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AUDI ARABIJAI
Aničas ir Mačiulis šviečia rusus 

apie Lietuvos bažnyčią■ s 
ii'

Du karingi stalinistiniai inte. niaus universitetas. Pirmame 
lektualai, istorinių mokslų dak-j puslapyje užrašai: “Ketvirtas 
taras J. Aničas ir filosofinių; šimtmetis — Vilniaus universi- 
mokslų kandidatas J. Mačiulis! tetas, ' Lietuvos kultūros cent- 
Maskvos mėnrašyje Nauka į re- ras”, ir dvi didelės nuotraukos, 
ligija (“Mokslas ir religija”, 1980, O laikraščio viduryje beveik vi
nį. vasario mėn.) išspausdino! są dvigubą puslapį (septynias 
straipsnį apie Lietuvos katalikų ’ skiltis) užima ryškus pavadini-
Bažnyčios raidą. Pasak " jų, po 
sovietinės sistemos įvedimo, “re
liginio -kulto tarnai palaipsniui 
perėjo į lojalumo sovietiniam 
režimui poziciją”. Tik straips
nio pabaigoje.autoriai prabėgo
mis pamini “nelojalius elemen
tus”, -kurie “falsifikuoja Bažny
čios ir tikinčiųjų? padėtį Sovietų 
Sąjungoje, ir kurie, pasiremda- istorija, veikla, jo vaidmuo Lie- 
mi katalikiškumu, mėgina kurs- tuvai ir kitoms valstybėms, 
tyti nacionalistinius sentimentus 
ir pažeidinėja sovietinius įstaty
mus apie religinius kultus”,

VILNIUS BRAZILIJOS 
.“IMIGRANTO ŽURNALE”

Pastaraisiais metais Brazilijo
je, ypač Sao Paulėj atgimsta “ki- 
tatautiškumasĮ’. — tėvų bei pro
tėvių tėvynių įvertinimas ir pri
siminimas. Prie* šio proceso ne
mažai prisidėjo ir lietuvių tau
tinis’ susipratimas, šiemet įvy
ko “4-toji Kultūrinė* Įinigrantų 
Paroda” * ur ij“^toji? Iniįgrantų 
Olimpiada”: i f y5 - ; ■; "į V >

Kasmet rengiama pabaltįecių

mas: “Lietuvos kultūros cęntras 
— Vilniaus universitetas šven
čia savo 4-tą šimtmetį” ir pen
kios didelės fotografijos. Ry- 
mantės Steponaitytės paruošta 
informacija, trumpai apžvelgia 
Lietuvos geografinę padėtį, isto
riją, kalbą ir kultūrą. Išsamiai 
aprašoma' Vilniaus universiteto

i Jornal db Imigrante patenka 
į visų Brazilijos “imigrantų” 
rankas — nuo prezidentūros sta
lo bei ministerių kabinetų iki 
naujausio imigranto, jau pramo
kusio skaityti portugališkai-

. — _ pranas Gavėnas
* *

KRITIKUOJA VATIKANO
RADIJĄ

Istorinių mokslų kandidatas 
V. Kmieliauskas Maskvos, mėn- 
raštviė-';Naiat'a-'i- religija -<*Moks.

iilu ill

Lietuvių Sėdyba Anglijoje, Hudley Parke, apie 50 mylių už Londono

IZRAELIO DALINIAI VĖL PUOLĖ 
PALESTINIEČIŲ TELKINRIS LIBANE

TREČIĄ PUOLIMĄ SAVAITĖS BĖGYJE RĖMĖ ■ 
LĖKTUVAI IR MALŪNSPARNIAI

Antradienį Izraelio armijos = 
Golani brigados parašiutininkai r 
ir pėstininkai puolė ’ palestinie
čių partizanų telkinius pietų Li
bane. Trečiasis puolimas savai
tės bėgyje buvo pats smarkiau- 
siaSj^^^ftgant aviacijai ir ma- 

jr .;<lū^parniams. Jo eigą sekė iš va- , 
bcganaĮia. ^oyiėtės Libano pasienyje ir da- i

PASIRAŠĖ SUTARTĮ 
U Sl'sDMALlU

DANCIGAN SIUNČIA 
DAUGIAU POLICIJOS

DANCIGAS, Lenkija. — Dan-

10,000 PAKISTANO KAREIVIŲ 
PADĖS PALAIKYTI TVARKA

ŽUVO 265 KELEIVIAI, KAI UŽSIDEGĖ 
ATSKRIDĘS KELEIVINIS LĖKTUVAS

’ WASIIINGTON, D.C.— Saudi: 
Arabijos ir Pakistano vyriausy
bės veda pasitarimus visai Pa
kistano kariuo'menės divizijai 
permesti į Saudi Arabiją, kad 
palaikj'tų tvarką krašto viduje. 
Pakistano diviziją sudaro 10,000 
apmokytų ir karo veiksmuose 
dalyvauti galinčių karių.

į Pakistano aukštų karininkų 
! grupė buvo nuskridusi į Saudi 
; Arabiją, kur susitarė dėl Saudi 
Į Arabijon siuničamų karių ir dėl 
Saudi Arabijos teikiamos finan
sinės pagalbos.

Saudi Arabija prižadėjo duoti 
i Pakistanui įvairios pagalbos 
ginklais, karine medžiaga ir pi
nigais. Ta Saudi Arabijos teikia
ma parama gali siekti bilijoną

vairinama tautiniais šokiais -bei 
dainų'j ansambliais, atkreipė ner 
maža ~į%ffięsio į' Pabaltijo tau
tas, Typač 4 Lietuvą. Tačjau i tik 
dabar toks įvairių tautų pasiro
dymas — kultūrinė paroda, inĮi- 
grantų. olimpiada bei - sporto 
rungtynės,' dairių' bei šokių fes
tivalis, su įvairių tautų ąfetovų 
“grožio karalienės” ’rinkimais — 
yra oį:gaiiizųo]anąas.;aulštų val
džios J sluoksnių,! ’^kviečiant įvai
rias tautas per oficialius jų kon
sulus bet atstovybes. Į lietuvius, 
kurie neturi oficialios atstovy
bės arba konsulo, kreipiamasi 
per Brazilijos Lietuvių Bend
ruomenę, kuri tuomi pripažįsta
ma lietuvių kolonijos atstove.

Ryškiausias šio tautybių įver
tinimo reiškinys yra jau antri 
metai išeinantis oficialus — 
Imigranto Žurnalas (“Jornal do 
Imigrante”), kuriame “brazilai” 
kviečiami rašyti apie savo tėvų 
ir senelių tėvjmes. JĮ leidžia 
įžymūs veikėjai, o atsakingas 
redaktorius yra aktyvus kariuo
menės pulkininkas Antonio Bar
cellos Borges, įvairių etninių 
manifestacijų organizatorius. Jis 
ne tik lietuviams padeda, bet ir 
prašo jų iniciatyvos bei talkos.

Paskutinio Jornal do Imigran
te numerio speciali tema — Vii-

“gsdHąg§4r-teehmškai^rai ąp- 
:• rūpintą Europinį propagandos 
centrą”. ypatingai Irstai 

’ puola rądiįoįiietūv^ąjį skyrių, 
kuris skiriaįįabai nedaug .dėmė
si o evarigelįjos skelbiipui, 
“karštligi^<ai%.propaguoja “ąni 
tikorųūnižfti'ą ir antisovietizmą”- 

y įElta)

BOLIVIJOJE UŽDARĖ
DARBO UNIJAS

LA PAZ, Bolivija. — Bolivijos 
karinė vyriausybė perorganiza
vo švietimo sistemą ir laikinai 
uždarė darbo unijas, švietimo 
ministeris Ariel Coca pareiškė, 
kad Bolivijos universitetai buvo 
tapę marksizmo propagandos 
centrais, o visa švietimo siste
ma tarnavo kairiųjų grupių 
tikslams. ,

— Patirta, kad Libijos dikta
torius Chadafi remia šiaurės Li
bano krikščionių vadą Franjieh.

; WASHINGTON, D.C. — Tre- 
! čiadienio rytą atskrido į Wash
ington trys aukšti Somalio pa-

• reigūnai aptartai sutarčiai pa- 
sirašyti.

, -* .. ” . ! Iš Somalio atskrido kariuome-ve nurodymus Izraelio premje-1 . , .. , .. . . „' ■ % .--- T- nes vadas gen. Ahmed Suleimanras g, part.-. ' Men(as SM Bar.
zawgyn^a. vadovavo PLO ko-. ^ku ezi(ientas va.
mandienus 5 asir Arafatas, nese- , _ ,. ,JT. , , dovavo Somalio karo jėgoms,niai sugrįžęs is mahometonų, . .. .... . Amerikiečiai is Somalio issi-konf-ęfrencijos Maroke. į , -r.. ; nuomavo Barbera uostą. 1 en

Puolimo pagrindinis tikslas1 gali įplaukti ir didesni Amesi- 
buvo Tibnite ir apylinkėse esan- kos karo laivai.
čios partizanų bazės, apie pen- • Somalio prezidentas iš pradžių 
kių mylių atstume nuo Izraelio norėjo gauti iš Amerikos du bi- 
sienos, taip pat Crusader artile- lijonus dolerių, bet amerikiečiai 
rijos bazė Beaufort tvirtovėje,' atsisakė duoti jam tokią didelę 
kurią bombardavo Izraelio avia-'sumą. Pasitarimus su Somalio 
cija. • atstovais vedė ir sutartis pasi-

Izraelitai ir palestiniečiai duo- rašė Richard Moore, Valstybės 
da skirtingus pranešimus apie sekretoriaus pavaduotojas.
nuostolius žmonėmis. Palestinie-j 
čiai skaičiuoja savo nuostolius-
11 užmuštų ir 12 sužeistų. Iz-į 
raelio kariuomenės štabas Telj 
Avive pranešė, kad šioje akci-- 
joje žuvo 3 Izraelio kariai ir 12 
buvo sužeisti, gi palestiniečių 
žuvo apie 40 ar 50. Palestinie-j 
čiai tvirtina, kad izraelitų žuvo 
nemažiau 30.

cige ir visoje Lenkijoje stxeikuo-, dolerių. Pakistanas patenkintas, 
ja virš 100,000 darbininkų. Jie kad gavo’ atlyginimą už Pakįs- 
nori didesnių algų ir didelių po-.^ano karių patarnavimus. Pra- 
litinių kdticesijųf bet Giereko hitais metais šventėn atvykę mu- 
vyriausybė nėra pasiryžusi da-^su^mona^ pradėjo kelti maištą 
ryti bet kokių politiniųmuclaidų. Pačioje didžiausioje šventovėje.

Streikuojantieji patyrė, kad: vVashingtonas girdėjo apie 
vyriausybė buvo pasiuntusi ba- Saudi Arabijos pasitarimus su 
talioną kareivių į Dancigo apy- Pakistano vyriausybės atstovais, 
linkės, bet kai streikuojantieji gaudį Arabiją ir Pakistaną riša 
paklausė, ar valdžia rengiasi', vienas tikėjimas ir noras vieni 
siųsti karius prieš streikuojan- ‘ kitiėjns.padėti.
čius, Gierekas atsakė, kad vai-. Praeitų pietų Ramadano šven- 
džia nesirengiamo daryti, bet ji meįu į Saudi Arabiją atvyko 
nori, kad streikas galimai grei-i gerai ginkluotų tikybinių fana- 
čiau būtų baigtas. ,

Gerai ginkluotas karių bata
lionas stovi užmiestyje. Jie ten 
manevruoja, j streiką nesirengia 
kištis. Streikuojantieji patyrė, 
kad vyriausybė atsiuntė į Dan
cigą policininkų smogikų būrį. 
Policija užėmė Nova Hutą dirb
tuves ir bando su streikuojan
čiais atskirai tartis. Ji nesitaria 
su centriniu streiko komitetu, 
bet bando tartis su senais komi
teto nariais. Streikuojantieji jau

PRIE KABULO UŽMUŠĖ 
1,000 RUSŲ

ISLAMABADAS, Pakistanas. 
— Iš Afganistano atvykę afga
nistaniečiai tvirtina, kad jiems 
pavyko per paskutines dvi sa
vaites užmušti beveik tūkstantį 
rusų kareivių, kurie užsispyrė 
išžudyti kalnuose gyvenančius 
kaimiečius, vykusiai besiprieši
nančius Sovietų kariams.

Labiausiai nukentėjo Sovietų, 
parašiutininkai, nusileidę į kal
nuose esančias afganistaniečių 
partizanų sritis. Kalnuose įsitai
sę afganistaniečiai šauliai taik
liai numušdavo besisukinėjan- 

jčius malūnsparnius, o vėliau, 
kai rusai būdavo priversti leis
tis parašiutais, neduodavo jiems 
progos pabėgti.

CARTERIS ĮSPĖJO KREM
LIAUS MARŠALUS

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris labai rimtai 
Įspėjo Brežnevą ir kitus Sovietų 
maršalus apie bet kokį spaudi-' 
mą į Lenkiją streiko metu. So
vietų valdžia’ pasižadėjo gerbti 
pagrindines žmogaus teises. Ne
trukus josios atstovai vyks* į 
Madrido konferenciją, kur rei
kės nustatyti kaip vykdomi pri
imti įsiparegdjmai.

Prez. Carteris priminė rusams, 
kad dabartiniu metu Lenkijoje

I KALEN DORELIS

Rugpiūčio 21: Basė, Pop. Pi
jus X, Žaibonė, Sungailė, Bu
kantas.

Saulė teka 6:05, leidžiasi 7:42.

. Oras šiltas, tvankus, lik -

GRIFFIN BELL
Attorney General ,

Griffin Bell 
vadovaus JAV delegacijai, 
vykstančiai į Madrido kon
ferenciją. Jis jau tarėsi su 
kitų valstybių atstovais apie 

žmogaus teisių reikalus.

DARBININKAI RENGIASI 
BALSUOTI Už CARTERĮ

CHICAGO, I1L — Illinois dar
bininkų taryba šiais metais ren
giasi balsuoti už- dabartinį pre- 

: zidentą. Ne visiems patinka 
■ prez. Carterio vidaus politika, 
i bet jie yra įsitikinę, kad prez. 
Į Carteris darbininkų reikalus ge- 

Izraelitų armijos puolimai* tai supranta ir užtaria.
prieš palestiniečių partizanų ba-| Vienam kitam būtų geriau pa- 
zes buvo vykdomi dėl to, kad iš, tikęs sen. Kennedy, bet Kennedy 
jų pastarųjų dviejų mėnesių; nekandidatuoja. Ronald Reaga- 
laikotarpj’je bent 60 atvejų bu-j no padaryti pareiškimai jiems 
vo pažeista Izraelio - Libano; vsai netinka, todėl didelio pasi- 
siena. ; rinkimo jiems nėra.

--------------------- Į Trečiadienį buvo

. I v * a, w 4.

j tiku grupė, užėmė pačią šven
čiausią vietą Mekoje ir reikala
vo įvairių nuolaidų. Karalius 
Chaleb į šventyklą neįžengė, bet 
pasiuntė karius šventyklai išva- eina 100,000 darbininkų strei- 
lyti. Įsistiprinusieji arabai neno
rėjo išeiti, o kai jiems buvo įsa
kyta išeiti, tai jie pavartojo jėgą.

žuvo apie šimtas Saudi Arabi
jos karių, bet visi maištininkai 
buvo suimti ir atiduoti teismui. 
Maišlo’Vadai buvo nuteisti mirti. 
Saudi Arabija nori, kad visame 

areštuojami, jei patenka į poli- krašte nebūtų neramumų, ji taip 
pat nori būti pasiruešusi gintis 
nuo bet kokių įsibrovėlių. Jeigu 
svetimos valstybės kariai ban
dytų įsiveržti j Saudi Arabiją, 
tai Pakistano- divizija padėtų 
Saudi Arabijai gintis. Savo lai
ku Saudi Arabija griežtai prie
šinosi idėjai, kad svetimos šalies

1 ginkluotos jėgos pasiliktų jos 
teritorijoj, bet dabar aplinkybės

ci jos rankas.

Vilčių laimėti yra nedaug
Pats Gierekas pareiškė, kad 

jis nevartos jėgos streikui baigti, 
bet jis reikalauja, kad streikas 
būtų kuo greičiau baigtas, nes 
jis visai I-enkijai neša didelius 
nuostolius.

Miroslav Wojciechowski, Len
kijos žinių agentūros direkto
rius, viešai pareiškė, kad lenkų 
vyriausybė nesirengia naudoti 
jėgos prieš streikuojančius dar
bininkus. Vyriausybė norėtų, 
kad streikas kuo greičiau pasi
baigtų, nes jis kraštui nuosto
lingas. Dabar lenkai sunkiai ver
čiasi, o netolimoje ateityje jiems

--------------------- Į Trečiadienį buvo susirinkę
— UPI žiniomis praeitais me-! Amerikos Darbo Federacijo’s at- 

tais už homoseksualizmo akty-j stovai. Buvo aptartos visos gali- bus dar blogiau. , |
Lenkai prisimena 1970 metų 

streiką. Tada įvairiose Lenkijos 
vietose buvo užmušti 55 darbi
ninkai. Užmuštų yra ir šiandien, 
bet tuo tarpu jŲ skaičius visai 
nežymius.

Valdžiai rimtesnių rūpesčių 
kelia Gdynios, Sopato, Elsbergo 
ir Stetino streikai. Darbą metė 
laivų statybos darbininkai. Jeigu 
streikuojantieji negaus didesnio 
atlyginimo ir nebus pripažinta 
pačių darbininkų unija, tai strei
kas bus beprasmis. :

vumą iš JAV laivjTio atleisti. my-bės, ir prieita išvados patarti 
778 vyrai ir 76 moterys, iš armi- balsuoti už Carterį.
jos 198 vyrai ir 101 moterys, iš j ---------------------
.narinų .)0 vyrų ir / moterys, iš| — iwiumuijvs
aviacijos 255 vyrai bei moterys.; rių armija pagrobė farmos prie- 

————— Į vaizdą Kolumbijoje ką Chase
— Buvęs gynybos sekretorius, Hubbard Ir. ir reikalauja 

Donald H. Rumsfeld pakaltino {$425,000 vaduotpinigi’ų. 
demokratų dominuojamą Kon-i .— ---------------
gresą ir prez. Carterio administ-Į — Iš Varšuvos į Lodzę einan- 
raciją už išlaidų gynybai suma-’ tis keleivinis traukinys antradie- 
žinimą ir užleidimą Sovietų Są- nį susidūrė su prekiniu trauki-

Į niu. Katastrofoje žuvo 69 asme
nys ir yra daug sužeistų.

jungai pirmos vietos apsiginkla-J 
vimo srityje.

— Kolumbijos revoliucionie-

Jasir Arafatas, Palestinos Iš
laisvinimo Organizacijds va
das, protestuoja prieš Izraelio 
karo jėgų įsiveržimą į Libaną 
ir apšaudymą palestiniečių.

kas. Gyventojai negali nusipirk
ti maisto. Jie reikalauja dides
nės algos arba pigešhės mėsos. 
Būtų gera, kad Sovietų valdžia 
leistų Lenkijos darbininkams 
išspręsti savo reikalus. Buvo ki
lę gandai, kad Sovietų maršalai 
planuoja įsiveržimą į Lenkiją. _

— Monsūno lietus, prasidėjęs 
birželio mėnesį, užtvindė upes 
ir laukus šiaurės Indijoje ir 
Bangladeše, žuvo apie 900 asme
nų, apie 7 milijonai neteko pa
stogės.

— Komunistinė Kinija ieško 
būdų suartėti su Taivano vy
riausybe ir prekybos bendrovėm.

pasikeitė, todėl Saudi Arabija ir 
savo ankstesnį nusistatymą pa
keitė. nes supranta ap:e stiprios 
gynybos reikalingumą.

RIADAS, Saudi Arabija. — 
Trečiadienį užsiliepsnojo didelis 
keleivinis lėktuvas, kuriame žu
vo visi 219 keleiviai ir 16 įgulos 
narių.

Lėktuvas atskrido iš Pakis
tano. Iš Karači miesto jis laimin
gai pasiekė Rijad aerodro’mą ir 
sėkmingai nusileido. Iš ten tu
rėjo skristi į Jidda aeroportą, 
liet po 50 mylių kelionės lakū
nas, pastebėjęs lėktuve kylančias 
liepsnas, nutarė grįžti atgal ir 
sėkmingai nusileido Rijad aero
drome. Bet čia nepavyko lėktuvo 
durų atidaryti ir liepsnos apėmė 
visą lėktuvą. Visi keleiviai žuvo. 
Policija tyrinėja sabotažo gali- 
mvbes.
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ANUPRAS TAMULIAIS

Lietuviškos kultūrinės ir politinės
Bet ir čia atsiranda iš L. B. 

nenaudėlių, kurie prievartauja 
tautinių šokių mokytojus: nu't ' 
rodo, kur jie kviečiami su sa-į 
vo tautinių šukių grupe gali 
dalyvauti ir kur ne. Neapsiei-veiklos kryžkelėje

mokyklose mokinių skaičiusina **’ grųsinimjį, kad, 
kaskart mažėja, jaunimas nu- 1*1 neklausys nebus nie- 
taulėja, lietuvių kalba iŠ jau- kur kviečiami atlikti progra- 
nyjų tarpo baigia išnykti. iwo$. Taip gali elgtis žmogus 

Kur dingo mūsų c borai? Kas j menkystė.
rūpinasi jaunosios kartos a 
klėjimu, kas padeda sporto or- 
ganizaciojms, klubams? _
daug jaunimo dalyvauja Lie-1 
tuvos nepriklausomybės minė- 
jimik.se, ar daug jaunimo atsb 
lanko į Dariaus - Girėno bet 
Kalantos minėjimus?
Tikrai liūdna ir graudu, ka<? 

choruose matai su mažomis iš
imtimis beveik vienus pensi
ninkus, ar jau arti to amžiaus 
dainininkus.Didžiuojamės mes 
Čikagos lietuvių operos choru, 
bet kartu turime ir nuliūsti, 
kad laike pasirodymų tame' 
chore yra mažiausia keturi-pen 
Kj pasamdyti svetimtaučiai cho ■ 
ristai. Žinoma, mes galime pa-( 
sisamdyti gerų svetimtaučių 
choristų ir solistų ir suruošti 
aukšto lygio pasirodymus, bet 
tas iš to, kam nauda,-o mums 
lietuviams tikras nuostolis.Kur 
gi mūsų jaunimas, argi jie čia 
Amerikoj gimę, užaugo bebal
siais? Tikrai dar per anksti 
pradėti puoštis svetimomis 
plunksnomis.

Toks pat vaizdas ir kitose 
organizacijose. Štai keletą kar
tų užsukau į Liet. B. susirinki
mus, na ir ką gi — vieni sene
liai ir senelės, vienas kitas pus
amžis, o kur tas jaunimas, ku
riuo dažnai pasigiria LB, taip 
ir neteko matyti. Nueinu į baž 
tyčią, ten ir matai, kad dan
gaus karalyste rūpinasi tik se
nesnieji.

Skirtingu keliu eina lietu
vių tautinių šokių grupės. Čia 
susirenka daugiau ir gražaus 
jaunimo, bet tai ne Liet. B. 
nuopelnas, o tautinių šokių mo 
kytcijų’ pasišventimas siam dar 
bin. Ir tikrai tautinių šokių 
mokytojai verti visų lietuvių pa i 
garbos už jų dirbamą su didė
liu pasišventimu ir meile dar- ALTa. Mat, pagal buvusius L.

gerokai apleista: lituanistinėse bą. Ačiū jiems!. j B.

šiandieninė mūsų politinė 
veikla nėra tokia, kokia ji tu
rėtų ~ūii. Turime tris pagriu- 
d.nius mū&ų politinės veiklos 
veiksnius - institucijas: Liet, 
Diplomatinė Tarnyba, VLI
Kas ir ALTA. VLIKas ir ALTA 
turi teisinę pirmenybę (pa
grindą) dirbtj politinį darbą, 
»kS jos ir buvo šiam darbui 
įkurtos, ypač VLIKas dar Lie
tuvoje Įkurtas vadovam mūsų 
liet, 'politinei veiklai — vesti 
laisvės kovą prieš Lietuvos pa 
vergėją. VLKas yra lietuvių 
tautos atstovybė, kuriam šis 
darbas visų lietuvių yra pati
kėtas. Todėl kiekveno lietuvio 
yra šventa pareiga, o kartu ir 
tautinė pareiga šiai instituci
jai padėti atlikti sėkmingiau 
jos darbus. Vienybėj — galy
bė.

mokyklose

Bendruomenė įkurta 
ir ALTos kultūrinei 
pųosleėti ir lietuvybės

Jos tikslas — sir

Liet. 
VLKo 
veikiai 
išlaikymui,
jungti visus lietuvius su įvai
riais politiniais įsitikinimais ir 
bendromis jėgomis dirbti taip 
reikalingą mūsų tautai kultū
rinį darbą. Kultūrinė sritis 
yra plati ir čia kiekvienas gali 
rasti pagal savo sugebėjimus 
naudingo ir kartu reikalingo 
darbo mūsų pavergtai Lietu
vai.

Tarp veiksnių buvo pasida
linta darbo sritimis. VLIKas ir 
ALTa rūpinosi pelitine veikla,- 
BALFas — šalpos reikalais, L. 
B. kultūriniais reikaalis. Dar
bas vyko darniai visose srity
se, vini kitiems talkino. Visi 
suprato darbo padalos reikš
me—nė vienas veiksnys nesi“ 
brovė į kitų dirbamą darbą.

Šiandien mes neturime tin
kamos organizacijos, kuri ga
lėtų būti visų lietuvių negani-- 
žarija, kultūrinių gėrybių kū-? 
rėja, politinių veiksnių talki* 
niūkė ir jų darbų rėmėja, šiari 
dieninė mūsų kultūrinė -sritis*

aukl Taigi, žvelgiant j jaunimą, 
jo veiklą, nedaug turiijie svic- 

^j/sesniy prošvaisčių ir jei ir to- 
i liau tuo keliu eisime, tai po 

mėty kitų liks tik nusipaliti- 
kavę mūsų vadai be jaunimo, 
be lietuvių organizacijų 
kultūrinės veiklos. Senoji kar
ta miršta — jaunoji nueina ne
lietuviškais keliais. Kas užpil
dys jų eiles, kas tęs Lietuvos 
laisvės kovą? Kas leis lietuviš
kus laikraščius, kas užpildy. 
tą tušUmią, ky^i kasdien di
dėja?
KOKIU KELIU EINA LIET.

BENDRUOMENĄ
Keista, kad šiandien Liet. B. 

vadai susirgo politikavimo li
ga — traukoasi iš kultūrinės 
veiklos ir per kitų galvas ver 
žiasi i politinę veiklą — non 
sugriauti VLIKą ir ALTą. Po* i 
litinei veiklai turime: Liet. Dj-j 
ploni. Tarnybą, VLIKą ir AL-j 
Tą ir šių trijų veiksnių mūsų 
politinei veiklai pilniausiai pa ganizacija, kuriai turi būti pa
kanka, tik reikia jiems talkiu- lenkiamos kitos organizacijos, 
ti jų darbuose., o neklįudyti —; Taigi diktatūra aukščiausio 
nedublikuoti jų dirbamų dar j Laipsnio, kurį’ galėjo bū.ti Hit

į lerio ar Stalino laikais, bet,bų.
Tenka apgailėti L. B. pasi 

rinktą klaidingą kelią — ma 
žos grupės noras perimti ku. 
tūrinę ir politinę lietuvių veik 
lą į savo rankas ir visiems dik
tuoti savo “kromelio” galią, o 
kitų lietuvių bei organizacijų 
nenoras jiems nusilenkti 
vedė prie lietuvių skilimo.

Frontininkų grupelė, pere 
muši “kombinaciniais” rinki
mais Let. B., vadovavimą

NAPOLEONAS TILŽĖJE

pati aukščiausioji lietuvių or- ruošė Klevelando moterų tink

deja, tik ne Amerikoje. Arba 
štai kokias “išmaningas” min-. 
iis skelbia buvęs P. L. Bendr. 
pirmininkas B. Nainys: “Kad 
visos politinės grupuotės, suny 
kusios, išsisėmusios ir yra tik 
pretenzingi kliuviniai’’. Kam!?

Taigi viskas pagal Hitlerio 
šūkį: “Ein Volk, ein Fuehrer’ 
(viena tauta, vienas vadas) — 
viena PasauljiP Liet. Bendr. ir 
vienas jos vadas— Br. Nainys 

nepaklusnius skvrius išmetė iš!Viskas «k ambicijos
B-nės. Iš tų gestųjų, susikūrė l (lal,8lau’ ne^,.Į Paties žrao?
Reorganizuota Liet. B. Liet. B.; Saus. \
vadai tuo nepasitenkino — už. j to’ ^o girdėti Br. Nai- 
sigeidė sunaikinti VLIKą iri

pri- i

pirmininkus, P. L. B. yra

linio komandą, kuri laimėjo 
pirmą vietą ii- visą komandą 
savo trokeliu atvežė į varžybas 
ir niekad niekam nesigi
ria ” ”
žinoma, tikslinga ne račiam 

girtis, bet palaukti, kada kiti 
už gerai atliktus darbus pa
girs.

BR. NAINIO KELIONIŲ 
PIETŲ AMERIKON IŠDAVA

Br. Nainys, nuvykęs Pietų 
Amerikon, Argentinon, ten su
skaldė gražiai veikusią Liet. 
B. Pirmiausia jis nuskubėjo 
pas Ožinskį, kuris, grįžęs po 
dviejų ar trijų apsilankymų 
pavergtoje Lietuvoje, pradėjo 
Argentinos lietuvių laikrašty-J 
j e (Balse) skelbti vien komu
nistų duodamas žinias. Toks 
Ožinskio bendradarbiavimas 
keistokas.

lietuvių organizacijos dirbtų 
savo paskirties darbą ir talkia 
tų politinėje veikloje mūsų po
litiniams veikslams.

VLIKas, įkurtas politinei 
veiklai ir, kaip lietuvių tautos 
atstovybė, garbingai šį darbą 
dirba. VLIKas nesibriauna į ki 
tų organizacijų darbą, netruk
do L.B. kultūrinės veiklos, ne
steigia kokių nors Visuomeni
nių reikalų institucijų — dirb
ti kultūrinėje veikloje, kuri 
dublikuotų L.B. jau dirbamą 
darbą.

Taigi, VLIKo veikloje skal
dymo intencijų-.polinkių nėra 
ir sakyti, kad VLIKas skaldo 
lietuvių yįsuomenę ■— organi
zacijų veiklą politinėje ar kul
tūrinėje srityje yra tas pat, 
ką turėti akis ir nematyti 
šviesos.

Išvada aiški: VLIKas tik gi
nasi nuo LB., kuri stengiasi vi 
sais būdais panaikinti VLIKą 
ir jo palitinės veiklos darbą 
pasiglemžti sau.

Taip pat neteisingas kalti
nimas VLIKui, kad iki naujos 
VLIKo valdybos atėjimo san
tykiai tarp Vyr. Liet. Išl. Ko
miteto ir Bendruomenės buvo 
korektiški, o kartais ir nuošir
dūs. Atėjus į viršūnes naujai 
VLIKo valdybai su dr. B. Bo
beliu priešakyje ,santykiai pa
sikeitė nuo pat pradžių. Iš VLI- 
ko valdybos posėdžio buvo iš- 
pražytas L.B. atstovas ir iki 
šiol ’’nesugrąžintas” (“Tėviš
kės žiburiai, Nr. 29, liepos m. 
17 d.)..

Tvirtinimas, kad iki naujos 
VLIKo valdybos atėjimo san
tykiai tarp VLIKo ir L. B, bu
vo korektiški, o kartais ir nuo

naujosios VLIKo valdybos 35- 
ka buvo išgelbėtas VJUKas -■— 
atgavo savo pirmykštę paskir
tį, kaip lietuvių atstovybė, 
dirbti Lietuvos laisvinimo dar-

(Bus daugiau)

KAIP JAUČIASI STĄJGA 
SUBIEDNEJJS

Mergina buvo labai turtinga, 
ir jaunas vyrukas, į kurį ji įsi
mylėjo, buvo visai neturtingas,,, 
nors padorus. Jis patiko jai, bet 
tai tebuvo viskas ir jam tas ne
buvo jokia paslaptis. Vieną va
karą jis buvo kiek labiau susi
jaudinęs, negu paprastai.

“Jūs — labai turtingu”, drįso 
jis pradėti.

“Taip”, ji atsakė atvirai:/“Aš 
esu verta vieno milijono dole
rių”.

“Ar jūs už manęs tekėsite?”
“Ne”.
i4Aš taip ir maniau, kad ne”. • 
“Kodėl tad mane dar klausi?” 
“O”, atsiduso šis: “Norėjau 

patirti, kaip jaučiasi tas, kuriam 
staiga žūva visas milijonas-do
lerių”. •

• Pirmasis atominės bombos 
bandymas buvo 1945 m. liepos 
16 dieną prie Alamogordo, Nau
josios Meksikos valstijoje. Skai
toma, kad nuo tada prasidėjo 
Atominis amžius.

— Federalinė Aviacijos admi
nistracija nutarė traukti teis
man Chicago O’Hare aerodromo 
trafiko tvarkytojus.

— Melvin Weinberg, operaci
jos Absėam sumanytojas ir vyk
dytojas, prisipažį£Q$i:Žd neuž
pildė 1978 ir-i979Jięiėtų pajamų 
mokesčių anketos. 11979 m. bir-

širdūs yra netikslus. Tuomet 
VLIKo veikla buvo suardyta 
— maža frontininkų grupelė i 
ruošė VLIKui laidotuves. Tik FBI gavo $133,150.

želio ir liepos mėnesiais jis iš

kad L.B. išlaikė egzami-

For the woman 
who’s at the heart of 
her family’s finances

You can’t afford to be wrong. 
Because if you’re in charge of 
the family budget, you're 
making decisions about the 
future, too.

And that's where U.S. 
Savings Bonds come m. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up tor the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really know» 
a good bargain.
Ne** E Bonds pay when held
mAturity of S (4M% the irwt y*wr). •
Bnndu repLic**! if Imt. stole® w
When needed, they cm be cubed M 
benk. Internet is not Mbwtl to etoto < 
income taxes, and thdera! tax MT >• 
deferred until redemoGoa,

Join the Payroll Savings PU»*

KAS SKALDO LIETUVIŲ
POLITINĘ VEIKLĄ | 

Pirmiausia reikia atsakyti į J 
klausimą, ar naujoji VLIKoį 
vadovybė yra vienijantį ari 
skaldanti lietuvių organizaci
jas politinėje ar kultūrinėje 
veikloje, čia tenka pasakyti, 
kad kiekvienas lietuvis, kuris 
netyri tikslo VLIKą griauti, 
trukdyti jo .veiklą, pasakys, 
kad VLIKas pasirinkęs teisin

sią! skamba’’. Neseniai į Ame- gą y.ekimo būdą. Jo noras — 
riką atbėgęs čekoslovakas pa- tikslas, kad visi lietuviai visos

nio kalbą per -Pasaulio lietu
vių dienas Kanadoj (Toron
te), ten ir neiškentė nepasigy
ręs,
nūs, ne vienu penketuku, bet 
dviem penketukais”, o tas ži
noma, galėjo įvykti tik jam va 
dovaujant. . Na, dar savo kal
boj pridėjo vieną pagražini
mą, kad jo kelionių po Pietų 
Ameriką nuopelnas — ten su
rado vieną sportininkę ir ją 
atvežė Kanadon į sporto varžy
bas. šalia monęs sėdėjęs Kle- 
velandietis A. B. neiškentęs 
pasakė: “Tuščia statinė gar-

They call it 
“The Overnight Wonder”; 

for constipation.
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet ‘ 

the little white pill they call “The Overnight Wonder!’ Just < 
one pill at bedtime safely surely stimulates your system’s 
own natural rhythm. Overnight. So in the morning, you’re - • 
back on the bright side. Comfortably? It’s . “
a good feeling. ‘

What is “The Overnight Wonder”? . >
Ex-Lax^ Pills. That’s right -pills from '
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

IL

out the 
ouse

ŪKININKAS IR UPĖ
Upeliai potvynio metu 
Pridarė ūkininkams daug bėdos.
Suėję jie visi kartu, 
Svarstė, kaip su nelaime jie kovos.
Jie nutarė pas upę teisingumo paprašyt, 
Į kurią visi upeliai tie tekėjo.
Jie.daug ką apie juos norėjo upei pasakyt: 
Dėl potvynių javai jų nukentėjo, 
upeliai žiemkenčius išplovė, 
Jų rūsius kai kur apsėmė, 
Daug tiltų jau jie sugriovė, 
Nemaža gyvulių prigėrė;
Viens vištų pasigedo,
Kits avino neteko 
žodžiu upelių išdaigų jau jiems užteko. 
0 upė ta ramiai tekėjo;
Ant jos krantų daug miestų statė, 
Ir upės jokių išdaigų gyventojai nematė. 
‘Tai upelius nuteis mūs upė”, 
Taip ūkininkai kalbėjo.
Bekalbėdami prie upės jie artėjo;
Bet, pasiekę upę, jie pamatė,
Kad dalis jų turtų su upe plaukiai
Čia, pasipiktinę, tik galvas jie pakratė.
Pečiais-.patraukę .ir ųelaukę, y - \
Link namų visi nutjo
Ir eidami kalbėjo:
“Jei vagis dalinasi su teisėju, 
Tai vągįp teisinas nueią vėjais”.

V. Petraitis

Sylvia K. Love. N.HJjJWP i

Sylvia K. Lowe, a member of the National Home FaĄipfUį i 
League, is Floor Fashion Specialist, GAF Corporation. J .

The ’Great Room’ Latest Trend In Interiors

food preparation activities in* J 
to one huge space.

The spacious “great room* i 
shown here features an eclcc* 
tic group of contemporary 
furnishings. The open-plan ’ 
concept is further enhanced < 
by joining the kitchen.visually 
with the living and dining’ 
areas through the use of the '' 
sąme elegant brick.-pattem 
floor covering. It is GAP's I 
handsome sheet vinyl jn the | 
“Newburgh Brick” pattern in I

Walls between rooms in 
the home began to disappear 
in the early 1950’s when the 
so-called “open floor plan” 
in interiors enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by returning veterans of World 
War II.

The desire for something 
different from the two-story 
homes many servicemen had 
left when they went off to 
war, turned the ne,w “ranch
style” houses into a trend. 
Climbing stairs became passe 
as all-one-level living was 
embraced by new families 
coping with the post-war baby 
boom.

Now as we enter the 
energy-conscious 1980’s, the tenance. Tįe Quiet-Cor foam 
open floor plan reappears, ‘ 
looking fresh and new. How* 
ever, this time it bears a 
different name. It is called 
“the great room” which in
corporates living, dining and

White. “ I
This GAFSTAR Softred 

floor has an easy-care no-wa^i i 
surface. The deeply textured J 
pattern has the look of 
real brick, yet retains its j 
natural shine with little main* I

warmth and noise reduction. 
Available in 9’ and 12’ widths 
at your nearest home improve-į 
mentceqtej or building supply ] 
dealer. ‘ 1
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SOVIETŲ RUSIJOS IMPERIJOS 
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(Tęsinys)
-U-u r .. ...
• Kad išgelbėtų savo sostą, anti- 

l^rtftlnis Romos diktatorius pa- 
Dįaųdos visą savo šėtonišką gud- 
rUmų> išsiųs tris demoniškai 
gudrius pasiuntinius ir prikalbės 
viso pasaulio vadus gelbėtis nuo 
geltono pavojaus. Antikristo pa- 
sįrudsiiną kovai apibūdina apaš
talas Jonas taip: “Ir aš mačiau 
išeinant iš žvėries burnos tris ne
švarias dvasias, kaip varles. Nes 
t^: yrą dvasids demonų, daran
čios’ ženklus ir jos išeina pas vi- 
sns;žęinės karalius surinkti juos 
kąrtu į mūšį, didžioje galybių 
DieyoL dienoje; Ir; jis surinks 
jįjos visus kartu į vietą, hebraiš- 
kai vadinamą Armagedon”. Apk. 
1643,14.

Geltonoji rasė, kaip vulkaniš- 
kąš sprogimas, išgąsdins žmoni- 
ją.:Tą taptų baimę labai gražiai 
aprašo Joel 3:9,14: “Skelbkit tai 
teutonas, skelbkit karą. Pakelkit 
karius- ginkluotis. Tegu visi ka
riai susirenka, ir'žygiūo j a. Iš plū
gų-darykit kardus, o-iš karpymo 

. žirklių — ietis. Tegu ir silpnu
tis sako: aš taip pat esu karys. 
Tęgu tautds pakyla ir renkasi 
Juozopatos slėnin.' 
į-Taš pasako, kurioje vietoje 
artnijos išsikels. Jiiozopatos slė- 
niš-prasjdeda netoli žydų Haifos 
uosto. ■ Visi- karo žinovai pripa
žįsta, kad Izraelio jūros pakraš- 
čiaį yt^j yieųi iš; geriajisių viso
kiems desantams iškelti. Tuos 
pajūrius neųžilgd naudos Gogo

: Sovietų daliniai, nes taip pa
sakytą’. . .. . ; -

.'Apie Kinijos ir jos sąjungi
ninkų pasiruošimą šiai kovai, 
apaštalas Jonas davė du prane- 
šiįmis. į Į Pirmas,; Apok. 16:12: 
“Bus paruoštas kelias užtekan
čios saulės karaliams per Ęufra-

."Sis pranešimas1’visą Taiką buvo 
Iriįslė. Kaip galės tie karaliai 
perlipti Himalajų kalnus, kurių

mėlynę? Kaip jie pasieks Eufra
to upę? Bet 1967 metais Mao su 
savo vadais davė įsakymą pra-! 
vesti didelį kelių tinklą link Pa- 1 
kistano. Perkirsti ligi tol neper-j 
einamus Himalajus, kad ant vi
sados būtų susisiekimas j Vaka-1 
rus ir į Artimus Rytus. Prie šių 
kelių pravedimo visą' laiką dirbo ' 
keliolika tūkstančių žmonių. In
dija tuo ląiku protestavo, kad 
Kinija su Pakistanu ruošiasi ją 
užpulti. Keliai jau paruošti, pre- ( 
kės rieda ir laukia ateities armi
jų, užtekančios saulės karalių.

IT’S AMAZING!

granitas remiasi į pačią dangaus

MHMIlUHiHililiL

ENOUGH AUlbS, •

RAPO VTHlRttNG OF R WINDMILL 
CfiUSSD TURBULENT AiR CURRENT'S -faRT 
WRENCHED TRE ROOF OFF R BARN 
ZO FEET , Ųk&scoz, ?oawz>) J
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COULD BE SHELTERED

Apie šias armijas apaštalas, 
angelui diktuojant, sako: “An-j 
gėlas prie Eufrato upės paleis , 
keturias surištas dvasias ir ar
mija bus pasiruošusi išžudyti 
vieną trečdalį žmonijos. Tos ar-i 
mijos skaičius bus dvidešimt
tūkstančiu padauginta iš de- ■, . , . . .
šimt tūstančiu...” Apok. 9: krlSt° Izraelio
13-18. IZTU. . ,

i Diktatoriaus įskeltos armijos
Juk tai dviejų šimtų milijonų sustabdys kinus ir jų sąjungi- 

armija.' Tuo laiku žmonės tokį ninkus už Jeruzalės ir frontas 
skaičių nemokėjo užrašyti. Per nusitęs į pietus nuo Mirties jū- 
ilgūs šimtmečius toks armijos ’ros, taip kalba pranašas Izaia. 
skaičius buvo laikoma perdėtu Nors aš ir buvau karys, bet ma- 
išsireiškimu, arba angelas pada- no vaizduotė yra per silpna ap- 
rė aritmetinę klaidą. Dabar visi imti šias kautynes.
angelą atsiprašo, nes buvęs Ki-j Dviejų šimtų milijonų armija, 
nijos vadas Mao jau savo kai-1 pilnai ginkluota atominiais gink- 
boje sakė: “Aš galiu po ginklu lais ir naikinanti savo priešų ka- 
pastatyti du šimtus milijonų - rinius taikinius ir gyvenvietes, 
vyrų”.

Dabartinis Kinijos vadas ne
seniai tvirtino: “Mes į sekanti 
šimtmetį įžengsim būdami pir
mos eilės galybė. Ateis laikas, 
kai Kinijos ir jos sąjungininkų 
karinė jėga bus tokia didelė, jie 
bandys įsiveržti. Į nenugalimo 
antikristo teritoriją. Jie turės 
su savimi mases atominių gink
lų ir neišžudomą skaičių karių,

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
®ž i)EŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

įą^asmehiską dėmesį, gerai su jomis susipa- 
ŽiHtįĮr jas užsisakyti.
feUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

nes vien kautynių lauke negali 
žūti trečdalis žmo'nijos. Kiekvie
nas mūsų buvęs karvs žino, kad

- iš 200 milijonų vyrų tik gal pusė 
eis į puolimą, nes išlaikyti tokios 
armijos kovingumą reikės masės 
žmonių ją aptarnauti, šimtas 
milijonų eis didelėmis masėmis 

' atakon, banga po bangos, naiki- 
. nančioš priešą ir pačios išnyks- 
įtančios nuo taktinių atominiu 

nesvajok karo istorijoje dviejųbuvusius seks kitos ne- 
šimtų milijonų armijų. Ju besi-| ^a. 5slSla'llos -angos. .

v. v. . .. . ..J Setdniskas diktatorius neisveržiančios armijos pasieks antį- v_,. , . . , . ,
__ __________ zu‘1’ haip avinėlis. Jis, gindamas

j savo sostą ir mokslą, sumindžios 
‘ milijonų mi b j onus. Jis įneš ant 
puolančiųjų viską, ką jis turės. 
Jo vadovaujamos iškeltos ir iš- 

r . Įkeliamos armijos eis į ataką, 
pasiryžę geltonąją rasę sustab
dyti ir nugalėti. Abiejų- pusių 
puolančios karių masės bus taip 
greitai modernių ginklų sunai
kinamos, kad žemė nesuspės su
gerti kraujo. Apaštalas apreiški
me 14:20 sako, kad visame kau
tynių lauke bus tiek kraūjd, kad 
“kraujas sieks arkliui iki žąslų”.

Žus begalybės žydų, nes rašte 
pasakyta, kad jų išliks tik treč
dalis.

Jei nepadarytų intervencijos 
viršganitinė Galybė, žemėje gy
vybė išnyktų. Matyt, tolimesnis 
atominių ginklų naudojimas pa- 

. darytų atmosferoje tokią aukštą 
radiaciją, kad' gyvybė to neper
neštų. ,

Antikristinis diktatorius žus 
ugnyje. Kokia ironija, tautos,

UŽ10DOLERIŲ. ’
.3? Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati* 
nimo vajaus talką! 

’Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS

CHICAGO, JĮ. 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede ___ dot
Pavardė ir vardas________________________________________ .
Adresas ---- ------  ..... _______________________________ _______

< - Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dot 
Pavardė ir vardas _____________________
Adresas -----------------------------------------------

kuris

Sponsoriaua pavardė, vardas ir vietovė

• platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą h 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus__ _ dol.
Pavardė ir vardas -------------------------------------------------------------
Adresas ----- ---------------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa* 
raitės susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas _____ _ _________________________ _______
Adresas --------------------- ------------------------------------------------------
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I MEANING 'LTCTtE

I IK EASJLV DAYS
I ’THĘY
I GrvEN TO GOOD 
[ČHiLDSEN 
I Rewuro for 
BTtea<x»jQucr»

kurios visai mažai žinos apie 
Kristų, užeis, kaip- vėtra b ap
vers jo sostą. L?

žmogaus Sūnaus pasirodymas 
visoje galybėje apstulbins karius 
ir visas tautas. Visur užsivieš- 
pataus nelaukta tyla. Kautynių 
lauke nebus jau girdėti atakon 
einančių tautų riksmas, tds bai
sus, šiurpą keliantis “ura”j • .

Baisiausių žmonijos Armage
don kautynių liepsnos užges, jos 
kartu uždengs paskutinį Biblijos 
lapą. Galybių Princas atidengs 
žmonijai naują lapą.

Ateities Armagedon kautynių 
trenksmas mūsų negąsdina, nes 
mūsų tauta pavergta if jau da
bar žudoma. Mes klausom' kiek
vieną žinią ir vis kažko laukiam; 
mes ..ne t. prikeltam pranašus' ir 
vis ieškom paguodos. Kada Lie
tuva krito į raudono voro žu
dantį tinklą-, mes šaukėm, mal- 
davom, bet galingieji nuo mūsų 
nusisuko ir tik sąyd laisvės dąį-

VINCAS STAUGAITIS t, ■. '

SEKMINIŲ KONFERENCIJA
įspūdžiai ir komentarai iš XIV-sios Lietuvių 

Krikščionių Demokratų Sąjungos konferencijos
skaniai valgydami, yaišindamie- 
si kilniais gėrimais ir džiaugda
miesi trumpa, bet išskirtinai 
gražia menine programa.

karienei vadovavo čikagiš- 
Jki fger^ "pažįstamas, 

nesivi^ąą iš mūsų, nors dabar 
ir iš šiltosios Floridos, atkakęs 
Kazys Kleivą. Prie garbės stalo 
sėdėjo vysk. V. Brizgys, kan. !V. 
Zakarauskas, salės šeimininkas 
klebc'nas kųn»į A. Zakarauskąs, 
dr. 'Z. Danilevičius, iriž. A. Ru
dis, M. Pėteraitienė, dr. K. Šid
lauskas, P. Maldeikis, A. Kasu- 
laitis, St, Lūšis-ir dr. J. Meškaus
kas, Savo dalyvavimu konferen
ciją pagerbė taip pat.kun. Vaš
kas | .kun. dr. Vyt. Bagdanajvi- 
čiūš, J. Skorubskasr G. Lazaus
kas, T. Blinstrubas ir kt.-

Sveikinimo žodį po vakarienės 
politinio visuomeninio darbo pa
dalos klausimu tarė dr. K. Šid
lauskas. Jis buvo trumpas, bet 
atliepiąs gilią problemą ir pa
teikiąs teisingą išsprendį.

žinomasis Amerikos lietuvių 
veikėjas, buvęs ALRKF ir ALTos 
pirm .inž. Antanas Rudis sveiki
no’krikščionis deriiokratus ir lin
kėjo nepailstant tęsti'veiklą to
liau. Pasak, jo, gaila, kad dau
giau lietuvių nemato, jog krikš
čioniškoji demokratija ir apskri
tai organizuota krikščioniškai 
inspiruota veikla yra vienas ga
lingiausių sąjūdžių ir ginklų 
tarp pasaulio politinių ’ ir idėji
nių sąjūdžių. Ir Amerikoje tik 
kątabkai, susiorganizavę į NC- 
WC, daugiausia padėjo lietu
viams. “Linkiu jums daug lai
mės”, baigė Rudis.

(Bus daugiau) >•

kiai

(Tęsinys)
Vladas šoliūhas savo žodyje 

ribojosi iš tiesų aktuailia ir dar 
mažai liesta ryšininkų tema.

Ryšininkai tarp institucijų ir 
organizadijų skiriami jau labai 
seniai ir ši inrtitucija yra labai 
paveiki, jei ji naudojama geros 
valios žmonių. Ryšių reikalingu
mo > ir net būtinumo negalima 
nuvertinti ar net jų svarbos su- 
maižnti. Tačiau reikalingumas 
suponuoja ir reikalą didesnio dė
mesio tokiems ryšiams bei ryši
ninkams. Pirmininkas šoliūnas 
kaip tik ir atkreipė dėmesį į tai, 
kad iki šiol beveik niekas, net 
ir tos organizacijos, kurios ski
ria ryšininkus, nėra kreipę di
desnio dėmesio į tokių ryšininkų 
darbo sritį, jos apimtį, darbo 

i galias, tinkamiausias funkcijų
, , . . .. , ’ r, ; ' atikimo formas ir pan. Tai buvogalybe, nėra paminėta šv. Ras- .

te?" Jie patys atsako į šį klau- ta™*
. , ; padiktuotos gyvenimo praktikos,

i ‘ »- ’ r nes V. šoliūnas yra buvęs VLI-Mes, kaip varnos, sutupe ant „ v. . . •. , , , . . Ko ryšininku one PLB.atominių bombų kalno ir visa . .. . ' <
apylinkė tik girdi mūsų’sukeltą1 Diskusijose dalyvavo riša eilė 
didelį triukšmą. Mes nesugebė- delegatų ir svečių: dr. ,Z. Dani- 
jom mūsų svorį panaudoti poli- kričius, St. Lūšys, dr. P. Jokub- 
tinėje plotmėje, kad augančią Balčiūnas, J. Jokubkaį B. 
pasaulyje blogybę sustabdyti ir • hemėžaitė. Į. klausimus atsaki- 
vietoje jo's duoti tautoms kryptį nėjo ir diskusijoje dalyvavo taip

tinėje plotmėje, kad augančią

Į gėrį...” .
Aš tik surinkau duomenis, o 

ar tuo verta tikėti ■ 
patys. (Pabaiga)

pat ir svarstybų keturi dalyviai.
Einamuosiuose reikaluose

— spręskite trumpai diskutuotas KD jsijun-

Zarasiškių klubas
girnas į ALTos struktūrą. Kon
ferencija nutarė tą klausimą pa
vesti spręsti. centro komitetui.

i Didelė dalis delegatų buvo už 
į tokį įsijungimą.

Rugpiūčio 17 diena buvo lie- XII -
(inga, bet Zarasiškių klubo gegu-< Pavakarėj didžioji dienos dar
žinė įvyko Vyčių salėje, 2455 W. }j0 da]_įs buvojau sėkmingai at- 
47-ta gatvė. Sodelyje buvo šia- ]£kta. Atstovai ir 'svečiai išsi- 
pia, tai visi dalyviai sutilpo sa- skirstė po plačiaja Čikaga porai 
Įėję. Tik pavakaryje prasigiedri- va]ancĮu atgaivos.
no, tai kas norėjo pabųvotr gry-1 Iškilminga 'konferencijos

nas dainavo, didžiavosi laimėji-1 name ore po medžiais, nesigai- karienė vyko- jau pagražėjusio- 
mais. Mūsų tautos suspaudimo Įėjo. jė, pasipuošusioje salėje. Čia
dienose mes su-, kartumu sau?- Vasaros metu žmonės išyazi- jaukūs, gal 120 žmonių bū rys 
kėm: “Tegu bomgos krenta antjUėja kitur, bet svečių atsilankė praleido itin malonų vakarą,
mūsų galvų, nes^skausmas toks; nemažai. Nežiūrint lietingo oro', - ■
baisus!” , ... -Ponia Barauskienė, sulaukusi nė. sutapo su ta data, tiktai ar

Dabar .tie patys galingieji de-j 101 metų amžiaus, atvyko su po- dabar ten švenčiamos Žolinės? 
juoja, kad gal bombos kris ant nia Anelė Kučiene iš-Naujienų Toliau'pirmininkas Blekys' pa
jų galvų.. -npyŲnkės, .Ponia Barauskienė pasakojo,, kad š.m. spalio 18 d.

Mes taip pasikeitėm, kad to yra sena Zarasiškių klubo narė. Zarasiškiaį" šaulių salė j e. minės 
nenorime net girdėti, nepakeliam Ji nepraleidžia progos atvykti sąvo'45 inętų gyvavimo sukaktį, 
galvų, viskam esam abejingi, ! į parengiinus, dar ir polkutę: pa- Bflįetai jau atspausdinti ir-pla-• 
mes nebe tie. Gerai, kad dar mes šoka ir skačo taurelę gali ūž lū- tinami. Koresp. M.
tikime, kad netolimoje ateityjej.pos. užmesti., _ Reporteris linki_ ■ ' ' '/■ ;
bus pasiųsta ugnis ant Magogp jai ilgiausių metų 
žemės ir mūsų priešui išmuš - .
ginklą iŠ jo rankų. Gerai, kad Uai: p. Lakai ir kiti.. . Matėsi ir j 
dar mes tikime, kad Jis nušluos- Naujienų laužytojas-presmanas 
tys ašarotą Lietuvos veidą ir su- i Jonas ir daug kitų gerų zarasiš-

nė. sutapo su ta data, tiktai ar

Toliau pirmininkas Blekys pa-

e .minės

Atvyko f ir Anglijęs klubo na

grąžins jai šj'psnį ir išves ją kaip 
jaunąją iš kruvino tautų kelio į 
laisvę. Jeigu ne ši mažytė, mūsų 
akyse žibanti vilaies kibirkštėlė, 
mes viskam būtumėm kaip 
mirę.

Užbaigai, viena mintis apie
šio krašto Biblijos žinovus, ku- las linksmąja.. 
rie lyg nusivylę klausia: “Kodėl

•4

YOUR DOG NEEDS 
VITAMINS, TOO.

ASergeants
Ų thepet ca^e people J 

c 1979 MiJlcf-MorToTi Company,-a wtisjchary of 
A H. Robins Co., Richmond,'Virsią 23230J-
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
JL ' I*- * - . A- - - - --i ■ w K •

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno'ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą,' Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jctaiko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V.

kių. ir nezarasiškių. •
Pertraukomis grojo' šaunus K.

Venskaus orkestras, o šokėjų bu- Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis Ir 
. . . _ 1 M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštęlės ir A. Varnovo su kaupu.. Pagal-zarasiškių

tradicijas buvo gausus fantų kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.
šaltinis, daugiausia, lyg Chica- 
gos dangoraižis, apstatytas sta-

mūsų šalis, išaugusi j pasaulinę j Blekys, išlindęs iš Virtuvės, pa-
• C!1/1 Y) A m YVl 4 T-l /-i n O

JA Y DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL

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

Atdara šiokiadieniais nuo
ai.Vi

D. KUHLMAN, B.S., Regirtruotw vaistininko

Tel 476-2206
MM*

liėjusi U spaudo* ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikoc beturiu padan
gas daryti {tako* j krašto politiką. 102 pal. Kaina UJO.

Knygos bus išsiųsto*, jei 11.50 Čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 

Klubo Šefas, pirm. Petras 5vente3 bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan-

j sveikino svečius,, primindamas, 
kad Lietuvoje rugpiūčio mėnesį 
zarasiškiai Zarasuose švęsdavo 
žolines. Tat ir klubo geguži-

ENERGY 
WISEf^

' i

Wil

I 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 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina -?6.

• KĄ LAUMĖS LEME, 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 $3.

• 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.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičiu 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

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

3 — Naujienos, Chicago, 8, HL Thursday, Angust 21, 1980



THE LITHUANIAN DAILY NEWS

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Potvynio madona

P. STRAVINSKAS

P. KESIŪNAS

atsi

(Bus daugiau)

Naujienos, Chicago, I1L—Thursday, August 21,1980

$45.00
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aktus pasirašusioje vai

Kitose JAV vietose; 
metams -_____

Išėjęs į kiemą Ringaudas duoda sutartą sig
nalą ir visa jo maža sargyba tuojau ima rinktis 
apie jį iš, slėpusių juos, sodnelio krūmų.

— Bičkovui vaistų nebėra, grįžtame j sa
vo buveinę, — murmteli jis vyrams, su dideliu 
smalsumu spoksantiems į jį.

— Bet mes nenugirdome jokio šūvio, 
liepia vienas vyrų, manydamas, kad su Bičkovu 
jau atsiskaityta. t.-r 1

tartis su Sovietais, kol juos privertė priimti 
aktus. Maskva taikos sutarties bijo, kad nekiltų naujas’ 
karas. Pavergtą Rytų Europą jie tikėjosi užvaldyti šau
dymais,, žudymais stovyklose ir kitomis sunkiomis dar
bo ir gyvenimo sąlygomis. Bet diplomatams rūpėjo pri
versti Sovietus baigti tą prievartą ir duoti krašto gy-. 
ventojams pagrindines teises, kad visi galėtų jomis nau
dotis, kaip naudojasi visas kultūringas pasaulis.

Geriausią mintį diplomatams davė Valstybės sek- 
retrius Dean Rusk. Jis sugestijonavo dilpomatus priim
ti Sovietų valdžios pageidaujamą saugumo reikalą, bet 
tuo pačiu metu įtikino Sovietus, kad priimtų pagrindi-’ 
nes visų žmonių teises. Be to, sekretorius Rusk norėjo, 
ka adiejų JAV didžiųjų politinių partijų atstovai 
būtų įtraukti į Austrijoje vykstančius pasitarimus su 
Sovietų atstovais. Sovietams aiškiai pasakė, kad nebus 
Helsinkio aktų, jeigu nebus Sovietų valdžios priimti ir 
pasirašyti pagrindiniai žmogaus teisių įstatai. Sovietams 
sutikus tas amerikiečių pataisas priimti, buvo galima

rugpiucio 
dirbti ir 
Helsinkio

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu*, 
ryto 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 vii.

— Šūviams čia ne vieta — jis turės būti pa
kartas,—paktai atkerta Ringaudas, neįstengda-

Bičkovui nuėjus į Irenos kambarį, visi svečiai 
sujuda ir ima dalintis tik ką patirtais įspūdžiais, 
kai kurie pradeda ruoštis jau namo. Pastebėju
si, kad kambaryje kilo duslus klegesys, Ramunė 
taip pat pabunda iš savo svajonių ir pamažu at
sistoja, visai nukamuota sunkių minčių. Besėdė
dama viena, atsiskyrusi nuo visų svečių, ji visą 
laiką įtemptai galvojo, kol pagaliau apsisprendė, 
kas jai daryti toliau. Dabar jos visos mintys su
sikoncentruoja į vieną vienintelį tašką, iš kurio 
pamažu išplaukia drąsus, paslaptingas, vilio
jantis Ringaudas... Visi šitie aplink ją esantieji 
žmonės dabar jai atrodė tik kažkokie šešėliai. 
Tikrieji žmonės ten... girioje... Ir ji nusprendžia 
jiems padėti. Staiga prisimena ji, kad jos stal
čius pilnas brangenybių, kurias jai taip primyg
tinai tą vakarą siūlė Bičkovas. Su šia mintimi ji 
prieina prie Savo staliuko ir atsargiai, niekeno 
nepastebėta, su kitomis smulkmenomis suside
da į rankinuką ir visas ten buvusias brangeny
bes, paskiru apsivelka paltą ir, pasakiusi visiems 
bendra “sudiev”, išeina.

Published Dany Except Sunday by The Lithuanian Nev* Pub. Co., Inc.
1739 So. Halsred Street, Chicago, IL 60608. Talephone 421-6100

raportą įdėjo jo pranešimą ir nurodė jo netikslius 
faktus.

Ta darba dirbo ne vienas Fascell. Ji dirbo visi ko-

Nepajėgęs nuraminti Irenos, Bičkovas su
grįžta prie savo svečių, įėjęs Į kambarį, jis ima

$45.00
$24.00
$12.00

$22.00
$15.00
$ 4XX)

Naujienos eina kasdien, fiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
IL 60608. TeleL 421-6100.

nervingai dairytis, jieškodamas Ramunės, 
peržvelgia visus svečius ir jos nesurandą, labai 
susinervina. “Ji keista”, sumurma jis po savo no?

pusei metų _____
trim* menesiams 
vienam mėnesiui

vado bloga nuotaika užrišo, jiems burnas, nors ir 
labai norėjosi sužinoti, kas ten vyko. Taip iki pat 
miško, išskyrus atsargumo pastabas, nė vienas 
nė nežiopteli. Be to, kad neatkreiptų, kur nors 
budinčių sargybų dėmesio, eina išblaškytai, pa
laikydami tam tikrą atstumo ryšį. Tik miško gi
lumoje, kur nebegrėsė joks pavojus, vėl ima 
klausinėti vyrai Ringaudą. Bet šis nesileidžia į 
jokias kalbas.

— Tą išdavikų lizdą reikia sulyginti su že-

tepasako jis.
Beeidamas mišku, Rimgaudas ima galvoti, 

kad esama dalykų, baisesnių už mirtį. Jau nebe 
pirmą kartą jam yra tekę pažvelgti mirčiai tie
siai į akis, bet tokiais momentais jis nesijaudin
davo, o tik įtemptai galvodavo,jieškodamas tinka
mos išeities. Jis prisimena, kad ir tada, kai įsiu
tęs endavedistas daužydavo jam veidą arba svi
lindavo kojų padus, reikalaudamas išduoti savo 
draugus, tai jis tik sukąsdavo dantis ir tylėdavo, 
bet tokio baisaus skausmo jis nejautė net tada. 
“Bičkovas — Ireons tėvas”, lyg koks durklas bu
vo įsmeigtas į pačią jo širdį. Jis girdėjo: “Myli
masis, aš numirsiu iš sielvarto, nematydamas ta
vęs ištisus du mėnesiu”, šnabžda jam į ausį švel
niai glausdamos ir lydėdama jį Vilniaus gat
vėmis. ' < - z

pasirašiusioms valstybėms 
Sovietus vykdyti pačius 

pagrindinius žmogaus teisių principus pačioje Rusijoje 
ir Sovietų pavergtose valstybėse ir tautų tarpe. Ameri
kos diplomatams visą laiką rūpėjo rasti, būdą, kuris pri
verstų Sovietus praktikoje pildyti Visus minties, sąži
nės/tikėjimo ir pagrindinių žmogaus teisių- nuostatus, 
kurie buvo priimti ankstyvesniuose tarptautiniuose posė
džiuose ir konferencijose. Visi šie nuostatai buvo priim
ti ir Sovietų valdžios atstovų pasirašyti, bet jie tų įsta
tymų nežiūrėjo. Jie laužė juos, nes kitaip jie 
išsilaikyti valdžioje.

Helsinkio aktai buvo pasirašyti 1975 jn.

Vakar minėjome Floridos Kongreso atstovo Dan
tės R. Fascell atliktus didelius darbus, surištus s u 35 
valstybių galvų pasirašytais Helsinkio aktais. Bet ne- 
paminėmoje dar vieno labai svarbaus, būtent: Helsinkio 
aktų vykdymo kiekvienoje 
stybėje.

Visoms Helsinkio aktus 
labiausiai rūpėjo priversti

Senato ir penki Atstovų Rūmų nariai.Skaieiuodami ko
miteto narius, padarėme klaidą. Skaičiavime išvardin
ta 10 narių, bet nepridėjome paties pirmininko Fascell 
ir vicepirmininko sen. Clairborn Pell. Komisiją sudaro 
ne penki senatoriai ir ne penki Atstovų Rūmų atstovai, 
bet po šešis. Prie jų dar prijungiamas vienas Valstybės 
departamento atstovas, vienas krašto apsaugos atsto
vas ir vienas prekybos sekretoriaus pasiųstas atstovas.

Pirmininko Dante R. Fascell vadovaujama komi
sija, veikdama laisvai, be Kongreso ar Valstybės dep-to 
intervencijos, galėjo paruošti pavyzdingą raportą, kurį 
Madride galės parodyti, kaip Amerikoje padaryta Hel
sinkio aktų pažanga. Aiškus daiktas, kad pirmininkas 
ir kiti galės reikalauti panašaus pranešimo iš kiek
vienos Helsinkio aktus pasirašiusios valstybės.

Esame tikri, kad per šiuos penkerius metus didelę 
pažangą padarė ir lietuviai, Helsinkio aktų keliamų 
idėjų ir minčių kryptimi.
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I. Su pagarba prisiminkime 
Helsinkio konferenciją

Helsinkio konferenciją sudarė 
35 valstybės, ją tarpe ir visų.su 
didele pagarba minimas šventa
sis Sostas, taipgi ir mūsų Ame
rika, k daugiausia»munis palanki, 
jau'metų, nesvyruodama re
mianti mūsų laisvės kovą.

Konferencija veikė ankštame 
ryšyje su Jungtinėmis Tauto
mis, ,dažna?'.savo susitarimuose,: 
ypač savo principų deklaracijoje 
remdamasi Jungtinių Tautų

Cliarta ir jų priimtąja Visuoti
ne Žmogaus Teisių Deklaracija.

Ji gavo Jungtinių Tautų, kaip 
ir joje nedalyvaujančių valsty
bių paskirai, gražius sveikini
mus ir linkėjimus siekti pasau
linės taikos, saugumo ir teisin
gumo.

Kas bent paviršutiniškai -susi-., 
pažino su jos baigminiu' aktu; 
•ypač su jos Principų deklaracija, 
tas turėtų pripažinti, kad ji savo 
darbe ir susitarimuose tikrai va-: 
dovavosi morale ir teisės idėja.

Nuo Mūšio pirmos dieno* 
Oianraščic kainos:

Jhicagoje ir priemiesčiuose:
metams_________
pusei metų____
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Todėl visi Uuėlų- ją gerbti ir 
jos idėjas skleisti, ko ji pagei
dauja ir savo akto baigiamojoje 
dalyje.

Mes tą daryti turime dar ir 
dėt to, kad turėsime dar ne kartą 
su ja, kaip tarptaurine organi- 

nusitikti, nelaikyti ryšius, 
šauktis jos pagalbos mūsų kovo
je si jus poiicipų ir susitarimų 
laužytojais Lietuvos okupantais 
Sovietais, kovoje už savo tautos 
laisvę ir jos gerovę. Bet ar mes 
tą darome?

Tik prisiminkime, ką vienas 
mūsų dienraštis savo vedamuo
siuose apie Helsinkio Konferen
ciją ir apie mums, ypač lietu
viams katalikams, taip brangų 
ir labai gerbiamą Šventąjį Tėvą, 
kartu ir apie mūsų Amerikos 
prezidentą, pasirašiusius Helsin
kio aktą, rašė. Kairi juos ir visas 
Helsinkio Konferenciją sudaran
čias va’stybes įžeidinėjd! Ir šie
met, kada jo išniekintos Ameri
kos prezidentas organizuoja jė
gas ginti nuo Sovietų jų pasi
grobtas valstybes, ruošiasi Teeiti 
jų laisvės klausinių tos pačios 
Helsinkio Konferencijos valsty
bių suvažiavime — Madrido 
Konferencijoje, tai tas pats laik
raštis savo vedamajame vėl savo 
niekinimus Helsinkio' Konferen
cijai pakartojo. Kada, pagaliau, 
baigsis tie minimo pasaulėžval
gos laikraščio nenutilsiantieji ir 
perdėm neteisingi Helsinkio Kon
ferencijos ir kartų ją sudaran
čiųjų valstybių įžeidinėjimai !

Šiuos žodžius rašau be pykčio 
ir be noro įžeisti man savo idė
jine linkme ir pasaulėžvalga la- 
batsąrtįmo. dienraščio redakciją, 
lik sustiprinu balsą- dėl to, kad 
matau ' inario pašaūlėžvalginio 
veido span do’s veikėj us darau t 
tai,- ką aš laikau ne tik blogu 
darbu, bet1 dargi ir nuodėme, dėl 
kurios pagal krikščioniškąją eti
ka negaliu, tylėti.n. PadŽ

simi ir, nučjęs prie stalo, išgeria degtinės..
Visi svečiai jau išsirikiavo, pasiruošę eiti 

namo; Bičkovas stovi paniuręs ir kažką galvoja, 
todėl nč vienas nenori eiti pirmas atsisveikinti. 
Pagaliau jis pakelia akis ir dėmiai pasižiūri į 
Rūtv, kuri jam pasirodė, delsis ir nesiskubina iš
eiti. “Ko blogesnė šita...” sumeta jis. “Tegul žino 
ta pasipūtusi gražuolė, kad ne ji viena tėra pa
saulyje 
vis Bičkovas, prisiminęs Ramunę.

— Tu, mergele, tur būt, apsinakvosi čia, — 
juk namai toli — norėdama ko skaudžiau įgel
ti, paklausia ponia Lašinskienė Rūtą.

Rūta tik prikanda lūpą, bet greit susivaldo 
ir visai ramiai atsako:

— O ne, aš turiu čia gerą draugę — nakvosiu 
pas Radastą.

Ji paima Radastą už parankės ir laukia sa
vo eilės išeiti pro duris. Bičkovas žiūri į ją kvai
lomis akimis, bet nieko nesako.

— Rytoj vakarą ,dešimtą valandą, mes su 
Radasta lauksime pušinėly, prie kapinių vartų, 
— atsisveikindama patyliuko pasako Rūta

Bet iŠ ryta’ pasirūpink, kad jis

Kai reikia”, vėl prisimena jis Ramunę.
Lašinskienė atsisveikinusi tik permetė pik

tai akimis abi mergaites, bet nieko nepasakė ir, 
pagriebusi savo vyrą už parankės, sunkiai išvir
to pro duris. Iš paskos dūlino iš savo “sužadėtu
vių” labai susikrimtęs, bet jau planuodamas 
kerštą ir jos sūnus Jonas.

Tik vienas Krūminis buvo linksmas — jis ir 
išeidamas dar panoro paerzinti jau ir taip įsiu- 
tusį šeimininką, todėl tarp durų atsisuka ir pri
merkęs vieną akį rikteli:

-----  Na ką, ponas Bičkovai, sutvarkyta?... 
Šiąnakt eidamas gulti pasidėk dvejus mar
škinius . . .
' — Kvailys! — murmteli Bičkovas ir nusi

keikia.

ie JAV delegacijai 
Madrido Konferencijoje pagrįsti 
JAV kaltinimus Sovietams dėl 
jų pažeidimų Helsinkio Konfe
rencijos-vadovaujamųjų princi
pų, okupuojant Lietuvos valsty
bę ir savo priespaudoje laikant 
pavergtąją mūsų tautą.

Kongresui pasiūlius JAV pre
zidentui Madrido' Konferencij oj e 
kelti Pabaltijo valstybių okupa
cijos ir jų laisvės atgavimo klau
simą, taipgi esant reikalui toje 
Konferencijoje iškelti ir kitus 
Sovietų nusikaltimus, žmogaus 
teisių mindžiojimus jų okupuo
tose valstybėse, VLIKo iniciaty
va sudaryta speciali žmogaus 
Teisių Komisija rinkti Sovietų 
įrodomajai medžiagai. Komisi- 
jo’s pirmininkas yra prof. dr. D. 
Krivickas, mūsų žymus teisinin
kas, tarptautinės teisės specia
listas.

(Bus daugiau)

jų dalių ROMANAS 
(Tęsinys)

Helsinkyje organzuot iškilmingą. Europ 
bendradarbiavimo snsitarimo pasirašysią.

Sovietų diplomatai, Helsinkio aktą, pasirašę, paju
to, kad jiems buvo užnerta kilpa ant kaklo. Jie bandė iš
trūkti iš Belgrado konferencijos. Jie siūlė Belgrado kon
ferencijai paruošti dienotvarkę, kurioje jiems nepa
lankūs klaus.’mai būtų svarstomi pačiame Belgrado 
konferencijos gale, bet amerikiečiai nesutiko iš anksto 
daryti jokių nuolaidų. Jie pastebėjo, kad tarptautinės 
konferencijos savo dienotvarkes pačios nustato. Belg
rade savo piršto plano Sovietų diplomatai negalėjo 
pravesti. Ten sprendė ne Sovietų diktatorius ar kuris 
paskirtas komitetas, bet sprendė Belgrado konferenci- 
on susirinkusių atstovų dauguma.

Vietoj svarstyti Sovietams nepage'daujamus klau
simus konferencijoje, Belgrade buvo sudarytos kelios 
komisijos kiekvienos kraitelės klausimams svarstyti. 
Visos kom'sijos pradėjo svarstyti savo prblemas tuo pa
čiu metu, konferencijos pradžioje. Pačioje konferenci
jos pradžioje Sovietai pateko į kaltinamųjų suolą ir tu
rėjo aiškintis. Sov'etų delegacijos pirmininkas, grasino 
pasitraukimu iš konferencijos, nė j imu į posėdžius. .Bet 
amerikiečiai atsakė, kad jeigu jie išvažiuoja, tai visi 
‘■ais metais ėję diplomatų pasitarimai eis niekais. Mas
kva apsvarstė reikalą ir liepė sukinėtis kaip pajėgia, I 
bet iš konferencijos neišvažiuoti.

Sovietai labai norėjo, kad Helsinkio aktų praktiš
kas vykdymas būtų taikomas tiktai Sovietų Sąjungoje 
arba Sovietų pavergtuose. kraštuose. Čia Sovietus apra
mino ir antrą kilpą jiems užtraukė teisėjas ir ambasa
dorius ■ Arthur Goldbergas. Jis pasiūlė susirinkusiems 
delegatams ištirti per du metus padarytą pažangą vi
sose 35 aktą pasirašiusiose valstybėse, įskaitant ir Ame
riką. Amerikiečiai buvo tikri, kad JAV-bėse pagrindi
nės žmogaus teisės labiausiai gerbiamos.. Bet jis, dele
gacijos pirmininkas, patarė ištirti ir Amerikos visų 
kraitelėse esančių klausimų padarytą pažangą ir gali
mą pažangą. Komunistai griebėsi šio pasiūlymo ir pra-. 
dėjo kritikuoti JA V. Pasakojo, kaip čia persekiojami 
juodžiai, portorikiėčiaiį kaip laisvės' čia neturi komu-’ 
nistai ir įvairios kitos politinės grupės.

Ameriką kritikuoti buvo galima, bet reikalavo vis
ką remti ne tokiais žodžiais, o faktaišT^ Reikėjo duoti 
persekiojamų vardus, pavardes, paskirtas bausmes, bet 
tuojau paaiškėjo, kad JAV politinių kalinių nebuvo. 
Tuo tarpu Sovietų valdžios atstovams buvo pristatyti il
giausi sąrašai kalėjimuose laikomų politinių kalinių. 
Jiems buvo pakištas ' ilgas persekiojamų lietuvių 
sąrašas. ■

Belgrade amerikiečiai sutiko ištirti kuo pati Ame- 
rika nusikalsta Helsinkio aktams, išklausinėti liudinin- 
kus ir Madrido konferencijai pristatyti tos Kongreso 
komisijos paruoštą atskaitą. Šį darbą taip pat atliko 
Kongreso atstovo Fascell vadovaujama amerikiečių 
komisija.

Prezidentas Carteris įsakė komisijai ištirti visas 
įstaigas, kuriose galima būtų įžiūrėti nusikaltimus 
prieš Helsinkio aktus. Jis įsakė viską šalinti, kas Hel
sinkio aktams prieštarauja Amerikoje.

Be visų kitų pasiruošimų Madrido konferencijai, 
Kongreso atstovas Fascell turėjo suorganizuoti ap
klausinėjimą JAV. Jis apklausinėje šimtus žmonių, 
surinko jų nurodytus faktus ir paruošė platų raportą 
Madrido konferencijai. Jis apklausinėjo ir Amerikoje 
veikiančios komunistų partijos sekretorių. Jis į savo :

Kanadoje: 
metams - —
pusei metų __ _
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams —' _______ $48.00
pusei metu _____ __ —;___  $26.00
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JfZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS
23. Tas laikas bus tikras “pokylis”. Bet šitoje paėiūje prana
šystėje Viešpats aiškina, kad pirma negu visų tautų pageidavi
mas bus užganėdintas palaiminimais, kokius j s išpils ant jų, jis 
dar sukratys juos visus: “Aš sukrešiu visas tautas ir ateis visų 
tautų pageidavimas”. Mes jau dabar gyvename krėtimo laike, ir 
netolimoje ateityje pasirodys visiems Kristaus KaraJys ės palaimi 
nimai; netrukus bus prirengtas visoms tautoms skanumynų pokylis.

Ižai  j o 25:7 mes skaitome, kad “Viešpais sunaik ns (atims ši 
lin) apsiausto paviršį, kuris gaubia vises tautas, ir dangalą, kuris 
ant visų ištiestas”. Taip tat simboline kalba Viešpats užtikrina, 
kad dvasinis aklumas bus atimtas nuo žmonių. Zepanija 3:9 mes 
skaitome, kad Viešpats duos “žnąonėins nesuteptas lupęs (kaltą), 
kad visi šauktųsi į Viešpaties vardą ir taniau ų Jam petys į pdj 
(sutartinai)”. Per tūkstantį metų Kristaus karaliavimo tėtonas;
bus suristas ir jo apakinanti įtaka bus prašaanta. Daug.au ne ebuc 
leista Šėtonui nukreipti žmones šalin nuo Dievo, ne> V.ešpalies ger
bės pažinimas pripildys visą žemę. Visi pažins Viešpatį ir žinos 
kaip tarnauti jam patinkamu būdu. — Apr. 20:1-3; Abak. 2:14;
Jet. 31-.3L sv rašto tyrinėtojai

J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 1C393

Rotušės aikštė Kaune

TARIAMASIS LIETUVIU SENOVĖS 
RAŠTAS IR JO IEŠKOJIMAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

DR. K G. BALUKAS 
akUSBRUA IR MOTBRV LIGOS 

GtNBKOLOGINi CHIRURGUA

5449 Se. Pulaaki Rd. (Crawford 
Madini Building) TeL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimą.

‘Lietuvos Aidai
'AU SRAZDtlONYTt

VACLOVAS BIRŽIŠKA - 
ilgus metus buvo Kauno ir Vilniaus

Jei skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS! 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WeaMueter Community klinikų 
Medidnoo rektorius

19M S. Manbeiaa RA, Wectchooter, tL.
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ir

TeU 542-2727 arba 542-2722

^ro^rurr^

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

Visos laidos ii W0PA stoti** 
banga 1490 AM

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p 
ii WT1S StOUeS 1110—AM Omaa*-

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 6062>

Telef. 778.5374

Prof.
Vaclovas Biržiška
universitetų teisių fakulteto dekanas. Jis parašė ir at
spausdino keturių tomų “Lietuvių bibliografiją”, redagavo 
“Lietuviškąją enciklopediją”, “Bibliografijos žinias” ir 

daug rašė iš lietuvių tautos kultūros istorijos.
(Tęsinys) tą straipsnį (Die Gesandschaft-

bericht der Ordenssplitters Gra 
fen Konrad von Kyburg von 
Jahre 1397 eine polnische Fals- 
chung), kuriame įrodė, kad, 
L) Elbingo komtūras Konradas 
Kyburgas kęjiąyo į Lietuvą ne

BB 3-5193

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIŲ LIGOS 

2907 We« 103rd Street 
VsludOff CflgltĄriTT>Ą

OPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2ttt W. 71 St TeL 737-5149
Tikrina akif. Pritsikn akiniua

“contact lenaea”
ir

VaL agai suaitaruną. .Uždaryta treč.
A.. ■4 ™ - • - - ™

Dr. LEONAS SEIB.UTIS
^INKSTŲ, PŪSLĖS IR - 

PROSTATOS CHIRURG U A'

• 2656 WEST 63rd STREET
Valandos: antrai 1—4 popiet, 

ketvirtai 5—Į vai vak^ 
Ofiso telefonas: 776-28S0,

Rezidencijos telef.: 448-5545

SOPHIE BARČUS
RADIJO IŠIMOJ VALANDOJ

ViM« Ii WOPA
imkit A. M.

Lietuviu -kalb«: kasdien nuo pir 
madienio iki penktadienio 4:01 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:3< 
vai. ryto.

V«dė]a Aldona Daukus

T«l«»4 HBmiedc 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD ^VE.
CHICAGO, ILL. 60629

Narbutas, skatinamas savotiškoj 
l etuviško patriotizmo, neturėk 
damas pakankamai dokumenti
nių įrodymų kuriam nors savo 
teigimui paremti, lengva širdi
mi pats sukomponuodavo rei-; 1397^ 1393 m.; 2) jis buvęs
kiamus dokumentus ir ištisas*} ^ €ilinis'p^iuntinybės narys, 
kronikas- ar kitus raštus. Kaip I ne p^^^ys; 3) jis kelia-
tik keletą neabejotinų falsifika vo ne į Vilnjų, bet į Gardiną;
tų jis tuose pačiuose savo raš- jjs didžiojo magistro

pavaduotojas, kaip sakoma jo 
kelionės, aprašyme; 5) visas raš-

tuose pateikė ir. senovinio lietu
vių rašto buvimui įrodyti. Tą-]
me pačiame rinkinyje “Pomnie- ~0 įtjgįg * yra .ne XIV ą., bet 
jsze pisma historyczne”, kurią- XIX a . 6) pateiktasis rašte 
me buvo išspausdintas ir anas Kūurio aprašymas yra tikra fan

— Pasibaigus Demokratų par- 
tijos suvažiavimui, prezidento1 
Carterio populiarumas padidėjo! 
net 12 nuošimčių.

— Sakoma, kad Gierekas bi
jo, kad streikuojantieji darbi- 

DR. VYT. TAURAS j ninkai nesugadintų dirbtuvėse 
GYDYTOJAS UI CHIRURGAS
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6) pateiktasis rašte

tazija, visiškai neatitinkanti 
XIV a. tikrovės, nes anoje se
nojoje Kauno pilyje galėjo su
tilpti ne 4000 žmonių, kaip sa
koma aprašyme, bet tik 400 
žmonių; 7) jokio Ottokaxo Os- 
tikovičiaus, kurį mini Kybur
gas, Lietuvoje apskritai nėra 
buvę; 8) taip pat pateiktasis ten 
Vilniaus aprašymas yra visas 
pramanytas, juo labiau aprašy-; 
mąs šv. Onos bažnyčios tokios, 
kokia ji buvusi tik nuoXV a. 
pradžios, bet ne XIV a. pabai
goje ir t. t.

Vienų žodžių, Karge absoliu
čiai įtikinamai įrodė, kad visas 
tas kelionės aprašymas yra nuo 
pirmo ligi paskutinio puslapio 
sufalsifikuotas, tik falsifikavi
mų, kurio originalo apskritai, 
nei Karaliaučiuje, nei kitur kur 
nėra, jis kaltino ne Narbutą, bet 
Onacevičių nes jau prieš 1856 
m. kada Narbutas jį paskelbė, 
jis jau 1842 m. buvo minimas. 
J. I. Kraševskio monografijoje,

.. (Nukelta'ĮTšeštą'pūslapj)’

Mažeika t? Eva ns
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

tariamasis Volskio laišskas, Nar • 
butas aprašė ir kelionę į Lietu- Į 
va kryžiuočių pasiuntinio gro-" 
vo Kyburgo, kuris esąs aplan
kas Lietuvą 1397 m. Šiame ap- 

i rašyme, Narbuto duotame lenkų Į 
Į kalba ii- tariamai jo atrastame 1 
] tarp mirusio Lietuvos istoriko j' 
] Onacev’čiaus; raštų, jo išrašytų į 
j Kara Lauciuje (Onacevičius tik- 
I ra i buvo įsimatrikuliavęs Kara
liaučiaus universitete 1802 VI.
2), Kyburgas pasakoja: “Mums 
rodė kaž’n kokį raštą, tvirtinda
mi, kad tai lietuviškai, lietuviš
komis raidėmis išreikštą, tik nei 
vienos raidės nebuvo galima*'

4330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

______________ ______ __ _____  statomų karo laivų, suprasti”. Šis posakis Narbutui? 
Sandra praktika, spec. MOTiRŲ lltes. Maskva nemoka už pastatytus buvo vienas svarbiausių įrody-,

rusams

Ofisu 245? WMT 59te FrtfllT 
TeL Pt *-1J«

OFISO VALU pinu antram, tračiaa

niaii 3-4 v«L popiet ir Mt> laiku

P, ŠILEIKIS, O. P.
w OBTHOPEiAS-PBOTEZISTAi

Aparatai - ProtesaL Med. ban 
PV dažaL Speciali pagalba lOtaom 
■V (Arek Support*) ir t t

Telef,: PBaapact 4-5BB4

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg,.Fla. 337.10
TęL (813) 321-4200

PFRKRA JSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
M. ŠIKŠNAI
Tat WA 5-IHJ

MOVING
Apdrausta* ^arkravatyma, 

H Ivalriv aftfvrov.
ANTANAI VILIMAS

Tai. 374-im arba 376-5994

karo laivus. mų, kad senovinis lietuvių ras-j 
i tas tikrai yra buvęs. Kyburgo!

— Argentinos ir Brazilijos vv-Į kelionės aprašymas ilgai daug j 
ansAnhėc nania band i kam atrodė autentiškas; jį J..riausybės pasirašys naują bend

radarbiavimo sutartį. Basanavičius buvo ir lietuviš
kai išvertęs ir atskira knygute

— Hua Guofengas pasiūlė pa-| išleidęs. Tačiau 1918 m. Kara- 
sįtenkinti šešiais Mao Cetungo, liaučiaus žurnale “Altpreussis- 
raštų tomais. Jų turėjo būti che Monatsschrift’’ P. Karge iš- 
apie 20. spausdino šiam aprašymui skir-

JOSEPH PI ( KORIUS
Gyv. New Buffalo, Michigan. Anksčiau gyv. Chicago, HL

Mirė 1980 m. rugpjūčio 20 d., 8 vai. ryto, sulaukęs .88 
metų Amžiaus.' Gimęs Lietuvoje.

• Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: draugai ir pažįstami. Laidotuvėmis rū

pinasi Frank Stglla ir žmona.
Velionis buvo vyras mirusios Valerje.
Daugelį metų dirbo Swift & Co., Chicagoje, kaip dailidė.
Kūnas būš pašarvotas ketvirtadienį B vai. popiet SmiLh 

koplyčioje, 15 ‘N. Barton St., New Buffalo, Mich.
■Penktadienį, rugpiūčio 22 dieną, 11 vai. ryto Michigan 

laiku <(10 vai. Čikagos laiku) bus lydimas iš koplyčios į Lie
tuvių Tautines kapines.

Viši a.a. Joseph Pučkoriaus giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti' 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

- ■ - Nuliūdę lieka: Draugai ir pažįstami.
Dėl daugiau informacijų skambinti tel. (-616) 469-2233.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Post-Holiday Ham Goes Hawaiian

y:;--'

Ham is a holiday favorite for many people, but what to 
do with leftovers sometimes poses a problem. Island Ham with 
Rice provides a sunny change of pace for midwinter menus 
and is an ideal entree for just two people. Packaged enriched 
pre-cooked rice, molded in custard cups, takes on texture with 
the addition of cashew nuts and is just the right pUtemata 
for diced cooked ham and Hawaiian style vegetables.

Island Hąm with Rice *
vegetables in a 
seasoned sauce 

cup diced cooked ham 
tablespoon butter or 

margarine 
teaspoon prepared 

mustard
package. Stir in nuts. Pack

3/4
2

1/2

cup Minute rice 
tablespoons chopped 

cashew nuts 
teaspoon cornstarch 
cup orange'juice 
package (10 oz.) Birds 

Eye Hawaiian style 
Prepare rice as directed

3/4
1

1/2

on
rice mixture into 2 buttered 6-ounce custard cups; keppjBrarm. 
Meanwhile, combine cornstarch and orange juice ianibfdium 
saucepan. Add vegetables, ham, butter and mustard. Cook and 
stir over medium heat until mixture comes to a boil and vege
tables are separated. Cover and simmer over low heat for 4 
minutes. Unmold rice onto serving dishes. Serve with vegetable* 
ham mixture. Makes 2 cups ham mixture and 1-1/3 cups rice 
or 2 servings. * >

I ALBERT J. JASĖNAS
I (JESSEN)

Mirė 1980.m. rugpjūčio 20 d., 9:15 vai. ryto, sulaukęs 
85 znctų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: sesers duktė Bernice Shillis, jos vyras 
Mike, brolio sūnus Albert Jasėnas, jo žmona Barbara, brolio 
dukterys Bernice AUierl, jos vyras Aretlias, ir Violet 
Visockis su šeimomis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. I

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį 6 vai. vak. Ridiko 
koplyčioje, 3X54 So. Halsted St., Chicago.

šeštadienį, rugpjūčio 23 d., 8:30 vai. ryto bus lydimas 
iš koplyčios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o jm> gedulingų] 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių 'tautinėse kapinėse.

Visi a.a. Alberto Jasėno giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

' Nuliūdę lieka:
Dukterėčios, sūnėnas ir kiti giminės.

Laidcluvių direktorius Paul J.. Ridikas. Tol. 927-1911.1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagoe
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

AM8UJ.ANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. L1TUAMCA AVĖ. TeL: YArdj 7-3401

BUTKUS - VASA1TIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, III. TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVĖ. Tel: LAlayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAMCA AVĖ. Tel: YArds 7-1.38 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-441(1

3354 So. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911

5 — Naujienos, Chicago, 8, HL Thursday, August 21. 1980
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— BALFo 76 skyrius Detroite, 
padėkos ženklan už pastangų 
propagavimą, paskyrė $10 auką 
iš pikniko pelno ir ją atsiuntė 
per sekretorių - iždininką Vladą 
StaŠkų. Dėkui valdybai ir vi
siems to skyriaus nariams bei 
BALFo rėmėjams.

— Dėkui Waltermi German
tui iš St. Petersburg Beach, Fla., 
už ankstyvą prenumeratos prar 
tęsimą, gerus linkėjimus ir už 
$5 auką. Taip pat dėkui St. Pe
tersburg© apyLnkės tautietei, 
užsisakiusiai Naujienas pusei 
ęnetų, bet pavardės prašiusiai' 
neskelbti.

— Julija ir Emilis Sinkiai, 
įSanta Monica, Cal., turėdami 
J>rogą, atsiuntė linkėjimus ir ge- 
šrus linkėjimus, juos atlydėdami 
.$35 auką. Dėkui už viską?
■ — Ponia Helen Misevich iš 
Marquette Parko dažnomis ir 
^gausiomis aukomis, taip pat ver
tingais pareiškimais paremia 
Naujienų leidimą. Dėkui jai už 
viską ir uį dabar atsiųstą $20 
auką. Taip pat. dėkui tos apy- 
l’nkės tautiečiui už Naujienų ir 
gų platinimo vajaus palaikymą, 
pis užsisakė Naujienas trečda
liui metų, bet pavardės prašė 
beskelbti.

Nijolė Gražulytė iš Hazel Crest, 
Ill. Įėjimas laisvas ir nemoka
mas. Programos lietuviškomis 
temomis bus ir sekantį mėnesį.

— Dail. Eglės Rūkštelytės- 
Sandstrom rečitalis įvyks šį sek
madienį, rugpjūčio 24 d., 5 vai. 
popiet The American Conser
vatory of Music salėje, 116 So. 
Michigan Ave., 4-ajame aukšte.

— Los Angeles skaučių-ty 
stovyklavietės “Rambynas” ko
mitetas rugsėjo 13. d. 7:30 vai. 
vak. Šv. Kazimiero salėje ruo 
šia tradicinį Cepelinų Subatva- 
karį- Programą išpildys jaunimo 
orkestras su savo dainininkais. 
Iš anksto stalus užsisakyti pas 
B. Dabšienę 665-4303 ar Venc
kienę 393-2803. Parengimo pel- 
has eis stovyklavietės paskuti- 
nėms skoloms išmokėti.

— Los Angeles Lietuvių Bend
ruomenės Dienos šiais metais 
bus rugsėjo 27 ir 28 dienomis pa
rapijos salėse. L >

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

| jus, kad j| čia Narbutas tik vik 
riai apmovė. Po kelasdešimt me 
tų prie to kalendoriaus klausi
mo grįžo lenkų archeologas Bol 
sunovskis, kuris, neįtardamas 
falsifikavimų. įrodė, kad žymi 
to kalendoriaus ženklų dalis 
vra tokia, kaip ir vadinamųjų 
Droičino plombų, tačiau tų plom 
bų ženklai buvo jau žinomi ir

” Narbutui ir iš ten jis juos ir 
pasiskobno; norėdamas sudaryti 
kalendorių, senoviniais lietuvių 
rašmenimis parašytą- 1905 m. 
apie tą patį kalendorių, sekda
mas Gusevu, rašė “Lietuvių 
La kraštyje” N. 51 Algirdas1 
Vilčinskis.

REAL ESTATE
4 1

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Ž«n4 — Fardavlm* 
REAL ESTATE FOR SALE

5ČITTPASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMUS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill TeL Virginia 7-774}

ROCKFORD, ILL.
KVIEČIAME Į BALFO 

GEGUŽINĘ’ hr
Kaip buvo atiksčiau' skfelbta, 

vietos BALFo gegužinė dėl tam 
tikrų nenumatytų priežasčių ne
įvyko; ji buvo atšaukta.

______ Taigi, šį kartą, gegužinė įvyks 
LINKSMA, ĮDOMI GEGUŽINĖ šeštadienį, rugpjūčio 23 ;d., 

1 vai. popiet, Lietuvių klubo 
parke. Veiks virtuvė ir baras.

Rockfordiečiai visą laiką Hūvo,
• — A.v Žulys iš Hamiltono iš
vyko į St. Petersburg Beach 
apylinkę Floridoje.

— Vladas Pelėckas iš Bright
on Parko, lankydamasis reika
lais Naujienose, įteikė $5 auką. 
Dėkui už ją ir už vizitą.
; — Chicago Lawn ^biblioteka, 
6120 So. Kedzie Ave., ruošia eilę 
paskaitų lietuviškomis temomis. 
Rugsėjo 10 d., trečiadienį, 7-9 
vai- Vak. kalbės dr. Stankuvie- 
nė-Saulaitytė, Illinois universi
teto Girele Campus profesorė, 
taip pat antropologė Elena Bra- 
dūnaitė. Ji rodys filmą apie Pen
silvanijos slėnio angliakasius. 
Rugsėjo 17 d. kalbės Ohio State 
universiteto profesorius dr. Rim
vydas Šilbajoris, o rugsėjo 24 d.

Lietuvių B-nės (R) Čikagos 
apygarda rengia šaunią ir links
mą gegužinę, kuri įvyks š. m. yra ir, tikiu, kad bus ir šį kartą 
rugpjūčio 24 d., sekmadienį, Vy- pavyzdžiu kitiems savo vienin- 
čių salėje. Pradžia 12 vai. Bus gurnu, darbštumu ir šalpos 
skanių užkandžių, gėrimų, fantų darbu.
šaltinis ir tikrai puiki p Venc-( Kaip ^tome ig spaudos, 
kaus muzika. Maloniai kviečia- ^nda «parmazonu„ kurie nori

j išardyti nė tik ’ BALFą, bet' ir 
f VLIKą bei. ALTą. Taigi, mieli 

Į i rockfordiečiai, laikykimės ir to-

me visus dalyvauti.

GEGUŽINĖ
R. LB East Chicago, Indiana Mau vienybes ir gausiai dalyvau- 

apylinkės valdyba rengia links- kime šį kartą ruošiamdje BAL- 
riią gegužinę rugpjūčio- 31 dieną F0 gegužinėje...
1 vai. K. ir J, Čiurinskų sodybo-- 
je, St. John, Ind. Gegužinė įvyks 
ir blogam orui esant. Smulkesnė 
informacija, susisiekimas ir key' 
lių nurodymas gaunamas Cice'r 
ro ir Marquette Parko R. LB; 
valdybose. Narius ir svečius vai-- 
dvba kviečia gausiai dalyvauti.^

(Pr.) - Į

BALFo valdyba

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...... .. ................ . .........................

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ________ ___ __

Minkštais viršeliais, tik..........................
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik......
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

TARIAMASIS LIETUVIŲ 
SENOVĖS RAŠTAS 
IR JO IEŠKOJIMAS

(Atkelta iš penkto puslapio)
“Vilno” trečiame tome. Bet 

-nėra abejonės, kad Kraševskis 
• ' savo žinią gavo iš Narbuto, o 
V Narbutas čia pasielgė taip pat, 

kaip ir dauguma's senųjų^ istori- 
nių ir literatūrinių falsifikato- 

. rių, suversdami juos seniai įni
rusiems žmonėms, kurie jau rię-' 
begali protestuoti-prieš prime
tamus jiems darbusj ir nepateik 
darni savo tariamai surastų raš
tų originalų, kaip tai padarė 
Henka su Swoboda, -falsifikuo
dami pagarsėjusį -Kraledvoto 
rankraštį, čekams, ar Aleksiejus 

; Musinas Puškinas, skelbdamas 
dar daugiau išgarsintą “Slovo- 
o polkų Igoreve”, kuris buvo 
taip vykusiai sufalsiffikuotas, 
kad ir ligi šiolei neabejojama jo

autentiškumu, nors jis turi ab
soliučiai visus požymius tikro 
falsifikato, atlikto XVIII a. 
pabaigoje.

• NARBUTAS APMOVĖ 
OBSERVATORIJOS ASISTEN

TĄ MIKOLOJŲ GUSEVĄ
Prie tariamojo senovinio lie-j 

tuviškojo rašto Narbutas dar j 
kartą grįžo į savo amžiaus pa
baigą. Šį kartą į tą reikalą jis 
pamėgino įtraukti gyvą ir au
toritetingą asmenį. 1856 m. jis 
pasiuntė Vilniaus astronomijos 
observatorijos asistentui Mika
lojui Gusevui nuorašą kažin ko 
kių, tariamai jam pačiam nesu
prantamų ženklų, esą jo nura
šytų iš išlikusios per penkis 
šimtus metų geležinės Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio Gedimi
no lazdos, kuri esą 1680 m. bu
vo rasta ant Strėvos upės kran
to. Ją esą radėjai dovanojo Nau 
gardelio vaivadai Steponui Ale 
ksandravičiui, iš kurio ji pate
kusi kažin kokiam B. Z., iš to į 

.Bogatkai, o šiam mirus; gavęs 
Narbutas. Šie1; ženklai atrodę 
Narbutui primeną kažin kokį ka 
lendorių, taigi jis prašęs Guse
va, kaipo astibnomą specialis
tą, tuos ženklus išaiškinti. Ka
dangi Gusevas p'ats to padaryti 
nesugebėjęs, tai vėliau Narbu
tas,- kuris prieš tai sakėsi tų 

fženklų' nesuprantąs,. nurodė ke
lią, kuriuo, jo manymu, čia rei
kėtų eiti, ir tik? po to Gusevas 
“iššifravo” senovinį lietuvių ka
lendorių, senoviniais lietuviš- 
kais kepklais užrašytą, ir to sa
vo darbo rezultatus paskelbė 
1864 m. rusų žurnale “Izvestija

. Imperatorskago / Russkago Ge- 
ografičeskago Obščęstva”.

Čia irgi netenka abejoti, kad 
visą--tą- kalendorių parašė pats 
Narbutas, faktiškai pats jį .Gu
sevui išaiškino, ir šiam beliko 
tas žinias paskelbti, nepagalvo-

Nors visi čia suminėti faktai 
buvo ar sąmoningai pramanyti, 
ar naiviai iš nepatikimų šalti-; 
nių nurašyti, vis dėlto jie buvo 
kartojami visų, kas rašė lietu
vių senovės kultūros klausi-; 
mais; bet buvo mėginta tą ta-; 
riamąjį lietuvių senovės raštą 
ir rekonstruoti. O “Aušros” lai
kais, užėjus antram mūsų ro
mantizmo laiko tarpui, visos 
tos senosios žinios vėl atgijo, ir 
surandama net naujų faktų to 
rašto buvimui. Štai 1883 m. 
“Aušroje” skelbiama, kad apie 
1863 m. iš gyvenusio Medininkų 
kaime Pamituvio parapijoje Do
mininko Tamošaičio kunigas 
Bielskis atėmęs ir sunaikinęs 
knygą, žmonių vadinamą “Įvai
riąja arba didžiąja biblija”, ku
rios kiekvienas puslapis buvęs 
rašytas pusiau lotyniškai, pu
siau kažin kokiu nežinomu raš
tu, kurį tačiau to ūkininko pro
senolis mokėjęs skaitytį; tai, esą, 
buvęs senovinis lietuvių raštas. 
Nurodymas laiko, vietovės, kny 
gos-ir •kunigo pavardės rodo, 
kad pats knygos atėmimo fak
tas nebuvęs pramanytas. Bet j 
nei į>ats “Aušros” koresponden-: 
tas nebuvo tos knygos matęs, t 
nei. niekas negalėjo jam paaiš-» 
kinti,, kaip tasai raštas atrodė, t

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARJATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

t 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 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTU MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tai

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

(Bus daugiau)

— Trečiadienį aukso 
kainavo 618 dolerių.

uncij

Juozo šmotelio '
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

ir

V A -U XI W KJ,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

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

ganicacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus,

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo* 
/. darbus dirba.

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

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

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

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

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

SLA— kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
| savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jvma 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tieski 1 SLA Centrą:

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

307 W. 50th St.
TH. (212) 541-221*

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Ava. 'e 
Tėl. 927-3559 ''

DĖMESIO
42-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA]
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVB. 
523-8775

NEIGHBORHOOD 
realty group

We’ll help you make the right move

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

. įuomoti ar apdrausti savo nuo- 
jiavybę Chicagoje ar bet kur 
! Amerikoje, prašome skambinti

r
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at , 
vykti ir knygą pasiimti/Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa- J 
kyti paštu.

Autoriaus adresas: . j
7114 S. Campbell Avė. 
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

užeiti į mūsų įstaigą. 
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

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

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita - -

FETINGIŠ CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

TeL 776-8505 ‘ ;

DAŽYMAS IR REM0DELIAV1MAS

Nėra darbo per mažo. Visus paimu.
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS

4514 So. Talman Avenue
, .TeL 523-0383

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpubHc 7-1941

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, IR. 60643

Telef. 312 238-9787
• NemobaiM petamavlmas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų keBo- 

alų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
die kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą Ir kitus k.'aštur, 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infer 
■nacijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuou vietas 
i anksto — prieš 45 - 60 dieną.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
HARD A NOR3i:<i a,

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali dauj 

padėti teisininko Prano ŠULC 
paruošta* — teisėjo Alphons< 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos* 
išleista knyga su legališkomi: 
formomis.

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

SALESMEN ?
to sell new & used cars.

•High paying job. Salary and com
mission. Must speak English. No 

; experience necessary. Selling ex
perience helpful. Wilk tram 

right applicant.

Joe Perillo Pontiac
1111 W. Diversey 

528-1111

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Namai, žemė — Už miesto ribų

MISCELLANEOUS 
Jvairūs Dalykai

1981 TRAVEL TRAFLER
35 foot PARK MODEL. Air 
never used, luxurious, guaran 
teed. Original cost $11,000. Mus 
sell, unusual circumstances — 
$6,600. Call 736-8034

ATOSTOGAUJANČIUS FLORI
DOJE prašome sustoti L & A 
Staškūnų “Sapphire Sea Motel” 
vasarvietėje, kuri randasi ant i 
Atlanto kranto, gražioje Palm , 
Beach apylinkėje, Juno Beach.

Suinteresuoti namų pirkimu 
ar bet kokia nekilnojamo turto

DON’T set his 
world on fire

investacija, prašomi kreiptis į 
Raymondą Staškūną, kuris at
stovauja didžiulę Berg Real Es
tate bendrovę. Jis pasiruošęs 
visiems mielai patarnauti.

L. A. R. Staskūnai 
SAPPHIRE SEA MOTEL 

Juno Beach, Florida 33408 
Telefonas (305) 626-2444

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, 1IL 60632. TeL YA 7-5980

----------------- ---------------------

<«

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S.. Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminię 
Iškviatimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kiloki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolic, Agerrf 
3208/1 W. 95th St 
Ev«rg. Park, 111,

State Farm Ere and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

k

*
IW8 W«rt Ittii 8t, CNmrs HL <0629 • TeL WA 9-91UT (

MAISTAS B EUROPOS SANDtLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

X501 W. 19th St, CWeuro, BL 10629. — Tel. WA 1-2737

RENTING IN GENERAL
Nuomos

BRIDGEPORT — 4 room basement 
apartment for rent Heated & hot wa
ter. $135 monthly.

Call after 5 PJA 639-8597

t

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, Dl. 60629
•' ji—, i ■

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS”PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Thursday, August 21, 1980




