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IRANO ŠACHUI TEKS AIŠKINTIS 
TARPTAUTINEI KOMISIJAI ■

• '■ ■ ■ ’ ■ * -

Protestavo Amerikoje studijuojantieji 
jauni Irano studentai

ŽENEVA, Šveicarija. — Tarptautinė teisininkų komisija, iš- 
jsi žmogaus teisių būseną dabartiniame Irane, labai aštriai 
tikuoja Irano policijos sauvalę. -Praeitą penktadienį teisinin- 
paskelbė nepaprastai žiaurų kaltinimą, paties šacho vadovau- 

lai specialiai.policijai, vadinamai savakais.
Covai prieš Irano priešus su- 
yta policija turi nepaprastai 
ilę galią, nesiskaito su vei
kiais įstatymais ir visai ne- 
ipia dėmesio p pagrindines 
>gaus teises, ši policija turi 
tirus savo kalėjimus, kuriuo- 
ali kankinti „suimtuosius, kad 
lutų prisipažinimą.

Irane sušaudyti 75 
opozicionieriai ■

i speciali šacho policija nuo 
1 metu pradžios suėmė 424 
>nes, kuriuos kaltino sąmoks- 
irganizavimu prieš dabartinę 
tio vyriausybę. Iš suimtųjų, 
teta policija be teismo sušau-- 
(5 suimtus iraniečius,- 55-bu- 
teisiami ir padėti. į kalėjimą 
jų mirties. ■ ■
rane gali veikti tiktai viena 
tija. Niekas neturi teisės or- 
izuoti ‘ jokios partijos, nu- 
iptos prieš dabartinį šachą, 
gavo penkiolikos metų kalė
ti bausmes. Suimtieji labai 
iriai kankinami, kol jie pri
kista prie primetamo nusi- 
;imo ir kišami į kalėjimą. Ko- 
ija nustatė, kad 50 iranie- 

žuvo suėmimo metu arba 
įrėmintuose su valstybės po- 
ja. Devyni suimtieji buvo nu- 
ti pačiam kalėjime. Tarptau- 
j teisininku įstaiga turi var- 

suimtų, nuteistų mirti ir 
ūdytų be teismo žmonių var- 

pavardes, adresus ir kitas 
teniškas informacijas.
JENEVA, Šveicarija. — Va- 
ų laisvame pasaulyje įvairios 
stalinės organizacijos karts 
> karto apkaltina tai vieną, 
kitą valstybę varžant pilie- 
teises, nesiskaitant su žmo- 

kumu. Kitaip sakant, jos ma- 
srislą akyse, bet nemato bas- 
komunistinėse kraštuose.
•tai, Tarptautinė teisininkų 
nisija, kurioje priklauso 36 
sės žinovai iš 30 kraštų, kal- 
a Iraną, kad jis padaręs daug 
■ų socialinių reformų, bet 
nkart neduoda piliečiams ci- 
nių ir politinių teisių, pasak 
skelbto raporto, rašyto New 
rko advokato. W, E. Butlerio, 
klausančio minėtai organizaci-

l _______

Rūkalų Įstatymas
WASHINGTON AS. — Sena- 
subkomitete yra varstomas 

j j as įstatymo projektas, ku- 
o būtų pakeliami rūkalų mo- 
jčiai ir vienkart būtų reika- 
įjama sumažinti nikotino kie- 
cigaretėje. Sen. Kennedy ir 

i. G. Kartas mano, kad pakel- 
s rūkalams mokesčiais surink- 
pinigai reikėtų skirti sveika- 
; tyrinėjimams.
Tabako pramonė ir prez. Fbr- 
s tačiau1 tokiam įstatymui yra 
iešingi.

Anarchija Beiruto C
gatvėse

BEIRUTAS. — Nušovus kai
riųjų musulmonų vado seserį, 
Beiruto gatvėse atsinaujino ko
vos, kurios pasireiškia aštrioje 
formoje, pavartojant sunkiuo
sius ginklus ir net prieštanki
nius bei t priešlėktuvinius gink
lus; .• ■ - .
Dešinieji sako, kad atskrendan- 

tieji lėktuvai pristato ginklų kai
riesiems. Kairiųjų valdoma Bei
rute radijo stotis praneša., kad 
aerodromai bus naudojami lėk
tuvų, nežiūrant dešiniųjų apšau-

Kairiųjų musulmonų vadas K. 
Jumblatt turėjo skubius pasi
tarimus su išrinktu naujų pre
zidentu E. Šarkiu, kuris po .to 
skubiai sušaukė kairiųjų ir Si
rijos atstovų konferenciją. Kon
ferencijoje bus bandoma išgel
bėti taiką. Bet stebėtojai mano, 
kad konferecijos pasitarimai 
greit neprasidėsią.

V A 
kunigą

Evanstono metodistų kunigas 
G. G. Stout, besidarbuodamas 
beturčių šalpos reikalais, yra iš
gavęs iš dviejų Rockfordo sese
rų ūkio nuosavybės dokumen
tus. -Ūkis, esą, yra dabar ver
tas 1.3 mil. dol. ’’

Seserų giminės' pasiskundė 
teismui ir teisėjas įsakė kuni
gui' neužsiiminėti dauyiau šal- 

1 pos darbu ir neliesti surinktų 
! pinigų bei turto.

Jugoslavija paleidžia 
JAV piliečius

BELGRADAS. — Jugoslavai 
pranešė, kad Jugoslavijos pre-, 
zidentas pasigailėjo Amerikos pi
liečių sėdinčių Jugoslavijos ka
lėjimuose ir jie bus paleisti. 
Amerikiečiai buvo kaltinami šni
pinėjimu.

Tarpe paleidžiamų kalinių mi
nimas Great Western cukraus 
kompanijos cheminės laborato
rijos vedėjas Toth, kurs, esą, fo
tografavęs Jugoslavijos cukraus 
rafinerijos įrengimus. Toth yra 
gimęs Jugoslavijoje, bet turi 
JAV pilietybę.

TAIKA NEMAINIKAUJAMA

Neteisinga žinia ■
WASHINGTONAS. — Buvo 

paskelbta, kad po galutinų pre
zidentinių rinkimų bus pripažin
ta raudonoji Kinija de facto ir 
de jure. • Prezidentinis kandida
tas Reagan Kalifornijoje pareiš
kė, kad JAV turi gerinti net san
tykiu* su Pekinu, bet neturi išsi
žadėti savo ilgamečių draugų.

Sen. Goldwateris pasakė, kad 
jis kalbėjęs tuo reikalu su sekr. 
Kisingeriu, kuris jam užtikri
nęs, jog paskelbtoji žinia yra vi
siškai, n etiksli. JAV, esą, ne- 
maančios užmiršti savo draugų 
Taiwane.

Baltųjų Rūmų spaudos sekr. 
Nassen tuo pačiu klausimu sa
ko, kad iš viso nėra nustatyto 
laiko ir net nėra supratimo ko
kiu būdu JAV turės pripažinti retorius Umit Haluk Bayulken 
Kinijos žmonių respubliką. iŠ Turkijos. f f"

LONDONAS. — B - ’ 
Amerikos Valstybės ir jų CTO 
(Central Trėkty Organization 
CENTO) sąjungininkai’ perspė
jo Sovietų Sąjungą, kad Vaka
rai nemano pirkti taiką ir Rytų- 
Vakarų detente Europoje mai
nais už neramybę kur kitur pa
saulyje. Besitęsiantį Arabų ir 
Izraelio konfliktą jie skaito la
bai rimta grėsme pasaulio tai
kai ir skatina atnaujinti pastan
gas išspręsti Vidurinių Rytų 
klausimus.

Į CENTO organizaciją įeina 
Britanija, Iranas, Pakistanas ir 
Turkija su Jungtinėmis Vals
tybėmis kaip sąjunginių narių, 
pilnai dalyvaujančių visoje CEN
TO veikloje. Prieš grįždamas į 
Washingtona iš savaitės kelio
nių Europoje Valst. sekretorius 
Kisingeris dalyvavo šios orga
nizacijos mitinge.

“Mes tikime, kad taika, sau
gumas ir detente yra sąvoka, 
kuri negali būti dalinama dali
mis, dėlto pasisekimo įtampai 
atpalaiduoti vienoje pasaulio da
lyje negali būti siekiama už nuo
stolius kitose pasaulio dalyse”, 
pasakė CENTO generalinis sek-
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Švedųos sostinės Stockhalm© senamiestis, iš nepamenamu laiku vadinamas Galma Stan 
(Senas miestas), šią vasarą šiame senamiestyje įvyks švedu karaliaus Karlo Gustavo sutuoktu
vės su vokietaite Silvija Summerlath. Dešinėje matosi senamiesčio katedra, kairėje matosi šve
du parlamentas, o priešakyje stovi karaliaus tš/my pilis. Gamta Stan.pradėtas statyti Viduram- 
žiu-^pra^Etotėr^’ --------

Patricija atsisakė

: Nebeturi lėšų tarnautojams algas išmokėti
NEW YORKAS. — Trečioji didžiausioji Amerikos aukštojo 

mokslo institucija nuo penktadienio vidurnakčio uždaryta ir 250,- 
000 studentų nebegalii vieni paskaitas lankyti,-kiti egzaminus 
laikyti. Uždarymo priežastis ta, kad New Yorko Miesto Univer
sitetas su savo kolegijomis nebeturi iš ko savo 28,000 tarnautojų 
algas už gegužės mėnesį išmokėti.

Universitetą uždaręs kancleris 
Robert Kibbee ir pareiškęs “di
delį apgailestavimą”, kad buvęs 
priverstas tokio žygio griebtis, 
prižadėjo universitetą atidaryti 
“tą pačią dieną”, kai tik valsti
jos legislatūra parūpina §24 mi
lijonus lėšų šiems akademiniams 
metams baigti. Toliau — legis- 

PASAKĖ JAV SOVIETAMS i,ktūroi!"žs’?2!ėius,ian'c biI™e 
yra jrasyta §1/1 milijonų sąma- 

Jungtinėslta šio universiteto 1976—1977 4 I mokslo metams.
Universiteto kancleris Robert 

J. Kibbee universitetą uždarė 
disputams nesibaigiant dėl klau
simo, ar New Yorko Miesto Uni
versitetas turi pradėti imti tui- i 
cijas (už mokslą), nes iki šiol tas | patarimu ji atsakė: 
universitetas vegetavo besiva
duodamas filosofija, kad baigu
sieji miesto aukštesniąją mo
kyklą studentai turi teisę ne
mokamai baigti ir aukštąjį moks-, 
lą- .

Kancleris Kibbee įsakė užda
ryti visas universiteto 19 moks- 
lavietes po to. kai»CUNY (New 
Yorko Miesto universiteto) tar
nautojų unijos pirmininkas Ir
win Polishook pagrasino strei
ku, jei universitetas savo tarnau
tojams nemoka algų. CUNY pri
trūko čekių 27,000 tarnautojam, 
iš jų 8,000 fakultetų nariams, 
kurių algos vidutiniškai yra 

. $1,500 mėnesiui.
“Mes neturime jokių pinigų”, 

pasakė pirmasis mero padėjėjas 
John Zucotti, aiškindamas dėl- 
ko miestas negali gelbėti, kad 
ir trumpam laikui. Tokio nu
skurdę j imo New Yorko miestas 
neturėjęs nuo didžiosios Depreri-

LOS ANGELES. — Patricija 
Hearst, kuri dabar yra Los An
geles teisiama drauge su buvu
siais jos “Symbionese išlaisvini
mo armijos” kompanijonais Wil
liam ir Emily Harris, pasinau
dodama Penktuoju Amendmen- 
tu atsisakė atsakinėti į klausi
mus apie jos areštavimą arba 
šaudymą Inglewood sporto da
lykų krautuvėje 1974 m.

Savo advokato Albert Johnson 
Aš atsisa

kau atisakyti tuo pagrindu, kad 
galiu save inkriminuoti”, kai 
Harrisų advokatas Leonard 
Weinglass jos paklausė kaip ji 
1974 metų gegužės 16 dieną 
sporto dalykų krautuvėje gelbė
dama Harris pradėjo iš kulkos
vaidžio šaudyti.

Teisėjas Brandler teismo die
ną paskyrė liepos 26 d. Patri- 
cijos advokatas Johnson pareiš
kė, kad jo klientė “bus nebylė” 
(nieko nekalbės).

LONDONAS. — Britų silpnai 
laikantis svaras ir toliau nežy
miai krenta. Jo vertė gegužės 
28 d. buvo 1.758 dol. Lyginant 
su kitomis pasaulio valiutomis, 
svaras yra kritęs 39.4%.

jos laikų.
‘Tai yra legislatures reikalas”, 

baigė pasiaiškinimą viceburmis- 
tras Zucotti.

MAO CETUNGAS VISAI NUSILPĘS
‘JAM SUNKU PAKELTI GALVA

Kinijos sostinėje ir provincijoje sklinda 
panika, kariai rengiasi priešintis

HONG KONGAS, Britų kolonija. — Iš Kinijos ateinan 
žinios sako, kad premjeras Hua Kuofengas pradėjo šaudyti ž 
nes be teismo. Vidaus reikalų ministerijos gerai ginkluoti c 
niai eino Pekino namus, ieško revizionistų opozicijos ir vietoje ; 
sušaudo, šie teroro veiksmai pradėti iš penktadienio į šeštadi 
Pačioje sostinėje žuvo didokas skaičius komunistų opozicionk 
Tuo tarpu dar nieko nežinia, ar .buvo nužudytas buvęs premj' 
Tengas Hsjaofengas.

JAV sutinka Kinijai 
parduoti ginklų?

TOKIO. — JAV Komercijos 
sekretorius Elliot L. Richardson 
ketvirtadienį spaudos konferen
cijoje pareiškė, kad Jungtinės 
Valstybės sutiktų diskutuoti gin
klų pardavimo Kinijai klausimą, 
bet susilaikytų nuo bet kokio 
ekonominio bendradarbiavimo su 
Sovietų Sąjunga tol, kol su ja 
neišspręsti kariniai ir politiniai 
klausimai. Baigęs savo vizitus

chardson nžsieniųlco'rėsponden- 
tams pareiškė; “Nors Jungtinės 
Valstybės dar oficialiai nedisku
tavo su Kinija ginklų pardavimo 
klausimo, bet tai nereiškia, kad 
tas klausimas nebūtu diskutuo
jamas, jei bus iškeltas”.

Norėdamas duoti suprasti, kad 
JAV-bės pozityviai reaguotų, jei 
Kinija tą klausimą iškeltų, Ri
chardson pastebėjo, kad Jungti
nės Valstybės neskaitė “jokia 
reikšminga problema”, kai Bri
tanija derėjosi su Kinija dėl lėk
tuvų Kinijai pardavimo.

4

J. Tautų kairai 
pasilieka Golane

BELGRADAS. — Žinių 
agentūra iš Belgrado praneša, 
kad Sirijos prezidentas Asadas, 
nekeisdamas sąlygų, sutinka pra
ilginti 6 mėnesiams UN sargų 
tolimesnį buvimą Golano aukštu
mose.

Izraelio pasiuntinys New Yor
ke Ch. Herzogas painformavo 
UN gen. sekr. K. Waldheima, 
kad Izraelis patenkintas ir pri
ima UN sargų buvimo prailgi
nimą Golane. >

Sirijos prez. Asadas užtikri
no UN gen. sekretorių, kai jis 
lankėsi Sirijoje, jog jis norįs vi
sus ginčus su Izraeliu užbaigti 
derybomis.

MEKSIKOS MIESTAS. - 
Belgijos ambasada penktadienio 
vakare pranešė, kad su komu
nistais grobikais susitarta dėl jų 
pagrobtos 16 metu mergaitės Ne
rtine Chalel išpirkimo sumos, 
nors ta suma nepaminėta. Va
karykščiai ambasadoriaus pasiū
lymą §400,000 jie buvo atmetę, 
reikalaudami §800.000 arba Na
dine būsianti nužudyta

Gali lyti
Saulė teka 5:20. leidžiasi 8:16

Hongkongo miesto meras 
buvo nuskridęs į Pekiną, ta 
su premjeru, užsienio tręil 
ministeriu ir kitais pareigūi 
vėliau jis nuvestas pas patį 
Cetungą. Hongkongo meras 
valandą kalbėjosi su Kinijos 
dovu. Mao Cetungas stabte 
minutei, kad fotografai ga 
padaryti nuotrauką. Vėliau 
Cetungas, paprašęs merą ats: 
ti, pats nuėjo į savo kėdę, ; 
sėdo ir tuojau padėjo savo g 
ant gedės' atramos. Jis ati< 
išklausė Hongkongo mero p 
kojimų ir pageidavimų, o v< 
pasakė jam gerai formulu 
trumpus atsakymus, visai r 
kelramas galvos nuo i 
mos.

Penktadienį Mao Cetui 
priėmė Pakistano premjerą 
fikar Ali Buto. Jam atvykus 
pasitenkinta viena foto nuot 
ka, bet suvilkti visi televi; 
prietaisai ir rekorduotas 3 
komunistų partijos vado i 
tarimas su Pakistano valdy’ 
Vėliau vakare tas pasikalbėji 
buvo perduotas veikiančiais 
nijos televizijos kanalais. 
Cetungo susitikimas su Pak 
no premjeru buvo matoma 
Honkonge. Jis paliko labai 
na įspūdį. Iš paveikslų ai: 
matyti, kad komunistų par 
vadas Mao Cetungas yra 1 
silpnas ir susikumpinęs. Jam 
ku išlaikyti galvą. Kai tik 
sėda į savo kėdę, tai tuojau 
deda galvą.

Silpnėjančią Mao Ceti 
sveikatą pastebėjo Naujosio: 
landijos premjeras Robert 
doon. tą patį matė Hongongo 
ras Lee Kuan Yew. o penkti 
nį matė visi kiniečiai, kuri< 
rėjo progos žiūrėti Į oficiali} 
nijos televiziją. Manoma, 
dabartiniam premjerui buvo 
kalingas Mao Cetungo par 
mas, kad galėtų paskelbti, 
jog opozicijos vadų šaudj 
daromas su Mao Cetungo p 
rimu.

Žinia apie opozicijos vadų 
dymą be teismo labai gr 
spėjo visą Kiniją. Kariai yr: 
siruošę sustabdyti tokią p 
jero Hua Kuofengo sauvalę, 
gu vidaus reikalų ministi 
bandys žudynes praplėsti į 1 
miestus, tai kariai yra pasi 
suvaldyti vidaus reiKaių m 
terijos sauvaliautojus. Pt 
radijo stotis kaltina komui 
partijoje atsiradusius re\ 
nistus dėl daugelio dabar 
nelaimių. Kinijoje galima 1 
ti dar didelių susirėmimų, k< 
rims dabartinės aistros.



vyskupas,

lietuviui su- 
pri pažini ma

tikrovėje 
Mažvvdo

buvo kelia-

V. KAROSAS

MARTYNAS MAŽVYDAS VILNIUJE
Toki i pavadinimu 

nai Įsvvdo pasaulį Juozo Kra- 
l i k ’5 • \ (i I) ra u go pre mi j uotas 
loman is. šis istorinis kūrinys 
savo iškelta tematika ir idėjin 
guma vra išskirtinas visoje lie 
tuvi išeivijos grožinėje lite
ratu o'e. Tokiu, kad kiekvie
nas >.a k i tyloj as, perskaitęs ro
man . bus sukrėstas autoriaus 
origin Uiu požiūriu į lietuvių 
tautos praeitį ir jo iškeltomis 
idėit mis. Skaitytojas negalės 
pasilcnkinti vien emociniais 
išgvv irimais, kaip tai įprasta 
skaidant mūsų lietuvišką gro-| 
žinę raštiją, bet bus išjudintas 
pro:i riai ir dvasiniai. Jau vien 
šis n omentas reikalauja iš mū 
su a-kreipti visų lietuvių dė
mes’’ i ėį nepaprašą įvykį mū
sų lilrratūrinėje padangėje. » .. ..... , r . ," J 1 J Ineje raštijoje keliant drauge

Ea’vs Sruoga nustatė sekan ir Lietuvos reformacijos klau 
tį k ’’^rijuma vertinant groži- simus. Tačiau išeivijos spali
nę ršriją: “Literatūros kuri- do j e nuo 
ny's. teatro spektaklis turi neiš sios iki liberališkiausios nei 
vengiamai kelti vieną ar kitą žodžio nei garso, 
minti, klausimą, idėją, kitaip 
jis tuščias barškaliukas. Me-! 
nas Hk tada gali atlikti savo 
funkriią, kai jis yra amžinųjų 
bendražmogiškųjų moralinių 

problemų kėlėjas”. ; . -v.. . •1 u J ‘fizinį išsigimimą
Kokias idėjas, akio labiau,ivių tautai reformacija ir ko- 

mo^a ines problemas, kelia Juo kią palaimą suteikė Lietuvaiį 
zas Kralikauskas savo istorinia- atvykę jėzuitai, ištraukę tautv. 
m^ romane “Martynas Maž- iš erezijų klampynių. Dėkin-j 
vvdas Vilniuje”? Į tai auto- rūmo vardan buvo pastatyta 
riu; Mažvydo lūpomis atsako Washingtone
suvestine mintimi: “Viešame čia, atžymėti katalikybės per

gyvenime lietuvių kalbai turi gale prieš reformaciją, iškil- 
būti pirmenybė prieš kitas mingai pasisakant: “Lietuviai

(Komentarai)
neperse- kalbas, ar bent jau lygios 

sės. Antplūdį iš Lenkijos 
gali užtverti Martyno L 
rio mokslas. Pagal jį, turi 
ti gimtąja kalba visur... 
to Jonas Bilevičius ir s, 
reformacija yra visų tikriau
sias ginklas Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės savaran 

kiškumui ginti. Evangelikai 
atneša mūsų kraštui šviesesnę 
ateitį. Mūsų bažnyčia — Ecce- 
sia apostolica. Ji 
gražins kalbą ir 
žmogumi...”

Tokios mintys 
mos lietuvių evangelikų spau
doje, kažką panašaus galima 
rasti lietuvių tarybinėje lite
ratūroje, bet ypač daug rašo- 

|ma ta mintimi lenkų moksli- 
Inėje raštijoje keliant

Washingtone susitiko du demokratu partijos politikai — Jim
my Carter ir sen.. Hubert H. Humphrey. Abu nori tapti demokratę 
parti juos kandidatais prezidento pareigoms. Kas iš ję gaus partijos 
nominaciją, šiandien būtu sunku pasakyti. Abu tariasi su Įtakingais 
partijos vadais ir centro komiteto nariais. Carteris tikėjosi gauti 
nominaciją, bet paskutiniu metu jam kelią pastojo keli kandida-, 
tai. Jis bijo, kad gali nebesurinkti daugiau atstovę.

pat konservatyvio- katalikai žvelgia į Šiluvos Ma- mas idėjas;;
riją, kaip Į savo .išgelbėtoją.Į /Kas Mabtyną Mažvydą pas- 
Jie tiki, kad Marija išgelbėjo, tumėj o į reformaciją? Jis, ki- 
Lietuvą prieš 300 melų nuo limu iš Žemaitijos žemių, gi- 
proteslantizino. Ji išgelbės ją [męs plikbajorių šeimoje, lai- 
ir dabar nuo ateistinio komu-(mingu sutapimu pateko į Vil- 
nizmo’’ (Šiluvos šv. Marijos 
koplyčios dedikacija. 1966).

Ir' 
Martyną Mažvydą kaip di- 

C' džiausi lietuvių tautos herojų, 
i”[j kuris, autoriaus žodžiais, pasi buvo viena iš pirmųjų pasuku 
'iryžta: “Apginti žmogų valstie-įsi reformacijos keliu, su ku
ilyje ir Lietuvą Lietuvoje”, ap-Iria palaikė artimus ryšius Prū 

... , , isiginklaves Liuterio mokslu! sijos hercogas Albrechtas Brau
Sudaryta jury komisija, is 

i vien žymių katalikų intelek
tualų, dauguma balsų pripaži 
no šį romaną geriausiai para
šytu kūriniu ir Draugas ats
pausdinęs ima platinti.'

Kaip tai suprasti ?č Manau,1- 
| ne vienam iškils panaši nuos- 
i laba, LKB-Kronika padarė už- 
juominą, kad lietuvių tauta ar- 
: lėja prie “dvasinės pfevbEuci- 
jjos”. Ar karląįs^KęąUkąuskas, 
jury koinibijf>š'~d'au~gftftfa ir pa 

įgaliau pats Draugo kolekty- 
i vas, nebuvo kartais kažkokios 
i nesuprantamos, jėgos pastūmė 
tas j “dvasinės revoliucijos” 
kelią, apversdami aukštyn ko
jom ankstybesnes sampratas? 
Nėra mažiausios 
kad šis kūrinys turės sukrėsti 
lietuvių išeiviją. Tad giliau paTė ranką prieš poną 
žvelgkime j romano turinį, prieš visą santvarką: prieš ka- 
Mažvydo asmenybę ir į kelia- runą, prieš Bažnyčią ir Dievą,

prieš patį karalių bei didįjį 
kunigaikštį, Ponų Tarybą bei 
vyskupus, didikų ir bajorų luo 
mus”.

| Mažvydas nuo mažens arti
mai sugyveno su liaudimi, 

|ypač artimai su kalviu Virps- 
tu, kuris vadovavo baudžiau
ninkų maištui- “Jo širdyje ir 
prote kito protesto balsas . . . 
Po tų skerdynių aš ėmiau kei
stis... Mano dvasioj kažin kas 
persivertė^. Vidus diržėjo, kie 
tėjo, tvirtėjo...”

O sukruvinta liaudis šaukė
si savo senoviškų dievų: “Die
vaiti, nutrenk žudikus!” Nut
renk, teisingasis, tijūnus ir 
urėdus... Tesgi neužstoja kle
bonai, neužtaria nei 
nei jaugi niekas!’’ 

šioje dramatinėje 
autorius atskleidžia 
dvasinį lūžį ir jo pasiryžimą. 
Jis pamalė^ kad lenkas, o ank
sčiau kryžiuotis, po kryžiaus 
priedanga atnešė lietuvių tau
tai vergiją, iš kurios tegalima 
išsivaduoti einant sekančiu ke 
liu:

Priešingai, nuo mums ne
pamenamų laikų, prirašyta ai
bės straipsnių, studijų ir vei
kalų. Įrodančių, kokią pragaik 
š’i, dvasini pasimetimą ir net 

nešė lietu-'

duklio dvaro įrengtą Jono Bi- 
leviciaus mokyklą, kurioje mo 

r štai Kralikauskas iškelia kė-buvęs pranciškonai vienuo
lis Stauislovas Rapolionis, žy-

I mių bajorų Bilėvičiaus šeima

Autoriaus samprata apie su 
sidariusį antagonizmą tarp 
liaudies ir viešpataujančių luo 
mų, imtinai su kunigija, ata- 
tinka Balio Sruogos definici
ją, nes priklauso amžinųjų 
bendražmoniškųjų moralinių 

' problemų sprendimui. Mažvy- 
, das riša valstiečio laisvėjimą 
'su reformacija, nes neįgyven
dinus žmoguje tvirtų morali
nių principų, žmogaus ir tau
tos laisvė yra nepasiekiama.

(Bus daugiau)

Veržtis iš nelaisvės, iš kiekvie
nos nevalios.”

šiame autoriaus meistriškai 
išreikštame pasisakyme ats
kleidžiamas ne vien Mažvydo 
dvasinis lūžis, bet duodama 
gili įžvalga į anuometinę • lie
tuvių tautos tikrovę. Kralikau 
skas radikaliai atmeta roman-j 
linį Lietuvos vaizdavimą, nes 
skaitytojui atidengia žiaurią 
kovą tarp pavergėjų ir paverg 
tųjų. Nes, anot autoriaus...”čia 
-nejzpneq hjB.tp net — jejAnq 
ninkai. Ogi savo žemėj.” Lie
tuvis jau belaisvis Lietuvos Di 
džiojoj Kunigaikštystėj.”

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, 
kad autorius savo istorine įž
valga suartėja su tarybiniais 
rašytojais, kuriems galioja 
marksistinė klasių kovų dog
ma. Kaip tik Kralikauskas Ma 
žvydo lūžyje įžiūri pirinon ei
lėn moralinį, pradą, kuris plau 
kia iš krikščionybės gelmių. 
Kaip istorija pakartotinai įro
dė, laimėjusi kovą prieš savo 
pavergėjus, liaudis greitu lai
ku pavirsdavo dar žiauresniais 
despotais. Tai itin ryšku mūsų 
amžiuje, kai kilę iš, liaudies— 
Stalinas, Hitleris, Musolinį ir 
daugelis mažų. įgyvendino mo '

Keep America Beautiful

b Every 
iitter bit 

hurts Y'Oy

Liner doesn't throw
Itself avVaj~ 
doesn't just happert 
People cause it-and 
only people can prevent 

derniškas totalitarines ' despo- it “People" means you 
tijas. j Keep America Beautiful

“...mano misija — lietuvių 
kalba skelbti svangelijos tie
są. Noriu ,būti kunigu, bet ne 
dėl to, kad galėčiau. pralobti. 
Apleistos liaudies kunigu, ku
ri tebėra labai mažai krikščio
nybės paliesta... Mano likimas 
panašus į visos valstietijos, į 
liaudies, į Lietuvos didesniuo- 
sios dalies. Ji laisvę tepažįsta 
tiktai iš vardo, dainų ir sap
nų. šitas nužeminantis pri
klausomumas man nuolatinė 
kančia, per metų metus tapusi 
atvira žaizda. Nuo pat vaiky
stės man laisvė išplėšta ir nuo 
tat draudžiama.. Kai tik dėl to 
metai iš metų manyje stiprėja 
noras bei valia — priešintis.

Nauja lietuviška radijo programa
LIETUVOS AIDAI

prasidės birželio 4 d. ir bus kiekvieną penktadienio vakarą 
nuo 10 iki U-tos vai. iš W0PA stoties 1490 AM banga.

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2046 W. 71 St., 
Chicago, UI. 60629 Tel. 778-5374.

denburgietis. Tačiau ne tiek 
pati mokykla ir joje skelbia
mos reformacijos idėjos pas
tūmėjo Mažvydą jam skirtu is
torijos keliu. ■ ;

1536 metais subruzdo žemai 
čių; valstiečiai, kuriem pažan
gioji karalienė Bona krovė vis 
naujas naštas. “Valstiečius ap
lėkė šūkis, Karta' atmokėsime 
už viską!” Vietinė valdžia su
kilimo numalširiniiūi iškvietė 
totorius. Autorius taip piešia 
malšinimo vaizdą: “Totoriai 
gaudė, daužė ir pibvė. Kur už
lindusius pasislėpti dzydomis 

I smaigstė... Ir suvertė juos kru- 
| vinus duobėsna... Niekas neuž 
tarė. Niekas! Nė klebonai ne-

abejonės, užstojo, net nepalaidojo”.
Bet jeigu prasčiokas pake

tai ' ir

SUSIVIENIJIMAS

SLA

leigu paraSvsit

OF AMERICA

Kreipkite^ i knop-
ST’SnnFX’T.nV^ darbm

Gausite spausdinta* informacija*.

X M ERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE
307 WEST 30 STREET, NEW YORK. \ v mom

jau #0 metę tarnauja lietuvių visudfKenei ir isntokeio dac 
MILLION) S rtoienu <avd apdraus

:u rraierndhne organizacija - duoda gyvy 
bes apdrauda ir ligoje pašalpa, kuri yra pigi, nes SUSIVJE' 
\IJ1MAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
□raibos pagrindu

iuri daugiau Kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
ari j<. apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 

_!anri įvairių klasių reikalingiausias aodraudas nuo $100.00 
iki 810,000.00

hmm mtn duoda gera Taupoma {a Apdraudė Endowment In
surance, kad jaunuolis gautu pinigus aukštojo mokslo studi 

ir gyvenimo pradžiai

duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigia TERM apdraudą 
už SI .000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams

\ h j lUFNTALR APPRAUDA naudinga visokio amžiaus asnir 
mmfss 'oknmend’ioiama l^tuvisku Kl UBU :r draugijų na 
-jams Už dOOOOn akcidentalės apdraudos mokesti* .^2 00 
j metus

— kuopos yra daugunioie lietuvių kolonijų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškint apie

>•

&

/

Chicago, Hl. 6060?1739 So. Halstcd Street

—. MALU IENOS, CHICAGO B, ILL— TUESDAY, JUNE 1, 1976

Combine softened butter, garlic, aq<L crated cheese; mix
Add wine, soy sauce, dtp mix and dnisheiheom ehEpefo'gwM* *-
A paste. -A?

Fill mushroom caps with mixture. Place on baking sheet and 
broil lor 3 mteutea, or until bubbly and lightly browned.

Happy Hoar Mushrooms, a prize-winning recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand corn 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre*

Happy Hour Mushrooms marched away with the "Best of 
Show” award at the State Fair of ‘Texas, and they are sure to 
get equal billing at your party tableI

This prize-winning recipe combines Fritos brand corn chips 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning apd just the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot. these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion. 7 .

Happy Hour Mushrooms may be made In advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps with lemon 
juice or white wine before stuffing and they will retain their 
light color during cooking.

Bl

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas het ui is. kuriam rupi gimtinio krašto laisve ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel 
Jžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia 
v ra nauiraii ankstesniųjų atsiminimų tąsa Tai yra Amerikoje beisi- 
kunanėio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
m puola 3O0 psl. Kama 7 doi

ČIKAGlETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Auton buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ka ji ten mate, kokias 
Kalbas girdėjo ir ką ja. žmonės pasakė 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
iš/ersta j anglų kalbą

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Keliones i Lietu 
vą įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl $3 00

D. Kuraitis. KELIONE I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
tariaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincus Žemaitis, LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS.
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl Kama $2.00

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl Kaina $1.50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTEO ST., CHICAGO. ILL. 60601

«t«ilarilr*nf viUndnfnii ifisalor
črkt ar

HAPPY HOUR MUSHROOMS ' *
36 medium -sized Fresh mushrooms

Z tablespoons Melted butter
1 stick Batter, softened
1 clove Garlic, minced or mashed

54 cap Grated Monterey Jack cheese
2 tablespoons Red wine
2 tablespoons Soy sauce , .
1 package Frito-Lay brand toasted onion dip mte

H cap Finely crushed Fritos brand corn ch<p«
DTKECTIONS: ■ . jx*

Remove stems from mushrooms. Wash caps and brush- VltSi
melted butter.

U.S. POSTAL SERVICE 
Ad No. 133—Req. No. 34563—399 lines (3 cols, x 133 lines)—Newspapers, 1972 
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the amount of mail we 
ndfeget bigger every year.

?25p Code’s the only way we’ve kept

• Norbert X Rokusek Į Į
FefemarrcrLMaits'

y&#,

*t.

isPMl

* e°pfe depend upon the mailr
/ ^^^Each time £ou use a Zip Code you help everybody 

' move faster. So use Zip Code on every fetter you mail.
X If you don’t know a local Zip Code, check the Zip Code 

IW. Section of your phone book. 4 ......
2. -For out-of-town Zip Codes, call us. Our number isin thąCj 

Zip Code Section too.'
3. For next-day delivery crosStowri, Zip and

the last pickup before. 5:00 p.m. . - •
4. For next-day delivery, to cities within 600 miles. Zip Code

and mail before 4:00 p.m. from any specially marked 
Air Mail’Box. ... ' - C.z

your Zip Code on your return

i



MANITOBOS NAUJIENOS
Sergančio Seno Naujieniečio padėkos išreiškimas 

šalpinės-pirmininkas, seniau bu-’ 
vęs klubo pirmininkas ir Wai te
ns Virkutis — naujas ateivis, 
prie Oak Point Manitoboj gra
žaus ežeriuko, esančią savo gra
žią vasarvietę su gražiu pasta
tu Winnipego lietuvių parapijai 
Dardavęs. Tadas Yuška (abu ant
ra kartą). Vladas Steponavičius 
— labai gabus prie klubo namo 
aptvarkymo — sąžiningu darbš
tumu pasidarbuojantis (jau ant
rą kartą aplankė). Petras Gu
džiūnas — -senas klubietis -— pa-

WINNIPEG, Manitoba, Kana
da. — Kai pereitų 1975 metų 
kovo 29 dieną sunkiai apsirgęs 
Winnipeg© General Hospital — 
dabar jau Health Sciences Cent
re vadinamoje ligoninėje atsigu
liau, tai tuoj Winnipego ir apy
linkės lietuviai pradėjo mane lan
kyti, net po kelis per dieną.

Kovo 29 d. pirmutinis aplan
kė Tada Yuška, esantis senųjų 
Winnipego Lietuvių Klubo vice
pirmininkas, bei dabar jau kar
tu ir Sūnų ir Dukterų Kanados 
Lietuvių Savitarpinės Pašalpos!

• Draugijos, St. Bonifaco ir Win
nipego 77tos kuopos pirmininkas. 
(Tada Yuška — naujas “Nau
jienų” skaitytojas) ir .Teodoras 
Lenio — Klubo ir Pašalpinės na
rys.

Kostas Strikaitis, naujasis 
ateivis, per šešis metus buvęs 
pavyzdingas senųjų 1lietuvių Bendruomenės skyriaus esantis 
klubo pirmininkas bei sekreto- j Tautos I' ondo vadovas, 
rius. Taip, jau prieš pora metų ’ ’ ’ ” ” ‘ ’
buvęs Bendruomennininkų vie- kartą) ir Stasė 
tos skyriaus pirmininkas bei se- (Liudviko žmona) sena klubie- 
kretorius ir dabar to skyriaus 
sekretorius ir Liudvikas Barti- 
ninkas — senas klubietis. Vla
das Steponavičius ir Pranusė 

Steponavičienė — abudu seni 
Kubiečiai, abudu nuaji “Nau
jienų” skaitytojai ir Petras Le
nio (Teodoro sūnus) pereitais
— 1975" metais buvęs Pašalpi
nės finansų sekretorius ir 1974 
metais buvęs klubo iždininkas.

Kunigas Justinas Bertašius, 
vietos lietuvių parapijos klebo
nas, Antanas Samulaitis — se
nas klubietis, nepriklausomos 
Lietuvos laikų’ buvęs Lietuvos 
kariuomenės inžinerijos leite
nantas ir Leona Samulaitienė. 
(Ant. žmona?), darbšti klubietė, • 
per radijo “By-Line” kalbėtoja
— nauja “Naujienų” skaitytoja. 
Juozas Radzevičius, Lietuvių 
Klubo sekretorius, su lietuvių 
“delegacija” iš Kanados buvęs 
į okupuotą Lietuvą nuvažiavęs
— pargrįžęs plačiai per “Nąu- 
jienas” rašęs ir Viktoras No- 
vogrodskas — klubo iždninkas, 
buvęs klubo pirmininkas. Teodo
ras Lenio (jau antrą kartą ap
lankė), Vincas- Lepeška —' Pa-

lankė: |‘$nięe4.Ta9 ’unif sen
Teodor l enio ir Kostas >tri- < Antanas ir f amulaičiai 

širdingai dėkojame abudu su 
'mona Helena už mūsų abiejų 
kartu sirgusijHankymą. Mums 
abiem karti) sergant, didelis ma
lonumas buvo matyti savo mie
lus prietelius,Tnus neužmirštan
čius!

šia pačia proga širdingas ačiū 
už mano žmonai Helenai jos <

. rimtadienio sukaktuvių proga I 
Antanas Samulai- Lietuvių klube “Surprise party” 
Samulaitiena. Ta-! surengimą, ačiū klubie'iams už

kaitis, Vincas Lepeška, Viktoras , 
Novogrodskas, Juozas Radzevi
čius, Tadas Yuška ir Helena 
Yuškienė (kartu su vyru Ta
du), Fetras I.ehio, Vincas Le
peška. Jiob Urbonas — klubo 
pirmininkas ir už mane finansų 
sekietoriaus pareigas ėjęs, di-t 
delėa dė'ių kompanijos super 
intefldentas, naujas “Naujienų 
skaitytojas;
tįs'ir I eoną , .__ =__ ...... ________  _
das Yuška ir Helena Yuškienė,'man gimtadienio proga gardaus 
Petras Gudžiūnas su žmona Ane, 'torto iF Hospitality Brandi bon- 
Vladas Steponavičius ir Pranusė ikos į ligoninę, “įšmugeliavimą”, 
Steponavičienė, Kostas Striksi-1 ačiū visiems ir visoms draugams

šalpinės iždininkas. Taip jau bu-1 tis, Tadas Yuška su žmona He-Į r ti’iuliams už gražių vaišių į 
vęs klubo fįnąnsų sekretorius1 
ir iždininkas, Vincas Lepeška 
(antrą kartą),/ Kostas Strikai
tis (antrą kartą) ir Juozas De- 
mereckas, naujas ateivis, atsi
tiktinai — man dėl ligos atsisa
kius — perėmęs klubo finansų 
raštininko vietą, prie Winnipego

Liudvikas Bartninkas (antrą
Bartninkienė

tė. Teodoras Lenio (tretį kar
tą aplankė).- Sydney Allan — 
švogeris, karo veteranas — pen
sininkas. Kunigas Justinas Ber- 
tašius (jau antrą kartą).Tada 
Yuška (tretį kartą). Liudvikas 
Bartninkas (tretį kartą). Petras 
Blusis — senas klubietis ir pa
šaipiems, Mrs. Stennis Mellan, 
Petro Blusio ir jau mirusios Pe
tro žmonos — Blusių duktė; Vin
cas Lepeška (tretį kartą); My
kolas Januška, po Pirmojo Pa- 
saulihio karo iš Lietuvos į Ka
nadą atvažiavęs imigrantas, po 
Antrojo Pasaulinio karo iš Lie
tuvos nuo komunistų pabėgusius 

r keturis brolius į Kanadą par- 
! traukęs, iš kurių du broliai jau 
Kanadoje mirė. Mykolas nuo pat 
pradėjimo Winnipege lietuvių 
parapiją kurti ir bažnyčą staty
ti yra parapijos komitetų pirmi
ninkas. .

Tadas Yuška (ketvirtą kartą), 
Antanas.Samulaitis ir Leoną Sa- 
mulaitienė (antrą kartą), Syd
ney Allan (antrą kartą).

‘ ' Tfamuose -
Iš ligoninės grįžus mane ap-

leną* Teodoras 'Lenio.
Padėka už žmenos lankymą
Man tebesergant, apsirgo ir 

mano mylima žmona Helena, ku
ri daktaro priežiūroje tris sa
vaites- atsirgo namie, išvengda
ma ligoninės.. Nuo 1975 m. ge
gužės 8 d. iki to paties mėnesio 
30 d. ją aplankė,sekantieji mū
sų prieteliai, malonūs lietuviai: 
Vincas. Lepeška, Petras Lenio ir 
Petras Gudžiūnas — visi pašal
pinės draugijos valdybos parei
gūnai; Vladas ir Pranusė Ste
ponavičiai, Tadas ir Helena Yuš- 
kai, Liudvikas ir Stasė Bartni- 
kai, Povilas ir Julija Liaukevičiai 
iš Portage la Prairie, Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos klebo-

! ligoninę atnešimą.
Ponai Mečys ir Emilija Ša- 

raūskai, ponia Grabienė ir jos 
sūnus Juozas Grabys, kartu su 
savo motinėle atvykę mane ap
lankyti atnešė gardžių vaisių. 
Grabienės sūnus Juozas jau Ka
nadoje mokslus ėjęs, dabar yra 
St. James kolegijoj mokytojas 
— jis du kartus mane aplankė, 
o ponas Mečys Šarauskas — Lie
tuvoje mokslus ėjęs — namų sta
tymo kursus išlaikęs, čia Kana
doje yra statybos kontraktorius. 
Taigi visiems seniesiams drau
gams ir naujiesiems ateiviams 
bičiuliams — vienu žodžiu vi
siems tariu širdingą ačiū.

Kazys Beniusis, 
Senas Naujienietis

Kanados naujienos
SLA 72-ros kuooos veikla

HAMILTONAS, Ontario. — 
SLA. 72 kuopa kas metai gra
žiausiame mėtų laike suruošia 
gegužinę, šiais metais SLA ge
gužinė įvyks A. Padolskio sody
boje liepos mėn. 25 d. Vieta yra 
daugeiui žinoma, nes toje, vie
noje gražiausioje ir erdvioje so- 
dyb j e jau 10 metų iš eilės kaip 
ruošiame' gegužines.

Kol kas SLA 72 kuopos ruo
šiamos gegužinės yra sėkmin
gos. Tai yra SLA kuopos įplau
kos ir iš gauto pelno kuopa yra 
pajėgi skirti įvairiems tauti
niams, kultūriniams bei politi
niams reikalams stabesnes su
mas. Kuopa nėra gausi nariais,

KVIEČIAME Į MIKUI ŠILEIKIUI PAGERBTI

BANKETĄ
Sekmad., š. m. birželio 6 d.

Martinique restorane
2500 WEST 94th STREET EVERGREEN PARK, ILLINOIS

• VAKARIENĖ
• MENINĖ DALIS
• IR ŠOKIAI

Groja VYTIES orkestras
Pradžia 5 valandą po pietų

Vakarienė su šampanu asmeniui 12.50 dol 
MINĖJIMĄ RUOŠIA

NAUJI B E NOS
Dail. MIKAS ŠILEIKISVietas prašome rezervuoti iš anksto raštu

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
arba telefonu HA 1 - 6100

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

bet jų tarpe yra gana veiklių ir 
dosnių žmonių, kurie ateina į 
talką kuopos valdybai darbu bei 
aukomis.

šiais metais SLA 72 kuopos 
tikslas — išgauto pelno įam
žinti Lietuvos laisvės kovotojos, 
nubaustos už LKBzKronikos pla
tinimą Nijolės Sadūnaitės var
dą. Jos vardu kuopa įneš į Kana
dos Lietuvių Fondą 100 dolerių, 
šiais metais N. Sadūnaitės var
do įamžinimo proga bus dovanų 
paskirstymas. Dovanoms paskir
stymo paramai jau gauta aukų. 
Vėiau paskelbsime aukotojų pa
vardes. L .

SLA 72 kuopos veikloje yra 
proga' pasireikšti ir jaunimui. 
Kuopa paskutiniais metais ruo
šia gegužinės tikslu pademons
truoti prieš -Lietuvos okupantą 
— Sovietus, kurie laikydami 
žiaurioje priespjaudoje mūsų 
sanbrolius už menką išsireiški
mą prieš okupantą baudžia ir 
išsiunčia ilgiems metams vergo 
darbams į Sovietų teritoriją, dau
giausiai jaunimą, gimusį ir už
augusį Sovietų okupuotoje Lie
tuvoje.
’Pirmas buvo’pagerbtas Sovie

tų okupuotos Lietuvos kankinys 
Simas Kudirka 1971 4n. Po to ( 
sekė Jonas Simokaitis, Romas ’ 
Kalanta, Pr. ir Alcr. Bražinskai, I 
šiais metais N. Sadunaitė. Pa
vergtos Lietuvos jaunimas kovo
ja urieš Lietuvos okupantą ir rei
kalauja Lietuvai laisvės^ nežiū
rėdami. kad už tai bus1 pasmerk
ti mirčiai.

Pavergtos Lietuvos kovojan
tis jaunimas laukia ir iš laisvo
jo pasaulio jaunimo užtarimo. 
Kain eralima jam, nuteistam jau
nuoliui — bei paererbėti? Pir
miausia anie nuteistąjį parašy
ti i gyvenamo krašto spauda. Ra
šyti laiškus okupantui: Sovie
tams ir reikalauti nuteistam lais
vės . Rašyti laiškus i kalėjimus, 
kur nuteistieji atlieka bausme. 
Nijolė Sadunaitė atlieka baus
me: Mordovskaja ASSR Pas. 
Javas, Učr. Žch. 385-3 Soviet 
Union, (čia vėliausias adresas).

Nijolė Sadunaitė 1974 m. Lie
tuvos okunanto suruoštame teis
me pareiškė: ’ į

“ši diena yra laimingiausia 
mano gyvenime. Esu teisiama į ’ 
už Lietuvių Katalikų Bažnyčios i 
Kronika, kuri kovoja prieš fizi- . 
ne ir dvasine žmonių tironiją. ' 
Reiškia, esu teisiama už tiesą | 
ir meilę žmonėms. Kas gali būti j - 
gyvenime svarbiau, kaip mylėti ' 
žmones, jų laisvę ir garbę. Mėi- | 
lė žmonėms — visu didžiausioji j

— gmXausioJt me04e daina. Te*
f«i X mtaų Jtrdj^K *4-

Kiekvieną pavasarį britp parlamento aikštę papuošia gražios 
tulpės, kurių anglai neišlaužo, nesutrempia ir neišrauna Net pats 
pikčiausias hipas respektuoja gėles ir džiaugiasi jomis. Paveiksle 
matome britų parlamento didįjį laikrodį, gėlėmis apsodintoje aik
štėje. - " * z—J

Uždraudė nepilnamečiams 
rodyti smurtingus filmus

Chicagos Miesto Taryba 43 
balsais prieš 2 po poros valandų 
karštų debatų priėmė potvarkį 
uždraud: iantį nepilnamečiams 
rodyti “flagrantiškai” žiaurius 
ir murtingus filmus. Tie du, ku
rie balsavo prieš, yra alderma- 
nai Martin ęOberman (43 ward) 
ir Dick Simpson (44 ward), kal
tindami, kad Shicagos meras R. 
Daley siekiąs Chicagoje įvesti 
cenzūrą, kas esą “priešinga JAV 
Konstitucijos Pirmuoju Amend- 
mentu garantuotoms laisvėms”. 
Reikia tikėti, kad Chicagos pi
liečiai tuodu aldermanu atsimins 
jų perrinkimo terminui atėjus.

gu niekados nenutyla”.
Nijolė Sadunaitė atsisakė imti 

gynėją teisme ir pareiškė: “Ko
voti už tiesą nėra nusikaltimas. 
Varžyti žmonių laisvę yra nusi
kaltimas. Ne aš turiu būti tei
siama bet tie, kurie suruošė man 
teismą”.

Jei būčiau jaunuolis, būčiau 
nelaimingas, jei neatkreipčiau 
dėmesio į Lietuvos laisvės kovo
tojos N. Sadūnaitės kančias ir 
sunkius darbus Sovietų kallėji- 
me.

A. . Padolskis yra savanoris - 
kūrėjas ir šitokiai SLA 72-ros 
kuopos veiklai rodo didelį palan
kumą — savo sodybą užleidžia 
palankiomis sąlygomis ir priside
da prie gegužinės pasisekimo.

J. šarapnickas, 
SLA 72 k. pirm.

NAUJIENAS
NAUJIENAS
LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS

• PEACE COSTS MONEY 
BUY U.S. SAVINGS BONDS *

Theresės žudikai Kenošoje
Rasino jaunuolės Theresės 

Lane žudikai slapstosi Wiscon- 
sine. Vienas taksi šoferis prane
šė policijai, kad jis tą naktį nu
vežė du vyriokus į geležinkelio 
stotį, kurie kalbėjosi važiuosią 
į Kenošą ir kurie buvo panašūs 
į Thereses žudikų aprašymus.

Dabar policija tad ir nukreipė 
žudikų ieškojimą į Wisconsina.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKATTm "NAl'J IENAS’

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savjjegulariy! 
«Fl/, 0/ ^/<\

see us for 
flO# financing 

AT OUR LOW RATS
VUITH, REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

Compounded 
Quarter!

OUR SAVINGS
CERTIFICATES____

EARN UP TO ' 73/4% (■■BHinsured;

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD 

Pxtex Kazjlnavsxas, Prnident .
CHICAGO, ILLINOIS 60603

Phone: YlrgioU 7-774?
HOURS: Mon.Tue.Rri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

TaupyRite dabar 
pas mus

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Taupykite dabar.

WMM* 
i-SLIC

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

UNIVERSAL
SAVINGS &L0AN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, DI. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TEL. 421-3070pHeigta 1923 metais. z
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

—. TUESDAY, JUNE 1, 1976 * — KAUJifeNQ*. lmicaW a,



**s^2shed Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub, Co., Luc 
173$ So. Ha Is ted $tr«et, Chicago, 111. 60608. Telephone HA 14100

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams _____;$30.00
pusei metu$16.00 
trims mėnesiams  $8.00 
vienam mėnesiui ..

Kitose JAV vietose:
metams _
pusei metu

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six manius. $7.00 per 
three months. Canada >30.00 per year; 
other countries $31-00 per year.

15 cents per copy.

$14.00

trims mėnesiams ________ . $7.50
vienam mėnesiui ________ $2-50

Kanadoje:
metams _____________
pusei metu _______ _
vienam mėnesiui ________

. $30.00
$16.00

$3.00

Užsieniuose: 
metams . . $31.00
pusei metų_____________
vienam mėnesiui __ ______

. $18-00 
$Lu0

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. T aidžią Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St., Chicago 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su nusakymu.

NAUJ LENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieni n* nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Pranas Petronis rengiasi mus “apšviesti”
Ilgus metus mus švietė sovietų generolas A. Michai- 

lovas, spausdindamas “informacines” žinias apie gyve
nimą Sovietų Sąjungoje ir kviesdamas grįžti į “tėvynę” 
ir įsijungti į “socializmo statybos” “kūrybinį darbą”. Su 
Michailovu glaudžiai bendradarbiavo gen. J. Karvelis, 
V. Kazakevičius ir jų žinioje buvusieji įvairūs Maskvos 
agentėliai ir sovietų imperializmo tarnai.

Dabar reikalai truputį pertvarkyti. Dabar sudary
ta nauja organizacija, kuri pavadinta “Tėviškė”, rusiš
kai “Rodina”, šios organizacijos priešakiu pastatytas 
atsargon paleistas artilerijos generolas Pranas Petro
nis. Mes jau šių metų sausio 26 dienos Naujienose minė
jome, kad kartu su Vaclovu Reimeriu į Maskvą buvo pa
siųstas ir gen- Petronis, kad galėtų pavergtą Lietuvą at
stovauti “Rodinos” suvažiavime.

Berašydami apie gen. Petronį, netiksliai informuo
ti, tada padarėme klaidą. Pažymėjome, kad jis “visą sa
vo gyvenimą buvo praleidęs Sovietų Rusijoje, raudono
sios armijos tarnyboje.” Jis buvo Rusijoje ir tarnavo rau
donoje armijoje, bet tiktai Antro Pasaulinio Karo metu. 
Prieš karą jis baigė Panevėžio mokytojų seminariją, mo
kytojauti jam buvę sunku, todėl jis įstojęs į Lietuvos ka
riuomenę ir patekęs Į karo mokyklą. Jis tvirtina, kad Pa
nevėžyje jis pamilęs darbo žmones ir buvo pasiryžęs juos 
šviesti. Švietimo darbas jam pasidaręs per sunkus, tai 
ryžosi ginti Lietuvą. Esame dėkingi Naujienų skaityto
jams, kurie Petronį pažino dar iš Račiupėnų, ir mus tik
sliai informavo apie dabartinį Amerikos lietuvių “švie
tėją”. _ ,

Sovietų valdžiai atsiuntus ultimatumą ir įvažiavus Į 
Lietuvą raudonosios armijos įguloms, Pranas Petronis 
persiorientavo ir susidėjo su okupantu. Jis bendradar
biavo su Lietuvon atsiųstais sovietų kariais, o vokie
čiams pradėjus veržtis į Rytus, Petronis pasitraukė į Ry
tus kartu su bėgančiais rusais. Kaip rusams ištikimas ka
rys, jis buvo paskirtas “liaudies kariuomenės štabo ri
kiuotės skyriaus viršininku”, o vėliau jis tapo 29-to lie
tuvių korpuso tankų divizijos naikintojų vyresniu adju
tantu. Rusijoj baigė aukštuosius kursus ir kartu su rau
donarmiečiais žygiavo į vakarus, eidamas minėtos divi
zijos žvalgybos viršininko pareigas. Dabartiniu metu

jis paleistas atsarga n, išripktab į į,~tį svie
tą ir paskirtas “Tėviškės” draugijos pirmininku.

Maskvinius žurnalizmo kursus baigęs ir j sovietinį 
žurnalizmą įsitraukęs Vilius Baltrėnas išsikalbėjo su 
gen. Petroniu dėl darbo baro ir paskelbė mums arti
miausius savo užsimojimus. “Gimtajame krašte” gen. 
Petronis šitaip naujausius savo uždavinius dėsto:

“Užsieniečių domėjimasis tarybų šalimi nuolat au
ga. Tarybų Lietuvą aplankyti, artimiau pažinti sten
giasi vis daugiau ir daugiau mūsų išeivių iš Įvairių 
kraštų. Dideliu srautu plaukia tautiečių pageidavi
mai atsiųsti jiems knygų, spaudos, dailės kūrinių, 
muzikos įrašų ir gaidų, prašoma pačios įvairiausios 
medžiagos, atspindinčios šiandieninį tėvų žemės gy
venimą. Tas noras kuo giliau pažinti tarybinės 
santvarkos sąlygomis suklestėjusią mūsų kultūra, 
pasisemti čia dvasinės stiprybės — kilnus ir gra
žus- ' ;

“Tėviškės draugija stengiasi užsienyje gyvenan
čius tautiečius kuo plačiau supažindinti su šiandie
niniu lietuvių tautos gyvenimu, su tarybų Lietuvos 
ir visos tarybų šalies pasiekimais ekonomikos, kul
tūros, mokslo srityse. Draugija padės tautiečiams 
aplankyti gimtąjį kraštą, susitikti, su tarybų Lietu
vos kultūros, mokslo ir ūkio darbuotojais, padės tau
tiečių vaikams atvykti mokytis į Lietuvos aukštą
sias mokyklos. Vienu žodžiu, “Tėviškė” stengsis pa
laikyti nuoširdžius ryšius su mūsų tautiečiais užsie
nyje ir padės jiems neatitrūkti nuo lietuvių tautos 
kamieno.” (Gimtasis kraštas, 1976 m. geg. 20 d.

Jurgis Jasinskis paraše, knygą apie tikrą Jirtiy Jano
nį, gerokai kitokį negu komunistai įį iki sic meto vaiz
davo. Paveiksle matome Janonio šeimą. Apačioje H kai
rės į dešinę stovi Janonio sesuo Emilija. jo motina Mari 
ir tėvas Martynas Janonis. Viršuje stovi poeto brolis My
kolas ir pats Julius Janonis. Knyga yra 265 didaHg pus* 

lapiy, kainuoja $8-00. ' ' t >

oro taria? P. Juode-
hs, nei him bo i 
mas, maldavo.

nizaciję A, m. balandžio mėa. 
25 d. 200 metų JAV minėjimų 
McCormick place.

Jis tvirtino, kad šitoks minė
jimas, ruošiamas prieš tauti
nių šokių šventę, pakenks tau-

dr. Kisieliaus minėjimas ar 
nepakenks tai šventei, ogi ar 
Soldiers Field minėjimas nepa
kenks?

Pats minėjimas McCormick 
salėje praėjo geriau, nei komi
tetas tikėjosi, nors diena bttvo

nės su savo oficiozu “Draugu*’ 
dėjo kuo didžiausias pastangas,

Atsako, kad redakcija. tno>»e*i-

Gen. Petronis pats nepaprastai greitai atitrūko nuo 
lietuvių tautos kamieno, o dabar jis bando Amerikos lie
tuvius įtikinti, kad jis padės lietuviams nuo to kameino 
neatitrūkti. Petronis, baigęs Panevėžio mokytojų semi
nariją, Lietuvos karo mokyklą ir aukštuosius karininkų 
kursus turėjo labai gerai žinoti, kas tą lietuvių tautos ka
mieną sudaro — lietuviai ar užsieniečiai. Baigdamas mo
kytojų seminariją, jis pasižadėjo šviesti lietuvius; baig
damas karo mokyklą, jis pasižadėjo ginti Lietuvos ne
priklausomybę nuo lietuvių tautos priešų; baigęs kari
ninkų aukštuosius kursus jis, nelaukdamas jokio įsaky
mo, turėjo žinoti kaip orientuotis kiekvienu pavojaus 
momentu. :

Ką Petronis padarė? Vietoje ginti Lietuvą, vietoje 
būti pavyzdžiu, mažiau išmokslintiems, jis pats persime
tė pas didžiausius lietuvių tautos priešus. Jis užmiršo, 
kad mokslo žinios jam buvo mokamos sunkiai dirbančių 
ir sunkiai besiverčiančių lietuvių prakaitu, • jis nekreipė 
dėmesio į viešai duotus pažadus ir įžadus, jis apie kovą, 
visai negalvojo, bet su visu savo bagažu persimetė pas; 
rusus, komunistus, — didžiausius lietuvių tautos ir visos 
žmonijos priešus.

Jis skriaudė lietuvių tautą gyvendamas nepriklau
somoje Lietuvoje, jis pats, vietoje kovos,-• persimetė pas. 
lietuvių tautos priešą, .o dabar dar turi drąsos pasakoti,] Tautinių šokių šventė jau 
kad jis padės užsienio lietuviams gauti daugiau žinių ir 
semtis “dvasinės stiprybės”. Kada lietuviai sėmėsi sti
prybės iš “perebiežčiukų” ? Iš viso, kada bet kurios tautos 
jaunimas sėmėsi stiprybės iš žadus sulaukusio ir prie
šams tarnauti nuėjusio generolo? Petronis lietuvių ne-i 
pažįsta, jei taip galvoja.

P. Juodelis Drauge laikosi 
tos nuomonės, kad lietuviai J. 
A. V. 200 metų sukaktuves tu
rėtų paminėti tik tautinių šokių 
švente ir opera- Taigi, jo nuo
monė išeitų, kad šitos dvi pro-

tos Bicentennial Komitetuose. :
Taigi p. Juodelis nori sunie

kinti visiškai lietuvių tautą. Kas 
pasžiūrės į Bicentennial Komi
tetų programas už kelių, kelio
likos ar keliasdešimt metų, pa
sakys, kad lietuvių tauta yra 
niekam verta, jeigu per 200 me-? 
tų jubiliejų teturėjo tiktai dvi 
programas.

Pirma, tas neatitiktų tikreny
bei. Juk šiais metais lietuvių 
kultūrinis gyvenimas virte ver
da: turėjome juk Pirmyn cho
ro “Grafą Luxemburgą”, to
liau sekė Dainavos pasirody
mas, gastroliavo kai kurios 
šokių grupės. Visa tai turėjo 
būti užregistruota Bicentennial 
Komitetuose.

ar nevertėtų mūsų šokių varto

ti ir įsigyti daugiau patyrimo.

jai galėtų šitokio patyrimo j* 
gauti Milwaukee Folk Fair, ka-

savaites pabaigoje. Mūsų laik-

tęs girti, tai net galo nematyti. 
Paskutinėje tautinių šokių šven

tiktai stumdėsi.

kad Helsinkio aktu Lietuva bti-.-.Z" - . « KV . - f ♦

ris irgi savo parašų tenai padė
jo, yra pardavikas. Dabar tas 
pats oficiozas deda jo paveiks
lų pirmame puslapyje kai jis 
sutiko globoti tautinę.' šventę. 
Taigi kur logika? Gal lenai dir
ba žmonės, kurie turi trumpą 
atmintį. Jie galvoja, kad ir loti 
trumpai atsimena, šventės ko
mitetas daro dideEausius žy
gius ką nors jei ne patį prezi
dentą Fordą, tai bent lėtą šei
mos narį, tai šventei gauti.

name.

Jeigu pats Juodelis su savo

nėjus© rnofeae.

tie žmonės apie jokių vienybę 
net negalvoja. Paimkime Įr 
paskutinius Gailos bendruome
nės rinkimus. Jau praėjo mė-

tų nesimato. Juk trečio sky-

- i, > i AYft IfflFRt
GARSINKI! ES NAUJIENOSE

penkta iš eilės, o jų dar reikia 
tikėtis bus ir vėliau, ar gali tik
ti tokiam minėjimui atžymėti, 
tai dar yra klausimas..

Tautinių šokių šventėje pa
vyksta sutraukti daug šokėjų 
ir žiūrovu, bet kaip programa 
išdėstyta ir kiek tenai šokių 
meniškai' atliekama, tai vėl ki
tas klausmas. Man asmeniškai 
tenka matyti daug kitų šokių

čiuose buvo skelbiama, kad 
knyga “Nameliai Mūsų Bran
gūs” yra gera- 
vienas paveikslas 
su moterimi aria
bet kada paprašai juos ateiti su

rezultatus būtų suskaičiavęs. 
Kodėl rezultatų nėra, kad jie

ti oro taršos, kad nepajėgia-su
skaičiuoti. --;y

Ar ne laikas būtų ponams 
frontininkams, jų oficiozams ir 
visions prijaučiantiems apsi-

kuo greičiau keisti kelio kursą.

DR. A. J. GUSENAS

SAUGOK SAVO SVEIKATĄ 
Ligos nėra atnešamos ir užveisiamos, 

jos atsiranda savaime ir pačios veisiasi

cija. (dirgsnių sušaldymas alkoholiumi ir vėliau jų 
prašalininias) turi būti daroma tik pačiu paskutiniau- 
siu atveju.

Nūdien, neuralgijos gydymui yra vartojama vi
taminų terapija. Vitamino B. kompleksas stipriai vei
kia žmogaus kūno sistemą. Dr. Brook sako štai ką: — 
Gydant neuralgijų vitaminų terapija duoda geras sėk
mes. Beje, vitaminų terapija daug daugiau pagelbsti, 
negu visi kiti, prieš tai pavartoti gydymo būdai. Bū
tina pasakyti, jog ankščiau daugis gydytojų netikėjo 
vitaminų terapija, o nūdien ne lik jie ją pripažsta. 
bet ir praktikuoja. “Mainos rūbai seno svieto"!

MEDICINOS IR DENTISTERIJOS RAIDA

Beje, romėnų laikais medicina, odontologija ir 
menas buvo labai išpuoselėti. Bomėnų dantys spindė
jo aukso lydiniai, nes jie mylėjo estetiką — burnos 
grožį, labiausiai moterų.

Galop. antrojei amžiaus pabaigoje (mūsų eros) 
Romos imperijos sienos pradėjo irti irx griūti. O 410 
metais A. 1). Alarikas su barbarų gaujomis užpuolė 
jų ir sugriovė, žlugo jos ištobulėjęs menas ir visa auk
štoji kultūra.

Barbarai kultūra nesidomėjo, o pirmieji krikščio
nys rūpinosi daugiau dangiškuoju, negu žemiškuoju 

gyvenimu. Medicinos, odontologijos ir meno mokslų 
eiga sustojo ir nepajudėjo iš vietos, užėjo tamsi juo-, 
doji naktis! Vakarų pasaulis nutraukė ryšius su mok
slu, menu ir kultūra, kuri buvo sukurta ir išpuoselėta 
graikų ir romėnų.

Medicinos, meno mokymas ir jo tobulėjimas žlu
go, o vietoje jo grįžo į mediciną magija, burtai ir ere
zijos prietarai. Vienuolynus pavertė ligonbueiais ir 
juose gydė sergančius. Ligonius gydė ne gydytojai, 
bet kunigai. Ligoniams liepė melstis. Jie meldėsi, ne
sveiko, kankinosi ir mirė!

Nuo Romos imperijos žlugimo iki 15-to šimtme
čio vidurio nebuvo jokio progreso nei odontologijos, 
nei meno mokslo srityje. Tas visas laikotarpis yra va
dinamas tamsiaisiais amž.iais. Visa mokslinė pirnftyn- 
žanga, galiojo tik prietarai ir inkvizicija.

_ Mokslinčiai, kurie sakė, jog žemė sukasi apie sau
lę, o ne saulė aplink ją, buvo inkvizitorių kankinami 
ir ant liepsnojančio laužo deginami. Tai buvo žiau
riausias, tamsybės ir inkvizicijos amžius. ’Buvo už 
drausta mirusio žmogaus lavoną pjaustyti, todėl ne
buvo žinoma kokia liga ž.mogus mirė.

Gydytojai negalėjo tyrinėti, nei studijuoti žmo
gaus kūno anatominių dalių, nes už kūno piaustymą 
baudė mirtimi. Tokia ironija egzistavo per tūkstantį 
metų su viršum.

Būtina pasakyti, jf*g arabų gydytojai labai daug 
prisidėjo prie medicinos raidos. Jie surado daugybę 
įvairių chemikalų, gamino vaistus, tyrinėjo įvairius 
augmenis, turinčius mediciniškos svarbos. Nūdienė 
medicina pasinaudojo labai daug arabų atradimais, ir 
išradimais. Arabų gydytojai domėjosi ir odontologi
jos raida, labiausia dantų išravimu ir skausmo tram
dymu.

Ispanas Albakasis buvo geras chirurgas, rašyto
jas ir išradėjas. Jis pagamino daug įvairių chirurgijos 

.įrankių dantims, išrauti, desnoms apipjaustyti, replių, 
peiliukų ir. nulūžusiems dantų šaknims iš žandikau
lio išimti kaltelių ir kt.

Važinėdamas po Europos įvairius kraštus, Itali
joje užsukau į Pompėjos miestą, kurį Vezuvijaus 
ugniakalnis užliejo verdančia lava. Viską ten sunai
kino ir nepaliko jokių gyvybės žymių. Ugniakalnio 
verdančios lavos užverstas miestas išstovėjo iki 18- 
to šimtmečio. Tik 18-to šimtmečio pabaigoje miestas 
pradėtas atkasinėti. Atkasinėjimo darbas dar ir nū
dien nėra baigtas. Atėję prie vartų ir užsimokėję įžan
gos bilietą, ėjome į vidui, kur tuojau pamatėm daugy
bę namų, apgriautos sienos, sunaikinti palociai, mal
dyklos ir kiti pastatai. Vietomis riogsojo storiausi, 
tvirčiausi marmuro, granito piliorai. ant kurių rymo
jo palocių ir maldnamių stogai. .

Čionai -vaikčšiodamas ir apžiūrėdamas atkastų 
liekanų vaizdus, praleidau visą dieną. Pamačiau dau
gybę tokių dalykų, apie koriuos nė svajote nesvajo
jau. Atkastieji turtuolių gyvenamieji namai turėjo 
sienose pieštus įvairiaspalvius paveikslus. Paveikslai 
labai gerai atrodė, nes visiškai nepamaitė savo spal
vos. Rodos, kad tik vakar jie čia buvo ant sienų nu
piešti. Bet ten jie buvo išstovėję su viršum du tūkstan
čius metų. Tas liudijo antikos žmonių progresų ir me-, 
no skaidriausi antspindį. .

iGtą dieną atėjęs į muizejų apžiūrėjau ’ atkastų 
daitkų sudėtas ir sužymėtas liekanas, čia buvo dau
gybės įvairių įvairiausių atkastų įrankių, kuriuos 
žmonės vartojo prieš du tūkstančius metų. Matant tą 
viską net nesinori tikėti, kad anų dienų žmonės tiek

daug progreso galėtų p įdaryti, be moderfišot mašine
rijos. Beje, daugiau dėmesio kreipiau į medicinos ir 
odontologijos chirurgintas įrankius, kurie buvo var
tojami dantis-raujanl ir operacijas darant žmogaus 
burnoje. . -

Vienam kambaryje buvo po stiklais padėti žmo
nių skeletai,- kurie buvo neseniai atkasti, bet mažai 
apakmenėję Buvo ir daugiau po stiklais sudėtų žmo
nių kūnų. Kūnai suraityti, sukraipyti, matyt, kad mir- 
tis buvusi labai žiauri ir sunki.

Bevaikščiojant po muziejaus kambarine ir. ap
žiūrinėj ant keistus daiktus, netikėtai pftftiafian vie
no skeleto kaukuolės Žanduose sveikus, baltus dan
tis. Viename iš viršutinių priešakinių dantų, buvo įdė
tas aukso lydinys. Darbas buvo padarytas taip gerai, 
kad net šių dienų odoutologas su visais moderniais 
įrankiais neatliks geresnio dantų taisymo darbo.

Neliko jokios abejonės, kad Pompėjoje 
čiau praeities žmonių padarytą meno, dailės ir archi
tektūros progresą, koris buvo pasiirtas prieš du su 
viršum tūkstančius metų. Negalima lyginti šių dienų 
2D-to amžtanl modemžsmo. šių dienų noderMuM 
darbo liekanų tūkstančio metų nebus jokio pėdsako 
bei žymių, kad čia kada nors žmogus gyveno!

DANTŲ TRIŠAKIO DIRGSNIO — NEURALGIJA

Neuralgijos,-figa,, tai akaoaao priepoolūtf, kario 
užeina, laikas huo Laiko, trišakio dirgsnio inervuoja- 
ritose-ariPrsė; Skausmas prasideda nuo dantų šaknų 
galų pažeistų žandikauliuose, žmogus kramtydamas 
kietus maisto dėrifiios, dantų, šaknų galus fratridtfa

(Bus daugiau)
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Telef. f£ »229 ; J 4

DR. .ANNA BAUONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
K GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susi ta rimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 ‘

DR. - C. K. BOBELIS 
INKŠTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 6954)533

Fox Van.y Medical Center 
860 SUMMIT STREET ; "

ROUTE 58, ELGIN,"ILLINOIS“"
i

Schondoch: LIETUVOS KA
RALIAUS KRIKŠTAS. Didžio
jo Prūsų sukilimo finalui atmin
ti (1275—1975). Vizijinė poe
ma iš XIV amžiaus. Vertė A. 
Tyruolis. Chicago 1976. Anglų 
kalba: Schondoch. BAPTISM 
OF THE KING OF LITHUANIA. 
Translation of Schondoch’s Poem 
“Der Litauer” into Lithuanian 
by A. Tyruolis.' ViršeMs ir 11 
psL pieštas Danguolės Stončiu- 
tės. Išleido M. Morkūnas. Spau
dė M. Morkūno jį^uštuvė, Chi
cago .1976. Daffihi išleista 34 
puslapių brošiūra su atlanka. 
Kaina nepažymėta. 

1 ' < - .
Tai labai vertinga dovanėlė 

mūšų tautos istorijai, apie kurią

geriausiai papasakoja pats ver
tėjas A. Tyruolia (Alfonsas Šeš- 
plaukis), žymus literatas ir poe
tas, savo įžangoje “apie autorių

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmiock 4-5849 
- Rezid.; 388-2233
OFISO; V ALANDUS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad.. penitadiem nuo 1—5, tree, 

ir šėštad. liktai susitarus.

PERKRAUSTYMAl

Leidimai
ŽEMA KAINA 

; R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

Pilna 'apdraudė

*

DR. PAUL V. DAKGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, HL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

įLaa antrą sesudieių 8—3 vai 
TeL: 5OZ-2/27 aroav 502-27X4

M 0 V I N G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: F Rentier 6-1882

KEZ«: GI 8-0873

DR. W. BiSIN - ciSl.’iAS 
aKuŠEKmA ir moterų LIGOS 
ginekologine Chirurgija 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

■■

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 rr PR 8-0834

TEL. BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIU LIGOS 
3907 West- 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausi* ir vukdkai 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT?^ V:Z-I JAS) 

DAUBARŲ SŪNUS

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

į

SUSIRINKIMU

! nemokamai. Rąžykite:
F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629

I ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
ųS¥iW?i¥«¥»V1W»Vi¥AWiV<WiVAV^AVA7>VAWAViV>

Mažesni .automobiliai

i

Apskaičiuota, kad tokiais au-

“Lietuvos Karaliaus Krikšto” 
autorium laikomas XIV amžiaus i 
pabaigos keliaujantis poetas 
Schondochas, austrų poeto Pe-’ 
tro Suchenwirto bendraamžis ir 
greičiausia jo tautietis. Pats var
das yra slapyvardis, sudėtas iš 
dviejų žodžių. Tas vardas “Lie
tuvos karaliaus krikšte” pažy
mėtas pačioj paskutinėj eilutėj 
(“Schon doch maht dise rede”).

Šį Schondocho kūrinėlį, para
šytą vidurinių ją vokiečių aukš
taičių kalba, po 1377 metų ir pa
vadintą ' “Kaip vienas pagonių 
karalius, vardu Lietuvis, stebuk
lingai atsivertė ir Prūsuose bu
vo pakrikštytas”, pirmą kartą 
išvertęs-ir į naująją vokiečių kal
bą, išspausdino Konstancijoje 
1826 m. Merserburgo baronas 
J. Lassbergas, pasirašę slapyvar
džiu Seppen von Eppishusen, 
kiąidingiai jį skirdamas Hugo 
von Eangenstėįnui,.. kryžiuočių 
ordino komtūrui Mainau saloj 
(Bodeno ežere)/ Poemos origi-į 
nalas, įrištas kartu su ilga Lan- 
gensteino poema “Šv. Martina”, 
buvo rastas Bazelio miesto bit/ 
liotekoj. Vokiečių literatūroj 
Schondocho* kūrinys žinomas 
“Lietuvio” (Der Litauer) var
du.

Įžanga apie autorių ir jo kū
rini baigiama sakiniu: Vertėjas 
šį kūrinėlį pirmą kartą užtiko 
Donaueschingeno miesto biblio- . . . . -
tekoj, lankydamas Mainau salo- . sutaupyti ir pareigas athk- 
je 1945 m. Prof. Z. Ivinskiui tk Išbandymams pagaminti ma- 
patariant, buvo imtasi jį versti automobiliai su įvairiais 
į lietuvių kalbą, dalis to ver- Pagerinimais kaštavo po $10,- 
timo tilpo antologijoje “Nema- no
rioji žemė” (1970).

Dabar išleistoje knygelėje yra tomobiliais policiją aprūpinus 
(ištisa 18 puslapių užimanti poe- būtų sutaupyta kasmet po $250 
ma, kurią ištisai perskaityti į 
(knygelę Įsigijus) labai pravar
tu visiems. J. Pr.

Menininkas Richard Hunt naudoja 
patį geriausią plieną savo darbams. 
New Yorke lis nukalė čia matomą 
darbą, kurii vadinasi "Laisvė: 300". 
Darbas priimtas i New Yorko moder
naus meno muziejų.

; DALLAS, Tex. — šio miesto 
ir New Orleans policija pradėjo 
išbandyti mažus kompaktinius 
automobilius, ar ir kiek būtų ga-

milijonų, bet policininkai prie
šingi, kadangi .policijos tarny
bai permaži.

Advokatas nuteistas 
5 metams kalėjimo
CHICAGO. — Apygardos teis

mo teisėjas George Fielder ket
virtadienį nuteisė 5 metams ka
lėjimo advokatą Melvin E. Le-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
“Jūs, mylimiausio i i, patys save statydami ant įūsy švenčiausio ti

kėjimo, melsdamies šventoje dvasioje“. — Judo 20.
Kai kuriems maldos yra apsunkinimas, nuoboda, bet tikram krikščio

niui malda yra didžiausiu palaiminimu. Tai yra brangiausia jo privilegija 
vinsoną už bilietų pardavimo artintis prie dangiškos malonės sosto ir gauti sau pasigailėjimo, nuodėmių
agento Leo Ziv firmos apvogimą ’ atleidimo ir visokios reikalingas pagalbos, šita palaiminta maldų privile- 
tarp 1966 ir 1970 metų nusukant gija žmonėms, kuriems yra leista artintis pas dangiškąjį,

A . T - Tėvą, visos malonės ir paguodos Dievą, visų gerų dovanų Davėją. Pas tą
$14U,0W. teisiamas Levin begalinių erdvių Tvėrėją, gyvenantį aukščiausiame danguje, jie gali
aiškinosi daręs pagal savo tėvo, visuomet ateiti vardan mūsų didžiojo Užtarėjo ir Atpirkėjo, kuris yra per
tai p pat advokato, instrukcijas maldavimas už mūsų nuodėmes.
slaptai parduodamas blokus Zivo j kad fi>urj |r kielwieną> yra mi.
nuosavybės serų. Leo ZlV mirė rŲjj.jf? Į klausimu atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
1965 metais.

Senasis Levinsonas, taip pat 
advokatas, Melrino tėvas, 72, 
pripažintas nebekompetentin^u 
dalyvauti teisme, bet tebeturi 
leidimą praktikuoti kaip regis
truotas advokatas.

LIETUVIŲ BRIGHTON - PARKO MO
TERŲ KLUBO pusmetinis susirinki
mas Įvyks birželio 3 d. 7 vaL vak, 
Vaičaičio salėje. 4258 So. Maplewood 
Ave Narės prašomos dalyvautų nes 
bus daug svarbių reikalų aptarti. Po 
susirinkimo .bus užkandžių.

Nut. Rast.

ERŽVILKO DRAUGIŠKO KLUBO 
pusmetinis susirinkimas Įvyks birže
lio 2 d. 7 vai. vak Vaičaičio salėje, 
4258 So. Maplewood. Po susirinkimo 
bus vaišės artėjančios Tėvu Dienos 
proga. Bernice žemgulį s. prot. rast.

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros : 
Klubo pusmetinis susirinkimas įvyks 
antradieni, birželio 1 dieną. Vyčių 
salėje. 2455 West 47 Street. Pradžia 
1 vai. popiet. _ w _

Visus narius ir svečius, norinčius 
būti klubo nariais, prašome gausiai 
dalyvauti. Turėsime daug svarbių rei
kalų aptarti, nes klubas turės tris 
mėnesius atostogų.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys

Pasveikink savu draugu* 
Nauj .tunas

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehiU 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOJIOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

DR. K. A; V. JUČAS.
. '’489-4441-561^605 '

ODOS LIGOS — CHIRURCraiū1 '
1002 N.. WESTERN AVE.
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso tek: HE 4-1818 -
Rezidencijos: P R 6-98GI

DR. J. MčSKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
Tik .susitarus.

Trečiadieniais ■. uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 
Ofiso tęlef.: 776-2880 .

Naujas rez. telef;: 448-5545

DR. VYT. TAURAS i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ;

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

r Telu PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., an trad., trečiad. 
ir penktf 2-4 Ir 6-8 vžtL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

jiągal susitarimą. „ ,

V. Tumascnis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

2454,WEST 7Ut STREET 
Ofiso telefHEmiock 4-2123 

Rezid.; Ulęf.; Glbson '

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI B6195.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kofomt 
(Arch Supports) ir t t

2850 West 63rd St., Chicago. III. 60629 
Telefu PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI
SAUJIEAAS

, KXWS .XYGLU KALBA, . . .....
A. VISIT. TO SOVIET OCCUPIED.L1THŲANIA. Cikagietės įspūdžiai oku

puotoje Lietuvoje apsilankius., 101 psL Kaina $1.00. .
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiški; ir intymių nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina S2.5C.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psL Kaina $3.00.

D r. J uozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas garima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, III. 60608

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, De. 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie beturiu tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas, ir Lietu
vos vardas. "

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos; 20 .melų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį lįečian- 
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psL knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kainh $2.00. Knygelė jums bus pasiusta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu: i

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, Ill. 60608.

' ’ putai kSyg.a. parašyta su meile
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chidagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: Žemės ūkio švietimo problemos ūkinųikų krašte, n dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje^

Autorius savo žodyje rišo: *Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir' suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų* šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytų lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama. Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių šu daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

Ček| arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
M739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

ĮKALTY K 5 r kitam pat aki . 
•SKAITYTI-TJESfO KRATINĮ 
D JįENKAŠ t f ’NAU.T 1

HELP STRENGTHEN 
AMERICAS PEACE POWER 
BUY U.S. SAVINGS BONDS

DR JUOZUI ZUBRICKUI
' mirus,

jo žmoną Emą, jos brolį Juozą Kanadoje 
ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiu

ALEKSAS ŽULYS
St. Petersburg Beach, Fla.

r

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
■ LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus jo 
gyventojus ir gamtą. 1^00 lietuvišky vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų, r

1739 So. Halsted St.r Chicago, III. 60608

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygai gausite, jai pinigus pesiysite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA '
Dr Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti jtakua į krašto politiką. \ 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, "jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 Se. Halsted Chicago^ HL 60608

EUDEIKIS
GAIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07

4330-34

DAIMID

So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741-1742 '

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

j

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Chicago?
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50lh Avė., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

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

. STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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MC?Ų SKAUDOJE
Apie raudonąjį Trojos arklį

Komunistai nusivylę niekur j Bet kiti valstybininkai ir di- 
Vakarų Europoje nepajėgę per-Į plomatai toli gražu netiki komu- 
versmu. jėga ar kitokiu smur-jnistų nuoširdumu ir jokių koa- 
tu pagrobti valdžią pradeda “de- lieijy su jais nenori. Jie netiki 
mokratiniu keliu” įsipiršti į vai- komunistų demokratėjimu ir 
džią. Svarbu koją įkelti, kaip sa
koma tik įleisk velnią į bažn- 
nyčią, tai jis bematant ant al
toriaus pasilips! Ypač Prancū
zijoje ir Italijoje jie iš kailio ne
riasi besigerindami parlamentų 
rinkikams, net žmoniškumo kau
kes užsidėdami! Kai kurie Va
karuose, net Vatikane, linkę pa
bandyti su velniu pariešutauti, 
akis užmerkia ir ausis užsikem
ša, kad nereikėtų matyti ir gir-

Įžiūri tik slepiamą klastą.

Bendrai, dabartinė politinė pa
dėtis primena “Trojos Arklio” 
istoriją. Tai įvyko apie tūkstan
tį metų prieš Kristų. Graikai de
šimt metų buvo apsupę Trojos 
miestelį, bet nepajėgė jo paim
ti. Tada, graikų “strategai” su
planavo gudrią klastą. Jie pa
dirbo didelį medinį arklį ir pa
likę jį prie Trojos sienų, atitrau-

dėti kaip greit komunistų hu- kė sav0 Ųėgas, sudarydami įspū-
manizmas išnyko Afrikoje ir 
Azijos Pietryčiuose, kaip bere
gint žmonių kraujas upeliais pa- 
sriuvo, kai tik komunistai val
džioje įsitvirtina.

Wilkes Barre, Pa., Lietuvių 
Katalikų Susivienijimo organo 
mėnesinio laikraščio “Garsas” 
savo vedamajame antrašte “Tro
jos arklio istorija ir kaip ji kar
tojasi” teisingai rašo:

Italijos, Prancūzijos ir kitų 
Vakarinės Europos šalių komu
nistams, ypač jų vadams, atkar- 
totinai pasisakius prieš aklą se
kimą Maskvos nustatytos lini
jos, kai kurie vakariečiai vals
tybininkai ir diplomatai linksta 
patikėti tokių pasisakymų nuo
širdumu ir palankiai žiūrėtų į 
komunistų įsijungimą į valdžių 
koalicijas.

di — būk jie palieka Trojos 
miestelį ir jo gyventojus rainy? 
bėj. Trojenai susižavėjo šau
niuoju arkliu ir jį įvyko į savo 
miestelį. Tik tada graikų ka
riai, išėję iš arklio, išžudė sar
gybinius, atidarė vartus ir įlei
do čia pat sugrįžusią graikų ka
riuomenę. Sekė žiaurūs Trojos 
valdovų ir gyventojų žudymai.

Argi ši Trojos istorija nepri
mena Maskvos triukų — įvedi
mo karinių dalinių Lietuvon, 
Latvijon ir Estijon, pasirašy
mo nepuolimo sutarčių ir kas po 
to įvyko.

Baskai šokėjai pasiruošę šokti ispanišką "Lachotą". Vasaros 
metu jie gano galvijus Idaho kalnuose, o žiemos metu gyvena ne
didelėj Sun Valley baskų kolonijoje. Liepos 2 ir 3 dienose jie Links
mins ir maitins Sun Valley amerkiečius Jie nori parodyti, kaip 
baskai švenčia Amerikos nepriklausomybę ir prašys amerikiečių,' 
kad padėtų jiems iškovoti savo tautos nepriklausomybę iš ispanų 
ir prancūzų. . -V-"-

— Izabelės Motekaitienės 
Dainavimo, studijos mokinių ir 
debiutantų pavasarinis koncer
tas bus ketvirtadienį, birželio

“Trojos Arklio” istorija šiais 3 7 ^al vakaro Jaunimo cen-
laikais kartojasi ir tokįę arklį tre. Daugumoje bus dainuoja- 
komunistai panaudoja savo ne-! 
doriems grobikiškiems tikslams.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737

3333 So. Halsted «t., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, BL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigius ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metų patyrimas.

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

NARIŲ SKAITYTOJŲ VA.HJS
NAUJIENOMS Šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujiem; platinimo vajus.

N \UjIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes. Jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

T'jdėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcapo|e Ir Kanadoje metams — $30.00, puse^ metų — $16.00, 

trims mėn. — $850, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams.. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

mos lietuvių kompozitorių dai
nos. Solo dainuos — Jonas Gra
žys, Aleksandra Gražytė, Alvy
de Eitutytė, Dalia Polikaitytė, 
Arūnas Polikaitis, Valerija Sre- 
niawski, Liūtas Dargis, Dalia 
Barzdukaitė, Rasa Jovarauskai- 
tė, Gina Podytė, Loreta Andri
jauskaitė, Rūta Kleinaitytė, Da
nutė Bajelytė, Zita B'urneikytė- 
Petkevičienė, Aušra Baronaity- 
tė, Tadas Rūta. Taip pat dai
nuos grupines dainas bei kūri
nius. Koncertą užbaigs į sve
čius kviesta praeitų metų de
biutante, žinoma ir mėgiama 
solistė Praurime Ragienė. A- 
kompanuos Manigirdas Mote- 
kaitis, svečius vaišins Aldona 
Jovaraūskienė ir mokiniu tė
vai, Visuomenė kviečiama.

— Kasparas Radvila, Aleksas 
Pakalniškis Jr. ir Nijolė Mac
kevičienė sudarė komitetą tiks
lu panaikinti muitus į Sov. Są
jungą siunčiamiems siunti
niams. Komitetas Cease Duties, 
6831 So. Maplewood Ave., Chi-. 

: cago, Ill. 60629, renka duome
nis ir medžiagą apie mokamus 

f! ir jau išmokėtus muitus, prašy
damas visus lietuvius koope
ruoti prisiunčiant reikiamas 
žinias. Jų veiklą užgyrė Ameri
kos Lietuvių Taryba. Bus vei
kiama sutartinai su kitomis 
Pavergtų tautų organizacijo
mis.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos Cicero skyrius ruošia Sibi
ro tremtinių ir komunizmo kan 
kinių minėjimą birželio 13 d. 
vidudienį šv.« Antano parapijos 
salėje.

— Jonas Andrašiūnas, Bona 
Peterienė, Iloną Brazdžionienė, 
Alfa Pažiūrienė, Julija Šlapely- 
tė, Irena Tamošaitienė, Aldona 
Variakojienė, Petronėlė Valiu
lienė ir Sofija Tuskenienė daly
vaus kūrybos parodoje birželio 
27 d. laike Lietuvių Dienos Los 
Angeles šv. Kazimiero parapi
jos salėje birželio 27 d. Parodą

organizuoja Pr. Gasparonis. Ta 
proga ruošiamam koncerte da
lyvaus solistai — Dana Stankai
ty t ė, Stasys Baras ir JonasiVaz- 
nelis. l

_  ...“i . "'v.-'* • 5 ‘

— Illinois valstijos loterijoj 
gegužės 27 d. bilietų laimingi 
numeriai 53 ir 098, spalva —■ 
green, Bicentennial - Delaware. 
Gegužės 28 d. laimingieji yra 
729, 1285, 46063, ir 004788, 
spalva — yellow.

— Adv. Frank Zogas, Mid
land Taupymo ir Skolinimo 
B-vės prezidentas su savo arti
maisiais bei bendrovės direk
toriais ir tarnautojais dalyvaus 
Naujienų bankete birželio 6 d. 
Martinique restorane. Naujienų 
banketai’; visuomet susilaukia 
ypatingo dėmesio. Rengėjai už 
tai dėkingi svečiams, kurie ; iš 
anksto rfezėrvuoja vietas, tuo 
Įvertindami pastangas ir užtik
rindami tinkamą pasiruošimą 
priimti bei aptarnauti svečius.-

HELP WANTED — MALI 
Darbinlnk^r

’ CABINET MAKERS
Must be experienced 

Apply in person 
8900 So. Harlem Avenue

Bridgeview REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE ^OR'SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

NAUJIENOS,
T 39 So. Halsted St. 

Chicago, Hl. 60608

rj Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS ________________________________

□

ADRESAS

t _ NAUJIENOS, CM'"A GO i, ILI_____TUESDAY, JUNE 1, 1976

lietuvių 
Mikas

Kaušas

Bankete bus pagerbtas daug 
nusipelnęs Amerikos 
kultūros baruose dail.
Šileikis.

— Jolanda ir Petras
su savo artimaisiais dalyvaus 
Naujienų bankete. Dėkui už da
lyvavimą ir ankstyvą vietų re
zervaciją. Ta proga patogu pra
nešti, kad ponia Jolanda prįeš 
keletą metų buvo įsteigusi puo
šnų restoraną ir barą “Metro
polis” prie 65-tos ir Western 
Ave. Prieš kurį laiką ji jį vėl 
atpirko1 - ir.-ruošiasi atidaryti. 
Dabar jie laiko taverną ir like
rių krautuvę prie 63-čios ir 
Kedzie.. , j; ; -

— Aušra Bar Onaitytė gavo 
šiemętįnę. Balzeko Lietuvių Kul
tūros: muziejaus Moterų viene
to stipdėndijąL Valdybą- sudaro 
ponioš/Adelė ZūhSį.^largi Man 
kus^;Phynis Jų^a, Blanche 
Kezes, Patricija Bardis ir Ag
nes; Prūšis. . \

— Vacys R. Garbonkus iš 
Gage Parko apylinkės paskir
tas Republic ■ Realty Mortgage 
Corp? iždininku. Jis yra baigęs 
finansų mokslus Southern Il
linois universitete ir biznio ad
ministracijos mokslus magistro 
laipsniu Missouri universitete.

— A.Karnienė? atstovauja St.
Petersburgo lietuvius Interna
tional Folk Fair Society ir iš
rinkta tos organizacijos direk
tore- Į ją įeina 23 tautinės gru
pės. Tarptautinis festivalis bus 

.1977 m. kovo 11 — 13 d.
— Vida Brizgytė ir Monika 

Overlingaitė-yra geriausiais pa
žymiais baigusios Marijos aukš
tesniąją mokyklą tarpe 327 abi 
turienčių. Iškilmingas diplomų 
įteikimas buvo sekmadienį.

Anything less than a 20-pound turkey would be an insult to 
\, yocr mother’s holiday feast, with two favorite couples coming1 

į for dinner this weekend, be grateful for her gift package cf left- 
; ever turkey. Stove Top chicken flavor stufBng mix forms a ring 
’ mold and creamy turkey a la king surrounds it Birds Eye 5* 
minute sweet green peas and a bottle chilled wine are all you 
need f a: a post-holiday party.
L.P TURKEY A LA KING WITH SWEEING RING .
į 1 package (6 ox.) chicken.

flavor staffing mix
1*4 caps water C1

2 packages (!• ox. each)
5-minnte—eook frozen 

fc — aweet green peas '

Prepare stuffing mix as directed on package, using Vi eup« 
■water. Gently press into a greased 4-cup ring mold; keep Tarnu 
Meanwhile, prepare peas as directed on. package; keep Tuna. 

; Combine turkey, soup, pimlento, Trine, and M cup of the peas in 
a saucepan. Cook and stir until mixture just comes to a bcO. 

■ Unmold stuffing onto serving plate; spoon turkey mixture around 
base and into center of ring. Serve vrtth remaining peas. Makes
• aerringa,

3 cups diced cooked tar key $ 
X ean (10^ ox) condensed 

cream of mushroom soup

Z tablespoons sherry vine 
or va ter

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

_ 2212 V*, cermak Roar Chicago IT Virginia 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į ViSĮ BCSįŲ DRAŪDlMO AGENTCRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well. $22,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu. 2 mašinų garažas.

62-tra ir Talman. $29,900.
3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360 

pajamų per mėn. Brighton Parke. 
$28,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRUS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE

1 Tel 254-5551
8929 SO. HARLEM AVE.

Tel. 598-3290
135-TA £R ARCHER AVE.

TeL 257-5861

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

p Visos programos iš W0PA, 
1490 H A. M.

Lietuvių kalba? '“rsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
5 *00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL

m. a: šimku s
Rea! Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių • 
iskvierimai, pildomi pii.etybės pra- J 

šymai ir kitokį blankai. I

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, Hi. 60629

TERRA
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST S3nd ST.. CHICAGO

Telef. 434-4680

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGFI'YBIS 

Pardavimas ir Taisymo* 
2646 WEST 69th STREET 

Telefj REpubllc 7-1941
L------- ---- ;___  , f

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P: NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė
Chicago, III. 80632. Tel. YA 7-5980

■■ II .r

That’i -why it’i important to protea

Aem again. Croak aH

ioOowing Smokey’» ABCa: 
APvtyi bold matches till cold.

EVERY TREE
IS A FAMILY TREE

Nesenai išėjusi laukta * -
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
jp 100 didelio formato psŲ daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

deri tokiu adresu: '?•

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St,'Chicago, Illinois 60608

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl, 60609 Teel. VI 7-3447

D Ė M E S I O 
62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis: ;
A. L A U R AIT’S 

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

HOMEOWNERSPOLICY

Call Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

STATE TA KM

INSURANCE

State Farm Ftre.and ^Castialty Company

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P61® vienintelį

'^asjNOaMANĄ
dMttkBURŠTEINA
■wSyStehJ*1- 263-5826

(i*taigo») ir
677-8489

KUįSįF*' ■ (bute)

185 North Wabaah Avenue 
2nd Floor Chicągo, DI. 60601

easy ways 
to get the

Codes 
of 

people 
you, 

write to:
2 When you receive a letter, 

note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.

2 Call your local Post Office 
or aee their National Zip 
Directory.

3 Local Zips can be found 
on the Zip Map in the 
business pages of your 
pbone book.

FsbHsMd m i subtle strrtee to cm»> wttft CookA.

•HAUJIL.SOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE 

"NAUJIENOS* KIEKVIENO




