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Amerika savo'lėktuvnešiais vis dar vyrauja vandenynuo:

BERT LANCE

Saulė teka 6:20, leidžiasi 7:18.

Oras saulėtas, šiltas.

The First and Create# 
Lithuanian Daily iri America

su Pietų Afrika. Daugelis Pietų 
Afrikos piliečių yra Zimbabvėje 
investavę savo kapitalų.

Bugsėjo 5: Obdulija, Lauren; 
cijus, Dingą, Medūnė, Vaidval- 
dis, Teisutis.

SOVIETŲ SĄJUNGA YRA PRIVERSTA REMTI KOM 
PARTIJOS SEKRETORIAUS GIEREKQ REŽIMĄ

BILLIO SANTYKIAI SU 
BANKININKU B. LANCE

SOVIETŲ PASKOLA LENKIJAI 
RODO PRITARIMA SUSITARIMAMS

— Zimbabvės respublika nu
traukė diplomatinius santykius

LIETUVOS KLAUSI 
MAS MADRIDE

geidavimus JAV vyriausybei.
(ALT Informacija)

Baltųjų Rūmų sušauktoje or
ganizacijų atstovų konferencijo
je dalyvavęs Amerikos Lietuvių 
Tarybos pinnininkas dr. K. Šid
lauskas specialiu raštu kreipėsi 
j Valstybės departamento pata
rėjų Madrido konferencijos klau
simais Rozanne L. Ridgway, pri
mindamas, jčg Helsinkio suda
rytų principų VIII punkto pa
baigoje pažymima, kad susitari
mą pasirašiusieji kraštai nevar
tos prievartos,veiksmų. Svarbu 
atitaisyti šio principo pažeidi
mus. Tą VIII punkto įsipareigo
jimą Sovietų Sąjunga sulaužė

ĮSTATYMĄ^ APSAUGOTI 
CLADARBUOTOJUS .

KRAŠTO GYNYBA BLO 
GAME STOVYJE

GRAŽUOLĖS IR PREZIDEN 
TINTAI KANDIDATAI

’VALTERIO POLOV
CHAK BYLA

VARŠUVA. — Lenkijos žinių 
agentūra PĄP trečiadienį pas-

VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA ĮVYKS TIK PO JAV 
PREZIDENTO RINKIMŲ

prieškomunistinės jėgos 
savo subversyvią veiklą.

EGIPTO IR IZRAELIO VYRIAUSYBĖS 
NUTARĖ ATNAUJINTI DERYBAS

WASHINGTON, D.C. — Ne
priklausomam kandidatui j pre
zidentus John Andersonui buvo 
pranešta gera naujiena, kad jo 
pajamos rinkimų išlaidoms pa
dengti žymiai padidėjo. Trečia
dienį gavo $174,000 ir dabar turi 
$5.89 milijono kaso'je. Iki šiol 
Andersonui vis trūko pinigų. Jis 
turėjo atsisakyti planuoto vidu
rio vakarų krašte taip vadina
mo “Whistle-stop”, nes neužte
ko pinigų. Abu >jo konkurentai 
turi išnuomotus lėktuvus. An
dersonui tai per didelis liuk
susas.

Gerą žinią pranešė Federalinis 
rinkimų komitetas, kad jeigu jis 
lapkričio mėn. 4 dienos rinki
muose surinks mažiausia 5 pro
centus visų balsų, tai tada jis 
gaus' milijonus dolerių iš val
džios, kaip ir kiti prezidentiniai 
kandidatai. . - -

— Ford Motor kompanija jau 
skelbia, kad pavasarį išleis nau
ją sportinį automobilį, kuris bus 
kaip magiškas 1955 m. Thunder
bird ir daugumai patiks. Bus 
prieinama kaina, kaip 1965 me
tų Mustang. Automobilis bus 
dviejų rietu, priekiniais ratais 
varomas, sport coupe. Jau yra 
pagamintas Wayne, Mich., fab
rikuose.

Nemalonios žinios pasiekė iš 
Georgia valstijos, šios valstijos 
sekretorius pranešė, kad Ander- 
sono pavardės nebus rinkimų są
rašuose, nes jis nesurinko ati
tinkamo, reikiamo parašų skai
čiaus.

PERSPĖJA NĖŠČIAS
MOTERIS

Egipto prezidentas SadataS 
ieško visokių galimybių Ar

timuose Rytuose taikai 
išlaikvti.

ANDERSONO RINKIMINIAI
REIKALAI

Po JAV specialaus atstovo 
Sol M. Linowitz pokalbių su Iz
raelio premjeru Menahem Be
ginu ir po jo konferencijos su 
Egipto prezidentu Anwar Sada- 

; tu, jaučiasi atvanga Artimuose 
Rytuose. Trečiadienį Egipto sos
tinėje paskelbta, kad sekančių 
savaičių bėgyje bus atnaujinti 
pasitarimai tarp Egipto ir Izrae
lio delegacijų palestiniečių au
tonomijos klausimais, gi viršū
nių konferencija su JAV bus 
lapkričio mėnesyje, po preziden
to rinkimų.

Pries šiuos nutarimus prem
jeras Begin painformavo Egip- 

, to prez. Sadatą, kad bus paleisti 
iš kalėjimų kai kurie palestinie
čiai, sumažins naujų kolonijų 
kiekį ir derybų metu iškels savo 

. įstaigą iš Jeruzalės. Sol M. Li- 

. nowitz, paskelbdamas šias ži- 
j nias Aleksandrijos ’mieste, ne
nurodė tikslių datų, tik pareiškė 
įsitikinimą, kad Izraelio ir Egip 

i. ta derybų delegacijos susitils 
• laike dviejų, savaičių.

Palestiniečių grupių vadų aps 
! kaičiavimu, Izraelio kalėjimuo

se yra apie 8.000 palestiniečių. 
Kiek iš jų bus paleisti paaiškės 
uzTeletos dienų- Sol M: Lino
witz šiandien grįžta į Washing- 
toną ir painformuos prezidentą, 
taip pat Valstybės dep^rtmegtą

Šiemet nuostolius padidino 
streikas, kuriame dalyvavo virš 
350,000 darbininkų. Jie streika
vo tris savaites. Sovietų suteik
ta paskola laikoma pritarimu 
susitarimams su darbininkais. 
Savo streiku jie laimėjo algos 
pakėlimą, darbo sąlygų pageri
nimą ir savo profesinių sąjungų 
arba unijų sudarymo pripažini
mą. . \

WASHINGTON, D.C. — Libi
jos agentas, kuriam buvo pa
vesta užmegzti d-augiškus ry
šius su Billy Carter, pirmiausia 
kreipėsi į prezidento gerą drau
gą Bert Lance. Taip nustatė Se
nato apklausinėjimo komitetas.

Šis komitetas nori priversti 
bankininką B. Lance, kad jis pa
pasakotų savo ryšius su Libijos 
agentu ir kitais klausimais. Jie 
norėtų žinoti, kaip, Billy Carter, 
paprastos gazolino stoties savi
ninkas, galėjo' sudaryti tarptau
tines naftos derybas, siekiančias 
milijonines sumas.

Turimomis žiniomis, B. Lance 
atsisakė kooperuoti su Senato 
komitetu. Jis laišku pranešė se
natoriui Birch Bayh (D.), kad 
anksčiau, 1977 metais, jį ąpklau- 
sinėjant, jis turėjo milijoną do
lerių nuostolio, nes komitetas 
neišlaikė paslapties ir žinios pa
siekė spaudą.

Komitetas iki šiol nežino, 
kaip Billy Carter susitiko Libi
jos agentus ir kaip vėliau jis su
gebėjo sudaryti kontraktą su 
Amerikos naftos korporacija ir 
gauti tarpininko atlyginimą už 
Libijos naftos pristatymą.

DĖL VLADO ŠAKALIO 
KREIPĖSI Į MUSKIE '

? Amerikos Lietuvių- Tarybos 
pirmininkas- dr.. Kazys Šidlaus
kas telegrama kreipėsi į Vals
tybės departamento sekretorių 
Edmund S; Muskię, -informuoda
mas, kad vienas iš 45 pasirašiu
sių pabaltiečių memorandumą 
Maskvai — Vladas. šakalys — 
yrą pabėgęs į Švediją ir dabar 
prašo politinio pabėgėlio teisių.

Paduodama jo adresa švedi-
5 * 1' - " \ *

joje, dr. K. Šidlauskas; paprašė 
Mpškiė-'l^yeįjrti, -įa<Jį.. šakaliui 
bijtų suteiktos politinio, pabėgė
lių teisės. U i - ’ . j, Y ;

Džiugu, kad V."Šakalys jau 
JAV-se. Rugsėjų 2 dieną VLIKe 
buvo spaudos konferencija su 
V. Šakaliu. Tuo tarpu jis į JAV 
atvyko laikina viza.

122 povandeniniais laivais. Ka
riniu pajėgumu rusai labai vir
šija mus ir tas santykis vis di
dėja puūšų nenaudai, — laiške 
pažymima. Y-S

vargintą ūkį, paskyrė stambią 
ekonominę paskolą tvirta valiu
ta.. Paskolos dydis nenurodo
mas.' Gal būt tik ekonomistai 
gali spręsti apie jos dydį, žinant, 
kad Lenkijos biudžetas buvo 
suvęstas. su 20 bilijonų dolerių 
deficitu. Jis atsirado dėl blogo 
planavimo ir dėl blogos vadovy
bės, kas yra charakteringa vi
siems komunistiniams kraštams.

Dauguma Miss America gra
žuolių pasisakė už Reagan į pre
zidentus. Iš 44 apklausinėtų, 19 
pasisakė už Ronald Reagan, 11 
pasirinko Jimmy Carter, 8 — 
John Asderson. Penkios neapsi- 
sprendusios ir viena atsisakė 

• pareikšti savo nuomonę. Įdomūs 
lyra jų komentarai:
| ~ Galbūt JR (artistas iš vai
dinimo Dalias) būtų geresnis, 
bet kas žino? — pasakė Ander
sono gerbėja.

“ Aš manau, kad dabar nežiū
rima į tai, kas geresnis tai vie
tai, bet kas padaro mažiausia 
klaidų, — Carterio gerbėja pa
sakė.

“ Aš manau, kad yra pasirin
kimas iš trijų “evils”, — kita 
Carterio simpatikė pareiškė.

~ Laikas yra pakeisti, — pa
sakė demokratė, bet Reagano

CHICAGO, Ill. — ACLU — 
Amerikos civilinių teisių orga
nizacija norėjo, kad teismas 
berniuko W. Polovchak klausi
mą paliktų šeimai išspręsti, nes 
valstybė neturi teisės kištis į šei
mos vidaus reikalus. Teisėjas tą 
prašymą atmetė.

Teisėjas Joseph C. Mooney pa
skyrė kitą antradienį apklausi
nėjimą, kur bus sprendžiamas 
12 metu berniuko likimas.

Dabar Walter Polovchak gy
vena privačioje šeimoje ir tre
čiadienį kartu su kitais vaikais 
buvo įregistruotas mokyklos 
7-ajame skyriuje.

— Chrysler korporacija nesu
spėjo taip greit atleisti tarnau
tojų ir sumažinti operacinių iš
laidų. Gerald Coldwel, korpora
cijos finansų patarėjas, sako, 
kad išlaidu sumažinimas užtru
ko ilgiau, negu buvo sumatyta. 
Iki šiol sumažinta 50 proc. raš
tinės tarnautojų ir uždaryta apie 

| tuzinas fabrikų.

— Keturiolika iš 30 sargų 
Lake apskrities kalėjime atleis
ta už nesilaikymą nustatytos 
tvarkos saugant kalinius. Rug- 

j'piūčio 10 dieną trys kaliniai pa
bėgo. Jie surišo sargą, atėmę 
raktus, kai jis įėjo į jų celę. Visi 
kaliniai vėliau buvo vėl sugauti. 
Kiti septyni sargai suspenduoti.

— Aukšti Pentagono pareigū
nai išvyko į Kiniją dviejų sa
vaičių vizitui ryšium su karinių 
reikmenų pardavimu. Gynybos 
departamentas pareiškė, kad bus 
palaikomi nuolatiniai ryšiai 
sprendžiant gynybos problemas.

WASHINGTON. — Nėščios 
moterys jau seniai buvo perspė
tos, kad nevartotų rūkalų ir al
koholinių gėrimų. Dabar valdžia 
perspėja būsiančias motinas, kad 
susilaikytų ar bent gerokai su
mažintų kavos, arbatos ir colos 
gėrimą, nes kofeinas gali pa
kenkti naujagimiui.

Pirmasis premjero pavaduoto
jas Mečislovas Jagielskis, vado
vavęs deryboms su Dancigo dar 
bininkais, pareiškė, kad Sovietų 
paskola suteikia Lenkijai gali
mybę pirkti maisto produktus iš 
rytų Vokietijos, Čekoslovakijos, 
Vengrijos, Bulgarijos ir Rumu
nijos. Taip pat bus perkama 
žaliava chemikalų dirbtuvėms 
bei agrikultūros industrijai ir 
plieno fabrikams.

Nežiūrint suteiktos paskolos, 
Sovietų politiniuose sluoksniuo
se lieka nuomonė, kad Lenkijos 

tęsia

nuos jis vadina ląpai^>, pogųŠy
viais. Savo pareiškiįie^jfs'jpibri 
žė šiuos dalykus:

— Egiptas ir Izrajiis prųodŽįš 
ta Camp David nu^Įriihųsf 've
dančius taikon Artinįžffšiu£' Ry- 
. . ’ yžJš» j 'litus.

— Pastoviam Izraeįcf JtTEgiįį- 
to bendradarbiavimuKv-reįkaliiį- 
gas stiprus pagrindas,’pasitikį, 
jimas ir draugystė. <■'

— Egiptas ir Izraelis atnau
jins derybas palestiniečių klau
simais ir pradės ruoštis viršū
nių konferencijai.

BUS SUDAROMA NAUJA 
ALTOS VADOVYBĖ

— Robert Genetski, Harris 
banko ekonomistas, mano, kad 
paskolų procentai nuo. dabarti
nių 11.5 proc. gali vėl pakilti iki 
13 ar 14 proc., nes Federalinis 
rezervų bankas vis mažina pi
nigų kiekį apyvartoje. Tuo tar
pu Roberi Dedireck, Northern 
Trust banko ekonomistas, mano, 
kad paskolų procentas turėtų 
kristi bent iki 10 proc. Jis nema
to priežasties, kodėl paskolų 
nuošimčiai turėtų žymiai pašok
ti aukštyn.

' Sukaktuvinis, 40-asis,' Anieri- okupuodama Baltijos valstybes, 
kos Lietuvių Tarybos suvažiavi- Dėl to Madrido konferencijoje 
mas ša.ūkiamaš spalio 18 d. Tau-reikia iškelti reikalą, kad būtų 
tiniuose Namuose, Chicagoje.' Baltijos valstybėms grąžinta ne-, 
Vienas' iš svarbiausių šio šuva- J priklausomybė. Ypač tokį reika- 
žiayimo darbų, bus, kaip kasmet,' lavimą Madride reikia padaryti 
naujos ALTos vadovybės suda- turint minty JAV Kongreso re- 
ryfnas. Pagal statutą^ kiękvięną zoliucijos Nri 200 pareikštus pa- 
ALTą' sudaranti centrinė orga
nizacija skiria savo narius į 
Amerikos Lietuvių Tarybą ir į 
valdybą.
: ' ALTą sudaro 13 centrinių or
ganizacijų: Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų Federacija, 
Amerikos’ Lietuvių Socialdemo
kratų Sąjunga, Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga, Amerikos, 
Lietuvių Tautinė' Sandara, Susi- 
vienijimąs Lietuvių Amerikoje, 
Lietuviu Katalikų Susivieniji
mas 'Amerikoje, Amerikos Lie
tuvių Romos Katalikių Moterų 
Sąjunga, Lietuvos’ Vyčiai, šiau
rės-Amerikos Lietuvių Studentų 
Sąjunga, Lietuvos .Atgimimo 
Sąjūdis, Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjunga, Ąmerikb's LJętuvių 
Respublikonų Fe d e racija ir

WASHINGTON.—Atst. Rūmų 
Juridinis komitetas 21-8 balsais 
priėmė įstatymo projektą, pagal 
kurį visi, įskaitant ir spaudą, ku
rie išduos, atskleis agento tapa
tybę, bus baudžiami, šis įstaty
mo projektas bus tuoj perduo
tas Atstovų Rūmams priimti. 
Manoma, kad Senato teisinis 
komitetas panašų įstatymą pri
ims šį penktadienį.

šis įstatymas ypatingai palies 
Covert Action Information Bul
letin, kuris nuolat skelbia Ame
rikos piliečių, dirbančių amba
sadose, sąrašus, vadindamas 
juos ČIA agentais.

Šio įstatymo kritikai sako, kad 
tai bus suvaržymas spaudai 
konstitucinės žodžio laisvės. 
Įstatymo leidėjai mano, kad 
įstatymas yra būtinai reikalin
gas apsaugoti ČIA darbuotoj u j 
nuo spaudoje ar kaip kitaip už
puolimų.

SAN DIEGO (AP).— Išeinan
tieji pensijon admirolai ir gene
rolai pareiškė, kad silpnos kraš
to’ apsaugos pajėgos Ameriką 
dabar pastato į didesnį pavojų, 
negu bet kada nuo Pearl Harbor 
įvykio. Rusijos pajėgos per ke
lis paskutinius metus labai pa
augo, nežiūrint, kad mūsų eko
nominis stovis daug geresnis 
negu rusų.

Laiškas išsiųstas rugpjūčio 
30 dieną per San Diego žinių 
centrą. Ten rašoma, kad rusai 
turi 1,500 laivų ir 338 povande- 
ninius laivus, kurių 147 yra a to-
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GUBERNATORIUS PRAŠO 
DAUGIAU KAREIVIŲ

MADISON. — Wisconsin© gu
bernatorius Lee Dreyfus papra
šė Baltuosius Rūmus, kad duotų 
daugiau kariuomenės, nes turi 
įvesti geresnę tvarką kubiečių 
McCoy tovykloje. -t

Kariunmehę saugcf tik kubie
čių judėjimą, b adaus tvarką 
atlieka patys kubiečiai. Guber
natorius turi davinių, kad ten 
yra susidariusios gangės, kurios 
plėšikauja, primuša silpnesnius 
ir išniekina moteris. Žmonės bi
jo viešai skųstis, nes bijo, kad 
skaudžiai .neatkęršytų.

MERĖ J. BYRNE DAVĖ 
POPIEŽIUI $10,000

ROMA, Italija. — Laike au
diencijos, Čikagos merė Jane 
Byme davė popiežiui Jonui Pau
liui II $10,000 dovaną lenkų fon
dui pagelbėti streikavusiems 
lenkų darbininkams. Popiežius 
jai pasakė, kad jam malonu su 
ja vėl susitikti. Pirmą kartą jie 
susitiko Čikagoje, kada popie
žius lankėsi Amerikoje. “Gerai, 
kad toks svarbus miestas kaip 
Čikaga turi burmistrę moterį”, 
pridėjo popiežius.

Paklaustas, ar jis nemano vėl 
kada nors aplankyti Čikagą, po
piežius atsakė, kad jis tikisi tai 
padaryti. Ypač džiaugėsi bur- 
mistrės duktė Kathy Byrne, nes 
popiežius ją atpažino ir atsimi
nė, paklausdamas ar ji dar lan
ko mokyklą.

Kreipdamasis į monsinjorą 
Edward Egan, popiežius prašė 
parduoti kardinolui Cody ge
riausius jo linkėjimus.
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ANT. PLEšKYą

PLB pirmininko Vytauto Kamanto 
pokalbis su “Margučiu”

Pokalbis buvo perduotas per 
3 “Margučio” radijo programas. 
Aš č‘- 'di- ž<~dm perduodu tik 

1989 8 28. pasikalbė
jimo dalį.

Pe*rutis (Margutis: — Iš Ins- 
bmko (lusbruck) kur gi keliavo 
te, kokia kryptimi?

Kymantas: —.Iš Insbruko per 
Miuncheną (vok. Muenchen, 
an?l. Munich) nuskridau į Lon
doną. Ten turėjau susitikti su 
Didž. Britanijos Lietuvių Sąjun
gos vadovybe, su jais pasitarti 
dėl ateinančių metų bendro* 
veiklos ir aplankyti Lietuvos 
atstovą Vincą Balicką' Londone. 
D dž. Britanra yra gana veikli 
ir ten visą lietuvišką veiklą 
bendruomeninę veiklą, vykdo 
Didž. Britanijos Lietuvių S-ga. 
Vienas iš tos S-gos kūrėjų yra 
kaip tik mūsų valdybos vice- 
pirm. Mečys šilkaitis, dabar gy
venąs, neseniai persikėlęs į Flo
ridą. Praėjusiais metais Euro
pos pirmininkų suvažiavime bu
vo duoti įgaliojimai, kad lietu
viams Didž. Britanijoje atsto
vaus Didž. Brit. Lietuvių S-ga. 
Ten anksčiau veikė Lietuvių. 
Bendruomenės vardu organiza
cija, kuri buvo sudaryta eilės 
organizacijų, kaip šv. Kazimie
ro parap jos komitetas, kaip ei
lė kitų organizacijų susirinkę 
sudarė, taip vadinamą, Didž; 
Brit. Lietuvių Bendruomenę, ir 
jų paskutinis susirinkimas—su- 
važ'avimas buvo maždaug prieš 
aštuonis — devynis metus- Ir 
per tą eilę metų, dalis žmonių 
išvažiavo, iškeliavo į Australi
ją į Ameriką kai kurie iškelia
vo į amžinybę ir 1 ko tik keli 
tos, prieš aštuonis metus išrink
tos valdybos nariai. Tai praėju
siais metais' buvo prašyta, kad

tuvius, kurie leidžia “Europos 
Lietuvį”, turi savo sodybą, savo 
namus ir kas metai šaukia savo 
suvažiavimus, renka naują val
dybą. Ir dabar šių metų visuo
tiname suvažiavome nauju val
dybos pirm, buvo išrinktas po
nas Zigmas Juras. Jo žmona va 
dovavo jų tautinių šokių grupei, 
kur čia lankėsi Chicagoje. Ten 
nuvažiavęs aš susitikau su jais 
r jiem jau pranešiau, kad galu
tinai, visiškai Didž. Brit. Lietu
vių S-ga atstovauja Didž. Brit. 
lietuviams PLB šeimoje.

Petrutis

tų įvykti spalio mėnesį, žodžiu,

♦

Chicagos uostasKarnoms

tarpyje atsirasti bent kuriame 
“karštame” žemės krašte. Pla-

f

prie durų. Tokiomis iš. aukšto 
supintomis reveliacijomis nesi
norėtų tikėti, bet dėl visa ko ga
lima ir peržvelgti.

J. J-tis
t

Tai reiškia, iki 
šiol ta veikusi, kurios valdyba 
buvo išrinkta, kaip sakote, prieš 
3 metus, ta bendruomenė nus- 
'.os veikusi, reikia manyti.

Kamantas: — Priklauso nuo 
jų, nes jie yra tiktai valdyba, 
keli žmonės, konkrečiai yra ke
turi ar penki žmonės, bet jie jo
kio mandato neturi šiuo metu 
ir kaip sakiau jie nėra jokių su
važiavimų, jokių susirinkimų da 
rę...

(Palyginkite Kamanto prane-1 čiai, kad jie išsilaikytų sav> tar
simą su Aniceto Žemaičio pra- j pe ir ypatingai jie susirūpinę sa- 
nešimu’“Anglijos Lietuvių Ben> vo jaunimu. Ir po jaunimo k<*u

koje ir Kanadoje. Antra, ką 
pastebėjau, kad pą labai susi
rūpinę savo ateitimi Jie prašė 
ir jiem pažadėjom • Kiekvienam 
kraštui. kokią nors pagalbą atei-

: druomenė uždaryta”, “Naujie
nos” 1980-.8.27. A. PI.)

Petrutis: — Dabar, jeigu tokį 
klausimą iškelčiau, ar galėtume 
te keliais sakiniais susumuoti 
visą savo kelionę Vakarų Eu
ropoje? :

Kamantas: — Bandysiu. Pir
miausia nuvažiavęs pajutau, pa
mačiau ir girdėjau keletą daly
kų. Pirmasis yra tas, kad Eu
ropos lietuviai yra gana pozity- Vokietijos Bendruomene ir la- 
vus, ‘gana kultūringi, stipriai lie 
tuviški ir labai gerai pažįsta da
bartinę. LIETUVOS padėtį. Jie 
gauną .daug informacijų iš LIE
TUVOS ir daug informacijų j

greso praėjusiais metais mato
me, kad jaunimo kongresas 
jieips daug naudos atnešė, kuri 
dabar pasirodo. Konkretūs du 
dalykai iš to, būtent: jaunimo 
kongresą rengė komitetas, ku
riam vadovavo Andrius Šmitas. 
Andrius Šmitas šiuo metu yra 
pasidaręs Europos lietuvių tokiu 
vadovu, natūraliu vadovu, kuris 
rūpinasi Vasario 16 gimnazija,

bai gražiai pirmininkavo, prave
dė pirmininkų suvažiavimą. Ant 

■ras gal būt yra toks pastebėtas 
dalykas -tai, kad daug jaunimo 
dalyvavo tose studijų savaitėse. 
Ką tik baigę abiturientai buvo 
trys atvažiavę, keli studentai ir 

kuri apima visus Didž. Brit. lie-1 formuoti negu mes čia Ameri- kelios studentės. Proporcingai

jie kaip nors įsijungtų, susitar- LIETUVĄ' .nukreipia įvairiais 
tų su Didž. Brit Lietuvių S-ga, būdais. Jie yra daug geriau in-

IŠLEISKIME “LIETUVIŲ ARCHYVĄ’
Po pirmosios bolševikinės oku mai į Sibirą pirmojo bolševik- 

pacijos metų (1940. VI.15-1941., mečio metų- Kadangi šios kny- 
VI.22), Lietuvoje buvo išleisti 
keturi “Lietuvių Archyvo.” to
mai. Pirmuosius tris, tomus re
dagavo rašytojas J- Balčiūnas— 
švaistas, o ketvirtąjį —P. Ba
bickas. Nuo 1943 metų, L. Ar
chyvo redagavimą perėmus J. 
Leonavičiui, sekančių tomų jau 
nebesuspėta išleisti. Vėliau J. 
Leonavičius iš Lietuvos išsivež
tą medžiagą paskelbė Dirvoje 
(1950. VII. 6-1951. IX.20) ir Nau 
jienose (1954. X-XI). Kun. dr. 
J. Prunskio pastangomis, 1952m. 
buvo išleista III-jo tomo antroji 
laida, kuri jau yra seniai išsi
baigusi.

šio Liet. Archyvo tomuose bi> 
vo smulkiai dokumentuoti ne
kaltų Lietuvos žmonių kankini
mai, žudymai, teroras ir trėmi-

: *

Cold war.

jų ten buvo apie 10-12 procen
tų. Ir jie labai gerai lietuviškai 
kalba ir gerai-lietuviškuose rei
kaluose orientuojasi, žodžiu, 
kad ateitis yra gana gera Euro
poje ir iš ten parsivežiau tokį 
paskatinimą ir svarbiausia jų 

. įvertinimą. Jie labai gerai įver
tina PLB pastangas su jais pa
laikyti ryšį, jiem padėti. Aš jų 
prašiau, kad jie mum padėtų

gos buvo leidžiamos vokiečių 
okupacijos metu, tai tiražas bu- 

i vo labai ribotas.
Dėl vykstančio II-jo Pasauli-

■ nio karo, tik vienas-kitas šių 
svarbių dokumentinių knygų eg 
zęmpliorius tegalėjo patekti į! 
užsienį. Kelis tų knygų egzem-

■ pliorius, bėgdami nuo raudono
jo teroro, su savimi pasiėmė ir 
atsivežė 1944-jų metų pabėgė
liai — tremtiniai. Teko matyti 
vieną — kitą tų knygų komplek 
tą ir JAV-se. Dabar, laisvame 
vakarų pasaulyje, šios knygos 
yra didelė bibliografinė reteny
bė, o. okupuotoje Lietuvoje tuo 
labiau, nes už šių knygų turėji-

. mą buvo skiriamos didelės baus j 
mės. Galima tvirtinti, kad šių 
knygų ir ok. Lietuvoje nebėra, 
o vienas ar keli egzemplioriai 
ten yra laikomi po devyniais už 
raktais, “specialiuose fonduose”.

Šie Liet. Archyvo tomai yra 
dalis mūsų tautos istorijos, da
lis jos kentėjimų golgotos. Mes,

- 9 Mums lietuviams gerai zi- 
' nomas kolumnistas Jack Ander
son yra paleidęs straipsnių seri
ją kur informavo iš jo gerai pa
tirtų šaltinių, kad dar prieš 
Amerikos prezidento rinkimus 
rengiama invazija į Iraną. Dau
gelis laikraščių, kaip rašo Wa- 

. chipgtono savaitraštis “The Spot 
light”, tuos Andersono straip
snius nespausdino.

To pat laikraščio rugsėjo 8 d. 
laidoje James Sibbet, finansų 
analistas, ir Newsletter leidėjas 
iš Pasadena, Kalifornijos, taipgi 
rašo, kad invazija "į Iraną dar 
bus prieš rinkimus. Sovietų Ru
sija sustabdė aukso pardavinė
jimą General Motors uždarytą 
Willow Run gamyklą vėl atida
rė ir gamina tankams transmi
sijas. Chrysler bendrovė pradė
jo gaminti pačius tankus, ku
rie bus varomi turbinine jėga ir 
išvystys greitį net iki 70 mylių 
per-valandą.

Kiekvieną dieną atomo bom-1 
bos ir visokie “technikai” iš Do- < moka administruoti valstybės 
ver, Anglijos, keliauna į Egip- { turtą. Buvusioje Pietų Korėjos 
tą. Tenai Irano generolas sku- į vyriausybėje Nam Duck Woo 
biai rengia armiją, remiamą va
kariečių ginklais ir kitu aprūpi
nimu įsiveržimui į Iraną, kur 
galvoja vėl atstatyti morarchi- 
nės formos valdžią Irane. Šiam 
žygiui rėmėjai yra Egiptas, Ang 
lija, JAV ir gal Izraelis. Galvo
jama ir. šiaip ir taip, kad-gali ir

NAUJAS PIETŲ KORĖJOS 
PREMJERAS

SEOUL, Pietų Korėja. — Nau
jas P. Korėjos prezideųtas Cihun 
Doo Hwan premjeru paskyrė 
buvusį vicepremjerą Nam Duck 
Woo.

Prezidentas Chun Hwan renka 
naujus žmones vyriausybei su
daryti ir žinančius kraštą val
dyti. Naujas premjeras baigė 
mokslus Amerikoje. Nuo 1974 
iki 1978 metų JAV-se studijavo 
ekonomiją. Gerai išlaikė egzami
nus, laisvai kalba angliškai ir

. buvo premjero pavaduotojas.
Nauias n rezidentas vra isNaujas prezidentas yra įsiti

kinęs, kad premjeras Naru pa
jėgs sustiprinti krašto ūkio- rei
kalus, kurie paskutiniu .metu 
pradėjo šlubuoti. Prezidentas 
pakeitė vyriausybę^ bet jis pali
ko' valdžioje 7 minisįerius,f ku
rie pavyzdingai ėjo;įpaie^gas.

&
14 asmenų apkaltinti val&ty- 
binių mokesčių sukčiavimu.

Keletas Cook County nuosa
vybių mokesčių Apeliaciniųl Rū
mų Tarybos narį^^.^Q_ apkal
tinti nešvariu? škvtž'pareigųięj^ 
mu ir mokėtojų mokesčių "pasi
savinimu.

Kada nuo'savybių savininkai 
tikras dalykas. Izraelio premje-.Pas^s^^s^av0 ApeliacinianaSįrų- 
ras Menachem Begin taipgi no-| marus neteisėtų mokesčių iš- 
ri, kad Amerikos stiprios jėgos" 
būtų Viduriniuose Rytuose ir 
būtų aptvarkyti išdykę arabai 
bei užtikrintas alyvos tiekimas 
į Vakarus iš Persijos Įlankos.

Prez. Carterio žinioje yra taip

Sovietai įsivelti į šį kpųfliktą ir 
tuo pačiu iškilti-naujas atomi
nis karas- Daleidžiama ir tai, 

' kad Sovietai, įsivėlę į Afganis
taną, liks nuošalyje.

Būk, dabartinio prezidento 
Carterio idėja yra, kad dar prieš 
rinkimus išvaduoti Irane laiko
mus 52 amerikiečius įkaitus. Jei
gu pavyktų išvaduoti įkaitus, 
tai prez. Carterio perrinkimas 
antram terminui būtų kaįp ir

reikalavimo, kai kurie tos tary
bos nariai tą reikalą taip 'su
tvarkydavo, kad atgauti per 
virš nuosavybių vertės sumokėti 
mokesčiia eidavo didele dalimi 
j tyrinėtojų kišenes. ' -r; '

laisvojo-pasaulio lietuviai, turi-Į vadinamas “Unilateral Corps”, 
me retą progą ir. pareigą pa. į vadovaujamas generolo Voline
tarnauti savo tėvynei ir nuo J Warner. Šis korpas susideda iš 
žiauraus okupanto žuvusiems tė| visų ginklų rūšių su 110,000 vy- 
vynainiams. Kol dar nevėlu, kol! rTl jėga, ir gali 18 valandų laiko- 
dar yra kas domisi skaito ir su! —

• Senas vilkas į aketę uode
gos nekiša. (Lietuvių priežodis)

1

visokiais būdais, o jiems pažadė pranta mus4- tautą ištikusią tra-j perrinkti raides (tūriu mintyje

wrong and self-sufficient. And they're helping mew 
*4 ves to safe, dependable savings By taking Mock to 

America with the Payroll Savings Hwfc.
Buy United States Savings Bond*-

gėdiją, perspausdinkime šias 
taip svarbias dokumentines kny 
gas. Kadangi šių knygų redaguo 
ti ir raidžių rinkti nebereikėtų, 
tai perspausdinimo išlaidos bū
tų paligynnti mažos (turiu min
tyje ofseto būdu spausdinimą.) 
Išleidimo iniciatyvos galėtų im
tis kuri patriotinė išeivijos orga
nizacija, ar pavienių, šį svarbų 
reikalą suprantančių asmenų 
būrelis.

jau Amerikos it' Kanados lietu
vių pagalbą. - -

Petrutis: — Žodžiu, toks ar
timas, nuoširdus bendravimas, 
galima sakyti, yra užtikrintas.

Kamantas: — Yra užtikrintas L 
ir ypatingas dėmesys, tiesa, ku- , 
rio taip neišryškinau, bet ten vi
są laiką buvo- Ten mes gana 
daug kalbėjom apie pogrindžio 
spaudą, kuri ateina iš LIETU- ■ 
VOS. kaip tą pogrindžio spaudą 
skleisti išeivijoje, kaip surasti 
būdų, kad apie tą pogrindžio 
spaudą būtų informuojama LIE 
TUVA. Tai ot-buvo vienas ir 
studijų savaitės toks ot dalykas 
keliamas, taip pat buvo ir pir
mininkų suvažiavime. Detales 
čia jums nepapasakosiu, bet la
bai- konkrečiai sutarėme visą ei
lę darbų atlikti.

Petrutis: — Ačiū už informa
ciją, ačiū už išsamų pasikalbę- /tikras, kad atsirastų daug pre- 
j-imą.

Jokių savo komentarų neduo
du. bet kas atydžiai ši pasikal
bėjimą perskaitys, komentarus 
ir išvadas pasidarys- pats.

Mano nuomone, pakaktų at
spausdinti po 500 egzempliorių. 
Kiekvieno tomo perspausdini
mas apytikriai kainuotų po 
2-3000 dol. Visų keturių tomų 
išlaidos — apie 8-12000 dol. Ga- 

• įima būtų platinti gana pigiai, 
po 5 ar 6 dol, už tomą. Knygas 
išplatinus, sugrįžtų visos išlai
dos, nuostolių neturėtų būti. Pas 
kelbus iš anksto spaudoje, esu

medžiagą, paskelbtą Dirvoje 
1950-51 m. ir Naujienose 1954 
m.), žinoma, tolimesnių bolševi
kinės okupacijos metų dokumen 
tinė medžiaga mums nėra priei
nama, todėl turėtume pasitenkin 
ti bent tos medžiagos perspaus
dinimu, kurią turime, t. y. iš 
pirmojo bolševikmečio.

Perspausdiname daugeli kar
tais ir nelabai vertingų knygų, 
o minties dėl Lietuvių Archyvo 
perspausdinimo iki šiol niekur 
neteko pastebėti. Labai norė
čiau išgirsti ir kitų skaitytojų 
pasisakymus šiuo neatidėliotinu 
reikalu. Skubėkime, nes laikas 
greitai bėga. E. J.

ENERGY B
WISE K

Organize car pool® ta » 
save gasoline. / 
Don't be a Bom Lėtėti

4
4

i numeratorių ir rėmėjų.
Perspausdinus minėtus ketu

ris tomus, būtų galima išleisti ir 
tolimesnius, kurie kainuotų jau 
daugiau, nes reikėtų iš naujo

PASSBOOK 
SAVINGS 
the best way to
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> was bad enough we. Kad to fight the British

and freezing temperatures. All serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing.

No* E N vtA 

d 5 w*r«(4M 
Bond* ran be

It was an armv long on courage, 
that on money

And then the nx-acy came 
lome $27AXXCt\) from the 

new Americans.

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jobo 17:17-

1R PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jono 8:32

America

ŠV RAŠTO 
NA UJAS1S TESTAM ENTAS 

IR PSALM AI
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Rašo VLADAS RASČIAUSKAS

Ka-| 
visi
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bio-

?n VLADAS RAŠČIAUSKAS

KLEMENSAS JŪRA Kaip ten bebūtų, matome, kad 
bcndradąrbiantojai visais fron-

T
i '

t , į" ■■
Nusileidus lėktuvėliui Klavok 

įlankoj, tuoj prisistatė. “Prince 
of Wales lodge” savininkas, pa
ėmė manę lagaminus, pasakė, 
kad turi man paruoštus kamba
rius, ir paprašė kartu su juo va
žiuoti.

^Pasirodo, kad šios vasarvietės 
savininkas, yra indėnas. Maniau, 
k^dįbūsių apgyvendintas pačio
je. Klavofe įlankoj e, bet jo- vasar
vietė yra dideliame miške. Jis 
tęn įsitaisė, įrengė visus patogu
mus’ir gyvena kaip ponas.
i Aš Maniau, kad “Prince of 

Wales lodge” bus didelis vieš-i 
būtis sū šimtais kambarių, bet j 
pasirodo, kad visa jo vasarvietė 
tt&į' tiktai;į2 ^kambariui Bet jis 
turi viską taip gerai suplanuotą, ; 
kad jo vasarvietė visuomet yra 
pilna. Mat, jis iš anksto sužino, 
kiek dienų ir naktų svečiai ten 
praleiš ir paskui pagal tas infor
macijas taip sutvarko dalykus, 
kad1; nė yiėnasi kambarys nebūtų 
tuščias.

Pasirodė, kad jis turi vasaro
tojų, kurie pas jį atvažiuoja me
tai aš metų. Yra Tokių, kurie at
važiuoja pu du kartus į metus. 
Ten. praleisti savaitę kainuoja 
$1,560. Bet jis aprūpina viskuo. 
Gauni patį geriausią valgį, ir ve
ža pažuvauti —?į upes ir į van-

I denyuą. Galima prisizuvauti sal- 
mono, lydekų, gellonvidurių ir 
sidabrinių ii;>ėlakių...

Nuo bąhmlžio prud’ids iki 
spalio pabaigos įvairios žuvys 
plaukia į upių įtakas įkrų dili. 
Vasarvietės savininkas žino, ka
da ir kur gali meškerioti kokią 
žuvį. Salmonų gali pagauti pa
čių didžiųjų, iki 10 svarų, "bst 
dauguma yra 20-30 svarų. Kara
liai ėda tik mažesnes žuvis, ne
kabina didesnių. Mažos žuvytės 
bijo didesnių, nes joms ajisigyni- ’ 
mo nėra. Didesnė žuvis prariju 
mažąją ir gali ramiai kelias die
nas snūduriuoti. Mažesnės labai 
gyvos, nuo didelių bėga, sukinė
jasi. Joms sunku pasprukti, jei 
didžioji akį užmetė.

Visos žuvys vaikus peri, šim- j 
tus mylių neša į šiltesnius ir 
maistingesnius vandenis, kad 
mažytės galėtų maitintis ir gin
tis. Motinos rizikuoja, nabijoj 
mirties ir pavojaus. Kurį laiką' 
ikrus dar saugo, kad bloga žu-Į 
vis jų neprarytų, bet vėliau pa-! 
leidžia juos savo valiai ir plau
kia atgal į ežerus ir įprastas 
vietas.

Aliaskoje atšilus orui, vasar
viečių savininkai veža vasaroto
jus į tokias vietas, ten parado 
ikrų leidimą ir duoda įvairiau-] ŠI u to radijos valandėlės progra- 
sįiį paaiškinimų.

Vieną rudenį klausiau paskai- žemaitišką poeziją, šlutas pri- 
tos apie žuvų, paukščių ir kitų .'statė A. Bagdoną, kuris baigęs 
gyvių “laikrodžius”. Kur tie Lietuvoj universitetą ir moky- 
laikrodžiai yra, kas juos užsuka tojavo. Amerikoje irgi mokyto- 
— niekas nežino, bet profesorius; jauja. Parašė žemaitiška tarme 
aiškino, kad tokie dalykai yra.-dvi knygas. Jis susirūpinęs gali- 
Kiekvieni metai pasuka jų mu žemaitiškos tarmės išnyki- 
sraigtelius ir liepia leistis dide-jmu. Laukia, kad atsiras tų, ku- 
lėn kelionėn ir dideliam darbui, rie padėtų kurti žemaitišką litę- 
Taip buvo prieš milijonus metų,! ratūrą.
taip yra ir šiandien. Moksliniu-j Susidarė įspūdis, kad A. Bag- 
kai apie tai daugiau žino. Atro-j donas gerai pasirudšęš ir kom- 
do, kad jeigu jie taip aiškina, [petentingas kalbėti iškeltais 
reikėtų su tuo sutikti, nes kitaip! klausimais.
būtu itin sunku daug ko išsi- 
aiškinti.

Eina, plaukia, rizikuoja gj’vy- 
be, kad tiktai galėtų daugiau ik-

Punktukas Anykščiuose

Pokalbis apie žemaitišką poeziją
Rugpjūčio 31 d. 8 vai. vakaro

moję kalbėjo Ap. Bagdonas apie

rų paleisti ir daugiau žuvų būtu, 
o’ kai tos žuvytės paauga, tai jas 
ryja be jokios atodairos. Didelė 
'žuvis ryja mažąją

.. . 1 Aliaskos indijonai tau paša-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS p.
mis matė.

Kai vasarvietės savininkas 
baigė pasakoti apie upėtakų pa
mėgimą ėsti mažesnes žuvis, tai 
paklausiau:

— Ar didesni žmonės suvalgo 
mažesnius?

Jis pripažino, kad taip yra, bet 
jis pridėjo, kad toks 
tymas: didesnė žuvis 
žesniąją.

— Bet žmogus ne 
aš jam atšoviau.

— šilas reikalas nuo seno taip 
su tvarkytas, kad sunku būtu ka 
no^s pakeisti, nors atrodytų, kad 
kitaip būtų geriau gyventi...

— Kaip tu įtikinsi žuvį, kad 
neėstų mažesnės, jeigu ji sąži
nės neturi? Alkis didesnis už 
sąžinę...

(Bus daugiau)

'UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-
< CIAMOS TREČDALĮ METŲ!

yf Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo' asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
ŲZ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus ] plati
nimo vajaus talką! 

jau įsta-
ėda ma-

žuvis, —

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

1739 S. HALSTED ST. ] 
CHICAGO, IL 60608 , i’Tm

1
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mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol.
Pavardė ir vardas __ _____ _______________ __________ _____ _
Adresas . ______________.______________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede - dol. 
Pavardė ir vardas ______________________
Adresas________________________________

kuris

Sponioriau* pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
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Adresas _______________________________ ;----------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardai______________________________ __________
Adresas '------ ------- —— _________________________________
' f • ' .
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K! mergas Jūra (Jūraitis) gi-pasišventimą šalpos ir visuome
nė įeik' m. kovo 25 d. L ėtu- niniame darbe, ypatingai pabu
voję. Nuo 1930 metų pr.dljo žiant jo nuopelnus Brazilijos lie

tuvių kolonijose, Vokietijos lie
tuvių tremtinių stovyklose ir 
JAV-se, organizuojant mokslei
vių šalpos būrelius. Kaip žino
me, a.a. kun. B. Sugintas mirė 
tik prieš keletą metų, Chicago- 
je. Knyga yra tikrai vertinga. 
Jos vieną egzempliorių turiu ir 
savo bibliotekoje.

E. jasiūnas
■b

re kšfis spaudoje, -pasirašydamas 
įvairiais slapyva^žiąi*. Po Ant
rojo Pasaulinio kąn> emigravo 

Į Brazilijon, kur, šia Tcaų’Į.ehi-
\ nlo darbJ, n šj knygas, redaga

vo “Mūsų Dienas ’, satyinį žur
nalėlį “Garnys” ir “G ir.iio ’ ka
lendorius. Paruošė portugalų ir 
lietuvių klibų vadovėlius".

Nuo spaudas darbo pradžios, 
t.y. nuo 1930 nietų, Klemensas 

J Jūra yra parašęs keletą teatrinių 
, veikalėlių, tris eilėraščių rinki- 
,nius, vieną novelių knygą, 
i romanus, monografiją, tris 

grafinius veikalus ir kt.
šiuo metu autorius vieši 

riiadoje ir JAV-se. Beveik
Šiaurės Amerikos laikraščiai tin
kamai paminėjo' jo 50 metų 
spaudos darbo sukaktį, patalpin-

veikalus, kaip susitarę nepamini 
t . , vieno stambaus jo veikalo — 

“Tėvynės Vaidila”. “Tėvynės 
; j Vaidila” yra didesnio formato 

į 454 psl. knyga, skirta kunigo 
~c |Benedikto Suginto 60 metų am-

Prisinienu, nuvažiavau iš gim-{ žiaus sukakčiai atžymėti, kny- 
nazijos į katalikų suvažiavimą j spausdinta labai geros koky-

Kaune. Jo eks. arkivyskupas Ka- popieriuje, gausiai iliustruo-
revičius sveikino žemaičiu tar- ^a- 1957 metais išleido lei-

SIEKIAMA LIETUVIŠKOS 
DETENTfiS

, * Į

Spaudoje buvo skelbiama, kad 
Amerikus Lietuvių Taryba savo 
posėdyje rugpjūčio 12 diehą ap
tarė ALTos ir Lietuvių Beiidruo- 
menės pasitarimo gaires pasita
rimams rugsėjo 13 d. Detroite.

Iš spaudos pranešimų neaišku, 
arJjusr.tartasi;dalyvaujant abie
jų Lietuvių B-nių atstovams, ar 
tik vienai iš jų. Pagal šio meto 
pučiamą lietuvišką detentę, at
rodo, kad bus tartasi su taip 
vadinama senąja,, nes ji seniai 
reiškia pretenzijas į visapusišką 
vadovavimą išeivijai.

šiuo atveju reikėtų žinoti, kąd 
esant B'-nei dvilypiai ir tarian
tis tik su viena dalimi, nebus 
teisėti jokie sandėriai ir jie įneš 
dar daugiau painiavų bet ko
kiam darbui.

tais atakuoja veiksnius, o jiems 
Išeiti į kontrataką nėra drąsos, 
noro bei ryžto, todėl nebūtų 
staigmena sulaukus ir negarbin
gos kapituliacijos. Tokia prie
laida savaime darosi, kąi nieko 
nerašoma spaudoje apie aptar
tas gairės ir nutylimas antros 
pusės dalyvavimas. r

Kadangi pas mus demokrati
niai principai taip, noriai visur 
linksniuojami, tai reikėtų stro- 
piai jų ir laikytis., To nesant, 
tenka manyti, kad ALTa, žūt būt 
siekdama detęntės ir nprędama 
“taikos”, jc’s labui paaukos sa-. 
vo rėmėjus...

< Todėl, išvengimui būsimų ne
sklandumų, reikia eiti atviru ir 
teisingu keliu negraviruojant į 
tą pusę, kurioje yra gerai apgal
voto riksmo, nes jis lietuvių vi
suomenei visais atžvilgiais ne
naudingas. J. Tijūnas

— Popiežius Jonas Paulius II 
parašė; Lenkijos primatui kar
dinolui Stefan Vyšinski ir kuni
gams ganytojo laišką, užjausda
mas visus tikinčiuosius, kovo
jančius už kasdieninę duoną ir 
socialinį teisingumą!

— Filmų gamintojai ir strei- 
kuoj an tieji artistai Hollywoode 
nesusitarė dėl kontrakto ir strei
kas pasiekė jau 45-tą dieną.

me. Nesupratau nė . vieno žo dykla “Garnys”, Sau' Paulo, Bra-
džio. Atvyko klebonas Katelė. z*Gjoje. Tiražas 1,500 egz. Kainą
Jo sutana ne juoda, bet ruda. 5 dol. Leidėjas — kuh. B. Su-
Mane stebino. Jis pasveikino ge- 8*nto gerbėjai. Knyga buvo pla- 
nerola Nagevičių. Po to sveikino dinama ir JAV-se. 
suvažiavimą.-Kaip arkivyskupo,*; _ .
taip ir klebono iš viso nesupra-i-^un- Suginto gyvenimą, jo 
tau.'Ir nuU to. laiko tiek gimna-f 
zijoj, tiek ir universitete neteko |
domėtis žemaičių tarmė. Mat, aš aukštaičiais ir kapsais. Buvo 
esu kapsas

suvažiavimą. Kaip arkivyskupo, “Tėvynės Vaidila“ aprašo visą

Teko dirbti su žemaičiais,

naudojama tik pagrindinė kalba, 
;o ne tarminė. ‘ ‘ ' ‘ .1

Vienas asmuo prisiminė apie
i i

Viena ponia klausia, kas ku- ,v ... , .. „., , _ _ 
kutis? A. Bagdonas paaiškina, įšokių šventę, kad ne visienąs va- 
kad žemaitis kukutis, tai kukuo- :.d°yanis padėkota— ; ■- 
ja, kaip-gegutė; i v .

A. Bagdonas deklamavo eilė- j;._ ono parašytas knygas. Perškai 
raštį. Gan įdomu buvo klausytis 
Duonelaičio eilėraščio.

Dipl. ekonomistas A. Pleškys 
pasakė keletą komplimentų kaip • 
žemaitis. Nustebau, kaip jis morl 
ka dvi tarmes. Mes gyvenomėj 
vienoje stovykloje- ir .-čia artimai : 
ko'operuojame, bet nežinojau; 
kad jis moka žemaitiškai, iliust-f 
racijai davė gan daug pavyz-' 
džių, kaip žemaičiai skiriasi’ nuo -. 
aukštaičių. Pacitavo Avieną antrą , 
mūsų mokslininką. >Paminėjo 
Būgą ir koks yra skirtumąs tarp ’ 
žemaičių ir aukštaičių tarmių? 1 
Klausytojus stebino jo puiki 
orientacija. Net A. Bagdonas bur 
vo nustebintas ir nepajėgė at
sakyti.

Vienas pasisakė, kad pagrin
dinė kalba universitete buvo 
aukštaičių, o ne žemaičių. Mano 
supratimu, prof. Jablonskio pa
dėti pagrindai lietuvių kalbai ir 
moksle, spaudoje bei literatūroj 
vyravef. Man susidarė įspūdis, 
kad kapsai buvo pagrinde...

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

« RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
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Tel. 476-2206

liėjusi U spaudos ir galima gauti knygų nukopi

Dr, Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių paetan- 
gas daryti {takos j krašto politiką. 102 psl. Kaina fl.56.

Knygos bu* Išsiųstos, jei |1J5O čeki* arba Money Orderi* 
bu* pasiųstas tokiu adresu: ...

Siutas ragino išpirkti A.? Bag-

■tė vieną eilėraštį žemaitiška 
tarme. K. P

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

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Volare Premier Coupe

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

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente
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Lenkijos įvykių reikšmė
, Prasidėję streikai Lenkijoje sukėlė visame pasaulyje 

didelį susirūpinimą ir nerimą, nes kiekvienu momentu 
gali įvykti konfrontacija su komunistine vyriausybe ir 
sovietinių tankų įsiveržimas Į kraštą, kas sukeltų pasau
linio masto krizę.

Suprantama, kad lietuviai tėvynėje ir išeivijoje šu 
nemažesniu dėmesiu seka Lenkijos įvykius, nes artimiau
siai liečia Lietuvos likimą. Dėl šių sumetimų tenka iškelti 
kai kuriuos momentus, kurie geriau nušvies susidaran
čią padėtį.

Visų pirma, Lenkijos darbininkijos streikai pakarto
tinai įrodė, kad komunižjnas, nežiūrint gaunamų iš Va-’ 
karų didelių kreditų, technologijos ir rinkų, neįstengia 
po 35 metų-' aprūpinti savo gyventojų paprasčiausių gy
venimo poreikių. Priedui, padėtis metai iš metų ne ge
rėja, bet blogėja. , .

Dar blogesnė padėtis yra susidariusi pačioje Sovietų 
Sąjungoje, kurios valdovai, išsigandę Lenkijos įvykių, 
suvaržė spaudos cenzūrą, ėmė trukdyti radijo bangomis 
ateinančias žinias iš Vakarų, nes bijo Sovietų darbininkų, 
kurie gali stvertis panašių priemonių savo būviui pa
gerinti. « ‘ į

Streikai Lenkijoje nėra naujiena, nes jau vyko 1956, 
1970 ir 1976 metais, kiekvienu kartu laimėdami bent da
linas laisves ar teises, šių laimėjimų dėka, ūkininkai ne
buvo suvaryti į kolchozus, katalikų Bažnyčia atkovojo 
stiprias pozicijas, palengvėjo išvažiavimas Į užsienį ir 
bendrai santykiavimas su Vakarais. '

Tačiau šių metų streikai išsiskiria nuo ankstyves
niųjų savo idėjiniu nusistatymu, kovos metodais ir paskir
timi. Jų vairavimą paėmė, iškilusi detentės ir Helsinkio 
nutarimų dvasioje, gerai organizuota disidentų vadovy
bė, susikaupusi KOR organizacijoje (Komitetas darbi- 

, ninku socialinei apsaugai), kuri tikrumoje sudaro pusiau 
legalią opoziciją Lenkijos komunistinei vyriausybei.

Disidentai savo ideologiniu nusistatymu yra labai

ekonomnės santvarkos, bet pasisako už socializmą ir įgy 
vendinimą visų demokratinių laisvių ir teisių, tarp kitkc 
įrašytų Lenkijos konstitucijoje ir pripažintų Helsinki 
konferencijos nutarimuose, po kuriais yra padėtas komu 
nistinės Lenkijos parašas. , —

Trumpai tariant, disidentai veikia griežtai konstitu 
cijos rėmuose, atsisako nuo bet kurių smurtinių prie 
monių ir net nereikalauja nutraukti santykių su Sovietu 
Sąjunga. Priešingai, pabrėžia gerų santykių būtinumą 
nes Vokietijoje pasireiškia norai atgauti prarastas’ save 
Rytų provincijas, ir grynai ekonominiais sumetimais. 
Tačiau santykiai turi būti išlaikomi kaip lygus su lygiu 
respektuojant Lenkijos suverenumą.

Pagal Amerikos spaudos davinius, įvairių ideologinių 
srovių Lenkijos disidentai leidžia 35 pogrindžio leidinius, 
plačiai paplitusių po visą kraštą Turi per 40,000 aktyvių 
narių, kas sudaro rimtą politinę ir idėjinę jėgą Lenkijos 
krašte, kuri paruošė planus ir veikimo metodus dabar- 
tiniems streikams su aiškiai užbrėžtais siekiais bei idė
jiniai jiems vadovauja. »

Tokia politinė padėtis galėjo susidaryti tik detentės 
politikos ir Helsinkio nutarimų įtakoje, kuri vengdama 
atominio karo sukėlimo, žingsnis po žingsnio siekia lega
lumo keliu Įgyvendinti demokratines laisves,, pačių ko
munistų propagandiniais sumetimais įrašytas į savas 
konstitucijas ir patvirtintas savo parašais Helsinkio 
konferencijoje.

Šiuo metu vyksta didysis bandymas Lenkijoje, kuris 
turės įrodyti detentės politikos sėkmingumą ar nesėkmę, 
ries Sovietai, kaip ir Lenkijos kompartija, yra pastatyti 
prieš kritišką sprendimą. Pavartoję brutalią jėgą prięš 
darbininkiją ir disidentus, sugriautų visus padarytus su
tarimus ir savaime sugrįžtų šaltasis karas, kuris turės 
sunkias pasėkas ne vien lenkams, bet visiems Rytų Eu
ropos satelitams, o ypačiai disidentiniams sąjūdžiams 
pačioje Sovietų Sąjungoje.

Sekant . .įvykius Lenkijoje, reikia nepamiršti lenkų 
katalikų. Bažnyčioj rolės: Nors Jonas Paulius II plačiai 
pasisako už žmogaus teisių ir laisvių Įgyvendinimą visose 
tautose, bet Lenkijoje prasidėję streikai ‘užklupo patį po-’ 
piežių ir lenkų bažnytinę vadovybę nepasiruošusius.

Kaip žinome iš spaudos pranešimų, popiežius pra
džioje buvo uždraudęs savo kontroliuojamoje spaudoje ir 
radijo pranešimuose iš viso minėti kilusius streikus jo

ĮifeiMu

Prof. AD. VARNAS Ant politikos laktų (Grafika)

VL. BARONAS

Pastabos tolo
(Tęsinys)

Kita geroji šventės pusė yra 
ta, kad ji padeda lietuviškoje 
veikloje prilaikyti jaunimą, su
teikiant jam galimybę pasirody
ti masinei publikai, o dar dau
giau'— iš kitų kraštų .atvykti 
Amerikon arba kai kuriems iš 
Amerikos nuvykti į kitus kraš- 
tus. Čia yra ilgų metų interesas 
dalyvauti šokių ratelyje ar cho
re, kad paskui už trijų ar ketu
rių metų išnaudoti galimybes ne 
tik pasirodyti, bet ir pamatyti. 
Aš skaitau,-kad šita priemonė, 
sąlygų Sudarymas jaiinimui pa
keliauti, yra pats, tampriausias 
ryšys jaunimą išlaikyti lietuviš
koje veikloje. Kelionės, sudary
mas naujų pažinčių, lankymasis 
svetimuose kraštuose ir žmonėse 
yra labai vertingas ir skatinantis 
veiksnys jaunimui glaustis lie-

įaulju pianesuHuuGe iO vibu mintui auusms suėmus ju luviškose gretose, ypačiai kol tas 
gimtajame , krašte. Maždaug po savaitės, atvykę maldi- jaunimas dar reikalingas visuo- • ■f • • -r’ *1 • • • i • • V' • • *1 i • 1 jninkai iš Lenkijos privertė popiežių pasisakyti, bet ne
sulaukė tvirto streikuojančių ir tuo pačiu visos lenkų 
tautos reikalaujamų teisių ir laisvių parėmimo.

Panašiai santūriai laikėsi šiaip karingai nusiteikęs 
ginant katalikų teises primas St. Wyszynskis ir visi be 
išimties lenkų vyskupai. Kai Edvardo Giereko vyriau
sybė atsidūrė kritiškoje padėtyje, jai Į pagalbą atėjo mi
nėtas kardinolas Wyszynskis, kuris savo ilgoje kalboje 
televizijos programoje reikalavo darbininkus nutraukti 
streikus, nes gali užtraukti katastrofą Lenkijai, kuri ne 
kartą buvo užklupusi ją istorijoje.

Darbininkai nepakluso nei Giereko pažadams, nei 
Wyszynskio Įspėjimams, toliau tęsė ir plėtė streikus, Įsi
tikinę savo teisėtumu ir laimėjimu, kas pakankamai Įro
do, kad ne katalikų Bažnyčia buvo Lenkijos istorinių 
Įvykių organizatorė ir jų vadovė.

Ne vien popiežius ar Lenkijos Bažnyčios vadovybė 
buvo susirūpinę dėl galimo Sovietų kariuomenės Įsiver-

menės paramos. Šiuo atveju re
zultatai labai pozityvūs.

Betgi, kita vertus, šventė bu
vo rengta dar ir tam, kad at
kreipti ir viešosios opinijos dė
mesį, ta proga, į mūsų kultūrą 
ir mūsų “politiką”, primenant 
Lietuvos okupaciją, šiuo atve
ju, man atrodo, rezultatai labai 
negatyvūs. ,

Šventės proga viešėdamas ke
lias dienas Čikagoje, pirmaeiliu 
savo rūpesčiu turėjau sugaudyti 
bent jau vietinių, Čikagos, ame
rikiečių laikraščių atsiliepimus 
apie šventę. Šupirkinėjau laik
raščius, kokius galėjau, ypačiai 
didžiuosius. Beveik nieko nera
dau, išskyrus, rodos,

Times” pora mažų nuotraukėlių 
ir trumpų pastabų. Nieko di
džiajame „Chicago Tribune”. Ir
gi beveik nieko televizijoje, nei 
per radiją, nežiūrint, kad “ker
mošiaus” atidaryme ir pačioje 
šokių šventėje dalyvavo Čikagos 
burmistre — “merė”, kuri savo’ 
žinioje turi ištisų spaudos “de
partamentų”, kuris laikraščiams, 
TV ir radijo stotims išsiuntinėja 
prnešimus apie svarbesnius įvy
kius, kuriuose dalyvauja miesto 

| galva. Beveik nieko. Jei kas dau- 
’ I giau buvo — tai labai vėlai, bet 

kodėl tada to nebūtų paminėjusi 
mūsų lietuviškoji spauda? .

Buvo, mano nuomone, riet ir 
gana keistos propagandos. Beieš
kodamas naujausių Čikagos laik
raščių, vienoje krautuvėlėje ma
tau gana didelę krūvų (lentyno
je) tokio vietinio (kaimyninio) 
laikraščio, kurio pirmame pus
lapyje marguliavo net per tris 
skiltis antraštė ““Lithuanians 
Assemble Here for Dance Festi
val”. Griebiu, manau vis šis tas 
mano smalsumui, bet žiūriu, kad 
tai. jau “senas” (liepos 3'd.) sa
vaitraštis, bet vistiek gerai, kad 
galėsiu patirti kų nors, ko neži
nojau. Tas laikraštis: “South
west News-Herald”. Straipsnis 
gana ilgus ir išsamus, gana ko
rektiškas informacijos požiūriu, 
atrodo kilusios iš lietuviškų 
sluoksnių (gerai informuotų), 
nes sudėta kai kurių šventės 
pareigūnų pavardės ir net adre
sai. Paminėta taip pat valstijos 
senatorius F. Savickas, alderm. 
F. Brady, Lithuanian Plaza

Alg. Rsgls Ir kiti. 3o far — $o 
good.

Straipsnio pabaiga perkelta iš 
pirmo net į 31-ųjį puslapį, ku
riame man kaip tik ir nepatiko 
paskutinis to straipsnio sakinys, 
kuris nežinau kieno suredaguo
tas — to laikraščio redakcijos ar 
lietuviškos informacijos. Prieš
paskutinis sakinys yra tdks: 
‘‘The festival is staged every 
four years as a celebration to 
honor the countries which gave 
new homes to Lithuanian refu
gees”. Tai visai nauja reveliaci- 
ja ir kaip tik priešinga šventės 
programoje atspausdintam “cre
do”. Bet ir tai, toks sakinys tame 
laikraštyje yra labai taktiškas, 
sakyčiau net pagirtinas, ieškant 
draugų amerikiečių publikoje.

-u

Bet gi jau po to, paskutinis 
sakinys tame straipsnyje mane 
net nugąsdino, kad tokiu mūsų 
tautinių šokių pristatymu nori
ma patraukti amerikiečių dėme
sį šventei. Tas sakinys yra toks: 
“The dances, many of which 
deal with agricultural themes, 
are believed to' have developed 
from early pagan rites.” NC7 jei 
šitokia mūsų tautinių šokių cha
rakteristika. buvo “sukurta”' to 
laikraščio redakcijoje, nieko ne
gali padaryti. Bet jeigu tas ame
rikiečiui žurnalistui buvo per
duota mūsų lietuviškų šaltinių, 
tai nieko blogiau, turbūt, nebuvo 
galima sugalvoti. Girtis dabar, 
čia Amerikoje, kad esame buvę 
pagonys, kad mūsų tautiniai šo
kiai kilę iš pagoniškų papročių, 
ir kad mes dabar tuos šokius 
kaip mūsų kultūras reprezenta
cijų jums, amerikiečiams, nori
me pademonstruoti,; bū, hū, hū!

Man’ rodos, kad blogesnės 
propagandos tokiai viešai ir di
dingai mūsų tautinių šokių šven
tei padaryti nebuvo galima, 
kaip kad buvo padaryta tuo vie
nu (gerai, kad tik vienu) ir pas
kutiniu sakiniu. Jei to sakinio 
redakcija yra lietuviška, tai rei
kia labai apgailestauti, nes no
rint tautinius’šokius propaguoti 
amerikiečių tarpe,, tai jtios gali
ma buvo aprengti garbingu Lie
tuvos istoriniu rūbu, neliečiant 
religinio momento — pagony
bės. Kitas reikalas ir prasmė bū
tų tokios propagandos, jei ta 
šventė būtų rengiama kurio nors 
universiteto (ar kitos mokslinės 
institucijos) auditorijoje folklo- 
no studentams ir mėgėjams, net 
gal ir istorikams, bet jokiu būflu 
ne plačiai publikai.

(Bus daugiau)

“Sun- Court atidarymo iškilmių MC

skirtingi, bet juose pirmauja buvę marksistiniai intelek
tualai, iš kurių išsiskiria sociologas Jacek Kuron. Disi
dentai nesiekia sugrąžinti prieškarinės politikos ar social-

žimo ir sugniuždinimo viso demokratinio sąjūdžio. Ne
mažiau buvo susirūpinusios Vakarų demokratijos, kurių 
vyriausybės, spauda, radijo ir televizijos komunikatai

buvo santūrūs savo pranešimuose, nes nenorėjo sudaryti 
preteksto Sovietams pateisinti savo karinius žygius, slo
pinant darbininkų reikalavimus. V. K.

• Perkūnsargio.išradėjai yra 
senovės egiptiečiai. Istorikai tvir
tina, kad jie turėjo priemonių 
apsisaugoti nuo- perkūnijos virš 
1000 metų prieš Kristaus gi
mimą.

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

— Kas aš esu, jums vistiek, svarbu, kad aš 
atnešiau jums tikslias žinias — vietoj kalinių va
rys perrengtus kareivius... jie nori išvilioti jus 
iš miško ir užpulti.

Pasakyk, kas tave pasiuntė čia pas mus? 
klausia, Įtariamai pažvelgęs į jį, Ringaudas.

— Aš atvykau Įspėti, tamstai gresia šiąnakt 
tikra mirtis.. . — visai tyliai sušnabžda, priėjęs 
arti prie Ringaudo, jaunuolis.

— Ir vėl viena iš ten. .. — nustemba Ringau
das, pažinęs dar vieną Bičkovo agentą.

— Taip, dėl to jūs manimi ir netikite, bet gi 
aš esu jūsų rankose...

— Na, ir keistas tas Bičkovas — tamsta jau 
nebe pirmutinė iš ten...

— Aš to nežinau, ir man tas nerūpi, aš tik 
nenoriu, kad tamsta šiąnakt žūtum, — pajutusi 
kartumą, priminus Bičkovą, prašnabžda Ramunė.

— Ir kad jums išmokėtų už man.o galvą dvi- 
c S: mt tūkstančių... — ą.ė'kiek neab'ejod&mas, 
kad jis kalbasi su Bickovo agentu,, atkerta jai 
Ringaudas.

•— Tokio įže limo aš iš tamstos nesitikėjau, 
— vos girdimai sudejuoja ji.

— Gal aš ir perdaug griežtai pasakiau, bęt 
vis dėlto keista, kad kaip tik šįvakar aš visiems 
taip parupau. Aš jau turiu eiti, manęs laukia 
darbas. Jūs būsite mūsų viešnia. Patalą jums pa
ruoš mūsų senasis Pranas; jis nenuskriaus nė 
vieno.

— Ir tamsta nieko nebodamas nori pulti tie
siai mirčiai Į glėbį....— matydama, kad jos Įspė
jimas vistiek Ringaudo nesulaiko, maldavo jį 
Ramunė.

— Nejaugi manai, kad mes tokie naivūs ir 
patikėsime gudria Bičkovo provokacija.

Ir nė nepažvelgęs i ją, Ringaudas greitu 
žingsniu nuskuba pas vyrus.

Paskutinieji jo žodžiai, tarytum koks tam
sus šydas, pirmučiausia uždengė Ramunei akis, 
paskiau sulaikė jos kvėpavimą, pagaliau ėmė 
slėgti ir ją visą, ir ji pamažu susigūžia ant minkš
tų samanų.

Jai atrodė, kad drauge su Ringaudu nuėjo 
visos jos svajonės ir visas gyvenimas...

■ Einant į stovyklą, visas miškas buvo toks 
gražus, paslaptingas; pušų ošimas veikė ją kaip 
gražiausia muzika; ji svaigo nuo jų stipraus kva
po, o jauni berželiai ramino ją kaip tikri broliai. 
Beskubėdama Į stovyklą, ji kartais sustodavo pa
vargusi pailsėti; taria ji švelniai prisiglausdavo 
prie jų balto liemenėlio, jų drėgni ir limpantys 
lapai kutendavo jos veidą, o ji buvo paskendusi 
svajonėse: “Silpnutė mergaitė, visi sakys, išgel
bėjo tokį didvyrį...”

O dabar tas pats miškas toks niūrus, drėg
nas ir šaltas, kaip pati mirtis. Jame tik ir teslan- 
kioją mirties šešėliai...

Ją nupurto šaltis ir apima keista baimė, ta
rytum pati giltinė savo kaulėta ranka būtų per
braukusi per jos veidą... Ji pasijuto taip vieniša, 
visų paniekinta ir apleista, jog nieko daugiau 
nebenorėjo — tik greičiau numirti. Visai ji ne
pastebėjo nei kaip praėjo pro šalį ūkvedys Pra
nas, nei kaip jis, užuojautos pilnomis akimis pa
žiūrėjęs į ją, atsisėdo atokiau nuo jos ant sama
nų kupsto.

Ilgai ji taip išsėdėjo, atsišliejusi Į sutrūniju
sio kelmo stuobrį, tylėdama tamsoje, kaip koks 
šešėlis, tik retkarčiais priblėsusio laužo maža 
liepsnelė tenušviesdavo išvargusį jos veidą, o iš 
jos akių sruveno karčios karčios ašaros... aša
ros, kurias tepažįsta tik labai nuskriausti žmonės.

Visi nujautė jos sielvartą, todėl niekas ne
kliudė jai ramiai tūnoti. Senukas Pranas sėdėjo 
už mažo krūmokšnio ir dabojo ne tik, kad ji ne
dingtų iš stovyklos, bet kad ir jos kas nenuskriaus
tų. “Jeigu jau viena mergaitė klaidžioja tokią 
tamsią naktį po girią, tai ji turi būti labai nelai
minga”, galvojo jis ir laukė, kada bus jai reika
lingas jo paguodos žodis. . \

r: '
Rūta, Ringaudui pažadėjus išvaduoti jos su

žadėtinį, iš pradžių labai nudžiugo, bet nuėjus 
į palapinę, ją vėl pradeda kankinti tas pats ne
rimas, kuris ją kamavo jau ištisas dvi savaites.

“O gal jie nebesuspės. .. gal jo nebėra jau nė gy
vo. ..” Ir jos vaizduotėje pradeda kilti klaikiausi 
vaizdai: čia ji mato savo mylimąjį kalėjimo kieme 
varomą prie baisiųjų kartuvių, tai vėl tarytum 
girdi klaikų jo šauksmą ir mato, kaip jis drasko 
savo drabužius užtrokšdamas dujų kameroj...

Ji buvo nepaprastai pavargus, nes visą dieną 
klaidžiojo po mišką jieškodama stovyklos, bet 
miegas jos neėmė. Kad sutrumpintų taip sunkias 
valandas, ji savo mintimis persikelia į netolimą 
praeitį: jie eina abu upės pakrante, kietai išmin
tu taku. Jis apkabina ją per liemenį ir stipriai 
stipriai spaudžia prie savęs.

— Čia jau mūsų laukas, — prabilsta jis, ro
dydamas jai kaip mūro sieną iškilusią priešais 
jų akis puikiausių kviečių dirvą.

Ji nuskina didelį ramunės žiedą ir įsega į jo 
atlapą.

Taip besvajodama pagaliau ji užsnūsta. Bet 
sunkių sapnų kankinama ir vėl greit pabunda. Il
giau palapinėje ji ištverti nebegali — atsikėlusi 
eina pažiūrėti, ar negrįžo jau Ringaudas, o su \ 
juo ir jos sužadėtinis. Beeidama ji pamato netoli 
laužo kažką besėdint, todėl ir pasuka tiesiai į 
tą pusę.

Ramunė nemiegpjo, todėl, išgirdusi užpakaly 
<avę kažką šlarnant, tuojau atsisuka ir pamato 
Rūtą... \ ■ • *

"t (Bus daugiau) ’
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JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS

Tas nereiškia visuotinį išganymą, neatsižvelgiant į žmogaus tikė
jimą arba netikėjimą; nes kitoje pranašystėje parašyta, kad tie, 
kurie neklausys, bus “sunaikinti iš žmouių tarpo” (Ap. Darb. 
3:19-23). Bet tie žodžiai reiškia, kad tie, kurie pasinaudos amži
nuoju gyvenimu, kuris bus teikiamas jiems tikėjimu į Dievo Avi
nėlio auką, bus sugrąžinti į vienybę su Tėvu ir garbins jį ir jo 
mylimiausią Sūuų,

33, -fia parodyta, kad suderinimas su Dievu, kurį atliks “Avi
nėlis, kuris buvo užmuštas”, bus taip pilnas ir taip toli siekiąs, 
ka<j “visi sutvėrimai” giedos gyriaus giesmę Dievui ir Avinėliui.

3) Dr. JL Buell “Poland”, 1939.
4) Prof. F Bunge “L>v., Esth- 

und Curiandisches Urkunden- 
buch”, II t.

5) Prof. dr. S. Charier ji “Bal-

%) Profc dr. Ą. Dihnanis “Bal

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

Išgelbėtoju.
kuris buvo Dievo siųstas būti žmonių

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

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

mKUMRUA IR MOTKRV LIGOS 
GINEKOLOGINI CH1RURGUA

M4S S«k Pvtetet Rd. (Crawford 
Modteal Bulldinfl) TeL LU 5-6444 
Priun* ligonius pagal susitarimą.

KAZf BRAZDtlONYTt

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAI IK CHIRURGAS 

WeaHheatar Community klinikos 
Medicinos direktorius

1934 S. Manheim RA. Westchester, tL.
VALANDOS: 3—9 dirbo dienomis ir

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

Viso* laidos iš W0PA stotie* 
bansa 1400 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30. vai. p.p 
ii WT1S stoues. 1110—AM o*juh-

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 778.5374

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SFGCIALYM AKIŲ LIGQ* 

3907 Wwt 103rt Street

OPTOMSTRISTAS
■ ■ KALBA LIETUVIŠKAI

Tikrina akis. Pritaiko akinius
■ leznci’*

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR. 

PROSTATOS CHIRURGIJĄ _ 
- 2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
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Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos tėlefu 448-5545

RADIJO ŠEIMOS VALAHOOt
Vba» pr^raima U
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Lietwviv kalba: kasdien nuo pir 
madieaig iki penktadienio irŲt 
4:30 vai vąk. šeštadieniais ri 
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r*L ryto.

Vadė|a Aldona Daukus 

Tala*: HEmlack 4-14U

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

NAUJUS AUTOMOBILIUS 
PASITINKANT

Mūsiškiai automobilių gamin
tojai sako, kad jau sunkūs lai
kai automobilių prekyboje yra 
kaip ir praėję. Netrukus autoino- 

DR. VYT. TAURAS jbiiių prekybose matysime nau- 
GYDYT0JA3 IR CHIRURGAS jus 1981 metų modelius, kuriųGYDYTOJA* IR CHIRURGAS

ORsm 2651 WIST 5*te FrlfllT Ino suvartojimo atžvilgiu žymo- 
T«i. PR 3-1223 kai taupesni.

OFISO VALu pinu sntrwL, tročlsdj
Tai gerai, bet prie to reikia 

pridėti, kad jie proporciniai ir 
bus brangesni nei dabartiniai 
1980 metų modeliai. Vidutiniš
kai General Motors bus branges
ni 1.9%, Chrysler 2%, Ameri
can Motors 2.5%, taipgi Uni- 
royal gaminamos mašinoms pa
dangos vidutiniškai pabrangina
mos 5%.'Taigi dabar visur ir už 
viską kaskart reikia mokėti 
daugiau dolerių/' J. J-tis

aiaia 3-4 vai popiet ir kita lxdšp

P. ŠILEIKIS, O. P.
Apcrstai - Protezai. Med. t<n- 
dažai. Speciali pataite kofem 
(Arch Support*) ir t t

■K
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KRUOPIŲ LAISVOS KAPltyf£<>

L VENCLOVA

APIE LIETUVOS KARALIJĄ
(Tęsinys)

Priskirdami mūsų seniems val
dovams kunigaikščio titulą, len
kai vis pabrėžia, kad tas titulas 
buvęs žemesnis už Lenkijos val
dovų titulą, karaliaus titulą, kad 
Lenkija visą, laiką buvo karali
ja. .. skelbdami senuosius do
kumentus, duotus ar gautus Lie 
tuvos valdovų, kur tie valdovai 
tituluojasi ar tituluojami Liętu- 
vos karaliais, tų dokumentų, ant 
raštėse bei aptarimuose tuos pa
čius mūsų valdovus lenkai pa
brėžtinai tituluoja tik kunigaikš 
čiais...”

Tai daroma, kaip pačių lenkų i 
istorikas A. Lewicki (plg. Vaiž- * 
gantas, Aušrininkai, šviesinin- , 
kai, 1929, 268) konstatavo “Jo- i 
gaila ir lenkai padarę tai labai I 
gudriai (1386) ir gerai, nes tik J

besikreipdamas į tas svetimųjų 
vertybes ir wtybileles lietuvis 
labai dažnai pranykdavo sveti
muose ir prarasdavo savo Hetu- 
viškumą ir tikrai didžios lietu
viškos žmogiškos kūrybos gali
mumus”.
Svetimiesiems parsidavėlių pas 

lietuvius netrūksta nei dabar. 
Dėl to net gyvybiniuose mūsų 
tautos bei Lietuvos reikaluose 
sunkoka pasiekti bendrą sutari
mą, o griovęįų visuomet atsiran

yes of Europe”, New Yorke, 
1919. Į

7) Prof. dr. J. Dabrila “Lietu-' 
va tautų kavoj už hštvį”, 1934. į

8) Prof. K. Forsfafeuter “De-
; ųtąchlaijd und Litaueu im Mit- ( 
i telalter”, 1962.

9>. H. Gęrsdoįrf “Der Deutshe į 
Orderi im Zeitąjler der polnich- ;• 

; lįtauischen Uuioa”, 1957 -
Dr. L. Gray “The Mytho

logy AB Races”, 1964, III t.
1U PkoL dr. M- Graham “New

Euro-

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Visi aukščiau iškelti faktai aiš 
kiai liudija, jog titulavimas se
nosios Lietuvos valstybės “Di
džioji Lietuvos kunigaikštija” ir 
jos. valdovų ^didžiaisiais Lietu
vos kunigaikščiais” neatinka is
torinei tiesai, t. y- istorinės tik
rovės fakifSęavimas et eo ipso 

mkiu būdu”įėjęe7ikėtfcWkuo bei. lietuvių tautos pa
žeminimas. Tad visi mūsų isto-

* rikai, kujie vadina senosios Lie
tuvos valstybę “Didžiąja Lietu
vos kunigaikštija” ir Lietuvos 

.-valdovus “didžiaisiais kunigaikš 
į čiais” talkininkauja Lietuvos 
priešams ir drauge prisideda 
prie mūsų tautos žudymo bei 
.nusikalsta Hetuvių tautai.
;• Kaip jau buvo konstatuota, 
'kad Lietuvos valdovas bei kara- 
Hus Kęstutis save irgi niekad 

’netitulavo “Lietuvos Didžiuoju 
^Kunigaikščiu”,' todėl ir jo žmo
ną Birutę nederėtų'vadinti “Lie 
tuvos Didžioji ■ Kunigaikštienė”, 

j Kas liūdniausią, kad mūsų K. 
Būgos garbintojai, tarnaudami 
svetimiesiems, suniekina net Lie 
tuvos vardą, išvesdami jo kilmę 

' iš Lietaukos raisto pavadinimo 
Į etc.
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, tuvių kultūrą bei gyvenimo bū
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Net Neprikl. Lietuvoj buvo 
: atsiradę lenkų apaštalų indok- 
: trinuotų mokytojų, kurie įtiki- 
I nėjo lietuvius, jog jie yra labai 
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; dirbdami svetimiesiems-, pasida- 
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i tebėti, kad jie susilaukė tarp 
į menko lietuviško susipratimo 
lietuvių nemaža pritarėjų bei 
oasekėju, ypač mūsų 
kultūros” 
Prof. dr. J.
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ats kratyti 
pamėgimo
ironija dairomės savo tautos dva 
sinių turtų lobyne”.

O iš to pasekmės gana liūd
nokos: prof. J. Aleksa (Lietuviš
ku gyvenimo kelių be;eškant, 
1933, 396 p.) pabrėžė: “Perdaug

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE 
TeL 737-860001
9837 SOUTH KEDZ1E AVĖ. 
TeL 422-2000

pe”, New York, 1927.
| 12) Prof. dr. A. Hetuaer 
land”, Berlin. 1916.

13) Dr. S. Horak “Poland and 
her National Minorities”, New 
York, 1961.

14) Dr. C. Jurgėla “History of 
the Lithuanian Nation”, New 
York, 1948.

15) Prof. dr. R. Latham “The 
Nationalities of Europe”, Lon
don, I t.

16) Prof. dr. K. Lohmeyer 
“Geschichte von Ost — und Wes 
preussen”, Gotha.

17y Prof. W. Maciejowskt 
“Pierwotne dzieje Polski i Lit- 

I wy”, Warszawa.
18) Prof. dr. C. Manning 

! “The Forgotten Republics”, 1952
19) Prof. dr. J. Matųsaą “Vi-; 

dūrinių amžių istorija”, 1946.
20) Prof. dr. H. Paszkiewicz 

“The Origin of Russia”, London,
’ 1954.

21) Ch. Pichel “Samogitia”, 
1975.

22) Dr. F. Pick “The Baltic 
Nation”, London, 1945.

23) Dr. O. Rutenberg “Ges
chichte der Ostseeprovinzen”, 
Leipzig, I t.

24) Dr. V. Raud “The Baltic 
States”, London.

25) Dr. G. Storost “Litaulsche 
Geschichte”, 1921.

26} Prof. B- Sands “The Uk
raine”, London, 1914.

27) Dr. R. ^chierenberg “Die 
Memelprage als Randsaatenpro- 
blem”, 1925.

28) Prof. N. Vakar “Beloru- 
sia”, 1956.

29) J. Venclova “Lietuvos var 
do kilmė”, 1972.

30) Prof. J. Voigt “Geschichte 
Preussens”. 1832.

31) K. Steponaitis “Mindaugas 
ir Vakarai”, 1937.

“Rus-

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

<5

f

AMfiULANSO
PATARNAVIMAS

WHAT /S THE FASTEST GROWING 
HE A L TH CARE PROFESSION-AND WHY? ’

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

OSTEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY, 
D.O/5, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
HUMBER-GROWING FROM 
18,000 TODAY TO MORE 
THAN 56,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/ ;

aukštos 
intelektualų tarpe.
Dabrila (7-205) ap- 
“Mes vis negalime 

vergiško svetimųjų 
ir pesimistiškai su

TĖVAS IR SŪNUS

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

Telef. 476-2345

S TRYS MODERNIŠKOS KOPtYtlOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

FLORIDA

MOVING

— Human Events 36 nr. rašo, 
kad Kinija neturėtų diktuoti 
Amerikai santykių su Taivanu.

B fveMu 
AMTAMAf VUUMAI 

TeL ifU VWW

Chitcgoa

Lietuvių

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

PERKRAU3TYMAI

MOVING 
L.IdhnM — PHn* apdraudė 

ŽMbh KAINA

J354 So. HALSTED STREET

Naujienos, Chicago, 8, ML Friday, September 5. 1980

4 S **8*8 savings 
(Minimum $500) 

Certificate

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4416

DR. C. K. BO BEUS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

PHILLIPS - LABANAUSKAS
am S«. LHUAMCA AVE. Tel.: YArd. 7-34M

Nuo

1914 metu
*

Midland savings aotar. 
nauia taupymą - 
paskola reikalus visos oaū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
ate t vie.

Saskailvs a->Hraustoę 
$40.000

2457 59 STREFV
Cbt’eagc. IL 6062 

TeL 925-7400 
wn SQ. AAJU.SM Avė, 

Bridgeview, IL 60455 
l>C 598-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN- ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

BUTKUS - VASAITIS
Tek: OLymptc 2-1003

Passbook Savings.

^.O.'S ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING INJURY AMD WS EASE, 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE į

* THERAPY. . . ‘ • : • —

Although only Five J 
PERCENT OF THE PHY- A 

POPULATION, 
D.O/S PROVIDE TOTAL

^IMARY REASON I 
FOR THE PROFESSION’S’ 
RAPID GROWTH IS THE I 
EMPHASIS IT PLACES į 

a 0« TRAINING GENERAL f 
< PRACTITIONERS. -

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

GEORGE F. RUDAHNAS
3319 So. LITUANKA AVĖ, Tel: YArda 7-1138 -1139

TeL YArda 7*1911



MŪSŲ SPAUDOJE
DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

5 doleriai

Naujienos, Chicago, 8, ID. Friday, September 5, 1980

ARTIMIAUSIOS SPOR 
TINĖS VARŽYBOS

84.00
83.00

RESORTS AND VACATIONING 
-Kurortai ir Atostogy Vietos

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI . 7 . . L

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

PATS SKAITYK IR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

PERSONAL 
Asmeny įeik o

A. T VERAS
Laikrodžiai Yri brangenybė* 

Pardavimas- ir Taisymas 

2646 West 6<Hh Street 
TeL REpublic 7-1941 ' <

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS si 
namu ir įrengimais Marquette Parke 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.

• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingom^ 
šeimoms.

• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par-- 
duoti. Neaukšta kaina.

Notary Public
Insurance, Income Tax

— Los Angeles Amerikos Lie
tuvių Piliečių klubo renginys 
įvyks šv. Kazimiero parapijos 
salėje rugsėjo 21 d. 11:30 vai. 
ryto. Rugsėjo 27 ir 28 dienomis 
ten bus Lietuvių Bendruomenės 
Dienos su įvairia programa.

— Dr. Alma Vilkaitė-Stoškie- 
nė baigė dantų gydymo ir chi
rurgijos mokslus California uni
versitete; Ji priklauso skaučių 
organizacijai ir yra paskauti- 
ninkė.

• Nuėjau miškan be kirvio, 
parsinešiau namo 2 geldas, dvi 
lašinių paltis ylai kotą ir kati
lui dugną? (Ąžuolo gilė). ,

DAŽYMAS IR REMODEL1AVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu.
Iš lauko ir vidaus. / ■ 

Kainos labai prieinamos.

GEDIMINAS BARANAUSKAS^.
4514 So. Talman Avenue -į

Tel. 523-0383 * •

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuos 778-8000

Viršūnėje Ne-| tiečių laisvės troškimo šauksmą 
užslopinti, kad tų 45 didvyrių 
ryžtas liktų nepastebėtas. Tai 
kaip suprasti tokios rūšies LB- 
nės veiklą?

Keliaujant j Floridą ir netu
rint aiškios apsistojimo vHos 
prašau kreiptis šiuo adresu:

A. Dovydaitis ->
105 - 59 Avė.

St. Petersburg Beach, i 
Florida 33706

Tei. (813) 360-1057

■ M. i I M K U S
Notary Public

INCOME TAX SERVICE v 
4259 S. Maplewood. Tol. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

i — LB St. Petersburgo apylin
ke ruošia scenai 2-jų veiksnių 
komediją “Uošvė į namus 7- ty-

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus X

P. N EDAS, 4059 Archer Avo.
Chicago, 1IL 60632. Tel. YA 7-5980

Ieškau savo brolių — Viktoro, 
Antano ir Edvardo Menczinskų, 
'■aip pat sesers Veronikos, ka’dai- 
;e gyvenusių Vilniaus krašte, 
Švenčionių' apskrityje, Ignalinos 
valse., Rimšėnų kaime. Juos pa
nūs ar jų šeimos narius prašau 
atsiliepti, gi apie juos žinančius 
prašau pranešti už atlyginimą.

Adam Menczinski 
1756 NE 37th SL 
Ft. Lauderdale, FL 33334.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPfNAS

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

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

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

Chicago, UI. 60629

Lietuviai, Jūsų laukia Daytona • Beach, Florida! ;

D Ė M E S 10 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis: u
A. L A U R A ! fT I 5 *

4645 So. ASHLAND AVI* 
523-8775

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago? miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose grcHt 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69thSt, Chicago, BL 60629. — Tel WAB-2727 
Vi VALANTIN AS

Namai, Žatnė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Galite kreiptis ir tiesiai i ŠIA Centrą:

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

KT W. 30th St.
Tai. (212) W HIR

— A. Ragelis tvarko St. Pe
tersburgo Lietuvių klubo biblio
teką ir patarnauja skolinantiems 
pasiskaityti knygas. Ten pat ga
lina nusipirkti ir naujausius 
leidinius.

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

mento laiptai, porčiai. stogai 
ir visa kita,

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kėdzie Avenue rr 

Tel. 776-8505

PORT ORANGE CITY, DAYTONA BEACH, FLA.

Nauja, gražiai planuojama gyvenvietė. 
Visais atžvilgiais ideali vieta lietuviams gyventi. 

Iki Atlanto vandenyno tik 5 mylios.

PLANUOJAMAS “LITHUANIAN VILLAGE”. • 
Įvairaus išplanavimo namai.

Aukšta namų kokybė, kaipos prieinamos. 
Užtikrintas investavimas.

Gyvensite ramioje, gamtos prieglobsčio supamoje, 
aplinkoje. Sprendimą darykite dabar!

Informacijas teikia: ADOLFAS ANDRULIS, * 
7 Talo Circle, Port Orange, Fla. 32018, 

Telefonas:.(904) 761-3625

nu”, tikrumoje jie vykdo Son- 
hfenteldto doktrimą.

K. Petrokaitis

ATOSTOGAUJANČIUS FLORI
DOJE prašome sustoti L & A 
Staškūnų “Sapphire Sea Motel” 
vasarvietėje, kuri randasi anl 
Atlanto kranto, gražioje Palm 
3each apylinkėje, Juno Beach.

Suinteresuoti; namų pirkimu 
ar bet kokia nekilnojamo turto 
'nvestacija^ųirašonii kreiptis į 
Raymohdą Staškūną, kuris at
stovauja didžiulę Berg Real Es- 
tate bendrovę. Jis pasiruošęs 
risiems mielai patarnauti.

L. A. R. Staškūnai 
SAPPHIRE SEA MOTEL

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

Prie visų šių dalykų tenka 
pažymėti, kad per paskutinį tu
ziną metų išeivijai dominavo, 
ar bent stengėsi dominuoti, til
tų statytojai. Jie priveisė ir vi
sokių bendradarbiautojų. Tilti- 
ninkų veikla dabar reiškiasi 
veikanių kritika ir sau tramply- 
no statymu PLB politiniame 
komitete. Jie tik čiulba apie ry
šių palaikymą su “tautos kamie-

los nebebus”.,’ Režisuoja Simas 
Velbasis. Vaidinimas įvyks lap
kričio 6 dieną'Lietuvių klubą.

— Adv. Steponas Bredes Jr., 
Brooklyn, N. Y., geru žodžiu 
prsimindamas buvusį Naujienų 
redaktorių dr. Pijų Grigaitį, at
siuntė dienraščiui $50 auką. Dė-

1980 m. Š. Amerikos Pabaltie- 
čių Lengvosios Atletikos pirme
nybės įvyks rugsėjo 6 ir 7 d. Ka
nados Estų stadione, Udora, 
Ont., netoli Toronto. Vykdo 
estai.--

rOiMAVIMĄSį i 
PARDAVIMAS • VALDYMAS 

VERTI MAI.

1980 m. š. Amerikos PaJfeltie- 
eių ir Lietuvių smulkaus kalibre 
ir medžioklinių šautuvų šaudy
mo pirmenybės įvyks rugsėje 
6 d., o pistoletų^varžybps — mg 
sėjo 13 d., Latvių šaudykloje 
“Berzainė”, netoli Toronto, Ont.

1980 m,.Š. Amerikos Pabaltie 
čių Lauko Teniso pirmenybes 
vykdo CIevelando LSK Žaibas 
rugsėjo 6 ir 7 d. Clevelande.

Dėl smulkesnių informacijv 
apie šias'visas varžybas sekite 
spaudą ar kreipkitės Į bet kur 
lietuvių sporto klubą, spoftb apy 
gardą arba į ŠALFAS S-gos Cent
ro valdybą šiuo adresu: Algirdas. 
Bielskus, 3000 Hadden Rd., Euc: 
lid, Ohio 44117. Telefonas (216) 
481-7161.

bwnbghborhood
REALTY GPOU3

U.S.AZ
We’ll help you make the right move.

VEIKSNIAI NES1TARS SU BENDRADARBIAUTOJAIS

Sandaros 15 nr. Birutė Kerne- lė VLIK’ą dėdama pastangas 
žaitė kritikuoja “Tėviškės Žibu- jam užč’aupti burną, tų pabal- 
rių” vedamąjį 
ramu”. Kritikos tenka ir to sa
vaitraščio redaktoriui kun. dr. 
Pr. Gaidai-Gaidamavičiui. Tame 
straipsnyje ji tarp kita taip ra.

— Jonas Jakubonis is Marque 
tte Parko dažnomis ir gausiomis 
aukomis paremia Naujienų lei
dimą. Dėkui už vakar atsiųstą 
$35 auką. - ■

— Juozas Lesčinskas, Detroit, 
Mich., tapo ne tik Naujienų pre 
numeratorium, bet rėmėju. Rem 
damas Naujienas ir jų platini
mo vajų, jis užsisakė dienraštį 
trečdaliui metų ir atsiuntė $5 
auką. Dėkui.

— Marija Bulakienė iš Mar
quette Parko, m- keisdama buto 
adresą, parėmė „ Naujienų -leidi
mą $5 auka.-Dėfcui. Tajpspafcdė- 
kui tos apylinkės tautietei, už- 

. susakiusiai . Naujienas trečdaliui 
metų, <bet«pavardės ' prašiusiai 
neskelbti.

, ■ . t , - i

— Čikagos ir apylinkių liau
dininku susirinkimas pvyks šeš
tadienį, rugsėjo mėn. 6 d., 10 
vai. ryto ALTos patalpose, 2606 
West 63 Str. Bus svarbūs prane
šimai iš ALTos, VLIKo veiklos 
:ir Madrido konferenciją. Daly-j

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

momoti ar apdrausti savo nuo 
savybę Chicagoje ar bet km 
kinetikoje, prašome skambinti 
tr užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

/irs 500-tai namų pasirinkimui

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tei. 767-0600
Independently owned and Operated

• greičiau įgyvendinti politinį 
{bendradarbiavimą su jais, iš 
'Kviklio vedamųjų “Drauge” 
'jau seniai yra paaiškėję. Nežiū- 
Įrint kaip ALT’a su VLIK’u veik 
'tų, LB-nė visados ras ką prieš 
išias dvi institucijas pasakyti. 
įLB-nei nėra svarbi politinių 
Įveiksnių veikla, jos aukščiausias 
Įtiksiąs yra išstumti ALT’os ir 
ĮVLIK’o viršūnėje esančius jai 
įnepageidaujamus asmenis, kad 
Itokiu būdu galėtų lengviau AL- 
ĮT’os ir VLIK'o veiklą paimti j 
Įsavo rankas ir pradėti politinį 
[bendradarbiavimą su okup. Lie 
^tuvos lietuviais komunistais.

L LB nė girdi pavergtųjų šauks 
, ą tiktai dėl religinės laisvės, 
[bet ji nenori girdėti pavergtų

jų šauksmo dėl Lietuvos nepri
klausomybės. Prisiminkime tuos 
45 pabaltiečius, reikalavusius sa- 
yo kraštams nepriklausomybės 
Maskvoje. Kada VLIK’as norė
damas jų pastangas paremti, 
stengėsi tą jų šauksmą pratęsti 
išeivijoje, atkreipti į jį Ameri
kos bei Europos politikų dėme
sį, kaip šlykščiai tada LB-nė puo Į

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.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo8 
darbus dirba.

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

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gal! 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sum^ temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
1 savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, Jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti

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

F. Zapolit, Agent 
noty2 w. 95th st 
Evarg. Park, 111. 
60642, - 424-1654 L

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

: »

‘ Tuo reikalu jums gali daui 
padėti teisininko Prano šULC 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis. , s ()

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted ;St., Clifca 
go, ILL. . 60608. 5 Kaina 8^00.

•I' V r’1- ViC*
t ' ■ • V ■ ’i • I 4 ' ‘ *

Juozo šmotelio » lįr $7 

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

1 ■

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

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

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

Knygos kaina

Mamai, 2wn4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

KRAL SAVINGS 
USKAS, Prezidentas

TeL Virginia 7-7741

Kun. Gaidamavičius rašo: “Jau 
pats laikas radikaliai pasukti 
vieningos, suderintos veiklos 
linkme ’. Apie kokią vieningą ir 
suderintą veiklą vedamojo au
torius kalba? Kolabaracinę? Aš 
siūlau kun. Gaidamavičiui atsa
kyti, ar yra įmanoma bet kokia 
vieninga ir suderinta veikla tarp 
skirtingos ideologijos grupių: 
kolaborantų ir antikolabarantų? 
Kaip tos skirtingos grupės turė
tu derinti tą veiklą? Tegul LB- 
nė atsisako bendradarbiavimo 
su komunistais! ,

štai ką dar kun.. Gaidamavi
čius 'rašo: “Bendruomenės virj- 
šūnėse šiuo metu dirba gana 
sukalbami žmonės, bet jie pajuk
to ofenzyvą iš VLIK’ą ir AL-- ;

BUTŲ N
NAMŲ PIRKIMAS «

• NOTARIA|TAS

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIŲ
- INCOME

6529 So. Kedz:

Apgailestavęs, kad kažkas sie
kia Bendruomenę išstumti iš 
politinės veiklos, kun. Gaidama
vičius sako: ’Tr jei Bendruome
nė ribotųsi tiktai kultūrine veik 
la, nesirūpintų Uetuvos laisvi
nimu, neitų į politinę sritį, —' 
jai imtų priekaištauti visa išei- 

•vija ir net pavergtoji Lietuva. 
Bendruomenė, kuri apima visą 

/mūsų veiklos plotą, negali ste-j 
sveti nuošaliai ir stebėti, kaip 
įveikia ar snaudžia kitų politi- 
tnių veiksnių įgalioti žmonės. Ji 
i negali ramiai žiūrėti, kai paverg 
įtieji šaukiasi pagalbos”. 
: - 
4 Įsivaizduokite, LB-nė prisista
to išskirtiniu autoritetu net pa
vergtai Lietuvai. Kad okup. Lie
tuvos komunistai ragina LB-nę T’ą sudarančių politinių partijų 

bei grupių. Pastaruoju metu su
sidarė lyg . ir du frontai •— ben- 
druomenininkų ir vlikininkų, 
susiblokavusių su altininkais. O 
to neturėtų būti”. -

Nenuostabu, kad kun. Gaida
mavičiui taip baisiai neramu, dėl — Los Angeles lituanistinė 
VLIK’o glaudaus beridradarbia. mokykla pradės mokslo metus 
vimo su ALT’a, nes tame glūdi rugsėjo 13 d. 9 vai. ryto lietu- 
tų politinių veiksnių stiprybė, vių parapijos patalpose. Mokyk- 
Taip ir turėtų būti. Tačiau kun. los vedėjas yra V. Pažiūra. 
Gaidamavičius turėtų raudonuo 
ti iš gėdos dėl prikišimo ofenzy
vos (puolimo), nes jis gerai ži
no, kad VLIK’as su ALT’a nė 
tik kad nieko nepuola, bet dar 
permažai ginasi nuo LB-nės puo 
limu...” "i

vaus iš Floridos atvykęs VLIKd 
valdybos narys Jonas Daugėla.

-— Tautos šventės proga, rug
sėjo 7 dieną, sekmadienį, 10 vai.' 
ryto, bus pakeliamos vėliavos 

'prie Marquette Parko lietuvių 
' parapijos bažnyčios. Kviečiame 
visus lietuvius gausiai dalyvauti. ]

R. LB Marquette,Parko 
(Pr.) apylinkės valdyba

— Amerikos Lietuvių Tarybos 
Hot Springs skyriaus išvyka 
įvyks rugsėjo 13 dieną už Moun
tain Pine miestelio prie. Blakely 
užtvankos. Pradžia 12 valandą. 
Skyriaus valdyba' virus'Priliečia 
dalyvauti ir gamtos aplinkoje 
maltiniai praleisti popietę.
(Pr.) Skyriaus valdyba

— Rugsėjo Aštuntos dienos 
tautinės šventės minėjimą/ ,Chi
cagoje rengia Vytauto Didžiojo 
Šaulių rinktinė rugsėjo 7 dieną. 
Tą dieną 10 vaL ryto Brighton 
Parko' parapijos bažnyčioje bus 
pamaldos, kuriose organizuotai 
dalyvauja šauliai ir kitos, patrio
tinės organizacijos su vėliavo
mis. Pamaldų metu giedos rink
tinės choras, vadovaujamas mu
ziko Vacbergo. 12 vai. VDš rink
tinės namuose įvyks akademija, 
kurioje bus paskaita, o meninėje 
dalyje dalyvaus rinktinės choras 
ir tautinių šokių grupė “Vytis“. [ 
Tiek pamaldose,’tiek ir minėji
me visuomenė kviečiama daly
vauti. Įėjimas visiems laisvas.

PASKOLOS PERKANT NAMUS,
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.
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