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NEIŠSPRENDŽIA NAMIBIJOS NEPRI- 
: KLAUSOMYBĖS mausimo

Pietų Afrikos pietinė vakaru į 
dailsa vadinam, Namibija, tu-l 

. rinti bendra sieną su Angola, 
1920 m. buvo Tautų’ Sąjungos 
pavesta valdyti P. Afrikai. Joje 
gyvena baltųjų apie 100,000 ir 
apie 900,000 juodųjų, išsisklai
džiusių bent į 11 genčių.

Paskutiniais laikais juodu
kams pradėjus šiauštis "ir rei-

nepatenkintos, bet kad jas į to
kią keblią padėtį įvedė SWA
IN)/ atsisakiusi toliau derėtis. 
Ji, matyti, Namibijos likimą 
mano spręsti terorizmu jr gal 
būt net atviru karu, padedant 
angoliečiams, kubiečiams 
tiems patiems rusams

w į-xi-

MASKVOJE PRALEIDO 3 SAVAI1ES 
AMERIKIEČIU AMBASADOJE

taisiais, dėl “šventos ramybės”, 
Jungtinės Tautos įsakė P. -Af
rikos vyriausybei suteikti Na
mibijos sričiai nepriklausomy
bę, pravedant atvirus ir ’lais
vus rinkimus. Bet kadangi toji 
teritorija yra labai turtinga dei 
mantais, uranijaųs rūda ir ki
tais mineralais, tai nepriklauso-i 
mybės klausimas todėl yra la
bai sunkiai sprendžiamas.

iP. Afrikos vyriausybė sutin
ka suteikti nepriklausomybę Na 
nutrijos ^reiaV^St^ik'iipri, kad

nepageidaujamas

džios prileidžiami baltieji/, ku
rie liktų mažumoje ir kad toji 
sritis kokiu nors būdu pasilik- 
tu p. Afrikos sąjungoje.

'Namiibi jos “juodukų naciona
listai ir visokio plauko kairieji, 
kurstomi iš Angolos atvykstan
čių, rusų^-bei kubiečių paruoštų 
agitatoriuj r^kąlauja jokiais ry 
šiais -Afrika nesurištos ne 
priklausomybės.

* Savo 'teisėms;ginti jie.net tu
ri susiorganizavę į taip vadina
mą -Hitu - vakaru Valstiečių Or 
ganizacija — SWAP0.

šią organizaciją palaiko JAV. 
Britanija; Kanada, Prancūzija 
ir Vak. Vokietija. Su ja visą lai 

ką ėjo derybos Jungtinių Tautų 
priežiūroje.

Bet paskutinėmis dienomis P. 
Afrikos kariuomenei sunaiki
nus Angoloje pai-tizanų lizdus, 
kuriuose jie buvo apmokinami 
ir siunčiami į Namibiją ir net 
toliau į P. Afriką žudyti ir te
rorizuoti gyventojus, SWAP0 
atsisakė toliau vesti derybas.

P. Afrika tuo pasinaudoja ir 
padedant juodųjų ‘ kaikuriems 
genčių vadams bei lyderiams 
ruošia pagreitintu tempu pra
vesti Namibijoje “rinkimus” ir, 
Rodezijos mnisterio pirminin
ko Šmitho pavyzdžiu, išspręsti 
Namibijos likimą, tuo pastatant 
vakarų pasaulį prieš įvykusį 
faktąJ /

Jungtinės Tautos su Ameri
koj Kanada, Britonija ir kito
mis valstybėmis žinoma, lieka

Finansininkas Robert Vesco, 
pridaręs JAV visokiu piniginių 
suktybių, pabėgo iš JAV į Cos
ta Ricą, kur gyveno priėmęs Co
sta Ricos pilietybę.

Naujam Costa Ricos preziden 
tui Rodrigo Carazo pradėjus vai 
dyti kraštą, finansininkas Ves
co turėjo išsinešdinti iš Costa 
Ricos į Bahamas. Jis tapo Cos
ta Ricoje nepageidaujamas as
muo. Tuo reikalu,- matyti, pada
rė įtakos Rosalynn Carter, kuri 
dalyvavo naujojo prezidento in
auguracijoje

Izraelis prašo užda
ryti PLO biurą

WASHINGTON, D.C. — Dip 
tematinėje notoje Izraelis prašo 
JAV. vyriausybę neleisti palesti
niečių, organizacijai PLO laikyti 
savo biurą Washingtone ir ki
tur, kadangi, pasak Izraelio pa
reigūnų, PLO yra teroristinė or 
ganizacija ir ji visur užsiiminė
janti tik terorizmu, žudydama 
visų tautų piliečius ir diploma
tus neišskiriant nė JA Valsty
bių.

Gubernatorius R.
Reagan tiki

Buvęs Kalifornijos guberna? 
torius R. Reagan yra įsitikinęs, 
kad prez. Carteriui atidavus pa 
namieciams Panamos kanalą 
valdyti, susidarė palankios ap
linkybės jam tapti respubliko
nų partijos kandidatei prezi
dentus ir būti išrinkt krašto 
prezidentu.

šių metų balandžio 23 dieną Martiniquetrestorano salėj buvo pagerbtas Dr. Vytautas P.Dar- 
didelės įtakos turintis lietuvių visuomenės veikėjus. Paveiksle matome mokytoją Igną Sera- 

Į. grindinę kalbą. Iš kairės L dešįnę matome ponią Serapinienę, lietuvį aldermaną
gis,
piną, sakantį pagri
Kennet -Taksy, kalbantį mokytoji! Serapiną/ Dr. Vytautą P. Dargi, Dr. Zenoną Danilevičių kanau
ninką Vaclovą Zakarauską ir Naujienų redaktorių Martyna Gudelį. Toliau matosi muziko Šniukš
ta vadovaujamas orkestras. > / . i Nuotrauka Vaclovo Noreikos

BREŽNEVO VIZITAS BONOJE
SKAITOMAS NAUDINGU

Vakarams bent 
dėlei neutrono

neutrono bom-

dienraščiui “Dernieres Noųvel- 
les D’Alsace”,, kad europiečių 
idėjos ir jos laisvė tegali vysty
tis JAV apsaugoje, kad Ameri
kos apsauga europiečiams rei
kalinga ir kad ji tiek svarbi. į 
kaip oras plaučiams

Tačiau, pasak kanclerio. Eu
ropa, turi būti pasiruošusi gin-l

BONA. — Keturių dienų Sovietų Imperijos valdovo Brežne
vo vizitas Bonoje pasibaigė. .

Apleisdamas Vak. Vokietiją.
Brežnevas spaudos atstovams 
davė suprasti, kad jis visiškai 
nemano suteikti 
kokių nuolaidų 
bombos.

Vakarai gali.
bą gaminti ar negaminti, jis ne
manąs nusileisti.

(Panašią į Brežnevo, kietą lai-jti savo laisvę. Antra vertus. Eu 
kyseną pasireiškė ir Sovietų Sąįropos devynių valstybių ūkinės 
jungos užsienių reikalų minis-} sąjungos ekonominė galia yra 
teris Andrey Gromyka.kurie at-j svarbi ir sugebanti pati savo 
metė bet kokias pastangas iš So ūkinius reikalus tinkamai tvar- 
vietų pusės įsakyti Kubai atljkytl 
traukti karius iš Afrikos.

Jis net Vak. Vokietijos už
sienio reikalų ministeriui Hans

Vokietija nemananti tik savo 
interesais rūpintis, užmiršdama 

. skitu reikalus. Ji stengsis dirbti 
D. nsc er nei per nago juo j p^edant, atsižvelgiant

į kitų valstybių pageidavimus.
Prisiminęs teroristus, kanc

leris pareiškė, kad įstatymų 
priešai negali tikėtis susilaukti 
pilnai jiems taikomos laisvės^ 
kuria naudojasi sąžiningi ir įs
tatymus gerbiantieji piliečiai.

dūmą nenusileido Berlyno klau
simais.

Gromika net drįso pareikšti, 
kad Vak. Vokieti j is veikla va
karu Berlyne yra neteisėta.

Vak. Vokietijos kancleris Hel 
mut Schmidt betgi, pasikalbė
jęs su Brežnevu. liko patenkin-

ma susikalbėti ginklų apriboji- Bendrovės neklauso 
mo ir kitais Rytus — Vakarus 
liečiančiais, klausimais. .

Brežnevo ir Schmidto Bend
roje politinėje deklaracijoje sa
koma. kad abi pusės Įvertina 
padėtį ir nei viena iš jų nesi-

parėdymų

Dėl kiekvieno leidimo išvažiuoti tenka kovoti 
su aukščiausiais soviety pareigūnais

MASKVA. Rusija. — Aštuonesdešimt metų sulaukęs Aiek* 
^indras Skopas galų gaie gavo sovietų leidimą išvažiuoti iš ŠS- 
vietų Sąjungos.

Chciago Tribune korespon
dentas Jim Gallagner praneša iš 
Maskvos, kad Skopas tikisi bū
ti Chicagoje trečiadienį.

Skopui teko ilgus metus ko
voti dėl leidimo išvažiuoti iš so
vietinio “rojaus”, bet tiktai pir
madieni jis gavo vizą ir nutarė 
galimai greičiau išvažiuoti. Jis 
rengiasi apsigyventi C.iceroje, 
Chicagos priemiestyje, kur gy
vena jo žmona Elvyra, duktė, 
brolis ir kiti giminaičiai.
Praeitą pirmadienį sovietų val

džios pareigūnas patarė Alek
sandrui Ckopui dar palaukti.bet 
jis valdininko paklausė:

— Kiek jau čia laiko man li
ko laukti? Jis pastebėjo," kad 
tos vizos laukia nuo Antrojo ka 
ro pabaigos, bet sovietų valdžia 
tos vizos vis jam neduoda

Cicerietis Alenksandras Sko-1 
pas prieš Antrąjį Pasaulinį ka
rą išvažiavo į Lietuvą savo gi
mimų aplankyti. Jis apsistojo- 
Anykščiuose, kur buvo gimęs ir ’ 
augęs. Jis atvyko Amerikon ir 
susirado darbą, įsigijo Ameri
kos pilietybę, vedė ir gražiai gy
veno.

Karas jį užklupo visai neti
kėtai, nes šori etų karo jėgos 
okupavo Lietuvą ir neleido Ame 
tikos, lietuviams išvažiuoti.

Kai sovietų karo jėgos antrą 
kartą artėjo prie Lietuvos, tai 
Skopas su savo šeima išvyko į 
Vakarus, galimai toliau. Teko 
vykti paskubomis, tai šeima pa 
simetė. Du prieaugliai liko Any 
kščiuose. o kiti pateko į skirtin
gas zonas. Lyginant zonas Sko- 
pas vėl pateko į sovietų zoną.

Sovietų karo policija Aleksan 
drą Skopą suėmė, nuteisė 20 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo 
ir iš Vokietijos išvežė prievartos 
darbams ‘socialistino rojaus” 
statyti. Skopui teko dirbti prie 
sunkiausiii darbų iki Stalino 
mirties.

Vėliau buvo peržiūrėtos kai 
kuros bylos ir didokam skaičiui 
žmonių leista sugrįžti į gimtinį 
kraštą. Skopas buvo nuteistas 
už “išdavystę”, nes jis nuo rusų 
bėgoj vakarus. Sovietų valdžios 
pareigūnai nekreipė jokio dė
mesio į Skopo pilietybę, bet lai
kė prievartos darbo stovyk
loje. *-

Stalinui mirus ir jo bylą per
žiūrėjus, jam buvo leista grįžti 
į Anykščius ir gyventi kartu su 
Anykščiuose likusiais dviem jo 
vaikais 

i Praeitais metais Skopas. ne
gavęs jokio atsakymo, išvyko į 
Maskvą ir sugebėjo, sovietu po
licijai neleidžiantųsibraut i į Ame 
rikos ambasadą, iš kurios jis ne

Hugh Carey, senatorius Ja- norėjo išeitį kol nebus sutvar-

Sanitarinio distrik
to bėdos

JAV-bių politikos 
tikslai -

WASHINGTON, D. C. — Gy
venime nepatyrę asmenys, jau
ni politikai, tarnavę McGovern, 
Mondale. Church ir kitų libera
lų įstaigose.
prez. 
nis.

Jie
j vesti politinius sprendimus, at- 
! siekti politinių sutarimų. Tai 
j mato rusai, ir stengiasi tuo pa
sinaudoti. kad išspaustų dau
giau savo naudai.

Kaip “U. S. News and World 
Report”. Baltųjų Rūmų politi
kai stengiasi su Kremliaus po
nais ginklų apribojimo sutartį 
sudaryti pagreitintu tempu, ne-, 
atsižvelgiant rizkingų nuolaidų 
rusams. •

Prez. patarėjai numato sun
kumus tokia ginklų apribojimo 
sutartį patvirtinti senate. Bet, 
pasak žurnalo, jie mano sutartį 
sudarius palaukti metus iki se
natoriai su ja apsipras ir apsi-i 
ramins, ir tik po metų ją pakiš
ti senatui apsvarstyti ir pa
virtinti.

Tokia strategija, esą. būsian
ti teisinga ir duosianti preziden 
tui laimėjimą

šiandien sudaro
Carterio politikos smege-

stengiasi paskubomis pra-

CHICAGO. — Čikagos sani
tarinis distriktas turi daug bė
dos dėl vis didėjančio distrikto 
purvo, kurio susidarė kalnai, ku 
rio neturi kur dėti.

Pasak sanitarinio distrikto 
operacijų, užlaikymo ir tvarkos 
viršininko R. R. Rimkaus, mie
sto mokesčių mokėtojams jau 
dabar purvo išvežimas kaštuoja 
milijonus dolerių, o ateityje ka
štuos dar daugiau. Sanitarinis 
distriktas į dieną išgabena per 
750 tonų purvo ir jo -išgabeni
mas 1978 m kaštuos 38 mili
jonus dol.

To purvo 30% išsiveža mies
to ir apylinkių namų savinin
kai, 20% išsiunčiamą į Fui ten 
apskritį, kur purvu apdengiama 
atvirų anglies kasimu nualinta 
žemė. 20 proc. purvo išsiveža 
Mergreen b-vė ir išsiunčiama 
į Floridą apelsinų ir citrinų 
medžiams tręšti. Likusi dalis 
atiduodama ūkininkams, sodi
ninkams, daržininkams ir tt.

Reikia priminti, kad iš kana
lų susidaręs purvas, valant įvai 
rias atmatas, turi savyje daug 
nuodingų priedų, nuodingų me
talų. kaip kadmijaus, gyvsi
dabrio ir kitko. Jis jokiu būdu 
negalima naudoti daržovių, vai
sinių medžių ir javų tręšimui, 
kadangi augantieji vaisiai, dar
žovės. javai ir panašiai iš žemės 
savo šaknimis. įtraukia kartu 
su ištirpusiais žemėje minera
lais ir nuodus. Tuo maitinamas 
vaisius ai* daržovė jau subręsta 
turėdama savyje iš purvo patrę 
što lauko nuodų .

WASHINGTON. D.C. — JAV 
priežiūros tarnyba yra uždrau- 

r___ v dusi gaminti ir pedavinėti nak-
stengs ginklavimo varžytinėseItinius ir kitokius baltinius im- 
pralerikti viena kita...

. Pripažįsta, jog ginklų lygsva- je vadinamame “Tris”, 
ra yra pakankamas savisaugos»prilaiko baltinius nuo ugnies — 
laidas ir kad reikia siekti nusi-|jje tuomet netaip greit užside- 
ginklarimo.

Kancleris Schmidtas lygiai ir 
užsienio reikalų ministeris Gen
scher yra nuomonės, jog pasi
žadėjimas bei užtikrinimas ne
siekti ginklų persvaros, yra vi- tokius skysčių impregnuo 
siškai nauja., ko niekad anks- baltinius.
čiau nebuvo jokiose Rytų-— Va- fcoje juos daugiau nebeparduo- 
karų sutartyse.

Bendrai, 1
ir Brežnevas pasitarimus laiko 
pasisekimais

Sukilimas Somalijoje
MOGADISHU.—Somali jos so

stinėje Mogadishu buvo su
ruoštas karininkų sukilimas 
prieš dabartinį Somali jos prezi
dentą Siad Barre.

Sukilimas, atrodo, buvo pa
ruoštas rusų agentams prikišus 
savo pirštus, bet jis nepavyko, 
kadangi vienas karininkų per- 
anksti pradėjo sukilimą.

Visi karininkai, dalyvavę su
kilime, yra suimami ir sušau
domi.

Izraelis nesitrauks 
iš Libano

B-vės JAV rin-

,v— New York o gubernatorius,

pas sAvo žmona irVėjuotis nė toki M1I44. ko-dktlt} parado. ppįsSirkyje.

pregnuotus specialiame skysty- 
kuris

KANCLERIO PARTOJOJ^ 'j’J
■ jfce. kad galėtu pąfnatyb lOO.noo

Bet nelaimė, kad tas skystis 
iššaukia vėžį ir todėl juos var
toti yra pavojinga.

Daugiau, kaip 100 b-viu ga-

— Jordanijos vyriausybė yra 
įsitikinusi, kad galima susitar 
t; dėl Sonialijos ir kitų Izrae
lio laikomų žemių.

— Izraelio premjeras Begin

J KALENDORftLIS

Gęgužės 10: Beatrice, Anto
ninas, Survaida, Igauja, Puti- 
naSr Gedvainis, Nargaudas.

'Saiflę* teka 5:38, leidžiasi

da, bet siunčia į užsienį, neat- 
kancteris Schmidt '^žv^gdamos draumimo.

V/VokretijfijL paradą Iznt- vits, mera^ K och ėjo New Yor- kytas leidimas Svykti į Awi-
ko papaM ką pis žmoną ir vafl&a.

Izraelio vyriausybė pareiškė, 
ka djos pasiųsti kariai į Libaną 
pasiliks I ibane ilgesnį laiką. Jie 
Libane pasiliks tol. kol Jungti
nių 1 autų kariai neužtikrins, 
jog palęstiniečiai-teroristai yra 
neprileidžiami prie Izraelio sie
nos.

SkopaOris^ savaites pragulė- 
jo--Mntųpimbasaxfef,‘ kėdžių, bet 
rusai leidimo Išvažiuoti neda
vė. Turėjo'^imąižvli sekreto
rius Cyrus C. Vance, kad išgau
tų iš Brežnevo įsakymą leisti 
senam Amerikos piliečiui išva
žiuoti iš Sovietų Sąjungos.

Skopui tiek įgrįso melas, ap
gaulė ir išnaudojimas, kad jis 
nesirengia niekad ,grįžti į rūtų 
pavėsėtą Lietuvą.

jie.net


V, KAROSAS

LIETUVOS DISIDENTU VIZIJOS
(Tęsinys; ,■ Pries mus atsidengia visos tau-

„ tos tylus heroizmas, pasiryžu- rmkelstemas straipsnio pra- Į * ’ J
džioje davė bendrų vaizdą, kas 
lietuvių buvo pasiekta visose 
gyvenimo srityse tarybinės san
tvarkos sąlygose. Jis pabrėžė, 
kad statant gyvenimą komunis
tiniais pagrindais, \ ištiek buvo 
išiaikyHizs vaku.Etiškos kultų- 
ros stilius ir L: .tini; savitumas, 
iolvg.ai hata'ikai veda atkak- 
na kov i pr»es brukamą ateiz
mų ir bendrumoje visa lietuvių 
tau ta nenusileidžia iki Sovieti- 
joje isiviešpatavušios gyvenimo 
pilkumos ir išlaiko aukštesnį e- 
Konuminį lygį už savo paver
gėjus. Iš šios apžvalgos ąuto
rius padaro svarią išvadą-

‘’Bet kaip tik tasai atkaklu
mas, kokiu lietuviai gina savą
jį savaimingumą, sukelia Mas
kvoje susierzinimo ir susirųpi- 
nimo. Maskvos valdžia ir jos 
statytiniai pačioje Lietuvoje ve
da negailestingą kovą prieš lie
tuvių tautinį savaimingumą, 
tradicinius ryšius ii- mąstymo 
būdą. Nors ši kova šiandien vy
ksta be partizanų ir baudėjų, 
be masinių žudynių ir deporta
cijų. ji ne menkiau persmelkia 
visas Lietuvos gyvenimo sritis, 
uždeda pėdsakus absoliučiai ant 
visko, pradedant išorine miesto 
išvaizda ir baigiant sporto run
gtynėmis. Nepaisant gero visko 
išorinio atrodymo ir tariamos 
ramybės, tos kovos įkaitis la
bai aukštas, nes visiems aišku, 
kad nuo jos išdavų priklauso 
Lietuvos ateitis”. (Akiračiai,

ši uose žodžiuose nesigirdi ai
manų, dantų gręžimo ar bevilti
škumo, dažnai įskaitomus po
grindžio spaudoje ar girdimus 
iš atvykusiųjų pranešimu.

ios ištverti ir laimėti laisvės 
kovą. Matome, Lietuva po bai
saus kraujaplųdžio, masinių 
įrėminu ir kitų nelaimių, mo
raliai nepalūžo ir surado nau
jus idėjinius ginklus ir kovos 
metodus už savo bųvį ir ateiti. 
Aiškiai atsisakyta nuo rezisten
cinių kovos metodų, nors jie yra 
ištikę vyresniojo kartoje, per
keliant savo veiklą į moralinę 
ir kųrybingumo plotmę.

šį tautos nusistatymą taikliai 
suformavo pogrindžio “Aušra”, 
sekančiu įsipareigojimu: ‘‘Lie
tuvių tauta išsilaikys, jei bus 
Kultūringesnė už pavergėjus... 
“Aušra” nekurstys tautinės ne
apykantos. Ji laiko savo drau
gais visų tautų taikius ir geros 
valios žmones”.

Kaip tik ant šių moralintiu ir 
dvasinių pagrindų galėjo išaug
ti Lietuvos demokratinis disi
dentinis sąjųdis, kuris nekovo
ja neapykantos ir keršto gin
klais prieš savo pavergėjus ir 
jų pagelbininkus. Tą tvirtini
mą mums patvirtina veik visi 
mus pasiekę Sibiro kankinių 
aprašomai, kuriuose neįskaito- 
me degančios neapykantos, bet 
juntamas humaniškas išdidumas 
savo moraliniu pranašumu prieš 
sužvėrėjusius žemiško rojaus 
statytojus. Tai nepaprastos rei
kšmės atidengimas, kurio nepa
stebėjo Štromas ir visi rezisten
cinės kovos atstovai.

Vertinant Kalantos susidegi
nimą, kaip ir bendrai rezisten
cinės kovos metodus, Finkel- 
šteinas sekančiai nupasakoja 
lietuvių nusistatymą: “Pagrin
dinė lietuvių gyventojų masė su 
užuojauta žiuri į jaunimo de
monstracijas, bet aplamai joms

KAUNO PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA

f 
į

I LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
, Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas

V. KRĖVE

(Tęsinys) r

VYRIAUSYBĖS SUDARYMAS

nepritaria,. Todėl, kad lemi
amai lietuvių daugumai aiš
kus atviros kovos visiškas be- 
perspektyviškumas ir parei
kalaujamų aukų beprasmišku- 
pasitenkinių, pagrindinė liesu
mas. Antra, nepaisant visų ne
viu masė ąiandien už viską la
biau brangina pastovumą, tu
rimą, gyvenimo lygį ir tvarką, 
vistiek kokiomis sąlygomis tai 
palaikoma. Suprantama. Po .tri
jų okupacijų, karo, partizani
nio priešinimosi, po masinių de
portacijų ir tūkstančių aukų, 
lietuvių tauta pirmą kart po 
1940 metų gyvena palyginamai 
ramiai ir neblogai.” (t. p.)

Dėka šios užimtos pozicijos 
ir laikysenos lietuvių tauta su
gebėjo atlaikyti lietuvybė ir nėt 
pasiekti kai kurių laimėjimų 
laisvės kovoje, bet bijo, kad 
provokaciniai rezistentų ar eks
tremistų išsišokimai, nesugria
utų jų pasirinkto ir vieninteliai 
galimo siekimo kelio. Tai pasie- 
kiema, anot Tomo Vanclovos:

Iš pirmosios bolševikų okupacijos Lietuvoje
Gerai žinojau, kuris tai buvo reikalas. Žmona pata

rė nevykti, bet mane sugundė noras tiksliau sužinoti, ko r 
kioje padėtyje mūsų krašto reikalai ir papasakoti, ką esu 
išgirdęs ir Dekanozovo. Be to,maniau, kad būtų neman
dagu Merkio atžvilgiu, jei jo kviečiamas atsisakyčiau 
pas jį nuvykti. .

Merkys buvo blogai nusiteikęs, sutiko mane su su 
surūgusiu veidu. Jo nuotaika man buvo suprantama, 
nes ir aš pats jaučiausi nė geriau. Vargu ar buvo lietu
vių tarpe nors vienas padorus asmuo, kuris tomis die
nomis nebūtų buvęs skausmo pagautas.

— Tai ką? — pratiesdamas man ranką klausįa jis su 
pikta šypsena: — nesutinki įeiti į vyriausybę?

Supratau, kad jis jau buvo Sovietų atstovybės pain
formuotas apie mano nusiteikimą tuo-atžvilgiu.

— Nesutinku, nes negaliu imti pareigų, kurioms ne
pajėgsiu. Ne aš sudariau sąlygas joms atsirasti...

— Manai, kad aš čia esu kuo dėtaš? — piktai atsikir
to Merkys, neleisdamas man net sakinio baigti. — Jau 
išdūmė, kuris kaltas,' net nepasitaręs sų savo vyriausy
bę... Tautos Vadas... Antrasis Vytautas... Lietuvos gink
luotų pajėgų viršininkas... -Sušaudyti tokį vadą...

čia Merkys tokiais atsiliepė apie Smetoną žodžiais, 
jog jų aš čia pakartoti nedrįstu,

jMerkys buvo senas mano pažįstamas dar iš studen
tavimo laikų, bet paskutiniaisiais metais retai mums tek
davo susitikti.

Piktai išsikoliojęs, jis lyg aprimo ir jau ramesniu 
balsu ėmė pasakoti apie šių dienų nelaimingus įvykius, 
pasibaigusius faktine Lietuvis okupacija.

_____ Generolui Černiui pasitraukus iš ministerio pbrmi- 
ti laisvas, yra visai bereikalin- Į ninko pareigų, vos vieną savaitę, pavadovaus ministerių ta 
gn« h V-S1 S10’ Ameri^oje‘rybai, jo vietai užimti Prezidento buvo pakviestas jis

į? f

“dirbant sistemos ribose, bet laikytini autentiškais demokra- 
dirbant ištvermingai, protingai! tais.
ir nepasiduodant dcmoralizaci-

Nors Lietuvos komunistų 
partija, Finkelšteino tvirtinimu,

Toje istorinėje prasmėje rei
kia suprasti disidentinio demo
kratinio sąjųdzio iškilimą Lie
tuvoje ir pavartoto Finkelštei
no “tikros demokratijos” ter
mino prasmę. Kaip tautinio at- 
gimino laikotarpyje iskilcsiote ir užėmė vadovaujančius po

stus administracijoje, bet išvir
to į priviligijuotą elitą, kuriam 
nerupi tautos raikalaL Pabrėž
tina, kad Finkelšleinas beveik 
nekreipia dėmesio į pasireiški
ančias neigiamybes Lietuvoje, 
gąip girtavimą^ paleistuvavimą, 
huliganizmą /ir įvairias nešva
rias kombinacijas, apie kurias 
tiek daug rašo pogrindžio.spau
da ir pasakoja atvykę’ ir ana
pus. Jis kreipia dėmesį į pozi
tyvias tautos jėgas, nes neigia
mųjų netrūksta ir laisvės šaly- (

J

Esminėje išvadoje Finkelštei- 
nas, kurią esame aptarę pradži
oje, priešingai Štromui ir ki
tiems yra nustatęs Lietuvos pa
sirinktą istorinį kelią, kuriuo 
gali siekti savo Idisvės, nes “(lie
tuviui daros aišku, kad jų tau-’ 
tims atgimimas ir valstybinė 
neprkilausomybė įmanoma tik 
tikros demokratijos ir nenu- 
krypstamo Žmogaus Tejsių pri
silaikymo sąlygose”.

Kas yra naujo- šiaine Finkel
šteino pasakyme? Argi mūsų 
politiniai veiksniai nesiekia lai
svos ir n epriklac soįnos Lietu
vos atstatymo? Su panašia pa
dėtimi susidurta, skelbiant ir 
kovojant 1918-20 metais už Lie
tuvos nepriklausomybę.

Anuomet, ‘^Lietuvos Tary
ba . . - savo posėdyje vasariu. 
l£d. 1918m . . . vienu balsu* 
skelbia atstatanti nepriklauso
mą demokratiniais pamatais su
tvarkyta Lietuvos valstybę*. 
bet, kai išmušė spendimo va
landa, tai tik keturi atstovai, su 
St fettriir prieskyje> iškko iŠti-t 
kimi aempkratijos principams,j 
o vfei 'kiti pasuko Cractio Jink, 
turėjusio Lietuvoje ę karaliau-ti 
Mindaugo II titulu.

Ne tfrachininkai iškovojo Lie
tuvai I aisvę i r neprjlrfa usomy- 
bę,.be< kritišku moment* iški
lusios 4 Lietuvos debrcįkratinęs 
jėgęs, M. SieževieiiHD prie- 
ša^yjėj atsirėmusios 1 VSk. De
mokratijų užnugarį; Jaunėjo ko
vą.', . v *

Dabar, kaip anuomet-Lietu
vos Taryboje, Vlike ar kituose 
egzilinėse Veiksniuos^, vėl “vie-; 
nu J)aisuM pasisakoma už lai
svos. demokratinės ir neprikla- 
usooros Lietu\is alstalymą, bet

Lietuvoje demokratijos jėgos 
iškovojo tautai laisvę, taip da- 
bartyje, po skaudžių ir žiaurių 
istorinių pamokų, lietuvių tau
ta vėl grįžta į demokratijos kė

ti laisvės kovą.
(Pabaiga)

AL Barono vedamąjį

Visas tas įrodinėjimas, kad 
rašytojas - menininkas turi bu-

Derations woman

Today, when its time to take

buy U.S Savings Bonds.
Wnyou join the R»toU

erica*

Molly Pitcher loved her husbancL
. So much so, that when he went into bettfe 

during the Revolution, she did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannons, be wai 

killed by a British bullet
Molly knsw the time had come to take 

sock in her country. So she picked up 
where her husband left off. And when

Savings Plan at

deeded, Bonds eaa be ashed st yccr 
not ffjbjea trxxe or Joal incxme

spauda ir kūryba yra laisva. 
Gali Almenas parašyti dar 10 
panašių romanų su tobulais mi
licininkais iš okup. Lietuvos ir 
labai menkaverčiais neva ro
mano išeivijos veikėjais.' Jokių 
protstų nebus. Skaitytojų šauk
smas ir protestas kilo tik dėl to, 
kad tas labai menkavertiškas 
kūrinys buvo “Draugo” premi
juotas. Menkavertis tiek meni
niu, — literatūriniu požiūriu, 
tiek okupantui pataikaujančio
mis mintimis

Kad seksas yra labai svarbi 
dalis mūsų vidinės struktūros, 
niekas negali paneigti.

Tačiau negalime paneigti, 
♦ kad ta sritis liet, literatūroje vi
sai nebuvo liečiama. Imkime, 
kad ir rašytojo J. Jankaus “Pa
klydę Paukščiai”. Ten žmonės 
tikrai ne “stabarai ar iigonys”. 
Jie su pilnais jausmais ir aist
romis. Ten seksas surištas su 

■ meile, visa sudėta į meniškus rė 
mus, kad skaitai ir gėriesi. Ne
jauti jokio pasišlykštėjime. J. 
Jankus puikus rašytojas — me
nininkas. Deja, Jankaus, rodos, 
niekas nepremijavo. Tikrai ne
žinau.

Almeno romane tas seksas — 
be jokio jausmo, nuogas, gru
bus. Mergiščiai—Eglei tiek tas 
tereiškė, kiek, sakysim, sigare- 
tės surūkymas. Atėjo, pakišo ir 
viskas. Tai kur čia tas menas ir 
jo grožis?

Toliau senesnio amžiaus skai 
tytojui ir klausytojui yra neais 
ku, kas pakeitė moralės kriteri
jų? Juk Dievo nuostatai nekin
tanti. Mes, senesnieji, labai ge- 
jaįatsimenamę,kąip ne taip jau •

Merkys. Generolas Černius nepanorėjo sutikti, kad bū' 
tų patenkintas Maskvos valdovu reikalavimas ne tik at
leisti iš pareigų vidaus reikalų ministerj pulkininkų Sku-; 
čų, bet dargi jį suimti ir padėti į kUejimu, kaip nusikal
tusį leidimu, o gal net tiesioginiu įsakymu pagrobti rau* 
donosios armijos įgulos kareivius ir tuo pasitarnauti iš 
jų iškvostomis žiniomis kaimyninei valstybei.

Prezidentas ir dalis mmisterių Tarybos narių, »ors 
žinojo, kad visi šie kaltinimai yra išgalvoti provokacijos 
tikslais, visgi manė, kad, patenkinus šį, nors neteisėtą' 
žeminusi reikalavimą, bus išvengtai didesnio .pavojaus, 
ir susiras galimybė vėl atkurti nors šiek, tiek pakenčia
mus santykius su Maskva. .. ' v .

Tokios nuomonės buvo ir Merkys. Pulkininkas Sku
čas buvo priverstas pasitraukti iš pareigų ir prezidento 
paliepimu suimtas ir padėtas į kalėjimą drauge su. Sau
gumo departamento direktorium Povilaičiu. : . \

•Dabar Merkys tikėjosi, kad asmeninių, pasimatyzau 
su SSSR užsienių reikalu komisaru Molotovu jam pasi
seks likviduoti nesusipratimus ir atkurti ^abišaliu pasi
tikėjimu paremtus santykius”. '

Molotovas sutikęs jį priimti. Nutarta buvo, kad jnr 
nisteris pirmininkas vyks Į Maskvą Urbšio, užsienio rer 
kalų ministerio lydimas.

Maskvoje buvo sutiktas labai šaltai, beveik nednui- - 
giškai, be įprastų tokiais atvejais mandagumo požymių.

Į Mūsų atstovas Maskvoje pareiškė, kad jis iš mūsų vizi
to nieko gero nelaukiąs. Jam atrodė, kad Pabaltijo vals
tybių likimas jau nutartas, ir jų nepriklausomybę gali iš
gelbėti tik stebuklas. Jis sužinojęs iš atitinkamų sarti 
nių, kad viena iš kliūčių anglams susitarti su bolševikais 
buvusi anglų nesutikimas paaukoti šių kraštų laisvę ir 
nepriklausomybę Maskvos naudai. Su kuo nesutiko ang
lai, be abejonės, su lengva širdimi sutiko Reicho vyriau
sybė. i i -

Merkys nebuvęs taip pesimistiškai nusiteikęs, bet 
apsilankymas pas Molotovą jį įtikinęs, kad atkevr — - - _ - z ■ i -

i

senai per pamokslus kunigai čius gal visai neklysta, taip manydamas. Molotovas jo . 
šaukdavo: “Vaidykit savo aist- Įkiais klausimais kalbėtis su Merkiu nepanorėjęs, t^grięŽ 
ras. tramdykit kūno geidulius, uitimatyvinėje formoje jam pareiškęs}. kad LieUr 
noskaitykit nepadorių ygų? be-mažiausio pasipriešinimo įsileisti naujk

tiįdemokratu, kitas — vaidin-
(R>m<okrafij.u'■
Ąvitas V^itiskis.

,uvįS demokr^į. Wlir 1.1 ' - ------/ - —
rėjis B- jos lĮagrindųtis ideoio-Į Dabar ta pati žmonijos karta raudonosios armijos dalinių tok! skaičių, koki ras ,I**a-_- 
ga^ Hiistatė: Ai(<i i.^nvfc-tuh. girdi labai jau priešingai. Kat. I lingą SSSR vyriausybė, b) tuojau perleisti tų dfti&ių žl- 
mel bos laisva, ka' aisikrattš į bažnyčioj amerikonas kunigas nion visus Lietuvos aerodromus, c) sudaryti naūj^ Lie' 
nuo saTių^-Bysvci’mų despotų.’’.per pamokslą jau pasakęs: “Dė- tuvos vyriausybę iš asmenų, kurie pasižadėtu fojaiiai 

ir sąįųftKai, tiek, kokimi Dievui už tokią didelę do - - - -- ...
praatyjo tiek dabartyje, kurios
kovųj a; pęicš- tčj »_• t i mus despotus 
už pris-

uranhiųNikų
ar sąjųdžiai,

fo >vodaiW’ prHišk
I desjwtife atsigręžę nuo savųjų

3;

neskaitykit nepadorių kny^ų!'*

r 'Hi

, . , ...... vykdyti visus Lietuvos įsipareigojimus SSSR ativiWu
tiek daug malonumo.-” . F <0 Pagaliau leisti laisvai veikti Lffituvtw
- Tai kaip dabar? Kas tokios partijai Tik šias sąlygas priėmus ir jų griežtai prisihir 
pakeitimas padarė? | kant Lietuva gali tikėtis, kad jos laisvė ir vidaus salftr

Gal “Draugas” bandys ir šj (varka Ūksią nepažeistos.
klan«tima paaiškinti? * - I * ’

'ž Skaitytojas (BUS daugiau) **
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A. PLEšKYS tvi 4.4ai '

SPAUDI PAVARČIUS
Spaudos etika (padorumas) .

Žodis etika yra graikiškos kil-; 
įnės ethos — paprotys, būdas 
sulotinintas i ethica ir reiškia: 
1. mokslas apie dorovę )r mo
ralę, 2Z doroviniu elgesio siste
ma. čia aš bučiau linkęs pasa
kyti padQrupio ir elgesio normų | 
sistema; nė vien elgesio, 1>et ir 
viešai pasakyto ar parašyto žo
džio. 1 Į

Paprastai nemokyti ir neisią-į 
vinti žmonės, labai dažnai, neh 
savo elgesiu, nei žodžiu pado
rumo normos ritpaiso, arba pa-[ 
dorumo normos teprisilaiko tik 
tam tikrose vietose. Sakysime ’ 
bažnyčioje, susirinkimuose ir 
viešose vietose. Bet prie mėšlų 
valkčio savo kalbose, dažnai jo-' 
kio padorumo nesilaiko, plepa 
ir pliauškia visokias nepadorias 
šlykštybes ir blevyzgas. Tie pa
tys mėšlavežiai," bei jau suėję 
į troba ir susėdę valgiui prie 
stalo, tų šlykštybių ir blevyz
gų jau nekartoja. Tie nemokyti 
ir paprasti kaimo žmogeliai, vis- 
dėlto prisiiaiko tam tikro žodžhi 
padorumo — etikos. Kai tuo 
tarpu ])asitaiko net mokytų 
žmonių, literatūros mokytojų 
apie viešą, spausdinto žodžio e- 
tiką neturi jokios nuovokos.

“Pasaulio Lietuvyje” (1977 
Nr. 36/100 gruodis 1005 — 6 
psl.) SI. B. savo straipsnyje kuo aiškiausiai parodo tos spa- 
“Didieji 1978 metų įvykiai” pa- ūdos ir ir to žemintojo labai Į 
straipoje “Vaistai, nuo fanatiz- menką žodžio etikos— padoru-• 
mo” taip rašo:” . . . vaizduojan. mo supratimą ir kaip veidrody-

t i redaktorių, besišluostantį sa
vo nuodėmes ne į mergaitės kel
nes, o į savo griešnus 
pridengencių 
kas”.

organs
marškinių padai-

mokyto žmogaus 
ir begėdiškas iš-

Ar šitoks, 
pornografinis 
sireiškimas yra suderinamas su 
padorios spaudos etika? Tokiais 
išsireiškimais žemina ne tik 
pats save, bet ir tą spaudą ku
ri tai spausdina.

To paties straipsnio sekančio- 
-je pastraipoje “Pro domo sua” 
į tas pals St. B. rašo: “Šiame pa- 
‘čiame “Naujienų” numeryje 
t taip pat rašo ir A. Repšienė. Iš 

'7 ėikagiškių lietuviu vis girdėda
vau, kad ji esanti retų gabumų: 
p asą k musų patarlės, “iš ožkos 
padaranti kumelį”. Atvirai pri
sipažįstu, tuo netikėjau. Ir ta 
patarlė tokia ne visai “rimta”. 
Bet kai A. Repšienė dabar “įro
do”, kad ir aš jau “tarnauju 
bolševikams”, įsitikinau, kad 
jos esama iš tikrųjų gabios. Tad 
jau nebesistebiu daugiau kad 
jai iš ožkos kartais išeinąs ir 
kumelys”.

Panaudojimas tokių žodžių 
ir išsireiškimų (panašių labai 
daug randame bolševikiniame 
“Gimtajame krašte”) kito žmo
gaus — visuomenės veikėjo vie
šam per spaudą pažeminimui. A. a. ZENONAS KOLBA Kristaus veidas (Mozaika)

mokytojus ;q>ie “Saują skardus, l ad ji
tiesos:

l ie fondai, kurie premijuoja

nukrypusi nuo

vikines prop Ugandos iiornogra- 
fintus romanus, geriau kad jie 
neegzistuotų, kad tokių nebū
tų. ir !i<-iu\ią visuomenėje ma 
žiau tebūtų erzelio.

tiku“ taip pasisuko: “Arija ke
liamos audros dėl “Saujos ska
likų” romano “jxjrnografijos ir 
laisvinimo kovos išdavimo”. 
Lietuvis į tai: . supraskite,
daktare, kad cenzūra yra tamsi
ųjų viduramdžių palikimas...”

Pasirodo, kad gerb. mokyt, 
nepajėgia atskirti kritiškų pasi
sakymų nuo cenzūros.

St. B. toliau: “Jei “Saujoje
skatikų” rašoma apie tremtinius* 
neigiamai, lai gal tas paskatins* 
“Naujienas” ar naujai gimusią 
(Regenerated) bendruomenę įs
teigti kitą premijų fondą ..

Atrodo, kad gerbiamasis lite
ratūros mokytojas, perskaitęs 
romaną “Saują skalikų, nepa
jėgė nuvokti ir suprasti, ką au
torius tuo savo romanu nori pa
sakyti. .Juk neigiamai yra pa
sisakoma ne apie visus tremti
nius, lik apie tuos, kurie atsi
sako bendradarbiauti su oku
panto agentais. Juk sovietinės 
literatūros platintojas taip pat 

i tremtinys, bet jis romane at
vaizduotas, kaip normalus, pa
dorus žmogus.

j Neigiamai yra pasisakyta nė 
J vien apie tremtinius, bet ir a- 
merikiecius, kai tuo tarpu sovie
tinis policininkas Donatas Vė
bra iškeliamas kuo ne į padan
ges.

Iš aukštinu patiektų “Pasau
lio Lietuvio” citatų matome 
kad tai yru ekstrimistų nesuval
domo pykčio rėkavimai. Tas 
pats “P. L.“ (I97X Nr. 10/10! 
balandis 1137 psl.) ekstrimiz- 
ma prumla kitai lietuviškai

biamiji autoriai ir redaktoriau. 
pTma pu'i/iūrėdite į save.

vaL

bus iiudunūs pakalbini.
N esė< k k i m e nam uo>e. 

ateikite kuo skaitlingiausiai 
pagerbkime savo mylimas ma
mytes. kurios daug vargo tu- 
rėju. ko1 mus išaugino. K
pape.
ri<'.< \

i <

rtu 
ku- 

n vbėn.

A

ROCKFORD, ILL.
Pagerbkime otinas

Šių metų gegužės 14 d. 2
po pietų IJetuvių klubo salėje, 
esančioje 716 Indiana Avė., vie
tos L.B. Apylinkės valdyba ruo
šia iškilmingą Motinos pagerbi
mą su tam tikra pritaikinta pro 
grama,

Po programos, prie skanių 
užkandžių bei įvairių išgėrimų.

Atrirninimd Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 230 puslapių knyga su
krauta auto~iaus linijoje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.
Chicago, Ill. 60629

Juozo Šmotelio
BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 

NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA
PASISEKIMĄ BIZNY ‘K

Hejira u xpaudos ir galima gauti knygų rinkoj1*

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA į 
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan- * 
gas daryti {takos j krašto politiką. 102 psl. Raina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS, j
1735 So. Halsted St, Chicago, HL SodM I

į je atsispindi jų dvasios silpnu- dymo ar pasimetimo lietuvių vi- 
mo moralinis stovis. suoinenėje kelia erzeli, įneša

Atrodo, kad ne visi Vytauto nesantaiką, kitaip galvojančiu 
Didž. Universiteto auklėtiniai niekinimą, žeminimą, visuome- 
buvo pajėgus Įsisavinti viešo, nės skaldymą ir t- t. Tai rodo 
ypač spausdinti žodžio etiką, šių dienų įvykiai lietuvių visu-

Nereikia viešai skelbtis, kad omenėje. Tokie jiems yra labiau 
esi bolševikų simpatikas, ir kad naudingi, reikalingi ir daugiau 
dirbi jų naudai. Tokie ne visu- pasitarnauja. Jie taip pat yra 

■ omet jiems yra audingi ir rei. tikrieji jų tarnai, pagelbininkai, 
| kalngi. Jie ieško ir suranda ir bolševikinių agentų už nosies 
i tokių, kurie prisidengę patrijo- vedžiojami ,dirbą jų naudai ir 
| tizmu, iš kvailumo, nesuprati- lietuvių pragaiščiai.
j mo. nenusimanymo, nesusigau- Gerbiamas lietuviii literatų-

DĖDĖS ŠERNO GYVENfflO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyrecdeji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį • Dėde šerną a> 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą 
Jiems bui Jdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antane Hfiko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną,* kas jį at- 
rimena^fr ptfinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO ROKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių Šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikia.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
maifio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL

GAUNAMA •‘NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H, TAMAŠAUSKO

336 puslapiai! su žemėlapiu Ir paveikslais įprašo Pi mart senus > 
gyventofus Ir gamtą. 1,200 Iletuvlšky vlatovarcftiu sąrašu. - Knygas 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

Sovietinė propaganda dieną 
iš dienos visomis susižinojimo 
(komunikacijos) priemonėmis 
— radijo, spauda ir t.t. triubi- 
ja, kad kapitalistiniai Vakarai 
yra supuvę, kad pabėgėliai — 
tremtiniai iš dietų vos yra tautos

1 šiukšlės ir supuvusios atmatos. 
Ir visą šitą autorius savo roma
ne “Saujoje skatikų” literatū
rine forma, subjauriojęs dailio
jo žodžio meną, kuo ryškiausiai 
patvirtina. Tasai romanas yra 
grynai politinių tendencijų pro
pagandos kūrinys, su tikslu pa
tarnauti Lietuvos okupantui ir 
skleisti bolševikinę propagandą. 
Ir visi tie kurie yra pasišovą ir 
išeina tą romaną ginti iš nesu
sigaudymo, neprotavimo ar net 
žioplumo, taip pat patarnauja 
sovietinei propagandai. Ir jei^ 
nuodugniau ir giliau pasižiūrė
sime į tuos p. A. Repšienės pa
sisakymus, dėl kurių gerb. Si. 
B. taip labai širsta ir ją žemi
na, tai rasime ir prieisime išva-

1753 So. Halsted SL, Chicago, HL 50608

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Niu|I«no» ftHmi fivfi puikių knyjų, kuriat bet kokl<

knygų įpintą ar lentyną.
Aleksandru Pakilnllkii, MES GRĮŽTAME. Įdomūs JanntĮ dieni; 

įtrimirimri Ir JvykiiĮ bei rietu aprašymai, įkaitomi kaip ro
mąn as. 357 psl Kaina S3.

A. PakalnHkls. METAI PRAEITYJE. Netolimi; Įvykti; prixfminL

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI _
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- f

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^
A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI. 259 psL, liečiančius 1905

metų įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir ^si-
Dr.

rūpinima----------------------------------------------- ■---- —
A. J. Guisen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, rietoje $4.00 dabar tik--------
Minkštais viršeliais tik -----—------------------—---------

A. J. Gusstn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik -------------

Galimi taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čtkj arba monay orderį prli 
nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntimo išlaidoms.

Dr.

Dr.

1739 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. 5060S

$3.00
$2.00

$2-00

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jsjmlnjj, A KISS IN THE DARK. Pikantiško ir intymiu nnotykiq 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas Kilius, gyva kaJba, gražiai išleista. 
150 psL Kains $2.50.

Dr. Juozu B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos 
xsntrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
osL, kainuoja $2.00. _ _

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Diugumu šių knvgu yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knyga* galima įsigyti atsilankius I Naujienas arba atsiuntus čeki zr 
oiniginę perlaida A

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

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

Jnrai Kipečlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų Ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 paL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Jums Kap^lmkair IŠEIVIO DALIA. Atiminimi, Deivio Dalia

tyti l 12 dalių. 296 paL. kaina S3.
Dr. Kazyi Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomu, Gn- 

_ tirix ririeliaia. 336 paL Kaina S6.00. Minkštai riri, S5.M
Pr«f. Vacį. BlrfHka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minėtais vir
šeliais — $2,00; n dalia, 225 psL, Įrišta — S3,00. minkš
tais viršeliais____ _____________________________SX8f

Henriku Tomai — Tamašauvkas, LIETUVItKASIS PAMARYS.
Pakalnės dr Labguvos, apskritys su Įdomiais Aprašymais, Iliu
stracijomis Ir dokumentacija. 336 pri., kaina $6.

P. KesIOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daili; Lietuvos 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

Janina NartJnė, TRYS IR VIENA jaunystės strimlnimaJ 
170 psl.SMf

M. Gudalls, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 2» 
puslapiai______________________________ — OJf

Knygai užsakant reikia pridėti 25 et. pašto Išlaidosi.

NAUJIENOS,

1733 S. Halsted St, Chicago, m. KX0S. — TeL HA Ml M

struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO.-LIETUVOa, 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudeliuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė kokias 
kalbas girdėjo Ir ką jai žmonės pasakė. 93 psL S1J0. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

M Zoščanko, SATYRINĖS NOVtttK Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių norelių. 199 pusL, kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna IntuaLsto ir agitpropo propaganda bei 
užaaakrrimaL Am knygos parašytos lengvu, gražiu AillumL

Pr^. A Pakarklk. KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 pat dokumentuota Istorinė studija apie prūsų likimą 
Kaina C. A a^g

Vtoeas žemutis. LIUBLINO UN UOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

tr kttl Mitini ti yn (aunasi
MAUJIBNOSK, ITti I*. HALSTID ST, CM1CAOO. ILL. SMM

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose anyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1900) metų 

Chlcagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus ptL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs___  ... Uetirria, pirmos 
beturiu kolonijos, jų raorganlzuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių rišo buvo 12L 41 teatro draugija, 48 
paouljetiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesniu tinoulu biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, aocaflistlmų. lairvamanflkų ir 
idtų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, ikaitytloa, ban
kai Ir kt.______________________________________________ a MRm

Norintieji šią knyga Utgyti. prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir podiptl:

17M M. Habted 8L, Oleaga, BL H<M

1735 Eonth Halrtzd Street, CMeazo, Hl. S0S68

pas mus

Taupykite dabai.
Santaupoi, padėtos pilei 10 mėne

sio dieną, neia nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne- 
*a , '1

palūkanų, priklausomai nuo Įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitoa 
neša

| — MAUJIBNOS, CHICAGO >. ILLW«dueid*y, May 10, 1978

Pis aki Uupomi jlsj pinigai 1V 
Uaka didelius darbus. Pirma, Jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus j ūsą 
nžiimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įteigta 1923 metais. T*L 421-3070
Ištaigos pletaoM Hemai automobiliam* paatatytL



(Tęsinys)

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

20 cents per copy

Dagys

Dr. K. SIDLAUSKAS

(Tęsinys)

1. BAIGIAMOJO AKTO APIMTIS

As of Docambor L 1977 
Subscription Ratas:

Kitose JAV vietose 
metama _

Prieš atkreipdamas visų dėmesį j vienų ar kitų 
Helsinkio Akto principą, noriu pabrėžti vieną daly
ką, kuris įrašytas į patį Aktą ir pakartotinai buvo už- 
akce n luotas Belgrado Konferencijoj. Akto X-tas prin- 
cjpatš kalbąs’ apie tarptautinės teisės principų sąži- 
niugą pildymą, savo tekate turi nuostatą, kad risi Hel
sinkio Aklo principai yra pirminės reikšmės (primary

Hams dalykas, kad jausmais bet 
ne protu parauošta.

Sovietų karo jėgos ir policija elgėsi su Aleksandru 
Skopu, kaip jos elgėsi su visais sovietų piliečiais. Kariai 
nekreipė dėmesio į pagrindines žmogaus teises, kurias 
sovietų valdžia buvo pasižadėjusi gerbti. Sovietų kariai 
nekreipdami dėmesio Į Skopo tvirtinimą, kad jis yra 
Amerikos pilietis, Sovietų kariai ir policija nesuruošė jo- 
kio teismo Skopo likimui nuspręsti. Nesant teismo, nie
kas neleido pačiam Skopui išdėstyti savo, teises ir pagei' 
davimus. Skopas buvo paskelbtas išdaviku, iškeliavusiu 
Į Vakarus. Už tai jis gavo 20 metų prievartos darbų. Sko
pas buvo priskaitytas prie kitų sovietų nusikaltėlių, ku 
rie vienokiu ar kitokiu būdu pateko j vakarus.

Kiekvienam Amerikos piliečiui teisė išvažiuoti Į už’ 
sieni ir sugrįžti yra suprantama. Įvedami šiokie tokie su’ 
varžymai tiktai karo metais, bet taikos laikotarpiu Ame
rikos piliečiai gali važiuoti, kur jie nori. Išvykus į užsie" 
nj, jiems teikiama diplomatinė .JAV parama. Ta parama 
teikiama tose vietose, kur yra Amerikos diplomatai ir 
veikia konsulatai. Kur JAV neturi tokių įtaigų, amerikie 
čiai negali teikti jokios paramos, prie Amerikos piliečių 
jie negali prieiti. Atsakingi pareigūnai, duodami Ameri
kos pasą, pastebi, kad protekcija nebus teikiama kraštuo 
se, kur nėra JAV konsulatų. Skopui šitas reikalas buvo 
išaiškintas, bet jis nekreipė į tai reikalingo dėmesio.

Reikalai pasikeitė, kai sovietų karo jėgos panaikino 
Lietuvos nepriklausamybę. Skopas pajuto, kad jis jau ne
gali laisvai išvažiuoti, kaip galėdavo anksčiau , tai pada'

t*. LB aukavo tik 3 asmenys 
550. — gi ALTui paaukojo virš 

daugina kaip praeitais

mui pasisakyti, kad veiksniai 
ruoštu konferencija.

Aš nemanau, kad diskusijo
se buvo vadovautasi vien tik 
jausmais, bet ne protu. Daugia- 
use tai buvo pareikštas protes-

Vienok, mums rūpi, kiek Helsinkio Aktas gali pa- 
alstybių. Antrojo dalis liesti Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių išlaisvinimo

Helsinkio Aktas ir Belgrado 
Konferencija

Negali būti jokios abejonės, kad jei žniagus nega
li naudotis pagrindinėmis žmogaus ir piliečio teisėmis 
savoje valstybėje, kaip yra Sovietų Sąjungoje arba jos 
satelitiniuose kraštuose, tai negali būti jokias kalbos 
apie jo kokius nors normalius santykius su kitų .vals
tybių piliečiais, apie kuriuos kalba Helsinkio Akto t re 
ėiasis skyrius (Basket III).

pažanga padaryta labai maža, nes sovietų atstovai neno*1 
rėjo kalbėti apie pagrindines žmogaus teises. Tas žmo
gaus teises rusai pripažįsta tarptautinėse sutartyse, bet 
ne gyvenime. Lietuvis Skopas tų teisių mindžiojimą pa 
juto ant savo pečių. Laimė, kad prezidentas Carteris lai
kosi Helsinkio aktų, reikalauja pagrindimų žmogaus tei
sių ir nesirengia leistis į jokį kitokį bendradarbiavimą, 
kol patys rusai neišmoks gerbti savo piliečių pagrindinių 
teisių. j

. Skopas turėji pakankamai energijos, drąsos, kant
rybės ir pasiryžimo vesti kovą, tai jam pavyko ištrūkti 
iš Sovietų Sąjungos. Jam padėjo Amerikoje gyvenantie
ji broliai, seserys ir vaikai Jam padėjo Amerikos lietu
vių organizacijos. Jam padėjo ir sekretorius Vajice, pa
reikalavęs, kad sovietų valdžia baigtų kankinti Skopą, 
vykdytų Helsinkio aktus, liepiančius suvesti karo metu 
atskirtas šeimas. Tuojau sovietų valdininkai davė vizą

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

ganizeinę struktūra. Tos orga- 
“Lietu-j 

met, 16 Va- ‘ vybes Stogu” tada kai dar to-i

Visiems gerai žinnmą 
Bella ^Abzug ligsiol

nėjau tik svarbesnius.
Faktai rodo,' kad- Clovelajado* nizacijos susijungė po

LB veikla prieš
sario minėjimą visuomenėj pri-f kių kaip ponas Nainys 8a iiębu- 
tarimo nerado ką parodo ir su- vo. Jo pridėti komentarai prie

$34 oo 
$18.00 
$400

$33.00 
$18.00 
$10.00 
$ 3.50

$16.00
$ 9.00 
$ 3 nn

Helsinkio Baigiamasis Aktas susideda iš trijų da 
liųr pavadintų pintinėmis |ari>a krepšiais (baskets) 
Pirmoji dalis apima dešimtį principų, kuriais turi bū 
ti tvarkomi santykiai tarp 
liečia valstybių bendradarbiavimą ekonomijos, moks byla. Kaip buvau minėjęs, Helsinkio Akto pirmoji da
lo, technikos ir gamtos apsaugos srityse. Trečioji da- lis apima desuutį principų, kuriais turi bįti tvarkomi 

ųipfrna Aktų pasirašiusių valstybių bendradarbiu santykiai tarp Helsinkio Aktą pasirašiusių bei* kitų 
vinių įtarinėjo ir kitose srityse, šioje dalyje valstybių, 
katbuim aprr žmonių kontaktus, šeimų sujungimą,) Kadangi Lietuvos okupacijos ir jo* nelegalaus įjun 
vedybas iarp.a’UL’rų valstybių piliečių, laisvą žmonių ginto j Sovietų Sąjungą reikalas liečia tnrovalstybi-1 significance) ir kad “kiekvienas iš jų turi būti inter 
judėjimą tarp valstybių, laisvą informacijų pasikci- nius santykius, todėl mums derėtų, man rodos, apsin- presuojamas, imant dėmesin kitus”. Atseit, jokių bū

Tiesa, kalbant apie V-tą principą, nustatant^ tai
kingą ginčų sprendimą tarp Helsinkio Aktą pasirašiu
sių valstybių, reikia padaryti mažį rezervą. Jeigu kar
tais atsitiktų, kad Baltijos valstybių laisvės klausimas* 
kurį ^paremia visa eilė kitų Helsinkio Akto principų, 
aštriai iškiltų kurioje nors vėlesnių Helsinkio A*Mo 
tikrinimo konferencijoje arba Europos Taikos Konfe
rencijoje, tuomet galiotų Helsinkio Aklo V-tas prin
cipas, nustatąs, kad šitoks ginčas būtų taikiai' išspręs
tas. • t* - * ' .ie-

pusei metu -------
trims mėnesiams 
vienam menesiui

Aleksandras Skopas, anykštėnas, Ciceroje išauginęs 
didelę šeimą ir tapęs Amerikos piliečių, prieš pat Antrą
jį Pasaulinį karą išvyko į Lietuvą, kad galėtų dar kartą 
pamatyti ne tik gimtinį savo kaimą, bet ir parodyti sa
vo prieaugliui: Skopo didžiausioji klaida buvo ta, kad jis 
mažai tesidomėjo politika, nesekė tarptautinių įvykių 
ir nenujautė, kad Antrojo Pasaulinio karo pradžia jį už 
klups anksčiau, negu jis tikėjosi. Jeigu jis būtų žinojęs, 
tai su žmona ir vaikais laiku būtų grįžęs į Ameriką. Įvy
kiai jį užklupo visai netikėtai. Sovietų karo jėgos įsiver
žė į nepriklausomą Lietuvą daug anksčiau, negu Skopui 
į..galvą galėjo ateiti. Kai rusai užėmė Lietuvą, iš jos iš
važiuoti jau nebuvo taip lengva. Skopas planavo, kaip 
jam ne tik pačiam išvykti, bet ir šeimą išvežti, bet nepa
jėgė.

$33 <*' 
SIR O'

kad JAV mokyklose būtų dės
toma Raud. Kinijos totalinė mo 
kymo sistema.

— Conservative Digest 1978 
m. balandžio mėn. numerio vir
šelyje yra prez. Jimmy Carter 
ir Panamos diktatoriaus Omar 
Torrijos labai draugiška nuot
rauka'su užrašu: “That’s Okay^ 
Omar, My Brother is peddling 
beer.” Atvirkščiai verčiant ži
noma. kad Torrijos brolis būda 
mas JAV vertėsi kaip narkotikų 
smugleris.

— Mes žinome natūraliuosius 
narkotikus — marijuana, hašif 
ša, heroiną^ cocoiną ir kįįus. Ta 
čiau nepetsenai yra išrastas sin 
tetinis narkotikas, kuris gatvės^-" 
kalba vadinamas “Angel dust” 
arba moksline formule tariant 
PCP. šis narkotikas yra žymiai 
stipresnis ir veiksmmgesnis^ne 
gu kiti. Vienas jaunuolis jo už- 
rijęs, prišokęs nudūrė vaiką ir 
perdūrė nėščią moterį. Kitame 
atvejuje pats nesitverdamas ką 
daryti sau išsilupo akis. Tikrai 
skandalingas ir siaubingas šių 
televizijos laikų jaunimo gyve- ' 
nimopasaulis.

— Valstybės Departamentas 
suteikė vizas ir sudarė galimy
bės atvykti į JAV žymiems ra
dikalams. kaip Ispanijos komu
nistų lyderiui Sanriango Carillo. 
Rodezijos teroristų vadui Jo- 
shue N. Komo, North Korėjos 
užsienių reikalų ministeriū Ho 
Tam ir Peruvian teroristui Hu
go Blanco. Ką yie čia atvykę 
veikė ir nuveikė, tuo tarpu tik
resnių žmių neturima. ''

Parinko J. J-tis

bama, bet nesuteikiama reika
linga pagalba pavergtiems tau
tiečiams. žodžiu, veiksniai nu
vertinti iki nulio.

Br. Nainys komentuodams 
TZ straipsnį, visas iškeltas veik
sniu neigiamybes priskiria tik 
ALTui. Jis užmiršo, kad LB se
nai pasiskelbė, kad ir ji daly
vauja politinėj veikloj. O kas 
daugiausia posėdžiauja ir važi
nėja eikvodami lėšas, ar ne LB? 
ALTa nieko nenori sugriauti,

du negalima aiškinti, kad kuomet principas VHI-tas 
skelbia visoms tautoms apsisprendimo teisę, tai kad 
kuris kitas principas tokią teisę paneigtų Baltijos tau 
toms. Tuo labiau, kad šio principo paskutiniame saki 
nyje dalyvavusios šalys - “prisimena svarbą eliminuo
ti bet kokioj formoj šio principo pažeidimą”, kas, ro
dos. liestų Baltijos valstybių padėtį.

Aiškinantis Helsinkio Akto principus, pumoj ei
lėj tenka sustoti prie III-čio principo, nustatančio sie
nų neliečiamybę, pagal kurį, tariamai, Helsinkyje Bal
tijos valstybės buvusios “parduotos”. Ką gi šis princi
pas nustato? Nieko daugiau, kaip tik atsisakomą var
toti jėgą sienoms pakeisti- O Akto I-sis principkšf kal
bąs apie valstybių suvereninę lygybę ir suvereninių 
teisių gerbimą, nustato, kad valstybių sienos gali bū
ti keičiamos pagal tarptautinę teisę, taikingomis prie
monėmis ir susitarimais. <

Kokią naujenybę šis valstybių sienų nefteč'iamy- 
bės deklaravimas įnešė į įtarptautinę teisę? Galima 
atsakyti, kad jokios, nes jau 1928 melais Paryžiuje 
pagrindinių pasaulio valstybių pasirašytas vai. Kd- 
logo-Briando Paktas pasmerkė karus, kaip priemonę 
valstybių stėnoms keisti. Vėliaa šį principą dar tiks
liau suformulavo Tautų Sąjungos 1931 m. Visuotinis 
Susirinkimas, po ko jis buvo perimta^ Jungtinių Tau
tų. O Jungtinės Amerikos Valstybės 1932 ni.
be vad. Stinisono Doktriną, kai vyko Japonų grobi 
mas Kinijos žemių, kad jos nepripaginsiančios jokių 
teritorinių pakeitimų, atsiektų smurtą priemonėmis.

(Bus daugiau;

į tai reikalingo dėmesio. Vokiečiams užėmus Lietuvą, jis 
ramiai gyveno Anykščiuose ,nes žinojo, kad karo metu 
keliauti buvo nesaugu. Bet kai sovietų karo jėgos antrą 
kartą pradėjo artėti prie Lietuvos, tai Skopas su šeima iš
vyko j vakarus, kur vyko daugelis lietuvių. Karo metu 
šeima pasimetė. Vieni liko Anykščiuose, kiti pateko i skir 
tingas Vakarų Vokietijos žonas. Skopas manė, kad jis 
bus saugus, kai pateko į Vakarų Vokietiją, bet apsiriko. 
Jis pateko j sovietinę Vokietijos zoną, kur buvo suimtas, 
nugabentas i Rusijos gilumą ir nuteistas 20 metų sunkių
jų darbų. j

i gyvenimo viršūnes.
— Mary Barry John Califfa- 

oti”. Straipsnyje, puolami visi1 no įstaigoje asistenė švietimo 
veiksniai, neiskiriant ir LB, kad reikalams, sistėmatihgai siekia, 

Taigi kaitant apie faktus ga- perdaug posėdžiaujama ir kai 
įima būtų jų pririnkti kalban
čius prieš AJV LB. Lengva kal
tinti kitus apie skaldymą, vieny
bės ardymja, šmeižimą LB vei
kėjų ir Lt.

Kas privertė čikagij suskilti 
LB? Ar ne ponas Gaila? Kas 
klastojo b-nės rinkimus? Kas 
sulaužė veiksnių susitarimą del 
darbu pasidalyuiuĮO? Kas dėjo 
ir tėbededa pastangas ALTa eli
minuoti iš politinės' veiklos? Ga
lima butu daug tokiu klausimų

Kanadoje: 
metams — 
pusei metu 
vienam mėnesiui

timą ir kitokį bendradarbiavimą kultūros ir žmonių 
santykių srityse, ši Akto dalis ir sukėlė Sovietų Sąjun
gai ir jos satelitams tiek daug bėdų, aiškinantis Bel
grado Konferencijoje Helsinkio Akto pildymą, praė
jus dviem metams nuo jo pasirašymo.

Diskusijose dalyvavo: A. Rtr
kfenas, dr. V. Stankus, Pr. Raz- Minėjime, kaip anksčiau minė-
^aitis, P. £ Nasvytis, dr. Balči 
anas, dr> H. Brazaitis, O-, Joku 
baitienėi S. Laniauskas, J. Vįr- $400.

31's įr kt. Diskusijų užbaigai metais'. Nu ir pasakyk tu man 
a ve žodi Pasaulio garbės pir- Jurgi Malski. ar verta buvo 
įim St. Barzdotas. įtraukt* į tokią “avantiūra” LB
Jis visų pasisakymus nuver- apylinkę del tų trr kaip ame- 

!lno, nes esą jausmais diskusL rikonai sako lousy .ukotojų. 
jose vadovautos negeras kelias. Girdėjau, kad už toki “puikų” dikalioj 
Jam .geriau tinka faktat O fak- pasidarbavima LB labui, Cleve- pralaimėjusi buvusias .< galimy- 
tai yra tokiem 1974 m ALTa ša- ’and apylinkės pirmininkas ir bes rinkimuose dabar prez. Car- 
ukė Amerikos Lietuviu Kcn- vice-pirm. gavo sp?cialę pade- terio yra paskirta kaip federa- 
gresą, bet vienus kriene kitu n?- ką iš C-ro v-bos pirmininko, linė vadovė, taip vadinamam 
kviete, 5 metus siekėm vieny- Sveikinu būdingas LB vadovų 
bes, bet nepavyko, LB kvietė veiklos bruožas, vieną sako bet 
ALTa į pasitarimus ir negavo kitaip daro. Apylinkės vadovai 
atsakymo, LB laisvinimo vei- paskleidė ganda, kad C ro v-bos

“Womens Liberation” sąjū
džiui. v r

— Žinomų iš praeities ‘‘Chi
cago 7” radikalų grupės narys 

kloj turi dalyvauti, jaunajai j pirm. Gečys jiems nepatarė ru- John Froines yra paskirtas di- 
kartai palikti patiems daryti ošti atskior minėjimo Clevelan- rektoriumi “Occupational Safty 
sprendimus ir siūlo susirinkL.de. Nepatarė, bet už bandymą and Health Administration” (O 

tą darytį juos išgyrė vietoj, kad SHA) Toxic srities ekspertu, 
papeikti. <Mums mokesčių mokėtojams to

Pasaulio Lietuvio biuleteny‘ji “Chicago 7” byla kainavo ke- 
met. 38 numery skyriuje “Sa-.Jis milijonus dolerių iki juos tei 

vais Reikalais” Br., Nainys per-. sė ir “nuteisė”. Dabar jie iškilę 
spausdino “Tėviškės žiburių’ 
straipsnį “Vaduoti ar Dekk-mu

Užsieniuose* 
metams — 
pusei metu — 
vienam mėnesiui

Žmogaus ir piliečio teisių gerbimas yra užfiksuo
tas viename iš tų dešimties Baigiamojo Akto princi
pų. Principas VII, pavadintas “Žmogaus teisių ir pag
rindinių laisvių gerbimas, įskaitant minties, sąžinės, 
religijos arba tikėjimo laisvę”, įpareigoja Helsinkio 

Aktas, nei atskiros jo dalys negali būti registruoja-', Akų pasirašiusias šalis laikytis Juugtioių Tauti] Char 
mos pagal 102 straipsnį, ką reikėtų padaryti, jei reika įos. Visuotinės Žmogaus Teisiu Deklaracijos ir Tarp
ias eitų apie sutartį arba tarptautinį susitarimą (trea- tautinės Žmogaus Teisių Konvencijos nuostatų, 
ty or international agreement). Taigi, Helsinkio Bai
giamasis Aktas, nebūdamas tarptautine sutartimi, ne
galį nieko bendro turėti su Europos valstybių sienų 
nustatvmais.

O Suomijos vyriausybės lydraštyje, kuris pridėtas prie 
Akto, persiunčiant jo tekstą Jungtinių Tautų Genera
liniam Sekretoriui, aiškiai pasakyta, kad nei visas

AMERIKOS UETUVIŲ TARYBOS - ALTi
‘ IarogauusKi. laikomos pąsįaftęs

kitiems, greičiau tinką jam ųur 
ėiam ir jo partijos lUinantanis. 
Tas kelias, kokį jis X5ūūd7 nėra 
LB tikras kelias. Tuo keįiu- jis 
gali keliauti tik su savo partijos 

auktas apylinkės susirinkimas, draugais. -

į Lietuvą. Jam teko labai atkakliai kovoti jki praeito p^r 
madienio, kai sovietų policija atsisakė nuo visų savo pre
tenzijų, pripažino jam teisę išvažiuoti ir davė vizą. Gavęs 
tą leidimą, su rusais jis jau nenorėjo jokių reikalų turėti. 
Jeigu jie kankino Skopą virš 30 metų, tai jie galėjo rasti 
būdus ir tolimesnėm kankinėm. Vizą jam davęs parei
gūnas patarė dar kelias dienas palaukti, bet jis griežčiau 
šiai atsisakė ir pareikalavo, kad jį išleistų su pirmuoju 
išskrendančiu į Ameriką lėktuvu.

Amerikoje veikia įstatymai, saugojantieji pagrindi
nes žmogaus teises. Kiekvienas Amerikos pilietis,' jeigu 
ijs jaučiasi nuskraustas, gali kreiptis į teismą ir-prašyti, 
kad būtų gerbiamos pagrindinės jo teisės. Kiekvienas 
Amerikis teisėjas yra supažindintas su pagrindinėmis 
žmogaus teisėmis.. Kai jis prisaikdinamas, tai pasižada 
tas teises gerbti. Amerikos valstybės tarnautojai ir tei
singumo pareigūnai žino, kad jie turi gerbti pagrindines 
žmogaus teises. Kiekvienas pareigūnas taip pat žino, kad 
jis privalo informuoti kiekvieną krašto pilietį apie jo 
teises, jeigu jis pastebės, kad tų teisių jis nežino. Tuo tar
pu visoje sovietų imperijoje vyriausybė ir įvairūs admi
nistracijos organai pagrindinių žmogas teisių piliečiams 
nepripažįsta. Jeigu kuris vis' dėlto drįsta tokias teises 
priminti, tai iš jo tyčiojamasi, tos teisės mindžiojamos, 
ir piliečio pasijuokiama.

Amerikos diplomatai, nepajėgę su rusais susitarti 
dėl Europos taikos, pareikalavo, kad sovietų valdžia pa
sižadėtų gerbti pagrindines žmogaus teises. Jeigu sovie
tų valdžia norės tas teises gerbti, jeigu sovietų piliečiai 
reikalaus tas teises respektuoti, tai krašto gyventojus 
išnaudojanti ir sau didžiausias privilegijas pasiėmusi 
komunistų partija turės atsisakyti nuo savo privilegijų 
ir gerbti visus krašto piliečius.

Prezidentas Fordas, sakydamas pagrindinę kalbą 
Helsinkyje, kai buvo pasirašyti Helsinkio aktai, pareiš
kė, kad Amerikai bus labai lengva vykdyti Helsinkio nu
tarimus, nes Amerika jas vykdo jau 200 metų. Taika ir 
bendradarbiavimas priklausys nuo to, kokią pažanga išvažiuoti.

(n Chicago $33.00 per year. $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St. Chicago. 
Hl K0608 Telef 421-6100
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boti tik tų Helsinkio Akto pirmosios dalies dešimties 
principų aiškinimais ir diskusijomis.

2. HELSINKIO AKTO PRINCIPŲ REIKŠME
žvelgiant į tą dešimtį Helsinkio Akto principų, 

reikia pasakyti, kad tik du jų tiesiogiai neliečia Lietu
vos laisvės bylos. Tik V-tas principas* kalbąs apifc tai
kingą ginčų sprendimą, ir IX-tas principas, skelbiąs 
bendradarbiavimą tarp valsybių, tiesioginiai neliečia 
mūsų bylos,.

y
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DR. K G. DALUKAS 
• KUSEKIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINt CHIRURGIJA 

4*49 So. PvUeki Rd. (Crowford 
•**6ieei BvtMiea). TeL LU 5-8444 
t. ii—u *'3wuqs p«gal susitarimą, 

ao''atliepia, skambinti 374-8004.

MR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T»l«t 695-0533 

*ox Valley Medical Centw 
860 Summit street 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WvUch#*ter Community klinikos 
Modidoot dirok?orios.

L*?? *d*’ We$fchestt4r9 Leido į aukštesnes, o vėliau jis

Ra5o VTAOAS RASČIAUSKAS

GERAŠIRDE.AUSTRALUOS BIZNIERIUS
Tas geraširdis Australijos lie tik aplinkui pačią Australiją,bet 

tuvis yra Ronnie Cibas Jis yra svarbiausias jo hinnis vežioti au 
dypukas. Tiksliau bus jei paša- strahecius į Singapūrą.
kusiu, kad jis yra australietis. Į
Jo tėvai buvo dypukai. bet jis I r> Ua "r<>^a nor*u pasakyti, kad 
pats yra tiktai dykupų vaikas. fu,mo Cibo įstaiga yra lietuviš- 
Jis žinojo, kaip sunku dypu- į Ka^^en^rov^ vadinasi “Palan- 
kams pastatyti koją kitame kon nežino “Pa-
tinente, bet jis nenusigando. an?os reikšmės. Vieni mano. 
Matyt, kad nenusigando ir jo j tai yra kokios bendrovės 
tėvai. Jie turėjo vieną sūnų,!vKombtmterja, kitiems at- 
kurį, einant lietuviškais papro- | čia yra senas celebie-
čiais, leido į mokslus. Patys var-Pžodis, kiti aiškina, kad tai
go, nuo savęs nutraukdavo, bet vra sanskr&o, bet tiktai tarnau 
savo Itonauka vedė į mokyklas. ,^no' grynas

vALA. 'DOS: 3 d darbo dienomis ir. pats į jas veržėsi, 
kai antrą šeštadienį 8—3 vaL

J?m mokykloje sekėsi, Jis grei 
tai pramoko australiškai Galė- 

TEU — BE 3-5893 j jo kalbėti ir rašyti geriau negu 
DR. A. B. GLEVECKAS? patys australiečiaį. Jis galėjo

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Srrecl 
Valandos pagal suaitarimą.

T«G 562-2727 «rba 562-2728

juos pralenkti todėl, kad jo mo
tina kiekvieną dieną pasižiūrė- 

‘davo, kad jis tos dienos pamo
kas žinotu ir truputį, bent porą 
puslapių toliau pažiūrėtų. Kla-

DR. FRANK PLECKAS ; sėje jis jau žinodavo, apie ką
QPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko airi nine įj
“contact lenses’"

VaL a£al susitarimu. Uždaryta tree

- rn.UJO.NAS SEIBOTlSlSK

mokytojas pasakodavo.
Romukas apsidairė, žinojo, 

kur jis turi patraukimą ir pasi
rinko biznio mokyklą. Jis tuo- 

! jau susipažino su biznio teise, 
su tarptautiniais įstatymais ir

INKSTŲ, PŪSLĖS 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antram 1—4 pop ir* 
ketvirtd. * -7 vaL vai 
Ofise felaf.: 776-2880 

Rezidencijos tekU 443-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligoc. 
Ofisas 2652 WEST 5vth SYRUET 

Tel. PR 8-1223
jFISO VAL.; pirm., antrad., trečiad. 
u- penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak. S^tadie- 
'ims 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal Kirsi ta rimą

baigė mokyklą, bet tuojau pra- 
dėjo verstis bizniu. Ir čia pra- 

Į džią jam davė motina, turėjusi 
• suvenirų krautuvę. Mokyklą 
baigęs sūnus mažais dalykais 
nesitenkino. Jam parūpo biznį 
varyti didelėje skalėje. Turiu 
pripažinti, kad jam pavyko. Mo 
tiruos krautuvėlė dar ir šian
dien tebestovi, toįe pačioje gat
vėje ir tame pačiame name, ta- 

Jčiau josios Romukas šiandien 
jau turi didelę turizmo bendro
vę, jo ofisas užima pusę Sidnė
jaus bloko, kuriame dirba apie 
30 vyrų ir moterų. Jis nuomoja

lietuviškas žodis. Visų jo ben
drovės skyrių viršininkai yra 
lietuviai, baigę aukštuosius 
mokslus, kalba angliškai, moka 
ir kelias kitas kainas, bet tarp 
savęs jie kalba lietuviškai. Jo 
knygvedys, iždininkas, yra lietu 
viaii. Prieš porą metų jis buvo 
atskridęs j Chieagą ir apsisto
jęs pas mane. Abu, matai, esa
me tame pačiame biznyje. Pa
buvęs porą savaičių, jis jau 
pradėjo planuoti, kaip atpirkti 
iš manęs biznį. Gal būčiau ge
rai padaręs,, jei būčiau jam par 
davęs. Jis čia būtų atidaręs sa
vo skyrių, bet to nepadariau, 
nes nebūčiau žinojęs ką daryti. 
Dabar galiu bent po. pasaulį pa
skraidyti. Kai nuskridau į Syd
ney, pailsėjau, tai tuojau • jam 
paskambinau.

— Tai sėsk į mašiną ir atva
žiuok pas mane, — sako jis 
man.

— Tai kur tu esi ? —• paklau
siau. , :

— Esu savo namuose Hun
ters Hill, Nr. 1 Moorfield Ave
nue.
,. P ^ur t35 c^ar P3' so stambūs Australijos biznie

riai. ' : tC-; ■

Į Sydney'atvyko viena 19 
metų br'tė. Josios nelaimė, kad 
ji neteko regėjimo Bet dėlto ji

NAPOLEONAS TILŽĖJE

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
kiekvieną dieną būtini krikščioniui

palaiminimas7*. — 1 Mozės 12:X
Sitais Viešpaties žodžiais yra patvirtintas pareiškimas, “kad per dau

gelį sielvartų mums reikia įeiti į Dievo karalystę". Taip nėra dėlto, kad 
Dievo galybė negali apsaugoti mus nuo vargų ir sielvartų, arba kad Vieš
pats nesirūpina mūsų reikalais. Taip darosi dėlto, kad Dievo bažnyčia yra 
pastatyta aštriausiems ištyrimams, auklėjama, lavinama ir mokoma, kad iš
tyrimuose parodytų savo paklusnumą, ištvermingumą ir ištikimumą Viešpa
čiui. Ištyrimais Dievas mėgina mūsų tikėjimą, kantrumą, pasišventimą, at
sidavimą jam ir mylėjimą Dievo ir tų, kurie yra jo. 0 dangiškasis atlygi
nimas žadamas tik nugalėtojams.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet «ur yre mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė ''Viltis po mirties", kurią gausite nr 
mekamai. Rašykite:

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

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

daug žmonių, tai ir tave supažin 
dinsiu...

Nuvažiavau į Hunters Hill, 
kuris stovi'pačiame vandenyno 
pakraštyje. Namas didelis, vaiz 
das puikus, medžiai, kelias, var 
tai. tvoros, kad gražu žiūrėti. 
Tokias vilas ir tokitis sodus ma 
čiau tiktai Turkijoje, Bosforo 
pakraščiais. Pasirodo, kad ma
no bičiulį^ Gidas prkiauso Rota 

‘ ry klubo grupei, 'kuriai priklau-

klausiau.
— Nesvarbu, pasakyk šofe- 

rai, tai jis tave atveš, Būtų la- 
bai gerai, kad atvažiuotum, pas 

laivus ir vežioja autraliečius ne mane dabar yra pobūvis, turiu

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

ji Aparatai - Protezai. -Med. ban- 
dažai. Speciali pagalba Ljjoms. 
(Arch SuppcrLv ir L t.

2450 West 63rd St, Chicago. III. 60629 
TeUf.> PRospect 6-5084

Gėlės visoms progoms.
BEVSRLY HH.ES GtLiHYČiA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaro* ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-131?

nenusiminė.’ Ji nematė žmonių, į 
bet ji mokėjo labai gerai klau- 

. syti jį mokėjo"sekti pasakoji-
Ilgametis patyrimas — sąžiningas^ darbas 1 wmc r:Ks>c
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

A meriean - Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave^ Chicago, Ill. 60643 

Telef. 312 238-9787
• Nemokawab patąmavimab užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio-

ižų (cruises), viešbučių n automobilių nuomavimo rezervacijas; Pa**duuda- 
ne kelionių draudimus, Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kaštus; . . .
Sudarome iškvietimus gimimų apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor- Kada Visi užkando ir tnugere. 
nacijas visais kehonių reikalais. Į tai pats Cibas pa pasakojo, ku-

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiiųa rezervuoti vietas • riąms tikslams jis visus pak
iš anksto — prieš 45. - 60 dienų. i vietė ir\p&vaĮŠjno; Jis .nori pa-

! dėti akliems'Vaikams. Jis papra
šė aukos, kurios kiekvienas do- 
• leris ir centas eis akliesiems.

Tame pobūvyje buvo apie 160 
žmonių, Veinas kitas tarė 
trumpą žodį, o dauguma nekal
bėjo. Cibas paprašė sumesti ak- 

davė. 
Toks 
žmo- 
Buvo

j mus. Cibas. padarė . .pas sąve 
j religinį, j kurį sukvietė visus 
. draugus, australlečiusy Eik klu
bo narius: Jis. visiems pagami
no valgį; išgėrimą ir skanės
tus. Tai. buvo jo auka.. Susirin
kusieji austraiieeiai* .į pobūvį

, ėjo su Jvairiai<’ ryšuliais

pravesta loterija. Jos pelnas 
taip pat buvo akloms mergai
tėms. Paskutinė prakalbėjo ak
loji Sue Susan. Ji susirinkusių 
žmonių nematėm bet mokėjo pa
liesti kiekvieno širdį. Pasirodo, 
kad apie akluosius ji daugiau ži 
nojo, negu ten susirinkusieji. Ji 
žinojo, kad Australijos valdžia 
nenori įsilesti aklų mergaičių. 
Ji grieščiausiai prieš tokį val
džios nutarimą protestavo. Ji 
pasakė, kad akla mergaite jau ' 
ir šiap yra nuskriausta. Ji ne
mato pačių gražiausių pasaulio 
vaizdų. Ji nemato gerų žmonių, 
kurie nori jai padėti Ji nežino, 
kokia bus josios ateitis. į

Man buvo labai malonu pabu
voti pas Cibus. Aš pamačiau, 
kad jis ne tik geras biznierius, , 
bet jis turi širdį ir moka nelai- 
mingiems ir neturtingiems pa
dėti. Sukelti tokią sumą pini
gų aklųjų paramai — ne toks • 
jau lengvas dalykas. Bet kiek
vienam buvo aišku, kad pini
gas buvo duodamas geram rei
kalui.

Tš Hunter fiill mane nuvežė į 
viešbutį. Pailsėjęs jau leidaus 
nanfo. Praleidau savaitę Hava^ 
jų salose, oiš ten upatraukiau 
tiesiai į Los Angeles, kur aplan-' 
kiau veik visus savo pažįsta
mus Iš ten lėktuvas mane nu
tupdė į sniegu ir ledais apklotą 
Chkagą.

t

i loms mergaitėms. Visi 
daug davė. Dariau k aš.

: nedidelis būrelis palyginus 
nių, sumetė 1,300 doleriu.

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — °ilna aparaud* 

ŽEMA KAINA 
R. i E R Ė N A S 
Tel. WA 5-8063

-

Apdraustas perkraustymas 
H Įvairių atstūmę.

ANTANAS VIU MAS
Tel. 376-1882 arba 374-5996

In today's “do-tt-yourself" world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, > turning increasingly to 
“turnings"’—or architectural spindles as they’re known in the 
trade—to provide innovative and imaginative toochee M the 
heme.

SOPHIE BARČUS 
RADUO tttMOS VALANDOS 

VrtOĮ proęnnvH Ii WOPA, 
1490 kil. A M, 

LhtuvĮv h«lb«: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekznadieniaif JMo 8^8 iki 
vai jytoa

Vedėja Aldona Daukuf 

Talafu HEmlock 44413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, 1LU 60629

Orchard-fresh ir the perfect description for the Red and 
Golden Delicious apples from North Carolina, because that's 
exactly what they ere. These Southern gems are the first of the 
year’s really good eating apples to come to market and are 
available from August through October.

North Carolina apples will serve you well »c a fabulous 
Apple and Ssnaage Quiche. The flavor combination is over- 
whelmirudy good, savory yet lightened by the fresh apples in 
the dash. Tty this for a change-of-pace main dish at your table.

Fmh Carolina Apple Quiche r
pound b«dk earn age
cup chopped fresh

onion '

New'Quiche Made With 
North Carolina Apples

-------- z------- ------

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

FRYS MODBRMSKOS KOPLYČIOS
AIKšTft TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMBULANCE 
P A TARKA Y< 
MAS DIEN/ 

IR NAKTl

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef. 476-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 863-2L08-9

BARIAI:
Ckicagoi
Lictovtą
Laidotuvių
%rcktori<
Assoriacijos

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTi 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

4307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArda 7-34U,

BUTKUS - VASATHS
i4Ąb So. 50th Ave,, Cicero, I1L Phone: OLrmptc 2-1 U#?

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfay.tte 5-35TJ

% 
U

K

1

GEORGE F. RUDMINAS
42U S*. LITUANICA AVE. TeL: YAHt Ml>8-1131

. FLEASH
snaJc® people
SMJT® ©artful

Sawn in half, they are betoc 
mounted on walls and doors 
m decorative elements, wd 
as plant holders ar a» gzCte 
dements.

K ‘A. Xcrd Co- XveretL 
WtehL, the world's Mrgert 
manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator items in nine different 
rtyles, three different thlck- 
nesses and in heights from TM 
inches to eight feet.

The spindles are made of 
■elected western woods, turned 
on hopper-fed lathes, aanded 
to a smooth finish torn shrink 
wrapped In dear, protfjtfvw 
pteette. A hratinre on spindle

tablespoon fresh lemon 
juice

tablespoon sugar
cup (2ounces)shredded

Cheddar cheese '

1

2 4
2

W, beaten 
evps tight cream or milk 
Pastry Cor angle-crust

theyYe toe same product* 
whteh used to be known as 
batortndes in fftwfrow iuiw 
•re in a variety of
Ktoea and sty lea. But the sky’s 
the ImB Thea A comet to 
the feegrstve ona to which 
tbey*Tt now being puL

STEPONAS C. LACK IB SŪNŪS
thyme

Red Debdooi applet, 
pared, cored end cut 
into l/24neh cubes 
(1 1/2 cups)

In Mtge todiet cook onion and thyme until sausage 
k browned and onion ■ tender, about 10 minutes. Remove 
from beei; dram off enams fat. la bowl toes apples with lemon 
jtMce and —ger. A4d prepared saotage mixture, Cheddar cheese^ 
eggs and cream; mix wall. Line a š-fnch quiche dish or pie 
plate with pastry. Turn apple miwtureioto dkh. Bate in 35O*F. 
oven 40 to 45 minutes, cr wtl custard is mL Let stand 10 
minutes beiorc cutting to serve.

'Makes: 6 MivingL ‘

and *do-r-youaelfer8“ find 
the spindim * WRat®e, atjlHh

aa room divider*, tip— and

«24 WES1 69tn STREET Krpnbllc 7-121?
1344 WEST 23nl PLACE Vh tinta 7-667J
11023 SOUTHWEST HIGHWAY Pakw HHta, l^L 974-441*

P. I RIDIKAS
3354 8o. HALSTKD STREET Phone: lArtta 7-1IU

f - MAummot, CHICAGO a, ill Wednesday, May’io’ 1978*



TEL. (312) 477-5518

HELI-ARC WELDERS

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Adresas

Adresas

Sponsor!aus pavardė, vardas ir vietovė

Adresas ——

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

GENERAL OFFICE 
SWITCHBOARD

MISCELLANEOUS
JvilrOf Dalyiol

ENERGY 
WISE a

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Don’t be a Bom Loser!

0 1978 m. kelionių Lietuvor 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 

i informacijų kreiptis pas Marijų 
[Kielą; 6557 S. Talman, Chirago. 

Hl. 60629. Tel. 737-1717. (Pr.)
BUILDERS AND CONTRACTORS 

N>mv Statyba Ir Remontai

hall Frank Zapolli
£208 Vi W.VSfti St

GA 4-8654

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-787^

vakare 268-9282.
Prašau nedelsti.

STASYS ČEPAS
RENGĖJU VARDU

(70 m. mirties sukaktis)

RUMMAGE SALE - Kenilworth

Experienced 
Heli-Arc welders, 

light gauge. 
APPLY MORNINGS 
2647 N. Clyboum St.

LAIKRODŽIAI Ir MANGINYBtS 

Pardavimai Ir Taiiyaia 
2644 WEST 4*h STREET 

TeMa Mpubite 7-1941

Namai, Žemė — Perdayimd 
REAL ESTATE FOR SALE

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chleagoi ml eito leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tol. 927-3559

O VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje, prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. - •

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa
žinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

■ —

Pavardė ir vardas ------------------------- ----------------------------------------------

Siuntiniai į Lietuva 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 AreMr A*. 
Chicago, UI. 60632. Tel. YA 7-5980

M. i I M K U S 
Notary PuHte 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

LEGAL SECRETARY
Medium sized loop law firm seeks 
secretary to work with partner in 
firm. Experience in Corporate and 
Probate Law preferred. Must have 
good typing & dictaphone skills. Top 
pay & benefits.

CALL OFFICE MANAGER 
236-9850

RENTING IN GENERAL
N u e m o v ____

• Iš anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______  dol.

Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------------------

MAINTENANCE-SAFETY MAN
Small Manufacturing Firm needs ex
perienced person to take Full Charge 
of Maintenance of Machinery & Safe
ty Program. Must be able to handle 
Mechanical & Electrical Maintenance 
of Welders & Presses. Maintenance 
Dept win, be built around this man. 
Full Company Benefits & 4 days work 
week.

Call For Appointment^
AMERICAN STAIR CORP.

839-5882
WILLOW SPRINGS, ILL.

MRS. ADAMS 
READER AND ADVISOR . ' 

SKAITO IŠ DELNO IR Iš KORTŲ
Jus galėjote skaityti apie ją laikraščiuose arba, ją matyti 

TV ekranuose. Dabar ją galite pamatyti asmeniškai. Ji yra 
gimusi būti Dievo įrankiu. Nelaikykite ją ateities spėjike 
arba netikra ligų gydytoja ... Ji garantuotai Jums padės 
bet kokiose Jūsų problemose. Vienintelis vizitas Jus tai įti
kins. ši moteris yra čia Jums padėti. Visi vizitai yra priva
tūs, galimi 7 dienas savaitėje. Telefonuokite susitarti dėl 
laiko.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipias* i visus akai’ 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su. juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą granmsę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos ’Išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir* jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei. 
kalų renesanso.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

NAMUS • 
IR VISKĄ NAME 

Telefonnbti: 
523-9367 arba 737-0397 

____  • - ’--------------------k <

ALEKSAS

Reikalinga patyrusios tvirto 
siuvimo mašinos operatorės
Pageidaujamas odinių piršti

nių siuvimo patyrimas. Pasto
vus darbas ir priedai. Teirautis 
angliškai. f

Tel. 486-8780 '

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 4-7747

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

AR JAU PA523AR4TE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Welk 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomls formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legaližko 
mis formomis — £3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S.

GRADE A AUTOMOBILE 
MECHANIC

Profit sharing, paid holidays, good 
working conditions, paid vacations. 
Excellent chance for advancement.

CALL 458-8550Naujienoms reikalingas 1
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar 
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te^ 
lefonu:

SIUNTINIAI J LIETUVĄ, 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAirourrri oift parcrli skvki 
1581 W. Hth Chlc^., HL 806W. — TK WA VS7Xz 

33» fe. ChfaMe, HL 6MM. _ V BUM
V. V A L A N T t M A * . '

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra-

Mes 
jiems siūsime Naujienas dvi sa- i 
vaites nemokamai. D t M ■ f I O .

i2—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobili* 

liability apdraudimai ponrintokftfm 
Kreiptu . .. 5 < - 

A. LAURAITI ' 
4645 ASHLAND AVB. •- 

57M775 f

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS ' -

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
S38,800.

5 KAMB. labai modemus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. $38,000.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, vieta Mar
quette Parke, aukšta kokybė, žema 
kaina.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mtt- 
(Uptto Parke

DIDELIS ir patvarus namas Mar
quette Parke gabiam ir tvarkingam 
žmogui. Pigus —$16,900.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nuo Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug geru 
priestatų. Svarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
-UITŲ NUOMAVIMAS — p&renkan 

nuomininkus
4243 W. 63rd St„ Chlcaga 

Tel. 787-0600.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOK ĖJIMAIS...

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

Kun. Kazimieras Jaunius mi
rė 1908 m. vasario 25 d-, Petra
pilyje. Jį mirtis surado dirbant 
ti prie stalo ir bebaigiantį sprę
sti semitų ir indoeuropiečių kal
bų giminingumą. Labai gaila, 
kad velionis nemėgo rašyti, tai 
ir mažai paliko rašytinės me
džiagos. O kas dar išliko, tai po 
jo mirties teko kitiems suran
kioti ir atspausdinti. V. 
nietis. "

kalbos mokslo,žinias gavo mo
kydamasis kunigų seminarijoje. 
Ilgainiui jau L>\1 vtf-plhdiai žino
mas lietuvių kaU^ork tyrinėtojas 
ir su juo palaikė santykius gar
sūs įvairių kraštų kalbininkai. 
Petrapilyje skaitė paskaitas ir 
aiškino indoeuropiečių, sans
kritų, semitų ir kitas kalbas.. 
Bet pradėjęs sirgti, retai viešu
moj pasirodydavo. Jis. 4 savo 
kalbotyros darbą taip įsigilin
davo, kad kariais ištisą parą nuo 
stalo nepasitraukdavo ir neval
gydavo. Į savo kambarį įsileis
davo tik tarną, kiltis^ atnešda
vo jam valgyti. Tik tokiais mo
mentais. K. Būga surinkdavo 
Jauniaus parašytus tyrinėjimų 
raštelius. Toks varginantis ir be 
poilsio gyvenimas žymiai jia- 
kenkė Jauniaus sveikatai. Suti
no kojos, spėjama, kad pas jį 
buvo atsiradusi vandens liga, 
kuri jį ir į kapus nuvarė.

Dar tenka paliesti ir kitus 
įvykius, susijusius su velionies 
gyvenimu. Tai susipažinkime,

fcay 11, 7 a.m. - 6 p.m. Church of the 
Holy Conforter, 222 Kenilworth Ave. 
FREE bus from/to Linden "L”. 20 
rooms of North Shore’s bėst bargains, 
Hot lunches, too.

TeL 251*6371

BRIGHTON PARKE: 21 buto mū
rinis namas, gazu šildomas dau
giau kaip $36,000 metinių paja
mų, kaina — 5 metų pajamos,

MARQUETTE PARKE: didelis mū
rinis bungalow, gazu šildomas. įreng
tas skiepas, 30 pėdų sklypas, S37,500į

TURIME PIRKĖJŲ, trūksta namų, 
25 m. kaip be pertraukos tarnaujame 
lietuviams ir jų draugams

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

kevičius taip rašo:
. . Kai lietuviai sumanė sz, 

cz ženklus pakeisti-š, č. kun. K. 
Jaunius, norėdamas ištirti ar, 
tariant tuos gasus, lietuviai len
kia liežuvio galą, pie gomurio 
ar žemyn (kad galėtų spręsti, 
ar tų raidžių ženklas viršuje tu
ri būtidedams Takeliais aukštyn 
ar žemyn), jis patepė liežuvio 

j galą tušu, ir, stovėdamas ties 
Į veidrodžiu, mankštė savo lie
žuvį. garsiai tardamas š, č, ž. Jo 
tarnas atidaręs duris ir maty
damas kun. Jaunių tą operac

iją darant, pakvietė kai kuriuos 
seminarijos profesoius, kurie, 
tai matydami, priėjo išvados,t 
kad K Jaunius nustojo proto. 
Todėl jis buvo iš seminarijos 
nusiųstas į Kazanę’’.

(“Tėviškės, Garsas”, 1948 m.
Nr. 113.)

1939 m. “Naujosios Romu
vos” 45 numeryje yra patalpin
tas A. Jaroševičiaus straipsnis 
“Prieškarinių laikų lietuviai Ka
zanėje”. Autorius rašo, kokius 
jam teko surasti lietuvius’ 1905 
m. gyvenančius Kazanėje. -Ten 
jam. .teko susipažinti ir su seni
ausiu lietuviu Mykolu Marcin
kevičium. Jis buvo baigęs dva
sinę seminariją kartu šu kun. j;

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas,~prašaujas siuntinėti už pridedamus doL

Pavardė ir vardas - - _____________________ ________

DĖMESIO —
Dar yra laisvų vietų autobuse vy

kti kartu su Lietuvos Vyčių Choru į 
dainų šventę, kuri šiais metais Įvyks 
Liepos mėn. 2 d., Toronto mieste, Ka
nadoje. Išvyksime Birželio mėn. 30 d. 

te-. 8 vi. vakare nuo Vyčių, salės, esan
čios 2453 West, 47th. Št., ir grįšime 
Liepos men. 3 d., vakare. Kelionė į 
abi puses iki Royal York Kotelio — 
36 dol Galime parūpinti nakvynes 
viešbutyje.

Dėl platesnių informacijų skam
binti, dienos metu 254-0743 arba po 
6 vi.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARDA NOREEIENi

W08 Weft Wtk St, Chleaco, HL W«2> • TtL Wa 5-Z7S7
MdrlnkfmM *•<*, frilrty pr«kK.

MAUTAS Ii SUtOFOS SAMDtLIŲ. '

lietuvių diena 
SOX PARKE

Yra gauti leidimai birželio 17 
šęsti Lietuvių Dieną Chicagoje. 
Ją . pradėsime į paradu, kurio 
Lrandyolį sudarys lietuvių tau
tinių šokių grupės ir sportinin
kų vienetai. Tautinių šokių gru 
peš jau registruoja Pranas Za- * Some atsiųsti jų adresus, 
polis yr' f” . ’

Vėliavas neš Amerikos Legio 
no Dariaus - Gnėno- postas, o 
didžiąją Lietuvos vėliavą neš 
šokėjų grupių atstovai ir mo-

šieniet sukanka 70 melų kai 
mirė kalbininkas kun. K. Jau
nius. Remiantis prof. Hulicio 
pareiškimu, tenka sutikti, kad 
tai buvęs kalbų genijus. Tai mi
nėdami jo mirties sukaktį, su
sipažinkime su to žyniaus kal
bu l\rinitojo gyvenimu ir ku

zis orke
stro palyda.

Bus vėliau pranešta ruošos 
eiga bei programa ir jos daly
viai. Bilietus įsigyti Sox Parke, 
jų kaina $3. Iš įyairių lietuviš
kų apylinkių eis autobusai. Apie 

bus pranešta vėliau.
i ‘ Vincas Samoška, 

į v Llętėvįų Perkybos Bumų
A pirmininkas

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo____
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL
, UlB ~BI .1.11 , ŲnNlHPlĮ ~1>Į -Ll.il.
Pavardė ir vardas-------------------------------------

K. Jaunius gimė 1819 m. ge
gužio C. d. Lembuose, Kvėdar
nos vis. Baigė Žemaičių semi
nariją ir studijavo Petrapilio 
Dvasinėje akademijoje- Ją baigė 
teologijos magistro Laipsniu ir 
buvo paskirtas profesorium į 
Žemaičių, seminariją, (dabar
tinė Kauno dvasinė seminari
ja). čia jis pradėjo savamoksli
škai plėsti savo kalbų žinias. 
Nuo 1893 m. paskirtas Kazanės 
kelbonu, Mohileve vyskupijoje. 
Kazanės universitetas jam su
teikė lyginamosios kalbotyros 
garbės daktaro vardą. 1899 m. 
pradėjo Petrapilio Dvasinėje a- 
kademijoje dėstyti lotynų, grai
kų ir hebrajų kalbas.

K. Jaunius pirmąsias lietuvių nė? Apie tą įvykį dr. J. Janus

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

pM TlerdBteU 
fDahzrt tadBnfnicĮ 

^j^NORMANA 
>^&BURŠTEINĄ 

261582f 
ir

677S4S9

- “LIETUVOS AIDAI”
KAZĮ BRAZDŽIONYTt,

X PROGRAMOS VEDtJA

X/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 106.3 FM Sat &t 8:00—10:00 p. m.

2646 W. 71 «t StrMt, Chicago, lllino|s 60629 
’f Tal«f. - 778-5374 y .

‘^ranas^BiįdyytU u 

pateko i šveittD^Kryįiau^ ligo
ninę. Sušlubųvu§ jo sveikatai, 
gydytojai ntitorė*^ ‘pagrindų 
ištirti« nesveikatos'' priežastį If' 
vėl jį pastatyti ant kojy. Ame
rikos lietuviai gerai pažįsta šį 
Tiržemhr patrioto, ktiris surin
ko daugiausia parašų' protestui 
prieš Lietuvos okupaciją, da
bartinių metu Būdvytis yra ge
rų gydytojų priežiūroje. Jį ga
lima lankyti, ligonių lanltyųio 

- _ -valandomis.
kodėl K. Jaunius iš žemaičių se-[jj galima pasiekti šiuo telefonu: 

K..™ iSV.Wa. Ko,..! - • HE 46700

Room 639, bed Nr. 1"

Must be experienced. Good sal
ary & benefits. Close to express
ways.

ROOT BROS. 
MANUFACTURING & SUPPLY 

10317 S. Michigan - Chicago 
An equal opportunity employer

BRIGHTON PARKE pigiai iš- 
nuomojamas kambarys su vir- 
tuvės privilegijomis moteriai, J 
galinčiai padėti namų ruošos 
darbuose. fl

Tel. 523-0762. 1 j _ ..
< _ NAŪJIINOSy^HkrAGcCi^ ILl7WadaMdA^~"MA|r 10, 1971

> kilil.
auliH iųj 

tinimu is!
‘Bubant scnmiarijdje klierikai 

iškrėtė kun. Jauniui špėfeą. (|>o 
kšią).>Kai tik kunigas ėmė slįai-

S‘Pakaitą, tai klierikai praįjė 
jo linksmai šaipytis. Nekr^įp- 
dainas į tai dėmesio kunigas tę
sė savo paskaitų, bet klierikai 
ddr * garšfittr dž:ugav’b: Pagaliau 
Ta n mmr bosine pabra ukė veidą-, 
ir parnatę^shit * jdFTlRSSfš ^ė- 

įines, reidai tarė “Matyt, kiekio 
tai norėta išmiancš^pasijuokti”. 
Paaišk’ejtf? knd klierikų buvo į 
švęstąjį vandenį įpilta rašalo ir 
Jaūnkte ’eiiiimis į klasę tuo 
vandeniu; pasikrapino (pasišla- 
kštė)/

[ Mj^Mafcmkevicius pirmaisi- 
. uis 4 Kazanę- atvykimo metais 
ėjo vargonininku J>ą££lgas kata
likų ^Ba^iySojc. Klebonu tuo
met bu\x> jo buvęs mokytojas 
Jaunius, kuiįg jau, buvcv liguis
tas ir hėrvuotas. Be to, jis ne
mėgt draugauti su žmonėmis, 
yi^tin^i lenkais, Kartą Ižįi- 
kant- pamaldas, LlauriinF užėjo 
stiprus ligos priepuolis ir jis 
turėjo' pasitraukti * nuo aKori- 
aus. Ir tas įvyko tuo laiku,'kai 
reikėjo pradėti maldą už carą. 
Tą kun. Jauniaus negalavimą 
lenkai palaike sabotažu ir įs
kundė rusų žandarmerijai. Dėl 
to lenkų žygio kun. Jaunius už
sitraukė didelę rusų valdžios 
nemalonę ir turėjo daug nu-

► kentėti.




