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SMARKIOS ARTILERIJOS KOVOS EINA 
IZRAELIO - LIBANO PASIENYJE 
Maskvos priemiesčio Puškino stotyje lūžo 

tiltas, užmušdamas 10 keleiviu.
BEIRUTAS, Libanas. — Nežiūrint į Libano vyriausybės 

ir arabų karo vadų pastangas baigti kovas Izraelio pasienyje, ge
rai ginkluoti palestiniečiai nori išmušti Libano dešiniuosius iš kelių 
svarbių strateginių pozicijų.

Niekam ne paslaptis, kad pa
lestiniečiai būtų libaniečius par
tizanus išnaikinę, jeigu ne Izra
elio artilerijos pagalba.

Izraelio kariai neina į Libano 
teritoriją, bet jie seka kovas, ži
no priešo pozicijas ir savo ka- 
nuolėmis juos taikliai .apšaudo.
Palestiniečiai gali likti Libane

Iš Izraelio-politikų pareiškimų 
matyti, kad palestiniečiai vargu 
galės Įsistiprinti kairiajame Jor
dano upės krante.

- vL Izraelio vyriausybė stengiasi 
paveikti ' jų administracijoje. 

L esančius arabus, kad atsikraty- 
į tų palestiniečių. IzraeEs nori
: aral^s sudaryt 'tokias lątygąs,:

TRUMPAI IS VISUR

PROKURORAS BELL PRAŠĖ SUIMTI

Korėjos milijonierius papirkinėjo senatorius, 
kongreso atstovus, valstybės tarnautojus

-SEOUL, Korėja. — Korėjos milijonierius Tongsan Park, pra
turtėjęs ryžių prekyba, vakar atsirado Pietų Korėjos aerodrome 
ir pareiškė, kad jis nutarė aplankyti sergančią savo motiną. Pasi
rodo, kad milijonierius Park Londone nusipirko lėktuvo biletą 
kito žmogaus vardu, kad pasienio sargai ir aviacijos vadovybė ne
žinotų, kad skrenda milijonierius Tongsan Park

Vyrams alimentai
BOSTONAS. — Massachusetts 

legislature priėmė įstatymą, kad 
if divorsuoti vyrai gali gauti ali
mentus. Tas bilius per senatą 
jail anksčiau praėjo. Betrūksta 
abiejų rūmų apiforminimo ir gu
bernatoriaus parašo.

Gaisrai Kalifornijoje
BIG SUR, Čalif. —Milžiniš 

kasis miškų gaisras Marble 
Cone kalno srityje apsuptas 145 _ 
mylių ilgumo ugnį sulaikančios' 
juostos, jau 'beveik visiškai su-1

Palestiniečių bombos 
sproginėja Izraelyje 
TELAVIVAS. — Netoli Afu- 

la miestelio farmos antradienį 
važiuojaničąme autobuse spro
gusi bomba sužeidė 8 žmones. 
Palestinos' partizanai pasigyrė,

Korėjos vyriausybė atsiuntė 
Parką i Ameriką, kad jis susipa
žintų ir bandytų paveikti Ame
rikos senatorius, kongreso at
stovus, valstybės tarnautojus ir 
Įtakingesnius politikus Pietų 
Korėjos naudai. Park Washing
tone turėjo įsisteigęs ~”ošnią 
įstaigą, iš kurios jis labai sklan
džiai operavo. Jis ne kyšius siū
lė politikams, bet “dovanas da
lino”. Jis įstūmė į nepaprastai 
didelę bėdą visą eilę Amerikos 
politikų, kurių karjera gali bū

nas, šeštadieni j Jeruzalėje vieno 
namo kieme. sprogusi vamzdyje 
Įtaisyta bomba nieko neužmušė, . . .
bet per liepos mėnesi serijoje H baigta. '
atikų fiestas asmuo buvo už-| Bė:-nusamdyto;puošnaus ofi? 
muštas-- ir daugiau kaip-60 su-^| sor .Park > buvo pąssmdęS^Žęiiiš

> arabai geriausiaijaustųsi. Jzrąėh 
lis nenori leisti palestiniečianis 

-Įsistiprinti Izraelio pasienyje.
- Izraelis nenori veržtis i Liba
ną, bet jeigu palestiniečiai įsi
taisys pasienyje, tai turės juos 
iš tų vietų, eliminuoti. Arabų 
tarpe eina kalbos apie leidimą 
palestiniečiams pasilikti Libane.

v Pėsti sulaužė geležinį tiltą

Puškino, Rusija. — Praeitą 
trečiadieni Maskvos priemies
tyje Puškino sulūžo geležinis 
tiltas, leidęs keleiviams iš vienos 
kelio pusės pereiti į kitą. Puš
kino miestelis yra apie 20 my
lių į šiaurę nuo Maskvos. Kiek
vieną dieną traukinys veža vie
tos gyventojus į Maskvą įvai
riems darbams ir pareigoms.

Praeitą ketvirtadienį didokas 
žmonių būrys, išlipęs iš trauki
nio, tiltu ėjo kiton pusėn, kad pa
siektų namus. Tiltas lūžo ir apie 
šimtas pėsčiųjų krito iš 30 pė
dų aukštumos. Dešimt pėsti
ninkų užsimušė vietoje, o dau
gelis sužalotų buvo nugabenti 
į ligonines. Tilto neprižiūrėjo 
ir nedažė. Jis buvo supuvęs.

miškai ^o^<PadfĘšAa^oiyilinia- 
me parke aplink Marble' Cone 
pajuodavusią .-dykuma, pavertė 

174,000 Akrų plotą. Gaisro gesi
nimas kaštavo apie $10 milijo
nų. Kitame, 30,000 .akrų Kla
math National Forest plote miš- i 
kų gaisras tebesiaučia nesukon-1 
troliu o jamai. < .

Rusai ašigalyje?

4 MASKVA. —: Sovietų žinių 
agentūra Tass pasigyrė, kad 
“jūrininkų ir poliarinių tyrinė
tojų amžių sapnas išsipildė”, 
nes “galingiausias pasaulyje led
laužis “Arktika” antradienį,

Dr. Mary Giryotas ; Idi Aminui nepatiko, 
labai pareiginga

Sen. E Humphrey
serga vėžiu

MINEAPOLIS. — Senatorius 
Hubert Humphrey (D., Minn.) 
serga vidurių vėžių, kurio ne
begalima operuoti, bet daktarai 
tikina, kad gydomas chemiško
mis priemonėmis, galbūt,dar ga
lės tęsti savo įprastą veiklą.

Padarius 4 valandų operaciją, 
nustatyta, kad jo pūslėje buvęs 
vėžys, kuriuo H. H. H. sirgo 
pernai, išsiplėtė į dubens sritį 
ir persimetė į žarnas.

Lietingas, vėsus

Saulė teka 6:08, leidžiasi 7:45

gos laiku) pasiekė šiaurės po- 
liusą. ■

Britų-amerikiečių planas
RODEZIJOS ministeris pir- 

minirfkas Ian Smith pareiškė, 
kad Jungtinių Valstybių ir Di
džiosios Britanijos siūlomas tai
kos planas netinka ir, kad jo 
paties planas susitarti su nuo
saikiaisiais negrais “sekasi ge
riau negu buvo tikėtasi”.

Badas Ghanos Šiaurėje
LONDONAS. — Dėl sausros 

ir vietinės valdžios korupcijos, 
Ghanos šiaurinės dalies kaimuo
se prasidėjo rimtas badas, kaip 
britų labdaros organizacijos 
praneša. Kai kuriuose kaimuose 
žmonės pradėjo skaitlingai ba
du mirti. Padėtis ypač blogėja, 
kadangi kitos valstybės vengia 
gelbėti, prisibijodamos įžeisti 
šios Vakarų Afrikos valstybės 
valdžią.

Taikins Somaliją-Etiopiją
MOGADIŠU, Somali j a. — Atvy
kusi iš Malagasy Respublikos 
taikintojų misija pradėjo pasi
tarimus su Somalijos valdžia, 
siekiant sustabdyti jau trys sa
vaitės tikru karu virtusį su kai
myne Etiopija ginčą dėl Oga- 
den dykumos. Anksčiau Afri
kos Vienybės Organizacijos pa
stangas tarpininkauti taikai at
metė ir Somalija ir Etiopija.

- 3 sušaudyti
nrrrr»A<-A tu. •* ■ - I NAIROBI, Kenija. — Ugan- CHICAGA. — Praeitą trecia-!_s^rt.oo _

dienį 70 metų sulaukusi Dr. Ma
ry Giryotas paminėjo savo 50 
metų darbą Chicagos seniausioje 
Mary Thompson ligoninėje. Ji 
kartą į savaitę dar dirba ope
racijos salėje, o kitomis dieno
mis priiminėja ligonius, stovin
čius eilėje ir laukiančius jos pa
tarimo.

’ 'Praeitą trečiadienį ligoninės 
vadovybė ir tarnautojai, pagerb
dami seniausią štabo narę, su
ruošė jai vakarienę ir pasidžiau
gė josios energija ir pareigingu
mu. Dr. M. Giryotas yra senų 
Chicagos lietuvių socialistų duk
tė, tėvų išleista Į mokslus, bet 
ir pati turėjusi darbu užsidirb
ti mokslui reikalingų pinigų. Dr. 
Giryotas turi šviesų protą, daug 
energijos ir moka taikyti me
dicinos naujoves pinigų 
rintiems ■ gyventojams.

Pucinskio nesėkmė

; dos teatro veikalų rašytojas, na
cionalinio teatro direktorius ir 
kultūros ministerijos vicesekre- 
torius trečiadienį “karo lauko 
teismo” nusmerkti mirties baus
me tučtuojau buvo sušaudyti 
“už prezidento Idi Amino įžeidi- 
mą »

| Ugandos sostinėje Kampala, 
i Tautos Teatre buvo suvaidintas 
veikalas, kuriame buvo prasitar
ta, kad Uganda neturi populia
raus lyderio. To užteko.

Į .Keniją perbėgęs Amino ar
mijos karininkas Mutengo pa
pasakojo buvęs dalyviu ekzeku
cijos veikalo autoriaus John 
Male, Kultūros ministerijos pa- 
sekretoriuas Marko Sebuliba, 
kurs buvo to vaidinimo atidary
me, ir Ugandos valstybinio teat- 
ro direktoriaus Dan Kintu, 

netu- Kintu buvo paskirtas vieton bu
vusio direktoriaus,, kurio lavo
nas buvo rastas sudegintame au 

. tomobilyje. Aminas jo nemėgo.
Visi trys buvo nugabenti per 

20 mylių už sostinės į Bombos 
mechanizuoto bataliono kazar- 
mes, kur visagalis bataliono va
das ir karo teismo pirmininkas 
pulk. Ali Jums įsakė karininkui 
Mutango saugoti imtinius iki

Televizija auklėja 
vaikus žmogžudžiais

MIAMI, Fla. —: Penkiolikame
čio Ronald Zamora, nužudžiu- 
sio ir apiplėšusio 83 m. anižiaus 
kaimyną Effinorą Haggart, ad
vokatas Ellis Rubin pareiškė 
teisme, kad vaikų- protus nuodi
ja TV rodomi ko žiauriausi 
smurto vaizdai ir kriminaliniai 
filmai.

“Kaip kaltinamasis (Ronald 
Zamora) savo nusikaltimą nu
pasakoja, tokį epizodą, filme aš 
pats mačiau prieš metus laiko”, 
pasakė Miami advokatas Rubin. 
“Roney (Ronald) apsvaigintas 
tokiomis TV “dramomis” įsivaiz
davo esąs aktorius ir pradėjo sa
vo rolę gyventi”, tvirtino jis.

Zamora su 14-mečiu “draugu” 
Darrel Agrella įsilaužė į Mrs. 
Haggert apartments Miami 
Beach, jos revolveriu ją nušo
vė, pasiėmė rastus $415 pinigų 
ir nuvažiavo jos pačios automo
biliu. Iš tų pinigų ir už automo
bilį gautą naudą Zamora savo 
4 draugus apmokėjo viso savait
galio išlaidas Disney World prie 
Orlando.

C&NWgavo $660,000 
darbininkam samdyt 
" CHICAGO. — Darbo depar
tamentas treičadienį paskelbė 
Chicago ir Northwest geležin
kelių sudarytą $660,000 kon
traktą, iš tos sumos samdyti ir 
apmokintį darbų Vietnamo ka
ro eros bedarbius veteranus. 
Tuo kontraktu bus galima sam
dyti482 asmenis ir tai skaito
ma pirmuoju stambesniu de
partamento skyriaus Help lai
mėjimu vystant industrinių 
darbų apmokymo ir darbais ap
rūpinimo programą.

C and NW geležinkelio direk
torius darbo reikalams John D. 
Crawford pasakė, kad ir ne ve
teranai, kiti asmenys galės būti 
priimami į tą programą, pavyz
džiu ekonomiškai nuskurdę jau
nuoliai tarp 18 ir 24 metų am
žiaus, ilgą laiką buvę be dar
bo ir darbininkai iš šeimų, tu
rinčių metinių pajamų mažiau 
kaip $10,000.

j ' Suinteresuotiem patarta krei
ptis į Illinois State Employment 
Service.

gražias sekretores, kurios- buvo. 
patarė jos ir glaudžios~bendradar- 
bės. Jos užmegzdavo pažintis su 
įtakingais kongreso ~ atstovais, 
suvesdavo su Parku,- aptardavo 
galimybes padėti.Pietų,Korėjai, 
o vėliau gaudavo stamboką su
mą pinigų. Tai buvo kyšis už 
pažadą įtikinti vyriausybės na
rius skirti stambesnę 
■Korėjai. Korėjos 
reikalavo didesnės 
Amerikos, o vėliau 
sumomis išleisdavo 
politikams papirkinėti.

Laimė, kad ne visi kongreso 
atstovai sutiko imti kyšius iš 
Parko. Buvo ir tokių, kurie už^ 
draudė net savo žmonoms imti 
kyšius iš turtingo korėjiečio. 
Vieno gubernatoriaus žmona pa
ėmė S10.000 “dovaną” iš korė
jiečio, bet kiti informavo proku
ratūrą apie nešvankų draugin
gos valstybės atstovo elgesį. Pro
kuratūra pradėjo tyrinėjimą ir 
kongreso atstovų apklausinėji
mą. Reikalas pasiekė kongreso 
etikos komitetą, kuris ryžosi 
klausimą iš pagrindų ištirti.

paramą 
vyriausybė 

paramos iš 
stambiomis 
Įtakingiems

Narkotikai nebe

Sulaužė dešinę ranką
Chicagos 41 seniūnijos seniū

nas (41 wardo aldermanas) Ro
man p. Pucinski atvyko Į Mies
to valdybą ketvirtadienį su su- Jų ekzekucijos. Visi trys imti- 
gipsuota ir parišta dešine ran- niai buvo basi, nuplėštais marš
ka. Pasiaiškino rankos kaulą kiniais ir sumušimų ženklais, 
sulaužęs trijose vietose tik ne.
golfą lošdamas, o paslydęs ant sisprendė bėgti į Keniją, kur
palieto aliejaus garaže, padėda- tūkstančiai ugandiečių yra pa
ntas savo sūnui sutvarkyti jo au- bėgę ir Idi Aminas patylomis ką 
tomobflį. ‘tai kombinuoja.

Po ekzekucijos, Mutengo ap-

BELFASTAS. — Tarp savęs 
kovojančios airių (katalikų ir 
protestonų pusiaukariškos gau
jos tiek išsigimė į gengsteriz- 
mą, kad iš gyventojų šautuvų 
ir bombų reikalams per metus 
išreikalauja mažiausiai iki $1.7 
milijono. - Belfaste smulkūs biz
nieriai jiems “už apsaugą” mo
ka mokesčius: katalikai moka 
IR A (Airių Respublikonų Armi
jai), protestonai moka Ulsterio 
Gynybos Sąjungai.

madoje?
WASHINGTON. — Heroino 

ir morfijaus vartotoju mirimai 
Detroite, Los Angeles ir San 

Francisce miestuose per pirmus 
tris šių metų mėnesius drama
tiškai sumažėjo, kadangi nar
kotikų gavimas kontrabandinin
kams žymiai pasunkėjo, paskel
bė DEA (Narkotiku draudimo 
administracija). DEA adminis
tratorius Peter B. Rensinger'Amerikoje glaudžiai bendradar- 
praneša, kad mirimų nuo narko- biavo korėjietis tikybininkas 
tiku sumažėjo Detroite 73 nuo
šimčiais, Los Angeles 53*% ir 
San Francisco 58%.
nuo heroino lyginant su 1976 m. 
pusmečiu visose JAV-bėse su
mažėjo 21%.

Tuo tarpu “geraširdis” mili
jonierius, pajutęs pavojų, dingo' 
iš Washingtono, Atrodė, kad jis 
spruks Į Pietų Korėją, bet ten 
jis nevažiavo. Jis nuskrido į

I Londoną ir ten tūnojo, kol ry- 
i žosi, prisidengęs svetimu vardu, 
pasiekti Seoul miestą ir pasaky- 

• ti. kad r ori pasimatyti su ser- 
Iganl'.. motina.

Kongreso etikos komitetas 
pasamdė teisininką Leoną Ja*- 
worskj vyriausiu savo patarė
ju, o prokuroras Griffin Bell įsa
kė suimti ir atvesti Tongsun 

Į Parką į prokuratūrą, kad išdės
tytų padarytą skandalą ne tik 
senatoriams, bet ir kitiems ame
rikiečiams. Kartu su Parku

Mirimai

Monn. Dabar Jaworskis prašys 
vyriausybę, kad kreiptųsi į P. 
Korėjos prezidentą, suimti Tong- 
sun Parką ir atgabenti jį j Ame
riką ir liudyti apie padarytus 
papirkinėjimus.



DELFINĄ TRICIENft ’

“DRAUGO” PREMIJUOTA ROMANU
PERSKAIČIUS

(Tęsinys)

Jei šis gabaliukas būtų romą-1 kultūringų Europos tautų sei
ne, kuris vaizduoja senųjų enri- mą.
grantų gyvenimo detalę — tvar-; 
koj, gerai, deja, atsižvelgiant į 
šio romi no paskirtį ir struktū
rą, aprašymą reikia laikyti sim
boliniu senosios lietuvių emi
grantų veiklos pavaizdavimu.

Amerikos lietuvių emigrantų 
darbai ir veikla yra tokia šviesi 
ir šakota, kad nėra žodžių tam 
apibudinti. Ir ji, ta veikla, ne- I 
pasibaigė. 1

Parapijos veikla, organizaci
jos veikia. Prisiminkime vien 
tik vyčius.
viai, dažnai turime gėdingai nu- ■ 
leisti akis, pamatę kokia didelė 
jų meilė Lietuvai, kurios jie nė
ra net matę, ir koks gilus jų siel 
vartas dėl Lietuvą ištikusios ne
dalios. Verčiau K. Almenas bū- blankus, neįtikinantis. Būtų šu
tų aprašęs, kaip senoji išeivijai prantama, nes tai tik Kosto Vi- 
movėsi nuo sustingusių, sun- dugirio impersonifikacija. Deja, 
kaus darbo iškraipytų pirštų su-> autorius Vidugirio žodžiais sako 
tuoktuvių žiedus ir auksinius 
laikrodėlius, kad galėtų suteik
ti paramą besikuriančiai nepri
klausomai Lietuvai.

Dabar pažiūrėkime kas atsto
vauja pabėgėlius nuo komuniz
mo, populiariai vadinamus “dy- 
pukais”.

Milicininko teta Naudžiuvie- 
nė, pensininkė, .patogiai įsitai
siusi Floridoje, štai kelios au
toriaus mintys: “...Už vandeny
no liko jos jaunystė, liko ir su
stingo tenai, „.praeitis tapo sa
votišku malonių atsiminimų šal
tiniu. Daugiau nieko Naudžiu- 
vienė ir nebegeidė iš jos”, čia 
autorius kartoja bendradarbiau- 
tojų su komunistais iki kaulo 
įgrįsusią banalybę apie praėju
sią jaunystė. (Užmiršo pridėti 
apie sustojusius laikrodžius').

Dabartiniai pensininkai yra 
gyvi liudininkai nepriklausomos 
Lietuvos atsikūrimo - iš griūvėk 
šių. Tai liudininkai, kai maža, 
darbšti tauta per trumpą laiką 
sugebėjo politiniai, ekonominiai 
ir kultūriniai įsijungti į laisvų,

Lietuviškąją visuomenę riša 
su pavergta tauta tūkstančiai 
gijelių. Ne tik palikta jaunys
tė, bet laisvos Lietuvos laikotar
pis tebėra prisiminimuose kaip 
saulėtas pavasaris. Prarastos 
laisvės padaryta žaizda tik kar
tais lyg apgyja, bet kiekviena 

. žinutė apie pavergtos tautos ■ 
į kančias tą žaizdą atnaujina. Tas 
t‘ pats yra anapus. Tik laisvos 

Lietuvos prisiminimas ir jau
nimui ir senimui teikia jėgų he

,/ •.................. , roiskai kovoti pries milžiną pa-į. Mes, naujieji atei-. , ' . vergeja. Tai žinome. 111 Turima (TG/iincrUi vm • ° -

Dabar imkime vieną iš pagrin
dinių personažų Vilnių Sadaus
ką - Kostą Vidugiri. Vilnius Sa
dauskas kaip charakteris gan

BR. MURINAS Tiltas (Akvarelė)

gai įsikūręs, žiauriai atstumia 
svečia milicininką, išvadinda- 
mas provokatoriumi...

Koks jis iš tikrųjų? Jausda
mas pareigą patenkinti tuščios 
žmonelės norą prabangiai gyven
ti, pasistato liuksusinę reziden
ciją, paskęsta skolose. Neberas
damas išeities, išeikvoja kom
panijos pinigus. Nemoralūs san-

štai ką: “Aš Vilniumi tapąu, o 
nepasivadinau. Atsiminkite, mes 
vienas kitą labai gerai pažino
jome”. Tai leidžia Vilnių Sa
dauską nagrinėti kaip atskirą as
menį. Milicininkas jį susitinkai
lietuvių parengime. Kaip žino-pykiai su sekretore, 
me, visi lietuvių parengimai tu- Norėdamas išsiskirti su žmo-
ri tautinį bei kulturinį tikslą. na, paprašo savo draugą meni- 
Autoriui tai paminėti būtų nepa- nirtkLa. Tonkūną ją suvedžioti, kad

mesio į tėvo pamokslus.
Dailės dėstytojas Tonkūnas, 

laikąs save estetu, mėgstąs pra
bangą — išglebęs, be principų, 
be charakterio senbernis.

Sadauskienę suvedžioti jam 
nepasiseka, bet jį* patį sbvedžio- 
ja Sadauskų dukra Eglė. Pasi
leidusi mergina, -po apsilanky
mo pas Tonkūną, jam pareiškia: 
“Žinai, aš dar nesu aštuonioli
kos... Išsikraustyk iš Baltimo- 
rės ir palik mano mamą, arba 
aš eisiu į policiją...” Tonkūnas

togu, todėl j’is milicininko pus
brolio žmonos žodžiais taria: 
“Rengia Moterų komitetas kaž
kokia labai garbinga proga, tik 
pamiršau kokia...”

Parengimo dalyviai be jokiu 
aukštesniu interesu; gerai už
valgyti, 'gerai išgerti, pašokti. 
Išsipuošusios poniutės domisi 
tik viena kitos suknelėm ir plet- 
kavoja, pletkavoja... Tokia ir 
Sadauskienė, nors pristatoma 
kaip visuomenės veikėja.

Pats Sadauskas pristatomas 
kaip malonus, pareigingas (ypač 
pareigingumas visur pabrėžia--- 
ma), visų gerbiamas žmogus, 
einąs atsakomingas pareigas 
Chemijos kompanijoje ir turtin-

tuo būdu patenkintų pareigos 
jausmą, prisiimdama skyrybų 
naštą, ant.sąyęsjįjSa.. tegu .kal
ba jo draugas Tonkūnas: “...0 
ją palikdamas, arba, sakykim,' 
susidedamas su kita ir šiaip ieš^i 
kodamas skyrybų, jis būtent* 
tai būtų pądarę&.;į;Bet jei ji pati 
susižavi kitu^,-A'-l

Gėrio ir blogio kriterijus — 
bendradarbiavimas “su kraštu”. 
Pav.: Sadauskas nori išsiskirti 
su žmona — negerai. Vidugiris 
meta seimą ir susideda su kita 
— gerai, jokio psichologinio su
krėtimo jis dėl to neišgyvena. 
Autorius nuoseklus: naujoji Vi- 
dugirienė platina komunistinę 
literatūrą.

Negalima praeiti nepaminėjus 
vulgarumo ir šlykštybių, kur au
torius vaizduoja Eglės santykius 
su meilužiu visą Tonkūno suve
džiojimo sceną.' 0. kokie hipio 
Algio išsireiškimai ! šleikštu da
rosi skaitant. Viso to kitaip ne
įmanoma pavadinti, kaip tik gry
na pornografija. Kas yra su
sipažinęs su amerikiečių ir ang
lų kriminaliniais bei nuotykių, 
romanais, žino, kad šio žanro 

i literatūra yra švari. Tokie žy
mūs rašytojai, kaip Agatha

SCDUVOS ŪKININKŲ STREIKAS

(Tęsinys)
-> - ■ •

Be nuovados viršininko Lietuvninko, dar streikinin 
kai nužudė vieną seniūną. Daugiausia streikininkai sa- 

,vo priešų ūkius degino. Ne dagtuku padegdavo, bet spe- 
■ cialiu užtaisu. Gyventojams buvo nesuprantama, kaip 
galėtų kilti gaisras, kai ties ta vieta jokio žmogaus nesi
matė ir niekas tokiame aukštyje negalėjo kibirkštimi už 
krėsti. Ši padegimo būdą negreit policijai pavyko itaiS- 
kinti. Ypatingai gerai reikėjo apžiūrėti paisravietes ir 
ieškoti padegimo pėdsakų. Vienoje vietoje buvo pastebė
ta maža, jau ugnies deformuota bonkutė, maždaug ties 
ta vieta, kur pradėjo degti. Ji atsargiai su pelenais buvo 
paimta ir pasiųsta kriminalinės policijos laboratorijai iš 
tirti. Laboratorija, rodos, toje bonkutėje rado medžia
gų pėdsakus, iŠ kurių atspėjo padeginėjimo būdą.

Užtaisas buvo daromas taip: į mažą bonkutę pripi
lama sieros rakšties, užkišama popieriniu kamšteliu ir 
įdedama į cukraus pudros su bertoleto druska mišinį, 
supiltą į maišiuką Užtaisą įkišdavo į šiaudinį stogą. Sie
ros rakščiai praėdus popierinį kamšteli, siera susijung
davo su mišiniu ir staiga užsiliepsnodavo — ir gaisras.

Kaip ir kiekviena kovą taip ir streikas be aukų ne-. 
apsiėjo. Buvo nukentėjusių ūkininkų, nukentėjo ir kita 
pusė — policija ir streikininkų priešai. Ar streikas pasie
kė kokių ūkininkams laimėjimų, sunku atspėti, neš vie
na pusė aiškina vienaip, kita — kitaip, šiuo reikalu dar 
bus kalbama nepatenkintiems nuotrupomis atsakyme.-

KARAS IR JO PASEKMĖS

■ < ^7.'<

V.'

’ Streikas baigėsi, ekonominė krizė kiek atslūgo, bet 
apie mūsų mažą valstybę, didžiųjų kaimynų padangėje 
pradėjo kauptis politinė audra. Neįprastas uipiomacų 
skraidymas nieko gero, nežadėjo.-Sūduvos gyventojuose, 
pastebėtas susirūpinimas dėl-ateities. Ypatingas suskio-!- . 
mėjimas tarptautine padėtimi staiga iškilo -1939 ‘ m.- mg-: 
piūčio 28 d., kai buvo pašaukti ypatingiems pfątimmn’š- 
atsargos kariai. Marijampolės miesto gatvėse pasirodė . 
daug tarnautojų karinėse
te ja V041et1jqs.su Lenkija karaą. Pas gyventojus nuotai | 
ka buvo nevienoda. Jokios Ijįnkij|iį'-n{žuojaū^^^^o | 
linsma ir baisu. Linksma buvo todėl, kad tikėj^^ati^u- | 
ti i Vilniją ; baisu — kad'.yokięčfąi ,n^bkųpupt-4j|į^^|s. j

šitaip reikalams susipainio
jus, Vilnius Sadauskas insceni- 
zuoja. žuvimą1, irpalikęs šeimą 
vėl tampa Kostu VidugViu.

K - Tai-: taip, nupiešta naujoji iš- 
Livija, Sadaų^kaživaizduoją sun- 

susižayį kituv.- Mątot, tada jt’ .įįu darbu ir gabumais prasimu- 
lieka pajpet^T .jyra Jos marį Sfasius į,aukštesnes vietas mūsų j ~ip
kė nenukentėjusi’^'’ ,|įaiitiečiiišj'* Tofntūnašy—intė-jihco, Dorothy

jėktuėlds; ištvifkėlė'Eglė ir hi- 
pis* Algis —;liMūvisį^jį ja6id4!

_ „ *__VįSi Aft? M&kuŠ^'šešėliat:
■pasiieidus4M^£yfe>-&&&>’ praturtėti.^

duktė Eglė' gyvena su tokiu patT ? *<r
Dovydu, o

aus Ato ^vengiąs i>?'dfrhį, la'rti U.-Saii&ku li-aip
narkotiku, visa! nekreipia dė^ili&riuš;mAid 

girtuoklis,'pasileidėBs. Kiti irgi 
sukčiai; melagiai. '• Policijos pa- 
•tęigūnai — vaikiškai. . nęsusi- 
;gaūą; ištižę. .
‘'’’Ar knygoje teigiamų' persona
žų .nėra! Yra, yra,’ Kaip anks
čiau minėta, romumo herojus ta- 
rybinis-milicininka^ Vėbra, šioje 
menkystų mini oje., iškyla, kaip 
tobulo žmogaus idealas: patrio
tas, gabus, inteligentiškas, ne
išpasakytai gudrus: ir pastabus. 
Nenuostabu^ kad ir -hipis- -Algis, 
dar- sielos gilumoje ne visai su
gedęs vaikas, prie--milicininko 
prisiriša. E---'

Labai šiltai pavaizduotas ^Ci
cero komunistinių knygų platin
tojas Petras Doveika. \

Su žmogiškom silpnybėm, bet 
labai mielas Kostas Vidugiris. 
Vilnius Sadauskas atsisakė kal
bėti su milicininku, tuomi pa
neigdamas bendradarbiavimo su 
•komunistais idėją, bet kartais, 
vienumoje, iškildavo Kostas Vi
dugiris ir parašydavo straips
nius į čionylkštę spaudą, .tokį 
bendradarbiavimą Užgindamas... 
Pasirašydavo inicialais “K. V.”...

Romane nei religiniai nei mo
raliniai principai neegzistuoja.

Vaikus Sadauskas vis moko* 
būti lietuviai;' ūs'pAmena, kadį 
kalbėtų'- ‘-liettPSs^ai. Tėvo paJ 
staigos > nepadeda:

IAj .•>ūVf;A:..LSu'rĄi J pcrpnan navaizrtnoti u* ame-

*

Wfe help your money 
put on mere weight.

YOUR MONEY IS DIFFERENT THAN YOU. The 
more weight it puts on the better. The fatter 
ft gets the healthier it is. But it doesn't get 
that way all by itself. You have to plan ahead 
to make it grow. And that’s where we can help 
—with our higher-than-bank interest rates.

LOOK WHAT TT CAN DO! The chart at left

7*% 
7%% 
6W

514%:

8.17%=-
7.90%=-
7.08%=-
6.81%=-
5.39%=-

shows all the 
higher-than- 
bank interest 
rate-accounts 
we have to 
offer. You 
decide how 
tnuch you 
want to save, 
how much

interest you want to earn and which Standard 
Federal account is right for you.
WATCH YOUR MONEY FATTEN UP. Once 
you’ve opened a passbook savings or certificate 
account at Standard Federalist sit back and 
watch your money grow. We give your money 
the interest it needs to really put on weight. 
The interest you can count on to make your 
financial picture brighter and more secure.
START RIGHT NOW. Stop by the Standard 
Federal office nearest you and open an 
account that gives you higher-than-bank . 
interest rates and “fat money.” Il’s the /Zzz 
easiest way to Jjs
make thin money
put on weight in a X 1Sji

S1ANDAHD FEDERAL SA^NGS 
Ą| ■!-< —Jr

K<-»» 41«2 Archrr Fhonr: M7-1140 ' fnm-. 301 G«1nu TWilwarrf. HVme: RR21140
LomWJ: 23 WeM Strort. Fbone. 627-1140 Hmdder Hat: 21 RouMm- P»w Pbnw. 097-1166
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Į Gilman (ir daugybe kitų), vul
garizmų nevartoja? Pornografi
jos tėn'nėra. Priešingai, pabrė- 
Saiųa moralinės vertybės: tei- 
singumas, kilnumas,: meilė žmo- 
gui-ir’t. t.'v-L ; Y ■■ •» 
' L ■ ■ i ■■ n

. Pornografija užsiima tik tie 
.‘bestselerių” rašytojai, kurių 
vienintelis tikslas . yra pinigai. 
Jie su priemonėm nesiskaito. Jie 
be sąžinės graužimo dirgina že
mąją žmogaus prigimties pusę, 
ypač jaunuolio, kad sužadintų 
smalsumą. Jie negeresni už nar
kotikų pardavinėtojus.

“Saujas Skatikų” pristatymo 
proga Čikagoje autorius savo 
kalboje pastebėjo, kad Sov. Są
jungoje tokio žanro knygų nė
ra ir tai gerai, nes tada lietuviai 
skaitytų rusiškai... Nesinori ti
kėti, kad autorius toks naivus, 
kad tikėtų, "jog svarbiau-kalba, 
o ne turinys. Toks pasisakymas 
leidžia manyti, kad autorius ra
šė ok. Lietuvos skaitytojui. Jei 
romanas būtų išleistas ok. Lie
tuvoje, K. Almenas.būtų vienu 

'šūviu nušovęs du kiškius: tu
rinys — dovana okupantui, t. 
y., jo idėjų išpopuliarinimas 

. forma, kokia okupantas nesu- 
I geba. Tų idėjų perteikimas lie- 
• tuviu kalba — dovana savo tau-
lai...

Vienoje romano vietoje atkrei
pia dėmesį į svarbią žinią:

“Literatūros ir Meno” žurna
le: Avyžius laimėjo Lenino lite
ratūros premiją. “Ar tai jau toks

(Nukelta į 5 psL)

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMĄ 

' EtnviN J.

MICHAELS

i M rf' « MK* t % u

i.Ailti Miešti-

IStl

iripagaliau 1939 m. rugsėjo-l.d/ankstLxyte-sijrogo. Apieg

jau nuo 5 vai. Vokietija suLenk-ija-kariau ja^Gyv'en.tQjai-’>'-

>2

ras. Kitą dieną ir vėliau, dažnai galėj'ai gatvėje išgirsti 
tarp pažįstamų, tartum pasisveikinimą ■ “riatehodziš pįš’' 
ir panašiai.v

Karui su Lenkija-Linant prie^pabaigos, stąiga^nia:
Sovietų Rusija žengia ne tik Į?Lenklją,'fbet vetziasi ir į 
Vilniją. Nors žmonės tikėjo, kad Lietuvos 'santykiai sų 
sovietais draugiškų tačiau juto, jog-kažkas-ne taip. Mies 
te pasirodė iš Suvalkų trikampio žydų pabėgėlių.

Netrukus Lenkijos “mocarstwo” ■ (galybė) krito, ir 
dargi labai greit. Išryškėjo, jog “galybė” buvo prieš'.mer 
dintį (turint galvoje su Čekoslovakija dėl Tiesino) arba 
prieš dešimt kartų mažesnę valstybę (Lietuvą). Senas 
lietuvių priešas prašė Lietuvos priėglobščio. Priėmėme 
kaip svetį, be nirtulio, be priekaištų, be keršto, bet ne vi
si lenkai už tai bent geru ’žodžių užsiminė, priešingai — 
lenkų garbinama artistė užsienyje • Lietuvą apšmeižė.

Tuo pat metu raudonasis Maskvos despotas pašau
kė pas save Lietuvos vyriausybės atstovus pasitarimams. 
Nors Maskva prabilo gražiais žodžiais ir pažadais, tačiau 
reikalavimai buvo drastiški— parodė geležinius'pančius 
ir stiprią virvę. Ir 1939 m. spalio 10 d. prasidėjo Lietuvos 
kančių pirmoji fazė — buvo pasirašyta Lietuvai nenau
dinga sutartis. Iš lėto, kaip pasta.tytame virti pūodė 
vanduo, kilo sovietų politinių priekaištų burbuliukai.

Spalio 11 d. ryte jau visi miesto gyventojai žinojo, 
kad Sovietų Rusijos imperialistai grąžina Lietuvai Vil
nių, bet tik mažą dalį Vilnijos. Vieni džiaugėsi, kiti nus
tebo: kodėl sovietai nesilaiko 1920 metų sutartyje apra
šytų Lietuvos sienų? Kuriems galams reikalingos Lietu
vai raudonosios armijos bazės?

Miesto sode įvyko džiaugsmui pareikšti mitingas, 
bet be didelio entuziazmo. Gyventojai kažkodėl 
viai juto, jog džiaugtis lyg ir nėra ko. Kaikuriema tar
nautojams buvo įsakyta pasiruošti vykti į Vilnių.

t Bus daugiau;
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Kanados naujiem
Pagerbė visuomenės veikėjus lietuviai, atvykę j Jokūbaičių 

pagerbimą buvo fotografuoja- j 
mū Pagerbime dalyvavo buvęs1 
ministeris parlamentaras Dr. S. 
Haidasz. Toronto miesto bur- , 
ministras T. O. Donohue negalė- | 
damas dalyvauti, pasiuntė spe-j 
cialų atstovų (pavadės nebepa-} 
menu) su specialia ir oficialia * 
dovana: dvi vertingos taurės,* 
kuriose įgraviruotasToronto mie: 
sto herbas ir prie dovanos mie
sto burmistro lydraštis, su lin
kėjimais. Kanados Liet. Bendr. 
pirm. J. R. Simanavičius su po
nia, Liet. Kankinių parapijos 
klebonas kun. P. Ažubalis, To
ronto Lietuvių Namų pirm. J. 
Strazdas su ponia, šaulių Rink
tinės vicepirm. Ig. Petrauskas 
iš Montrealio ir kt.

Pokylio ceremonija pravedė 
radijo valandėlės “Tėvynės Pri
siminimai” vedėjas J. Simana
vičius. Svečių stalą palaimino 
kun.PAžubalis. Vaišes pradėjo 

i su šampanu ir vynu. Gardaus 
įvairiaus maisto pasistiprinę se
kė kalbos. IŠ kanadiečių reikš- 

imingą kalbą pasakė buVęs mi- 
Inisteris, parlamentaras Dr. S.

25 m. vedybų sukaktuvių proga
Pagerbimo pokylis įvyko 1977 

ją. Ijępos 30 d. Toronto Lietu
vių Nąmuosę 7 vai. vak.

Iš St. ęąthelines į pagerbimą 
vykohie kartu su Povilo Lukšio 
Šaii(ių kuopos, Ramovėnų ir Ben 
druomenės pirm. A. Setiku. Iš 
Si. Catharines. iki Toronto yra 
apie 7(1’ mylių, todėl išvykome 
porą .valandų ankščiau, kad ga
lėtumėm nuvykti laiku. Kelio
nė, buvo sėkminga ir 6:30 buvo- 
me Tbronte prie Lietuvių Na-

V" 'i ’ ' H JT- ‘ *

.Diena buvo šilta ir-eidami į 
Lietuviu .. painus kalbame: ar 
bus tinkarrpii. vėdinama sajė, ar, 
nerĮ$||ffes. prakaituoti. Pasirodė,! 
kad’T^rbnfa Lietuvių .Namai 
tiirk. tinkamą vėdinimo .sistemą 
i/ nežiūrint karštų dienų visos 
salės yrą gerai vėdinamos.
-7 J:.:-;''AM ’

.f Įžengę į.Liehrsiu Namus, 
tuojau. pąstebėjome, kad S. ir 
M. Jokūbaičių pokylis yra “Sa
lė -Č” ir 6:40 turėjome garbės!

«eAįan’,e,n;SlHaidasz. Kartojas apibūdino 
E. aj-JĮ-' Jkkubaičjams. Jų duktė, 

lyąįkė svečių registra- 
ciją-ji. .bųrpdė sėdimas vię-

1

*4. Šileikis

■fS.

ne y;i

i kilmės yra estai, vengrai ir bas- 
kai, amžių bėgyje neatpažjsta- 
jma pasikeitę, sukūrę skirtingus 
tautinius charakterius ir skir
tingus papročius.

Įdomi ir gana graudi tos va
dinamos finiandižaciios istori

ja. Ji prasidėjo senai, labai se- 
I nai. Suomijos istorijoje yra iiž- 
Į registruoti 42 karai bei stikili- 
! mai. Visi jie buvo prieš rusus 
bei Rusiją. Tuos visus 
bei sukilimus 
mėjo. Praia
nepalūžo. Kovose tapo garsūs sa 
vo didvyriškumu, parodę ne
paprastą meilę savo tautai ir 
laisvei, tapdami moraliniais lai 

I mėtojais, sulaukdami didžios
I pagarbos ir užuojautos iš viso 
pasaulio. Ne veltui suomiai iš
didžiai, bet su rezignacija saky
davo:

karus 
suomiai pralai-.

Riverview Parkas (aliejus)

Tokiu būdu gimė apgailėti
nos būsenos Švelnus finlandiza- 
c’jos pavadinimas. Jis dabar jau 
yra plačiai linksnuojamas gy
venime ir politikoje, įtaigoda
mas "savanorišką” respektą ir 
dominav nio pripažinimą* Sov. 
Sąjungai. Taigi fmlandižacija 
reiškia dvasi lę būseną bei nuo
laika, kur; pa^n:Vina valfo prie
šini s rrsrns. o paikųjų paklus- .. 
ti i » valiai

i k run riję suomiai turėjo pri
imti gana sunkias sąlygas. Ne
skaitant politinės priklausomy
bės. jie apsiėmė sumokėti Rusi

jai 300 milijonų dolerių. Tokiai 
sumai padarė suomiai nuostolių 
Raudonajai armijai, didvyriš
kai gindamiesi nuo agresijos ir 
kovodami už savo krašto laisve. 
Tą sumą jie sąžiningai snmokė- 

! jo, kaip kadaise sumokėjo Ame 
rikai savo skolas, kurias buvo

— Kiekvienas suomis gali su- gavę savo krašto gynimui nuo ’ 
sitvrakyti su dešimčia rusų, bet tų pačių rusų 1-jo Pasauliniodas, šaulių Rinktinės vicepirm. i 

Ig. Petrauskas iš Montrealio,! 
Povilo Lukšio šaulių kuopos, 
Ramovėnų ir L. Bendruomenės 
pirm. A. šetikas iš St. Catheri
nes, Toronto “Baltija’’ šaulių 
kuopos pirm. p. Jonikas, Toron 
to Vlado Putvio šaulių kuo
pos vardu (pavardės neprisime

JONAS A. *Š ARKUS, Ph. D

Eurokomunizmas ir finlandiza- 
eija, Findlandizacijos kilmė ir 
jos esmė. Vergijos laikų sutar-

St. Jokūbaitį kaipo gabų asme
nį, tinkamą bet kokioms parei
goms atlikti. Taip pat gražiai 
kalbėjo ir Toronto miesto majo
ro vardu siųstas atstovas, kuris 
baigęs kalbėtiį ĮteikėToronto mie 
s to burmistro dovaną. Iš lietu- 

!vių kalbėjo Kanados L.Bendruo 
menės pirm. J.R. Simanavičius, 
Liet. Kankinių parapijos klebo-

/ Kad Ir ankščiau nuvykome, 
svecįu buvo jau pusė salės, o*7 
vaL.vakj. jąiL yfif stalai buvo už 
ijnti ir po. oficialaus paskelbto 
lai^omažai, kąs su mažu pavė- 
ląviniu b^atS^ko. Sveciams ren- 
kahtfe joto/kameroš Mikčiojo ir nas kun. P. Ažubalis, Toronto

Lietuvių Namų pirm. J. Straz-

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Wt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 

Sekmad. 9:30 -10:00 v. r.-1230 AM

2646 W. 71 st Street; Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

NAUJIENŲ
’4

RUDENS

nu). Tos kuopos pirm, yra St.ltis. Finlandizatorių yra lietu
Jokūbaitis.

Sutkaitis visų vardu įteikė} 
savo eiliuotą adresą, meniškai 
paruoštą dailininko V. Paškau-

viuose

Pastaruoju metu yra madin-

| Visame pasaulyje Suomija ži
noma Finlandijos vardu, o 
suomiai yra vadinami finais.Jie 
yra kilę iš senos ugro-finų gi
minės. Todėl ten komunizmo į- 
sigalėjimo istorija bei eiga ir 
dabartinė būsena yra vadinama 
finlaudizacijos vardu..;J

ką jis gali daryli, kai atsiranda 
vienuoliktas ?... .

Nenuostabu, kad suomiai po 
eilės didvyriškų kovų, nelygių 
skaičiais ne priemonėmis, po il
gų svarstymų, 1944 m. nutarė 
sustabdyti beviltiškąs kovas ir 
derėtis dėl taikos bei išnaudoti 
visas galimybes gauti geresnes 
sąlygas. Tuo laiku rusai taip 
pat buvo linkę daryli nuolaidų, 
numatydami ateity pilnai įvyk
dyti savo politiką kartu su kitų

karo metu.

sko. Buvo sveikinimų telegra- kalbėti apie Eurokomunizmą
mų iš okupuotos Lietuvos ir 
draugų danų iš Danijos. Taip 
pat buvo sveikinimų telegramų 
ir raštu iš Čikagos, Los Angeles, 
Klevelando ir Montrealio, šau
lių Rinktinės pirm. J. šiaučiu-

ir svarstyti jo sąvoką. Ji kilo ir 
turi artimą ryšį su anksčiau at
siradusiu komunistų dominavi
mo Suomijoje sąvokos aptari
mu.

Suomiai kadaise yra buvę gePjrytų Europos valstybių okupa- 
tonosios rasės ir, kaip minėjau, ’ cija ir visus pajungti į Sovietų 
ugro-finų giminės. Tokios pat Sąjungos sistemą.

Politinėse taikos sąlygose šuo 
miai turėjo pasižadėti oficialiai 
laikytis neutralumo, bet tikru
moje besąlyginiai palaikyti So v. 
Sąjungos'užsienio politiką. Suo
mių spauda ir kiti komunikaci
jos centri pagal tą sutarties 
punktą neturi teisės kritikuoti 
Sov. Sąjungą. Sutarties parag
rafai dėl pabėgėlių yra labai 
panašūs į kadaise buvusių ver
gijos laikų priimtą Pabėgusių 
vergų aktą. Jis buvo pritaikytas 

f

lio ir kitų, daugiausia iš šaulių kad dirbti, galvoti ir aukoti sa-
-• _ vo jaunas jėgas lietuviškiems!

Reikšmingą žodį tarė ir su- tautiniams reikalams yra gar-
vienetų.

kaktuvininkų duktė Danutė Jo- 
kubaitytė. Ji savo žodyje išrei
škė savo tėveliams padėką 
už išauginimą ir už išmokymą 
lietuvių kalbos ir tėvynės mei
lės ir t.t.

Danutę Jokubaitytę pagal tė
vus pažįstu iš pat mažų dienų 
Danutė iš jaunų dienų kartu su 
tėveliais lankė Lietuvos tauti
nių švenčių minėjimus,' kultū
rinius parengimus ne tik Toron-

j te, bet ir už Toronto ribų. Danu- me ^^u.va > 
TrdrnKoif-v+ė toi-r, -noi- kartu būkimetė Jokubaitytė taip pat iš jaunų 

dienų įsitraukė į tautinę veiklą 
ir dabar priklauso Toronto Jau
nimo Meno Ansambliui “Ginta
ras”. Už tai priklauso kreditas 
S. ir M. Jokubaičiams, nes tik iš 
patriotų tėvų, vaikai išauga pa
triotais, kurie eina tėvų pėdo
mis, iš tėvų paveldi pajautimą,

’ binga pareiga. į <■■
Po visų sveikinimo kalbų Sta 

sys Jokūbaitis savo ir žmonos 
vardu ? išreiškė padėką dalyva-. 
vusiems svečiams už atsilanky
mą ir dovanas. . Didžiąją dalį sa
vo kalbos skyrė Lietuvos reika
lams-ir kvietė būtį pareigingais 
gimtam kraštui—- Lietuvai. Pa
keltu balsu pareiškė: “Aš, žmo
na ir duktė Dana — mes esa- 

, ir visi susijungę 
kartu būkime “Lietuva”.
Tie giliai patriotiški Stasio Jo

kūbaičio.' pasakyti žodžiai smi
go į širdį kiekvienam svečiui. Jo 
kubaičiui patriotišką kalbą bai
gus, svečiui audringai plojo.
Ilgiausių metų Stasiui ir- Mari

jai Jokubaičiams!
J. šarapnickas

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

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai --------------- ^8 00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS,

minkšti viršeliai ---------------------------------------------
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

.4150

45.00

166 psL, rtiinkšti viršeliai —------------ ----------------- j---------

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriuj.
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu: ' ■

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

Taupykite dabar
> pas mus

1739 So. HALSTED ST- CHICAGO. ILL. mos

17SS So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS WW8

PIKNIKAS

*

Rugsėjo 11 d
Chicago, iii. 60603

i

i

NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL,— Saturday, August 20, 1977
V

POLONIA GROVE
4604 ARCHER AVE. (prie 46-tos gatvės)
v--* K * r * - i - - ’ • w e

Visi lietuviai maloniai kviečiami į “N.” pikniką
4 . Pradžia 12 vaL

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
risur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A Šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šU knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
trba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Or. Jučui Dsuįmfii. ŽEMES ŪKIO IVIETIMAS. Studija'. Kleis- 
te Chicagoje 1966 meteis paties autoriaus lėšomis. Kct?! dvieju da
lių: Sėmės ūkio Švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: Žemės 
ūkio šTietimaf Lietuvoje.
r ”

Autorius save žodyje rašo: MJei liūdnas lietuviu tautos Ifltfmaf 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu «> 
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimiL šiandiena, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti aavo žemės ūkio kultūros vatetete 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuf lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai fr po pa
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę 
ninkal, arba ūkininku vaikai relikia, ttd H knyga bus brangi abao- 
liūčiai lietuviu daugumai ypač kadangi knyga su tokia meOe Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai Mals žodžiais: Dėkingas sūnus — myb- 
mai Tėvynei Uetuvaf”.

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu Ir lentelių, kaina tik 13.00. 
Gaunama Naujienose.

Okl arba Money Orderi dusti tektų adresu:

TVERS

1800 So. Halsted St

Pm 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.

Tanpykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

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

įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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riaus atsargas ir visas spausdinto žodžio prlėmones. Jie 
neužmiršo paimti savo kontrolėn radijo stoties, aerodro
mų ir karo medžiagos sandėlių. Lietuvoje neliko nei vie
nos šeimos, kuris nuo rusų primestos “tarybinės” val-

tik lalėjimą’1. DiLėonarJi pra
nešė, kad praeitais metais gatvė
se apiplėšiant buvo nuiudyla 1,0

džios nebūtų nukentėjusi. Darotną skriaudą atsifnena ne’žmonių. t. J
tik vyresnieji, bet ir jaunimas. Prievarta primesta “ta-1 žmogžudysčių investigatoriai 
rybinę”valdžią visiems lietuviams buvo ir yra liūdesio^ 
diena.

Kai gudas V. Gavriukovas, gruzinė M. Turkija, gii-

domų žinių apie pirmadienio 
nakties šoviką.

Šoferis John Castilleji, 26, bū-

Lo cents per copy

Dienraščio kainos:
šzhicagoje ir priemiesčiuose: 

metams______________
pusei metu____________-
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui 

Kitose JAV vietose:
metams _______________
pusei meti-----------------

530.00
516.00

58.00
53.00

Užsieniuose: 
metams ____

pusei metu ___
vienam mėnesiui

$14.00

— 931.00 
___518.00 
___ H.OO

Naujienos eina kasdieii. Įžaki rimt 
dieni ha Leidžia Naujienų Ben

drovė. 1739 So. Halited SU Chicago 
UI. 60608, Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus (ekmadieaioB. nu* 
ft Tai. ryto iki 5 vaL va kam Šeštadieniais — iki 12 tbL

į dirbtuves ir dirbtuvėles ir parodyti jiems, kaip okupan 
tas išmokė juos linksmintis.

Tarybinę valdžią 1918 m. Lietuvon vežė Vincas Kap 
sukas. Kapsukas į Lietuvą važiavo “Penktoj Pskovo pul 
ko” vežime. Visam žygiui į Vakarus vadovavo gabus mo 
narchistų, perėjęs Į komunistų partijos tarnkbą, Michai
las Tuchačevskis. Jo štabo viršininku, buvo lietuvis Vy
tautas Putna. Raudonajai armijai pavyko. užimti Vilnių 
ir prasiveržti beveik prie Varšuvos, bet . visos Lietuvos 
rusai nepajėgė užimti. Ties Kaišiadorim rusams buvo 
duota per nosį ir tas “penktas pulkas” pradėjo trauktis 
atgal. Kartu su juo traukėsi ir Kapsukas. Jis dar norėjęs 
kaip nors užsikabinti, ir pasilikti, bet jam buvo aišku, 
kad be raudonarmiečių “tarybinės” valdžios lietuviams 
jis neprimes. - '

“Tarybinę” valdžią Lietuvoje atgaivino sovietų ka
ro jėgos, įsiveržusios Į nepriklausomą Lietuvą 1940 me
tais. Oficialiai buvo paskelbta, kad tą valdžią atgaivino

das V. Rostovcovas ir gruzinas 0. Čiiačava, pašokę savo stojęs 43 gatvėje prie Dan Ry&n 
tautinius šokius Vilniaus teatre, žingsniavo Lenino pros 
pektu Vilniaus gatvėmis, tai tas prospektas buvo tuščias. 
Lietuviai jiems neplojo ir jais visai nesigėrėjo. Atvyku
sioms linksmintojams buvo duota suprasti, kad čia nėra 
kuo linksmintis.

Kelione į Lietuvą džiaugėsi visi atvykusieji daininin 
kai ir šokėjai. Niekur kitur jie negalėjo tiek įvairių gėry 
bių prisipirkti, kiek jų rado Lietuvoje. Jie negalėjo sup
rasti, kaip Lietuva, pavergta, kaip ir kitos valstybės, pa
jėgė daugiau pagaminti, negu patys rusai.

paklausė gazolino stotyje kelio 
ir grįžtant į sunkvežimį vienas 
apie 24 mėtų amžiaus arti 6 
pėdų juodakės pastojo jam ke
lią, matyt, pareikšdavo pinigų, 
šoferis jam kaiką davė ir pra
dėjo eiti, kai juodžius iš pai
kos paleido į jį du šūvius, Sceną 
matė keli liudininkai.

Vergai linksmina pavergtus lietuvius
Šių metų liepos 21 dieną į Vilnių buvo suvežtas di

dokas kiekis rusų pavergtų tautų atstovų, kad jie pasi
džiaugtų kartu su rusais tos vergijos primestais vaisiais. 
Privažiavo į Vilnių kaukaziečiai, ukrainiečiai, kabardi
nai, lezginai, vengrai ir mūsų kaimynai lenkai Jie buvo 
pasiryžę linksminti lietuvius, kad ir per ašaras. Jie šoko, 
dainavo, kraipėsi ir staipėsi, bandydami įtikinti lietu
vius džiaugtis taip, kaip džiaugiasi jų tautos, rusų pavergi Justas Paleckis su savo draugais, jau anksčiau perėju- 
tos jau ištisą pusšimtį metų. šiai dirbti sovietų imperializmui. Dar ir šiandien Ameri-,^ uulvuju, ji.j

Vilniun privažiavo tiek šokėjų, muzikantų ir daini-'koJe ^ra veikė^’ nesupratusių sovietų karo okupacijos) žada sustabdyti savo suterštą^ 

ninku, kad jiems buvo paskirti visi Vilniaus teatrai ir reikšmės, ėjo Paleckio sveikinti už didelių pakaitų pada- vandenį leidusi į national, par-.
kiekviena'dife^ė'iė. &iražiarasieji' “norėjo šiikti’vn- Bet svarbiausiu “tarybinės” valdžios atkūrėju]

Lietuvoje buvo raudonoji armija ir specialius sovietų vabniaus teatro salėje, bet ne visiems ten buvo vietos. Be to,
jie jautė, kad lietuviai teatro nepripildys. Į teatrą susi
rinko sovietų policija, kariai, jų katiušos su vaikais, bet j 
ne lietuviai. Net ir ne Vilniaus lietuviai. Atvykusių šoke'Al 
jų pasižiūrėti rinkosi Lietuvos okupantai.

Kada rusams tarnaujantieji lietuviai

džios įgaliojimus turintis komisaras Vladimiras Deka
nozovas. Jis Įsakinėjo ambasadorui Poždniakovui, Snieč 

Į kui ir kitiems sovietinio imperializmo agentams. x
Okupantas nepravedė okupuotoje Lietuvoje jokių

Indianos įmonės 
teršia Sandūnus

Indianos Kopų Nacionalinio 
Parko administracija atmetė In
dianos komunalinės įmonės pa
siūlymus, kaip ji žada sulaikyti 
suteršto vandens tekėjimą į Mi- 
chigano ežerą parko pakrantė
se.

Vidaus reikalų sekretorius Ce
cil D. Andrus buvo tai įmonei 
davęs mėnesį laiko pateikti tvir- 
tą savo firmos (NIPSCO) pla- *'Epr^ay''ni^™‘'l - 
“JI P- J11 F-oridos atvažiavusio sunkveži- .

mio šoferį) žmogžudysčių mies
te policijos komanderiš Joseph 
DiLeonardi pareiškė antradienį 
reikalą “gatvių pankams” skir
ti bausmę elektros kėdėje. “Mir
ties bausme bausti gatvių val
katas, kurie tokius nušikaitimuš;

rew Kapociunas. Visi.kiti gau
sus stabo nariai yra kitų tau
tybių asmenys. Kaip pats pa
vadinimas sako, laikraštis gry
nai savo turinyje talpina tik su 
bizniu susirišusią, medžiagą.

Indijoj areštuojami 
Indiros bendrininkai

NEW DELHI.' *— Pirmadienį 
buvo areštuoti trys buvusios 
ministebės pirmininkės Indiros 
Gandhi artimiausi bendradar- 
biai, kaltinami korupcija. Be to, 

(j) suimti septyni kiti asmenys, tu-
• rėję santykius 8U ItidifoS vy- 
Į riaušybe. Suėmitnaį pradėti po 
j tb; kai dabartinio ministerio 

pirm. Morarji Desai vyriausybėSiūlo elektros kėdę
žudikams vaikėzams B

CHICAGO. — Gatvių valka
tai (“punk”) gatvėje prie Dan

gelio jos kabineto ministerių be! 
kt. pareigūnų politinius: intere
sus. ' - . '

• Vienas mano bičiulis skirs

Kada rusams tarnaujantieji lietuviai atkreipė oku- klastojo “rinkimus” j vadinamą “liau-
panto dėmėsi i nenormalia uadėtj, tai buvo nutarta atvy ^les selm«” Jis batlJ sudare5 Lietuvos darbininkų, 
kusius šokėjus išsiutinėti po visą'Vilnių ir parodyti, lie- ?eze™” mažažemių valstiečių rinkimus-'i tarybas, 

.tuviams, kaip pavergti gruzinai vis dėlto gali šokti ir 
šaipytis. Nepajėgus pripildyti ir mažų salhg a'tyykušiėji 
šokėjai buvo siuntinėjami po vietos dirbtuves, kad dar
bo metu turėtų progos pasidžiaugti, kaip kitų tautų tin
giniai moka su okupantu bendradarbiauti ;ir parodyti 
lietuviams, kaip reikia džiaugtis. Iš miestų į kaimus at
važiavusieji linksmintojai nebuvo siunčiami, nes visoje 
Lietuvoje, saulei nusileidus, niekas saugiai dar negali 
jaustis. *'y'1'

Komunistinių linksmintojų suvažiavimas turėjo su
tapti su liepos mėnesio 21 diena. Tą dieną visa pavergtoji 
Lietuva turėjo paminėti “tarybinės” valdžios atkūrimo

-c - ?
kaip jis skelbė, tai tada dar būtų galima® kalbėti aj)ie ta: 
Tybas Lietuvoje. Bet jokių tarybų ir jokių rinkimų į mi 
nėtas tarybas Lietuvoje nebuvo. Buvo Paleckio ir Ged- 
vilos vyriausybė, imanti Įsakymus ne iš?rinktų tarybų^ 
bet iš raudonosios armijos nepriklaūsomon Lietuvon at
neštų ir lietuviams primestų parsidavėlių. $a pati val
džia Juojau pradėjo įtakingesnių žmonių areštus ir tur
to grobimą. Miestuose rusai pirmiausiai išvalė, krautu
ves ir medžių sandėlius, o .vėliau pradėjo iš kaimų gur
guolėmis vežti visas maisto atsargas. Kaimiečiai nenore 
jo rusams atiduoti sunkiai uždirbtų javų, bet okupantas 
įsakė ant gurguolės pirmojo vežimo pasodinti Ukordeb- 
.nistą arba smuikininką, kuris turėjo parodyti visam pa-

37 metų sukaktį. Lietuviai turėjo džiaugtis, bet kiekvie- šauliui, kad lietuviai savu noru ir džiaugsmingi veža i 
nam buvo aišku, kad tokia sukaktimi jie nesidžiaugs, to- geležinkelio stotis nuvalytus- jarilš ir pašanis.

ko sritį.
Visi pasiūlymai pasirodė ne

priimtini, nes neišsprendžia vi
siško nešvarybių nutekėjimo rei
kalo. komunalinei Įmonei buvp 
pastebėta, kad turėjo ganėtinai 
laiko pateikti priimtiną planą ir . 
tenniną. Į ttai įmonė atsakė 
klausimu jėsą. ką reiškia, ‘rganė-- 
tinai laiko?” Parko administra
cijos patarėjas aplinkos moksli-, 
ninkas Lee Rurkerson atsakė: 
“Reiškia tiek laiko, kiek mums 
truks perduoti teismui”, kad; 
priverstų Įmonę pildyti jai pri-' ; 
valomą planą. ............

Purkenson pastebėjo, kad tarp, 
NtPSCO (Northern Indiana Pu
blic Service Company) ir Parko . 
aiimiiiistracijoš iškilo ir kita] 
problema. NIPSCO, nepaisant 
protestų, pradėjo 'Parko pašo
nėje statyti atominę jėgainę ir 
nogėdama nusausinti statybos 

vietą .pradėjd į ežerą pumpuoti 
kasdien apie 330,000 galionų ne
švaraus vandens, kas keleriopai 
kehkia visai tos srities ekologi
jai;

tuš: galvą, krūtinę ir pihft.'JSt. 
pageidaudavo, kad viršutiniojo 
ir . apatinio j o aukšto gyventojai 
gėriau sugyventų. ' ‘

CRANE SAVINGS and Loan Association

< k fe PlttKIEWlCZ, Pre*.

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI

■■fV Mokama 4 mėty
- į fO CėHHfilcafaftia.
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ON INVEST

ar feuįhU

dėl sovietų valdžios tarybiniai planuotojai paruošė pla- Be areštų ir javų grobimo, šovfėtų karo, jėgos oku-
> gau-

Lietuvis 
laikraščio redaktorius
Dabar gerokai paplitusį mė-

nūs tai- dienai suvežti šokėjus ir dainuotojus iš visos So- pantui parsidavusių lietuvių padėdamos, pradėjo g“ 
vietų Sąjungos. Jie turėjo linksminti lietuvius tris die- dyti įtakingesnius politinių grupių veikėjuį. darbštes- 
nas. Kai lietuviai nesidžiaugė, net nepripildė teatro salės, nius ūkininkus, geresnius mokytojus, ir juos tardyti Tuo • ...
tada okupantas nutarė atsiųstus saviveiklininkus siųsti jau pagrobė' jaikraščių redakcijas, spaustuvės, popie-'

V. KAROSAS

Radvila Juodasis v į
(Komentarai)

Toliau nesuprantama, kaip Bušackis galėjo pa
tiekti “stebuklingą’* 1561 m. Radvilos Juodojo atsi
vertimo mitą, kai> pagal tą patį Lukoševičių, antrame 
tome išvardinamos reformatų bažnyčios ir mokyklos, 
įkurtos to palies Radvilos Juodojo tarp 1553 ir 1560 
metų. Be to, Bušackis tik užuomina paminėjo Radvi-1 
los Ju<><

tiesą, reiktų pagrihdinėi į>erstudijboti Radvilos Juo
dojo poleminius faštus ir laiškūs.

Viena yta disku, Radvila Juodasis siekė pertvarky
ti DLK Šveicarijos pavj-zdžiu conimnoweatho pagrin
dais, palikdamas kiekvienai tautinei ir religinei gru
pei teisę išlaikyti savo savitumą, kurių laisves gintų 
bendra demokratinė respublika. Lygiai ant tų pačių 
principų buvo pastatyta, ir Amerikos respublika.

Netiesė, kad Radvila Juodasis nesuprato tautos 
sudarymo problemos. ■Pdgal pravestą Valakų reformą, 

dojo lėšomis išleistą gurių kalboje Simono Buri karališkose valdose buvo įkurti laisvieji valstiečiai, 
ny katekizmą ir visai aepaminėjo apie kilusią balt-rNeturinie aiškių įrodymų, bet žibant Radvilos Juodo- 

v... < . in L- rt I tli e fiv* • A ietf

Taupmenos padėtos I reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už ritą mėnesį ; x: 

diVidenBAi Mokami kAs i
VALANDOS: farinad. ir ketvirt. b:00, fifties-
Ahtrad. it penktadienį 9:00 ryto — W50 JikaH; šešta- 
dieniais tyfo 12:00 dieiu<. TrečiidifeinaiB už*

labai kritiškoje padėtyje. Bušackis rašo, jog Radvila 
jautė, kad LietuV^ gil piškutinį Sartą savo istorijoje 
yra pašaukta eptfchirtįs reikšHiės ęuropiškam užda
viniui. Jfeigll jis bulb is^A’enfi thir dvidešimt metų, 
gal jam būtą pavykę bulAikyti nė lik Lietuvos atsiver
timą ihid lėfdrinhiŠj&Sį Z.gal ir Liubiiho talija 1569 m; 
nebūlų IVykilsi, —gal ir jo viadovybljfe Lettarai būtų 
pavykę gafiittafti įvbiili fttėškvš, .„gal ir Švedijos vė
liava tebbpteyėsuofų tėn- kta5 uaba? jfeslatyt&s Petj©e- 
pilis, įal dar ir Ryga iii ŽfetaėrHh būtų, jeigu
ne LiėtUvbš yė!tiifo|e, lai bent tįbounon-
wealtHo riŪHli,, |rfalėšilfes Baltijos ibdfctacijds .partne-

savo kosmopolitinio charakterio, negalėjo paruošti 
dvasinį pakaitalą senovės lietuvių religijai. Tą užda
vinį turėjo atlikti Lietuvos reformacija.

-Pirmąją Kolegiją Vilniuje buvo įsteigęs dr. A. Kul 
vietiš, kurioje visi mokjdojai ir mokiniai buvo lietu
viai, kurie reformacijos idėjų poveikyje ruošė 
dirvą lietuviukai raštijai. Deja, pometų, dėl per
sekiojimų, turėjo pasitraukti į Karaliaučių, kuris ta
po lietuviško raštijos ir tautinės kultūros centru.

; Radvila Juodasis mėgino Vilniuje įsteigti univer
sitetą ir tam tikslui buvo palikęs stambią stirną savo 
testamente. Nėra mažiausios abejonės, kad įkurtas 
Radvilos Juodojo universitetas Vilniuje būtų 'tapęs 
lietuviško^rašto, tautinės kultūros pagrindiniu židi
niu, parūpindamas lietuvius dvasiškius, rašto žino-

• vus ir bendrai lietuvišką šviesuomenę.
Į Jei vokiečių valdomose prūsų, latvių ir estiį že
mėse, tie patys vokiečiai priėmę reformaciją savb pa
vergtiems baudžiuninkams sugebėjo parūpinti r&štiją 
jų gimta kalba, lai ką bekalbėti apie Radviloj Juodo-1 virtinta praktiškai.

’ ixv t ■ »■» rrf-. »-«• i 1 o 4-A *1 Air a rt A I A i 1 . T ZS T 1Y1 O ir* >4

jo kalvinisfinid.s įsftikirtftniiSi jis būtų pradžioje pana
šią reformą pravedęs savo plačiose Valdose, o vėliau ir 
visoje kunigaikštijoje. Re Valstiečių išlaisvinimo iš 
baudžiavos, negalėjo būh' sūktfrta laisva tauta. Imant 
domėn fūolafkinę DLK kritišką padėlį, galime suras

ti daug pateisinimų, tŪO. kad buvo priklausoma nuo 
Žygimanto Augusto sprendimu ir nusistatymo. Tame 
glūdėjo Radvilos Juodojo nesėkmė ir bendrai Lietuvos 
reformacijos tragedija. ~ ,jo įsteigti savo unfversiletą? Tokį galvojimą j

Lietuvių istorikai primeta Radvilai Juodajam, patvirtina faktas, kad vien Londono Biblijos vertimo 
kad su kalvinistinc reformacija plačiai pravėręs du-' draugija yra parūpinusi viso pasaulio tautoms Bibli- 
ri.s lenkiškai įtakai. Užmirštama, kad iki reformacijos jos vertimus, tuo prisidėdami prie jų tautinių kūltūry 
nebuvo bendrinės lietuvių kalbos. Tikriallšiai nei Min subrendinimo ir laisvėjimo.
dangas ,nei Vytautas nekalbėję lietuviškai, o vartoję Radvila Juodasis nepadarė jokio nusikaltimo, kad 
įvairias tarmes ir vargū ar Su visomis gentimis gale- pirtaa parūpino Biblijos vertimą lenkų kalba, nes 
jo susikalbėti. Lietuviu geplis nuo. sAplsVsių-Ua^H•ka||^,'^R|^kas suprato, kad nelaimėjus žyghūanto 
jungė ne bcįjdrfrtr kalbai, ne bendrinė -tautinė kultu-l Augusto prielankumo, nuo kurio priklausė visi jo už- 
ra. kurios tampat ųebuvo, bet senovinė lietuvių veli-’mojui, DLK savarankumas negalės būti apgintas.
gija. Katalikybė, .griaudama senovinę lietuvių religi- 4 |

Kalvinu ir kitais ologais. priėjo išvados, kad jo būtalją. tuo pačiu griovė dvasinius pagrindui jungiančius 
religinio genijaus. ..r tokį teiginį galima priimti už lietuvių gentis-j vieną tautinį vienetą. Katalikybė, dėl

gudiškąją reformaciją kunigaikštijos žemčse.
Joseph Lukaszewicz savo veikale “(ieschichte der 

reformirten Kirchen in Lithauen", išleistas Leipžige 
1818 m., pačioje įžangoje nurodo, kad Lietuvos refor
macijai dirvą buvo paruošęs husitizmas ir ištremti iš 
Černiovo trys rusų vienuoliai Teodosiirs Artemins ir 
Tomas, kurie atvykę į Vitebską, Polocką ir Slucką rei
kalavo išmesti iš cerkvių šventuosius paveikslus, sto
vyklas ir skelbti“ gryną Dievo žodį”. Jonni Žiauria
jam okupavus Polocką ir Vitebską? minčtg vienuolių 
pasekėjai buvo išnaikinti žiauriomis priemonėmis, o 
išlikę apie Slucką, Kopylių ir kituose Baltgudijbs vie
tovėse įsijungė į reformatų Bažnyčią.

Radvila Juodasis matomai buvo susidomėjęs šiuo 
sąjūdžiu ir saVo laiškuose Kalvinui akcentavo dvasi
nį Trejybes pradą, kas? pagal kun. V. Bagdanavičiaus 

;mus, gulėjb reikšti norą padaryti reforrtWrciją 
daugiau P .’tina ortodoksų krikščionybės tradicijai. 
Bagdanavicius, eržvelgęs Radvilos susirašinėjimą su ■ /storinės Hondos

Rftdvila Juodasis mirė 1565 m., palikdamas DLK

Istdrtkasį k0ip taokslininkfcsj nė^rtValėtų užsi
imti spM5ojitakis» vSrfbdamas žtajelf hgMl”. Istorija, 
kaip ir kiti tabkslta, tūri vUflttVSūtks logika. Dar neįkė- 
Ius žmogui VdjUS ant Mėnulio, jau mokslininkai bu
vo apskaičiavę kokia ten temperatūra, koks daiktų 
svoris, kokfė SlihdsfeH IV kilkį; kai kėliau buvo pht-

Jei mažA ir palyginus netdHiga Anglija, pritap
si tfeformaciją, Sugebėjo pėHdbkfcll hpAbijdt 
ir tapti jūrų karaliene; jei dAr mdžeiftė PŠPI- 
lihgUose mdŽiuofct galėjo Jtatrfu^tinl! itapėlaldtiails 
jėgas ir išgelbėti protestantizmą nuo suuąikinimo; jei 
idaža Pt-ttšijia gilėjo išaugi Į tlfdžlaiftią Vakūhį Eu
ropos MpaMžusi po tilė* labai Mrirtrtteid pra
laimėjimų; jei Ainerikū iš mąžų proįeMayūškB. torio-, 
nljų HAutų f p«saūih>4?a1yb^, ted, refciinni .To-' 
gika,. Lietuvos reformacijos laimėjimas būtų uztikri-

Aallijos er<IWjė didžtas gūlybte šbftahtylflC. f "

■ (flu* dau^šb)

Naujienos, Chicago flL — šatnrday, Augušt Ž0, 197*



1HL K. G. BALUKAS 
mkUSEKUA ir moterų ligos 
ginekologinė chirurgija 

6449 So, Pvl»»ki Rd. (Crewteed 
fe.dic4l Building). TeL LU 5-6446 

Pritina Įmanius pagal susitarimą, 
lei neatsi'iepia, skambiuti 374-8004,

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tolef. 695-0533

Fox Vauey Mmjwi Center , 
4O0 SUMMIT STREET ’ 

ROUTE 58, ELGIN, IL LINO I%

Vasario 16-sios gimnazija is parko puses

Zailskienė rašo apie Vasario 16 gimnaziją

dėlių (voveruškų), raudonviršių 
ir net baravykų. Ypatingai daug 
grybų Pamariuose, Baltstogės, 
fuvavkų, Lomažos apylinkėse ir 
kt. Vie,n Otštyno, Baltstogės, ir 
Suvalkų miško -gėrybių supir
kėjų susivienijimas “las” lie
pos 27 d. supirko iš grybautojų 
J0,00« kilogramų baravykų, gai
dukų ir raudonviyiių, o per sa- 
va tę 23,(K (K kg. Grybautojų 
skaičius 'per sezoną svyruoja 
apie 250,000. Grybų kainos ; pir
mos klasės baravykai pakilo iki 
60 zlotų kilogramui; 14 zlotų 
kg., kazlėkų.

W.WAVAVAVZAAJIJI ■ -

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Dievas yra ivlesybė Jr jame nėra jokios tamsybės** — Jono 1:5.
Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus, Viešpats Jėzus Kristus yra “ti

kroji šviesa”. Todėl į savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: “Jūs esate pasau
lio šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmonės matytų jūsų gerus dar
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esantį danguje”, šventasis Raštas, gyvojo Die
vo Žodis, kuris parašytas šventosios dvasios įkvėpimu, yra taip pat vadi
nius žiburiu, kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo žodis yra ži
burys mano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane j 
tavo Šventąjį kalną ir į tavo buveines”. (Psalmė 43:3). Šventasis Dievo kal
nas yra dangiškosios karalystės simbolis.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė “Viltis po mirties*5, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite: , _

F. ZAVISTz 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.GYENLMAS KALĖJIME: 

Valgyti, miegoti ir TV
New Yorkas. Pasivadinęs “Sa 

mo Sūnumi” David Barkowitz, 
agarsėjusiu .44 kalibro revolve
riu 6 žmones, daugiausiai mo
teris, nušovęs ir 7 sužeidęs, pa
galiau suimtas, dabar Brookly- 
no Kings apskrities ligoninėje 
stiprios sargybos saugomas sa- 
Vb 8x12 pėdų kambaryje “ėda 
kaip arklys, miega kaip kūdi
kis”, žiūri televiziją ir šypsosi, 
kaip jo sargai sako.

Tris kartus per dieną jam lei
sta po valandą žiūrėti TV; kitą 
laiką, jis valgo,-miega, gimnas- 
tikuojasi, atlieka sesijas su psi
chiatrais ir sėdi vienas.

Sekmadienį pusryčiams jis 
gavo karštą jąvainę, apelsinų 
sunkos, du minkštus virtus 
kiaušinius ir kavą. Trumpai su 
sargyba pavaikščiojęs, pasiman- 
kštinimo aikštėje ir po vandens 
švirkštu pasimaudęs, 11 valan
dą jis pradėjo pirmąją TV se
siją.

Po TV sesijos “Šamo Sūnus” 
valgė priešpiečiams sumuštinį 
(hamburger) ir prancūziškaL 
keptas bulves. Nuo 3 vaL popiet

Lenkų komunistų 
uraganų baimė

LONDONAS. ■— Per Lenkiją 
perėjo nepaprasto smarkumo 
audra su liūtimis, kurios kelio
se vaivadijose pridarė didelių 
nuostolių Lescino apygardoje 
uraganas apėmė 67,800 hektarų 
žemės plotą, 9 miestus ir 125 
kaimus kelių kilometrų platumo 
rėžiu. ’

Į Visiškai sunaikinta 14,370 hek
tarų pasėlių, kurių 38 nuošim
čiai javų. Gosmyno valsčių j e nu-

Mažeika & Evans— - 4-

kurie palyginus neseniai atvyko 
iš okupuotos Lietuvos. Nemažai 
pramoko ir vokiškai.

Nežiūrint, kad pasitaikė ir ne
sklandumų gimnazijos viduje, 
vaikams šie metai atnešė nau
dos ne tfk tautiniu-lietuvišku at
žvilgiu, bet ir bendru asmeniš
ku subrendimu.

Vasario 16 gimnaziją teigia
mai vertina ir vokiečių valdžios 
aukšti pareigūnai. “Vienas Mi-i 
nisterijos atstovas”, kaip rašo! 
Kuratorijos. pirmininkas tėvas 
Bernatonis:

j gimnazija, norėtų net savo vai
skus į ją siųsti. Jis sakė,, kad nė- 2,000 paskirai augusiu medžiu., 
ra kitos gimnazijos, kurioj gali-’ . .
ma išmokti taip senos lietuvių1 /Llraganas sunaikino 1,003 pa-

| kalbos ir didingos istorijos bei iš jų 446 gyvenamus na-
-■- — - - - - i mus'ir 14 administracijos įstai-

XIU1VUXVC. M AK? V VOA, XXC4U 1

, . . . ... ... .. {.bendrabutį susirenka iš dau-i^’ Dvejų kilometrų plote vi-
taip pat 4-nų dienų kelionėje po] siškai paplauti arba nunešti ke-

p^žiūriu“ labai~ svarbu. į Ea?< Sutraukyta. 1140 elektros 
neleisti gimnazijai su-

DR. HAUL V. DARGIS
GYOYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikas 
. Medicinos direktorius

1933 ,S. Manheim Rd., Westchester, III. 
VALANDOS: 3—& aaroo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
TeL: 562-2727 arba 562-2728

■ štai kaip gimnaziją atestuoja 
stipendijų aukotojams atsiųsta
me laiške 2-jų mokinių tėvai, 
Rasa, savu laiku baigusi Vasa
rio 16 gimnazijos visas 9 klases, 
ir Algirdas Černiai: “Vasario 16 
gimnaziją lankė abu mūsų vai
kai, Gailė ir Tomas. Sugrįžo la
bai patenkinti, kad galėjo lan
kyti šią lietuvišką gimnaziją, 
net norėjo likti ten dar viene
rius metus. Buvo užmezgę arti
mas draugystes su kitais moki
niais ir išsiskyrimą jautriai per
gyveno.

Gailė ir Tomas džiaugiasi tu-j 
rėję didelę privilegiją, kad ga-j 
Įėjo susipažinti su europietiška | 
aplinka ir jos kultūra. T)alyvavo > 
keliose mokytojų suruoštose iš-k ,x- -r-

.vykose į aplinkinius miestus irj U uros' 1S za76!051’ ’a 1

1 K. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
26ic W. 71 SI. TeL 737-5149 
isrina akis- Pritaiko akinius 

“contact lenses”

Rnu GI 8-4673

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Av«„ WA 5-2A7O 
Valandos pagal susitarimą Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-^00'.

TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS 
489-4441; 561-4605 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
»002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas, atsakomas 12 vat.

•“susižavėjęs mūsų kentėjo apie nuošimčių miš-
.................. l.kų. Sulaužyta arba išversta virš

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS 1
mus'ir 14 administracijos įstai-

gelio valstybių vaikai, o tai so- siškai^ paplauti arba nunešti ke- 
.cialiniu 

’ Ragino 
‘nykti”.

— Prancūziją.
• Grįžo patobulinę lietuvių kal
bą, geriau susipažinę su Lietu-1 

k Ivos istorija ir dabartine jos pa-j

■ dėtimi ypač, todėl/ kad keli mo-1
f.-»i pagal snšiiariroą Uždaryta tnč. Rytojai (o taip pat ir mokiniai),

JR.l.l'OAASSE1BUTIS m „ ••• L . •>., Draugo premijuotą romaną perskaičius
tųjų kančia ir ašarom. Ten, ana
pus, milicininkas kaip pašėlęs 
dirba viršvalandžius, kad hero
jišką .tautos - pasfpriėšinnhą su
žlugdytų. , si'- ■ (

Tuo pačiu metu T. T. Mari
jonai spiauna, lietuviškajai vi
suomenei į veidą čia ir laisvės 
kovotojams ten...
maršą milicininkui, o- skaityto
jui prie “Saujos Skatikų” pri-į

, iKKSTUrPŪSLĖS IR; 
rROSTATUS CHIRURGIJA 
'£656 WEST 63rd STREET <

*etwrudĖ.’aud $147
..į U ^764Š4“'

ivau|a$ rei- iefeE: 4Į&1

. Atkelta iš 2 psl.) 
f : ■ ' > - ■ •' ; = i ■■ š.

fc.^>Įa. “Jau įfe~ iš inažgjų^ 
afgako/ milicininkas; \ f

Lenine premijos K..' Almenas 
vertas, gal ir būtu ją gavęs, de-DK. vM TAURAS : _ _

lydytojasir chirurgas - l‘ja, šios' premijos; skirstytojus 
Bandia praktika, spec. MOTERŲ ligos pavadavo T. T. Marijonų leidžia- 

Ofisas 2652 WEST 59th STREET mas dienraštis Draugas. Matyt, 
. Tel. PR 8-1223 į t. T. Marijonai suprato, kad Čia

OFISO VAL.: pirm.. antracL, trečiad, bendradarbiavimo idėja su ko- 
ir 2-4 ir 6-8 vaL vak. šsšiadie- munistais aktualesnė, negu ten...

Vargiai Draugą bebūtų galima 
 pavadinti katalikų laikraščiu, 

berods, jis ir pats į tai preten
zijų nereiškia, pasivadindamas

nitis 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 
pagal susitarimą.

' dažai. Special paęalba kojoms.
k (Arch Supports) ir L t.

tik laisv°j° pasaulio lietuvių

2850 West 63rd St., Chicago. III. 60629 
Tel»f.: PRospect 6-5044

su jungimų. Dėl elektros tinklo 
suirimo įvairiuose fabrikuose 
sustojo darbai ir dėl geležinke- 

O. Zailskienė, ]įų bėgių iškraipymų 16 kelei- 
Komiteto pirmininkė Į vinių ir 11 prekinių raukinių 
» " . įstrigo. Nuosolių kol kas pri

skaičiuota 8 iriilijonai zlotų.
i Vien Konino apskrityje nuosto-

■ . i liai siekia virš 4 mil. zlotų. Vie
tomis^ sunaikinta 70 nuošimčiu 
javų, cukrinių, runkelių ir po
midoru. 1 . >
•>: ; į ' i * * . - ■ ■ . ■ ' * -- • - ■ •

Komunistų partinė spauda 
apie tą katastrofą nepriminė nė 
vienu žodžiu. ’

a ir laisves W i , . T 1 • • • 
užgrodami Grybu metai Lenkijoj 

riJ LONDONAS.
deda^ kupiną saują pornografi- sPauda raio- kad Lenkijoje šie-

Varšuvos

jos.
“Prieteliau, pabučiavimu 

įduodi žmogaus sūnų”. T. 
•Marijonai turėtų žinoti, kur 
parašyta ir ką reiškia...

Lietuvos liaudis sakydavo

tu 
T. 

tai

• Kongo ir Ugandos srityse i 
yra didžiausių beždžionių gimi-j 
nė-gorilos. Jų patinai užauga į 
iki .5 pėdų ir 8 colių ūgio, sve-^ 
Tia 370—120 svarų. Patelės yra 
viena pėda žemesnės ir sveria!

rila buvo nušautas 1921 m. Kon, 
go kalnuose. Jis buvo 6 pėdų ir, 
2 colių ūgio.

• Mažiausios beždžionės 
mandrilai gyvena Peni, Ekva- • 
dore ir Brazilijoje. Jų ūgis yra r 
iki 12 colių, o svoris iki 2.81 un 
ei jų. Žinoma, kad viena beždžio
nė gyveno 46 metus.

t

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TeieL: T Own hall 3-2108-9

4605-07 So. HERMITAGE AVEMTE
TeL: lArir 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-?

met. labai geri grybų metai. 
Kiekvienas grybautojas savait
galiais parsineša krepšius gai-

Chicago!
Lietuvių

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAUKYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUAM1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

Laidotuvių
DireKtorių
Associacijos

dienraščiu, bet vis dėl to... Juk
f. ji leidžia vienuoliai kunigai. Pir- ‘ kad jei žmonės tyli (nekovoja 

marrie Draugo puslapyje spaus- prieš blogį. D^ T.), tai pilkasis
, dina Liet. Katalikų Bažnyčios akmenėlis prakalba. 0 tada atsi 
. Kronikas, Aušros ištraukas, do- , tinka kas nors baisaus, labai bai- 
rkumentus, .persunktus paverg- saus...

... . ..... Jaučiame ir matome, kad blo-1
gis, prisidengęs kultūra, prisi-i 

'-’N; taikymu prie “laiko dvasios” ir;
N kitais gan mandriais vardais i 

’ 1 smu£d° moralę, verčia bailiais*
ir prisitaikėliais. į

i Nebegalima tylėti, kad akme-1 
I nelis neprakalbėtų...

(Pabaiga)

O^inng Parrels Express Corp.
MA9QVET7E GIFT parcels SERVICE 

I5O1 W St.. Chlc*9o. Ill 40629. — TH. WA 5-2737 
37J Se et„ CM090. III. 60604. — T»l. 254-8328

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A TESTS TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SKkRAUSTYMZI

Balerina ■HR

PfeR 4 NN UM

PASSBOOK
ACCOUNTS

PER ANNUM 

$5000 or more

30 months

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS
Vl«o« proflrtrnot H W0PA, 

1490 Ml. A. M.

Ll.tuvlv kalba: kasdien nuo pir-; 
madienio iki penktadienio 12:30 
— l.-OO v&l. popet — SešUdieni 
Ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
ral. ryto.

Talef4 HEmfeck 4-141J

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ.

CHICAGO, ILL. 60629

Gėlės nsoms progoms 
BEVERLY MILLS GĖLINYČIA 

x x443 WES1 63r4 dlKEEl
Telefonai: PR 8-0833 |r PR 8-0834 

Taip pal naujoji Barbaros ii 
Gene Drishiy Krautuvė

THE DAISY STORE 
¥918 Southwest Hwy, Oak Lawn 

Tat 499-1318

Leidime* — Pilna apdravda 
eema kaina

T»l. WA 5-4043

Apdr»wfet perkreuefyme* 
ii įvairių atstumu

ANTANAS VILIMAS
T»l. 376-1882 irt* 376-5994

i

MARIJA NOREIKIENe
A SMih vhitAib HI MlhlM•• Tel WA 5-278*1

. O4«irt Mr bra Iriu

maistas it eueofos umdhiv

HIGH RATES 7^%
PAID QUARTERLY AT 

eertificita 
S5000 or njoreBRIGHTON

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE,

»
5

BUTKUS- VASAITIS
I44C So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

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

mniBca5?

PER ANNUM 

$1000 or more 
1 year min.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69tb STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667X
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hiik, Hl. 974-4410

■ GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVĖ. TeL: YArda 7-1138-1139

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1J11
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Kas čia dabar darosi? — LB (R) Vid. Vakarų Apy
gardos Valdyba Š. m. rugpiūčio 
21 d., sekmadienį, rengia linjcs- 
iną gegužinę p. O. Bruzgulie- 
nės sode, 8274 S. Kean Avė., 
prie Lietuvių Tautinių kapinių. 
Veiks barąs ir virtuvė, gros A. 
Ramonio orkestras. Pradžia 
12 vai. dienos. Kviečiame vi
sus! Y (Pr.)

E AL ESTATE
Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

jo durtuvų nė tankų. Rusai su- 
. ! tartimis ir įsakymais patvarkė, 

kad Suomijos ekonomija pri
klausytų nuo Sov. Sąjungos. 
Todėl m. vadinamosios
Naktinės šalpos periodu Sovie
tų Sąjungos ambasadorius at
šaukė prekybos sutartį ir tuo 
privertė prosuomišką Suomijos

■ vyriausybę atsistatydinti.
j Dabar Eurokomunizmo ma-

(Atkelta iš 3 psl.) ( 
gr;.’.mti neaptlairų rusų bėglį, į- 
sakiusį lėktuvo pilotui skristi į 
Švediją. Tačiau Suomijos žmo-l' 
nės bėglių atžvilgiu neturi daug 
priekaištų, nors visi žino, kad 
padėtis bėgliams yra 
ir gali pasitaikyti 
JM-

Patys suomiai, ypatingai tech 
nikai bei įvairūs pramonės spe-J^ju norima finlandizuoti va-

Europą. Finlandizavimo

rizikinga 
provokaci-

ralistai, stengiasi išvykti j Šve-: kary
diją ir kitus industrinius kraš-įžymės reiškiasi išeivijos lietu- Yenkeliūnienei iš Miami, Flori- 

Nežiūrint, kad suomiai 'viuose. Finlandizatorių gausu doje, ir Adelei Kazanauskienei 
individualiomis paja- tiltų statytojų ir bendradarbiai! iš Urbanos, Illinois, už anksty- 

užima 14-tą vietą, taĮtojų bei kitokiomis aplinkybė- bą prenumeratų pratęsimą ir 
už ta proga atsiųstas aukas N’au 
jienų paramai. Dėkui tautiečiui 
iš Burbank apylinkės, atkreipu
siam savo dėmesį į Naujienas 
ir jas užsisakiusiam vieneriems 
metams.

tus.
savo
molius

čiau per pirmuosius 6 šių metų!injs patekusių ant sovietinės me 
mėnesius iš Suomijos iškeliavo jškerės tarpe. Poros Amerikos 
apie 3,500 įvairių specialistų, (lietuvių prichoiogų viešnagės 

Nors suomiai vra pasigėrėti-'okuP- Lietuvoje bei'jų elgsena 
no drąsumo ir tokios pat 'laiky-irodo’ kad ^landizacija ir Son- 
senos, tačiau laisvėjimas ten nelnenfeldto doktrina bus vykdo- 
nmnatomas. Tokio laisvėjimo 
pastangos buvo pasireiškusios 
visą dešimtmetį anksčiau už 
Pragos pavasarį. Tik suomių 
nuotaikoms numalšinti nereikė-

mos dangstantis patriotizmu ir 
net rezistencija, bet ji pasireiš
kia tik prieš Amerikos Lietuvių 
Tarybą, 

v

(Pabaiga)

_  Dėkui ponioms: Bronei ( • Vytautais F. BeHajus nuda
rė rinkinį straipsnių iš lietuvių 
gyvenimo bei buities ir papro
čių 2-je Nepriklausomybės de-. 
kadoje. Dalis tų straipsnių bu
vo lietuvių spaudoje apie 1930 
m., dalis liečia Lietuvos žydus. 
Iliustruota knyga anglų kalboj, 
pavadinta “Ona”, bus išleista 
folkloro žurnalo Viltis 36-se me 
tinėse rugsėjo 22 d. Iki tol užsi
sakiusiems knyga kainuoja 2.50 
dol., vėliau kainuos $4., Užsaky
mus prašoma siųsti dabar: V.F. 
Beliajus, P. O. Box 1226, Den
ver, CO. 80201. (Pr.)

—‘ Autobusai į Lietuvių Tau
tines kapines eis sekmadieniais 
nemokamai iki Darbo Dienos 
Nuo Archer Avė. ir Harlem 
Ave. išeis 11 vai. ryto, 12, 1 ir 
2 vai. popiet. Sustos prie 63- 
čios ir Archer, Summit. Iš ka
pinių paskutinis autobusas išeis 
4:30 vai- p. p. Informacijų tei
raukitės kapinių raštinėje. Tel. 
458-0638. (Pr.)

HELP WANTED — MALk 
Darbininku Reikia

WELDERS—ARC

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
- (R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

1% AUKŠTO MŪRINIS, 3 miega
mieji, du vonios kambariai, gražiai 
išlaikytas Marquette Parke.

PUIKI PROGA — geležies išdirbi
nių krautuvė (Hardware) su namu. 
Reikia skubiai parduoti. Labai pelnin
gas biznis.

ŠIMAITIS REALTY

užsisakant. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites ne 
mokamai pagal gautus pageida 
vimus arba platintojų atsiųstus 
galimų skaitytojų adresus.

— Dailininkės'ir meniškų go
belenų audėjos Janinos Monku- 
tės-Marks įdomūs įspūdžiai iš 
jos kelionės į Tolimuosius Ry-

— Antanas Dumčius iš Cicero 
atsiuntė tokį laiškeli: “Prašau 
siuntinėti Naujienas vienerius 
metus p. Jonui Duobai į Sault 
Ste. Marie,Ont.,Kanada, nuordy-
tu adresu. Įdedu čekį §35: §30 tus, Azijos Pietryčiu^ ir kont- 
už prenumeratą ir $5 Mašinų rastų šalį — Indiją greičiausio- 
fondui”. Sveikindami naują mis dienomis pradedami spaus- 
skaitotoją p. J. Duobą, nuošir- dinti Naujienų atkarpoje. Auto- 
džiai dėkojame p. A. Dumčiui rė Naujienų skaitytojams jau 
už aukas ir už briangiausius da-’ 
lykus kiekvienam laikraščiui— 
naujus prenumeratorius. Visi 
skaitytojai prašomi remti Nau
jienas ir jas platinti darant pa
stangų rasti bent po vieną nau
ją prenumeratorių. Visi lietu
viai kviečiami atkreipti į- jas sa
vo asmenišką dėmesį, gerai su 
jomis susipažinti ir pareikšti 
savo asmenišką nuomonę jas

pažįstama iš jos ekspedicinės ke 
lionės į Cenutrinę Ameriką, vie
toje iš griuvėsių pažinti senovės 
indėnų buvusią kultūrą aprašy
mo Naujienose prieš keletą pie
tų. Praėjusį savaitgalį ji su. šei
ma- buvo nu vykę i Michigano ir 
Huron o ežerų santakoj e esančią 
Makinac salą;7Turtingą xšiaures 
Amerikos indėnų padavimais ir 
praeities istoriją. — ; 1;

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

P ATRIA CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

TeL 247-5081

JUBHJEJ1MŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 
Amcnxoi lietuvių aienrctoo neigėjus Dei lieaivUKoe spaudo* pirmu
mus ir atliekant būtinas pareigia imtinam lietuvybės SUttati tfcel- 
blamia Ntujlemi platinimo vajui.

<AUJIZNOS tvirtai stovi fa* kovoja if Lietuvos ir Rrerfty faetevfo Hisn, 
Midjuncw Ir necidėdiKus i sandėriui au okupantais ar ji IfiHcb 
tiniaii

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras Inrtitu- 
tijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą Kais, naalmetimo. reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas m mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama 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, siekiant visubtino lie
tuviškų reikalų renesaom. **
KAINUOJA: Chleagojt Ir Kanadoj* rrwtarna — SM.00, pu**I irwfy — FICM, 

trims min. — $150, vienam mėn, 1X00. KHot* JAV vl*f*<* matam* 
— 326.00, pusei mėty — $14-00, vienam mėn. — 32-50. Užsienine- 
** — 131.00 metame luslpažlnlmuf siunčiama wtvaHf aemekeaaeL

Praiomx naudoti žemiau pančių atkarpą.
■■■ M »■ ■■ 1MMV

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

Q Siunčiu dot Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio 
vajau* proga paremdama* lietuviiką tpaudą.

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

PAVARO® IR VARDAS --------------------------------------------

ADRESAS _______ _________________________________________

—Chicagos Anglijos-Britanijos

— Ponia Antonija Noviskis iš 
Marion, Ind., dvigubai parėmė 
Balfo šalpos darbus. Ji dalyva
vo Balfo metiniame piknike ir 
laimėjo $25 Taupymo lakštų 
dovanotą Standard Federal Tau-i 
pynio ir Skolinimo B-vės. Tą1
lakštą ji paaukojo per Balfą lie- Lietuvių klubas rengia pikniką-; 
tuvių šalpai. Balfo centras ir gegužinę rugpiūčio 21 d., sek- 
skj-riai ruošiasi bei planuoja sėk madienį, Vyčių salėje. Pradžia: 
mingai pravesti rudeninį va- 
jy-

— Ponia Sue Alverth iš Hi
ckory Hills pasakojo South town 
Economist korespondentei Joy
ce Macey apie lietuviško kuge
lio kepimą ir davė Lietuvoje 
gimusios ir augusios savo pro
senelės receptą. Reportažas ir 
receptas atspausdintas rugpiū
čio 17 d. laidoje kartu su po-

12 vai. Laukiam visų narių ir 
svečių. (Pr.) Klubo valdyba

— Naujienose galima gauti 
Viktoro Karoso knygą “Lietuj 
vos ryšys su Amerika.” 176 psl.^ 
$3.00. Persiuntimui paštu rei-J 
kia pridėti dar 50 centų. ;

— Dail ir Ptmios Vaitiekūnų' 
nios S. Alverth ir jos gamintoJ.išleistuvės Į Floridą ruošiamos? 
kugelio nuotrauka. š^m. rugpiūčio mėn.26 d. (penik-t

— Baltimorės Karaliaus Min-!vaL vak.• Šaulių Namūd-; 
se, 2419 W. 43rd St. Tuo "pačiu 
bus pristatyta1 visuomenei VJ. 
Vaitiekūno parašyta knyga ir jo^ 
vėliausi dailės darbai. Bus ati-į 
tinkama prdgrara&i.'^Atskiri"pa
kvietimai mebus siunčiami. Įėji
mas —fauka,. knygbs išleidimui. 
Maloniai ’ kvieSama ’visuomenė 
atsilankyti j’‘(Pr.) įnu' - • ' t

..„..j; b.'Rubšnho komitetas 
. ... -iv • *:.’i

daugo lituanistinė. mokykla vei
kia prie Lietuvių parapijos. Mo 
kyklos vedėja yra Kristiną Čę- 
sonięriė, 9909 Windflower Dr.,- 
Elicort City' MD. 21043. Ga-: 
vę.< informacijas mielai skelbsi
me ’ visų mokyklų mokslo metų 
pradžią it 'kitas svarbias žinias, 
pvz. apie veikiančias nemokan
čių lietuviškai klases,' tikslu su
tartinai vefkliaht panaikinti li- 
tuahistinj analfabetizmą.

Cicero,,, lituanistinių mo
kyklų mokinių tėvę susirinki1- 
mas svarbiais reikalais bus 
Tugpiūčio 26 d., 7 vai. vak. šv. 
Antano Lietuvių parapijos sa-j Hams pigi TERM apdrauda: 
Įėję. Mokyklos vedėjas yra J.’$1,000 tik už 3 doL 'metams. 
Jokubka, o tėvų komiteto pirm. Į Jiems yra ir Taupomoji — Et. 
K. Razma.

■ — Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo$100 'iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių; Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ;iir jaunuo?

— Illinois valstijos loterijoje 
rūginčio 1 8d. Bonanza trauki
me laimėjo 83, 978 ir 8312, 
spalva geltona. Grand Prix trau 
kime laimėjo 49, 35, 46, 6400 ir 
21967, spalva žalia.

dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudą organizacijų na; 
riams — tik $2 už $1,000 ap^ 
draudą. Dėl šių ir kitokių in< 
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
Tel. 421-6100. .!

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

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

Jvews Kspsčinskss, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapaėlnsksv IŠEIVIO DALIA Atsiminimai, Išeivio Dalis 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS JSPŪDtlAI KOMUNISTU PAVERGTO* LfETUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Veizaus aprašymai, ką Ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka Jai žmonės pasakė. 95 psL Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M. ZoUenko. SATYRINES NOVELĖS Genialaus rusu rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusk kaina X2.

D. Kuraitis, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intxuristo ir agitpropo propaganda bei 
užmasksvimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apia prūsų likimą. 
Kaina S2.

Vinos tomaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

tie Ir kiti leidiniai yra rrsnanl ,
NAUJIENOSE, 1732 U. HALSTED ST., CHICAGO/ fLU 604et 

rHUenkMf tttaakaRf lr prldeM*
er jNelefnf

———

Experienced in steel stainless and 
aluminum. Must read blueprint, 
speak and understand English.

Steady work, many benefits.
Apply in person at
650 So. 28th Ave.

BELLWOOD, ILLINOIS

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd SL Teh 436-7878

BUDRAITIS REALTY

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.
7 KAMBARIŲ gražaus mūro, labai 
švarus bungalow ir 2 auto mūro ga
ražas. Naujas šildymas, elektra. Arti 
Paramos. $24,400.

ekstra priedų, 
Arti bažnyčios

mūro namas.

MECHANIC
SET-UP MAN

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

LADY LORA COMPANY
8340 S. Birkhoff

Chicago, III.
. (600 ,West)-

487-9191

ELECTRICIAN 
•^^^AIN^NANCE^ - ; 

r . ^j Jlor plant in heavy metals 
. : industry.

Steady employment with all
; company benefits;

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ. WRITE AND SPEAK 
57 „ ENGLISH. ---

R. ,IJAyiN & SONS^ING^
3426 S. Kedzie Ave., Chicago. 

(Equal Oppqrtunity Employer)

For ?plant in heavy
-z / metalS'industry. \ r 
Applicants must have well 

rounded mechanical, background c 
conveyor systems, overhead cranes.

hydraulic systems and- other 
plant machinery.

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

3426 S. KEDZIE AVE. 
An equal opportunity employer

SLITTER OPERATOR 
STAINLESS STEEL

For leading stainless steel service 
center... Fringe benefits.

Contact Ed Oliver.
STAINLESS SALES

CORP.
5819 W. Ogden Ave. 

x Cicero. HL 
656-7650

MACHINISTS 
JOURNEYMEN

Clean, modern plant needs versatile 
machinists.
Excellent benefits include: paid in
surance & pension plan. 10 paid holi
days and other liberal benefits.

Apply in Person
9 A.M. to 3 P.M.

DURA — CONTAINERS
7300 S. Narragasett 

Bedford Park. I1L
An Equal Opportunity Emplayer

Mechanics
SET—UP 

MECHANICS
Punch press & fabricating 
chanics.
Excellent benefits include: 
surance & pension plan. 10 
days and other liberal benefits.

Apply in Person 
9 A.M. to 3 P.M.

DURA — CONTAINERS
7300 S. Narragasett 

Bedford Park. Hl.
An Equal Opportunity Employer

line me-

paid in- 
paid holi

SLITTER OPERATORS
Some experience operating metal 

coil sliters.
2-nd and 3-rd Shifts.*
Start at $5.36 an Hour to $6.04

Hour in 15 Month.
2- nd Shift premium 15 cents.
3- rd Shift premium 17 cents.
Excelent benefits.
Must read and write English.

Apply in person.
Ask for Mr. Peterson.

EDGECOMB METALS
3348 So. Pulaski Rd.

An Equal Opportunity Employer

an

įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — patenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur BUILDERS AND CONTRACTORS 

Namų Statyba ir Remontas

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southern Building 
Regionai Office Cameo Tower Build- 
ing. v- ,.

7234 West North Avenue
Elmwood Park, Illinois 60635

. ’ Area Code 312 771-8200
į ? ANNA DOCHES

Uthuaniari Representative

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

1 Tel. 927-3559 •

Siuntiniai į Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avo. 
Chicago; 11L .50632. Te i. YA 7-598C

DAŽYTOJAS
• • -3 ’ - > - - J-'' - • ♦

4612 S/ Paulina St.
(Town of Lakti -

Dažo namus Ii lauko Ir K vidaus. 
Darbas 9a rantuotas.

Skambinti YA7-9107
STASYS ŠAKINIS

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

būti

REIKALINGI
INDUSTRINIŲ

SIUVIMO MAŠINŲ
OPERATORIAI

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

AMERICAN"'GUARD — IT MFG.
1240 No. Homan 

TeL 235-6436

RENTING IN GENERAL 
N u e m o «

PRIE JAUNIMO CENTRO išnuo- 
muojamas 4 kamb. butas šu 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 
vai. vak.

MISCELLANEOUS ’ 
IvalrOs Dalykai

PARDUDAMAS valgomojo kamba
rio komplektas — stalas ir 6 apmuš
tos kėdės, viskas beveik nauja, labai 
gerame stovyje, išsikeliant į mažesnį 
butų; Teirautis tel- GR 6-2924 rytais 
arba 737-1126 popiečiais ir vakarais.

—Lietuvių Pensininkų Sąjungos 
valdyba organizuoja savo na
riams išvykų j gamtą: Illinois 
Beach State Park, Zion, rugp. 
23 d., antradienį, 9 v. ryto. Bu
šas išeis nuo G&ge Park Field
house. Prašome bent vieną die
ną anksčiau paskambinti* ir re
gistruotis pas Karaziją 376- 
6342. Juozas Skeivys

62—80 NL AMŽIAUS VAIRUOTO JAI 
; Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas- pensininkams

g. 4645_So. ASHLAND - -AV-t^r^ 
 52M775

LAIKRODŽIAI fr BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas . 
“ 2646 WEST 69ih STREET

Telef.: REpuHIc 7-1941

INCOME TAX SERVICE

M. 11 M KUS 
Notary Public

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ava., Hot Springs, Ark. 

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

■***■ pu TlenlnteU 
UetavJ Ht H nlnlrĮ

ChloMo> r

Lnormaną 
MtaURŠTEINĄ 

26X5S2S 
ir 

įffjąy 677-8439 
(buto)

185 North Waba*h Arma

BEST THINGS IN UFE

l^ail Frank Zapoflt

GA 4-8654

tnrt mi>

Sule Farm Life Insurance Company

SKAITYK IR KITAM PATARK 

’ SKAITYTI "NAUJIENAS*

I — mainhinqa cmka*o a, iLk.— Saturday, August 20, 1977.


