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NUO ŠIRDIES SMŪGIO STAIGIAI 
MIRĖ ELVIS PRESLEY

Populiarų dajnininkq visą laiką kankino 
nuolatinis ir didelis alkis ;

M ' - I

MEMPHIS, Tenn. — ‘Populiarus dainininkas Elvis Presley nuo 
širdies smūgio antradienį staigiai mirė. Ryte jis gerai jautėsi,! 
telefonu kalbėjosi su pažįstamais, vaikščiojo po didžiulį savo namą 
ir kiemą, o 3:30 valandą po pietų jis jau buvo miręs.

E. Presley jautėsi gerai,, ruo
šėsi naujų dainų programai, su
sitikinėjo su naujai pamėgta 
mergaite ir ėmė piliules nuo 
alkio. _ ■

Presley jau ir šiaip buvo sto
rokas, bet jis visą laiką buvo 
alkanas. Nespėdavo pavalgyti, 
už kiek laiko jis ir vėl galėjo val-

Libanui gresia

SOVIETŲ VALDŽIA YRA PASIRUOŠUSI 
SVARSTYTI CARTERIO PASIŪLYMUS

Kremliuje suruošė didelį banketo 
atvažiavusiam Brežnevo patarėjui

MASKVA, Rusija. — Antradienio naktį sovietų valdžia pa
čiame Kremliuje suruošė didžiausią banketą Jugoslavijos prezi
dentui Tito Broz pagerbti. Bankete dalyvavo patys įtąkingiausieji 
sovietų valdžios ir rusų komunistų partijos pareigūnai. Brežnevas 
atostogavo Kryme. Jis pakvietė Tito atvykti į Jaltą, pasišildyti 
saulėje ir laisvai išsikalbėti įvairiais komunistų partijos ir taikos 
klausimais. Tito atsisakė vykti į Jaltą, bet jis sutiko susitikti 
su Brežnevu Maskvoje. Pastarasis nutraukė atostogas Jaltoje, 
atvyko į Maskvą ir įsakė suruošti dideli banketą pačiame Krem
liuje.

Gydytojai nepajėgė atgaivinti

Elvis Presley mirė vietos Bap
tistų ligoninėje. Visą rytą'kar
tu su Presley buvo Dr. George 
Nichopoulis, j asmeniškas daini
ninko gydytojas.

■ , J •_ - --u, - - . • -rj S-Ą

Gydytojas žinojo, kad Presley 
karts nuo karto ima alkį mari
nančias piles, bet-jos- negalėjo 

„būti mirties prięžąštimt ;
Oficialiai Dr. Jerry Francisco 

paskelbė, kad Presley mirė nuo; 
netvarkingai plakančios širdies. 
Vakar jam buvo padarytas skro
dimas. Nustatyta, kad širdies 
priepuolis buvo mirties, priežas
timi. .

Ruošia dideles Presley laidotuves,

Elvis Presley pradėjo garsėti, 
eidamas 17-tus metus. Jo bal
sas, dainavimo būdas ir gitarą 
išskyrė j j iš~ kitų tokio amžiaus

BEIRUTAS. — Palestiniečių 
partizanų galva Yasir Arafat ir 
Libano krikščionių milicijos va
das Pierre Gemayel paskelbė at
skirus atsišaukimus, perspėda- 
mi, kad gresia Izraelio invazija 
ir okupacija Libano pietinės da
lies, jei ten nesiliaus kovos tarp 
mahometonų, if krikščionių. Ge
mayel, kurs yra dešiniųjų krikš
čionių falangistų partijos vadas, 

■ pareiškė *‘Jei mes nieko dėl tos^ 
Į situacijos nedarysime, tuometį |M 
mes faktinai kviečiame Izraelį Sfe 
okupuoti (Libano) miestus”.

Palestįniečių partizanai ir jų 
kairiejLTtibano" sąjungininkai 
musulmonai, nepaliaudami pul
dinėja krikščionis, kuriuos Izra
elis. remia savo.karinėmis pajė
gomis. ..y '

Buvęs prezidentas Fordas ’pritaria' paruoštos su ?anama sutarties projektui. Jam atrodo, lead ^senatas turė
tu patvirtinti sutartį. Respublikonu ir demokratu tarpe atsiranda žmonių, kurie priešingi paruoštam sutarties 
projektui, bet prezidentas-Carter tUrT vilties'šūdarjrti'-reikalingą dauguma minimai sutarčiai < patvirtintu 
Paveiksle matome Panamos kanalo užtvankas. - --

! vkMžia^usirūpinūsr-’INDIJOJE SUIMTI INDIROS GANDHI
‘ n -jn . u i dingstančiuiiranu■' ^ ARTIMIAIiSIEJi BENDRADARBIAI David Berkowitz ‘ : .

sakosi nekaltas
. NEW YORK. N. Y. — David

Į Berkowitz pareiškė tardytojui, 
, . , v-,? kad Jis nesijaučia kaltu dėl pa-daimninkų. Jis buvo pasauk- .darytų šešių žmogžudysčių ir 

kelių sužeidimų. Jis tvirtina, 
kad jis yra ligonis, jį smarkiai 
veikė narkotikai ir jaudinančios 
dainos. . a <

Policija rado žmogžudžio die
nyną. kuriame jis aprašinėjo sa
vo išgyvenimus žudymo metu 
ir vėliau. Dabartiniu metu keli 
psichiatrai tyrinėja uždarytą 
David Berkowitz. Jie nori nu
statyti jo ligos kilmę -ir laipsnį.' 
Jiems atrodo, kad jo aiškinimai

tas karo tarnybon,' kurią atli
ko. Tarnyboje būdamas, jis ga
na dažnai padainuodavo kariams.

Jo dainavimo būdas ir balsas 
labai patiko jaunuoliams. Jo 
dainos buvo rekorduojamos, if 
pardavinėjamos' šimtais. Į ke
lis metus Presley tapo milijonie
rium, įsigijo 18 kambarių na
mus ir juose gyveno. Dažnai pas 
jį susirinkdavo draugai.

Buvo vedęs ir susilaukė sū
naus, bet su pirmąją žmona at- yra gana racionalūs. Gydyto- 
siskyrė. Memphis mieste jis 
buvo populiarus ir žmonių mė
giamas. Tėvas norėtų, kad lai
dotuvės būtų savivaldybės su
ruoštos. Miestui, valstijai ir 
kraštui Elvis Presley daug pa
dėjo, davė stambias sumas pini-

jams aišku, kad narkotikai ga
lėjo paveikti Šamo sūnų, bet 
iiems neaišku, kodėl jis slepia ke
lis bendradarbiautoius. Suimta
sis prokurorui pasakoia, kad jo 
teisti negalima, jį reikia gydyti.

NEW YORK’ “Dar nėra bu
vę medicinoje tokio šviesaus 
laiko, kaip dabar... ir aš tikiu, 
kad jau galima pradėti kalbėti 
apie žmonių bendruomenę, re
liatyviai laisvą nuo ligų”, pasa
kė Dr. Lewis Thomas, Memo
rial Sloan — Kettering Centro 
New Yorke pirmininkas, įsiti
kinęs, jog medicina jau randasi 
"ant. slenksčio nejtikėtinų laimė
jimų.

pavojuje

Debesuota, gali lyti

Saulė teka 6:01, leidžiasi 7:4Ž

JOHANėSBURG, P. Afrika. 
— Spaudos antradienio prane
šimais antimarksistų partizanų, 
pajėgoms pradeda sektis pastan
gos nuversti -Kubos kareivių 
durtuvais į Angolos valdžią pa
sodinto prezidento Agostino Ne
to režimą. Partizanai' tris svar
bius miestukus jau paėmė ir pa
siruošė žygiui į ketvirtą, prane
ša Pietų Afrikos laikraščiai.

Dirico miestukas buvo paim
tas praėjusį penktadienį “po 
kruvino mūšio, kuriame žuvo 
šimtai valžios kareivių”, skelbia 
pranešimą.

WASHINGTON. ’L.--Apie 
tonų urano (Uran-235)7 naudd-b 
j amo branduoliniams ginklams 
gaminti, laikomo kilometrų. .il
gumo difuzijos vamzdžiuose Oak 
Ridge (Tennessee) ir Porth- 
smouth (Ohio). įmonėse, 20 me
tų laikotarpyje yra dingę be 
pėdsako.

Toks urano kiekis yra pakan
kamas pagaminti apie 1,000 ato
minių bombų sprogstamos jė
gos, kokią turėjo ant Hirosimos 
Miesto 1945 metais, numestoji.

Amerikos atominės energi
jos įstaigos (EDRA) aukštųjų 
pareigūnų įsitikinimu, krimina- 
jįško-tpš"medžiagos piktnaudo- 

’ jimo negalėjo b~ti, kadangi jos 
difuzijos procesas abejose įmo
nėse vyksta griežtoje apsaugoje 
ir tik JAV karinėms pajėgoms 
yra galima, tam tikrus kiekius 
paimti iš tų tvirtoviškai įreng
tų įmonių griežčiausioje prie
žiūroje.

Generolas Giller iš EDRA aiš
kino Atstovų Rūmų Energijos 

' subkomisijai, kad, “gal būt, tos1
16 tonų Urano-235 per 20 me
tų pasiliko išsisklaidę šimtų ki
lometrų ilgumo vamzdžiuose”. 
Esą galima skaitytis su tuo f ak-, 
tu, kad tokie sumažėjimai vyks
ta vamzdžiuose pačiame difuzi
jos procese, kuomet lengvesnie- 
ji Urano izotopai atsiskiria nuo 
sunkesniųjų (naudojamų elek 

tros gamybai branduolinėse įmo- 
se).

Į subkemisijos pirmininko’ 
kongresin. Dingell (Mich.) pa
klausimą, kodėl savaitę anks
čiau buvo skelbta ERDA pra
nešime, kad pasigendama tik 4 
tonų Urano-235, atsakė tos įs
taigos vedėjas Fri, kad esą ne- linių ginklų, dėl jų nepatikimu- 
įmanoma tiksliai nustatyti tos mo, kaip alkoholio ir narkotikų 
begaliniuose vamzdžiuose išsky- vartotojus.

Jie privalės teismu* aiškintis, kaip iš 
' ^ partijos iždo dingo septyni milijonai
NEW DEHLI, Indija. — Teismo tardytojai jau kelintą savaitę 

aiškino, kur dingo didelės sumos iš Kongreso partijos iždo. Buvo 
apklausinėtas pats partijos iždininkas P. C. Sethi ir kiti arti
miausieji buvusios premjerės bendradarbiai.

Teisingumo ministerijai nu-1 
stabius faktus ir informavus ka
binetą, ministerial įsakė tuojau 
suimti ir patraukti teisman tris 
Įtakingiausius premjerės pata
rėjus.

Be jau minėto Sethi. Įsakyta 
premjerės privatus sekretorius, 
ir Jašpel Kapur, buvęs vyriausias 
rinkiminės kampanijos vedėjas. 
Buvusi premjerė dar nesuimta, 
bet šie areštai ir faktas, kad iš 
Kongreso partijos iždo dingo 7 
milijonai, garbės Įtakingo poli
tiko dukrai nedaro.

Ruošiamos kitos svarbios bylos

Premjero Desai vadovaujama 
administracija ruošia kitas svar
bias bylas. Be jau minėtų asme
nų, ne vieną kartą buvo klausi
nėjamas Indiros Gandhi sūnus 
Sanjay. šis jaunas vyras, bai
gęs aukštuosius mokslus, pra
džioje į politiką nesikišo, bet

dusios uraną žaliavos kiek} ar 
svorį, aiškindamas ilgą sudėtin
gą procesą, kaip per 4 paras 
šimtus kilometrų vamzdžiais per
leistos urano-hexafluorido du
jos pavirsta kaip URAN-235.

Tą pačią dieną kitas Kongre
so atst. Aspin (D., Wis.) patyrė, 
kad 1976 metais Apsaugos de
partamentas pašalino iš parei
gų 5,000 karinių pajėgų narių, 
turėjusi priėjimą prie branduo-

paskutiniais trim metais jis bu
vo vyriausias motinos patarė
jas.

Teisingumo departamentas 
nori patirti, kuriuos krašto įsta
tymus pati premperė sutrempė. 
Jeigu ne premjerė, tai josios sū
nus privalės teismui aiškintis. 
Kongreso partija valdė kraštą 
nuo 1947 metų. Praeiti rinkimai 
nustūmė ją nuo valdžios vairo. 
Indira Gandhi nekreipė dėme
sio į kelis įstatymus', tvarkan
čius vidaus ir užsienio reikalus.

Bombardavimai
Libane

NABATIYEH, Libanas. — 
Kautynės turėjo nuo pirmadie
nio sustoti, tačiau smarki arti
lerijos ugnis tarp palestiniečių 
partizanų ir krikščionių deši
niųjų Libano - Izraelio pasieny
je vėl prasidėjo. Sirijos pasiū
lyta ir palestiniečių partizanų 
sutikta, tik nespėta pasirašyti 
sutartis reikalavo, kad palesti
niečiai pasitrauktų per 9 my
lias nuo Izraelio pasienio ir kad 
Libano kariuomenė perimtų tą 
ruožą.

LOURDES, Prancūzija. Sti
pri bomba, sekmadienį sprogu
si vienoje iš dviejų Lourdes (Lur 
do) bazilikų, prieš pamaldas, 
išmušė skylę betoniniame tos 
bazilikos sloge ir susprogdino 
keletą langų. Kas ir dėl ko tai 
padarė, įtarimų nėra. Sužeistų 
nebuvo.

Riaušės Londone
LONDONAS. — Karieji radi

kalai praėjusi antradienį pagra
sino toliau tęsti smurtingas riau
šes, sustabdyti ultra dešiniųjų 
Tautinio Fronto, maršavimą, dėl 
ko jau dvi dienas Londone ir 
Birmingame vyko gatvėse kru
vinos riaušės. “Mes; esame pa

siryžę pašalinti iš- gatvių Tauti
nio Fronto; nacius”, perspėjo 
Stevė "Jeffrey; Socialistų darbi
ninkų partijos narys. Londone 
daugiau, kaip” 180 asmenų, jų 
tarpe daug poHeijos valdininkų-, 
sužeista i^daugiau kaip 200, 
dku^au^af kairiasparnių, ban
džiusių šeštadieni sulaužyti Tau
tinio Fronto marša, buvo sirim- 
ta; Birmingame pirmadieni so
cialistų darbininkų, susirėmime 
su policija prie, salės, kur vyko 
Tautinio Fronto mitingas, apie 
60 policininkų sužeista, tuzinai 
riaušininkų suimta ir daugiau 
kaip 30 krautuvių išplėšta.

Paragvajuje susekė 
nacių‘mirties angelą’

VIENA, Austrija. — Antra
dienį čia gauta tikra žinia, kad 
per H Pasaulinį kara buvęs Auš- 
vico (Osviecimo) koncentraci
jos lagerio daktaras nacis, pra
mintas “mirties angelu” dr. Jo
seph Mengele gerai įsitaisęs gy
vena Paragvajuje, Pietų Ame
rikoj, priklauso vokiečių klubui 
Asuncion mieste ir yra remia
mas Vokietijoje gyvenančių tur
tingų giminių. Mingelę susekė 
Simon Wiesenthal, Vienoje 
veikiančio žydų Dokumentacijos 
■Centro vedėjas, kurs seka pa- 
.sislėpusius nacių kriminalistus.

Bet Paragvajuįe gyvenantieji 
800 žydų prašo Wiesenthalio ne
reikalauti Mingelės išdavimo, 
prisibijodami represijų. Dr. Min- 
gelė Aušvico kacete darė viso
kius krimįnališkus medicinos ty
rinėjimus su mirčiai atrinktais 
kaliniais. Už tuos pačius nusi
kaltimus jo nori ir Lenkijos vy
riausybė.

Brežnevui buvo reikalingas 
Jugoslavijos prezidento patari
mas Europos komunistams suval
dyti. Brežnevas priėm Įsitikini
mo, kad jam nepavyks susitar
ti su italais ir prancūzais, o apie 
Ispanijos komunistus jis ir klau
syti nebenorįs. Dolores Ibarrusi 
yra susenusi ir Į politiką nenori 
kištis, Carrillo nebenori nieko, 
bendro turėti. Diplomatai pasa
koja, kad Tito patarė Brežnevui 
pirmiausia susitarti su JAV pre
zidentu Jimmy Carteriu. ir svars
tyti jo padarytus pasiūlymus. 
Jeigu Europoje bus taika, tai 
niekam, jokio pavojaus nebebus. 
Bet jeigur nepavyks su JA V su
sitarti- pagfindiniaisi klausimais, 
tai komunistų Europoje nebe
liks;- Tito nebetiki, kad Europos 
komunistai būtų rimta jėga, to
dėl patarė Brežnevui pirmon ei
lėn svarstyti pagrindinius klau
simus.

Atrodo, kad naujas Sovietų 
Sąjungos prezidentas paklausė 
iš Jugoslavijos atvykusio pata
rėjo. Tito garbei suruoštame 
bankete Brežnevas pirmiausia 
pareiškė, kad jis džiaugiasi pre
zidento Jimmy Carterio paskelb
tu .pareiškimu apie norą taikiai 
sugyventi su Sovietų Sąjunga. 
Jeigu JAV nori taikos tai Brež
nevas paskelbė, kad ir sovietų 
valdžia taip pat nori taikos. 
Brežnevas atidžiai perskaitė pre
zidento Carterio pareiškimą, pa
darytą Charleston'' mieste, S. 
C. Bet Brežnevas čia pat paste
bėjo, kad JAV prezidentas, siek
damas taikos, vis dėlto Įsakė 
pradėti gaminti taikinį randan
čias galingas raketas. Brežnevas 
žino, kad šių raketų gamyba 
brangiai kainuoja.

Užsienio diplomatai labai pla
čiai komentuoja judrų Brežne
vo elgesį. Kryme Brežnevas pa
liko visą eilę Europos komunis
tų partijų vadų, o jis pats at
vyko i Maskvą, pasitiko prezi- 
dent; '. ilo ir visų akivaizdoje 
tris kartus pabučiavo Jugoslavi
jos prezidentą, Jcaip geriausią 
Sovietų Sąjungos draugą, Brež
nevas jį vertina, kaip nuošir
džiausią patarėją. Brežnevas nė- 
goli pasitikėti Kremliaus pata
rėjais. nes jie mažai tenusima
no apie Europos komunistų nuo
taikas. Praleidęs penkias die
nas Maskvoje, Tito skris į Bai
kalo ežero pakraštį, pailsės ten 
kelias dienas, o iš ten skris į 
Kiniją ir šiaurės Korėją.

— Prekyba su Kuba labai 
sunkiai vyksta, nes Kubos pi
nigas yra bevertis.



H Kazimiero Mockaus knygos Žemaičių Kankiųiai

Rainių miškelio tragedija 
(Tęsinys)

Rusų kariai, susėdę prie bylų, 
pradėjo jąs skirstyti pagal nu- 
sikaliunų straipsnius. Skirstė į 
dvi grupes. Kiek suprantau, 43 
kalinius išskyrė sušaudyti, o ki
tus paleisti, ar išvežti. Sąrašą 
darėme Gutnianas ir aš — ty 
43 kaliųjų. Kariai, paėmę sąrašą, 
išėjo. Išeidamas garnizono vir
šininkas savo vietoje paliko ko
kį tai kapitoną iš NKVD.

Ieškoma kastuvų ir virvelių
Tasai kapitonas klausė Gut- 

mano, ar yra kalėjime kastuvų. 
Yaitkus, o paskiau ir aš bėgo- 
me pasiklausti ] 
nes liepė Gutinanas. Aš paklau
siau BalvočiailS, kuris su kitais 
prižiūrėtojais buvo sargybos bū 
stinėje. Balvočius, kaipo sandė
lininkas, atsakė, jog čia kastu
vų nesą, o esą tik Siraičių dva
re. Vaitkus grįžo ir pranešė, aš 
nieko nesakiau. Po to, iš rašti
nės rusai greitai išėjo. Apie 11 
—12 vaL išėjęs į gatvę pama
čiau, jog stovi rusu sargybiniai 
su kulkosvydžiais ir gatve civi
lių žmonių hepraleido eiti. Ma
šinų stovinčių nebuvo.

Kublickas kalbėjo Vaitkui, 
kad reikalingas raštas kastu
vams įš Siraičių dvaro parvežti. 
Vaitkus atsakė, jog raštą išduos

Kalinius veda iš kamerų

Atėjus Visagurskini ir Budgi
nui, prasidėjo kalinių vedimas 
iš II aukšto kamerų žemyn, nes 
buvo galima girdėti, kaip Vait
kus šaukė kalinius po viena. Su
pratau, kad kalinius vedė Vait
kus, nes girdėjosi jo balsas ir 
kalinių su klumpėmis ėjimas. 
Aš koridoriuje prie lango pra
buvau apie valandą su viršum. 
Man esaut, visą laiką buvo gir
dėti kalinių vedimas iš antro 
aukšto i pirmą. Kaliniai buvo 
vedami surištomis rankomis už 

__ . . pakalyje, kas netaip aiškiai ma- 
t£sį, jjeĮ buvo matyti užpakaly 
galvų balti raikščiai. Kalinius 
vedė pavieniui.

Vedant kalinius, mašinų mo
torai neūžė. Kalinius kareiviai 
keldavo į masiną ir pastumda- 
vo. Kalinių prikrovė 3 mašinas; 
vieną prikrovus, pavažiuodavo, 
ir privažiuodavo kita. Į prikrau 
tas mašinas sulipdavo 4—5 rusų 
kareiviai. Kaliniai sunkveži
miuose — ar mšinose — buvo 
nesustatomi, o suguldomi ant 
kitas kito. Ar vedami kaliniai' 
buvo skaudžiai mušami — ne
žinau, bet eidavo patys, veda
mi dviejų rusų kareivių. Kai tre 
čia mašina nuvažiavo, aš Visa-

■1 1
Oru*

Vilnius dar iš šiandien akiai yra patrauklus

*

13s

B alys Pupalaigb
CUKRAUS

raštinėje. Kublickas, kiek žinau, j gurskiui ir Budginui pasakiau, 
tų kastuvų pargabenti nuvykęs}Jturbūt, kalinių vežimas

baigtas, nes buvo numatyti, tik
43 kaliniai sušaudvti ar išvež-

nebuvo. Apie 21—22 vaL rusai 
pakeitė kalėjimo vartų sargybą 
rusais.

Apie 22 vai. kas tai įsakė vi
siems iš būstinės išeiti. Kas įsa
kė — nežinau, kur eiti — ne
pasakė. Aš išėjau į koridorių, I bo mėn. Stovint man II aukšte 
kuris eina Į kienią ir mačiau, su Žalimu ir Kublickų, į antrą

bą Višagurskis ir Budginas, pa
sakyti negaliu. Tai buvo apie 24 
vai. nakties, Iš 24 į 25 d. birže-

kad iš kiemo pro mane raštinės aukštą užlipo Vaitkus ir 2 ru
koridoriaus link nuėjo rusas — sų kareiviai, kurie nuėjo kori-
^augumo tarnautojas Galkinas doriaus link buvusios kalėjimo

duris, berods, dešimtos, išvedė 
nesurištą vieną kalinį, kurio ne 
pažinau, ir nusivedė žemyn. Aš 
tuo laiku nuėjau link ambula
torijos, kurioje kas tai buvo; 
kas buvo — nežinau, nes buvo 
tamsu.
Suriša rankas, užriša burnas ir 

suguldo į sunkvežimius

pasitraukus nuo Iangot tuojau 
išvedė, berods, tą patį kalinį, 
kurį mačiau pro langą sargybos 
būstinėje. Pastebėjau, kad kali
nio rankos buvo surištos ir bur
na užrišta kokiu tai baltu au
deklu. Kalinys nei šaukė, nei 
verkė. Jį vedė du sargybiniai, 
paėmę uz abiejų rankų, į sto
vinčią mašiną, kuri stovėjo 
prie kalėjimo vartų. Sargybi
niai kaljnį įkėlė -į mašiną ir 
stumdami paguldė. Aš priėjau 
prie rusų sargybinių, kurie sto

Stovėdamas prie virtuvės laip 
tęliu mačiau, kad kalimus ve
dė ne į raštinę, bet į būstinę.
Kai pravedė pro koridoriaus du |^0 prie lajfgo į/ paprašiau
ris, aš paėjau prie būstinės r 
lango. Būstinėje buvo silpna 
žvakės šviesa, elektra nedegė. 
Tuo laiku būstinėje buvo: NK- 
VD-i$tas Moąlanas ir. Galkinas iš 
saugumo. Priekis juos' sėdėjo 
du ar trys nepažįstami kariš
kiai. Prie durų mačiau atvestą 
kalinį neatpažinau,ir dar apie 
4 žmones.' "Tuo metu Ročiaus 
nemačiau. Pro langą žiūrėti 
man niekas neftmkdė, nes su 
manimi žįfįrėjo; ir rusų sargy-

papiroso. Po to į sargybos būs
tine įvedė kalinį Sakėft? Tuo-

gąs, ar panašiai. Tačiau, kada 
Vaitkus nuėjo, Žalimas . liepė 
man eiti padėti vesti kalinius, 
bet aš atsakiau, kad tai ne ma
no reikalas, ir kalinių neve
džiau.

Po kiek laiko pamačiau, kad 
kalinį su kokiu tai rusu išvedė 
prižiūrėtojas Kublickas. Tas ka 
linių į paskutinį sunkvežimį ve
dimas truko apie pusvalandį. 
Aš visą laiką buvau prie virtu
vės laiptelių. Paskutinius kali
nius vedant, kaliniai pradėjo 
šaukti pilnu baisuj matomai at- 
sirišo burnas. Tai darė jau su
sodinti į mašinas.

FABRIKO GAISRAS
(Tęsinya)

Vagonų pakrovėjai pasakė, kad siunčiant dr. Karve 
(liui, ihž. Stanaičiui, Šodei ir kitiems keliems runkelių išs
paudas, fabriko administracijos direktorius inž. Jan- 

. kauskas liepė po išspaudomis pakrauti jiems melasą. Inž. 
’Jankauskas nesigynė, tik pastebėjo, jog jis nežinojęs me 
tlasos ir runkelių išspaudų tarifo skirtumų, Dr. Karvelis 
parodymą rašė pats ir į nemalonius jam klausimus neat- / 
sakė pareikšdamas, jog jis buvęs ministeru ir geriau ži
nąs reikalus negu policija, tačiau papildomai klausiamas 
turėjo atsakyti. Ši kvota buvo perduota Marijampolės 
apylinkės teismui prašant inž. Jankauską nubausti' Gal 
savaite prieš bylos nagrinėjimą teisme, buvo gautos Vy
riausybės Žinios, kuriose paskelbtas naujas tarifas ir 
runkelių išspaudų tarifas sulygintas su melasos, tuo bū
du teismas inž. Jankauską išteisino.

Gaisro priežastį pilnai išaiškinti nepavyko, todėl kvo 
ta buvo pasiųsta prokurorui nutraukti. Kiek buvo tiesos 
— nežinia, bet kalbėta, jog cukraus fąbriko gaisras bend . 
rovei atnešęs pusantro milijono litų pelno.

Šie keli aprašyti įvykiai rodo, jog policija privalėjo 
visur įsikišti, kur tik buvo pažeista arba kilo įtarimas, 
kad galėjo būti pažeista teisė — įstatymas. Aiškindama: 
įvykį neturėjo teisės aplenkti jokios padėties ar žmonių — 
išsilavinimo, nors ir labai būtų nemalonu. Dėl to, blo
gos valios ar jų nuteiktų žmonių, policija buvo nekenčia
ma, šmeižiama ir niekinama. Dar ir šiandien politikai, 
rašydami savo atsiminimus arba Čiaip praeiti minėdami, 
negali aplenkti policijos bloga- prasme nepaminėję. Taip 
rodos, ir juntama: koks būtų buvęs geras gyvenimas Lie
tuvoje, jeigu, nebūtų bpvę policijos.

mačiau greta Ruslano besėdintį 
.Ročių. Kalinį Sakelį klausinė
jo už ką nuteistas, ar prisipažį
sta kaltu? Ką jis atsakė, as ne
girdėjau.. Jam tąųmetu surišo

ĮF Po : to, ‘Kepė išsižioti ir sakyti 
,ua’\- o- -tuo metų jam ant bur- 
tįos užmetė audeklo juostą ir 

Riniaij.knrie štoyejo kieme. Man tai darė užpakaly galvos, ma-

Atsiminimų skirsnelis
Šiluva — “šidlava“ "

Šiluvos nei Šidlavos, vmūsų 
enciklopedijoj neradau. .“Šilu; 
va” kartais pasimato spaudoje. 
Bet juk yra ir giesmė, kurioje

mę, “Marija šidlaviškė”... (nę
“šįluviškė”). :>

SŪDUVOS ŪKININKŲ STREIKAS G .
Sunkiai ękonųminęį krizei slegiant, Lietuvoj, gy

ventojai pradėjo vyriausybei priekaištauti,^ kad - ji Į nesis
tengianti krizės pašalinti. Kadangi krizė • labiausiai palie 
tė ūkininką, todėl buvo prieitą. net prie ūkininkų streiko 
Sūduvoje — Suvalkijoje. Streikui kibirkštis ątsirądo.yįę; 
nų ,žoda^\Vi&ąyį^6;ą^^vįpie Pająyčnįfc.^tų>?r-L;M3. 
rijąnipolės apskr. tarp Išlaužo ir: Bačkininkų miškelio. 
ant plento slėnyje. Be autentiškų;' - dokuinent^ nei' neigti 
nei tvirtinti falitb hejmarioiriA BęįtiMkfąs, .-*1

ir rankose laikė virveles. koplyčios. Jie atsidarė kamerom
r-1 &

Nrrr H Bonds

needed. Bonds cm be cashed X yoar barde taeceat b

merica

Cold war.

but short on money.
And then the money came.

- That j hertf people took stock

turned out.

x strong and self-sufficient. And they’re helping them
selves to safe, dependable savings. By taking stock in 

America with the Payroll Savings Plan. 
Buy United States Savings Bocxls-. 
They won’t leave you out ia 

the cold.

iidaij rišo? Tuėįhetašvėl pa- 
tl’aukiau < bū# iarigo priėjau . ‘‘Kada šįdląvos bažnyčią

' d3,vojo,.”,gi£dą žaliūkas vyras su 
juodais akinias šventoriaus lau
ko pusėj. Jis —“ubagas”. Daug 
tokią atvažiuodavo čia į meti
nius atlaidus. Mane pasiėmė 
draugę tėvas, kuris į visokius at 
laidus važinėjo — parduoti iš 
“balagano” savo dirbtus, rožan
čius, škaplierius ir visokią “ga
lanteriją”. Tėvą žmonės vadino 
“škaplierniku“ arba “bagamaz- 
niku”, bet juk antrasis pavadi
nimas neatitinka: Rusijoj mu
gėse būdavo pardavinėjami na
minio darbo ^xeuluju paveiks
lai. Jų teplioto jai (rusiškai “tep 
lioti” yrą “mazątj”), ir vadina
mi “bagamaznikais”. (“Bo.g —

sunkvežimio ir pastūmė į 
sunkvežimį.Sunkvežimyjbuvo be 
ępds,-trys, rusai sargybiniai, ku- 
j-je kilnojo- kalihžus nį mašiną, 
Kurie spardėsi ar- priešinosi, 
tuos mušdavo su kumštimi, nes 
šautuvų prie jų nemačiau. Juos

.L vedė vieną po kito. -
. ■' Man bestovint, į tų sunkveži
mį suguldė apie 15kaliniui Vi
si buvo surištomis rankomis ir. 
užrištomis burnomis. Vieni bu
vo vienmarškiniai, kiti šu švar- 
kais, yisį be kepurių^ §u paltais 
nė vieno kalinio nęrųač^aų... Iš
syk kai kurinę^ kalulius kelda
vo ir stumdąvp į sunkvežiųiį, o 
vėlįąų iš kur tai prie. juasiuos. 
pastatė suolą, ant kurio kaliniai 
palipę buvo įstumiami į sunk
vežimį. ‘ Ten kareiviai juos vi
saip sukinėdavo. Mačiau, kad į- 
stūmus į mašinas, dviėf kali
niams numovė batus’. '

Baigiau! krauti ketvirta sunk 
yęžimį, Kublickas (prižiūrėto
jas) išnešė keletą glėbių įvairių 
rūbų ryšulių ir pametę prie vir
tuvės laiptelių, žalimas ir aš nu 
metėm tuos rūbus laiptais že- 
rųyn, o Budgiuas niuųetę juos 
toliau į virtuvę. Tai daryti įsa
kė žalimas. Metant tuos rūbus 
laiptais žemyn, išėjęs rusų ka
pitonas Jerinolajevas įsakė man 
keletą paltų ir ‘odejalų’ nume
sti prie sunkvežimio, ką aš ir 
padariau. Kareiviai, buvę sunk
vežimyje, paėmė tuos rūbus ir 
apdengė vežamus kalinius. Ap 
dengus kalinius, mašina pava
žiavo žemyn — į Respublikos 
gatvę. ^<7

Po pertraukos vei .Mvažiavo 
sunkvežimis, dengtas, su būda (ta tymas draudžia žydui save žu-’ 
ir vėl pradėjo vesti kalinius. Ve- dyti... Arėjas Vitkauskas 
dė iš I aukšto koridoriaus. Vedė 
rusai ta pačia tvarka, surišto
mis rankomis ir užrista burna. -A 
Išvedus porą - trejetą kalinių, 
iš koridoriaus išėjo Vaitkus ir 
oricjęs pr.c žalimo pasakė, kad 
urįs padėti vesti kalinius. Žali
mas atsikalbėjo, sakydamas ser-

Įėjas).

““^i^vaj” (Šiluvoj) yra mą- 
ž-ytis upeliukas — žmppės iš jo

b,uklingas!), bet čia pat ir viso
kias kronas” (žaizdas) mazgo
ja,.. žydas krautuyininkas, pa- 
klausLas ar iš tikrųjų tas van- 
duo “mačija”, filosofiškai atsa
ko: “Man tai tikrai mačija7,, 
(jis turi minty atlaidines pirkė
jų minias tame paprastai mie
guistame miestelyje)...

“K. Cetnikas 135644” (kacet- 
nikas), yra slapyvardis auto
riaus nuostabiai “žmoniškos”, 
knygutės, rusų, kalba išleistos 
Izraely, vardu “Laikrodis Virš 
Galvos”, (miestelio šalitgatvio 
laikrodis).

į Joje minimas Osvencim žydų 
'naikinimo lagery “rabinas iš 
Šidlavos”, kuris visiems teigė:

i

o

prasiskolinę, prasigėrę,-^ėrdideles dalis turėjūflpšmėžftėfc.*1 
toj'ąms -surriokėti; Akiųjijįsai,

nmkams, ir jie tvirtina, jog čia netiesa. į aprašytus fak- 
tus, netgi nurodytų asmenų veiksmus, jie aemesio nek-

Pats nemaloniausias' streiko lųętjį ivykįs, tei. fetų; . 
rių —»sti;ę^jĮinkif karinio Jfersmo ^mteišųn'žs'
mirties bausme ir jų sušaudymas. Neturint pždps byjo^ 
apie teismo sprendimą nieko t&xo p^a^kyti ;he^ąlimi,v įž 
čiau reikia galvoti, jog sprendimas padarj’ias fėiųįąntU 
tik įstatyčiais ir tepėjų sąžųie- Gči’siį anųinas, fąktas, 
kąd streikininkų giries vyriausybę' nukreipti atsišauki- 
mąi buvQ>.spausdinami- Vokietijoj^, Stalupėnuose: ta ro
dė pas nuteistus mirti streikininkus rastos spaustuvės 
sąskaitos. Gal čia ir buvo’pats svarbiausias teismui pag- ; 
.rindas padarytį-tokį-griežtą sprendimą. Sąkoina/. jog W 
Lietuvoje streikininkai panašių^ atsįšaųkįmųš spąųądi- 

:nę. . - . y
Vieno negalima vyriausybes veiksmo pateisifiti, tai 

policijos panaudojimo teisino- sprendimui įvykdyti- Tų- 
■ kio įstatymo nebuvo, kuriuo policija būtų įpareigota vyk 
dytį teismo skirtas bausmes. Kalėjimo bausmes vykdė 
kalėjimų administracija, prokurorui prižiūrint; arešto 

’bausmes — valsčių viršaičiai arba burmistrai; -mirties 
bausmių vykdymas buvo pavestas karinėms komandoms 
dalyvaujant prokurorui, teismo sekretoriui, policijos va 
dui, gydytojui ir dvasininkui. . ...

Įstatymų rinkinio II tomo IV skyr. 2' skyrelio 683 
strr aiškiai išdėstyta ką policija privalo atlikti teismo va
dybos reikaluose. Ne tik čia, bet ir kituose/ įstatymuose 
nerandame policijos įpareigojimo bausmes Vykdyti. Mi
nėto straipsnio 3 p. pasakyta, kad ^vykdant teismų spren, 
dimus, policija dalyvauja pagal tekinos įstatymus.’1'. Tas 
reiškia, jog tik dalyvauja) bet nevykdo sprendimų. Todėl

pasipriešinimas gete būtų savi- .policijos, dargi Aukštesniosios polįc. mokyklos mpkinių, 
žudybė, o pagal Mozės įstatymą * panaudojimas įvykdyti teismo, nųteistięn^ ųiirtięs baų^- 
savižudybė yra nuodėmė — is- lmę yra vyriausybės padarytas nusikaltimas ir baustinas 
Inlvrninc r4r«<icnt-o t v- i i v • v •uz valdžios ribų peržengimą, t ,-

• (Bus daugiau) / '
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Pętroito naujienos
Detroito Lietuviu Organizacija Centro 

oficialus pranešimas
rugsėjo 24 d. Kvietė visus De- ’ 
troito ir apylinkių lietuvius prie 
šio žygio prisidėti aukomis arba 1 
dalyvauti demonstracijoje. Tuo: 
pačiu reikalu kalbėjo ir A. L. T. 
S-gos Detroito sk. pirm. Jonas 
Švoba, kurs taip pat ragino va
žiuoti į Wąshingtoną.

Svečiai vaišinosi iki vėlumos, 
skirstėsi nenoromis į namučius.

Lietuvių Fondas vis auga
Lietuvių Fondas jau peržen

gė trečdalį antrojo milijono.! 
Įvairiems reikalams iki šiam lai
kui iš Fondo paskirta 403,612 
dol. Tolimesnis antrojo milijono 
rinkimas suaktyvintas. Centro 
valdyba pasiuntė apie 9,000 laiš
kų tiems, kurie Lietuvių Fon-

* dui dar nepriklauso; prašo, kad 
priklausytų.

D. L O. C-ras Jaunimo or
ganizuojamą Pabaltiečių žygį į 
Wąshirtgtopa ryšium su Belgra
de vykstančia konferencija re
mia ir kviečią visas Detroite vei
kiančias organizacijas remti ir 
dalyvauti rugsėjo 24 d. žygyje 
į Washington^, D. C.

'1 Raimondas "Sakis-Sukauskas,
- DL0C Pirmininkas

Stasys šimbliūnas, 
Sekretorius ’ : . ’

t

Išvažiavimas rugpiūčio 7 d. 
On'ojs ir česib šadeikų gražioje 
sodyboje labai gerai pavyko. 
Nors diepa buvo debesuota, bet 
nelijp. '^Publikos atsilankė per 
15O.' Bųvp švečių ir iš toliau: 
Mariją- į ir nalys Gražuliai iš - 
Hinto, -Pranas Turuta, L. , ir J'.; 
Raubąi iš Grand Ųapids, J. ir L? 
TZ . ;; ;. . -v , teisininkas Ričardas Knsciunas,1-Kripei, J. ir O. Karčiai is Ann ' , . s ., . inn ■ puikią OilUuu
Arbor, kun. L. Musteikis iš Omą- ?a,pi(?55T“ ® Vkl Į°°ist- Butkaus kanklininkių grupę, 
_ XY M Uvi. .Julijai uauzjicnGi joj

. a^s’l draugai ir pažįstami jos vardui
ką,Wiuds^. B^ abejo d.-l jnti Ccs]o !
dziuma bųvo detrortieciu. Pik- f . .\ . i vai Skarbmienei mirus jos jam-mkautmai prtfe stalu skaniai vai- ... . T . ,x |---------- --------------------—i'.--- . axLjx i \ • • U zmimui Lietuvių Fonde piestas f f qsmosh /Atrodė, kad visi buvo . woo L . - TZ įkęrąs ir ronau mums reprezen-

M.-ŠILEIKIS Chicagos upė (Aliejus)

į Lietuvių Fondą įstojo pjaunas! muzjkos įej daj^os repeticijos. Klevelando.Ramovėnų vyrų cho- lietuviu lietuvybės veikla pla-'
Detroite turime puikią šaulių 

dol. Sofijai Baužienei mirus jos j-kuri reprezentu<)J-a daugelį mūsų 
1 j kultūrinių parengimų, šiam 

vienetui vadovauja Danutė Pe
tronienė. Kad kanklininkių vie-

Dabar 1977 m. vasarą, tame į, °- -iūs ir ar jau aplankėme
pačiame inst.tute įruoštos he-,Tarptautinio Instituto salę, ar 

;• sigėrėjom tais kultūringų tau- 
ybin meno lobiais, ar nuvežėm 
avo pažįstamus, kad jie pasi- 
ėrctu-’ Mes lietuviai per sa- 
o kuitunn us meno turtus pa- 
:aun:?me kitataučių dėmesį, o 
ada y.jim sup: ž-irlmt' juos ir 
u Lietuvos ir papra-

i su okupan- 
V. T.

C Fi’.nizacijų Centro pranešimas 

A rdėnus Detrcito ir apylinkių 
lietu* i ai

. tuvių 2 stik'o spintos. Amerikie-^ p 
|čių ekskursijos, daugumoje mo--t 
Ikyklos, labai gausiai lanko ir vis s 
lietuviai išskirtinai minimi. ■ -• i 

Šiuo kartu labai įdomius pa- v
sakojimus raštiškai pabėrė miš- £ 
rios šeimos 8-rių metų mergių- t 

Jtė. štai ji (angliškai) rašo:
° Viena Instituto tarnautoja; 

mums atvykus su ekskursija iš-Į 
mokė mus lotynų šokį.. Vidury 
šokio Įsižiūrėjau į lietuvišką

■ kostiumą. Mano akys nukrypo 
I j langą sienoj ir ten pamačiau 
j lietuvišką lėlę, kokią mačiau pas 
1 p. Tamošiūną. Pasibaigus pa
mokai nubėgau prie to lango, 
kur buvo lietuviški* dirbiniai, pareigojusi drauge su kitomis

j Kai ponia Rose žiūrėjo į kitus tautomis, dalyvauti festivalyje
• langus, aš pasakiau jai, kad čia m- rugpiūčio 26-27 ir 28 die- 
i yra lietuviški langai. Jai ir ki- nomis, Detroito mieste, Michi- 
I tiems labai patiko lietuviška lėlė, * gan Avė. ir 3-sios gatvės kam- 
’ klumpaitės ir gintaras, bet ji ga-I pe (Downtown’e). Tame fes-* 
Į vojo, kad gintaras yra akmuo, tivalyje D. L. Organizacijų Cen- 
I Aš jai paaiškinau ir pasakiau,į tras demonstruos lietuviškus 
i kad mano močiutė, kuri yra lie-! valgius ir lietuvišką meną. Kad
tuvė, turi žiedą su gražia gin-j užtikrinus pasisekimą reikalin- 

čiai išvystė Tautybių Institute. įaro akimi.

kaip kiekvienais taip ir šiais 
melais, Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centro valdyba yra įsi-

ūbai patenkinti.
-' * ■_ • ■ • x' . - _ . 1- ■* I

■ Išvažiavime buvo ir kitų pa- 
įvąipmmų, kaiįi: dabar įprasta, 
įvairiais eksponatais apkrautas 
dovanų stalas, kuriam vadovavo 
Lidija -Mingėiienė ir Stasys ši- 
moliūnas. Laimingieji buvo: P. 
Pagojus, MJ 'Narbutas, J. Kar
tis, J. Gaižutis, A. Kūncienė, P. 
Blmdžtus ir>P.; Deveikienė.
; ■< RūčSiant išvažiavimą maistu 

sekančios šei- 
minMtės: A. Jonynienė, Stasė

uė,' Ė.' J^^ęiKėriė, J. 'Švobienė, 
R. Macienis, p. Balandienė, S.

įJirrh.Alfdtišiiš Juška apie jau- 
įfiife . organizuojant
Pabattiečių žygį j Washington

(pradinis 48.33 dot įnašas. Ka- 
.zimierui Kupečiui mirus jo įna
šas, . dabar įnešant. 20 dol. pa
didintas iki 220 dol. Taipgi sa
vo įnašus padidino Elzbieta Pau- 
razienė iki 120 dol., dabar įneš- 
dama 20 dol. ir dr. Kęstutis ir 
Vitalija Kebliai iki 225 dol:, da
bar įnešdami 25 dol. Jonas ir 
Julija Balįckai .paaukojo 2 dol. 

-Šiuo metu Detroite ir jo apylin
kėse yra 302 Fondo nariai, ku-t švyturio jūrų šaulių išvyka 
tie suaukojo 64,340.83 dol.

Norintieji Į Lietuvių Fondą 
įstoti įteikite įnašą bet kuriam 
Lietuvių Fondo Detroito vajaus 
komiteto nariui arba V. Kutkui 
adresu: Vytautas Kutkus, 6940 
Hartwell, Dearborn, MI 48126, 
telef. 846-3280.

Į’--y - “T*

Vasaros sezonas baigėsi
• . ' . -'I-

Su vasaros užbaigimu, prasi
deda mokslo laikotarpis, atgyja

tuotų, reikalinga kanklių vienetą 
papildyti naujomis jėgomis. Tais 
reikalais rūpinasi kanklininkių 
administratorė Emilija Katkie
nė. Mergaitės, kurios norėtų pri
klausyti kanklininkių vienetui, 
prašoma nedelsiant- užsiregis
truoti pas R Kutkienę, telef. 
846-3280, arba pas kanklininkių 
vieneto vadovę D. Petronienę.

ras, vadovaujamas muziko Ka
zėno. Paskaitininkas pasaulio Kai pavargo, dabar klubą dau- 1 pasakojaU apie lietuvius lakū-;ka ir aukomis.

- - ~ " ‘“i gumoje sudaro naujieji pabėgę-i nus, kurje perskridę Atlantą žu- ’
Klevelando. Tai pirmas minė-įliai, vadovaujami Antano Mus- Vo Vokietijoj. Kitame lange bu- valios

vo išstatytos nuotraukos ir aš paremti mūsų įsipareigojimą. 
1976 m. Bicentennial metais jai parodžiau du pažįstamus: p.

klubas Tautybių Institute 41-je Tamošiūną ir ponią Kaunelie-; 
stiklo spintoje įruošė Lietuvos Ine”, baigė pasakojimą Julijos iri 
kultūrinių lobių spintas.-Baroda Petro Bliūdžiu dukraitė Kimi at- 
tęsėsi du mėnesius. Amerikos , vykusi su mokytoja ponia Keith' 
spauda, Instituto vadovybė _ ir j ir ponia Rosey iš Macomb YM-; 
lankytojai išskirtinai mūsų pa-' CA, Waren su gausia ekskursi-j 
rodą įvertino: ‘ ja.

NAUJIENŲ
RUDENS

PIKNIKAS

Rugsėjo 11 d
POLONIA GROVE

Vitii lietuviai rtialoniai kviečiami i “N.” pikniką
Pradžia 12 vaL

Švyturiečiai rugpiūčio 21 d. 
“Pilėnuose” ruošia šaunią išvy
ką su paįvairinimais. Bus ke
rpamas, jei ne jautis, ta bent jo 
pusė. Kviečiami atsilankyti vi
si detroitieeiai bei apylinkių, gy
ventojai jaučio paragauti. Bus 
konkursinis baseine plaukymas 
bei nardymas po vandeniu. Kas 
norėtų konkurse dalyvauti, pra
šome registruotis pas stovyklos 
komendantą Stepą Lungį arba 
pas Antaną Sukauską.

Kariuomenės minėjimas

š. m. lapkričio mėn. 13 d. De
troito Lietuvių Kultūros Cent
re: savanoriai kūrėjai, ramovė- 
nai, Stasio Butkaus šaulių kp., 
birutietės ir švyturio jūrų šau
lių kp. kartu rengia iškilmin
gą kariuomenės minėjimą. Me
ninėj programoj dalyvaus iš

Ramovėnų p-kas p. Jonaitis iš 
xYicvcicuiuu. lai pirmas mine-i nai, v; 
jimas šu tokia turtinga progra-J teikio. 
ma.

šio minėjimo p-kas V. Tamo
šiūnas, sekretorė Kristina Daug- 
vydienė.

Festivalio žinios
Detroito Lietuvių Organizaci

jų Centras praneša, kad ruošiant 
festivalį'į tautybių komitetą iš 
lietuvių įeina ir visais festiva
lio reikalais rūpinasi: Dr. Algis 
Barauskas, Bernardas Brizgys 
ir Saulius Kaunelis.

Festivalyje kultūriniu name
liu rūpinasi Kultūros Klubas, 
namelis veikia savistoviai.- Na
melio vadovai renka eksponatus, 
rūpinasi jų; globa kaip ir praei
tyje būdavo daroma.

Maisto ir išgėrimo nameliais 
rūpinasi spęcialįai sudarytas ko
mitetas ;. Antanas . Sukąuskas, 
Elzbieta Paurazįenė, Stasys ši- 
moliūnas, Juozas Lesčinskaš ir 
Romas Macionis. 4:; ’ ;

Maisto 'namelio vyriausioji 
šeimininkė Pranciška Televičie- 
nė su pagelbininkėmis: Mikali
na Bosienė, Herna Bosaitė ir 
jaunos mergaitės Organizacijų 
Centro V-bos narės: Vitalija 
Vaškelytė, Diana čemytė ir 
Danutė Veselkaitė. . v ;

A. Sukauskas
~ Neveltui darbas

Detroito Lietuvių Kultūros 
Įdubas įsteigtas senosios kartos

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 

'Visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patjnrimc. 
dabar yra išėjusi-nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELES /
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

fole užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šia knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali 
>rba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime, 
riesti tokiu adresu:

už $1,23. Jrfjra 
atsiųsti SI.50 čeki 

Pinigus prašome

17.79 So. HALSTED ST-, CHICAGO, ILL. 60508

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Jvo»* D«up«r««. ŽEMĖS OKIO fVIETIMAS. Stadll*. file!*- ( 
ti Chlcagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviehj di
lių: Sėmės ūkio švietimo problemos cVinf-nku krašte, n dali*: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius save žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos Ūkimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimu, šiandieną, drąsiai galima sakyti. Hetuvfų 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti gavo žemės ūkio kultūros raišiais | 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms".

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%> buvo ūkininkai Ir po pa
sauli išblaJkytu Uetuvtų absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba tiki ninku valkai, reiškia, kad ši knyga bau brangi tbao- | 
liūčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietnvoa J 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai Mals žodžiais: “Dėkinga* sūnus — mytt-autoriaus skiriama Lietuvai Hals žodžiais: “Dėkingas rtnus __ 
m ai Tėvynei Lietuvai**.

Knygos 300 puslapiu «u daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik S3.00.
Gaunama Naujienose.

Oekj arba Money Orderi siųsti tokiu adream

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60508 
Gavę pinigą*, tuojau knygą pMfųif—,

gumoje sudaro naujieji pabėgę- i nus, kurie perskridę Atlanta žu- 
___ j_____ — c a ...................................

Aš jai taip pat pa-' ga visų tautiečių parama — tal- 
Todėl šiuo rei

kalu kreipiamės į visus geros 
lietuvius-es prašydami

Reikalinga daug paruošto mai
sto: kugelio, balandėlių, koldū- 

j nu, blynų ir įvairių pyragų. Rei- 
j kia ir didelės talkos pardavinė- 
’ ti maistą ir alų. Labai pageidau- 
• jame, kad aukojamas paruoštas

(Nukelta į 5 psl.)

' NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS: '
1. Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai--------------- $S 00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psk

. minkšti viršeliai _______________________________________§1.50
3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI, 

t 296 psl., minkšti viršeliai- -------------------- ---- --------------
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

166 psL, minkšti viršeliai------------------------------------------

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
‘ Knygas galimą gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:

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

.§5.00

„§4.00

Pis mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

IV E R S

1800 So. Hoisted St.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

RSAl
Chicago, 111. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigt* 1923 metais. TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Visa senoji Lietuva - Rumšiškių muziejuje

ne tik leido susitikti su lietuviais, dar dėstančiais Lietu
vos mokslo įstaigose, bet “tarybinės” Lietuvos Mokslo 
akademijos viceprezidentas A. Žukauskas parodė tam 
pačiam Šatui “naujai statomą mokslų akademijos mies
telį”. Ne tik Rusijos, bet jau Lietuvos akademikai išmo
ko atvykusioms parodyti ne tai ką jie pastatė, bet visuo
met parodo tai, ką jie statys.

Kuckailis paklausė Šatą, ekskursijos vadovą, 'kaip 
jis vertinąs tokią pirmąją ekskursiją ir naujai užmegs- 
tus ryšius su lietuviais mokslininkais. Šatas papasakojęs 
Kuckailiui, kad tikslių mokslų specialistų ekskursijos tu 
ri būti naudingesnės, negu paprastos turistinės ekskur
sijos. Jis pasako, kad jam daugiausia padėjusi viską suor 
ganizuoti Lietuvos Mokslų akademija, o apie naudą jis 
šitaip aiškina:

' Nauda iš tokių susitikimų, be abejo, abipusė. Ko
kios ypatingos profesinės naudos pėr tokį trumpą 
laiką gal ir sunkiau patirti, tačiau, svarbiausia, už
simezgė kontaktais Ir aš tikrai žinau, į|ie kontaktai 
plėsis toliau profesinėje plotmėje. Iš čia atvažiavu
siųjų kai kurie, manyčiau, vėl atvažiuos ilgesniam 
laikui, Mokslų akademijos ar kurių nors institutų 
pakviesti. Tokių išvykų tikslas — išplėsti ir užmegs 
ti artimesnius ryšius su Lietuvos mokslininkais. Mes 
tokių platesnių ryšių norėtume. Nauda čia yra ir ki
tokia. Mes turime daug jaunų mokslininkų ir inži
nierių, jiems tokia ekskursija, tokia išvyka bus pir
mas akstinas vėl čia atvykti ir, galbūt, ne vieną kar
tą”. (Gimtasis kraštas, 1977 m. rugp. 11 d., 4 psl..).

Inž. Šatas tvirtina, kad nauda iš tokių-susitikimų yra

MAGDALENA STANKŪNIENĖ Ganykloj e (Grafika)

dęs, turi du vaikus ir turtingai

.Ameriką jau pasiekė. žinios apie neseniai suruoštą 
Amerikos mokslininkų,1 technikų, specialistų ir inteligen 
tų ekskursiją į “tarybinę” Lietuvą. Iki šio meto dar nes
kaitėme nei vieno sugrįžusio specialisto pranešimo, bet 
reikia manyti, kad netrukus sugrižusieji prabils ir papa
sakos, ką jie matė, kas jiems buvo parodyta ir kuo jie ga abipusė. Čia pats jis pastebi, kad profesinės naudos iš to- 

susit.įkįmų negali jjs džiaugiasi, kad užsimez
gė kontaktai. Šatas tvirtina, kad jis žinąs, (iš kur, taip ;

Įėjo ten pasidžiaugti. Tuo tarpu sugrįžo kelios paprastu 
žmonių ekskursijos, penkias dienas praleidusios rusų pa 
vergtoje Lietuvoje, bet sugrižusieji nieko ypatingo dar 
nepranešė. Kaip anksčiau, taip ir dabar, iš Amerikos nu
važiavusiems lietuviams ilga kelionė duoda labai trumpą 
vizitą. Jie išleidžia tūkstančius dolerių, bet Lietuvoje 

_ jiems leidžia pabūti tiktai penkias dienas. Kad galėtų pa
galvoti, ką jie ir ką kuris giminaitis pasakė, tai už pen-

DELFINĄ TRIčIENe

“DRAUGO” PREMIJUOTA ROMANU
PERSKAIČIUS ■

Dvidešimt šešti metai, kaip 
dienraštis “Draugas” skelbia ro
manų konkursus ir geriausią pre
mijuoja. A

šiais metais tūkstančio dole
rių premija atiteko Kaziui Aim e-

* V --------- - ------- ■ —

! Jury komisiją sudarė šie asme
nys : pirm. Vyt. Volertas, sekr.

įsikūręs. Viename lietuvių pa
rengime Sadauską susitinka ir... 
nusivilia. Sadauskas atšiauriai 
atsisako kalbėti ir išvadina mi
licininką komunistų provokato
riumi. Milicininkas skaudžiai 
įsižeidžia. Sadauskas palieka 
salę.

Už poros dienų amerikoniško 
laikraščio kronikoje1 pasirodo ži
nutė, kad motorinė valtis atsi- 
tręntkė į laivą. Sudaužyta valtis, 
rąstą kitą dieną. Nustatyta, kad 
valtimi- plaukęs jos. savininkas

Prasidėjus pragariškam šaudy
mui, panikos apimti berniukai 
pradėjo bėgti nežinia kur. Vil
nius Sadauskas pajuto saujoje 
tebelaikąs senus skatikus. Bū
damas sąžiningas norėjo grįžti 
atgal, tik’draugai sųl&ikė. Atsi
dūrę prie Nemuno suprato, kad 
liko viena išeitis — perplaukti 
upę. Jonas Bertulis, net tinka
mai nepradėjęs plaukti, pasuko

ir nepako), kad kai kurie atvažiavusieji ir vėl atvažiuos] ^U1U^ romaną “Sauja Skatikų”, 
ilgesniam laikui Mokslo akademijos ar kitų institutų pąkjnys; pirm yyt. Volertas, sekr. 
viesti. Jis aiškina, kad pirmoji ekskursija jiems bus aks- r. česo-nienA, nariai _ 0. Bal-

I atgal, Kostas Vidugiris žuvo, o
i a ’ Tin QnJnnaVnn

tinas ir vėl nuvykti pąvergton Lietuvon, ir gal ne vieną ’ 
kartą. Šatas šias savo viltis pasakoja Kuckailiui, kuris 
žino, kas tokias ekskursijas stabdė iki šios pirmosios eks

kių dienų jie išvežami i kitą valstybę, uždaromi turistams! kursijos. Okupacinė sovietų veldžia neleido Amerikos 
paruoštame viešbutyje ir duodama proga susiorientuoti, j lietuviams kojos įkelti į pavergtą Lietuvį Ar okupantas

du vąjkgis... <
. Eksponatų reikalas^.rocįos, bu

vo baigtas, .dęįa^ milicininkas 
Vėbra* prašomas. Sadausko 
naus Algio, o ir pate jausdamas,

ką jie matė ir ką girdėjo.

Mokslus baigusių daktarų, inžinierių ir technikų eks 
kursija buvo truputį kitokia. Kelionės išlaidos buvo to
kios pačios, bet jiems buvo leista Lietuvoje pabūti de
šimt dienų. Be įprasto Vilniaus, Kauno ir Trakų pilies., 
šios ekskursijos nariai buvo nuvežti į Rumšiškes ir Ąny

yra pasiruošęs keisti savo politiką ir leisti lietuviams 
lengvesnėmis sąlygomis nuvykti į komunistų pavergtą 
Lietuvą? Jeigu -okupantas to nepasakė, tai iš kur Šatas 
turi tokias dideles viltis? n-Sį

Apie Rumšiškes Šatas Kuckailiui šitaip pasakė:
“Dar būtinai Rumšiškes turiu pamatyti, Tikrai, ne 

vienas mūsų nesame matę tokio gero 'panašaus po
būdžio muziejaus. Amerikoje aš tokio taip pat ne
mačiau. Gal prilygtų muziejus' Viliamsburge, bet 
muziejus — miestelis, atkurtas iš tų laikų, kai Ame
rika buvo anglų kolonija. Tasai gerai padarytas, o 
kiti... Jūs Rumšiškėmis, kaip ten bebūtų, tikrai ga
lit girtis visame pasaulyje”. (Ten pat.)
Kuckailis iškląusė Šato entuziastingas pagyras ir 

pridėjo, kad Rumšiškėse yra visa senoji Lietuva.
Kad Viljamsburgo muziejuje atvaizduota kolonia-

i

čiūnienė, K. Ostrauskas ir B.
Vaškelis.

Romano turinys: Milicininkas1 Vilnius Sadauskas, išsigelbėjo. 
Donatas Vėbra, pusbrolio Jur-į Bertulis gavęs iš jo siuntimų iš 
gio Naudžiaus iškviestas, vyksta ' Amerikos, tik be adreso, atgal... 
iš ok. Lietuvos į Ameriką pasi- Bertulio, kaip mokytojo, didžiąu- 
svečiuoti. Prieš išvytkstant jį, sias troškimas sužinoti kur už- 
aplanko mokytojas Jonas Bertu-: kasti-muziejaus eksponatai, kad 
lis. Bertulis papasakoja, kad. juos galėtų panaudoti dėstyda- 
jis, Vilnius Sadauskas ir Kos-jmas jaunajai, kartai apie seno- 
tas Vidugiris buvę trys našiai- vės Lietuvą.
čiai. Bendras Įįkįmąs, gyveni- ' Sužinojęs,1 jkad - milicininkąs 
mąs našlaičių prieglaudoje ir Vėbra vyksta į Ameriką, auta- 
gimnazija juos surišę stipriais j ręs prašyti surasti Vilnių- ’Sa- 
draugysės ryšiais. Rusų-vokie-'dauską, nes tik jis vienas žino 
čių karui einan prie pabaigos ir' apie paslėptus- eksponatus. Mi- 
vokiečiąms traukiantis, trys drąu; licininkas maloniai sutiko; net 
gai pasislėpė rūsy. . Vilnius Sa-. apsidžiaugė, kad atostogos ne- 
dauskas ir Kostas Vidugiris su- 'bus..vien, asmeniškas malonumas, 
galvojo gelbėti- gimnazijos kraš- bet sudalys progą atlikti patrio- 
totyros muziejaus eksponatus, tinę misiją.
Drąsūs berniukai senienų rinki- Atvykęs į- Ameriką, miiiciniB- 
nį užkasė į žemę. Bailus Jonas kas po didelių pastangų Sadaus-1
Bertulis nedrįso iš rūsio išlįsti, ko adresą gauna, sužino, kad ve- rinėdamas supakuotus ’ knygų

—j^^^Y'-'r*************** ryžusius bei adresus, milicinin
ko akis užkliuvo už N. Vidugi-

vęstį^ęyą.;^į(^naą inteiigen-

Tų kalbąspo kontaktų su įvairiais 
kad 

Sadauskas nežuvo. Dar dau-

kščius, kad galėtų pamatyti .tą Lietuvos kampelį bent iš 
pravažiuojančio automobilio. Šiai ekskursijai vadovavo 
bostonietis inž. Donatas Šatas. Pasirodo, kad inž. Šatas 
jau net porą kartų yra buvęs pavergtojeLietuvoje, bet šį 
kartą ten praleido ne penkias dienas, bet visą dešimti die 
nų. Be to, šį kartą jo nuvežtieji Amerikos daktarai, tech
nikai ir specialistai turėjo progos pasimatyti su keliais 
“tarybinės” Lietuvos mokslininkais ir ilgesnį laiką su 
jais išsikalbėti.

Apie šią ekskursiją patyrėme iš bostoniečio Donato
Šato padaryto pareiškimo Gimtajam kraštui. Pasikalbę- linę Ameriką, o Lietuva tapo rusų kolonija, tai Šatui ir į
jimą su Šatu pravedė Juozas Kuckailis, nuolatinis gen. galvą neatėjo. Britai iš kolonistų žemės neatėmė, jų pa-,
Petronio specialiai užsieniečiams leidžiamame laikraštė- čių į Sibirą neišvarė, kolonistų vergais nepadarė, nuo vių, kiek tiksliai jis turėjo išvežęs? Ir kuo nuvažiavusieji
lyje. Nemanome, kad jis būtų įdėjęs į Šato lūpas jo nepa pasaulio jų neatskyrė, o rusai visą tai padarė. Kad Šatai visam pasauliui galėtų pasigirti? Ar kad jie, nuvažiavę į
sakytų dalykų, nes Šatas Vilniun jau ne vieną kartą va- ir kartu su juo į pavergtą Liętūvą važinėjiisieji inteli-| Rumšiškes, nieko tikslaus apie senąją Lietuvą pepąty- 
žinėjo. Jeigu jis suorganizavo tokią technikų ir specia-'gentai neklausinėtų Kuckailj apie senąją Lietuvą, tai rė? Paprastai ekskursantai, penkias dienas prąleidę su 
listų kelionę, tai jokiems Kuckailiams nėra jokio išroka- jiems parodo Rumšiškių miniatūras, bet ne Lietuvos lau- giminėmis, daugiau gali pasakyti, kaip, senoji
vimo kraipyti jo mintis. Šato vadovaujamai ekskursijaikus ir buvusias sodybas. Šato vadovaujami inžinieriai vp suvaryta į Rumšiškes, negu Šatas. • - J

kalbėjosi su tikslius mokslus dėstančiais profesoriais, 
bet jiems ir į galvą neatėjo,' kiek okupantas išžudė Įietu-

V. KAROSAS

>Radvila Juodasis
(Komentarai)

Toje plotinėje reikėjo išaiškinti Lietuvos refor
macijos laimėjimo ar pralaimėjimo pasekai lietuvių 
tautoje. Bušackis mėgino šį klausimą išaiškinti teolo
ginėmis kategorijomis, kurios tikriausiai daug kam 
liko mažai suprastos. Šią spragą teks užpildyti plates
niais komentarais.

Reformacijos ūmaus plitimo negalima buvo sus
tabdyti scholastiniais argumentais ir moraliai sužlu
gusiu Bažnyčios autoritetu. J kovos areną atėjo jėzui-, 
tai, aprūpinti naujais idėjiniais ginklais ir priemonė
mis, kurie pradėjo sėkmingą kontrofenzyvą prieš re
formaciją. Iki Radvilos Juodojo mirties jėzuitai nebu 
vo atėję Vilniun, bet su jų pradėta ofenzyva jam teko 
susidurti Lenkijos seimuose.

Ignotas de Loyola, jėzuitų ordino įkūrėjas, buvo

viso Amerikoje neegzistavo....
- Užbaigęs investigacij ą mili

cininkas Vėbra kartu su Sadaus- 
ko sūnum Algiu atvyksta į Cice
ro pas rav-o rpięlą draugą Petrą 
Doveiką, kuris Verčiasi iš Lie^ 
tu vos atsiunčiamų knygų pre
kyba. čia milicininkas pasijun
ta namie. Kalbom nėra galo."

■Doveika aprūpina knygom 
Amerikos ^ontinę^tį nu$. Mąine

rio pavardės. Adresas * kažko
kios mažos vietovės Vašingtono 
valstijoje. z

P’asiėmęs žuvusio Sadausko 
sūnų, Įpįįicipįnką% Veįira pasi
leidžia į tolimą Vašingtono vals
tiją, į mažą rięįąyęk ^kapogaą 
Falls...

(Bus daugiau)

į Jis, anot W. Duranto, skaitomas psichologijos moks- . Senovės graikų filosofai Sokratas ir Platonas nūs- savo gyvenimo pašausimą, kurį pasieks per gilų tikė- 
I lo pradininku, kurį panaudojo žmogaus jausmams už tatė,'kad žmogus valdomas jausmų negali teoretiniai jimą į Kristų. '
įvaldyti. Pagal jo atrastą psichologinį metodą, buvo ar objektyviai samprotauti.. Nesvarbu, blogų ar gerų Humamstąį k?4P U Šių dięrąj leberalai, atmetė 
sukurtas barokinis stilius, kuris menė priemonėmis jausmų valdomam žmogui sunku suprasti objektyvią kalvinizmą, kaip propaguojantį absoliutų despotiz-

tikrovę, daryti protingus sprendimus, rasti išeitį pas
tatytam prieš naujais problemas. Priešingai, protes
tantizmas formuodamas žmogaus dvasią tiesos sup
ratimo linkme, sukūrė daug pranašesnį gyvenimą ir 
tuo laimėjo pirmavimą pasaulyje.

Loyola nepasitenkino vien psichologinių jfriemo- 
, nių pritaikymu kovai prieš reformaciją. Jis nukalė fi- 
I L (sotinius ginklus šviesuomenei atitolinti nuo refor- 

Alb- i nacijos. Liuteris, ir dar daugiau Kalvinas, buvo pas-

siekė užburti^ sužavėti pasakose ir prietaruose pas
kendusią valstiečio vaizduotę. Barokinėse bažnyčio
se dominavo, priešingai gotiniam orumui ar klasiki
nei rimčiai, spalvų ir garsų žaismingumas. Perbrau
tos šventovės altoriais, skulptūromis, tapybomis aidė
jo žavingais vargonų ir chorų aidais, sudarydami vi-

• sumoje stiprų emocinį įtikimumą katalikybės tiesų 
neklaidingumą ir pomirtinio gyvenimo realumą.

Net M. Mažvydas savo laiškuose herzogui
, rechtui nusiskųsdavo, kad negalįs sultfikyfi savo pa- kelb’^ predestinacijos mokslą, ki/rį ankščiau skelbė 

rapijiečių nuo lankymo Šiluvos ir kitų vietovių, čia Augustinas. Pagal šį teologinį samprotavimą, Di<- 
glūdi vienas iš priežasčių, kodėl Lieluvos rcformaci- J vas yra apsoliutus žmogaus ir tautų valdovas, be jo va 
ja, nesuspėjusi paimti valstybinio vairo į savo rankas. niekas nevyksta pasaulyje. Jis iš anksto yra nu- 
negalėjo atsilaikyti priš kontrreformacijos ofenzyvą. . niatgs vykstančio istorinio proceso eigą ir paskiro žmo. 

Palyginus reformatų bažnyčias su barokinėmis gyvenimo kelią. Jis žino tš anksto kąs bus išga- 
šventovėmis; jos buvo kuklios neturėjo jokių altorių, 1 - - - - -

■ payęldėti tradicĮjps keliu, jis suteikiamas žmogui kaip
Dievo malonė. Žmogus tik savo <
ar jis turi tikėjimą ar ne. čia trumpai išdėstytas pre 
(iestinacijos mokslas, kuris sudaro kalvinizmo esmę,

geniali asmenybė, suradęs naujas idėjas ir priemones stovylų, paveikslų, žavių chorų ar muzikos. Visos pa- 
kovai prieš refarniaciją. Visų pirma, jis paskelbė šū
kį: tikslas pateisina priemanes, kuriuo vedini, vėliau 
atėję Vilniun jėzuitai, nesivaržė organizuoti fanatikų 
minias reformatų ir kitų religijų bažnyčių deginimui, 
jų kultūrinių centrų naikinimui, dvasiškių ir veikėjų 
šmeižtui, žudymui. Tolygiai Loyola užtarė inkvizici- 

f p i' ^nių plačiu .mastu pavartojimą ir uždraus
iu knygų sąii ’o sudaryą ir jų deginimą.

Be šių taki! :ų metodų Loyola savo pagridinia- 
mc veikale *‘l)vas iė pratyba” išdėstė naujas idėjas, 
kuriomis planavo užkariauti liaudį ir šviesuomenę, tuviams tos dvi sąvokos susilieja į vieną.

maldos buvo sukoncentruotos į šv. Rasto aiškinimą 
kas negalėjo patraukti plačių masių. -

mą ir įteisinantį stoiką fątaluaųą, ir pasisakė už žmo 
gaus laisvus valios pripcipą, žmogų išlais
vintų ii (Įespotizmo. Istorija iškrėtė keįstą pąradoksą. 
Visuose k a Irinin s tin i uose Kraštuose ir, bendrai imant, 
proteslaųtįšk^ip6 pasaulyje tvirtai įsįstięrįpp demok
ratiją, kai tuo tarpji jėzuitų valdytose yąlšįybėse įsi- 
vyravp absoIiųtizrpaA, k»rį mūsų ąmžįuje pakeitė ft- 
šizmaą, nącigmę^ koprunizmąą ii*. įokalinįp tipo dik
tatūroj. /

Kataliką^ bųvp įtikintas, kad ąavg maldomis, da
lyvavimų religinėse apeigose, Ir ąvą^iaųsia per sa
vo aukas ir pąsįaukojinią Bažnyčiai, gali pelnyti ne 
vien dangųų |>tt sulaukti savo’siekių išsipildymo. Ta 
kryptimi formuojant kataliko dvasinį pasaulį, susida 
rė savitas katalikiškas intelektualizmas, kuris prik-

Šiomis kategorijomis galvoja veik visi lietuvių
1 ,r.

nvlas ir kas pasmerktas. Tikėjimo negalima išmokti,Paus° subjektyvaus galvojimo kategorijai.
■.  ......... : :._:P

darbais gali įrodyti, iųtelektualĄ mep|ninkai ir nef politikai. Pa v., K. ^r 
impai išdėstytas pre- Pa savo vienijančiais njgijė, k f 4 OT įtffeipt i

Mums čia svarbu nustatyti, kaip barokinekatali- iššaukė didelius ginčus Vakarų pasaulyje, 
kybė ir reformacija formavo žmogaus dvasią ir jb 
protą. Kataliku bažnyčiose absoliučiai dominavo omo 
ciniai ___________ ____
su dvasiniais pergyvenimais. Kuo meniškiau pastaty-irą, tapti vagiu ar garbingu v/ru, poetu ar net šventup 
ta šventovė, juo geriau skamba chorai ar muzika, tuo Į j u, jd pasitikės Dievo pagalba, kuri pasiekiama per 
kilniau kyla žmogaus dvasia į aukštybes. Anglosaksai maldas, mišių klausymą, pasninkų prisilaikymą ir kitų 
skiria dvf sąvokas — emotional and spiritual, kai lie-j Bažnyčios nuostatų vykdymą. Pagal Kalviną, žmogus

-------- .• —• negali primesti savo valios Dievui, bet turi suprasti

Loyola pasisakė už laisvos valios principą, žmo-

Hitlerį ar bent jo aukštus pareų^m naprįk
lausomybės atstatymo būtinuųjų, visai jyjiagalvoda- 
iui', ar tpkįęsįe^iąį yra objektyvią! galjpij. Pąpašiai 
VLIKas. vėliau pjrflzaninis

ohję^tyviąigaijpiį. Pąpaiiai 
iltis sųkįlūnąs. *l$yQ'iįję iš

linai attįfi ji^ i>Va
karų BemoKratijų jnistatyftiš Štafti kahtTpIanuS fr ga- 
Jirnybe*. iuo?

. \ (gus

iai pradai, kuriuos mūsų rašto žinovai sutapatina gus savo laisva valia gali pabrinkti dangų ar pragą- grynai subjėk^Hųf •pi’ięMi'iti’ ka4 vakarioSili tari bū- 
.......... f i į, Va

uš Ir ga-
.>/_ ’ > * A-. į

Naujlanot^ Chieafo |į PL



oK. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowrard 
a^aical Buxine). Tai, LU 5-6446

Priuna ligoniu^ pag»l susUaruną. 
lei neatsikepia, skambioU 374-8U04

Detroito naujienos

DR. C. K. BOBELIS 
' INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Ta lt f. 695-0533 

Fox Vailey Meaiwi uanftr 
#60 SUMMIT STREET

ROUTE 56, ELGIN, ILLINOIS

OR. PAUL V. PARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klirthcet 
Medicinos direktorius

1938 S, Manheun Rd., Westcne*t*c, 1IL 
VALANDOS: 3—a aaruu u .mumis 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
TeL; 562-2727 arba 562-272A

ir

Ruz.: GI 8-0873

Dit W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGUA 
6132 So. Kedxio Avew WA 5-2>7Q

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinu MJ 3-*W\.

. TEL. — BE 3-5893
D1L k Be GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandoj pa^al su&itarimą ,

489-444); 561-4605 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN. ĄV£. 

Telefonas atsakomas 12 vai.*

1 R. FRANK PUECKAS 
OPTOMETRISTAJ 

KALBA LIETUVIŠKAI 
26l8 W-71 SL TeL 737-5149 

liKima akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses”

rju. .pagal susitarimą. Uždaryta trt č.

ir

DILLEONAS SEIBUTIS
: »*’JC3TV, pūslės; ir 

rROSTATOS CHIRURGIJA
JS656 WEST 63rd STREET

Valc.aUlrad;. nuo 1—i po pietų, 
' ietvir tad. nuo 5^-7. ;vaL vak.:

Ofiso tėleGį.776-288ęi s ; _

d;;; Vyt. tauras ”
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTĘRŲ lis °* 
Ofisas 2652 WEST 59th STREET 

; Tek PR 8-1223
OFISO' VAL.: pirm., antradM treciad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
ni&is 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
. Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms. 

{Arch Supports) ir L t.

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

Gėlės nsoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd SlREfcl
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene D rishi y krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tai. 499-1318

°ERKRAUSTYMAl

(,• tiurūt — Pilna apdraudė
ŽEMA kaina

R. < f R t .* * { 
T*L WA 54063

Apdraustas parkraustyma* 
ii {vairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1 M2 arba 376-5996

Neilgai trukus žmona telefonavo, 
ksd Kappler jau saugus Vakarų 
Vokietijoje.

S3 pu k. Kapp'er, 70 metų am
inus, sergantis nebepagydomu 
vėžiu, besveriąs vos 1Q7 svarus, 
keršydamas italams per 11 .Fa- 

k a- 
nugalabijo

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Testov i mano malda kaip smilkalai prieš tave, mano ranky pakė
limas kaip vakaro valdomoji auka".

(Atkęltą iš 3 p«l.) 

maistas būtų pristatytas į festi- 
■•ąlį pasirinkus viėną dieną iš 
♦rijų, o neo’iirtieji atvežti į fes
tival prašomi minėtomis dieno-saulinį karą už 32 vokiečių 
mis pristatyti į šv.^Antano pa- to’.Y’Ų užnjpš.iuią 
ran. patalpas ir įteikti ten bu- italus, buvo nuteistas vi- 
dinėiam komiteto paskirtam sain ^žiųi kalėjimu įr, Italijos 
žmoguj. Kas pageidaus, už pro-♦ apsaugas mįnisterio Lattanzio

| pranešimu karo ligoninėje dieną- 
naktį buvo saugomas 12 polici
ninkų, kad nepabėgtų ar kas iš 
•‘trečios partijos” jį nesulikvi- 
dųųių. Bęt jų žmonai buvo leis
tą laisvai jį lankytį ir jos. niekas 
netikrindavo, ką ji atneša aje iŠ- 

■ nešą.
5975 ir Romui Maęioniui, tel. į Paklaustas, kaip ji galėjo iš- 
83-2837. ' įsinešti virš 106 svarų čemoda-

. .i..,, tną, apsaugos minįsteris atsakė:
Norime priminti, kad tai yrą ..Kiek suprantu; jj stipri mote- 

Detroito Lietuvių Organizacijų“ •' , •, r. -
Centro vienintelis šaltinis paja
mų, kurios reikalingos Vasario 
16-sios šventės rengimo išlai
doms apmokėti, telegramų, re
zoliucijų ir kit. paruošimą ir iš
siuntinėjimą aukštiesiems šio 
krašto pareigūnams ir aukoms 
kultūriniams ir politiniams po
reikiams. Organizacijų Centras 
neturėdamas tų lėšų, negalės at
likti patikėtų darbų, negalės re
prezentuoti nei atstovauti pa
vergtos Lietuvos ir kitus lietu
viškus reikalus.

duktus bus apmokėta.

Apiep*' ruoštu a ūko j amą mais-5 
‘ą, norinčius prisidėti darbu ir' 
kitais reikalais, prašome skam
binti, iš anksto, rengimų kurni- , 
teto nariams: A. Sukauskui, tel. 
561-1769. E. Paurazieuei, tel. 
8:2-3298, S. fimoliūnui, tel 8al-

Mieli tautiečiai-ės, prašome 
ateiti mums talkon su savo au
ka ir darbu. Kiekvienam auko
jusiam maistą.ar prisidėjusiam 
darbu, centro valdyba padėkos 
per radiją ir spaudoje.

Iki malonaus pasimatymo fes
tivalyje, rugpiūčio 26-27 ir 28 
d*

Detroito Lietuviu Organizacijų 
Centro Valdyba

:ris; tą čemodaną ji nešė ir grin- 
; dim is vilko iki elevatoriaus, nu
leido iš 3 aukšto žemyn ir apa
čioje įkėlė į laukusį samdytą 
automobilį”.

Ąnnelisę, 52 metų amžiaus 
gydytoja, ištekėjo už Kapplerio 
1972 metais. Italijos kariškame 
kalėjime Romoje, ji turėjo tei
sę bet kada savo vyrą lankyti. 
Prie išvogto Kapplerio. durų pri
segtas raštelis:’“Netrukdyti iki 
10:20 vai. ryto”.

Kappler karo metais buvo vo
kiečių Gestapo viršininkas Ro
mp j e.

Mokslologų bažnyčia 
skundžia teismui FBI 

WASHINGTON, — “Mokslo- 
logų” bažnyčios (Church of 
Scientology) steigėjai pirmadie
nį apskundė teismui FBI, reika
laudami milijono dolerių už nuo
stolius ryšium su FBI agentų 
kratomis tos bažnyčios vyriau
sioje būstinėje Washingtone 
praėjusį mėnesį.

Kaltinami pats 'Į'eisįngumo 
departamentas ir Vyr. Valsty
bės Gynėjas Griffin B. Bell, FBI 
ir direktorius M. ĘąUy ir dar 

____ _ ___ , u-—kęlį kiti pąęęiįgiiųąi.
įš kariųojnenės ligoninės, prąei- FBI. ašutai • koųfislęayo 1.48 
to pirmadienio naktį, tikriau ne tariamai vogtus ar iš valdiškų 

-"pabėgo, o buvo savo -žmones An- byių kopijuotus d.okumentus, 
nęlisės’ išsineštas čemodane, bet federalinis teisėjas, pareiškė,

Vokietė savo vyrą
■ išsinešė čemodane

"‘ROMĄ,> — Jtaįijjog žinomiau
sias, karo nusikaltėlis, naciu SS 
nulk. z Herbert Kappler pabėgo

LIETUVOS AID Al
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 

_ SešL 3:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM
Sekmad. 9:30 - 10:00v. r.—1230 AM
Veda K. BRAZPŽIONYTĘ

2646 W. 71st Street, Chicago, lUinais, 60629
Tęi^f. - 778-5374

kad veiksnias buvo neteisėtas ir 
įsakė paimtus dalykus gražinti.

Teisingumo departamentui 
apeliavus, teisėjo įsakymas laiki
nai sustabdytas.

CHICAGO. 16-metis jaunik
lis, pabėgęs iš psichiatrinės in
stitucijos, peiliu papiovė savo 
vyresnę seserį Mrs.Deborah Nee 
dy, 20, gyy. 1326 X.Lawndale st. 
Ji buvo rasta savo kambaryje 
ant grindų su perplauta gerkle 
ir daugelyje vietų subadyta. Iš- 

vienam 
sutiktam pažįstamam, kad su

ZAIRĖJE DEMOKRATIJOS
NĖRA, PASKELBe OPOZICIJA bėgęs vaikėzas pasakė

KINŠASA. Prezidentas Mobu- .
tu Sese Seko sekmadienį pasakė, jo seserimi kaikas atsitiko . j 
kąd. užsienių reikalų ministeris 
Ngiiza Karl I Bond atleistas iš j 
pareigų ir areštuotas, kadangi 
iš anksto žinodanias apie kovo 
ųiėnesį ruošiamų invaziją į Zai- 
jės provinciją Sabą, nieko ne
sakė Mabutui. Areštuotasis bu- 
yo skaitomas pirmuoju po Mo
butu valdžioje ir buvo mano
ma, kad jis bus Mobuto Įpėdi
nis. <.•'

Salt Lake City, Utah. Po
licija ir vieškelių valdininkai 
negali rasti priežasčių, dėlko 9 
mylų plento tarpe tarp Inkom 
ir McCommon, Idahos valstijo
je kasmet įvyksta nenormaliai, 
didelis auto nelaimių nuošim- • 
tis. Lygiame tiesiame gero plen
to tarpe normaliu . greičiu va- ’ 
žinodamas automobilis staiga 
apsisuka ir apvirsta. Tas kelio

SOPHIE BARČUS
RAOUO ŠEIMOS VALANDOJ 

Visos programos Ii W0PA,

Llatuvlv kalba: kasdien nuo plr* 
nūdienio iki penktadienio 12:30 
—. 1:00 vaL popet — šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai ryto.

TeleU HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVI.

CHICAGO, ILL. 60629
4

Psalmė 141:2.
Baigiant kiekvieną dieną neužmirškimė ateiti pas malonės sostą ir 

suvesti savo sąskaitą Viešpačiui, kiek mes pasinaudojome savo progomis 
arba pralenkėme jas, nugalėjome pikta geru arba buvome pikto nugalėti, 
buvome pasišventusiais pasiaukotojais arba savymyliais. Turime dėkoti 
Dievui už jo pagelbingą malonę ir persiprašyti už paklydimus ir nupuoli
mus. Vardan mūsų Išganytojo turime prašyti atleidimo už praėjusios die
nos nepasisekimus ir trūkumus, ir maldauti, pasižadėti ir stengtis būti at-* 
sargesniais ir ištikimesniais, uolesniais ir darbštesniais sekančią dieną.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

-- Vienas iš Mobutu sąjūdžio na Interstate 15 tarpsnis jau pramin 1 
■cys, gyvenąs pabėgėliu Briuse- tas ‘‘Idaho Velnio Trikampiu”. U 
lyje, pareiškė, kad Bondo areš-j .. —— -- - į
’^s “yrą vienas.'įrodymas, jog DELMENHORST, Vakarų Vo- 
■^airėje, demokratija neegzistuo- kietija.Bevežamas į Bremeno zo 
ją.”. Jis pasakė, kad Mobutu ologijos sodą laukinis vilkas, iš
naudojo -Karl I Bohdą tol, kol silaužęs iš savo narvo užpuolė 
jam buvo reikalingas ir kad jo vieną, su savo draugu žaidusį 7 į

T ' č ♦
Įsiėmimas yra tik priemonė dėl nietų vaiką, perpiėšdamas jam '
tokios ar kitokios priežasties gerkle. aVikas tuoj mirė, o vii 
pašalinti jį iš kėlioj.. įkas vėliau buvo nušautas..

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 So. HERMITAGE AVENUE
i r I

TeL: YArds 7-1741 -1742

4330-34 So. CAUF0RNIA AVENUE
. , Telefonas: LAfąyette 3-0440

r . , .1 Į ' ‘ I

MODERNIŠKOS AIR-COxVDITIONED KOPLYČIOS

■ II II ■Willi IĮ !■ llll !!■ t ■ ■■■■ I ■ II I !■ UBU   I II I IH1_JT

• ever turkey.
mold and creamy
minute sweet green peas and a

į TVRKEY A LA KING WITH STUFFING KING 
f 1 package (Cos.) ehfckea 8 cups diced cooked tart 

flavor stuffing mix, j

turkey would be an insult to 
two favorite couples oominę 

her gift package of left
stuffing mix forms a ring 

surrounds it Birds Eye 5-

X pack&f^g (lt oc. eaeh)

Prepare stuffing mix M 
water. Gently presą Uito a 
Meanwhile, prepare 
Combine turkey, 
a aaucepan. Cod 
TTnmold stuffing onto •erring

toto b greased 4-cup i 
pcai m directed on 
x Dtalęato, >toe, an<

Uit ANTANU J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOJE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO’ VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A.xJ. Gussen — MINTYS <R DARBAI 25$ psi., liečiančius 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ??_________________________________S3.0Crūpinimą._________________________________

Dr. A bujitn —: DANTYS, jų prieZIUTa. S V ei LB 13 U gTOŽlM 
Kietais viršeliais, neluje $4.00 dabai Uk 
Minusiai* virsenau uk ___

Or. A J. Gvssen - AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURUS ŽMONES.
Kelione.* po Europą įspūdžiai Da£>ar Cik

Galima taip pat užsisakyti pastų, atsiuntus čekį arba money orderĮ, prie 
t. nurodyto* kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms,

1739 s<. HALSTED ST.. CHICAGO. ILL

PfRES ANT, CTHS?

STRJKS A.’sO

PREPACK? T© MG6OT7-

EER5RE FThWPPEMS-

POOC--E5 CONTAIN AMN1A4UM 
ES OP technical pqcvsjcn 

~AN© O^TBN , VVM-<X XX. MAT
NOT U^T>ER5TANO. L? A LO56- «■ $U>- 
t^ned, call an Accgfcy

NOT fNftJ^ANCe COrORNV, ANO N&5O- 
Ti ATES, ADOUS^S XXlR ClAIA^ ĖTTH

A^OCiArt> O= cnjflkJO
AOTUSTFGS TXyAP«lAK£
OAMA6G# FULL*' AN© EtPKHTCV

Of LOSS, J ANO make CfiRT^N -
THAT bxjcx Afflg
COMPUCP WITH ARopEfW. rj

$3.00
S2.00

4X00

IEVAS IR SUNOS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
J,/ 2533 W. 71st Street
X Telef.: GRovehfll 6-2345-g

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTS TUT0M0B1L1AMS PASTATYTI

Chicanos
Lietuviu
Lsddotnvię
Direktorių
Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE,

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS U< LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. UTUAN1CA AVENUE. Phone: VArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1445 So. 50th Ave-, Cicero, ill. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4345 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3.319 So. UTUAMCA AVĖ. Tel: YArd. 7-113S-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RFpnblic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlrg'nU 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L S74-4413

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 74111

1 NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL_ Thursday, Augusf’18, 1977
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ANTANAS MARMA

Kcdėi veržiamasi i Marquette Parką?

i?<?

£$$$&&iKi

' .- i&

A. Marina

gos įsi.liga daro pažangą, tai te
gul hrgrus išmoko, kaip namus 
remontuoti ir naujus pasista
tyti, o m vien tik griauti.

O kas mums pastatė nors vie
ną namą? Ar Washingtonas rū
pinosi mumis? Kiek pastatė ir 
atidavė Marquette Parke ar 
Brighton Parke?

Taigi, tuos žygiuotojus turė
tų priversti, kad jie ne tik griau 
tų ir veržtųsi pirmyn, bet kad 
išmoktų patys savo namus ap- 

i 4 >> ■ t « i r» namine ei v t o f t i

B®»®lilSt®O

???:.;
nius laiškus. Tie asmens pra
vardžiuojami reorgais(?), na
ciais ir kitokiais pravardžiavi
mais išvadinti. Norint-nenorint 
reikia pripažinti, kad mūsų tar
pe okupanto agentai gana ak
tyvūs savo veikloje.

— Augustas Pretkelis, gyv. 
4529 S. Sawyer avė., po sunkios 
vidurių operacijos, tris savaites 
išbuvęs ligoninėje, grįžo j na
mus žmonos globom

REAL ESTATE
Namai, &m« — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMO K ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

Apie Marquette Parką Drau
gas 1977. VII. 11 d. straipsnyje 
rašo: “Butų ir miestų pažangos 
departamentas įvedė privalo
mus pasitarimus su tais, kurie 
nori pirkti namus Marquette 
Parke. Žiūrima,kad pirkėjas ga
lėtų išsimokėti skolą ir nepalik
tų neišmokėtų tuščių namų’”

Pabaigoje rašoma: “Šitokie 
apklausinėjimai įvesti gegužės 
23 d. Nuo to laiko 8 pirkėjų šei 
mos perėjo apklausinėjimą, 
jų septynios ( visos negrų) ga
vo teisę pirkti namus”.

Butų ir miestų departamen
tas, vistiek daro gerą pažangą, 
Turbūt tai Įstaigai vadovauja 
negras. Dėl ko dabar jiems taip 
suspindėjo Marquette Parkas, 
ir tik jį vieną temato? Kodėl 
niekas nesirūpina daryti pažan
gą i rytus ir i šiaurę, apie State 
gatvę? Ar ten jau viskas tvar
koje?
Ten jau viskas sugriauta, jair 

apartmentai be langų, tad da
bar jau prireikė eiti pirmyn ir 
išgriauti Marquette Parką. Ar 
jau nebeliko lietuvių, mokan
čių anglų kalbą, kad surengtų 
demonstracijas ir nuėję Į tą pa 
žangos departamentą pasikalbė
tų, kad tas d-tas nesiųstų- jų pir 
kėjų į Marquette Parką, bet 
juos pasiųstų pasirinkti namų 
apie Steito gatvę. Ten yra pui
kių namų, tik gaila, kad jie be 
langų, ir vidūs išardyti.

Kas tuos namus nugyveno? 
Ar ne tie patys negrai, kurie da
bar veržiasi sugriauti ir Mar-k 
quette Parką? Iš tūkstančių na-tlu paminėti dr. Basanavičiaus 
mų gali pasirinkti sau tinka-Į 50 metų mirties sukaktį. Chica- 
mą, susiremontuoti ir gyventi, gos filatelistai dr? J. Basanavi- 
arba ir naują pasistatyti. Ten čių minės specialia paroda lap- 
yra daug vietos. Jei ta pažan-’kričio 5 ir 6 d. Jaunimo cen-

sitvarkyti ir naujus pasistatyti. (re Parodą organizuoja Kazys < kia taip pat prie Lietuvių para- 
Nesenai Marquette Parko baž Meškouis.

nyėios biuletenyje buvo paskelb 
ta, kad bus susirinkimas Šv. 
Ritos gimnazijos salėje. Aš ten 
buvau nuvykęs, ten buvo atva
žiavęs Washingtond,, negras ir 
pora vietinių tarnautojų. Jis

kos mokykla pradės mokslo me
tus rugsėjo 10 d. Jaunimo cen
tre. 9 vai. ryto Ijus mokinių re
gistracija,

... . . sų egzaminai, t_.r --------
aiškino visą laiką, kaip gauti tikrinimas. Mokyklos di-l
pinigus žemais nuošimčiais iš!rektorius yra žinomas'pedago-f
FHA, ir kad Marquette Parkoj 
namų kainos nenukristų, ir kad 
žmonės dėl to rienukentėtų.

Tuomet ir aš, gavęs žodį, pa
siteiravau, kodėl būtinai jie tu
ri eiti į Marquette Parką, o ko
dėl valdža jų nemoko remon
tuoti esamus namus ir naujus 
pasistatyti?

Šiaurės rytuose yra daug vie
tos.

Bet jis man Į tai nieko neat
sakė, tik publika eptuziastingai 
paplojo.

I pijos.Mokyklos Tėvų komiteto 
v . i pirm. yrą^J^'Pranckevičienė, 25 

— Chicagos aukšt rtuaiusti- Į ^fen(jon Worcester, Mass. _ 1 I _ 1 . -JA.. ww* I | .
'01604. Pilnas lituanistinių moj 
kyklų sąrašas yra paskelbtas lię 

. tuvkšoji en-usčartam peagSnj 
, stojamieji ir patai- ĮUvj^]-ojQ ugdymo leidiny “švie 

, taip pat vasaros.jjmo j0 redaktorė—Da
-nutė Bindokienė, administrato- 

j rius Jonas Bagdonas, 6449 So- 
Troy St,Chicago, IL. 60629. 
žurnalas kainuoja $3 metams.

— Chicagos aistringas meš
keriotojas išsivežė į Winconsind 
ežerus visai henieškeriotoją pa- 
mėginimui. Deja, norėjusiam I 
pamėginti meškeriotojui nema
lonumų teko patirti: pagavo me 
škeriojant be meškeriojimui 
leidmo. Teks pabaudą mokėti.

; Pasirodo tik Illinois valstijoje 
vaikams iki 16 m. amžiaus ir 
pensininkams tokie leidimai ne 
reikalingi arba veltui duodat 
mi. ? . ;
— Ghicagojė kai kurie asmens 

gavo labai nešvankius anohnhi-

—Chicagos Anglijos-Britanijos 
Lietuvių klubas rengia pikniką- 
gegužinę rugpjūčio 21 d., sek
madienį, Vyčių salėje. Pradžia 
12 vai. Laukiam visų narių ir 
svečių. (Pr.) Klubo valdyba

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas

2212 W. Cermak Road Chicago* Ill. Virginia 7-7747

Juo-

svei- 
Chi-

gas ir vadovėlių autorius 
zas Masilionis.

—Muz. P. Vacbergui dėl 
katos atsisakius vadovauti
cagos šaulių chorui, dirigentu 
ir mokytoju pakviestas 
Mieliulis. Repeticijos bus 
dėtos rugsėjo 12 d. 7 vai. 
Šaulių namuose. Jos bus 
madieniais tuo pat laiku.

muz.
pra- 
vak. 
pir-

Waterburio lituanistinės 
mokyklos vedėja yra L. Jasiu- 
levičienė, 36 Chipman St., Va- 
terbury, Conn. 06708. Mokykla 
veikia Lietuvių parapijos pa
talpose. Worcesterio Aušros 
Vartų lituanistinė mokykla vei-

— Tauragės Lietuvių klu
bas kviečia visus į rudeninę ge^ 
gužinę rugp. 28 dieną, tuojau 
po pietų, į Bruzgulienės ąžuoly
ne, esančiame 8274 S. Kean Ave
nue, prieš Lietuvių Tau tines ka
pines. Bus įvairių valgių ir gė
rimų. Šokiams gros Ramonio 
orkestras. (Pr.) Valdyba]

— LB (R) Vid. Vakaru Apy-| 
gardos Valdyba š. iru rugpiūčio 
21 d., sekmadienį rengia links
mą gegužinę p. 'O. Bruzgulie- 
nės sode, 8274 S. Kean Avė., 
prie Lietuvių Tautinių kapinių. 
Veiks baras ir virtuvė, gros A. 
Ramonio orkestras. Pradžia 
12 vai. dienos. Kviečiame vi
sus! . (Pr.)

— Naujienose galima gauti 
'Viktoro Karoso knygą “Lietu
vos ryšys su. Amerika.” 176 psl., 
$3.00. Persiuntimui paštu rei
kia pridėti x dar 50 centu.

—Dr. Jonas Valantiejus, New 
Buffalo, Mich., yra viena iš' 
ryškiausių asmenybių ir dar
buotojų socialinėse bei šalpos ir 
humaniškumo srityse. Andrews- 
universitetas, Berrien Springs, 
Mich., už šiuos darbus jam itei; 
kė garbės daktaro pažymėjimą. 
Jis taip Jpat yra žymus lietuvių 
visuomenės veikėjas ir bendrų 
darbų vadovas bei aktyvus da
lysis.

— DaiL'V. Pačkauskas pa
ruošė specialų pašto ženklą su 
dr. Jono Basanavičiaus paveik
slu. Ženklą išleido Toronto lie
tuvių filatelistų draugija, tiks-

Naujienoms reikalingas 'r‘ •
LINOTIPININKAS

Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio ama
to. Darbį;;valandomis inforinėeijtt^ prašome 
kreiptis šiuo telefonu^,

4SSU4V*?*

I — Autobusas į Čikagos Gen. 
T. Daukanto jūrų šaulių kuo-; 

jpos rengiamą šaulių išvažiaVi
lmą į gamtą, j Cicero Medžioto-, 
j jų ir Meškeriotojų Dr-įos ?^uo- 
llyną prie Amtioch, DĮ,, š.. įn^' 
4 rugpjūčio rh^nl'2i' cL, šekmadie-; 

.■ĘLcx ±“vlVU..... . i ~ — Inį, įsvaziUoja rnų6 Saųhų Namų:
- —— ------- -- ------ ... J JO vaL ryta. 'Sustos Cicero prie;

I šv. Antano parapijos mokyklos. 
110:30 vai. Atgal į Čikagą ąu(to- 
rbusas išvažiuos 8 vai. vakaro.

F • • f -t ; i-, r / *

Norintieji autobusu pasinaudo
ti, prašomi' laiku’ nurodytose 
vietose' būti. . ' . J

BUDRAITIS
INSURANCE

Tel. 737-7200 arba 737-8534

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC 

A famous narna In Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build

’ REAL ESTATE
2625 West 71st Street

REAL ESTATE — OUT OF 
Nuosavybės — kitur

IVž AUKŠTO MŪRINIS, 3 mi< 
mieji. du vonios kambariai, gra 
išlaikytas Marquette Parke.

PUIKI PROGA — geležies isdi 
nių krautuvė (Hardware) su na 
Reikia skubiai parduoti. Labai peli 
gas biznis. T

. įvairi apdrauda
BUTŲ NUOMAVIMAS — pare 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicaao 

Tel. 767-0600.

ASHLAND AVĖ.

Parko

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba ir Remontas

i garažas. Ra- 
ekstra priedų, 
Arti bažnyčios

> Experienced in steel stainless and 
aluminums i Must < read; - blueprint, 
speak and understand English.

Steady work, many benefits.

..... Apply in .person
(_ 690 So. 28th Ave.

■ - ^LUNOlh -

HELP WANTED — MALk 
Darbininku Reikia

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET ; Į 

J V ' Teirtu RBpublIe 7-1941

-t jr-r-. ;■ -

muro namas.
ŠIMAITIS REALTY

-< < —
Notary Public 

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St TeL 436-78

JAU LAIKAS PIRKTI
BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisai didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900
17 METŲ 6 kambarių liuksus mūro 
namas ir 2 auto mūro garažas. Ra
diant šilima. Daug 
greit galima užimti, 
ir parko. $32,800.
MODERNUS 2 butų
Dideli kambariai, švarus iš lauko ir 
vidaus. Marquette Parko centre. 
$35,000.
GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

KAMBARIŲ gražaus mūro,’ labai 
varus bungalow ir 2 auto -mūro ga- 
ažas. Naujas šildymas, elektra. Arti 
'aramos. $24,400.

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-3200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559 ’
___ ...

80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
ability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis .

MARU A NOREIKIENĖ
2608 West 69th SL, Chicago, IIL 60629 • TeL WA 5-2787 

Dideli* pasirinkim** saro* rūil** jvilriv prefdf.
MAISTAS Iš EUROPOS SANOtLIŲ. . . .

SIUNTINIAI I IJETUVA v 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, IIL 40629. — Tai. WA 5-2727 

5M3 So. Halstad -«t„ Chicago, III. 60604. — TaL 254-3324 __

n Važiuojantieji savo susisieki
mo priemonėmis, važiuoja greit 
keliu 294-94 Milwaukes link, iki 
173 kelio, išėjimo į Antioch. Iš 
ėjus į 173 kelią važiuojama į 
vakarus apie .5'mylias iki Reep 
Lake rd., kur sukama j šiaurę 
(dešinę) ir už 500 yardų tauti
nė vėliavėlė, ant žalių metali
nių vartelių ženklins įvažiavi
mą i ąžuolyną. Ed. V<

i

paid

5 MECHANIC? 
SET-UP MAN

• Experience desired, 9 
Holidays, vacation, sick benefit
insurance. 5:30 A.M. to 3:00 
P.M. ’ ■

LADY LORA COMPANY . 
8340 S. Birkhoff

Chicago, Ill. 
(600 West) 
487-9191

ii.*ii—■ 11

ZTTTmk u s 
.Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. T*l. 254-7450 
Taip pat daromi varHmal, glminly 
Kkvirtimal, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 
Amenxot lietuvių uienrascio neigėjus dci neurviaro® pirruu-
bui Ir atliekant būtinu pareigu imfinim lietuvybė! ižllkimnl tkel- 
biamaa Naujieną plaUnlnw njua-

NAUJIKUOS tvirtai Jtuvi ir kervoja iž Lietuvai tr ptrerrti Uatrrlu Uim. 
seMamoa Ir neaidėdiMoa i aardėrtuf fu otapantiii ar ji IfiKo 
tintais.

JAUJTEXOS palaiko rifas lietuviu demokratines grupea. jw bendras testita- 
djaa Ir remia visų lietuviu bendruosius darbui bei tikslus.

MAUJTKNOS atstovauja tyliąją lietuviu dauguma Hali nasfmetimo. reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose gini Naujie
nas yri mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
delbdama platinimo vijų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie- 
saviškų reikalų renessom. f » lt***
K KINUOJA: Chlcagofa Ir Kanadoje matams — $30.00, povei metų — ŠIUO, 

trims min. — $$-50, vienam men. $3.00. KHose JAV vietove metams 
— $26.00, pusei metų — $14-00, vienam mėn. — $250. Užrienluo- 
M — $314)0 metama. Susipažinimui siunčiama srveHy i^mekamaL

Prašoma naudoti žemiau mnfi* atkarpą

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 6060® j w
Q Siunčiu dot Naujieną prenmerttri, FubUfejtalo

vajau* proga paremdama* lietuvlikR epandą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

Jwruf Kapaėintkai, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimu nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, Įdėtais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozai Kspačinikair IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų * tąsa. Tai yra Amerikoje bejsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS JSPODŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO# LlBTUVO^ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaisaus aprašymai,, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL Sl^O. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą. ’ •

NL ŽoUenlco. SATYRINĖS NOVĖLtSL Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusL, kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONt J ANAPUS GtLEŽINtS UŽDANGOJ Au 
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, grasu stiliumi.

Prof. P. Pakirkiu, KRYŽIUOeiŲ VALSTYBtS $A MTV A R KOI 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija įple prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincai tamsltli. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIM PAKAITUI.

AR JAU PASIDARfiTC
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta. teisėjo^Alphonse Wells 
peržiūrėta, '‘Sūduvos” išleista 
knyga — .

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

raa *Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legališko
mis formomis

. Užsakymus su Money orde 
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S 
Halsted St, Chicago HL 60608

ELECTRICIAN 
MAINTENANCE

For plant in heavy metals 
industry.

Steady employment with all 
company benefits^ 

MUST BE EXPERIENCED
MUST READ. WRITE AND SPEAK 

ENGLISH.

t R. LAVIN & SONS, INC..
3426 S. Kedzie Ave., Chicago.

(Equal Opportunity Employer)

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkęr ir Darbininkių

$3.50.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arehor Aro. 
Chicago, 111. 60632. Tol. YA 7-5980

REIKALINGI
INDUSTRINIŲ 

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIAI

1-je ir 2-je pamainoje. Turi būti 
patyrę. Geras pradinis atlyginimas. 
Po pirmo mėnesio įstoti į uniją.

AMERICAN GUARD — IT MFG.
1240 No. Homan ' 

Tel. 235-6436

MAINTENANCE MECHANICS

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS
tie lr Hti leidiniai yr* prnnani
NAUJIENOSE, 1739 Se. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6A6M 

tHMentaef <arW valan4«ml« arba triaaluM tr
M] *r

RENTING IN GENERAL 
N U • O t

PRIE JAUNIMO CENTRO iinuo- 
muo jamas 4 kamb. butas Su šilima,; 
virtuvės krosnimis ir šaldytuvu, oro 
vėsinimu ir skalbimo bei džiovini
mo mašinomis rūsyje. Tel. 778-8378 
nuo ryto iki 3 vai, popiet ir nuo 8

For plant in heavy ' 
\ metals industry.

Applicants must have well 
rounded mechanical background 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.
R; LAVIN & SONS, INC 

3426 S. KEDZDE AVE.
An equal opportunity employer

Of

' PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Pirk Ave^ Hot Spring, Ark. 

Albertas Ir Kastutė Rozenal, Sav. 
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV. Šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tol 
501-623-9814.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P** rtenlBtelJ
iUetavt tadHnlnką 7^ jtST 

Chk>M0>
&H&LNORMANĄ
>j^kBURŠTEINĄ 

263-5121 
(i*taira*) ir 

nSK/M 6774459

185 North Wabaah Avamw

BEST THINGS IN LIFE
Gil Frank Zapoll* itati r» a

rzos’/i w.-rstn st. dBk
GA 4-8654 ,1WIUBA

Stale Farm Life Insurance Company

SKAITYK IR KITAM PATARK ' 
SKAITYTI ’NAUJIENAS*

MAUJ»M<M, CKKA90 a, UJU— Thursday Auguat 18, 1977.


