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Brežnevas pasižadėjo nesikišti į Jugoslavijos 
ikbmunisty partijos valstybės valdymo reikalus
MASKVA. Rusija. — Jugoslavijos prezidentas Tito Broz, ke

lių patarėjų lydimas, keturias dienas tarėsi su Brežnevu ir kitais 
Sovietų Sąjungos valdovais.

Iki šio meto sovietų valdžia, 
neatspausdino- diktatoriaus kal
bos, pasakytos jo garbei suruoš
tame bankete. Tito labai aštriai' 
kritikavo buvusias Rusijos ko
munistų partijos vadovybes, bet 
nepaliko zir dabartinės, j.

Pasirašęs susitarimą, Tito iš
skrenda į Baikalo ežero pakraštį, 

■pailsės, o vėliau rengiasi skristi 
į'Pekiną. . - . .

Nenori, kad rusai kištųsi į 
Jugoslaviją

Naujai pasirašytoje sutartyje
Tito Broz pasižada, draugiškai 
bendradarbiauti su Sovietų Są
junga,’bet išreikalavo iš Brež- 

. nevo oficialaus pasižadėjimo ne
sikišti į sūvęrenines Jugoslavi- 

J Jos teises. Brežnevas: prižadėjo
gerbti Jugoslavijos nepriklauso-

TRUMPAI K VISUR

' ..... ..

8,000 SATURNO NUOTRAUKAS
Keleivis

' Jugoslavijos vidaus reikalus^
Brežnevas’ viešai1J pripažino, 

kad Jugoslavija turi teisę'pasi
rinkti’kitą komunistinę vysty
mosi kelią.

Brežnevas pareikalavo, kad 
ir Tito nesikištų Į Rusijos vidaus 
reikalus. Brežnevas žino, kad 
ir pačioje Rusijoje yra didokas 
nepatenkintų komunistų skai
čius.-lito juos pažįsta, gali da
ryti) juos įtakos. Brežnevas ne
nori,' kad Tito šalininkai ban
dytų sukti galvas Rusijos ar ru
sų okupuotų kraštųkomunis

tams. 1

Australijos valdžia 
uždraudė streikus
CANBERRA, Australija. — 

Rinkimus pralaimėję darbiečiai 
bandė suorganizuoti valstybės 
tarnautojus į unijas ir paskelbti 
kelis streikus. Tuo tarpu Aus
tralijos parlamentas priėmė įs
tatymą, kuris draudžia bet ko
kiems valstybės tarnautojams 
skelbti streiką.
. Darbiečiai reikalauja, kad 
premjeras Frazer šauktų naujus 
rinkimus i parlamentą. Darbie
čiai mano, kad dabar galėtų 
laimėti daugiau atstovų parla
mente.

Bet premjeras Frazer nesiren
gia vesti rinkimų. Dabartinia
me parlamente jis turi 5 atsto- 
tovų daugumas, gali laisvai val
dyti kraštą ir pravesti reikalin
gus įstatymus.

— Los Angeles teismas nuta
rė toliau nebeieškoti milijonie
riaus Howard R. Hughes testa
mento. Iki šio meto rastieji bu
vo klastoti.

Darbo partijos pergalė 
Birmingame

LONDONAS. Rinkimuose Bir
mingame ketvirtadienį kairieji 
ir dešinieji ekstremistai liko 
visiškai “sumušti”, šio miesto 
gyventojai balsuodami boikota
vo kaip radikalų, taip rasistui 
atsišaukimus ir savo balsais pa
dėjo Darbo partijos kandidatui 
John Sever lengvą pergalę kon- 
teste dėl tuščios vietos parla
mente. Distriktas Ladywood, 
kur viešuose dangoraižiuose gy
vena visų rūšių beturčių nuo- ’ ' 
mininkai, yra darbiečių terito-I 
rija, tačiau didelė inflacija ir. 
didėjantis nedarba^^ūnkina ir 
darbiečių^pozicij tačiau Bir-
mingamo rinkimai parodė, kad 
darbiečiai tebėra darbininkų-pa? 
tikimiausi, kadangi Socialistų 
Darbininkų partijos kandidatas 
tegavo 6 balsus, o Tautinis Frorij 
tas vos vieną balsą. ■

Etiopijoje karas atsinaujino
NAIROBI, Kenija. Somalijoje‘kurs per metus specialiu .44. ka- 

savo bazę turintieji partizanai 
sukilėliai vėl atnaujino kovas 
paimti likusią pietryčių Ogadę- 
no dykumos dalį. Naujos kovas 
vyksta prie Etiopijos barjero, 
pastatyto birželio mėnesį, kad 
užkirtus sukilėliams kelią į 
Etiopijos sostinę Adis Ababą. 
Etiopija kaltina, kad kovose da
lyvauja Somalijos kariuomenė. 
Somalij a tvirtina, kad kovoto
jai yra pačioje Etiopijoje gimę 
pabėgėliai, kurie kovoja, siek
dami savo sričiai — Ogaden ir 
Eritrėjai nepriklausomybės.
Komunistai “valo” Kambodiją

BANGKOK. TaIMndas. Tai> 
landą pasiekė pranešimas skel
bia, kad Kambodijos sostinėje 
Phnom Penh komunistai pra
dėjo gyventojų “valymą” ma
sinėmis ekzekucijomis. Valdan
čioji Hhmer Rouge komunistų 
gauja dar vasario mėnesį suse-; 
kė suokalbį nuversti Kambodi
jos komunistinę valdžią du mė
nesius anksčiau perversmui sku
tos datos. Tuomet Kambodijos 
premjeras Saloth Sar pasisavi
no prezidento Khieu Samphano 
ir užsienių reik, ministerio vie
tas ir vis labiau gilina komuni
stinį terorą.

Šiomis dienomis Amerikos lakūnai parodė, kaip jie moka organizuotai skrai- 
Pąveiksle matome gabių jaunų vyrų 

kylančių į aukštybes. I ’U

Giedras.
Saulė teka 6:04, leidžiasi 7:43

s Berkowitz globėjai
Į NEW YORK AS. Suėmus pla- 
Įčiai pagarsėjusį, “Šamo Sūnu- 
Imi” besivadinantį .piktadarį/

Blue Crosssudraus, 
■iši lupikautojus

NEW Y0RKAS. — Galingo
ji Amerikos Mėlynojo Kryžiaus 
Asociacija, turinti apdraudusi 
85 milijonus.žmoriių, pradės nuo 
-ateinančio sausio 1 dienos pro-; 

■ gramą laikyti žemiau ligoninių 
■kainas ir draudimo premijas.
' Naujoji programa panaudos

rius, kurie turės surasti ir pa
šalinti skriaudas, sukčiavimus 
ir lupikavimus, pasakė Sveika
tos Draudimo Asociacijos prezi-

libro revolveriu nušovė 6 jau
nas moteris, kurs pasirodė besąs 
24 metų amžiaus David Berko
witz, įtakingų tarpe kilo neri
mas ir New Yorko Miesto Krim-i
nalinės Justicijos Agentūra už- -specialius suktybių investigato- 
siimanti patarimais teisėjams 
užstatų skyrimo klausimais, pa
tarė teisėjui, kurio žinioje yra 
“Šamo Sūnus” David Berkowiz,
jį paleisti laisvėn, pasitenkinant dentas Walter J. McNerney. 

“Jei pasiseks, ligoninių sąskai
tos ir apdraudos premijos gal 
tiek aliarmuojančiai nebedidės, 
kaip pastaraisiais metais”. Me
dicinos kainos paskutiniais ke- 
leriais (metais didėjo po 15 nuo
šimčių kasmet, dukart daugiau 
kaip visos kitos kainos.

Programoje be kt. numatyta 
eliminuoti bereikalingas opera
cijas, per ilgai laikymą ligoni
nėje, nereikalingus laboratorijų 
ir X-Ray darymus, patologinius 
ir radiologinius perdėtus tyrimus

Pralaimėjęs Spasky

ŽENEVA, Šveicarija.:— Bu
vęs pasaulio šachmatų, čempio
nas Boris Spasky laimėjo prieš
paskutinį žaidimą, jis supliekė 
vengrą Lajos Portisch.

Dabar Spasky dar turės per
siimti su Viktoru Korčnojum. 
Jeigu jis pajėgs ir Korčnojų su-

— Anacin bendrovei teismas 
įsakė ruošiamuose garsinimuose 
nevartoti žodžių “geresnis už ki
tus vaistus”. Nustatyta, kad ana 
cinas nėra geresnis. '

— Teismas atsisakė paskirti 
užstatu suimtam žmonių žudi
kui David Berkowitz, Šamo Sū
nui.

jo paties pasižadėjimu, kadangi 
Berkowitz turįs “stiprius ryšius 
su savo bendruomene” ir kadan
gi turįs savo vietą kur gyventi, 

f tarnybą (pusę metų tarnavo 
, pašto įstaigoje) ir dar nebuvęs 
teismo baustas.

Kai New Yorko miesto meras 
Abraham Beame “įsiutęs” dėl 
tokio tos agentūros “patarimo”, 
apie tai papasakojo spaudos kon
ferencijoje. įspėdamas, kad “Ša
mo Sūnaus” byloj joks teisėjas 
tokio patarimo nepriimtų, tuo
met tos Kriminalinės Justicijos 
Agentūros direktorius Jeremy 
Travis pasiteisino sakydamas: 
“Mes ir nesitikime, kad kiekvie- j 
ną patarimą priimtų. Visa, ką 
mes teisėjui pasakėme tai, kad 
jis (Berkowitz) turi stiprius ry-. 
šius, nieko daugiau”.
Tardomas Indiros Gandhi sūnus

NEW DELHI. Sanjaj Gand
hi,'buvusios ministerės pirmi
ninkės sūnus pažadėtas iki teis
mo paleisti už užstatą korupci
jos byloje, kurioje jis yra kal
tinamas kartu su 3-mis savo .mo 
tinos buv. ministeriais. Stebėto
jai mano, kad dabar valdančio-1 
ji Indijos Jonata partijos val
džia ruošia bylą Gandhi kom
panijai.

lės žaisti su Pasaulio čempionu 
Anatolijum Karpovu, dar nelai
mėjusiu nei vienų tarptautinių 
šachmatininkų pirmenybių.

Pasaulio čempijonas Bobby 
Fischer sumušęs Borisą Spasky, 
skaito apie Ženevoje vykstan
čius žaidimus ir nežino, kas da
ryti. Jis nepripažįsta šachma
tininkų federacijos nustatytų 
taisyklių žaidimams, bet jį pik
tumas ima, kai sovietų čempi- 
jonai gali nusinešti visus pini
gus.

— Ziono piktadariai išžudė vi
sas ežere ilgus metus saugotas 
gerves.

ir t. t. Mat, juo daugiau tyri
mų, tuo daugiau pinigų.

Hayworth apylinkės laukų darbininką Dan Quick iš nelaimės 
išgelbėjo trektorius. Kai pajuto, /kad artėja Kalifornijoje siautu- • 

si audra, jis pritūpė prie traktoriaus. Už poros sekundžių audra 
trenki j traktorig klėties stog#. (Laimė, kad vyras laiku saugioje 
vietoje pritūpė. Jeigu butu bandęs bėgti, tai stogo dalis buty |j 
mirtinai orispaudutL Quick turėjo daug bėdos išsikapstyti iš 
užvėrtto lauro.

iš arti apžiūrės Saturną, Jupiterį 
ir praneš apie erdvės naujoves

CAPE CANAVERAL, Fla. — Praeitą šeštadienį galinga ra
keta paleistas j erdvę Keleivis II, kuris pirmon eilėn iš arti apžiū 
rėš Saturną, o vėliau bandys pasiekti Jupiterį, kurį bandys nufo
tografuoti iš kelių pusių, labai atidžiai seks jo mėnulius, ir pra
neš Amerikos erdvių stebėjimo stotims bet kokias erdvėje ir ilgoje 
kelionėje pastebėtas naujoves.

Rugsėjo 1 dieną iš Floridos 
pakils į erdvę Keleivis I, kuris 
skris tiesiai į Uraną, kad galėtų 
pranešti, kas darosi šioje tolimo
je planetoje. Amerikiečiai jau 
turi gana tikslių žinių apie Sau
lės palydovus, bet jie yra įsiti- 
kine, kad šeštadienį paleistasis 
Keleivis II galės arčiau priartėti 
prie Saturno ir Jupiterio, kad 
galėtų padaryti tikslesnių nuo
traukų ir pasiųsti jas Žemėn. 
Abu Erdvių Keleiviai turi ne
paprastai galingas priemones 
fotografijoms perduoti.

Amerikiečiam labai svarbu tu-

Italija pareikalavo 
grąžinti pavogtą nacį

SOLTAU, Vokietija. — Itali
jai formaliai pareikalavus grą
žinti nuteistą karo kriminalistą 
nacį Herbertą Kaplerį atsiliepė 
jo žmona Anneliese, pareikšda
ma, kad savo sergantį vyrą, be^- 
sveriantį vos 10.5 svarus, iš Ita
lijos karo ligoninės beveik po 
pažastim nešdama išgabeno jį 
pati viena be jokios kieno pa
galbos, kadangi jis esąs “giliai s

rėti tikslių žinių apie Erdvę ir tikintis krikšcioniš’t ir kalbėjęs 
apie nusižudymą.;, .

Vokiečių valdininkai patyir- 
.tino,, kad Kapleris, sergan
tis vidurių vėžiu, prieš keletą 
.dienų pabėgęs is’IfąEjbs, gyve
na Vokietijos’šiaurės miestelyje, 
Soltau. Dėl reikalavimo ji gra- 
žinti laikysis. Europos ekstra- 
dicijų konvencijos, r -

Buvęs nacių SS pulk. Herbert 
Kapler karo metais buvo vo
kiečių policijos Romos viršinin
ku, kurs už 32 vokiečių nugala
bijimą ' kerštui ekzekutavo 335 
Romos italus.

ROMA. —Kariuomenės auto
ritetų įsakymu areštuoti du ita
lai policininkai, kurie karo ligo
ninėje saugojo visam amžiui nu
teistą karo kriminalistą ir nesu
trukdė jam pabėgti.

Italija pareikalavo Vokietijos 
Kaplerį grąžinti, bet Vakarų 
Vokietijos konstitucija draudžia 
vokiečius išduoti.

Saulės palydovus. Amerikie
čiai astronautai jau buvo pasie
kę Mėnulį, ji. apžiurę jo ir parne
šė Žemėn'kelis Mėnulio' akmenų 
gabalus. Chemikai: specialistai 
tuos ' 'gabalus- tyrinėjo !ir . daro 
išvadas apie visą Saulės siste
mos susidarymą bei veikiančias 
jėgas. Amerikiečiai • pasiuntė 
Erdvių Marinus į Marsą,f kiirie 
suteikė tikslių žinių apie šią pla
netą. Amerikiečiams svarbu yra 
Keleivio H iš erdvės perduoda
mos žinios, bet jiems dar svar
biau patikrinti, kaip tiksliai jie 
gali apskaičiuoti į Erdvę leidžia 
mu Keleivių kelius, jų kryptį, 
kaip jie registruoja erdvėje vi
są laiką besisupančias bangas, 
kokio stiprumo artimoje ir to
limesnėje erdvfeje yra įvairūs 
radijo spinduliai. Chruščiovas 
taip pat labai norėjo pasiųsti 
sovietų kosmonautus į Mėnulį, 
bet sovietų mbkslininkai nepa
jėgę padaryti reikalingų apskai
čiavimų. Amerikiečių mokslo 
žinios yra gilesnės ir tikslesnės, 
apskaičiavimai tikslesni ir mok
slininkai apdairesni. Anksčiau 
rusai vogdavo amerikiečių moks
lo žinias, bet dabar jiems sun
kiau, o jeigu kurią studiją ir pa
jėgia pavogti, tai josios nesu- 

,pranta.
Saturnas yra šeštoji Saulės 

planeta. Ji yra virš bilijono my
lių atstumoje nuo Saulės. Sa
turną supa įvairaus 
dujų žiedai, f ... r v.
ti aplink Saulę reikia 29 metų! žadėjo 
ir 168 dienų. Saturną gaubia 
24,000 mylių dujų sluoksnis. Jo 
masė yra 95 kartus didesnė, ne
gu Žemės. Jupiteris yra dides
nis už Saturną. Jupiterio skers
muo yra 142,(MM) kilometrų. 11 
kartų didesnis už žemės skers
menį. Jupiteris labai greitai su
kasi. Jis apsisuka apie savo ašį 
į 10 valandų be penkių minučių. 
Jupiterio masė yra 318 kartų 
didesnė, negu žemė masė.

šeštadienį paleistas Keleivis 
II galės viską fotografuoti, kas 
Jupiteryje bus kilometro dydžio. 
Jeigu ' upelis, plyšys ar akmuo 
bus mažesnis kilometro, tai Ke
leivių atsiųstoji fotografija ne-

Evanstono protestas 
prieš mokesčius

EVANSTON, Ill. — Valstijos, 
apskrities ir miesto valdininkai 
neįstengė patenkinti Evansto

no namų savininkų, trečiadienio 
vakarą susirinkusių protestuoti 
prieš nuosavybės mokesčių kėli
mą. Illinois valst. atstovas

tankumo j w^ds Bowman (I)., Chicago), 
Saturnui apsisuk- tkurs tą susirinkimą globojo, pri- 

_ > '•skalauti specialios sei
mo sesijos ištirti ir reformuoti 
visą nuosavybės mokesčių siste
mą. Jis proponavo, kad reikia 
mokesčiams už sodybas iš na
mų įvertinimo sumos nuolaidą 
iš $1.500 padidinti iki $2,500.

Nepaisant paties Bowmano 
ir kitų aiškinimų, didžiuma au
ditorijos atrodę lyg apkurtę, pa
stebi reporteris.

— Chicagos mero Bilandico 
motina išvežta j ligoninę, bet ji 
taisosi.

’ ■- • ■ V-------- . ■ l

parodys, bet jeigu bus didesnė, 
tai gal ir visi galėsime pasižiū
rėti.

■ * I



skaitytoju balsai

CHICAGOS MALDININKAI NECEDAH
Maldininkų grupė, vado va u- 

jama p-lės G. Budrytės, eilę me 
tų vyksta j Visęonsinę, Nedda.

Kas yra Necidoje? 11)50 me
talą gegužės 29 d. paprastai kai
mietei Mary Ann Van Hoof pa
sirodė Dievo Motina. Ji prašė 
karštai ir pamaldžiai kalbėti rą
žančių už atsivertimą nusidėjė
lių: **Waxe up, America!”

Kalbama, k:ui per šį pasiro
dymą saulė šokinėjusi, ką ma
te apie 100,000 žmonių. Antras 
pasirodymas buvęs 1950 m. ge
gužės 30 d., trecias rugpiūčio 

ketvirtas spalio 7, penktas 
1968 m. rugpiūčio 15, šeštas tų 
pat metų spalio 7.

Pilgrimams lankyti tą vielą 
kiekvienais metais nustatytos 
šios datos:

Balandžio 7 d., 10 vai., gegu
žės 28 d. 1 val.? gegužės 29 ir 
30, birželio 4 ir 16 d.d., rugpiū
čio 15, spalio 7 d. 1 vai. po pie
tų, lapkričio 12 d. 1 vai. ryto.

Kaip atrodo ta vieta? Perva
žiavus Necidos miesščiuką, gelž- 
kelį'upe—pušynėiis^kelet,os ake 
rių plotas. Pastatytos kelios ko
plyčios. Jos gaDL^grąžios,’ masy
vios. Jose Matinės švenčiausios 
pasirodymas kaimietei, nukry
žiuotas Kristus. Paskutinė va
karienė, šv.’ Pranciškaus Asižie- 
čio statula ir kitos. Keli pasta
tai, Mrs. Hoof namas, iš kurio 
ji išėjo. . ,..

Po medžiu; kų^pasirodė Mo
tina Švenčiausia Motinos Šv. 
Statulą, vieno akerio aikštelė, 
gretimai tų trobesių, aptverta 
vielos tvorele. Visur gėlynai, 
blombai, pravesti takai — šali
gatviai. Maloni, rami aplinka. 
Krautuvė — devocionalų, spau-J 
dos. Spūstis krautuvėje didžiau
sias. Vis ką nors perka. Greti

mai statulos, vanduo, kurio 
žmonės, stovėdami eilėje, 
si, prisipildę butelius,

Keli akrai iškirsto p
mašinoms pasistatyti. Jų pripil
dyta visur. ;

Ekskursija vykome per Žoli
nę. Pamaldos buvo 15 min. 
prieš 6 , Andriuliu bažnyčioje. 
Nepatenkinti, kodėl ne Šv. Mer
gelės Marijos. Važiavome 45 
asmenys. Sumokėjome po 14 
dolerių ir dar keliolika, davėm 
(viso $14.OU) šoferiui. Išvažia
vom prieš 6 vai. ryto, ten jau 
buvom 11:30 vai. Važiuodami 
kalbėjome rožančių, giedojom. 
Nuvažiavę radom tūkstančius 
žmonių. Būdinga - daug jaunų 
žmonių. Tuo metu ėjo procesi
ja, nuo koplyčios, prie koply
čios. Visų rankose rąžančius. 
Matėsi atvežtų ligonių. Įsijun 
gėm ir mes.

Nekantriai laukėm visi 1 vai. 
Iš namelio išėjo Mrs. Van Hoof. 
Paprasta kaimietė, pensijos am
žiaus. Lydi giminės, prieleliai.. 
Klaupiasi į klaupką prieš Moti
nos Šv. statulą. Pėdos ilgumo 
kryžiumi laimina minią. Vėliau 
prie jos ėjo ir ji laimino tame 
akerio darželyje savo šeimos 
narius ir mažutėlius. Visi prie 
jos klaupėsi. Užtruko 1 valan
dą. Pakilo ir, lydima keliolikos 
asmenų, sugrįžo į savo namelį. 
Komentarai, giesmės, maldos 
tęsėsi iki 3 vai. Oras nuostabiai 
buvo puikus. Prasidėjus iškil
mėms, pradėjo lyti, minia pa
mažu skirstėsi.

Stebuklas!
Įtaigotas savo kaimyno duk

ters Danos važiuoti, džiaugiau
si nuvažiavęs. Jau autobuse iš
girdau daug nuostabių dalykų,

MIKAS ŠILEIKIS Rugiapjūtė

kurių neteko girdėti. Vienai po
emai prieš keletą metų pasikeitė 
rožančiaus lenciūgėlio spalva, 
apturėjo daug malonių. Kažkas 
nepaprasto.

Pasibaigus iškilmėms, priei
na prie manęs kaimynas J. J. 
ir rodo rąžančių. Girdi, jis bu
vo pirktas dar Lietuvoje. Len
ciūgėlis sidabrinis, žiūrėk, pasi
keitė į auksinę spalvą. Tikrai— 
taip. Garbė “būk būk Dievui Tė 
vui”, tas lenciūgėlis liko baltas. 
Tarp poterėlių auksinė spalva.

Jo klausiu: “Kur tu ta paju
tai?” Taip, jis juto Mrs. Hoof 
išeinant iš namo. Jis nustebo: 
Jam sušvito saulės spindulys 
akyse. Ir žiūri, pakitusi spalva 
lenciūgėlio. Klausiu: “Ką galvo 
jai tuo metu?* “Maniau, kad 
sn Mrs.. Hoof išėjimu pasirodys^ 
Motina švenčiausia.7’.

Sensacija! .Jęiąąęn, tokio Įs
pūdžio paveikti, j autobusą. Dar:

sporto olimpiados?

woman.

to buy Bonds. Regularly. Automatically, į 
That way, youre making a ręal investmeat a J 

your future. And in Americas, too.
So buy United States Savings Bonck
Right from the start, it s been an equal

’ Micfiy Pitcher loved her husband.
.• So much so, that when he went into batik
dįjrfngthe Revolution, she did too. Right by his side.

Then one day, whil< ' 
Ified by a British bullet.

Today, when it’s time to take 
rftock in their country, Americans 
buy U.S. Savings Bonds.

Hibeu you join the Payroll
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merica.

Balys PupMaigte

KARAS IR JO PASEKMĖS 
(Tęsinys)

ir Alytuje įsisteigė raudonosios armi- 
1 jos bazės, žydai ir dalis ūkininkų pasidarė drąsesni ir aro 
gantiški. Ypač tas išryškėjo ūkininkų ir prekybininkų 
santykiuose, žydai juto užnugaryje stiprią Sovietų Ru- 

; siją, o kaikurie ūkininkai džiagėsi, kda tautininkų re
žimui ateina galas. Žinoma, tai buvo neišmanėlių džiau-

statybos dabar už- 
nemokamą bei vi- 
sveikatos priežiūrą 
apie pigiais butais 
krašto gyventojus,

je. Po nepasisekusios Potiom
kino kaimu 
giedos apie 
siems lygią 
ir gydymą, 
aprūpinimą
kad kiekvienas tenai dirba ir 
nėra jokių iš darbų atleidinėji
mų, nėra infliacijos, nėra ener
gijos trūkumo problemds ir kitų

Spaudoje komentatoriai įrodi
nėja, kad 1980 metų sporto olim
piada Maskvoje duos didesnę 
propagandą Sovietijai, negu ji 
1936 metais davė Hitlerio Vokie
tijai. Tuolaikinis-Hitlerio pro
pagandos ministeris .Dr Goeb
bels tvirtino, kad 1936 metų 
olimpiada Vokietijai, tiek buvo 
verta, kiek gerai ginkluoti]
kariuomenės divizijų. rafinuotos sovietinio gyvenimo

Mūsiškės tele^tj^^BC tin- j P^^dos “perlų”, 
klas tik už leidimąolimpiada f ii-1 Olimpiada Maskvoje praei- 
muoti ir ja perduoti sumokėjo sianti labai Jaukioje atmosfero- 
Maskvai 85 milijonus dolerių. Je’ ,^es>
Be to Vak. Vokietijos šmugle- maisys arciau kaiP 300 khn- 
rio dėka NBC nupirko 15 sovieti-! Maskvos. Sovietijos, Rytų- Vo
niųpropogandiniu f ilmu, kuriuos Kubos ir k*- komunis-
inanoma ininėtas'tinklas pradės kraštą sportininkai jau 
rfcumš rodyti’ netolimoje, ateity- dabar įtemptai treniruojami, 

i ■ - ' • kad galėtų susižerti visus olim-
—— rpiados medalius. Viskas bus 
jos gražu. Niekas nenužsimins apie!

, už--
'yiena moteriškė M. rodo: ____ ________________

■ taipž*: pasikeitė. Smąl šimtus tūkstančių žmonių,
; §uiąoįpąyęikti,.} leidžiam tuos, parytų ’ koncentracijos vergų 
grąžančius iš rankįį7;_į fąnkas’.* 
^ąimynąš' šakoj,"

3 vai. sėdom į ^titofeus^ pasi- 
. lUeldę, paverti1 stipriii įspūdžių, 
ferįžtam namoC Prie Šv. Kry
žiaus ligoninės buvo §:30 vai. 
vakaro. ’ , 77-. ~

’ . • * • >.S ‘ Į/-

Aš konstatavau faktus. Kaip 
norit, taip vadinkit r ...

Autobuse prieiną^ viena mo- 
.tęris,* rodo rąžančių, kuris po 
kelionės pageltonavo į .dvi sa
vaites. Vieno daktarą žmona 
Jau, berods, 2—3 metai lanko 
tą vietovę. Jos neklausinėjau.

Ir čia — kunigų nė vieno. Ma 
čiau keletą vienuolių. Viskam 
vadovavo tiktai pasauliečiai. Ko 
mentatorius priminė, kad ren
giasi statyti artimiausiu laiku 
-didžiulį pastatą. Jokių rinklia
vų. Gal vienas kitas krautuvei 
ir davė auką. Literatūros, devo- 
cionalijų nepaprastai daug?, ir 
žmonės glėbiate nešasi iš krau
tuvės. Ir aš parsivežiau. Viena 
ponia nei dovanojo knygą, ku-

vijos.!”
. stovyklose, niekas neaimanuos 

apie suvarytus žmones į darbo 
lagerius, kurie aptverti spyg
liuotomis vielomis “puošia” vi
są Sovietijos tęritoriją. Niekas 
nekalbės apie -sutremptas žmo
gaus pagrindines teisęs, žodžiu, 
olimpiados tvaikas užtemdys vi
sas sovietinio ■ nužmoginto gy-r 
ventojo varganas, o naivūs va
karai tesigrožės tuo, ką jiems 
raudonieji komisarai teiksis ro
dyti. J. J-tįs

gsmas. ‘ x ‘ -
Į 1940 metų pavasarį, žydai pradėjo nerimauti, bet 

po kiek laiko atsigavo. Jaunesnieji pasidarė išdidūs ir ret . 
policijai neklusnūs. Gyventojai darėsi, nervuotesni, So
vietams pradėjus ieškoti nepagrįstų priekabių, gyvento 
jams pasidarė neaiški ateitis.

1940 m. birželio 14 d. gyventojai sužinojo, jog Sovie
tų Rusijos vyriausybė įteike Lietuvos užsienio reid am 
ministeriui Urbšiui ultimatumą, kuriuo reikalaujama 
sudaryti sovietams priimtiną Lietuvos vyriausybę ir Įsi
leisti tiek raudonosios armijos, kiek reikalinga-, jų inte
resams apsaugoti. . .

Birželio 15 d., sovietams veržiantis Į Lietuvą, pova
kariais per Marijampolę pravažiavo Vilkaviškio link Lie 
tuvos.respublikos prezidentas A. Smetona, krašto apsau. 
gos ministras b. gen. K. Musteikis ir jų palydovai, o Į 
Marijampolę parvežė ties Vilkaviškio glžk. pervaža ka
tastrofoje žuvusio krim. polic. vald. Kosto Salio, prof. 
Salio brolio, lavoną. Prezidento bėgimas ir daug kam 
pažįstamo asmens lavonas, daugeliui sukėlė baisų vaiz
dą. Žydai taip pat buvo išsiblaškę, neramūs.

Birželio 17 d. Kosto Salio laidotuvėse dalyvavo daug 
pažįstamų ir nepažįstamų žmonių. Žydai ruošėsi bėgti į 
rytus; jau kelios šeimos buvo išbėgusios į Kauną.

Birželio 18 d. Justas Paleckis sudarė pavadintą Liau ’ 
dies Vyriausybę. Marijampolėje pasirpdė pirmieji rau- . 
donosios armijos daliniai, kuriuos Kauno gatvėje žydą i; 
iškilmingai sutiko. Ant vieno tanko užlipo*žydas Egęr-

• • J Y '■ * 1 ~* A * - A < • — ■

tas ir su rankoje iškelta raudona vėlią va buvo pervėžtąsb 
per miestą. Užpakalyje pravažiavo ,da^> keli ,tąrJ$ai ir-ipij- 
ni sunkvežimiai kareivių. Ant šaligatvius sustoję -smalsuo. 
liai žiūrėjo į pravažiuojančias Kalvarijos ’kryptiršbMlkš- 
tines.' Beręiištainąs-/ 'Funkus- ir- 
“ura”. Iš vieno

1 t
f ■ įį-> 'J-
’ Birželio; 19 d. vakarą .ties., V^tajitQ?ii;fi^ai^sig|tMį” t 

1 kryžgątvą, ,-arti .kįoąko, aut šąligį^i^ ‘
žydų-būrys. ^ida^i^^p^t^ų^BA^^gįpulk^^^di- , 
niš Senkus paklausė’su
žyŠų. žydajšgi^ę.žy^args^^a 
muse. Senkus sutikęs kiras kareivius, pąsisJ

tu

čia tiek daug’' ■

Taisome klaidas
Naujienų rugpiūčio 17 d. lai

doje* O. Algminienės rašytame 
straipsnyje “Marquette Parkas 
ir Lietuviai’ yra tokios klaidos; 
Ketvirtoje pastraipoje prieš žo
dį tribūną, vietoje atspausdinto 
žodžio nepo, turi būti supo, o 
priešpaskutinėje pastraipoje pa čius. 
skutinis žodis skliauteliuose 
turi būti (Chinatown).

Birželio 20 d. vakare nepaprastai^d-aug^mū^išą,®;^^ 
gaiviais/yaikščiojo ir nemažai-kareivį
kas turėsią Įvykti. Apie 8 vai. vak. kareiviai pradėjo muš 
ti žydus, o vaikai ir jaunuoliąį-T— .žydąp^ląngų^ da^y^. 
Kareiviai greit pabėgo į kareivines,
tė. Kilo triukšmas. Apskrities viršininkas staiga paskel
bė apsaugos stovį mięste ii*, nuo -fe Val.^ak^črAiždi^i^’ę 
judėjimą. Policija vąrgąis negalais njimą išsklaidė.^Tubj 
gatvėse pasirodė kareivių patruliai,-gatvėse pradėjo va
žinėti sovietų tankai. ? ; ? ■ ? Jsv

Šis žydų užpuolimas, buvo kerštas už grandinio .Sen 
kaus sumušimą,' . • - 7ri

' f "i—~ A »• • * > • r* ** ’t * • * •- ' d

mo policiją laikinai iš pareigų atleista, o birželio 23 d. vėl. 
grąžinta. Birželio 24 d. Įsakytą 'polirij^l gntpė-

Komunistams nekęnęiamiaųsią buvo valstybėj sau
gumo policiją, todėl pirmiausia į ją buvo atkreiptas dė-

- Bethlehem plieno bendro- P*iŠ ,Wimų_ ir Dimitravo darbo sto-
rioje viskas aprašyti.’ Aš jai dė- vės vadovybė nutarė sumažinti

K. Povilaitis plieno gamybą.kingas.
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SAVINGS... 
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vyklps buvo pąįęistį politiniai kaliniai. Vieną dieną Į Val- 
st. saug. ir krim. polic. Marijampolė?. apygardos įstągą 
atvyko ir apygardos viršininkui Kazlauskui prisistatė 
jam paskirtas padėjėjas, tik ką iš kalėjimo išleistas; mari 
jampoliečiams gerai pažįstamas komunistas, Karolis Pet
rikas, Kitą dieną pradėjo dirbti, bet darbe darnumo nebu 
vo: viršininkas liepia vienaip daryti, padejėjasjdaro prie
šingai. Naujas valstybės saugumo departamento direk
torius Sniečkus išsišaukė į -departamentą apygardų virsi 
pinkus posėdžio, aptarti pakitėjusius reikalus, bet nė vie 
nas apygardos viršininkas namo negrįžo. Marijampolės 
apygardos viršininku tapo Karolis Petrikas.

Gal tos pačios dienos vakarą, kurioje buvo suimti 
apygardų viršininkai, pas apygardos įstagos budėtoją 
užėjo kažkoks tipelis ir hiojau rusiškai paklausė: “Gdie 
Petrik?” (Kur Petrikas).. Budėtojas paklausė kas-jis 
esąs. Tas kad suriko: “Gdie Petrik?” Kadangi nepažįs
tamas taip drąsiai laikėsi ir dar rusiškai kalbėjo, pasi- ■ 
darė aišku, kas jis esąs. Budėtojas atvedęs parodė l*et- 
rįko kabineto duris ir tas įėjo vidun. Paaiškėjo, jog jiedu 
jau buvo pažįstami. Ką jie viršininko kabinete darė —' ne 
žinia. Ilgai netrukus — staiga kabinete šūvis. Budėtojas 
pribėgo prie durų, išgirdo'kalbantis. Suprato, jog kuris 
nors, nemokėdamas su ginklu elgtis, netyčia iššova. :

(Bus daugiąuj
2 — naujienos, Chicago 8, ili— '.loiiclay, Augusi 22,-1977



” “PAMINĖJO”

^“Draugo” 1977. VII. 13 d. lai--jaunimo dalis tos šventės minė
joje ,Br. Kviklys paskelbė, ina-1 jimo demonstracijose nedaly-| 
no nuomone, labai nevykusį ve- vauja, tai ir juose dalyvaujan- 
damajį, dė| kurį© negalima ty-. tieji-mūsų dori ir idėjiškai nu

siteikę jaunuoliai, “Draugo” re- 
• t^au' 

siog suprofanuoja’ Amerikos giau jau irgi nebedalyvaus, ra- 
prezidęntb.JEįsenhoverio ir Se- mia sąžine sėdės namuose ar 
nato bei Atstovų Rūmų įvestą trankysis kur mieste, geriausiu 
Pavergtųjų Tautų Savaitę, kad, atveju, stebės kitus lietuvius, 
pagal jį, jos jau visai neberei-Br. Kviklio išniekintus, miesto 
kią toliau švęsti, nei minėti. 'centre žygiuojančius, stovėda- 
/ifcpriekuiStauja 'Amerikos ■ni.Salifialyiu<»e, gal dar ii jų ir 
valdžiai, kad ji lų šventę mini K«kbo z°dz,aIS 
tik iš pareigos, bedvasiškai, kad Inl'” xi. tlIA 
ypač-taip buvę Fordo preziden-i Ąr nevertėjo 'Draugo redak 
t'aviriio.laikais, kuris Helsinkyje t“™, vietoje profanavus t, 
išvadavęs jis girašė ir "lun,s laba‘ brall«l? Pavergtųjų
'z . i « .. imitii Rvpnfp nrisnrnnfi en na.ankščiau) ._šioks toks kreditas 
dar-duodamas Jimmy Carter, 
bėt.ir tai, kažin kaip ilgai....

Blogiausia, kad jis labai ne
tesingai rašo apie visus mūsų 
lietuvius.;: Jis taip rašo apie Pa-'karščius, dalyvaujančius, pas- 
vergtųjų; Tautų Savaitės mūsų įmerkiant namie sėdinčius ar 
minėjimą, kad atrodo, jog i kur pa vėsiau jančius, nejaučiant
mums visai -nerupi tos šventės'pareigos į jos minėjimus įsi- 
idėja; kad- murhs rūpi tik pasi- [ jungti.
rodyti joje lik savo “unifor-Į 
morais” (čia, matyt, turima 
mintyje musų šauliai) ir viso-1 
ki “blizgučiai” - — niekas dau-1 
giau; Tai didelis visų mūsų,, 
toje šventėje dalyvau j ančių, j os 
eisenose paširodančių, įžeidi
mas, pateisinant namie sėdin- aP'e ALTas ir Reorga-
čiųs ir, galbūt,' “Draugo” por-.|nifa2inė Bendruomenė
nografija. beskartančius, savo šventei iš anksto rengėsi, 
sekso išgyvenimais besitenki- kaiP tos dvi Patriotinės organi- 
nančius.::. Ar tai ne “Draugo” nacijos parūpino didžiausioje 
redaktoriaus begėdystė?
į. Jei šiandien jau didelė mūsų

. Ten jisai visai nuvertina, tie- daktoriaus taip išjuokti,

LIETUVOJE

Tautų šventę, prisiminti su pa
garba, pirmiausia, Ameriką, o 
toliau ir visus mūsų lietuvius, 
ją kasmet mininčius, ypač jos 
minėjimo demonstracijose, kar 
tais net per didelius Hepos mėn.

Apie šietnetinę Pavergtųjų 
JTautų Šventę galėjo ir turėjo 
“Draugo” redaktorius daug ką 
gero ir gražaus parašyti. Tik, 
deja, jis to nenorėjo, ar tas jam 
visai nerūpėjo. Vietoje rases*

Chicagos lietuvių kolonijoj Mar 
quette Parke specialius autobu-

LIETUVOS AIDAI
- Pęnkt. 9:30 - 10:00 v. v. — 1490 AM 

Sešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sekmad. 9:30- 10:00 v. r.-1230 AM

__ Veda K. BRAZD210NYTE
2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telėf. - 778-5374

NAUJIENŲRUDENS
PIKNIKAS

Rugsėjo 11POLONIA GROVE
4604 ARCHER AVE. (prie 46-tos gatvės)

‘ s ' .. *

Visi lietuviai maloniai kviečiami i “N.” pikniką
Pradžia 12 vai.

t

sus,vežiojo lietuvius į miesto ZUZANA JUŠKEVIČIENĖ 
centrą, kaip tie lietuviai miesto ■ 
centre gražiai demonstravo, jis į 
išjuokia juos, kad jie ten tiktai 
demonstravę savo uniformas ir 
rodėsi su savo ‘blizgučiais’’....

Ar reikia dar didesnės “Drau
go” redaktoriaus , begėdystės,

Gal- “Draugo” redaktorius sa
vo mintims ir ras pritarėjų, bet 
netikiu, kad jų būtų daug. Gal 
tik jo frontininkai, su jų vado
vaujamos Marquette Parko Ben
druomenės “patriotais”, kurie, 
nenorėdami pasirodyti Paverg
tųjų Tautų suruoštoje demons
tracijoje su savo “uniformo
mis ir “blizgučiais”, tą pačią 
dieną išvyko Į savo suruoštą (to 
Ii už Chicagos miesto) pikniką, 
ten “paminėti” savo tautos tra
gediją linksmu pasižmonėjimu 
ir gražia Anierkos gamta, ten 
išsiblaškyti ir viską, kas lietu
viams širdį spaudžią, palikti iš
gyventi kitiems, jų visur ir vi
saip niekinamiems ir šmeižia
miems, jų vad. “reorgams”....

Vėliau, kai “Draugo” skaity? 
tojai pasigedo “Drauge” . žinių 
apie Pavergtųjų Tautų 
minėjimą (Chicagoje), 
pats “Draugas”, kurio 
rius pavergtųjų Tautų 
šventę, kaip matėme,
no, jau pradėjo jos minėjimu 
“džiaugtis” ir “pasiskolinęs” iš 
jo nekančiamos ir visaip nieki
namos Reformuotos Lietuviu 
Bendrumenės jos demonstruo
jančių narių fotografijas,, ėmė 
garsinti, kad, va, kaip mes mi
nėjome Pavergtųjų Tautų šven
tę!..-

Kas minėjo, bet ne jūs, tos 
šventės trukdytojai ir jos nie
kintojai! Jonas Kavaliauskas

Savaitės 
tai tas 
redakto- 
Savaitės 
nuverti-

Skautų laužas - džiaugsmo apvainikavimas

Į dainų miškas tai skambėte skam dviem savaitėm vyr. sk. Guoda 
Dėjo. T A -- -  4 1J-- T

Į Na, ir tegul traška skautų lau
žai plačiame pasaulyje jaunys
tės džiaugsmui ir mūsų tautos 
aimingai ateičiai!

Kastyčio jūros skautu 
pastovyklės štabas

Vyr., valtininkas Rimas Pra- 
kininkas — pastovyklės viršinin-

I kas, jūrų budyjį valtininkas Pe-
! tras .Aglinskas stovyklos ko
mendantas, j. b. Darius Siliūnas

Algimanto laivo vadas, j. b. 
valt. Darius Vidžiūnas — Šarū
no laivo vadas ir drauge spor
to instruktorius,

‘ J. B. valt. Linas Kučas — Ne- !
' inuno laivo vadas, j. b. valt. J.
* Jasulaitis —
tas, j. b. valt. V. Martinka —žavedys 
komendanto pavaduotojas. Gy
vybės apsaugos tarnyba: j. b.jdraug Algis Strikas, Flk. Ša- 
valt. L. Jučas, j. b. valt. P. Bu-Į • • - - - • •

ikaveckas, j. b. v. Barauskas.

' Lazauskaitė, vyr. sk. Aldona Ja
kubauskaitė, vyr. Daiva 
Barškitjtė, vyr. sk. Rasa l.in- 
t .kaitė, v. sktn. O. Siliūnienė.

t;:nlo vadovų sąrašas 

s virį’ninkas s. Juo- 
ras, K;.r: jrulai.tas s. 
yt.tiltas Butikas, Ka-

J. t..nti s si. 1
K-J?
tun^s I aulubiis, lbjna\irno va- 

>. v. r.s. R. Korzonas, Iž- 
(iiziinkas s. v. ps. R. Korzonas, 
Sar/yixzs vadas si. Rimas Vik
toru, Pionerijos vadas si. Linas 
Paąžuolis, Ckio vadovas — si. 
Raimundas Kirkus, Sporto va- 

uosto komendan- dovas si. Viktoras Jakaitis, Lau- 
> si. Audrius Viktorą.

i Draugininkai: Perkūno d-vės

S kautų laužas, tai pilnas šio 
žodžio prasme yra skautybės 
apvainikavimas. Iš arti pažįs
tant skautišką gyvenimą ir nuo
taikas, tenka pasakyti, jog veik, 
kiekvienas skautas, skautė sto
vykloje, nors ir gana sunkiai, 
kartais, per dieną virtuvėje plu- 
šę, ar naktį nemigę — budėję, 
vistięk, su džiugiu nerimu lau- ganos atnešė prie laužo, gana 
kia vakaro* laužo.

Na, ir suprantama, čia skau-i 
tas pasirodo .savo kūrybinėmis 
pastangomis, būtent: daina, vai
dyba, šokiu, muzikos instrumen
tu ir t. t. Pasidžiaugia ir kitų 
sesių brolių pastangomis, lai
mėjimais, o skambi, bendra dai
na sujungia visų jaunatviškas 
širdis, mėnuliui liudijant, laužui 
traškant. Tai iš tikrųjų, kas ir 
kur gražiau ir' įdomiau gali pa
teikti jaunimui, kaip jų pačių 
susikurtas laužas ir linksmos 
skautiškos nuotaikos?

fesionaliniu vaidybiniu suge-bė- 
jimu pasirodė, užimponavo žiū
rovus, tai vyr. valtininkas Pet
ras Aglinskas, akademikas. Įdo
miai pasirodė Miško broliai su 
jaunaviškais pokštais, jų cho
ras žiūrovų širdis tik ir kute- . .
no; visi juokėsi, plojo, net miš-l Slap^aus ^enė>
kas traškėjo. O Šatrijos, Ra-

vykusiai sušaržuotą literatūri-
V <

nį lobį: Įdomiai suvaidino. Šatri
jos Raganos Senojo Dvaro, epi-

'Šatrijos Raganos” 
stovyklos štabas

; rausko d-vės draug. G. Lietu- 
i vininkas, Puntuko d-vės draug.
Tomas Sodeika, Dariaus-Girėno 
draug. psl. Darius Balzaras.

Laivų vadai: Algimanto laivoStovyklos viršininkė s. FJeo-!
norą Šalčiūnienė, Stovyklos ko- vadas — D. Siliūnas, Šarūno lai- 
mendantė vyr. sk. v. si. L. Ri- vo vadas — K. Kūčias, Jūrų sk. 
mavičiūtė, Ūkio vedėja s. Rūta1 pastovyklės viršininkas — R. 
Chiapetta - Graužinytė, Skaučių Farakininkas, Vilkų pastovyklės 
draugininkės vyr. sk. sk. Rugilė t viršininkas V. Rapšys, Vilkų pa- 
“ * ’ \ s. Vanda Alek-1 vaduotojas A. Fabijonas, Vilkų
menė, s. Danutė Korzonienė, ps. pastovyklės instruktoriai: Ro- 
Jūratė Lingytė. j mas Puodžiūnas, A. Jarūnas,

Paukštyčių pastovyklos vado- Z. Mereckis. Instruktoriai: V. 
vės sktn. s. Dalė Lunutė — iš Jakaitis, A. Povilaitis, A. Au- 
Wash. D. C., pirmą savaitę ps. gustinas. Jūrų sk. instruktoriai: 
Dąnutė Puodžiūnienė, antrą sa- P. Aglinskas, V. Barauskas, P.

zodą. Q nuo bendrų lietuviškų vaite ps. Danutė Dirvonienė, Bukaveckas, P. Vidžiūnas.

šios aprašomosios stovyklos 
atidarymo laužas ir buvo vienas 
iš puikiųjų, ilgai atmintinų įvy
kių, kaip mažam, tai jau ir pa
augusiam skautižkui-tukei,- iš
sprukusiai iš didmiesčio tvan- 

Į kos, grūstis ir patekusiai po ro
mantišku, nakties dangumi, miš
ko aplinkoje. Įspūdį teikė, nuo
taiką kėlė jau pats laužo daly
vių arti tūkstantinis skaičius, 
pačių ' skautų-čių apie keturi 
šimtai ir ne mažiau svečių. Na 
ir, patys skautų-čių pasirodymai 
buvo, sakyčiau, gana Įdomūs net 
ir patyrusiems skautams, daug 
mačiusiems, išgyvenusiems lau
žu nuotaikas. . y

Išskirtinai puikiu, veik pro-

Nieko nėra gražesnio' apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- 
▼elė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele, Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybą pieveles išauginti. Reikia patyrime. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapiu agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žole užauginti, kaip žeme tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,23. Jeiffu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekj 
arba Money Orderį, o mes knygele jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, TLL. 80608

■"——

Ulei*

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Jucni Dauparai. ŽEMĖS OKIO IVtfcTlMAS. Studija, 
ta Chieigoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lių: žemės Ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, u dalis: įemėr
Gkio švietimai Lietuvoje. * i
b** '■' * ' * . r-. - . ufi - —r "

Autorius save žodyje rašo: wJei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų ru- 
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimiL šiandiena, drąsiai gailina sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo uk žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai Ir po pa
saulį išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai reiškia, kad M knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyęa 
autoriaus skiriama Lietuvai Mals žodžiais: “Dėkingas rūmu — bot- 
mai Tėvynei Lietuvai*.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių Ir lentelių, kaina tik 18 00. 
Gaunama Naujienose.

OekJ arba Money Orderi durti tokiu adresu:

i y 
i 
t 
s

17J> So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 80668 
Gėrę pinigui, tuojau knyga pufųitm.

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

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai---------- $8-00
2. Jurgio Jašinsko, MET j AGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

minkšti viršeliai----------------------------------------------------------- $1.50
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psL, minkšti viršeliai —---------------------—-----2--------
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

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

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

orderį tokiu antrašu:

NAUJIENOS
..1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608 i. J-

..$5.00

Taupykite dabar
pas mus

Pas 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.

IV E RS

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėne
sio dienų, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

73/4%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitom 
neša

VERSAL
1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

IsteĖgta 1923 metais. Tei. 421-3070
Įatalgros pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

a _ NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL.— Monday, August 22, 1977
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Maskvai pavojingos žmogaus teisęs
Leonidas Brežnevas, prieš du metu pasirašydamas 

Helsinkio aktus, nemanė, kad jie turės tokios Įtakos so
vietų valdžios kontroliuojamose srityse. Jis būtų norė
jęs, kad aktus pasirašiusios valstybės priimtų sovietų 
propagandos nustatytą liniją ir sovietų agentų skelbia
mą tų aktų interpretaciją. Brežnevas viską buvo gerai 
suorganizavęs. Sovietų aiškinimus skelbė ne tik pati ko
munistinė spauda, bet ją kalė Į galvą ir sovietų agentai,_ 
sulindę i visai nekaltos liberalinės spaudos redakcijas, o 
vietomis tai net ir Į vienuolių leidžiamus laikraščius.

Dabar aiškėja, kad propaganda niekas, o pasirašytas 
dokumentas reikalauja visai kitokios interpretacijos. 
Sovietų atstovai paruošiamoje Belgrado konferencijoje 
labai jau atkakliai priešinosi žmogaus teisių klausimui, 
bet konferencijos pabaigoje jie buvo priversti nusileisti 
ir leisti pasirašiusioms valstybėms žmogaus teisių klau-p 
simą konferencijoj pilnai ištirti. Rusai norėjo konferen
ciją užtęsti ,o vėliau ją baigti. Dabartinis nutarimas sa
ko, kad žmogaus teisių klausimą reikia ištirti, kaip ir ki
tus Helsinkio aktuose paminėtus klausimus,, o jeigu ne
būtų pakankamai laiko šiais metais, tai nagrinėjimą bus 
galima tsti po Naujų Metų. Klausimus tol. nagrinės, 
kol jie bus išaiškinti.

Kodėl sovietų valdžios atstovai, sutikę žmogaus tei
sių klausimą Įrašyti Į Helsinkio aktus, taip-jau atkakliai 
priešinasi prieš tų aktų vykdymą? Kodėl Į laikraščių re
dakcijas sulindę sovietų agentai dar ir šiendien šmei
žia buvusi prezidentą Fordą ir Amerikos diplomatus? 
Jiems gėda prisipažinti prie padarytos klaidos, jie ne
nori pripažinti gyvenimo tikrovės. Jiems parankiau,kad 
jų skaitytojai ir toliau skrajotų padangėmis ir nežinotų, 
kas daroma tarptautinėse konferencijose.

Bet gyvenimo eigos jie nesustabdys. Tikrieji faktai 
iškyla viešumon, kad ir dviem metais suvėluotai. Jeigu 
jie nemoka įžiūrėti diplomatų paskelbtuose viešuose ak
tuose, tai turės progos apie tai patirti kituose dokumen
tuose. Didelė beturiu dauguma jau žino, kad pagrindi
nių žmogaus teisių įrašymas į Helsinldo aktus buvo A-: 
merikos diplomatijos darbas. Valstybės sekretorius, 
veikdami pagal abiejų didžiųjų politinių partijų pritari-

A. Petrikonis Gėlės

mą, tas teises Įrašė ir dabar yra pasiryžę jas ginti. Žmo
gaus teises gina ne tik kongreso atstovai respublikonai, l 
bet ir demokratai. Prezidentas Carteris inauguracijos 
kalboje užsiminė, kad jis raginsiąs žmones gerbti žmo
gaus teises. Visi žinome, kad jis nuo šios savo pozicijos 
nepasitraukė nei vieno žingsnio. Jis jas gynė Jungtinėse 
Tautose, pasikalbėjimuose su diplomatais, o jo parinkti 

‘ambasadoriai jas gynė ir Maskvoje. - -

OKUPANTO PATAIKŪNAI GKIAŲNA 
PATRIOTINES ORGANIZACIJAS

ARGENTINA — Kiek kartų įvykū/tį okupanto dųųtų planų 
spaudoje jau buvo rašyta, kad 
išdaigūnų grupė Argentinoje, 
tarnaudama Lietuvos okupan
tui, ardo patriotines ir religines 
organizacijas Argentinos lietu
vių kolonijoje.

Daugeliui iš spaudos yra ži
noma, kad okupanto pataikūnas 
Ožinskas yra sugrupavęs sąjun-j įstojo nariais į L. Centrą, 
gą, pritariant PLB pirm-kui B.
Nainiui ir R. Kasparui. Vyksta Tarybos, L. C. pirm. J. Mičiudąą 
Argentinos Lietuvių Organizaci-’manė, kad ta gąrbingą patrioti- 
jų Spaudos Tarybos (ALOST) 
ardymas; dedamos visos pastan
gos ALOS Tarybą .sunaikinti.

■Toje okupanto sudarytoje są
jungoje yra Lietuvių Centro val
dyba su jos pirmininku Juliu 
Aličiudu.

1975 m. balandžio mėn. įvyko 
visuotinas narių susirinkimas ir 
susidarė savanoriška L. Centro 
valdyba su savanoriškai pasisiū
liusiu būti L. Centro pirm. J. 
■Mičiudu. i 
valdybą, J. Mičiudas daugeliui 
savo šalininku sakė: ALOS Ta
ryba turi būti sunaikinta!

Važinėdamas į š. A., jis ke
lis kartus turėjo pasitarimus su 
PLB pir-ku Nainiu. Nepajėgęs

ątitrąukė Uet Centrą ii ALQŠ 
Tarybos. Tą jų įvykdytą, ątijtrau- 
kjųją J*r in PLJĘ Nainys ąu 
Kasparu užgyrė ir turėjo pasi
tarimus su Ožinskuir kitąis taip, 
vadinamais L. Centrų kūrėjais 
(tai yra okupanto pataikūnais). 
Kasparas net su sąvo žmoną

Atitraukęs V Ccątrą iš ALOS

nė ALOS Taryba žlugs — su
byrės. ALOS Taryba per dau
gelį pietų atliko daug kilnių pa
triotinių darbų: kova dėl Lietu
vos laisvės; gatvių vardų “Li- 
tuania” gavimai; minėjimas pa
triotinių švenčių: Vasario- 16 
diena, Tąutos diena, Karinome- » • • • • ■ . y • ■ .. £
nės kūrimosi diena, Tragiškasis, 
birželis ir kitos šventės. ALOS 
Taryboje patriotiškai pirminin
kavo 7 metus Aleksandras Mi-

Prieš sudarant L. C. čiudas, jaunesnis Juliaus Mičiu- 
jdo brolis.

Praeitais metais buvo ilrink- 
tas jaunuolis Juozas R. StaHo- 
raitis, nuoširdus savišalpinės, 
patriotinės Susivienijimo Liet. 
Argentinoje organizacijos v ei-

pakaitas. Tos viltys prasiveržė keliais atvejais, bet 
apgailestautina, kad jos tik dalipii buvo, vykdomos 
kitais....” (Komisijos raporto.4 psl.)..
Helsinkio aktų paskelbimas pačioje Rųsijpje

yjA% p^ųiiD^dtau-
jĄ iii ^ų ^jų.

L Li$į, ęęfttįj? A
$as, ALp^ ^rybos
sunaikinti, atsidūrė kelio gjde.

L,’ Centro visuotiniame narių 
susirinkime 1977 m. 'balandytė 
mėn, J. Miriadas pranešu kad 
kitiems metamą pasilieka U pa
ti L. C. valdyba su mažu pakei
timu. Įėjo Alfredo Bupiėhaa, 
ištikimas draugas J. Mičiųdd, 
Ožinsko ir. Ryšelio, taip pat ir. 
kitų sąjungos narių. 1
•x J. Mičįudąs pilpai įsitilęip^ 
kad ajitrąme pinąininkavimo pe
riode ALOS Taryba tikrai iū- 
byrėš, atėjo su pakeistu griovi
mo pląnu; veržtis į kitas" orga
nizacijas, dėti pastangas, kad Į 
valdybą patektų jų sąjungos W 
riąi ir kad jie įeitų atstovais, j 
ALOS Tarybą.

Liet Senelių Židinys pateko į 
jų rankas.: tapę sųdą^yt^ L Se
nelių židinio valdyba sulig pa-

gailio, ir kitų sąjungos ęarią pia
nų. Liet Senelių židinys. įsikū
rė 1969 metais. Prięš tai. buvo. 
ALOS Tarybos žinioje, pavyz
dingai tvarkomas su paruoštai* 
planais. įr pažanga. Paskiau bu
vo sudaryta L. Senelių židinio, 
komisija: pirm. V. Grigaitis, vi- 
cepirm. Jonas Čikštas, seki. Ju
lius Mičiudas, auti*, sekr, Masai-, 
tienė, iždininkas Juozas šiušia, 
antrasis ižd, Pranas Jonaitis,’ 
Vaidybos nariai:. Aleksas Mičiu- 
das, kun. A. Steigvila ir kiti. 
Ta komisija, pradėjusi tvarky
mo darbui vų!^ pasivadkc L 

’Seilių.
Naujieniečiai žino, kad Washingtone sudaryta Euro^ pavergtuose kraštuose ir komunistų primestų vyriausy

bių valdose žmonės dėjo dideles viltis Į pagrindines 
žmogaus teises. Pačioje Rusijoje, Čekoslovakijoje, Lęn-; 
kijoje, Gudijoje ir net pavergtoje Lietuvoje a^sięądo 
žmonių, drįsusių organizuotai daboti, kad pagrindinės 
fžmogaus teisės būtų. taikomas., ką^ępįrAąj^e gyvenime. 
Inteligentija manė, kad, Brežnevas, pasirašydama^ H^Į- 
sįdkio aktus, pilniausiai jiems pritarė.- Jeigu pats Brež
nevas arba kiti sovietų valdžios atstovai būtų vengę 
vykdyti Helsinkje padarytų pasižadėjimų, tai žmonės 

‘patys, ypač sudarytų komitetų,buv< 
daboti, kad Aktuose minimos teisės būtų taikpjų^. kra^ diąuįtamą^.i^sme. 
įtot. gyventi)j.ąms.. *. .n--/-A ; f — -

Komisijos nariai žino, kad pakaitos didelėse 
bėse eina uėpapąstąi lėtai, ką4 ilgai užtruks, kol Pyk
dai gerbti žmogaus 'teises, taęš tikrove, bet komisijos na
riai yra įsitikinę, kad einama teisingu keliū. Jie 
tuo ja, kad svarbus procesas jau pradėtas, pirmieji žing
sniai padaryti, todėl būtiną ,Įr toliau spausti, kad. pažan
ga būtų ir toliau (įaropia teisingu kelių. y- šį;

Brežnevui bus. labai nesmagu, jo agentei raitysiu ir 
išsisukinės, bet kai tarptautinėse konf^ręiųjijo^Į kau
simas bus keliamas ir reikalaujama pasiaiškinti, ? kodėl 
jie negali duoti pagrindinių, teisių krašto gyveptojams,

pos saugumo ir bendradarbiavimo komisija, kuriąi pir
mininkauja Floridos atstovas Dante Fascell. Komisiją 
sudaro penki senatoriai, penki kongreso atstovai, ir po 
vieną atstovą nuo valstybės, krašto apsaugos ir prekybos 
departamentų. To komisija žmogaus teisių1 klausimą ty
rinėjo Europoje, žinias rinko Amerikoje, posėdžiavo, 
klausimus svarstė ir šių metų rugp. 1 -’^ieną paruošė 
kongresui savo darbų rezultatus. . -y ’

■Į Kongreso atstovo Fascell vadovaujama komisija iš
leido didoką 230 puslapių raportą apie komisijos pravą- 
■stus tyrinėjimus. Nustatė faktus, vėliau, darė išva
das. Visi atsimename, kad^ ir Dr. Kazys Bobelis, Ameri
kos Tarybos pirmininkas, ne tik liudijo šiai komisijai, 
bet Įteikėjai pluoštą dokumentų, liečiančių šiandieninio 
Rusijos komunistų okupuotuose kraštuose gyvenimo 
tikrovę. Komisija konstatuoja, kad pajėgumas '35 vals- 
tyvių pasirašyto dokumento yra labai didelis. Per du 
metu minėtas dokumentas nepasiekė savo tikslų, bet jis 
jau daug padarė. Komisija oficialiame raporte konsta
tuoja tokią išvadą:, \ ‘ .

“Šio akto (turi galvoje Helsinkio, alėtus), pajė7 
gumas dramatizuojamas Rytų Europos ir Sovietų 
Sąjungos populiariu atsiliepimu i Helsinkio aktuose 
nurodytus žmogaus teisių paragrafus, Į palengvini-] tai jiems bus dar sunkiau aiškintis ir atsisakom Įš ko
mą keliavimo sąlygų, apie šeimų susijungtimą - ir'misijos rekomendacijų neatrodo, kad Amerikos kongre- 
laisvesnį informacijos plitimą. Helsinkio aktų pas-’sas leistų komunistams atsipalaiduoti nuo, šioą> virvės, 
kelbimas Varšuvos pakto valstybėse tuojau sukėlė* Jie bus priversti pripažinti pagrindines žmogau^. tęĮsęs 
didelį susidomėjimą privačiuose žmonėse. Jų pas- visiems vergams ir atsisakyti dab&ę turimų prtvijlĮegį- 
kelbimas sukėlė viltis apie galimas valdžios elgsenos jų.

(Bus daugiau)

t — Teisėjas Parsons sutiko 
paleisti portorikieij Juan Lopez, 
kai jją ąutiįko duoti teismui pirš
tų ir delnų nuospaudas, užregis-

1 •— San Antonio teisėjas H» 
‘Wood nuteisė tris meksikiečius*’ 
[ -vv »«*y, ’Ir?

čiams

— W$Pre^ 
kad komųnįstų. įąj 
^ngolos ątėn^Ž

s

U

-L Sekretorįus Vance šešta-- 
dienį išskrido J Kiniją, kad ga
lėtų aptarti su naujais Kinijos 
vąldovašą tį^hn^nm ^jų. 
val^tybį^ sar^]^3. 
vienai c^enaį ir
formuos, vyriausybę aj^e pasita
rimus. •< \ ’

V. KAROSAS r mus sudalyki bendru fcontą su_ Prūsija ar Švedija prieš formacinės veiklos varžymai. 1593 m. buvo pirmą kar- dėl mūsų laikų roinąntiiiėj dvasioj išaugusiai inteli-
•p i »i t j • į kylančią Rusijos galybę. Priešingai, liek protestantiš- tą. Vilniuje sudeginta reformatų bažnyčia drauge su gentijai liko svetįhnąš iij. ųesuprastas. Radvila Juoda-
LvRQAT13 JUOdaSIS i kos Švedijos, tiek protestantiškos Prūsijos interese bu- biblioteka ir archyvais. Prasidėję smurtai pasiekė sa- sis nesiekė pi^U,p Į>LI^ suyerenuc^o, nes vien savo jė-

(Kdmen tarai) j vo sunaikinti DLK pajungtą popiežių ir. imperatorių ta r vb viršūnę švedų karų laikotarpyje. Reformacijai te- gomis nęątsilaikytų p^įęš Maąlįyos, Lenkijos ir toto-

Tuo labiau, kad Radvila Juodasis siekė ne imperialis- tos, padalijimo.
tinių tikslų, bet Baltoskandijos commonwealtho suda-' 
rymo.

Bušackio teigimas: “kad katalikybėj išlikusi Lie tautos katastrofų. Kaip žinome, mūsų istorikai į tai ne

v* J*., tuvi i U vv A.C11 ur ACI jrvvj uai pj j V., a iv-a v/jl jullciv/aj AA^q^u^Axs aav j A/CUMJ Ud Al LkZlCr-

nybai. Tas privedė prie DLK, kajp ir sisos Rzeczpospo- ko trauktis į vis siaurėjančias pozicijas, iki tapo nūs- rių puolūųus. Jo gajyojiruą su kaupu patvirtino II Pas.
» Kara^ '(autai, kaį, jėgomis nep-

Iš čia suprantama, kodėl Lietuvos reformacijos 
į pralaimėjimą tenka laikyti vienu, iš didžiųjų lietuvių

tumia į valstybės pakraščius.
t Be šių išorių spaudimo ir smurto priemonių, daug rikląusopi^ke D^apgft^ama. 

lėmė pačios bajorijos ir didikų nusistatymas ir ryž
tas. Nusigandę arijonų reikalavimų panaikinti bau-' » J J ■ JEf J .į, . * y -į-,- Z A 'y A VZ* *■*'* *

tava bus greit apsemta lenkiškos bangos ir taps ilask-^ atkrepia dėmesio ir visą herojinį ir drauge tragišką džiavą ir luomų sulyginimo, metėsi j jėzuitų glėbį
vos ekspansijos auka” pilnai patvirtino Radvilos Juo- Lietuvos reformacijos periodą praeina tylomis ar 
dojo viziją. Lietuvos geopolitinėse sąlygose katalikybė traktuoja kaip dvasinį pasimetimą.
suvaidino ypatingai lemiamą vaidmenį. Nešama kry-{ 
žinučių ir kalavijuočių katalikybė suskaldė baltų gen
tis ir neleido joms apsijungti vienoje tautoje ir vieno
je valstybėje, kaip tai įvyko visoje Europoje ir net sla 
vų tautose.

Tai buvo viena iš didžiųjų Lietuvos istorinių ne-f 
laimių, kurias per reformaciją bandė atitaisyti pra
džioje Albrechtas Bradenburgietis, o vėliau Radvila 
Juodasis.

Atėjusi katalikybė per Lenkiją buvo panaudota! 
lietuvių tautos savitumui ir valstybingumui sunaikin
ti. To negana, įsitvirtinus jėzuitams Vilniuje, visa 
DLK tajK> paversta pirminiu popiežių ir imperatorių 
forpostu kovai prieš šiaurės Europos protestantizmą 
ir rusų ortodoksų tikėjimą. Vesti karai prieš švedus 
ir rusus buvo įgavę aiškiai religinių karų charakterį.

^ikštijos protestanlai ir ortodoksai/ieško
dami užtaria v pas švedus ar rusus, užtraukė ant savo 
galvų katalikų neapykantą ir buvo laikomi savo kraš- 
<0 išdavikais. Si. elta jėzuitų religinė neapykanta su- 
da kė b?1 kokius politinius ar diplomatinius galimu- raštijos deginimas Vilniuje, po kurių sekė įvairus re-

kaip į savo išgelbėtojus, išsįpirkdami nuo savo ------
kq” paklydimų, statė barokines bažnyčias, gausiai rė-j f
inc vienuolynus ir užrašinėjo didelius turtus katali-,sią B^u^onc^
kų Bažnyčiai.

Bajorijos ir diduomenės' didžioji dalis, nesupra
tusi istorinės Lietuvos paskirties, lengvapėdiškai atsi- 
metusi nuo reformacijos, — pražudė savo tautą ir vals 
lybę, be garbės pranokdama iš lietuvių tautos istori
ją . '

Šioje vietoje neverta dar sykį kartoti visų gana 
komplikuotai susidėjusių aplinkybių, dėl kurių Lietu
vos reformacija turėjo pralaimėti. Syerbiausiai lėmė 
DLK pi*iklausomumas nuo Lenkijos karaliaus Žygi
manto Augusto nusistatymo, kuris pradžioje simpa
tizavo reformacijai, vėliau žaidė su tautinės Bažnyčios 
idėja, bet galiausiai pasirašė Tridento, susirinkimo
nutarimus ir tuo užantspaudavo Lietuvos reformaci-j - 
jos likimą. BadyiJa Juodasis, perkrautas įvairiais dar
bais, laiku nesuskubo įsteigti Vilniuje universiteto. 
Norėdamas paruoštų savų dvasiškių ir inteligenlinių 
pajėgųį turėjo remtis atgabentais ar pakviestais iš ki
tų kraštų, kurie nesuskubę pramokti vietinės kalbos, 
liko nesuprantami liaudžiai. Radvilos Juodojo nepil
namečių. vaikų sugrąžinimas į katalikybę, buvo itin 
sunkus smūgis Lietuvos reformacijai^ nes tapo žy- 
įpiausiais kontrreformayjjo^ vadais, rt f i

Vėliau reformatų sinodai susirūpino savo mokyk
lų steigimu ir lietuvių kalba religinėms literatūros pa
ruošimu, het jau 1581 m. įvyko viešas protestantiškos

Komentarus užsklendžiant

Bųšaęlįis nuošįrd^mj, <jžiagh>s( to^ia ųjįųjįiena, atė 
t iš giląus Lietuj pogjp^i^ fcn, įie išeivi- 

rte'tS .joje’ realybė.
Tąijį^ ^oęėjtay savo koipe^lą^ai^ pagerbti švie-
B^u^onc^ Bhųšackių atmii^. Ji^ ęjpglau^ siaurus 

romaniniai nac^oųajlfctinio gplvojĮim^ jpjpjųis ir pir
mas Ra^vilę® Jįnydpjjo, istc~~- - ------
sos Europos, ię dviejų 
lauso nuopelnas, kad Rad

agnnejo. vi-
- ...... R įąay^joj. Jam prik-.

lauso nuopeląąs, ką<į Radvilos Juodojo asmenyje iš
kėlė Lietuvos, dvasinį milžiną, kuris sąmoningai .vai
ravo lietuvių tautos ateitį į naujųjų amžių epochą. 1

Laibiau sau pareiga dar sykį pristatyti ir aptarti 
Devenių Kultūrinio Fondo reikmę, sudarant sabu^s

Rašydamas šiuos komentarus norėjau iškelti Rad j^įti atgjęven^ intelektualię^o getę^ iję pa^y 
vilą Juodąjį iš užuomaršos, atskleisti jo genialumą ir tautai s^ręstįt problen^, k\^i^'ta^

■ jjęį įvykių pįstaftta. Kai^'^lI^wC
zj yių tautai reikalinga mūsų epochos išsius sprati 

Pasiekęs Vakarus “Lietuvos pogrindžio atsišau- iųąs, k,ąd, ijsvęų^ųs ainžiųo, klaųj^įoriuiy ir naūmeti- 
kimas”, kaip “Nacionalinio Liaudies Fronto deklara
cija”, nurodo: “Eiti prie Pabaltijo ir Skandinavijos ša 
litanijos sudarymo būsimoje laisvoje Jungtinių Eu
ropos Valstybių šeimoje” (“Tėv. žib.”, 1975. VI. 12).

Tai tiesiog pritrenkiantis pakartojimas RadvŲps 
Juodojo politinių ir istorinių siekių. Juodasis niekuo
met nebuvo nacionalistu. Gal tai viena priežasčių, ko-

nurpdyti į jo palikto t estam eolo aktualumą mūsų am
žiui.

nio,
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Ot, mano bobutė ir numirė, o tavo ne |

6. Privertus Sovietus pasitrauk

Vytauto bažnyčia Kaune

Premija jaunimui

l

OPTOMETRISTAS .

_ p&rtavimo į Sovietų Sąjungą. J-

459-4441; 561-4605
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai. 
- ■ ■ • - ■ ___ ■

i;K. K. G. BALUKAS 
AKU6EXIJA IR MOTERŲ-LIGOS 
GINEKOLOGINf CHIRURGIJA 

6449 So. Putoki Rd. (CrawSard 
ųUdical Building). T<L LU 5-6446 

Eruma ligonius pagal susitarimą 
lei neatsiliepia, skambinti 374-8004,

KAI

26x8 W. 71 St. Tel. 737-5149 
ištrina akis.- Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’.

DR. C. K. BOBELIS 
inkstų IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

' Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinas direktorius

1138 S. Manheim Rd„ WesicheMar. if..
VALANDOS: 3—y oaruo ir

kas antra šeštadieni 8—3 vsL 
Tel.: 562-2727 arba 562-8728

r: i ' * If ; ’ £
Vasara — šiltos jos naktys, 
Lengvas vėjas vadą" glosto, 
Širdis imą-lengviau plakti, 
Kai rasa man kojas^,.šluosto.

TEL. — BE 3-5S93 .

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

OKTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - rtotėzai." Med. Ban
dažai. Speciali pagaliu kojoms.

i (Arėti Supports) ir L t.

• Beždžionės yra stiprios. 1924 j 
m. New York o zoologijos sode: 
165 svarų šimpanzių veislės bez- ■ 

įdžionė dešiniąja ranka dinamo-1:
817

Ruz.: GI 8-W3

OIL VV. EISIN-EIS’NAS
AKUŠER’JA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA
6132 So. Kedzia Av«w WA 5-2*70

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- j*^ Drauge šiaip patiekia: 
biUepia, skambinti Ml 34Wk “Stipriųjų rezoliucijų pagrindi

niai reikalavimai

(Didžiuojasi berniūkitis žęrmenys.e)
L. Valiukas ir raminasi ir gi- go»e nebūtų laikomi Sovietų Są- 

riasi, kad ja **i»tįpri” revoliucija, jungos dalimi.
paremta virš 40 kongresmanų,
94 kongrese-nepraėjo. JĮr jo ma- ti iš Pabaltijo kraštų, Lietuvoj, 
nyrini, priimta kai kokia silpna Latvijoj ir Estijoje pravestini 
—beveik bevertė. Užtai jo stip- Laisvi rinkimai Jungtinių Tautų 
ri rezoliucija jau vėl mėgina- priežiūroje.
ma pravesti šiame kongrese ir CLa tik tų stipriųjų rezoliuei- 
Drauge rašo: ' jų santrauka. Jos yra žymiai de-

“Tflrime, kad šiame kongrese talesnės (anglų kalboje), 
įnešančiųjų (rezoliucijas. P. Š.) j 
skaičius bus žymiai didesnis. 
Tai jau būtų didelis laimėjimas. 
Pravesti bereikšmes rezoliuci
jas nėra jau taip sunk:i.”

Anot L. Valiuko "įps bereikš
mės rezoliucijos“ ar bevertos 
net ir minėti. Tai jis ir nemini. 
O 94 kongrese pravestą rezoj4u- 
cija, kad joks prezidentas fttpri 
pažintų Estijos, Latvijos ir Lie-1 
tuvqs okupacijų.

Pasižiūrėkim, ką L. Valiuko 
“tvirtos rezoliucijos” apima’ —

(Citatoj pabraukimai ir klau-' 
stukai mano. P. fe.)
. Jei kongresas priimtų rezo
liucijas L- Vąliųko 1-^-2 punk-' 
tuose minimais reikalais, iškel-' 
ti klausimus Belgrade — taigi 
35 Europos valstybių konfe
rencijoje, galėtumėm tik pasi
džiaugti. Tačiau tuos pat klau
simus kelti Jungtinėse Tautose 
dabar, reikštų patiekti tas oku- 

1 pacijas rusams užgarantuoti.
Jei L. Valiukas savo 1-2 punk 

. tuose minimais reikalais pra- 
vezdintų nutarimus bent 51%
J. T. narių valstybių parlamen
tuose, tai gal ir būtų bent mo
ralinis laimėjimas kad ir J. T.

4 L.V. minimam punkte rei
kalu rezoliucija jau kongrese 
,yra priimta.

6-tame punkte, tuo tarpu, yra 
minimi visai netikroviniai rei
kalai. Taip, kad nelieka kur sti
priau ir beužsikalbinti, kad mi
nimas rezoliucijas tikrai bent 
būtų galima pavadinti stiprio
mis.

Visas šis rezoliucijų “biznis” 
lieka vien pasigarsinirnas R. R.
K. ir jo pasigautų ar pasigausi
mų kongresmanų. Naudos tik 
tiek galėtų, likti, kad kai kurie 
kongresmanai būtų arčiau su- 
pažindyti su okupuotų kraštų 
bėdomis. O galutinoje išvadoje 
komitetas galėtų pasakyti “ma
no bobutė ir numirė, o tavo ne.’’

Tat, ar ne geriau R. R. K. ap
sigalvoti ir nebesiyarginti tuš
čiu garsinimusi? Petras šilas

Beveik visų legislatorių įneša
mos ar įneštos rezoliucijos yra 
labai panašaus tūrinio. Pagrin
diniai tų rezoliucijų reikalavi
mai vra šie: v ~ .

1. JĄV prezidentas ir vąlsty- 
■bės sekretorius., padaro reikia
mus žygius ir perkelia Pabalti
jo kraštų bylą į Jungtines Tau-

į 2. JAV vyriausybė reikalauja
1 R. FRANK PLECKAS ,So™tus.. (?er Ju"6ti“s

tas) visiškai pasitraukti is Pa
baltijo kraštų ir sugrąžinti trem 
tinius ir kalinius į Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. ■ ...

_____ ____ I 3. JAV vyriausybės reikalau- 
/ri. pagal susiiarima. Uždaryta trtč. jama, kol Pabaltijo kraštai yra 

' ~___________________ . Sovietu vergijoje, informuoti
DILLEONĄS SE1BDT1S -visais būdais ir; priemonėmis 

■•.laisvąjį pasaulį apie ’padėtį Lie
tuvoje,- Labi j oje ir? Estijoje.

28S9 West 63rd St., Chicago. III. 60629 
Telef.j P Respect 6-5084

Gėles visoms progoms 
BEVERLY HILLS GELINYČIA 

244J Wfebl Mrd aiKEfci x
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

laip pat naujoji Barbaros ii 
Gena Urishių Krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn

Tai. 499-1318

L*(u:m«i — Pilna apdnvda 
ZEMA EAIMa

isyęsTŲ, pūsles-IR;
^7^9jTATClSrCH4gURGIJAL i , . _____

^SL^TRĘET -...:.į; ,-JAV vyriausybė neturėtų
PįettL : bet kurioje konferencijoje pri-’ 

įpąžiaį '‘ neleįalaK OMbaltijd 
Ot>SO J7^*2^30 I . JT 5 • R j e lt: 4 7J v. r-H 4 i • y •Nauja, raz. inkor-|

__ —----- _________ pDrtavimo į Sovietų Sąjungą. J-

Pn’“‘”U
BenstApraktriM, spet AtOTERŲ ligosIf aba5tlJ° krąstų- ,

Ofisas-2652- WEST 59th STREET p ;q. JAV 'vyriausybė turėtu i ,tamsu- čia laukas margas.
•-p5-- kreiptis fsavo valdžios išlaiko-“ •-

OFISO VAL.: pūmU antrad., trečia<į ^s It mėnulis, nakties sargas,
ir penkt. 2-4 ir vąL vak. šeštadi^ kalaud ; ka(i Pab;Itijo kra. Vįą tėn lenda, kur šešėlis, 
niais 2-4 vaL popiet ir. kitu laiku' 

' pagal susitarimą, y* • , L ’• z > *

MARIJAI JAUTAKIEAEI

štai nej žemėlapiuose, nei kny- Dcn Pilotas

I

t2 KAUSTYMAI —

TeL WA 5-8043

Apdrausta* parkrauityma* 
H įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS '
Tai. 376-1882 arba J76-59H

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

i

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME , 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU
DALYSE.

BUTKUS- VASAITIS
1446 So. jOth Ave^ Cicero, jlLL Phone: OLympic 2-1003

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

TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS
5307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone; YArds 7-3401

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

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

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

Happy Hour Mushrooms may be made in advance and refrig
erated until party time? Brush the mushroom caps with lemon 
juice or white wine before stuffing and they wfll retain. tbaU 
light color d uring cooking.

HAPPY HOUĘ MUSHROOMS
Fresh mushrooms
Melted butter
Butter, softened
Garlic, minced or mashed
Grated Monterey Jack cbe^ee
Bed wine
Soy sauce /
Frito-Usy brand toa«ted onion dip mix
Finely omahed Fritos brand oom chips

SOPHIE BARČUS
RADIJO 6EIMOS VALANDOS

yiw» prosramot Ii W0PA, 

1490 ML A. *•
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 12:30 
— 1.00 vai- popeL — šeštadienį 
ir sekma dim j nuo 8:30 iki 0:30

Tatefa HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 60679

M medlum-rlzed
2 tablespoons
1 stick
1 elore

cup
t tablespoons
1 tablespoons

* 1 package
M OiP
rntECTioKS:

Remove stems 
gelled butter.

Combine softened butter, gariic, and grated cheese; mix w«IL 
Add wine, -soy suuos, dip mix and crushed com ships to maW 
< pasta

Fill mushraom cape with mixture. Place on baking sheet an< 
ItqU ;or.3 mlaute^-cr WQtty bubbly and lightly browned.

from Tnuihro©m«. Wash raps an< brush

Dr. Leono ir Irenos Kriau- 
čęliūnų šeima savo mirusiam 
sūnui ir broliui prisiminti stei 
gia kasmetinę

EUGENIJAUS
KBIAUČELICNO PREMIJĄ

Premijąi skirti sąlygos yra 
tokios:

įvertinti sudaroma Jury komisi
ja, kurion po vieną atstovų ski 
ria Pasaulio Lietuvių Bend 
rnomenės jaunimo reikalams 
vadovas, Pasaulio Lietuvių Jau - 
nimo sąjungos valdyba ir Šiau- ' 
rėš Amerikos Lietuvių Jau
nimo sąjunga, o du atstovus 
paskiria Kriaučeliūnų šeima

4. Jury komisija, aptarusi as- 
. mens ar vieneto tinkamumą 
Į premijai, ją skiria balsų daū< 

1. Eugeųijąt^ Kriaučeliūno 1 guma iki sekąnčių metų vasario 
1000 dolerių premija skiria , 15 d. ir susitaria su Kriaučeliū- ; 
ma lietuviui jaunuoliui, ge 
riausiai pasireiškusiam raštais 
(lietuvių, anglų ar kita kai 
ba), organizaciniu vadovavi 
mu, ar jaunimo vienetui (sam 
būriui^ tautinių šokių grupei 
jaunimo chorui, sporto būre 
liui), geriausiai reprezentavu
siam lietuvius ir Lietuvą vie- 
nerių mėtų bėgyje;

nu šeima dėl premijos. įteikimo ’ 
laiko ir pobūdžio.

5. Premijai asmenys ar vie-; 
netai siūlomi raštu, nurodant. 
tiksliai premijai tinkamumo mo- 
tyvus, ir siunčiami:

Eugenijaus Kriaučeliūno pre
mijos komisijai. 12-500 Pawnee 
Rd., Palos Park, HL 60464.

; 2. Premijai gauli asmenis
ar vienetus .-raštu pasiūlo jau 
nimo organizacijų vądo\ybčs,. 
jaunimo grupės, vyresniųjų or
ganizacijos ar paskiri asmenys 
-iki kiekvienerių metų gruo-, meh.vjc išlraukė 81/ svarus 

Įdžio 31 <L (pašto antspaudas)/(uo ,arpu l()kio pa( sv(>rio h

3. Premijuotino asmens ar ras pajėgia ištraukti tik 210 sva- 
jąuninio vieneto tinkamumui rų.

mirus, josios dukrą Saulę-ir sūnų Karoli 
šeimomis nuoširdžiai užjaučia

Stefanija, Alfonsas 
ir Ričardas Vidučiai

The \ home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But It incorporates en- 
erry-savinc features in de- 

• sirn. materials, and appli- 
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent It 
has two heat-clrculatinc 
Heatilator Fireplaces (rifcbt), 
desimed to draw room air in 
tthrourh the lower vents, 
[warm it and then re-direct 
the heated air back into the 
room.

r The wore effective use, of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
tsave up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York's Long Island Sav
ings Bank. Jts “Centenergy 
•76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improvements was approxi
mately $4,000 ... projected to 
he amortized within 4 to 5 
years through reduced ex-

mat's-

sulation within walls and-cell-1 
ing as well as in earthen berms į 
around rfe foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The ’two Heatilator Fire
places re-circulate heated kir 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy ’76.”

The fireplaces were suppiicti 
'by Home Crafts, Inc^ Floral 
Park, New York. Heatilator 
Fireplace, A Division of Vepa 
Industries, Inc., located in ML 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of buĮU-ijų 
freestandinff ani wall- 
mounted fireplaces • • . gaJL

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAlSKINIM.
KIEKVIENĄ’DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 

’ ♦ « «
“Grįžkite į mtne ir aš grįšiu j jus, sako kareivi j y Viešpats4'.

- Mal. 3:7.
Atkartotinai Šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 

per amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo 
| malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin

gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 

■ tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

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

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

Mažeika 8" Evans
Laidotuvių Direktoriai

-Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tri.: YArdi 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SUKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Triet: GKovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-S

NARIAI:
Ckicagoa
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijoš

s
| 
f5

GEORGE F. RUDAILNAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RFpnbl’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6S72
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL 974-441«

3354 So, HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1311
.......................................... .............. ..................  ! MM———I.H—IHM M    Tg»I..IA. .  
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KURPĖS
pastebiu, kad 

būda ėmė mane 
jis visą k4 ir

(ATS1MINIM U SKIKSNEI .IS)

kurpes. | I no tarpu aš 
Prisime- žmogus p<» kita 

sekli, (iali būt,
diena, gir<lėj<>.

Kai pardavėja padavė man j 
I rankas suvyniotas senas kur
pes, senas žmogus jau buvo ša
lia manęs.

— (ial, tamsta, senąsias kur
pes parduosi?! .

Mano akys nubęstos j žemę 
i ir mato purvinas sušalusias

pasižiūriu į savo 
jau reikia taisyti.

nu, kaip aš jas įsigijau.
Šalta, lietinga rudens

Turgav etėj po būda, deru kur
pes. .Manosios jau labai suklerę 
ii kojose šlapia. Pagal turgaus 
madą, su kuria negalima pra
silenkti, deruosi. Kadangi lietus 
nuvarė pirkėjus, tai mano kal
bą gali girdėti ir kiti, kas yra 
aplinkui netoliese. Jr mato purvinas

Po kita būda, kuri tuščia, ant klausiančio kojas., 
skobnies sėdi žmogus. Suvar-I —Tamstai, matau, reikia. . 
gęs, apšepęs, išblukusiomis aki-j Aš jas nupirkčiau, jeigu 

■ponas parduotum!
Pažvelgiau į išvargusį veidą ’ 

• 1 1 * * 1 1 1 L • V I

mis ir žalsvai gelsvu veidu. Ki
tas pasakytų ~ girtuoklis, 1x4 
aš manau, kad greitas teismas 
nėra teisingas. Pirmiausia, ką 
aš pastebiu, tai nuogos to žmo
gaus kojos. Senas, graublėtas 
kojas.

“Šalta!” — pamanau maty
damas vaizdą nusvertų basų, 
tamsiai paraudonavusių kojų.

Pasiderėjęs dėl kainos, imu 
nupirktas kurpes. Pardavėja 
man jas vynioja popierį.

— Nę, aš jas apsiausiu! Pra
šau suvynioti senąsias!....

Vyniodama senąsias kurpes, 
pardavėja sako:

— Dar bus galima jas patai- ’kio noro tų kurpių savo ranko- 
syti! Viršus visai geras....

— Pažiūrėsiu....

ir. .. lyg kažin kuo kaltas prieš ■ 
tą žmogų pasijutau....

— Sakyk, ar tamsta kurpes 
man parduotum!? — vėl klau
sia žmogus ir be galo išvargu
siom liūdnom akim žiūri į ma
ne. Man kyla gėda, kam aš tuo
jau neatiduodu jam tų kurpių 
ir nebėgu šalin.

Bet, kažin kaip , sutapęs su se- > 
nais papročiais, aš beširdiškai 
klausiu tą žmogų:

— O kiek, sakyk, man duo
tum?!....

O iš tikrųjų jau nebeturiu jo

jse belaikyti.
* Patylėjęs, žmogus sako:

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SPECIALUS VAJUS

' šio vajaus sąlygomis gali- jums duos užpildyti ir pasira-
na apsidrausti tik Class V-2 — 
ai yra viso amžiaus apdrauda, 
tūriai mokesčiai mokami per 
10 metų. Apraudos dydis — 
>2,000 arba $1,000.

•Apsidrausti gali visi nuo 1 
ki 70 metų amžiaus.

° Sveikatos patikrinti nerei- 
:ia-

• Šio vajaus metu apsidraudė 
;auna 45% nuolaidą nuo pir- 
nųjų metų mokesčių ir 10% 
įuolaida nuo sekančiu ,19-kos 
rietu mokėjimų.

• Po trijų metų, garantuoja
ma paliudymu piniginė vertė 
Cash Surrender Value) ir ap
mokėta apdrauda (Paid up va
ne).

• šia apdrauda turi teisę pa- 
inaudoti SLA nariai, jų šei
mos, taip pat ir jų prieteliai — 
ietuvių draugai.

9 Norint apsidrausti, reikia 
reiptis į bet kurios kuopos Fi- 
lansų sekretorių arba organi- 
atorių telefonu ar laišku. Jis

Šyti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

• Įsirašyti Į SLA. yra dabar 
geriausias laikas, nes Specia
lusis vajus tęsis tik 6 mėnesius 
ir specialūs pasiūlymai nebus, 
pakartoti, todėl jais pasinaudo
kite dabar.

• Mums reikia didesnės gyvy
bės apdraudos, kadangi viskas, 
■brangsta. "
...•.Apdrauda pradės galioti 
nuo sekančio mėnesio pirmo
sios dienos,., kai SLA Centras 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėner 
sihius arba metinius mokes- 

-r 1 "į f j • i< ’ *
čius♦

• Jei Finansų sekretoriaus ar
ba organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų artimoje aplin
koje SLA kuopos nėra, prašo
ma kreiptis i SLA sekretore:kreiptis i SLA sekretorę:

MRs. G. MEILIŪNAS 
307 W. 30 Street 

New York, N. Y. 10001

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Axnenxoe lietuviu aienrrtco iteljejus Pei ueuivttiOB Sp»r?ao» pirmu- 
aui ir atliekant būtinai pareigai andinaa lietnvybėa Išlikimui tkeL 
Mamaa Naujienų platinime rajus.

IAUJIENOS tvirtai stori Ir kovoja if Lietuva* Ir pavergt, Hetxvti lalrrg, 
zeldxmo* Ir naddėdasoo į sandėriui su okupantais ar Ji {failo- 
ttnbds.

(AUJIENOS palaiko Tisai Hetirrfn demotentinea rrupet Ją bendras taftita- 
tiju ir remia yIsų lietuviu bendru odai darbui bei tikslus.

(AUJTKNOS atstovauja tyliąją lietuviu dauguma Kala pasimetimo. reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas vn mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
stelbdama platinimo vijų kreipiasi J visus lietuvius pasekti lietuviškos 
pandos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
raudinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
alp pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
aviškų reikalu renesiBBB.
CMNUOJA: Chlcifojv Ir KanadoĮt matam® — $30.00, puta! mvfy — FICJI, 

trims mirų — U30, vienam mirt. 1X00. KFta« JAV vWfo«a matams 
— 126.00, pusei maty — $14-00, vienam mėru — UJO. UWanlw- 

—— $31.00 mvfams. losi pažinimu! siunčiama savaltf aamalcwaL

?raAomA naudoti žemiau atkarpa

NAUJIENOS,
L739 South Halsted St 
Chicago, UL 60608

] Siunčiu <JoL Naujieną premmeratt^ lubfliejfnlo

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

PAVARO® IR VARDAS

KORĖSAS

Teisingumo Ministerijos rūmai Kaune Nepriklausomos Lietuvos© laikais •

kėjo už architekto Algio Jau- 
degio šv. Kazimiero parap. baž
nyčioje Monrealyje rugpiūėio 
6 d. Po vestuvių išvyko j Cal
gary, BC. Abu buvo veiklūs lie
tuvių jauninio organizacijose.

— Irena šefnaitę Meiklejohn 
I iš Toronto pakviesta Ontario 
daugiakultūrės taryboš nare
dviejų metų laikotarpiui. Ji nio- 
kd lituanistinėje mokykloj, yra 
KLB valdybos vicepaTmininkė, 
veikli kitose organizacijose ir 
visuomenėje. jį

— Kęstutis Jokubynas, nese-
nai atvykęs ‘iš okup. Lietuvos ą 
Kanadą, pakviestas į Laisvosios

Namai, Žema — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavlmi
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SAL

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMIN’? 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J.
MUTUAL FEDERAL SAVING

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7 r

— Aš galiu duoti 2 litu 50!
Už savo nugaros girdžiu par

davė] os nusistebėj imą.
— Gerai... Imk, tamstai — 

Greitai ištariu, lyg norėdamas, 
pagaliau, tą nemalonumą baig
ti, ir įspraudžiu j jo rankas su
vyniotas kurpes—

Nežinau kas buvo toliau, bet 
atsimenu, jog tas žmogus nusi
stebėjo, gali būti, dar daugiau, 
negu pardavėja už mano nuga
ros. Jis paėmė kurpes ir jau 
ėmė ieškoti (nors vis dar lyg 
netikėdamas) pinigų, o aš, pa
sijutęs nebeištversiąs viso to iki 
galo, murmtelėjau:

— Žinai ką, tamsta! Imk tas 
kurpes ir nešiok sau sveikas, o 
pinigus pasilaikyk sau — rei
kės!....

' — Radijo programos vedėja 
Gertruda ir SLA prez. Povilas 

Į Dargiai iš Pittsburgho atosto- 
nauja vasarvietėse prie Pymatu 
ning ežero, kur aprašant tvir
tinama, kad “antys vaikščioja 
ant žuvų”. Iš ten jie siunčia sa
vo pažįstamiems ir SLA na
riams gerus linkėjimus.

— Juozas Polikaitis iš Mar
quette Parko baigė metalurgi
jos inžineriją ^magistro laipsniu 
Illinois Technologijos Institu
te.

Europos radijo lietuvių progra
mas. Jis gąvo specialius leidi
mus išvykti į Vokietiją. Laukia
mas Vokietijos valdžios sutiki
mas laikinam vienerių metų ap
sigyvenimui, ’ /

— Žiburio lituanistinė moky
kla Detroite pradės mokslo me
tus rugsėjo 10 d. Dievo Apvaiz
dos parapijos Kultūros centre. 
Mokyklos vedėja Danutė Jan- 
kienė ir Tėvų komiteto pirm. 
Vytautas Petrulis jau dabar re- I 
gistruoja mokinius. Prie moky
klos planuojama sudaryti parėn 
giamąją klasę — vaikų ’ darže
lį. Tuo pat metu mokslo metus 
pradės Aušros lituanistinė mo
kykla, veikianti prie šv. Antano 
lietuvių parapijos. Daroma ak
cija, kad abi mokyklas lankytų 
kuo didesnis mokinių skaičius, 
kad visi tėvai siųstų savo mo
kyklinio amžiaus vaikus į litua
nistines mokyklas, kad neužgęs

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

f

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

JAU LAIKAS PIRKTI
BIZNIO PREKYBAI, restoran 
ofisai didelis patogus mūras an 
taus sklypo Marquette Parke. $
17 METŲ 6 kambariu liuksus 
namas ir 2 auto mūro garažas 
diant šilima. Daug ekstra p 
greit galima užimti. Arti baž: 
ir parko. $32,800.
MODERNUS ,2 butu mūro r 
Dideli kambariai, švarus iš lai 
yidaus. Marquette Parko c 
$35,000.
GRAŽUS SKLYPAS ir garažas 
quette Parke. v
7 KAMBARIŲ gražaus mūro, 
švarus bungalow ir 2 auto mūr 
ražas. Naujas šildymas, elektra. 
Paramos. $24,400.

V A L D 1 S
REAL ESTATE

2625 West 71st Street
TeL 737-7200 arba 737-8534

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

BUDRAITIS REALTY
. Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — paren kam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600. ,

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build
ing '

7234 West North Avenue .
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-3200

ANN/. DOCHES 
Lithuanian Representative

BUILDERS AND CONTRACTC 
Namą Statyba Ir Remontas

Ir. kaisdamas nuo kaž kokio? 
jausmo, aš sprukau iš po .būdos 
•j lietų....

i — Mažiausią dar dešimt litų 
tvertos!.... — girdėjau pardavė
jos balsą, o akyse tebestovėjo 
yaizdas, kaip mano pirkėjas, 
lyg ruošdamasis man kurpes 
atiduoti, paklaųsė>rkaip;ir išgąs
dintas:
. —Ar. ponas iŠ'tiesų?....

Aš bėgau nuo turgavietės, lyg 
krimipališkai nusižengęs.

. Arėjas Vitkauskas
» i ■

— Naujienose galima gauti 
Viktoro Karoso knygą “Lietu- 

' vos ryšys su Amerika.” 176 psIĮ, 
$3.00. Persiuntimui paštu 
kia pridėti dar 50 centų.

k r ■ i— J. Nasvytis, visuomenės vei
kėjas ;Klęyeląnde, dalyvavo J- 
AV Demokratų .partijos tauti
nių grupių suvažiavime, Wa
shingtone, D.C. Tarėsi su parti
jos pirm. Kenneth Gurtis dėl iš
vystymo. veiklos Amerikos lie
tuviuose. J.Naąvytis kviečia sto^ 
ti i Lietuvių demokratų lygą ir 
numato kviesti konferenciją. ‘: ■

■— Biologė Vida žitkutė ište4

rei

t

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE .

2501 W. 59th St„ Chicago, III. S0629. — TeL WA 5-2717 
3333 So. Halsted Chicago, HL 60603. — Tri. 254-3324

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENĖ

žfitiS West 591h SU Chicago, Ill. 60629 • Tek WA 5-2787 
Dideli* m »l rinkim*! gero* rūiler įvairi? preldg.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDtLIŲ.

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

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

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

Juozai KapaČInskasr 11EIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriando Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGlETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO^ LIETUVO^. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką Ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psL SI JO. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą. / r ’ *1

M. loUanko, SATYRINĖS NOVtLtl Genialaus rusu rašytojo
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina S2. i /

D. KursItH, KELIONt J ANAPUS G^ELEŽINtS UŽDANGOS. Au- 
tariaus pastabumą neapgauna Intuaisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytas lengvu, gražu stiliumi.

Prof. P. PikarklH, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsu likimą. 
Kaina S2. .

Vincas tarnaite LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARASTUS,

tie Ir Utį leidinį*! yra fnairi
NAUJI3NOSK, 1739 So. MALSTEO ST., CHICAGO, ILL.

frfyn.flnfr.ifff Sortie vri*ftdoeri* erKe wfaetoiH pektv lg 
*r Pf’M**? 1-t

tų lietuvybė ir lietuviškumas vi
sose Amerikos šeimose.

— Anna Vėlius Sschwager, 
gyv. Brookfield, III., švenčia 90- 
jį gimtadienį šį sekmadienį, 
rugpjūčio 28 d., Uoli mūsų skai 
tytoja ir rėmėja yra sąmonin
ga ir guvi,-pasiilgusi savo gimi 
tosios Rusnės Klaipėdos krašte^ 
gi išeivijos lietuvių gjwenima 
ji seka,■ skaitydama Naujienas,! 
.džiaugiasi -sėkmėmis-;!’ liūdėda- 
ma dėl nesėkmių'ir dėF’iiesan- 
taikos, Savųjų1 ilgesnio vedami; 
jį praeitą ; savaitę P lankėsi'- Alyti- 
do Lietuvio»sodyboje,- gėrėjosi 
pažinomo' 'programa, žadėjo 
dažniau atsilankyti?- Ponią- An
na gyvena pas sūnų Alfredą; ku 
ris-jai įrengė1 patogų būti^An- 
trasis sūnus gyvena LisleJ'-IlU 
Visi giminės-iir artimieji ši sa
vaitgalį suvažiuos pasveikinti ge 
rą šeimos motiną ir gerą-lietu
vę Anna Schvagėrienę.

— Patikslinimas, kad J. A. 
šarkaus straipsnyje apie finlan- 
dizaciją minimas 1958 m. laiko
tarpis yra vadinamas Naktine 
šalna, taip pat rašoma apie du 
psichologijos profesorius-.

— Jonas V. Janulis ir Jonas 
K. Stankūnas iš Chicagos piet
vakarių baigė Western Illinois1 
universitetą bakalauro laips
niais.

DIDŽIULĖ GOLFO DIENA 
įvyksta trečiadienį, rugp. 24 d., 
Palos Country Club, 131 st &•
Southwest Hwy.,

Virš 100 žaidėjų prižadėjo da
lyvauti, virs 200 dalyvaus pre
mijų įteikimo bankete.

Visi dalyviai gaus po dovaną, 
o viduryje žaidimo bus užkan
džių ir atsigaivinimo. Kaina 
žaisti ir vakarienė su dovanom 
12 dol. Dėl rezervacijų šaukti 
Vincą Samašką: 521-4558 arba 
bet kurį direktorių. V. S.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archor Avė. 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikli Darbininkų ir Dirbinlnkly

REIKALINGI
INDUSTRINIŲ

SIUVIMO MASINU
OPERATORIAI

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

AMERICAN GUARD — IT MFG.
1240 No. Homan 

T*L W-6436

HELP WANTED — MALE 
, Darbininku Reikia

AVELDERS—ARC
. .t. ■■(■•■' •-;:■£<< įjįi

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

Steady work; many benefits.
■ - ’ " ’ ” Apply'hl person ;at' •* •—•—

:i“ 650,-SO;.:.28th Ave,yf-y
’ ' ' BELLWCX)D, ILLINOIS ’

J 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, Ill.
' (600 West)

487-9191

ELECTRICIAN
MAINTENANCE

For plant in heavy metals 
industry.

Steady employment with all 
company benefits.

MUST BE EXPERIENCED
MUST READ. WRITE AND SPEAK 

ENGLISH.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. Kedzie Ave., Chicago.
(Equal Opportunity Employer)

MAINTENANCE MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes., 

hydraulic systems and other 
plant machinery^

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

3426 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidi 
Dirbu Ir užmiesčiuos* greit, 
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. .927-3559 -

DtM IS IO .
62—Ml M. AMŽIAUS VAIRUOTI

Tiktai $98 pusmečiui autom© 
•lability apdraudimas pensinlnl

I ' • ' - - Kreiptu -
| V’ A.; L A U* Ašį T! Si 
\^=4M5 Sc. ASHLAND AVĖ.

523Ū8775

7 ~ J 1 i ? > A - •-A; 3 4 >- u v " « * t

A. T V E R A S
LAIKROOZ1A1 Ir BKANGENY3

Pardayimas if .Taisymas 
5' 2646 WEST 69th STREET 

r I TeleL; REpublIc 7-1941

M. i 1 M K U S - 
. ' . Notary Public ‘ 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. TeL 254-74 
Taip pat daromi vertimai, jimir 
Hkvietimal, pildomi pilietybės pr 
šymai ir kitokį blankai

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Pirk Avi^ Hot Springs, J 

Albertas Ir Kęstuti Rožinei, Sr
Kambariai ir. kitchenette viene 
Spalvota TV, šildomas maudy 
si baseinas, telefonas, vaikams ža 
mo aikštelė- Galima rorervuoti 
501-623-9314,

Didžiausios kailiu 
pasirinkimai

pu vienfateU
Itotavj talUtttaiĄ

CM « gote

NORMANĄ
BURŠTEIN

(įetaiffoe)
677-84S9

185 North Arwoe
i

SLITTER OPERATORS
Some experience operating metal 

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

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.

Ap Equal Opportunity Employer
4 MAIMMHM, CWICAeo t, &

SKAITYK IR KITAM FATA 

SKAITYTI *NAUJIENAS

— Mondljr, August 22f 1977


