, apdengti, o nuovargis slėgė pečius if akiu blakstienas.

rys. To dvaro šeimininkės pair pailsėti. Ji atsisakė mus pri-

sakėme, kad mes ten buvome, bet mūsų nepriėmė ir liepė išvažiuoti. Tas žandaras įsakė vi-i sai vežimų virtinei apsigrižti ir sekti paskui jį. Jis nuvedė į tą patį dvarą, atkėlė vartus ir kuomet visi suvažiavo į kiemą, užkėlė juos ir nuėjęs šeimininkei ►įsakė mus priimti, duoti nakvy-To dvaro šeimininkė buvo labai nepatenkinta. Kluone buvo

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 6XA%.

This 6!4% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not reached original 
maturity of 5 years, the 
improved yield will be received 

, as a bonus when the Bonds 1 _
mature. For older Bonds and 

j Notes, and for Series H Bonds, 
the increase takes effect with 

Į their next semiannual interest 
period, beginning on t

v or after June 1,1979. Take
So you see, (

Viena skruzdė buvo iš nepaprastai stiprių, 
Kokių dar nebuvo nuo senų laikų. 
Net du miežio grūdus pakelti ji galėjo; 
Be to didele drąsa pasižymėjo.
Kai jai sliekas graso, 
Tuoj jį mirtinai užtąso
Ir net vienui viena ji vorą puola, 
0 maži gyviai tuoj žnyplėse prapuola. 
Skruzdėlyne garbė berybė ją lydėjo.
Ir skruzdės vien tik apiei jos žygdarbius kalbėjo. 
Pagyros yra kenksmingos.
Bet skruzdės tos pažiūros buvo gan skirtingos: 
Ji pagyras tas mėgo, jomis tikėjo 
Ir nuo jų pagaliau taip išpuikėjo, 
Kad miestą pasiekti panorėjo 
Tikslu ten savo jėgą demonstruoti 
Ir savimeilei duoklę atiduoti.
Ji ant vežimo užrėpliojo
Ir prie šiaudo prisiplojo.
Su tuo vežimu ji į miestą įvažiavo.
Bet kaip tenai ji apsigavo
Ir kokį gavo jos išdidumas smūgį!
Ji manė, kad žmonės suplauks tarsi į mugę
Į ją pažiūrėti
Ir jos didele jėga pasigėrėti.
Bet jie jos net nepastebėjo,
Nes kiekvienas savo rūpesčių turėjo
Čia skruzdė savo jėgą demonstruoti pradėjo:
Tai lapą ji patemps, tai šiaudą pakilnos, 
Tai ji pritūps, tai greitai atsistos.
Niekas į skruzdę dėmesio nekreipia, 
Kas ją labai liūdnai nuteikia.
Pagaliau nuvargus ir apvilta ji šitaip šun kalbėjo, 
Kurs arti vežimo to gulėjo:

—“Turiu aš pasakyti iš tiesų,
Kad žmonės čia be proto ir be akių,
Nesuprantu, kodėl manęs nieks nepastebėjo, 
Nors man ilgai savo jėgą rodyti reikėjo.
O mūsų skruzdėlyne ko tik nepaklausi) 

Kiekvienas žino ikiausįai”

Panašiai galvoja ir pagyrūnas išdidus, 
Kad jo garbė paplitus po visus kraštus, 
O vienok net savo aplinkoj jis nėra nei kiek žymus.
Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS pagal Krylo

vą, 217 psl., gaunamos Naujiense. Kaina $3.-

MŪSŲ SPAUDOJENEREIKALINGAS IŠPUOLIS liau tas reikalinga? Suprantama, kad šiame reikale turime būti atsargūs, budrūs, nenuslysti per daug toli, kad iš tikrųjų “su tuo velniu nenueitume riešutauti”.Neteko rimtoje spaudoje skaityti ar rimtose kalbose girdėti tokių kaltinimų. Tai tik pasakėlės ir iš piršto išlaužti dalykai bendradarbiautojo ir tiltinin- kų. už pinigus vykdančių Son- nenfeldto doktriną. Jie organizuoja jaunimo išvykas ir kursus, bendradarbiaudami su žvalgybos atsargos generolo Prano Petronio įstaiga, kontroliuojama, rusų. Tą dalyką jie vadina bendravimu su tauta ir kaltina" išeivijos patriotus virš esamais, autoriaus patiektais, kaltinimais. Taigi atsargiai su kaltinimais! .
K. Petrokaitis.

“Nepriklausomos Lietuvos” 27 nr- A. Lukošius savo nuolatinėje skiltyje įspėja tautiečius būti atsargesniems su kaltinimais ir "tuo reikalu taip rašo:j — Viena iš būdingesnių ir Į ryškesnių negerovių dabartiniame laikotarpyje yra ši: kartais visai be reikalo ir neapgalvotai mėgstame ne tik užsipulti, apkalbėti, bet dažnais atvejais ir kaltinti visus tuos mūsų tautiečius, kurie keliauja šiandieninėn pavergton tėvynėn su savo eilę ilgų metų nematytais artimaisiais susitikti. Kas blogiausia, kad tai darydami visiškai nė nepagalvojame, kam ir kodėl visa tai reikalinga? Įtariame juos prisidėjimu prie mūsų krašto pavergimo, simpatizuojančius ko munistiniam režimui, laikome juos anos, mums nepriimtinos, santvarkos rėmėjais, palaikytojais ir panašiai. Turėtume paklausti patys savęs, kam paga-

Taip tą problemą besvarstant. į didžiausias ruginių šiaudų kū-j atėjo vėl kvieslys ir pasakė, kad gis. Ji uždraudė gulti ant to kū- j šeimininkės laukia ir prašo atei gio-leido tik pagal tą kūgį, kuri ti, nes kava jau paruošta. Nuė-|buvo vos keletas glėbių šiaudų, jome. Kambarys neperdidžiau- Mažiems vaikams atsisakė duoti sias, bet švarus ir tvarkingas. Stalas ilgas per virtuvę išties- : tas, o iš abiejų stalo pusių stovi du stirprūs. mediniai suolai. Ran koms ir veidui nusiprausti ir nusiplauti buvo padėtas indas vandens ir mažas gabaliukas muilo, o prie jo kabėjo rankšluostis. Po kambarį sukinėjosi ir į mus išvargusius žvilgčiojo, ir kavą pilstė trjrs moteriškės. Išvargusiems ir po šaltos nakties, labai tiko šilta vokiška kava. Prie kiekvieno puoduko buvo padėtas vokiškas sumuštinis-,:Aš kavos išgėriau du puodukus, o daugiau ir nebepylė, bet pagal vojau, kad mes hepaskutinieji, bus ir daugiau alkanų, šeiminin kės buvo malonios ir nuošir džios. Jos išgąstingais veidais klausinėjo apie frontą, kuris buvo jau čia pat. Padėkoję joms už vaišes — išėjome prie vežimų. Tuoj atsirado žandaras ū liepė važiuoti toliau, nes čia reikalinga vieta kitiems pabėgėliams. Jam aiškinome, kad esą me išvargę ir norime pailsėti, o jis atsakė, kad pailsėsite tenai — toliau pavažiavę. Mes išvažia- vome jo nurodyti keGu, tikėdamiesi rasti poilsiui vietą.Asfaltuotas kelias ėjo į Lapy- nų miestą. VaziUodafni toliau privažiavome Labguvą, čia ra dome daug lietuvių^ kurie laivais pabėgo iš Klaipėdos. Nak vjouų .bavo .^unkiiygaųti,; todėl nakvojome kur tik surasdavoihe palankesnę nakvynei vietą. Ry t< f keldavomės susąlę, sustyfę j ir sustingę. Taip pradėjome Odi sėjfūs kelionę Vokietijoj.Buvo ir toks atsitikimas. Karš-

i pašildyto pieno ir rodydama savo išdidumą dar visokių nesąmonių prisakė mums.Saulutė leisdamos! įsmigo į debesį. Būrys moterų užvedė su išpuikusią ir išprususia atėjūne prūse kalbą. Pradžioj ji labai išdidžiai laikėsi ir nenorėjo kai bėti. Rytuose pagyvėjo garsus, artimas, patrankų dunksėjimas, lėktuvu ūžimas, o gaisras nušvietė visą padangę. Atrodė, kad rytai su visa žeme dega. Visą ketvertį rytinio dangaus skliauto nušvietė siaubinga gaisro pašvaistė. Liepsnos ilgi raudoni liežuviai siekė dangų; juodų dūmų kamuoliai su žiežirbomis vertėsi ir darė sūkurius skleisdami nemaloniai dvokiančią smarvę. Visų ištįsę veidai nukrypo į rytų pusę — kur kėlė siaubą ir klaikumą. Suminkštėjo ir išdidžio- sios prūsės širdis- Pamačiusi tokį baisų reginį rytuose neišlaikiusi pravirko.Vaikus liepė vesti į vidų, davė šildyto pieno, mums leido gul ti ant šiaudų kūgio, o arkliams Įsakė duoti pašaro. Netrukus išvirė kavos ir visus pakvietė į virtuvę. Visi kelionės draugai nuėjo j virtuvę, bet mes keli susitarėme, po toko šeimininkės nesvetingumo, neiti tos kavos gerti. Pas mus atėjo šeimininkės pasiuntinys ir pranešė, kad ponia mus kviečia išgerti kavos, o jegu mės. nei$mfte,?tai -poniai labai užsigaus. Pagaliau’ nuėjome if mes. Nusiplovę rankas sėdome prie stalo. Vos pradėjome gerti kavą pasirodė ir pati šeiminiu kėl Mes ją pasveikinome, o ji pasisukinėjus po virtuvę grei-

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

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

If you haven’t thoug'ht' *' . " 
about Savings Bonds for awhile, 
this is the kind of news that ’ 

should increase your 
interest. r
Bonds are a better 

buy than ever before.. stoclAS^
; m America
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tai dingo.(Bus daugiau)

- Artintis Sufferers! At?
* Now. Get relief •

for painful inflammation 
ami protection for your stomach 1- 

For minor arthritis pain. Arthritis Pam 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
antacids for double stomach protec
tion. Try Arthritis Pain Formula, tte 
arthritis specialist from the maker&of I 
Anacin? 41

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus!

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

susirūpinimą _______ ___ ____________ _ 9QUXX

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais _____________________$1.00
Minkštais viršeliais, tik....... .................... ... $3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAUBCS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_ $2»00

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo išlaidoms. y 
’ - I i
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Paminėjimas atentato prieš Hitlerį
iKaip ir iš mūsų daugkas at-Ujo vykdytojas, generalinio štabo

_   DA J U... • Iblv, ir>lrnc CUf-m 'Tnsimena, 1944 m. liepos 20 d. buvo padarytas pas ikėsinimas prieš Hitlerį. Vienaip ar kitaip šitą įvykį kiekvienais metais pamini ne vien vak. Vokietija, bet ir kaikurie kiti kraštai- Bet kuo toliau, tuo daugiau paminėjimo apimtis mažėja. Atrodo, kitaip negali ir būti. Juk nacionalso- cializmas su savo padariniais yra. jau vien istorija. Gyvoji bei nuolat gyvėjanti grėsmė laisvajam pasauliui teeina iš nacių buvusių sąjungininko, —:. Mas- kvos su josios satelitais.• Pasikėsinimas padarytas bene gelbėjimui Vokietijos. Bet buvo ;jau pavėlintas.. Reikėjo padaryti-; jį į dar prieš karą,- arba bent prieš USA;įstojimą į jį bei aplamai esant dar vien kalboms apie Trečio Reicho pralaimėjimą, bet ne tuo ’ metu, kada jis,; karas, ir praktiškai buvo jau prąlaimėtas. Žinoma, apie karo pralaimėjimą ■ stipriausios kalbos buvo ne Vokietijoje, bet už

pulkininkas von Stąuffenberg, bene bus galvojęs vien apie nužudymą Hitlerio, bet pats žūti nebuvo pasirengęs. Kaip praktika rodo, tikri atentatin inkai in- kalkuliuoja ir savo žuvimą, būtų jis atentato vykdymo metu, arba vėliau — nubaudimu ir pan- Hitlerio pasikėsintojas bene per lengvai žiūrėjo į šį žygį. Atvykęs į štabo būstinę, kur buvo Hitleris su aukštais kariškiais^, jis padėjo portfelį su užtaisytu .prietaisu arti Hitlerio ir, nelaukęs sprogimo bei jo rezultatų, iš ten išvykę. Atrodo, jis buvo įsitikinęs, jog užtaisymas ’■ sprogs tikrai jo padėtoje vietoje. Bet jam išėjus kažkas iš dalyvių pamatęs portfelį be savininko, padėjo jį kitur. Todėl užtaisas kad ir sprogo, bet Hitlerio net nepalietė.
* * *Pravažiavęs pre visas sargybas atentat-ininkas’ tuoj pradėjo pranešinėti pasipriešinimo drau gams, jog Hitleris esąs žuvęs.još ribų. "AinSio, jd pradžioje' Patikėdami tokiam pranešimui į buvę pasisekimai frontuose ir pastarieji ėmėsi atatinkamos ak- phipoganda dėl-Šitų pasisekimų tiek; kvaišino, vien 3 Reicho plačią visuomenę, bet ir karo vadovybę, kad dauguma jų tikėjo laimėjimu. Tai patvirtina ne vien Wehrmachto, bęt ir civilinės valdžios laikysena užimtuose kraštuose! Jei. jie būtų anksčiau galvoję’ apie galimą 1944 m. padėtį, tai greičiausiai būtų ir anksčiau atsiradę- idealistų aukotis savo tautos labui. Gi matematiškai’’imant buvo naudingiau pašalinti ’ Hitlerį su sauja jo artimųjų, arba .net jį vieną, nei vėliau aukoti milijonus kančioms, mirčiai, sugriauti kraštą ūkiškai vėlintas ir nepasisekęs.

buvę pasisekimai frontuose ir išsikišimas labai padėjo slaptajai policijai — Gestapo — išaiškinimui jų suėminėjimui ir, žinoma, perdavimui atatinkamiems organams bausti. Per šių metų paminėjimą buvo kalbama, kad tada buvo sušaudyta

if pan.. • • ; : -Atentatas nepavyko. Hitleris nebuvo net sužeistas, o tik gerokai ^išgąsdintas. Tai buvo galima spręsti iš jo drebančios kal- bpą,. pasakytos tuoj, po atentato.■■ Nepavyko atentatas todėl, kad

Everesto Mainas

Regan sugebėjo suorganizuoti savo labai stiprų, labai-gausų ir brangiai kaštavusį štabą, kurisI visą šį suvažiavimą, dar jam i net neprasidėjus, tvirtai suėmė : į savo rankas ir tvirtai išlaikė savo kontrolėje iki to paties plak tuko stuktelėjimas šį suvažiavimą užbaigė. Tad ir pats suvažiavimas buvo gal kiek monotoniš kas ir blankus- Gal tik kiek ginčas dėl “lygiųjų teisių” ir vice prezidento parinkimas įnešė šiek tiek gyvumo, bet ir šie nesutarimai liko labai gabiai Re- agano štabo patvarkyti.Be abejo, kad šis paskutinysis respublikonų suvažiavimas pagrindinai pakeitė visą tradicinį respublikonų partijos veidą, ši partija, išbuvusi veik tris de šimtmečius mažumoje, šiais me tais panūdo išplėsti savo politinius akyračius ir žūt būt įsiverž ti į platesnes šios šalies gyventojų ir balsuotojų mases. Ir šiais metais jiems pasitaikė auksinė proga. Įvairūs ūkiški sunkumai, infliacija, staiga didėjantis na- l darbas visaje šalyje, daugelis už Į sienio politikos nepasisekimų i bei dabartinio prezidento asmeniškos ir šeimos narių nesėkmės plačiai atvėrė duris respūbliko-

Jos liberalizmas pasižymi vis naujų kelių ieškojimu ir vis naujais bandymais bei naujomis teorijomis siekti tautos gerbūvio ir jos narių socialinės buities pagerinimo. Tad nenuostabu kad partijos veikėjų eilėse atsiranda labai daug ir labai įvairių, dažnokai labai skirtingų pasireiškimų ir tikrai dažnai sunku juos visus suderinti ir surasti visiems priimtiną vidurio" kelią. Ir tai vi- sa visada labai ryškiai atsispindi šios partijos suvažiavimuose. O ypatingai daug netikėtumų ir staigmenų galime susilaukti šių metų demokratų partijos suvažiavime.Tad nenuostabu, kad jau daugelį metų demokratų partijos ke- turmetiniai suvažiavimai yra vadinami: “Didžiausias vaidini- ant žemės paviršiaus” ?(The Greatest Show on Earth).

eigdje daugiau dėmesio buvo kreipiama į žinomas televizijos asmenybes, negu į pačius žymiuosius politikus. Tad televizija, su visais savo naujais išradimais ir patohulėjimais, neabejotinai pasidarė šiandien labai didelė, o atskirais atvejais gal net r lemianti jėga visame politiniame gyvenime. ?Be labai daugelio savo neigiamų reiškinių, kuriuos čia visus sunku ir išvardinti, vis dėlto televizija labai suartino visą tautą >u pačiu politinio gyveninio Vyksmu ir, svarbiausia, labai artimai supažindint? plačiąsias mases su to vyksmo pagrindiniais veikėjais. Jeigu anksčiau eilinis balsuotojas tik apytikriai ir gerokai pavėluotai -iš spaudos galėjo susivokti, kas vyksta šios šalies politiniuose centruose ir partijų būstinėse, tai šiandien televizijos pagalba jis jau gal.’ kad ir netiesiogiai, pats lyg ir asmeniškai dalyvauti visame šiame politiniame sūkuryje arba bent gali akylai sekti, kas manoma jo‘ vardu visos šalies labui padaryti.šiemetinis respublikonų partijos suvažiavimas jau istorija.- { viešumos sceną-stoja kita partija — demokratai. Nors ir jau gerokai seniai visai aišku, kas bus jų kandidatas.ne tik į prezidentus, bet ir į viceprezidentus (???), bet. kiekvienu atveju šis suvažiavimas bus daug gyvesnis, daug spalvingesnis ir gausus visokiais netikėtinumais.Šios šalies demokratų partija, dažnai vadinama .“tautos partija”, yra labai plačiai ir visapusiškai išsišakojusieji savo apimtyje jungia labai daug ir tūlu atveju labai •< skirtingus vienetus, jos pdliniai akiračiai yra ne tik labai platūs, bet ir net neriboti.

ENERGY
WISE w

tai ne vien mūsų tautai būtu pa visas pasaulis būtų galėję? džiaū namvs skub,ai koPti i pohhnes augstumas. Tad ir visi kalbėtojai šiame suvažiavime turėjo progos daug daugiau ir daug gar j siau kalbėti apie dabartinės ad- j ministracijos silpnumus ir nesugebėjimus negu siūlyti konkrečius projektus šioms negerovėms pašalinti.Niekad istorijoje dar respublikonų partijos suvažiavimuose nebuvo tiek daug kalbama apie darbo žmones ir jų nedateklius, mažumų vargus, juodųjų ir kitų mažumų švietimą ir jų valsty- | binę globą, nedarbo grąsą ir ki- | tas socialines problemas^-Ir pa-Tačiau, po triukšmingo demo- galiau net buvo pakartotu didžio kratų partijos suvažiavimo 1972 jo demokrato F. D. RodSevelto m. Čikagoje, kur politiniai vadovai kandidatu parinko H. Humphrey, o ne daugumos remiamą McCarthy, pačių demo-

vykę vengti antrą kartą dvi- gtis tikra taika.dešimto amžiaus barbarų, bet ir J. Kairys
j JONAS DAUGĖLAapie du šimtai karininkų (ir, i “DIDŽIAUSIAS VAIDINIMAS ANT ŽEMĖSjkiek atsimenu dar iš ■ Lietuvos, keli tūkstančiai kitų). Pačiam atentatininkui mirties bausmėbuvo įvykdyta pasikėsinimo die POLITINIŲ PARTIJŲ SUVAŽIAVIMŲ ĮKARŠTYJEKas keturi metai vyksta šios j šalies prezidento rinkimai ir šis . įvykis visada sujudina visą šios šalies politinį gyvenimą ir tie-Taigi, pats atentatas buvo pa- sioginiai Įtraukia į politinę veik 

li;v.+o<- ;t- Todėl į ią veik visus šios šalies gyven-nežinia, ar verta priduoti jam j- tojus. O ypatingai šis visuotinas didelės reikšmės. Jei jis būtų ne vien anskčiau vykdytas, bet ir įvykdytas, ir jei ano meto laisvieji vakariečiai būtų tuoj paklupdę ir nacionalsocializmo sąjungininkę bei praeito karo kaltininkę bolševikinę Rusiją.

buvo sutariamas rajoninių parti jos vadovų (“bosų”) tirštai prirūkytuose viešbučių kambariuo se, kuriuose vykdavo įvairios derybos, nuolaidos ir kompromisai.

Change the oil and 
fi Iters e vary 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Lossri

politinio gyvenimo sujudimas ir, sakyčiau atsijauninimas, atsis- . pindi abiejų politinių partijų — respublikonų ir demokratų — susivažiavimuose, kuriuose yra galutinai parenkami abiejų partijų kandidatai į augščiausią vyk domosios valdžios vietą- Parenkami kandidatai galingiausiam 5 pasaulyje politiniam vadovui —- išrinkti.Pirmasis toks politinių partijų suvažiavimas įvyko 1831 m. rl iki pat 1972 m. šie suvažiavimai išlaikė savo pirminį vaizdą ir ilgų metų bėgyje sukūrė savitas tradicijas ir papročius. Visuose šiuose suvažiavimuose vietos partinių organizacijų parinkti atstovai balsų dauguma ir parinkdavo savo partijos kandidatus. į. prezidento vice-preziden to vietą. Tiesa kaikuriose valstybėse jau ir tada buvo pirminiai rinkimai bet jie tikrumoje veik nieko nereiškė. Tai buvo daugiau kažkas panašaus į gražuolių varžybas, kad parodyti partijų vadams, kuris kandidatas gali geriau ir gražiau viešai pasirodyti ir būti labiau išoriniai patrauklus balsuotojams. Tačiau dažniausia kandidatas

žodžiai. .. • . * >Jeigu mirusieji šiandien galėtų prisikelti iš karsto, tąi Tru- manas ir Rooseveltas šiame res-kratų pasiūlymu partijos šuva- publikonų suvažiavime jaustųsi 
viavrirmi ir* Ir a n H id a f n na rinlrimn 1 t

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., TeL VI 7-1515Seniausias automobilių pardavėjas lietuvb

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS Į JAV prezidentui —
7 ■ .Į* . > j- ♦ . • 1 Pirmasis toks nol
;UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
•į 4 ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
'/'į Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

, Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati
nimo vajaus talką!, . <• ‘ iTB

. į Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galim'? skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis Atkarpomis

NAUJIENOS
1739 & HALSTED ST,
CHICAGO, IL 60608

’i? ■.

IŠ anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_____dol.
Pavardė Ir vardai_____________________________________
Adresas , _____________________________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede _____ i___ dol.
Pavardė ir vardai ________________________________
Adresas _____________________________________________

, kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_____ dol.
Pavardė ir vardai-----------------------------------------------------------------
Adresas --------------------------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites auripažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardas -----------------------------------------------------------------
Adresai ____ —---  --------- ----------

žiavimų ir kandidatų parinkimo tvarka buvo pagrindinai pakeista. Visi siekiantieji augščiau- sioš šios šalies politinės vietos dabar jau privalo dalyvauti pirminiuose rinkimuose ir tų rinkimų balsuotojai, o ne partijos va-

lyg nuosavuose namuose,'o Lin- kolnas ir Eisenhoweris tartusi patekę į klaidingas duris.šis suvažiavimas, bent išoriniai, suvienijo ir sucementavo į damų politinį junginį visus skir dovaTarijų p’ai*irtir”deleįatai tin^s šios partijos,sparnus. .Ta- - • - ciau visdėlto ne vienas šios Atseit “vis?7a7d7datųVri^ū tij°S suvažiavimo delegatų; —,---- ------ A__.. -r, .nulemia kandidato parinkimą.mo tvarka lyg. ir “sudemokra- tinta”.Tad ir šiais metais, dar gerokai-prieš pirmam suvažiavimo plaktuko stuktelėjimui, visi jau žino, kad Jimmy Carter yrapa- rinktas demokratų kandidatu į prpezidentus. Tad iš toliau žvelgiant, pats suvažiavimas beliko tik formalus pirminiuose rinkimuose daugumos pareikštos valios patvirtinimas.Respublikonų partijos suvažiavimas jau praeityje. Jis, kaip ir buvo numatyta, praėjo, kaip ir buvo jau iš anksto numatyta ir tiksliai suplanuota. Ronald
JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

• aCPESnNGAI ISPILDCMI RECEPTAI • FANNIE MAY sal
dumynai • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkai

Tel. 476-2206 . ;
I

Išėjusi U spaudos ir galima gauti knygų rinko ji

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA .
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Ameriko* lietuvių pastara 
gos daryti Jtakc* į krašto politiką. 102 pel. Kaina f 1.50.

Knygos bu* išsiųsto*. Jei 11.50 čeki* arb* Money Orderi* 
bu* pasiųsta* tokiu adresu:

N A U J I E N 0 8, 
1739 Se. Hririad Si, Chkaco, IH.

Čiau visdėlto ne vienas šios r- ai- pė galvas, /klausydami Reag&no kalbos, kurioje jis žadėjo mėsti milžiniškas sumąs Į gamyboj ir prekybos i rinkas• 'ekonominiam gerbūviui pakelti; -ir infliacijai sustabdyti," skirti "pinigus iš ;val- džics. iždo nedarbui sumažinti, tam'pačiam tikslui išmesti į gat vę tūkstančius valdžios.' darbą dirbančių ' tarnautojų, valdžios pinigais gelbėti ūkininkus ir taip pat tuo pačiu metu dar mesti neribotas sumas ginklų gamybai ir šalies kariniam sustiprinimui ir dar šalia to viso sumažinti visiems mokesčius ir. subalansuoti metinį valstybes biudžetą. ĄPasekus visą šį paskutinįjį didįjį suvažiavimą! yra ryšku, kad Šiais laikais politiniame gyvenime nepaprastai didelį vaidmenį vaidina televizija, šiame suvažiavime. televizijos ir .spaudos žmonių buvo net keturis kartus daugiau kaip pačių atstovų. Televizija į šį suvažiavimą atsiuntė net 1,800 savo bendradarbių ir išleido 30 milijonų dolerių. Ir tūlu atveju pačioje suvažiavimo

Volare Premier Coupe j

į; j... ChryslerPlymouth - Arrow mašinos ir
; Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau.
į (Vartotos mašinos — urmo kainomis) ;Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente
NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, męno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, 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 poveikiais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tautinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojantiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašytas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities literatūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga parduodama tik už $2.

Helps Shrink 
Swelling Of • « 
Hemorrhoidal 
Tissues ’^4 

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases rives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of thehft 
tissues caused My inflammation. 
The name: Preparation No 
prescription ia needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Um only at directed.

• 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 vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $8.
• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi* minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pirmaisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, bet kainuoja tik $3.• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprastas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poeziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.
• SATYRINES NOVELES, 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.
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Orderiu kartu su užsakymu.

ropos žydų atstovai, tuo tarpu į Washington? buvo pa
kviesti Amerikos žydų atstovai. Helsinkio aktus pasirašė 
popiežiaus atstovas, nes Vatikanas yra valstybė, turi savo 
teritoriją, prisidėjo prie Europos paliaubų, todėl ir pasi
rašė Helsinkio aktus. Tuo tarpu Europos žydai nepasirašė 
Helsinkio aktų, nes Europoje neturėjo savo teritorijos, 
bet į Washingtono knferenciją jie buvo pakviesti. Wash
ingtone buvo ir kitų religinių grupių atstovai. Įdomiau
sia, kad į Washingtono konferenciją buvo pakviesti ir 
žmogaus teises ginančių organizacijų atstovai. Helsinkio 
aktus pasirašiusių Vakarų valstybių atstovai gynė ir tebe- 
gina pagrindines žmogaus teises, bet šios organizacijos 
atstovai į Helsinkio konferenciją nebuvo pakviesti, ta
čiau Washingtone sukviestoje konferencijoje dalyvavo 
žmogaus teises ginančių Amerikos organizacijų atstovai.

NAUJIENŲ rastine atdara kasdien, išskyrus sekmadieninę, 
zyio 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais — iki 12 viL

SZ —y--------- ■ —y ■■ I m i"—- ■* — T ■

Kas atsitiko Washingtone?
Praeitą antradienį, liepos 29 d., prezidento Carterio 

ir Valstybės sekretoriaus Muskie sušaukta 300 žmonių, 
Baltųjų Rūmų ir Valstybės departamento parinktų spe
cialiems tikslams, ir specialių pareigūnų konferencija. 
Iki trečiadienio lietuviški laikraščiai nieko nežinojo apie 
minėtą konferenciją. Jei kas buvo daroma, tai daryta pa
slapčiomis. Keista, nes Amerika yra laisvas kraštas, vieši 
dalykai yra aptariami viešai, o vėliau, kai viskas apta
riama, tai imamasi vykdyti.

Trečiadienio vidudienį kun. Prunskis pranešė turįs 
platų pranešimą apie įvykius Washingtone, bet negalįs 
j-o Naujienoms duoti, nes nėra laiko. Draugas pranešimą 
apie Washingtono nutarimus turės, bet Naujienoms jis 
pranešė, kad toks pranešimas, yra, kurį gausime, kai laik
raštis bus išėjęs. Svarbiausioji žinia besanti ta, kad į Mad
rido konferenciją važiuos ne tie žmonės, kurie tikėjosi va
žiuoti, bet važiuos Ray česonis. Svarbesnes jo pasakytas 
mintis įdėjome į trečiadienio numerio pirmą puslapį, d 
kitas spausdiname šios dienos Naujienose.

Amerikos lietuviai* labai atidžiai seka tarptautiniuš 
įvykius ir nori patirti, kas įvyko Washingtone. Lietuviai 
žino, kad nuo Washingtono labai daug priklausys ir Lie
tuvos likimas,-todėl jiems rūpi kiekvienas svarbesnis 
pareiškimas.

Washingtono konferencijon buvo pakviestas dr. Ka- 
' zys Šidlauskas, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas, 
1 todėl šiandien, kitoje dienraščio vietoje, spausdiname 

ALTos paruoštą pranešimą apie Washingtone sušauktą 
: pasitarimą. Jeigu šios dienos numeryje nebus įdėtas visas 
I ALTos pranešimas, tai rytojaus Naujienose bus jo pa

baiga. Kol jis visas bus atspausdintas, tai norime pa- 
; dalyti keletą komentarų.

Svarbiausia, Washingtone liepos 29 d. buvo minima 
Helsinkio aktų pasirašymo penkerių metų sukaktis. 

' Į Washihgtona suvažiavo nė aktus pasirašiusių valstybių 
atstovai, bet Amerikos organizacijų, turinčių ryšius su 
Rytų Europos kraštais, etninių grupių atstovai. Helsinkio 
aktus pasirašė Rytų Europoje Ahti-ajame Pasauliniame 

; kare dayvavusių valstybių atstovai. Tuo tarpu į Washing- 
„ tono konferenciją buvo pakviesti tiktai Amerikos etni- 
* nių organizacijų atstovai.

Bet buvo ir išimčių. Helsinkio aktų nepasirašė Eu-

Gal būt, mes, neturėdami visų informacijų, klystame, 
bet mums atrodo, kad šios konferencijos tikslas buvo ki
toks, negu Helsinkio konferencijos penkių mėtų sukaktis. 
Mums atrodo, kad atrėjantieji JAV prezidento rinkimai 
labiau turėti galvoje, negu Madride ruošiama-Helsinkio 
aktus pasirašiusių valstybių konferencija.

Labai keistai atrodo, kad į Madridą važiuos dvi Ame
rikos atstovybės. Viena bus oficialioji Amerikos atstovybė 
Madrido konferencijoje. Ją sudaro Atstovų Rūmų nario 
D. Fascell vadovaujama Atstovų Rūmų, Senato ir Vals
tybės departamento paskirti pareigūnai. Šie pareigūnai 
dalyvaus Madrido knferencijoje, darys pranešimus, dis
kutuos aptariamus klausimus ir balsuos.

Tuo tarpu antrąją Amerikos atstovybę sudarys 30 et
ninių grupių atstovų. Visi kalbėtojai, pradedant Valsty
bės sekretoriumi Muskie ir baigiant Brzezinskiu, tvir
tino, kad Madrido konferencija bus labai svarbi, bet nė 
vienas nepasakė, ką antroji delegacija toje Madrido kon
ferencijoje darys.

Tuo tarpu nežinome, koks bus tos antrosios Ameri
kos atstovybės sąstatas, bet Washingtone buvę lietuviai 
tvirtina, kad lietuvius Madride atstovaus Ray Česonis. 
Kas tas Česonis, ką jis Lietuvos laisvės bylai padarė? Kur 
jis lietuvius atstovavo? Niekas nežino. Amerikoje niekas 
negirdėjo nė vienos Ray Česonio kalbos, neskaitė jokio 
pareiškimo ir niekur nematė jokio jo straipsnio. Kaip 
žmogus, iki šio meto Lietuvos laisvės byloje nieko nepa-. 
daręs, galės Madride ginti Lietuvos teises ir kovoti už 
jos nepriklausomybę?

Lietuviams Ray Česonis veik nepažįstamas, tuo tarpu 
Demokratų partijos vadams žinoma, kad jis viename New 
Jersey miestelyje praeitų rinkimų metu pasisakė už de
mokratus. Turint galvoje dabąrtinę sunkią prezidento. 
Carterio padėtį, kur patys demokratai nori jį gerokai- 
apipešioti, Ray Česonis, matyt, neis su senatoriumi Ken
nedy, seniau prez. Carteriui kasusiu duobę, neis su guber-
natore Ella Grasso ir kitais abejotinos rūšies demokra
tais, bet ateinančiuose rinkimuose jis stosr prez. Carterio 
ginti. Jis, ko gero, prižadėjo respublikonus Gečį, Kutkų, 
Brazaitį ir kitus įtikinti balsuoti už demokratus.

Jeigu galvą turintiems būtų rūpėję teisiniai Lietu
vos reikalai, tai būtų turėję pasirinkti teisininką Kazį 
Šidlauską, ALTos pirmininką, jis yra demokratas ir turi 
labai gerą nuovoką apie tarptautinę teisę. Pagaliau, ga
lėjo pasiųsti ir teisininką Krivicką, kuris ne tik studijavo 
tarptautinę teisę, bet šioje srityje dirba. Jam yra žinomi 
Helsinkio aktai, aiškios Madrido konferencijoje planuo
jamos kelti problemos.

Dr. Kazys Bobelis, kaip tuometinis ALTos pirminin
kas ir senatoriaus Robert Dole bei kitų Belgrado konfe
rencijon nuvykusių amerikiečių patarėjas, atliko didelį' 
darbą Belgrade. Jis, kaip dabartinis VLIKo pirminin-
kaš, turėtų būti ir Madrido konferencijoje. Tiktai ten jis česonis, baigęs rinkimus, galės pailsėti Madride.

kad turėtų tilpti mūsų ir laisvi-A. SVILONIS

MASTYMAS APIE GINČUS IR BARNIUS
Spaudoje buvo paskelbta, kad 

Stasio Barzduko sveikata gero
kai pašlijusi, bet pasirodo, kad 
jis dar pajėgia “Pasaulio lietu
vyje” bendradarbiauti, reikia 
tuo tik pasidžiaugti. Jis vasario 
— kovo mėnesiams skirtoje lai
doje parašė Vasario 16-sios pro
ga mąstymus apie veiksnių san
tykius. Juose prisimena, kada 
buvo įsteigti mūsų kovos už 
laisvę veiksniai: Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas, 
ALTA L. Bendruomenė. Jo ma
nymu tarp šių veiksnių turėtų 
būti sutarimas-

Deja, jis girdi, kad to tarp 
jų nėra; p ^tik . ginčai, net bar
niai. Todėl savo mąstymais jis 
norėtų įnešti daugiau aiškesnės 
šviesos į jų tarpusavio santykius. 
Mat, kituose kraštuose, kaip an
tai — Kanadoje, Australijoje, 
Europoje ir P. Amerikoje yra 
daugiau susiklausymo. Ten LB- 
nė apima visas veiklos sritis ir 
net laisvinimo veiklą.

Tikrai, tai labai kilnus mąs
tymas, tik gaila, kad St. Barz- 
dukas nepamąstė giliau, kodėl 
JAV tarp LB-nės ir minėtų veiks

nių kyla ginčai ir barniai... Juk 
tarp VLIKo ir ALTos nėra bar
nių. Bet iš jo mąstymo išplau
kia tokia išvada: Jei minėtieji 
laiminimo veiksniai įsilietų į 
LB-nę, tai tada nebūtų nei gin
ču, nei barnių. Tada anot jo žo
džių, būtų išmintinga, nes ne
būtų kelių šeimininkių, kurios 
tarp savęs varžytųsi.

Gaila, kad jo suminėti kraš
tai nėra pavyzdys JAV. Tokia jo 
užuomina yra iš esmės klaidin
ga, nes tų kraštų negalima suta
patinti su JAV, kur lietuviai 
jau nuo seno gyvena ir kurie tu 
ri senas organizacijas-, susivieni
jimus, federacijas ir tradicijas; 
žodžiu, JAV lietuviai jau sėfiiai 
susiorganizavę ir jie niekad ne
sutiks save palaidoti LB-j e. Juk 
jau kelinta dešimtis metų kai 
JAV laisvinimo veiklą vykdo 
ALTa, ją sudaro Amerikoje se
niai gyvuojančios organizacijos, 
susivienijimai, šiame krašte yra 
įsikūręs ir Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo komitetas — VLI- 
Kas. Jį sudaro nepriklausomo
je Lietuvoje * veikusios partijos.

Bet iš viso, tokia užuomina

turėtų būti ne kaip 30-ties etninių grupių narys, bet kaip 
Amerikos ir kitų Madrido konferencijos atstovų pripa
žintas Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmi
ninkas. Prieš kelionę į Madridą jis turėjo gauti iš Vals
tybės departamento VLIKo pripažinimą, o Madride tu
rėjo tartis su atvykusiais kitų valstybių atstovais apie 
būtinai reikalingą VLIKo pripažinimą. Jis yra gavęs visą 
eilę laiškų. Jis turėtų būti Madride ir prašyti suvažia
vusių valstybių atstovus'pripažinti VLIKą ir jam padėti.

Įdomiausia, kad 300 atstovų, prisiklausę įvairiausių 
kalbų, buvo pakviesti į Baltuosius Rūmus ir susodinti prie 
skanių pietų stalo. Juos visus trumpa kalba sveikino pre
zidentas Carteris. Svarbiausi jo žodžiai buvo:

— Žinokite, kad Sovietų Sąjunga sulaužė Helsinkyje 
pasirašytus aktus... Ja negalima pasitikėti.

Jeigu Kremliaus ponai yra nepatikimi, tai tada gal ir

nirno veiksniai L B-j e yra klai
dinga. St Barzdukas dažnai šau
kiasi pagalbon savo tvirtini
mams pastiprinti preL M. Kru
pavičių. Bet dėl šios jo “išmąs
tytos” užuominos tenka jam pri
minti tą, ką prel. M. Krupavi
čius rašė 1958 m., kas tinka ir 
šiandien: “Prie liūdnų ir nepa
teisinamų mūsų išeivijos tarpe 
reiškinių reikia skirti pasirodą 
spaudoj norai visakeriopą išeivi
jos veiklą — kultūrinę, politinę, 
labdaros ir kitos rūšies sutelkti 
viename organe. Čia taip pat yra 
panašumo su bolševikiniais me
todais. Visas problemas ir visus 
gyvenimo klausimus grūsti į vie 
ną puodą yra bolševikinio pri
mityvizmo. ir barbariškumo bū
dingas reiškinys” (žiūr. “Lietu
viškoji išeivija” psl. 28).

Gaila, kad St. Barzdukas 
prieš savo mąstymus nepaskai
tęs šio M. Krupavičiaus'pareiš
kimo. Jis išmąstė, kad ALTos 
skyriai yra pinigams rinkti agen 
tūros. Keista, kad jis taip išmąs 

' te apie ALTos škyriusr bet-neiš- 
i mąstė, kad tokiais “titulais” rei
ktų pavadinti ir LB-riės apylin
kes ir dar gal blogiau, ries jos 
Vasario 16-sios šventės proga, 
grobsto ALTai renkamas pini
gines aukas, neva tuo pagrindu, 
kad LB-nė yra veiksnys ir atlie
ka laisvinimo darbą.

Teisingai St. Barzdukas rašo 
sąvo “apmąstymuose”, kad VLI- 
Kas yra okupuotosios lietuvių 
tautos balsas, arba kaip mes 
esame įpratę jį vadinti — paverg 
tosios tautos atstovybė. Todėl 
prel. M. Krupavičius taip rašo: 
“Jo (VLIKo) vadovybei pasida
vė visa tauta, tuo būdu pripa
žindama jam teisę Lietuvos lais 
vinimo darbui dirbti-.. Tat VLI- 
Kas užsienyje visai teisėtai gali 
kalbėti ir veikti pavergtosios 
tautos vardu.

(Bus daugiau
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: P. KESIŪNAS

: TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
• 3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

“Girtas”, pagaliau nusprendžia ji, paju
tusi iš jo burnos dvokiantį degtinės kvapą, ii* pa
bando ištrukti.

Bickovas buįro gerokai išgėręs, bet ne tiek 
- girtas, kad nebūtų supratęs, ką jis daro, todėl, 

pajutęs Ramunės pastangas ištrūkti, pradėjo vi
sai nebesivaržydamas brutaliausiai su ja 
elgtis.

Bet toks jo storžieviškas ir hėt žiaurus šū ja 
elgesys Ramunę įpykino ihi pasiutimo. Ji pajuto 
didžiausią pasibiaurėjimą dėl tokio jos panieki
nimo ir įžeidimo, todėl kai jis, norėdamas sučiup
ti ją į "glėbį akimirkai paleidd jos rankas, ji než
moniška jėga trenkė jį į kambario duris.

Bickovas, būdamas nuo alkoholio gerokai 
apsvaigęs ir visai nesitikėdamas smūgio, susvir- 
daLuifnvo. tarytum Staigu bū€ųv žemės -nebetekęs 
po savo kojomis ir, nesuspėjęs susigriebti ar at
sispirti, taip di ;bo į duris, jog šios neatlaikiusios 
jo sunkaus svorio, prasivėrė, ir jis kulvarčiais 
nukutflėjęę į prhškaihbarį, išsitiesė ant grindų, 

kakta atsimušdamas į ten stovėjusios spintos 
kampą.

Ramunė išsigando; ji nesitikėjo, kad jis 
taip baisiai dribtų. Valandėlę pastovėjusi, ji no
rėjo šaukti jau pagalbos, bet pamačiusi, kad Bic
kovas, hors sir sunkiai keldamasis, pradeda jai 
grūmoti, sprunka greit pro duris, kol šis dar ne
suskubo atsikelti ir užstoti jai kelią.

Bickovas su dideliu vargu atsikelia nuo že
mės ir, perbraukęs ranka per savo kaktą, pama- 
ta kad pirštai sudrėko ir nusidažė raudona 
spalva.

Pamatęs Ramunę išbėgant, jis piktai nusi
keikia ir, nusvirdakuliavęs prie spintos, išsii
ma bonką degtinės.

4 ♦ *

Pvamunė tą vakarą, parėjusi namo, į savo 
dienraštį teįrašČ tik vieną vienintelį žodį: 
“Niekšas!”

* * *

Tą vakatą Bickovas niekur nebeišėjo, nes 
kaktoje iššokęs didelis guzas ir skaudi, nors ir 
nedidelėj pagal pačią akį prakirsta žaizda sulai
ko jį nuo įprasto apsilankymo kortų klube, kur 
jis skubėdavo visuomet po bet kokio nepa
sisekimo.

Rytojaus rytą jis atsikėlė, kaip ir visuomet, 
aštuntą valandą ir tuojau nuskubėjo į savo ka

binetą: jam nepaprastai rūpėjo patirti Ar ateis 
dirbti tą dieną Ramunė. Bet veltui jis ten prasė
dėjo jos belaukdamas iki dvyliktos valandos — 
ji nepasirodė.

Jis širdo, keikėsi, gėrė, cigarus keitė kas 
dešimt minučių, be jokios priežasties plūdo savo 
interesantus, kol pagaliau sulaukė pietų. Per 
pietus, kai padavė virėja truputį prisvilusią sriu
bą, tai jis taip pastūmė nuo savęs lėkštę, jog ši, lyg 
paleistas iš rankų karvelis, nuskrido per visą 
stalą ir ištiško ant tik ką išvaškuoto parketo.

Pagaliau parašo trumpą laiškutį ir, nuėjęs 
į smuklę, įsako smuklininko vaikui nunėšti Ra
munei. Vaikas sugrįžo be atsakymo.

* ♦ ♦

Irena sugrįžusi iš Vilniaus atostogų, namuo
se randa jau visai kitokią tvarką; buvusiame jų 
svečių kambaryje sėdi kažkokia visai svetima, bet 
nepaprastai graži mergaitė ir retkarčiais maši
nėle kažką rašo. Pas jos tėvą nuolat lankosi įvai
rūs žmonės; su kai kuriais iš jų tėvas kalbasi vi
sai patylomis, kad niekas nieko neišgirstiį. O va
karais dažnai būna išgėrimai, į kuriuos atsilanko 
ir aukštų okupantų pareigūnų.

Ireną visa tai labai slegia — ji pasijunta na
muose svetima, nebereikalinga. Tėvas tą jaučia 
ir stengiasi būti jai labai švelnus, bet ji mato, kad 
jis ne vien darbą pakeitė — visai pasikeitė ir jis 

pats. Jai parūpo sužinoti, ko tie žmonės pAs jį lan
kosi, todėl ji pradėjo dažnai sukiotis po kontorą.

— Dukrele, dabar labai sunkūs žmonėhis lai
kai, todėl aš stengiuos padėti vargšams, dėl to 
kartais reikalinga pasikviesti ir vieną kitą iš sve
timųjų, kitaip nieko nepadarytum, — pastebėjęs 
jos susidomėjimą, aiškinosi Bickovas.

Kad tėvas jai meluotų, Irena negalvojo, tik 
jai viskas dabar namuose atrodė keista. Daug jai 
maloniau būtų buvę, jei ji būtų radusi viską, kaip 
buvo seniau. Nedžiugino jos nei tėvo labai puoš
nus automobilis, nei naujutėliai baldai, nei ypa
tingi patiekalai per pietus. O kai padovanojo at
minimui labai brangius auskarus, tai ji išpūtė 
akis ir tiek tepasakė:

— Dėkui, tėveli, bet aš riiekur su jais nega
lėsiu pasirodytu

— Dabar nebėra reikalo mums taip varžytis, 
Irena, kaip seniau. Ne visi žmonės būna nedėkingi 
— kai kurie ir visai padoriai atsilygina, ypač kai 
pavyksta ką išplėšti iš giltinės nagų.

Bet nežiūrint tėvo tokio švelnumo, Irenai 
buvo liūdna, ir mielai ji būtų tuojau grįžusi į Vil
nių, tačiau iki rudens ji grįžti negalėjo. Tuo tatpu 
vis dažniau pradeda pasiekti vienas kitas blogas 
žodis apie jos tėvą ir jos ausis.

(Bus daugiau) ‘ ‘ "
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JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

DR. K. G. BALUKAS Nepnkl. Lietuvos Karo muziejus Kauno

9, Šita pranašystė pasidarys aiškesnė ir suprantamesnė, jei pa
žvelgsime į ją pasinaudodami Dievo pažAlų šviesa ir atsimin
sime, kad Jėzus karaliaus ant žemės tūkstantį metų. Nereikia 
nfanyti, kad jo karaliavimas galės prasidėti lik tada, kai žmonės 
priims jį. Dievo plane yra paskirtas tam tikras laikas Jėzaus ka
raliavimo prasidėjimui, ir dabar mes gyvename kaip tik tuose 
laikuose. Dėl tos priežasties dabar pasaulinės valdžios negali su
laikyti žmones savo kontrolėje. Kitoje pranašystėje, kalbančioje 
apie Jėzų kaip naująjį žemės Karalių, pasakyta, kad pirmiausia 
jis daužys tautas akip “puodžiaus indus”. Ir jau dabar mes matom 
šito naujojo' Karaliaus darbo prasidėjimą. — Psalmė 2:5-12.

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

£ “Lietuvos Aidai’I
KAZĖ BRAZDilONYT*

aKUŽRRUA ir motirų ligos 
GtNRKOLOGINt CHIRURGUA

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Buildins) TeL LU 5^444 
fkiima ligonius pagal susitaria*. 

Jei nes teliepia, skambinti SZt-bOOi

Programa*

DR. PAUL V. DARGISi 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WaeMiecter Community klinikos 
Modidnoo droktorius

VALANDOS: 3—0 darbo dienomią ir

TeL: 50-2727 arba 542-2728

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

Viso* laidos is WOP A. stotie*, 
banga 1490 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
u WT1S stouės 1110—AM banga

2646 W. 71st. Street 
Chicago, Illinois 6062$ 

Telef. 778-5374

PETRAS PLEŠKEVIČIUS

PIRMOJO PĖSTININKU SAVANORIU 
PULKO KURKTASIS

(Tęsinys)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGO* 

3907 W**t 103rd Street 
Valasdoa pasai suntBrinK.

RADIJO IŠIMOS VALANDOS 

Visas programas ,‘ė WOPA,

Vienas iš mūsų savanorių pa
kilo, niekam nieko nesakęs ir 
išėjo laukan. Ėmėm nerimauti. 
Nerimavo ir šeimininkai. Vi
siems rūpėjo — kas galėjo užei
ti į galvą tam savanoriui. Pra
ėjo kelios valadlos, reikėjo eiti 
gulti — o jo nėra. Supratome, 
kad jis dezertiravo. Jo nervai 
per šios dienos mūšį neišlaikė.. 
Labai bijojome, kad jis nebūtų 1 
buvęs bolševikas, kad nenueitų

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMBTRISTAS I

2611 W. 71 SL T*L 737-5145
ir

“contact leniea”
VaL asai auštarimą. Uždaryta treč.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos telef.: 448-5545

i

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, apac. MOTIRŲ llpee. 
Ofisą* 2452 WSST 5*Ts SYROIT

Tai. PR S-1223

aicla 3-4 vaL popiet ir kita laiku

As, isėjęs iš ligoninės, prisis
tačiau į savo kuopą. Frontą 
prieš bolševikus laikė vokiečiai.

VĖL KOMENDANTŪROJE

Aš labai džiaugiausi grįžęs į 
komendantūros pirmąją kuopą. 
Džiaugėsi ir viršila Ž., džiaugė
si ir mano draugai. Suaugome 
su ja's į vieną šeimyną ir ėmė
me galvoti vienodai. Rūpėjo ir 
vienodi reikalai- Ėmiau atlikti 
savo pareigas, ėjo užsiėmimai. 
Kareiviai buvo jau susiklausę, 
apsitvarkę, darniau žygiavo, 
gražiau dainavo.
Pavasariop į Alytų atėjo iš Ma 

rijampolės naujai susiformavęs 
1-mas pėstininkų pulkas. Jame 
buvo daug suvalkiečių. Jie bu
vo jau geriau aprėdyti, nes spė
ta gauti iš Vokietijos ir geres
nių rūbų ir geresnių ginklų. 
Drausmė buvo 
reiviai atrodė 
rimtai. Ėmėm 
maistą, dažnas

M

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

r

tą ne kaip sveikas aktyvus ka
rys, bet gerokai susmukęs, ligo
nis. Gulėjau Suvalkų pusėje, 
kur buvo apskrities ligoninė. 
Buvo atskiros kariškos palatos. 
Gydė daktaras Petrovas. Buvo 
labai rūpestingas ir jo dėka aš 
ėmiau greit taisytis- Maitino 
neblogai, seserys buvo rūpestin
gos ir paslaugios.

Atvykęs į Alytų, ligoninėje 
radau kelis sužeistus savano-

ir nepasakytų apie mus bolše- rius. Vienas iš jų. Gudonis, mi-

CHARL STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika E? Evans

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
rak ryto.

Vedėja Aldona Daukus
Tolaus Hfcrieci:

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 60629

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUI

IMPORTANT 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 Doans. 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 in minutes’ There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

vikams.
Kitą dieną savanoriai iš mūs Krutulis, mirė kitą dieną. Kiti 

išėjo — ieškoti savųjų ir pra- mes buvome sveikstanfieji. Vie 
"esti apie mano padėtį, o aš Ii- ni iš jų apleido ligonįnę po ke- 
kausi pas šeimininkus ir toliau. 
Trečią d^eną sugriaudė netolie
se n-j trankos, prapliupo kulkos
vaidžiai sutratėjo šautuvai — 
vėl vyko mūšis dėl Jiezno. Man 
a+’-odė, kad mūšis truko kelias

re po kelių valandų, o kitas.

lių dienų, kitus aš palikau ligo
ninėje.

Ligoninėje išbuvau apie 6 sa
vaitės. Begulint ligoninėje suži
nojau, kad per mūšius tie Aly
tumi, prieš savaitę laiko, 1-masseras valandas, o vėliau buvo [ cumi’ P\ies ^nę iaw 

ramu- Vėl nakvojau pas šelmi- Pulk^ hko bnolsevl-
ninkus. Mane šeimininkai glo
bojo ir aš juos ir šiandien prisi
menu su dėkingumu. Jie mane 
slaugė ir kaip mokėjo ir gerai' 
maitino. Naktį parėjęs šeimi-' 
n in kas pasakė, kad bolševikus 
iš Jiezno išmušė vokiečiai ir 
bolševikai pabėgo ir iš Punios.

Rytojaus dieną pas mus atė
jo savanorių santarai, mane 

. apžiūrėjo, bet paliko pas šeimi
ninkus gulėti. Tik po dienos jie 
vėl atėjo, mane paguldė į veži
mą. gerai šeimininko kailiniais 

j apklojo ir nusivežė į Alytų, kur 
! tik ką buvo išvaryti bolševikai.

VĖL ALYTUJE

Buvau ir vėl Alytuje. Šį kar-

P. ŠILEIKIS, O. P.
OBTHOPKDAa-PROTEZISTAi 

Protend. Med. ten

FLORIDA
DR. C. K. BOBEUS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAU5TYMAI

MOVING 
Leidime* — Pilna apdraudė 

ŽCMA KAINA

MOVING
Apdr«u«4>e

tt JveJriy atatumy.
ANTANAI VILIMAI 

T#L 3764tt2 arta 576-5994

No. 79

ku sumuštas ir žuvo pulko va
das kar. Juozapadčius. Savano
riai išbėgiojo ir išsislapstė — 
išsivaikščiojo po namus. Pats 
pulkas naujai formavosi Mari
jampolėje, tik komendantūra li
ko savo vietoje, nors ir ji smar
kiai per mūšį nukentėjo. Pama
žu į Komendantūrą grįždavo 
išbėgioję savanoriai, daug 
sugrįžo ir į pulką.

Sužinojau, kad bolševikus 
mušė iš Alytaus ir nusivijo 
Balbieriškų naujas vokiečių 
dalinys, iš Ukrainos grįžtąs į 
Vokietiją. Jis buvo iš kelio nu
kreiptas į Alytų. Tai buvo stam 
bus dalinys su savo šarvuotu 
traukiniu. Tas dalinys ir dabar 
stovėjo Alytuje, o bolševikai, 
kaip buvo, taip ir paliko stovėti

Į Dauguose.
Mane dažnai lankydavo ma- 

l no draugai iš komendantūros ir 
! viršila Ž. Iš jų aš sužinojau, kas 
I dedasi aplink. Lankė mane ir 

tėvas su motina.

jų

IS- 
iki

tenai gera, ka- 
gan karingai ir 
gauti geresnį 

gavo batus.
Balandžio pradžioje 1-mas

pėstininkų pulkas padarė vie
nas pats stambų žygį, puolimą
— išmušti bolševikus iš Dangų. 
Buvo tai labai gražus pavasario 
rytas. Tada šiame fronte su
griaudė pirmą kartą pirmos lie
tuviškos patrankos, nes kartu 
dalyvavo ir lietuviška artileri
ja. Bolševikai buvo bematant 
išvyti, bet lietuviams pasitrau
kus į Alytų, bolševikai vėl Dau 
gus užėmė ir ten išbuvo, kol jų 
nepavarė nuo Gardino pusės atė 
ję lenku legionieriai. Bėgo jie' 
tada iš Varėnos, nes juos lenkai;

- supo iš rytų, nuo Lydos. Išbė- 
; go jie tyliai ir iš Daugų.

; Lietuviai užėmė bolševikų ap-
■ leistas vietoves, įėjo į Varėną. 
: Lenkai kariavo su bolševikais 
į ir buvo dar toli. Apie juos buvo 
' mažai kalbama ir, galima saky- 
i ti, nesiskaityta. Visi buvo min
ties, kad lenkas yra menkas ka-

. rys, jei ir teks su juo kariauti, 
| tai bus lengvai nugalėtas.

Pavasario- 1-mas pėstininkų
■ pulkas, stovėjęs Alytuje, paė- 
j mė savo žinion saugoti sritis į 
: rytus nuo Alytaus. Komendan- 
' tūros gyvenimas susinormavo.

Tuo laiku aš padariau sau ir 
kitiems nemalonumo. Buvo 
taip: vieną pavasario rytą gru
pė savanorių stovėjome karei
vinių rajone. Staiga pamatėme 
skrenda gervės. Pilnas jų rak
tas. Draugai žinojo mano kraš
tą medžiotojo būdą ir pakurstė 
nudėti keletą gervių. Vienas 
draugas net pakišo užtaisytą 
šautuvą. Viską pamiršau aplin
kui ir pakėlęs šautuvą ėmiau 
tuštinti vienas po kito šovinius. 
Viena gervė nustojo plasnoti, 
persisuko ir ėmė kristi žemyn. 
Tik staiga būrys sunkiai gink
luotų vokiečių įsiveržė į mūsų 
kiemą. Jie galvodami, kad mes 
ginamės nuo mus užpuolusio 
priešo, atskubėjo išsiaiškinti pa 
dėtį. Subėgo puskarininkiai ir 
karininkai. Pakilo ištisas tur
gus- Vokiečiai keikėsi ir plūdo, 
visa laimė, kad mes mažai ką 
supratome. Suprantama, nuo 
savo vyresnybės gavau gerą 
dožą karčių pipirų.

(Pabaiga)

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS -DA1MID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA -

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

IM

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMSULAKSO 
PATARNAVIMAS

TURiMI 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

DALYSE.

Chicago*

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

į TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
£ AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVĖ. TeL: l’Ards 7-3401

i TeL Y A rd* 7-1911Passbook Savings.
4 5 Narines 

(Minimum $500)
Certificate

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, BL 974-441$

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138 -1139

Nuo

1914 metu

Midland bavin^s >ptar
nauja taupymo h .uinu; 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi n 
ateityje.

Sąskaitą apdraustos 
Iki 540,000

2657 W. 49 STREEV 
Chicago, IL 6062’, 

T?l 92o /-rv..
8929 SO. HARLEM Av6< 

Bridgeview, IL 60455 
TeL 598-9400

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILL. 60632

PHONE 254-4470

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, I1L TeL: OLympic 2-100J

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

*
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Paminėtos nacizmo.ir komunizmo aukos

vo ir kitose stovyklose. Gaila la 
bai, kad, kiek yra žinoma, apie 
lietuvius kacetininkus iki dabai

Tai padaryta ulympiados ati-* pmi, visaip kankinami ir žudą 
darymo Maskvoje proga. Miun^ mi ne vien žydai, bet ir daugy- 
chenieciai minėjo buv. Dachau, bes kitų tautų žmonės. Tarp ji^ 
stovyklos rajone. Minėjimą ren-Į ir lietuvių. Atrodo, panašiai bu 
gė Miuncheno arkivyskupijos 
ordinariatas kartu su Draugija 
žmonių teisėms ginti.

I minėjimą buvo atvykę tau-j neturim dar surinkę ir paskell 
tyb ų atstovai ir tų tautybių! pilnos dokumentacijos, 
kankiniai, kurie nacių laikais^ J. Kairys
buvo šitoje stovykloje, bet išli-į j -------------- -----
ko gyvi. Taip pat dalyvavo inj —-- — ■^l—
kaikurie kankiniai iš bolševiki-‘i 
nės Rusijos bei iš kitų komunis- Į L ■> a u ui r A ! 
tinių kraštų, kurie šiuo metu gyJ 
vena laisvuose vakaruose. *

Kaikurios ‘tautos buvo atvyki 
kusios grupėmis ir net su savoj 
dvasiškiais. į

i

Minėjimas pradėtas tą pačią; 
valandą, kuria buvo atidaroma) 
olympiada Maskvoje. Pradėtas; 
kalbomis ir baigtas ekumeninė-j 
mis pamaldomis tenpat esančio-! 
je koplytėlėje. f 1

Kalbėjo rengėjai, Dachau sto- Į 
vykios buvę kankiniai ir kanki
niai iš bolševikinės Rusijos bei 
iŠ kitų komunistinių kraštų.

Iš kalbų ir pasisakymų savai
me plaukė išvada, jog nacional- 
;£ocializmas ir bolševizmas bei 
komunizmas savo žiaurumu yra] 
kaikuriais atvejais arba labai pa j 
našūs, kaikur lygūs, o kaikur bei I Chicago, Ind., be raginimo pra- Į 
kai kada vienas kitą pralengda-1 tęsė prenumeratą ir ta proga pa ! 
vo. Net abu rasistai, Taip paša- j rėmė Naujienų leidimą $10 au- 
kė vienas žydų tautybės dalyvis, j ka. Savo laiške jis tarp kita taip 
atvykęs neperseniausiai iš bol-j rašo: “Siunčiu ir $10 auką, kad 
ševikinės Rusijos. Pagal jį, Mas-1 viskas sėkmingai eitų, ir kad 
kva buvo užgyrusi nacius dėi i East Chicagos frontininkai, susi- 
žydų naikinimo ir pati persekio- j tarę su čikagiškiais nenupirktų 
jo juos, žydus. Be to, priverčia- Naujienų, kaip jie svajoja”. Dė'- 
mųjų darbų stovyklos atširadu-j kui už laišką, gerus linkėjimus 
sios bolševikinėie Rusijoje Le-j ir už auką.

KAVALIŪNAS Martynas ir 
jo žmona Marijona, kurie ture-’ 
jo 5 dukteris. 1913 metais gyve
no Norris, III.

KYBARTAS Jonas, gyvenęs 
Šiaulių mieste, ir apie 1951 — 
Waukegan, Ill.

PADOLSKIAI Stasys ir Vin
cas, Stasio sūnūs, gimę Kenos-j 
ha, Wis. Į

i

URBONAVIČIUS Pranciškus i 
ir jo sesuo Domicėlė, Mykolo ir 
Veronikos vaikai, iš Rūpeikių 
kaimo, Šimkaičių valsčiaus.

WESTON Peter (Petras Venc-j 
kus) iš Stakmenų kaimo, Trys* 
kių vaisė., gyvenęs Ludington, 
Mich.

Maloniai prašoma atsiliepti
CONSULATE GENERAL OF

147 SO. 4RTE-
’ ILL.IAN AVĖ. CHICAG'ąJ

9629 Tel. (312) 737-833$

t ■ *
Juozo, šmotelio Į

ĄTSIMINĮMŲ:i

•V Namai, Žemo — Pardavimu 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, žemi — Pardavimai
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEM-US NUOŠIMČIAIS MENESINLMS IŠSIMOSĖJIMAIS. ,

DĖL VISŲ INFOR3IACUŲ KREIPTIS J: 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, IIL TeL Virginia 7-7741

ausi

BUTŲ NUOMAVIMAS.
• NAMŲ PIRKIMAS •. PARDAVIMAS • VALDYMAS

į-.. • NOTAB.1ATAS • VERTIMAI. . • -

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

r

nino Stalino laikais bei. kaip ir 
kaikurie kiti kalbėtojai pabrėž
davo, penkiolika metu anksčiau, 
nei hitlerinėje Vokietijoje. Pa
galiau šiuo metu jų pilna visoje 
Rusijoje, jose nukankinta mili- j

U

— Juozas Mitkus iš Los An
geles, CaL, po ilgesnės pertrau
kos vėl tapo Naujienų skaityto
ju užsisakydamas jas viene- 
riems metams. Ponia Rožė Wait 
kewich iš White Plains, New 
Yorko valstijoje, taip pat vėl 
užsisakė Naujienas. Dėkojant, 
malonu juos matyti skaitytojų 
sąrašuose.

— Ponia E. *> Barciauskas iš 
Richmond Hill, skelbimų agen
tūros vedėja, apsigyveno nau
joje vietoje. Dabartinis jos ad-
resas yra: 88-5? 76 St., Woodha- A* Cooper SkuPas
ven, N Y 11421. ; I ~~Z7~Z ~ 'TT. Į Dilba ir V. Gruzdys — valdybos

— Balys Turkevičius iš East nariai.
— Detroito Lietuvių Or gani- 

t zacijų Centro valdyba pasiskirs 
tė pareigomis:
Dr. A. Barauskas — pirminin

kas, B. Brizgys, dr. D. Gaižuty- 
tė, dr. S. Brizgytė-Miškinienė, 
K. Miškinis, R Sakis, A. Sukaus 
kas, A. Šukys, dr. A. Vaitiekai- 
tis — vicepirmininkai, Gražina 
Vaškelytė — iždininkė, Stasys 
ir Saulius Šimoliūnai — sekreto
riai. Prie valdybos- sudaryti pen-

Čikagos miesto vaizdas 
——— --------------------------------------— j
ir Campbell gatvių kampas. Bus 
įvairaus skanaus maistą, veiks 
atgaivos baras ir bus gausus do
vanų paskirstymas. Visą laika 
gros Evaldo Knolio orkestras. 
Visi maloniai kviečiami linksmai 
praleisti sekmadienio popietę su Į 
biržėnais. Įėjimas — auka.

; j. e i

— Chicagos Lietuvių žuvau
to jų-Medžiotojų klubas šaukia 
metinį klubo narių susirinkimą, 
kuris įvyks šių metų rugpjūčio 
mėn. 3 dieną, sekmadienį, 2 vai.

— Vytautas Beliajus iš Den
ver, Colorado, tautinių šokių lėk ki komitetai: pabaltiečių, paverg 
torius ir žurnalo ‘'Viltis” redak-' tų tautų, specialių reikalų, infor 
torius-leidėjas, apgailestauda^. macijos ir festivalio.
mas, kad dėl laiko stokos nega-j — Linksma gegužinė - pikni- 

jonai nekaltųjų ir kankinimai i .ej° aplankjtl auJ’enU, atsmn- ruošiamas K LB Marquette 
vyksta toliau. Pagal vieną ru-P® sveik™sau Serais. linksJ'-, Parko apylinkės valdybos, įvyks 
są, nbt--pats Rudenko, kuris Nu-į mais ir au a* .įrugpiučio mėn. 10 dieną 12 vai. 
ernberge įkaitino nacius, šaudei — M. Dumašius iš Brftfytcm Vyčių so'delyje arba, blogam orui 
suimtuosius. | Parko išvyko į TorontuįJKąĮi

y •■’S doie j iNačionalsocializmą didesne bai 1 J * |
senybė už komunizmą bene bus 3 — Amerikos Lietv.'įių^ TuĮiti- 
padąrę žydai. Apie komunistinių į nės S-gos Philadelphijos skyrius 
kraštų sauvaliavimus prieš pa-! oaminejo 30 m. veiklos sukaktį-: 
vieųius, jų junginius, nerusiškasĮ Dabartinę valdybą sudaroV.* 
tautas, iš jų neteko kažkiek nu-j Matonis'’— į 
girsti- Be to, ir minėtas paminė-j linienė ir P. Mitalas—vicepirm., mėn. 3 d., sekmadienį, 1 vai. po- 
jimas parodė, kad, pvz., ir.Da-J J. Melnikienė — sekr., P. Dide- piet, Vyčių salėje ir sode, 47th 
chau stovykloje buvo uždarine-' lis — ižd., B. Impolenienė,. A. ’ —-----------------------------------------

a. esant, salėje. Bus šokiai, pietūs, 
atsigaivinimas, laimės šulinys. 
Gros K. Venskaus orkestras. 
Kviečiame visus lietuvius dalv- 
vauti. Apylinkės valdyba

i rrr Lietuvių Biržėnų klubo po- 
pirmininkas. J.K'au- būvis - gegužinė įvyks rugpjūčio

in:

TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

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

§V. RAŠTO 
NAUJASIS ’ TESTAMENTAS

r.
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

LITHUANLAN MINISTRIES, P.O. Bex 321, 
Oak Lawn, IIL 60454

mSSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejegulartyl

<31 
Compouaded 

Quarterly

OUR SAVINGS .
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

see us fsj 

financing 

AT OUR LOW RATES

LIMSUFUD

-BiuOed^l
Savingsandloan

J32 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, HUNOtS ffiMS
Fira Eaxuuesxju, Dmttasl Fliaoet Virgai* 74747

BDūKSi Men. Ta t. Fr i. 9-4 Thur. 9-8 Sat.

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

» LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko. 

| rajone. Labai geras biznis, lengvos 
Į pirkimo sąlygos.
j • 2 BUTŲ MEDINIS prie 63-tos ir 
J Maplewood. Labai tinka giminingoms 
J šeimoms.

irp Graži, lengvai skaitoma
į&tnjLjS&J,jyjslapiiį knyga, su
krautą autoriaus troboje.

čikagČš ir ajij’linkės lietuviai, 
sl^rsnęlįų ^įnėgėjąįi prasimi at
vykti, ir 3?hygą; pasiimti;'Kitur j* MŪRINIS BUNGALOW Brighton 

-v ž . ~ • > Parke, lo metų. Reikia skubiai par-
gvv.enantięji'. prašomi uzsisa- duoti. Neaukšta kaina.g^v,eę.antiėjl’r £raseiį|i
kyti. pastil; ’ . " .

ĮĮuįof iąus * adresas t
-7liCŠ; Cani.pbėll Avė.

fv'Čhfcago, Mb 60629
Knygas 'kaina ^LU 5'idoferiai.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2

TESTAMENTAI -
Ttrtj'-Yėikalu' jums -ghli daug 

popiet šaulių Namuose, 2417 W. padėti ^tėišimnkb vP^aho ŠULO 
43rd St. Susirinkimas įvyks bet> paiįioštą^ Į- teisėjo Alphonse] 
kokiam narių skaičiui susirin- ] WELLS peržiūrėta, VSūduvos’’ 
kus. šaukia Klubo valdyba. 1 i§ĮeĮstą knyga su lęgąliškomis 

formomis. ' - ' 7
Kny^a sū formomiš gauna 

ma; Naujienų administracijoje, j 
1739 South Halsted St., Chicaz Į 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00. '

A ' - < ■Į

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

^nsghborhcodW
REALTY GROUP v^4 U.S A1* XREALTY GiKJUP

Ws’II help you make the right move.

Paieškojimai
ČIULADIS Vincas, Antano sū 

nūs, gimęs 1922 Telšių apskrity. 
DARGĖVIČIUTĖS: Burneikie
nė Antanina Radziavičienė Vla
dislava ir Sipavičienė Elena iš 
Burnių kaimo, Telšių apskr.

GIRDVAINIS Antanas Pet
ras, Barboros sūnus, gyvenąs 
Anglijoje, paieško savo giminių 
JAV’e.

* - - 7 e

—> Kambodijos mokytojai ne; 
nori' grįžti j Vietnamo okupuotą 
Kambodijos dalį.

JEI GALVOJATE

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIESaI CM 31

25OS W«*t St, Chicago, HL 60621 « Tel WA 5-27§?

MAISTAS Ii EUROPOS BANDtLIŲ

5 Cosmos Parcels Express Corp.
t MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th SU, Chicago, EL 80629. — Tel. WA 1-2737

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE į 
yra seuiausih, didžiausia-, ir turtingiausia lietuviu rratemalmė or- 

ganEacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA —. atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos f 
darbus dirba, ; _ L ;

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių $ 
apdraudę savo nariams. _ __ _

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno. n>* f 
rlams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

' fKiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gaM &
 Susivienijime apsidrausti iki $10.000.   Jį

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančian r

aukštojo mokslo ir Ju gyvenimo pradžiai. f
SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už d

$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams. 9 

kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. KreipkitAs 
l savo apylinkės SLA kuopų .veikėiua, Jie Jums 5
mielai pagelbės i SLA įsirašyti. w f.' M
Galite kreiptis ir tiestai i ŠIA Centrą: /

i JI
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA >

Arebills turning 
t your life story into “The 

Case.of the Disappearing 
Paycheck"? Doesa.ll 

; your .hard-earned money 
i seem to vanish without 
trace left to save?

į Then perhaps you 
should investigate United 
States Savings Bonds.

t ' Because saving with 
Bonds is so simple, it’s 
elementary. Especially

i if you join the Payroll' ‘
, 5: Savings Plan. _

Once you sign up, A 
if you see, a smell part of \ 

each paycheck is auto~ 
' matically set aside to buy

. Bonds._
Which means as soon 

' es you’re paid, you save, - 
Before you’re left trying 

Tfo deduce where it all. x 
[went. f
t Buy U.S. Savings /
i Bonds through the * 
t Payroll Savings Plan."
And take the mystery y a

SI-A

807 W. JOth St.

A Of er** -w£oe

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai <r sąžiningą L 
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. 
523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION \ 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

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

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 590-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600 Į
independently owned and operated

■1ŠLP WANTED — MA’ E-FEMAtE 
Reikia Darbininko Ir Darbininkių

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Experienced, Permanent, steady, 
full time. Benefits.

3322 W. Lawrence Ave.

SEWING ROOM 
SUPERVISOR

To teach & train new operators. 
Excellent opportunity. Steady. 

Benefits.
3322 W. Lawrence Ave.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKE išnuomo
jamas geras kambarys rūsyje 
(beismonte) su visais patogu
mais. Kreipkitės pas Antaną:

6947 S. Washtenaw

— Labai smarkus vėjas su
drumstė Michigan ežero Ohica- 
gos pakraščius, uždarė tris dide- į 
liūs paplūdimius.

— Dvylikos metų ukrainietis 
Walter Polovčak pasakė šeimos 
teismui, kad tėvai jo nemėgsta. 
Jis ntfri pasilikti Amerikoje, o 
tėvai nori priversti jį važiuoti 
namo, į Ukrainą.

— Senato pakomitetis ndri 
užgirsti prokuroro Civiletti liu
dijimo apie Billy Carter santy
kius su Libija.

A. T VERAS
Laikrodžiai ir brangenybės ;

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
TeL REpublk 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5780 \

M. i I M X U S
NotaryPvblis

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

iymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapclis, Agent 

W. 95th Si 
Everg. Park, III. 
60641, - 424 8654

State Farm 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

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nu© 9 vaL ryto 
iki 6 vai. vak. Šeštadienį nuo 

9 vai- ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimu.

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

Chicago, DI. 60629

DENTURE WEARERS
j A major 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days
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