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SEN. PERCY PRAŠO BREŽNEVĄ PALEISTI JUSTĄ GIMBUTĄ Iš KALĖJIMO Susektas Vietnamo 
karo nusikaltėlis

. Ištrūkęs Michailas Kornblitas praneša apie 
MordovijoĮ laikomus lietuvius

WASHINGTON, D. C. —•. Senatorius Charles H. Percy pra
neša, kad aną dieną į jo senato kambarį buvo užėjęs iš Sovietų 
Sąjungos ištrūkęs Dr. Michailas Kornblitas. Jam teko praleisti 
kelis metus Sovietų Sąjungos kalėjimuose. Sen. Percy tuojau jo 
paklausė, ar jam' būnant įvairiuose sovietų kalėjimuose, neteko 
susitikti su kalėjimuose laikomais Įlietuviais KombUtas tuojau 
atsakė, kad jam tekę susitikti su kalinamu lietuviu Justu Gim
butu ir teko su juo kalbėti daugelį kartų. Komblitui kartu su Gim 
butu teko būti tame pačiame Mordovijos ^lageryje Nr. 19, kuris 
netoli Potmos.

Gimbuto sveikata nestipri
Kornblitas pridėjo, kad Gim

butas yra didelės inteligencijos 
žmogus, tiktai paskutiniu metu 
jo sveikata pradėjusi silpnėti. 
Dr. Kornblitas pridėjo, parody
damas Iiūdesį,kad Rusijos kalėji 
muose dar tebėra daug lietuvių, 
kurie koncentracijos stoyiklose 
laikomi askutihiais 30 metų.

Reikalauja išleisti 
Justą Gimbutą -

Sen. Percy pranešė, kad jis tuo 
jau kreipėsi į soviętų.vyriausybę. 
reikalaudamas, kad sovietų val- 
džia tuojau paleistų iš kalėjimo 
Justą Gimbutą.- -Sen. Percy pa
reiškė viltį, kad ir kiti'Ameri
kos lietuviai kreiptųsi į sovietų 
ambasadorių - Amerikoje ir rei
kalautų paleisti ne tik Gimbutą, 
bet ir kitus sovietų kalėjimuose 
laikomus lietuvius^« . ? . . ? T

Savo laiku'sen? Percy buvo 
nuvykęs' į Maskvą ir -kalbėįosi 
su įtakingais sąvietų . valdžios 
pareigūnais. Jis buvo nuvykęs 
į Vilnių ir turėjo progos pama
tyti gatvėmis einančią ir prava
žiuojančią-publiką.-Kai jis Mas 
kvoje paklaustas, ar turėjęs pro

gos Vilniuje pasikalbėti su “ta
rybų” Lietuvos vyriausybės na
riais, tai sen. Percy tuojau atsa 
kė, kad jis su jais nematęs rei
kalo kalbėtis, nes JAV vyriau
sybė tokios valdzic’s nepri
pažįstanti.

Sen. Percy debatavo 
su A. Seith

CHICAGO, Ill.— Sen. C. Percy 
diskutavo su demokratų partijos 
kandidatu Alex Seith. Jiedu pa
lietė įvairias visuomeninio gy
venimo problemas, bet debatai 
vyko labai žiaurioje formoje. A. 
Seith viešai pavadino senatorių 
melagiu, kada- senatorius pareis 
kė, kad jis niekad savo gyveni
me nėra melavęs,. nes nėra, rei 
kalo to daryti. Debatų metu sen. 
Percy pritrūkęs deguonies- ir 
apalpęs. Jis nukrito ant, žemės 
ir .buvo . paskubomis . nuvežtas 
pirmajai pagalbai. Senatorius 
greitai atsigavo ir vėl įsitraukė 
į rinkiminę kampaniją.

NEW YORK. — Jau 10 metų 
kaip pasaulio spaudoje, viename 
laikraštyje tilpo vaizdelis, nufo 
tografuotas tuo momentu, kur 

'uniformuotas Vetnamo karinin
kas rankoje ištiesęs “striubnosį” 
revolverį tai eiliniam kariui 
šauti į pakaušį. Vaizdelis daugelį 
sukrėtė ir sukėlė diskusijas apie 
karus ir žmonių sužvėrėjimą, 
bet tas reginys greit susimaišė 
su kasdien vykstančiais ženklais, 
kai žmogus žmogui yra vilkas, ir 
buvo pamirštas.

Bet, kaip žmonių išmintis sa
ko “griekas grieko nepaleidžia’’. 
Pagaliau patirta kad tas aukš
tas karininkas buvo Saigono 
miesto majoras (meras) genero 
las Nguyen Ngok Loan, tas 
jauniklis buvo Vietnamo Kongo 
komunistų kareivis.

Generolas Loan — nebe gene
rolas, o restorano vedėjas Vir
ginijoje. ,JAV-bėse. Dalykui iš
kilus aikštėn, generolo Nguyen 
Ngok Loan ginti stojo ir buvęs 
Pietinio Vietnamo viceprezi
dentas Nguyen Qao Ky. dabar 
likerių parduotuvės vedėjas Los 
Angeles. *' mieste pareikšdamas 

’kad, “Mes pripažįstame Loaną 
kaip vieną ^ryžtingiausių anttko- 
•mūnistų, :'kokį mūsų kraštas tu
rėjo. Visa ką jis darė, buvo už 

«savo tėvynę, o. karo nusikaltėlių 
buvo abiejose pusėse’’.

Naujienų 64 metų sukaktuviniame bankete dalyvavo šie įtakingi 
Chicagos politikai: iš kairės i dešinę matome aldermcna Kenneth 
Jakšy, vieninteli lietuvį Chicagos miesto taryboje; Illinois valstijos 
seimo pirmininką Thomas C. Hynes ir Illinois senatorių bei Chica

gos Paikų distrikto senatorių Frank I). Savicką.
Fotografavo Al Vaitis

PIRMADIENĮ BAIGIAMOS VISOSPOLITINĖS KALBOS

ARTIMŲJŲ RYTU TAIKOS SUTARTIS NETRUKUS BUS PASIRAŠYTA
Sekr. Vance tvirtina, kad pačios svarbiausios 

klūtys jau išaiškintos ir aptartos
WASHINGTON, D. C. — Sekretorius Cyrus R. Vance

Sen. Charles H. Percy kreipėsi į Brež 
neva ir kitus soviete valdžios parei

gūnus, kad išleistu iš kalėjimo 
Justą Gimbutą

Didelis skandalas
JOHANESBURG, P. Afrika. 

— Naujai paskirtas premjeras 
rado seniai įsigalėjusį skandalą 
ir paskyrė pareigūnus tuojau iš 
tirti visą reikalą ir patraukti nu 
sikaltėlius teisman. Pasirodo, 
kad išeikvota 18 milijonų dole
rių visai kitiems reikalams, ne
gu jie buvo skirti. Byla jau yra 
tetisėjo Anton Mostert rankose. 
Kongreso atstovai reikalauja at 
leisti Connie Milder. Buvo nu
tarta duoti šiuos pinigus biznie 
riui Louis Lupi, kad jis įsteigtų 
valdžiai artimą laikraštį. Lai
kraštis suorganizuoti ir paleisti 
ne toks lengvas dalykas, todėl te 
ko kišti ir kišti pinigus. Vyriau 
sybės nariai nežinojo, kad rasių 
reikalus tvarkantis ministeris 
būtų davęs pinigus laikraščiui 
steigti, o nenaudojęs paskir
tiems tikslins. Premjeras Dotha, 
išaiškmnęs reikalą, labai supy
ko, nes dalis išleistų pinigų buvo 
turėjusi priklausyti karo tiks
lams.

Susirėmimas tarp 
Argentines ir Čilės

BUENOS Aires, Argentina.— 
Visą laiką santykiai tarp Argen 
tinos ir dabartinės Čilės vyriau 
sybės labai įtempti. Ypatingai 
įtampa jaučiama pietiniame Či 
lės ir Argentinos gale. Argenti
na pasiuntė pakraščių sargybos 
laivą į pietų vandenis. Čilės vy
riausybė sakė keliems Čilės lai 
vams taip pat plaukti į tuos pa 
čius vandenis. Jeigu Ugnies Že
mės vandenyse kiltų konfliktas, 
tai jis jabai lengvai gali išvirsti 
į karą tarp abiejų valstybių. 
Įtampa padidėjo, kai abiejose 
valstybėse pasikeitė vyriausy-

reiškė, kadArtimųjų Rytų svarbiausioji taikos sutarti- .udruKUb mas—Amerikos piliečiu, neturės 
bus pasirašyta. Sekretorius yra įsitikinęs, kad už aesimties dienų 
tekstas jau _bu^-paruoštas, aptartas ir pasirasytas. Sekretori’?- 
turėjo-dar kartą pareiti svarbesnius klausimus su 
premjeru Beginu.

Begino pasikalbėjimas su pre-1 lestiniečių reikalu, bet jau an- 
zidentu- labai daug padėjo pa-, tartas planas, kokių žingsnių 

teks imtis jam spręsti. j
Tuo reikalu abi pusės jau su

sitarę. Jos rado būdą, kaip eis 
prie Palestinos sudarymo. Egip 
tas ir Izraelis jau susitarė pasi 
keisti diplomatais ir nustatytas 
būdas, kaip tas visas procesas.
bus pravestas. Sekretorius labai kus d*1^- reikia užpildyti la- 
patenkintas, kad trumpu laiku j susipažinti su pagnndimais

greitinti visus svarbiausius tai 
kos -sutarties paragrafus. Sek re 
■torius yra Įsitikinęs, kad Egipto 
ir Izraelio taikos sutartis turės 
teigiamos įtakos į kitas Artimų 
jų Rytų valstybes. Be Egipto jo 
kia kita Artimųjų Rytų arabų 
valstybė n gali pradėti karo ir 
tikėtis laimėti. Arabai gali or
ganizuoti partizanus ir daryti 
netikėtus užpuolimus, kaip šian 
dien juos organizuoja. Arafato 
vadovaujama teroristų grupė.

Aptartas ir palesti- 
niečiy klausimas

Sekr. Vance pareiškė kad 
na plačiai aptartas ir palestinie
čių klausimas. Iki šio meto ne
galėjo rasti bendros kalbos pa-

ga-

KALENDORĖLIS

Lapkričio 6: Edviną, Leonar
das, VIg&ndė, Asvydas, Ragelis.

Saulė teka 6:26, leidžiat 4;42.

Uždarys Sinajaus 
stebėjimo punktus

TELEVTVAS, Izraelis. — Pa
sirašius taikos sutartį, bus uždą 
ryti Sinajaus kalnuose esantieji 
trys stebėjimo punktai. Ameri
kiečiai pastatė tuos tris stebėji
mo punktus, kad matytų Egipto 
karo jėgų judėjimą ir įspėtų Iz- 
raą’į apie artėjantį pavojų. Tų 
punktų reikalavo Izraelio vy
riausybė, kai Izraelio kariai pa 
sisakė nuo Suezo sąsiaurio. Jei 
gu yra taika taip abiejų valsty
bių, taijoki stebėjimo punktai 
neterefktiing.

Prezidentas Jimmy Carter labai patenkintas mero M. Bilandic 
jam ir jo žmonai suruoštu sutikimu ir nakvyne. Prezidentui 
labiau patiko miegoti paprastoj lovoj ir draugiškai išsikalbėti 

su nuoširdžiais žmonėmis.

Visame kačte ėjo nepaprastai aštri rinkiminė 
kova, labai karšti debatai

PIRMADIENĮ baigiamos visos politinės kalbos. — Antradie
nio rytą prasidės balsavimas visame krašte. Balsavimo vietos bus 

’atidalytos šeštą valandą ryto ir bus uždarytos 6 valandą vakaro. 
• Laikas skaičiuojamas pagal vietoves. Rytinėse va?stybėse balsa

vimas prasidės anksčiau, o Havajų salose jis pasibaigs vėliau, nes 
ne visur vienodas faikas. Reikia turėti galvoje vietos laiką.

Jau minėjome, kad balsuos, turėti nuovoką, kaip valdomas 
Amerikos piliečiai. Bet jie tu
rės teisę balsuoti tiktai tuo at
veju, jeigu laiku užsiregistravo 
toje vietoje, kur nuolat gyvena. 
Jie privalo iš anksto pranešti 
visus rinkimų reikalus tvarkan 
čiam biurui. Jie privalo jiems 
parodyti dokumentą, kad jie yra 
Amerikos piliečiai ir nurodyti, 
kur * jie gyvena. Kas anksčiau 
buvo užsiregistravęs ir jau bai 
savo, tai tam nereikia registruo 
tis, bet jis jau yra įrašytas į 
balsuotojų sąrašą. Bet jeigu 
Amerikos pilietis persikėlė į ki 
tą Vietą, tai jis privalo užsire
gistruoti. Jeigu jis laiku neužsi 
registravo, tai jis, net ir būda-

teisės balsuoti.

demokratinis kraštas, ir taps 
šio krašto piliečiu. Pilietybę įsi 
gyti nesunku, bet nauda iš to 
yra labai didelė. Tapęs Liečiu, 
gali gauti pasą ir laisvai važinė
ti užsieniuose.

Demokratai balsuos už demo
kratus, respublikonai balsuos už 
respuKikonus, o kitų parti iu pi 
liečiai balsuos už savo partijas. 
Amerikoje niekas nekliudo orga 
nizuoti savo partijas ir kviesti 
žmones tapti jos nariais, o bal
suotojus kviesti balsuoti už pa
čią geriausią partiją. Kuri yra 
gera ar geriausioji, sprendžia 
kiekvienas balsuotojas. Niekas 
neturi teisės jam pasakyti, už ką 
jis turi balsuoti. Jis pats pasiren 
k a tokią partiją, kuri jam labiau

Liūdniausi a bus visiems tiems 
vyrams ir moterims, kurie'gy
vena šiame krašte po šešis ar 
daugiau metų, lengvai galėjo 
tapti šio krašto piliečiais, bet ne 

j pasirūpino atlikti reikalingų for 
malumų. Jie matys, kaip tūks
tančiai kaimynų eis savo valios 
reikšti, o jie to negafės pada
ryti. Nieko nėra lengvesnio, kaip 
Amerikos pilietybe gauti. Atro
do, jog tai yra nepaprastai sun

pavyko susitarti pačiais svar
biausiais* dalykais, o smulkme
nos neturės kliudyti.

Amerikiečiams labai svarbus 
klausimas yra mokėjimas Izrae 
iiui už pasitraukimą. Bet šitas 
klausimas bus svarstomas vė-i 
liau, kai bus pasirašyta taikos 
sutartis tarp Egipto ir Izraelio. 
Mokėjimai bus išskirstyti dali
mis. Prezidentas mano, kad Iz
raelis be reikalo kelia pinigų rei 
kala, kada dar aiškiai nematyti, 
kiek pinigų reikės už karuome-1 
nės ir kolonistu atšaukimą iš 
Sinajaus Visas reikalas paaiškės 
kai bus padaryta darbo pradžia 
Izraelis nori iš karto atšaukti 
visų karo jėgų iš Sinajaus. Be 
reikalo jie galvoja, kad jiems 
teks iš anksto sumokėti už karių 
asitraukimą.kurių jie dar neati
traukė.

dau-

krašto konstitucijos dėsniais.

Komunistai ruošiasi 
kariauti

Sovietų ir Vietnamo paktas 
prieš Kiniją

MASKVA. Sovietu Sąjun
ga ir Vietnamas praėjusį penk 
tadienį pasirašė draudingunv 
ir bendradarbiavimo sutartį 
kurios tikrąjį tikslą nusako So 
vietų prezidentas Leonidą? 
Brežnevas, pasakydamas, kati

kuinų:
“šiuo komplikuot u momen 

!u, kuomet Kinijos vadovybė 
pridarė ypatingų sunkumų so
cializmo k? > n s t i 111 c i į a i 
mo teritorijoje, mūsų
stės jėga socialistinio solidaru 
mo. socialistinėse bendruome
nėse turi specifinę reikšmę" 
buvo Brežnevo žodžiai Vietna
mo svečiams iš Hanojaus.

Virtfna 
ei ra ūgy

Sekretoriui Vancei teko 
daugiausia dirbti

Sekrtoriui Vancei teko 
giausia dirbti Izraelio ir Egipto
sutarties paruosimo metu. Jis 
mokėjo labai logiškai visus klau 
simus suskirstyti dalimis. Pir
miausia patarė kreipti dėmesį į 
pačius svarbiausius klausimus, o 
vėliau svarstys antraei’ius daly 
kus. Prezidentas Carteris pilniau 
šiai pritarė visiems sekretoriaus 
paruoštiems planams. Patirta, 
kad Izraelio premjeras ieško di 
dėlės paskolos Amerikoje. Jis gu jis gautų tokią paskolą, tai

Prezidentas Carteris išvažiavo 
iš Chicagos labai patenkintas vi 
zitu. Jis yra įstikinęs, kad demo 
kratai gali laimėti. Jis kitiems 
kandidatams atarė būti optimis 
aiškesniais.

iš Sinajaus, bet reikia pinigu 
jiems kitoje vietoje įsikurti. Jei

Rusų karo jėgų okupuotuose 
kraštuose veikia . tik viena, par
tija. — vietos komunistų. Kitų 
partijų, veikėjai areštuojami ir 
išsiunčiami ilgiems metams į 
prievartos darbo stovyklas. Jei
gu kas nenori ten važiuoti, tai 
tokį sušaudo arba pakeliuje nu
marina.

Amerikoje niekas politinių 
priešų nešaudo. Visi turi teisę 
vesti propagandą žodžiu ir raš 
tu. Kiekvienas pilietis turi tei 
sę eiti į kitų politinių partijų mi 
tingus ir lf’ausyti, ką politikai pa 
sakoja. Bet niekas negali pi
liečiui primesti savo politikos.

Būtų gera, kad jau iš vakaro 
kiekvienas balsuotojas patirtų, 
kur jis yra užregistruotas, kad 
žinotų kur jam teks balsuotų Pa 
tariame kiekvienan balsuoti už 
geriausią kantidatą.

Iš banko pavogė 
10 milijonų

LOS ANGELES, Cal. — Kali 
fomijoje jau kelintas dešimtine 
tis veikė ir veikia Security Pači 
fic bankas. Jis buvo saugus, au 
go ir šiandien tapo savo dydžiu 
dešimtuoju Amerikos banku. 
Pinigus jis mokėjo iki šio meto 
gerai saugoti, bet praeitą penk
tadienį va^’Q mokėjo įsilaužti į 
banką ir išr.; .1 virš dešimt mi 

lijon” erių. Policija labai ati 
džiai tiria šią vagystę.

Saugumo priemonės, rodos, 
buvo didelės, niekad anksčiau 
vagys neprisitaikė prie šio banko 
kasų, bet dabar jiems a vyko iš
nešti iš saugaus banko daugiau 
negu 10 mlijonų dolerių. FBI 
nustatė, kad į šią vagystę buvo 
j ve’t i penki asmenys. Paruoštas 
įsakymas vagiliams suimti. Va 
gys neįsiveržė į Security Pacific 
Banką. Jie telegrama tikino ban 
ką persiųsti j New Yorko banką 
10.200,000 dų’erių, o vėliau mokė
jo tuos persiųstus pinigus panauwviw -----------j-. —|& J t jV7 įmugiid pniau

norėtų gauti apie pusketvirto bi jam būtų lengviau vykdyti tai-jdoti savo asmeniškiems tikslams, 
lijono dolerių, kurie būtų reika | kos sutarties svarbiausius para- Policija mano, kad sukčiai patties 

i , 1 iz'/vi i c • j jjos ra nk aslingi ne tik atšaukti kolonistus1 grafus



V. XirotatJOKŪBO KREGŽDĖS PAGERBIMO PROGA

Dailininkas Mikas Šileikis ir-Illinois seimo pirmininkas Thomas 
C. Hynes susitiko Naujienų 64 metų sukakties bankete ir aptarė 

artėjančių rinkimų kampanijos įdomesnius įvykius.

stovį ir sąlygas kuriose gimsta 
mūsų parauošiamos knygos ti 
‘Mūsų Sparnai”. Nežiūrint mū
sų. visų ir ypač Jokūbo Kregždės 
sielvartų, išleistos Devenių Kul-I 
tūrinio Fondo knygos sulaukė' 
ietuvių spaudoje gražių atžy-J 
mėjimų, nors recenzijoje ir 
kritikos apžvalgose buvo atžy
mėtos klaidos, spaudos netobu- 
umai, stiliaus ir minčių dėsty
mo trūkumai, bei drauge buvo 
atskleistos visai naujos pažiū
ros į lietuvių tautos praeitį, jos 
dabartį ir ateitį. Tai buvo džiu
gus atpildas už visas Jokūbo 
Kregždės įdėtas pastangas pa
rodyti lietuvių visuomenei Lie
tuvos reformacijos dvasinį pali 
rimą ir jo reikšmę mūsų laikų 
lietuvių tautos žūtbūtinei kovai 
ūž jos egzistenciją ir laisvę.

Paprastai didžioji lietuvių 
mokslininkų dalis pripažįsta, 
kad su Reformacijos atėjimu 
gimė lietuviška raštija ir drau
ge buvo padėti tautinės kultū
ros pradai, nors šį teiginį mė
gino neigti kun. Stasys Yla ir 
kiti katalikiškos minties ideo
logai. šiuo' Reformacijos nuo
pelnu ypatingai didžiavosi lie
tuviai evengelikai, nes savo ran
kose turėjo nesugriaunamą ar
gumentą, atsikertant prieš ka
talikų išpuolius, kaltinant juos 
lietuvių tautos suskaldymu.

Toje plotmėje, tautinio atgi
mimo ir Nepriklausomybės lai
kotarpyje, lietuviai evangelikai 
gynė ir teisino savo egzistenci
jos teisę lietuvių tautoje. Pa
dėtis iš pagrindų pasikeitė, kai 
karo’ pasėkoje Lietuva neteko

/ nepriklausomybės ir didžioji jos 
inteligentijos dalis atsidūrė lai
svajame pasaulyje.

Pirmieji evangelikai ėmė įsi
sąmoninti naujai susidariusią 
padėtį. Po karo iškilo dvi pasau
linės galybės — Amerika ir So
vietų Sąjunga. Pirmoji apjun
gė Vakarų demkoratijas ir va
dovavo visam likusiam laisva
jam pasauliui. Antroji — ap
jungė komunistines valstybes ir 
vadovavo revoliucinėms 1 _ 
voms visame tiku šiame pašau- j:uvos' "kultūrmrtis’ šMfus šit va
ly j e. Demokratinio pasaulio!^arU civilizacija per katalikybę
nugarkaulį -ir jos tvirtybę su-L •

neturi daktaro ar profesoriaus 
titulo, nė vienas iŠ jų nebuvo 
ir gal būt nėra žinomas plates
nei lUuvių vtixicfmenei. Jie buvo 
bėdos verčiami imti plunksnų 
į rankas, savarnkiškai siekti 
tiesos pažinimo ir grubiais sa
kiniais vystyti temą.

Ne geresnėje padėtyje buve 
parašytų knygų redagavimas, 
kalbos laisvūnas ir pačių knygų 
apdailiniams. Visur trūko pro
fesionalų ir patyrusių rankų.

Nenuostabu, kad išleidus pir
mąją Br. Bašackio knygą, bu
vo susilaukta kritikos ir prie
kaištų. Jokūbas Kregždė, kurie 
pastangomis ir kruopščiu dar
bu buvo šis veikalas paruoštas 
spaudai, negalėjo teisintis, kad 
autoriaus sesuo pareikalavo ne
keisti vė vieno sakinio, nors tai 
reikėjo dėl pačios knygos labo. 
Jis tolygiai negalėjo teisintis, 
kad pavesta korektūra lietuvų 
kalbos žinovui buvo atlikta ne- 
atydžiai.

Toly giai negalėj o teisintis 
dėl prasto’ popieriaus, kietų vir
šelių nebuvimo, stokos vardyno 
ir kitų dalykų, nes Devenių Kul
tūrinis Fondas, pradėtas 25.000 
dol. metiniais įnašais, iš nuo-i 
šiničių tebuvo susidariusi nedi
delė suma, kurios rėmuose te
ko finansiniai verstis.

Patirta pirmoji pamoka ne
nuėjo veltui, nes sekanti knyga 
bent techniniu požiūriu buvo 
išleista geriau ir reikia tikėtis 
dar geresnio išleidimo paties 
Jokūbo' Kregždės parašytos ir 
redaguotos knygos.

Tiek pasakytina apie bendra

250-300 reformatų ir tie petyi 
liko išblaškyti po platųjį pašau
ti, Nebeturime savo tarpe tokio 
masto asmenybių, kaip prof. dr. 
kun. P. Jakubėnas, prof. dr. EL 
Kurnatauskas, broliai Yčai, geru 
S. Žukauskas ir daugelio kitų, 
kurie buvo plačiai žinomi vi
soje lietuvių tautoje.

Daug tikėjomės iš mūsų pri
augančios kartos, jau baigusių 
mokslus Vakaruose, bet dėl 
menko lituanistinio pasiruoši
mo, dauguma neįstengia para
šyti paprasčiausio straipsnio, 
jau nekalbant apie rimtesnės 
studijos paruošimą lietuvių kal
ba.

Jeigu prie to dar pridėti, kad 
dalis mūsų reformatų atokiau 
laikosi nuo bažnytinio gyveni
mo, o kiti vengia apsunkinti sa
ve net mažiausiu darbu arba 
prisidėti stambesnėmis aliko- 
mis, tai neišvengiamai ant pa
sišventusiųjų pečių krito ir 
krenta daugelis pareigų, darbo 

i ir pasiaukojimo. Geriausiu pa
vyzdžiu gali būti Jokūbas Kreg
ždė, kuris atliko ir atlieka visą 

. eilę pareigų ir neretai plunksną 
pakeičia plaktuku ar šluota, kai 
reikia tvarkoje ir švaroje išlai- 

.ormaxu jėgomis. bažnyčic's patalpas.
Karo audra ir žiaurios oku- šį bendrą vaizdą reikia turė- 

pacijos itin skaudžiai palietėj ti omenyje, kai turėsime aptar 
Lietuvos reformatus ir bendrai | ti Devenių Kulūtrinio Fondo iš- 
visus lietuvius evangelikus. Klai-; leistas knygas. Visų pirma, jos 
pėdos kraštas tapo totaliai su-! yra parašytos autorių, kurie ti- 
tiy’ptas ir paverstas rusų kolo- • kriaušiai niekuomet negalvojo 
nija. Mes netekome savo dvasi- j ir gal net nesvajojo tapti veika. 
škijos ir intelektualinių pajėgų Į lų ar studijų paruošėjais. Nė 
daugumos. I vienas iš jų nėra studijavęs hu.

Į tremtį tapo atblokšti apie i manitarinių mokslų, nė vienas

Paskaita skaityta 1978. X. 29 , veikalus “Lietuvos reformatų 
raštija”. Be šios knygos Kreg 
ždė yra paruošęs kitą veikalą 
“Lietuvos reformacijos žlugi
mas”, kurį išvysime knygos pa
vidale ateinančiais metais.

Esame susirinkę Reformaci
jos Dienos minėjime pagerbti 
savo nusipelniusį brolį kurt 
Jokūbą Kiegždę, sulaukusį 75 j 
metų amžiaus ir ta pačia proga s išleidimas ir kitų
pristatvti lietuviu visuomenei i P*11 tiesimas spaudai gražiau’ 
jo : daguotas ir Aveniu Kultu-1siai apvaininkuoja Jokūbo 75 
limo Fondo išleistas knygas. At-| gyvenimo jukaktį^ ti 
s.ižvelgdami i jubiliato pageida
vimą. — nekelti į padanges jo 
nuveiktų darbų, pasistengsime 
kitu keliu priartėti prie mūsų 
temos išdėstymo.

Mums turėtų būti supranta
mi ir pateisinami mūsų mielo 
Jokūbo pageidavimai, nes kiek
vieno žmogaus veiklą apspren
džia jo gyvenamoji aplinka, pa
veldėtos tradicijos, įgytos nau
jos idėjos ir dvasia. Jo veikla 
būtų neįmanoma ir nesupranta
ma be biržietiškos reformatų 
aplinkos, Lietuvos reformaci
jos idėjų ir dvasios paveldėji
mo, kurių įtakoje subrendo jo 
asmenybė ir apsprendė jo pasi
rinktą gyvenimo' kelią.

Vienok, prisilaikydami mie
lo Jokūbo pageidavimo, mes tu 
rėsime sustoti prie jo redaguo
tų ar parašytų knygų aptarimo. 
Minėtinos knygos yra sekan
čios: Brunono Busackio “Rad- 
villa Juodasis”, Viktoro Karoso 
“Lietuvos ryšys su Amerika” ti 
paskiausiai išėjęs iš spaudos pa
ties Jokūbo Kregždės parašytas

' l gyvenimo sukaktį ir 
nusako jo nuopelnus lietuvių 
tautai. Kalbant apie Kregždės 
nuopelnus literatūriniame bare, 
tenka pirminti jo, redaguoja
mus “Mūsų Sparnus”, kurie sa 
vo turiniu prilygsta goriausiems 
lietuvių žurnalams ir sulaukia 
gražių atsiliepimų iš tolimiau
sių pasaulio kraštų.

Po šio trumpo įvado grįžkime 
prie Devenių Kultūrinio Fondo 
išleistų ir Jokūbo Kregždės pa
ruoštų ar parašytų knygų apta
rimo .Pradžioje turime atžymė
ti, kad atspausdinti ar ruošia
mi veikalai yra rašomi, reda
guojami, kalbiniai taisomi ir 
platinima, galima sakyti, vien 
tik savomis labai kukliomis re
formatų jėgomis,

tos ateitį. Nepasisekus šiems 
planams DLK turėjo žlugti.

Ši visai nauja lietuvių istori- 
jografijoje interpretacija tapo 
pastebėta žymaus lietuvių isto 
riko prof. J. Jakšto, kuris api
būdindamas Br. Bušackitf vei
kalą rašė:

“Bušackio monografija yra 
labai savaimingas biografinis 
kūrinys. Jame ne tiek dėstomas 
asmens gyvenimas, kiek jis 
svarstomas. Ir svarstomas pla
čiai ir giliai ... Jis buvo dau
giau filosofas kaip istorikas, ir 
jam labiau rūpėjo įvykių pras
mę aiškinti, negu juos dėstyti. 
Tad jis ir parašė neįprastą bio
grafinį veikalą — originalų įna
šą į mūsų istorijografiją “(J. 
Jašktas, Didelio politiko bio
grafija filosofiniame traktate”. 
•Draugas”, II dalis, 1977. XII.

31).
Ar galėjo kas nors iš mūsų ti’ 

kėtis sulaukti tokio prasmingo 
ir gilaus Br. Bušackio veikalo
įvertinimo, nežiūrint visų jame) 
pasitaikiusių trukumu ir netiks- i f 
lumų? . i1

Apie V. Karoso apybraižą 
“Lietuvos ryšys su Amerika”/ 
istorikas Algirdas Budreckis, 
padaręs eilę kritiškų pastabų, 
priėję1 sekančios dšvados: “Lig-avie

'“•f

'Lms **•_ •* </

w Sy- * įr'i^..

Plautiniai veiksniai įtaigojo tas 
ideologines kovas, ir kad tų ide
ologinių grumtynių pasekmės 
turėjo lemiamos reikšmės Len
kijos-Lietuvos respublikai . . < 
Aplamai imant, Karoso tezė tu
rėtų sudominti visus, kurie no
ri įsigilinti į lietuvių kultūrinę 
ir religinę istoriją” (Alg. Bud- 
reckis, Apie V. Karoso Lietuvos 
ryšys su Amerika”, “Keleivis”, 
1978. III. 14).'

Savaime supranloima kad a- 
pie tik ką pasirodžiusią iš spau
dos J. Kregždės, knygą “Lietu
vos reformatų raštija” dar ne
galėjo būti atgarsio spaudoje.

Spaudoje tilpę atgarsiai aiš
kiai įrodo, kad mes nesame 
traktuojami kaip sektantai, ku
rie nepakyla virš siaurų,, religi
nių sampratų, kas laikytina di
deliu mūsų laimėjimu.. Todėl su
tikti su kun' V. Bagdanavičiaus 
recenzijoj pasisakymu: “Neten
ka abejoti, kad reformacijos 
šimtmečiai yra suvaidinę reikš
mingą vaidmenį h*e tuvių ;taųtos 
istorijoje, tačiau taip pat yra 
ašiku, kad ši įtaką yra nuščiu-

(V. Bagdanavičius^ “Lie
tuvos _ reformaciją ir JAV*^ 
“Draugas3’, Ii dabs, r977^ĮX^/

: ' (Bus’ daugiau1} * 1' ■ -
į0 J šiol esame pripratę matyti Lie-

il.GHT.HiAPI

iM - X I • *X «» »' L■

Įdarė protestantiškas valstybės 1t-JP^įį Pr^&Mgititnio ir
| ir tautos. pMLLroref.oq»aęy*qe Ėietuvoj^

Jau leidžiamame Vak. Vokie-L®yyk'> tuštumoje, bet, iad lar-t
.. . 1 tijoje musų reformato kurt. My-|= 

kolo Zablockio' - Nordeuo evan-| įT" 
gėliškos minties mėnraštyje Į 
“Mūsų Pasaulis”, -kurį tenka f 
skaityti “Mūsų Sparnų” pradi- J 
ninku, buvo keliama mintis, kad { 
Lietuvos likimas ir jos laisvė 1 
priklauso nuo protestantiško 1 
pasaulio idėjinio nusistatymo, j! 
jo istorinės misijos ir ko’nkre 1 
ČFai vedamos pasaulinės politi- į 
kos. Šie> naujai iškilę momen- i 
tar uždėjo lietuviams evangeli J 

ir iš p 
lietu- I

. . -atstovąHENRY J. HIDE
6~to rinkiminių distrikto atstovas

PADĖSIME SENATORIUI FRANK D. SAVICKUI 
JEI ANTRADIENI BALSUOSIME 

Už DEMOKRATUS.

JUO GAUSIAU DALYVAUSIME BALSAVIMUOSE, 
TUO DAUGIAU GAUSIME PARAMOS 

Iš MIESTO VALDYBOS.

Balsuodami patraukime rankeną A.

anks-

kams didelę atsakomybę 
kėlė jų reikšmę ir svorį 
vių tautoje.

Dabar, kaip niekuomet 
čiau, Lietuvos reformacijos pa-

[likuc'nis pajuto ir suprato sa
vo padėtį ir paskirtį protestaiu 
liškame pasaulyje, iš kurio ėmė 
semti savo prarastą ar užgožtą 

] protestantišką sąmonę, šio dva 
sinio. sąmonėjbuo/ k brendimo 
eigoje išaugo “Mūsų Sparnai” 
iki pirmaeilio žurnalo, nes ėmė 
kelti visai naujas problemas, 
kurių nerandame visoje likusio 

Jje lietuviškoje spaudoje. Iš tos 
pačios dvasios ir istorinio pa
šaukimo gimė išleistos Devenių 
Kultūrinio Fondo knygos, ku
rios savo minties originalumu 
nustebino ne vieną skaitytoją.

Reformacija neatėjo vien pro
paguoti gimtąją kalbą ar kurti 
tautines kultūras. Ji atėjo išlai
svinti žmogų ir tautas iš mate- 

]Halinio ir dvasinio skurdo, at.! 
palaiduoti iš priespaudos varž
tų žmogaus kūrybines jėgas, 
kurios legali pasireiškšti per 
žmogaus ar tautų atrastą indi
vidualumą.

Toje dvasioje rašant šias kny
gas, buvo atidengtas nepaste
bėtas iki šiol mūsų istorikų 
kng. Radvilos Juodojo genijus, 
kuris pramatė gjjilstančią nau
jųjų amžių epochą, j kurią są
moningai vairavo lietuvių tau

ALDOSA BRKS0KAS

Kviečiu visus lietuvius balsuoti už gerą mūsų ta&tra 

draugą^ griežtai kovojantį už, Lietuvoj iir kitu 

pavergtų tautų laisvę-
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SVEIKATOS SKYRIUS
Redaguoja Jonas Adomavičius, M.D.PAGYVENUSIŲJŲ REUMATOIDINIOARTRITO TVARKYMAS

Liaukimės vien dejavę, imkime kq nors teigiamo 
veikti reumatoidiniam artritui palengvinti

Medicinškas reikalavimas

Ramybė yra pagrindas reuma 
toidinio artrito gydyme. Kiek
vieno uždegimo atvejuje ramybė 
yra pagrindinis gydymas. O 
reumatoidinis artritas yra są
narių uždegimas. Toks artritas 
yra ne vien sąnarių liga, bet vi
so kūno negerovė. Uždegimas 
tokio artrito atvejuje apima vi
są kūną. Todėl ramybė turi būti 
trejopa: I. ramybė jausmų-pro- 
to-nusiteikimų; 2. ramybė kūno 
;ir 3. ramybė uždegtų sąnarių.

Visokio amžiaus artritikams 
lovoje ramybė yra geras gydy
masis. Tokia lovoje ramybė tu 
ri būti užlaikoma kiekvieno žmo 
gaus, kuris turi veiklioje formo 
je-stadijoje reumatoidinį artri
tą. Tik čia reikia kai kurių pa
pildymų:

Priseina kaitalioti ramybės sto 
vį su aktyvumu kai kuriems Ii 
goniams. Duokim, nė vienas ne 
geįi rainiai ilsėtis lovoje, jei jam 
liko keli mėnesiai darbo iki pen 
sijos. Arba, negalima pagyvenu 
sįjį nuolat laikyti lovoje, nes 
tokiam gresia komplikacijos dėl 
ilgo gulėjimo: gulintieji kiek il
giau greičiau gauna plaučių už
degimą dėl nepakankamo plau- 
'čių vėdinimo. Ilgiau gulintieji 
netenka raumenų jėgos-jų rau 
menys ima menkėti-nykti dėl ne 
veiklos. Minkštėja kaulai tokių 
nieko nedirbančiųjų-gaunasi va 
dinamas kaujų suminkštėjimas-

ilgesnis už pačią pėdą. Tada gu 
lint pacientui ant nugaros apklo 
tas nespaudžia pirštų-atsiiemia 
į p’asterį. Teks p* asteris — lovys 
dengia koją tik iš užpakalio. Vir 
šus kcėos gulint esti laisvas nuo 
plasterio. Darant rankai — plas į kniūpsčias. Ir taip 

.takai plasterį, reikia elgtis taip: Įtariai.
j riešas turi būti 20 laipsnių iš- * -- - - - - 
tiestas, nykštys pilnai ištiestas, 
o pirštai vidutiniai sulenkti. Ma 
žojo piršto pusė sutvirtinama, 
kad išvengus pirštų pakrypimo.

IŠKRYPIMU IŠVENGIMAS Į kia pritvirtinti Tent. 
Kai pacentas guli 'ovoje. sąna nesilirktu žer 

rių iškrypimai atsiranda dėl dvie . re:^a minėtai se 
jų priežasčių: I. dėl blogos kūnojruo l 
padėties lovoje ir 2. dėl raume! Minėtai guldant 
nu nykimo, jeigu pacientas nesi; sąnariu iš 
varto aažnai lovoje gulėdamas. ergnt tfu matoieriniu 
Išvengimui sąnarių sunykimo j vienas dalykas tu? 
ir jų iškrypimo sulenktoje pa- ‘ta5 vergiant sąnar 
dėtyje, reikia elgtis štai kaip: Į_ tai gimsastika-ir 
apsaugai nuo iškrypimo kaklo’rjay 
slankstei iu, riešu, alkūnių ir j 
šlaunies sąnarių, reikia pacien- į 

mis (spinta). Jos apsaugos są-1 tą paguldyti keletą kartų per! 
narius nuo išgrypimų. Rankas < dieną ant visai kieto guolio. Tas 
ir kojas apsaugokime lentelėmis gali būti lova su kietu čiužiniu 
— subandažuokime jas. Tokia už 
degtiems sąnariams ramybė tu
ri būti suteikta kiekvienu atve 
ju. Tam pačiam ramybės sąnarių 
atsiekimui naudojamas gipsas- 
plasteris, vadinamas PLASTER 
OF PARIS. Pirmiausia ranka 
bei koja apmaunama kojine. Ta 
da ant rankos dedama penki plas 
terio sluogsniai o ant kojos sep 
tyni. Suliesėjusiems asmenims 
prieš uždedant minėtus plaste
rio sluogsnius, padedama pagal 
vėlės ties kauliukais-kulnimis, 
ir ties viršutiniu kraštu kojos 
^‘asterio. Kojoms pj’asterio lo 
vys padaromas pacientui gulint 
ant pilvo-kniūpščiam. Keliai 
esti pilnai ištiesiami, pėda laiko 
ma neutralioj padėtyje (nei su
lenkta, nei ištiesta). Gerai kai 
padaroma pėdos plasteris kiek’

osteoporozė. Kitiems gali pragu 
los gautis dėl perilgo gu’ėjimo. 
Reikia tokius guldyti ant avies 
kailio plaukais prie nuogo kūno- 
tai naujausias būdas išvengimui 
pragulu visais užsigutėjimo at
vejais. Todėl pagyvenusieji tui 
pratintis keisti savo padėti: gu 
lėti ir vaikštinėti.

LENTELĖMIS MAŽINKIME
SĄNARIU JUDĖJIMUS

Uždegtus sąnarius nuo judesių
saugokime Centelėmis-skiedro-

gulima 
kartus

apsau-

ar lenta apklota audeklu. Nau
dotina tik maža pagalvė, o ri 
sas kūnas turi gulėti išstisas-ne 
suenkiant sąnarių. Taip 
daugiau v^’andos, kelis 
dienoje.

Neapsileiskime tokioje
goję nuo sąnarių išgrypimo net 
pagerėjus aštriam reumatoidi
niam srtritui. Tokiais atvejais 
kiekvieną vidurdienį žmogus tu 
ri mažiausiai vienai valandai pa 
gulėti ant minėtai kieto guogio, 
visas būdamas išsitiesęs ir tik 
mažą pagavę po galva turėda
mas. Tada irgi reikia užsidėti 
lenteles bei minėtus plasteri- 
nius lovėjus ant rankų ir kojų. 
Jei žmogus ima kvapo trūkti 
taip gulsčioje padėtyj e-reikia 
galvūgalį lovos pakelti ant ply
tų bei cemhentinių bloksų.

ti. žinoma, vengiant aštriam už 
degimui dar nepasibaigus.

IŠVADA. Nustokime tikėtis ko 
nors gero apturėti iš nieko. Liau 
k;mės ko nors gero laukti dyki 
nėjant Viskas, ką mes gero ap 
turime, yra mūsų pačių pastan 
gomis atsiekta. Nustokime tūli 

■ Kad k- kias ir sti uras nesusi TIvasiikia’ sklcisti netiesą, būk 
riestu, re:k>'a pakabamai sker-'Dievas Adomą nubaudė darbu.

- Mirties bausme reikėtų tokius 
oš tvirtai nasa^°,r^us bausti: jie liautųsi 

t valais rei skleid? mel^- Darbas yra viso gy 
kad pacien venimo pagrindas, o ne bausmė, 

žinoma, v-s^ reumatoidiniu artritu 
->oti žiro^u sergantieji nesibijokte vargo 

kieto dii bkite gydytojo nurody 
tus darbus savo gerovei atlikti- 

^onl lsven-nus. Ne Dievas mums atneša gė 
- \pimo ser-;rį ne jį mums atima:

^arinies patys esame savo gerovės 
būti a‘l:k-j ]-a|ėjai Dievo duotomis ^erybė-

1 iškrypimo mis-priemonėmis besinaudoją.
lc^e Tcdt naudokimės Tvėrėjo su

teiktomis priemonėmis savo lai 
mės padidinimui. Dirbkime-judė 
kime, sąnarius kaitinkime pirty 

i se, voniose ir kur tik galime. Se 
nai reikėjo vietoje smuklių 
mums pirtis pasistatyti. Lietuvo 
je neturtingi buvome, bet išmini 
ties apie sveikatą daug daugiau 
tu rėjom e-pirtyse save gydėme: 
kuo geriausiai. Už tai taip sura 
kiniais sąnariais mažiau saviš
kių matėme.

Gana mums dejuoti, verkš
lenti ir nieko -reikiamo nedaryti 
savo sveikatos pagerinimui ser
gant reumatoidiniu artritu. Dau 
giau apie tai — kitą kartą.

gal: m a. ksti po k ei 
kurių trip pageida?

Sen. Charles

lumas: ne-

tu kerių K krypime 
kad pacientas im i

sai nugaros padėti 
po galvą-tada žrr- 
gulės lovoje. Po ko

1 pacientas, 
■‘s į su enk 

eikalauja.
gulinėti

gtusi regu-

MANKYTOS REIKŠMĖ 
IŠVENGIMUI U KRYPIMŲ

Raumenis stiprinantieji jude
siai padeda išvengi sąnarių iš
krypimo. Dėmesys turi būti krei 
piamas į tuos raumenis, kurie 
priešinasi paprasta m sąnarių iš 
krypimui ir kurie pirmieji ima 
nykti žmogui nejudant, čia mi
nėtini rankų raumenys, sėdy
nės nugaros išilgin i i raumenys 
ir šį aunu tekie. Malonus fiziote 
rapistas čia yra labai vertingas 
sąvo darbu. Reikia išaiškinti pa 
čiam pacientui ir jo giminėms 
bei artimiesiems gimnastikos — 
judesių naudą pačio ligonio ge
rovei. Visi turi pacientui primin 
ti ir jam išaiškinti bei jį nuteik 
ti — kad jis būtinai pats judė 
tų. masažuotųsį, trintųsi. Raume 
nu judesai turėtų būti kuo ma
žiau judinant sąnarius. Reikia 
dažnai taip judinti raumenis 
trumpai. Niekad nėra per anksti 
tokius raumenų judesius prade

Pasiskaitykit geriatrics 
September, 1963. -

Adelės Duoblienės sveiko 
maisto receptas. •

Pagerintas Yogurtas
Prop.:
1 kvorta pieno 2% riebumo.
2 puodukai pieno miliukų 

(Instant nonfat dry .milk),
šaukštas komercinio1 (Plain)

burbti- 
užpilti

DARBAS:
Pieną užkaitinti iki j v

liukų. Pieno miliukus
1 puoduku karšto pieno ir ge
rai ištrinti. Sumašiyti su liku
siu šiltu pienu, I1/-* kvortos dy
džio bliūdelyje ištrinti komer
cinį yogurtą ir šiltu pienu 
sumaišyti. Statyti jį į kitą di
desnį su šiltų vandeniu indą, 
pridengti, ir dėti į išjungtą orkar 
te 314—4 valandoms fennen-

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

e .
mį

ti. Žiemos bei rudens ir ank
stybo pavasario metu šunfi 
maiste turi būti daugiau rie
balų, ypatingai, jei jie daug lai

Jei laikote šunį ar kita i 
:, reikia juos gerai prižiu

ko praleidžia lauke. Šuns ko
jos yra jautrios druskai, k u 
ria barstoma gatvės. Kad neat
sirastų žaizdų, reikia jas plau
ti su muilo šiltame vande-

almanachas iš 
gamtoje bei žvė 

relių ir paukščių elgesio spren 
džia, kad šiemet bus šalta ir 
gili žiema.

e Didelės krautuvės i galvo
jo naujų dalykų savo klijentų

© Ūkininkų 
įvairiu ženklu *» C

tarimui. Kai tik sustings, dėti 
į šaldytuvą.

Yogurtas gerai išsilaiko 8 
dienas. Sekančiam yogurto ga
minimui jo palikti 1-2 šaukštus.

PASTABAI
Yogurtas fermentuojasi pa

galba microorganizmo (bak
terijos) Lacto-bacilus bulga- 
ris. ' Veikia prie 105—120,8 F. 
Stipriai veiklus organizme B 
vitaminais. Yra prieštnfekci- 
nis: apgynuėjas nuo uždegi
mų. Gelbsti virškinimui ir ge
ležies asimiliacijai — pasisavi
nimui.

Yogurtas yra naudingas mai 
stas visų amžių žmonėms. Jį 
galima jungti su įvairiais vai 
siais daržovėmis, uoguomis, ana 
nasals, obuolių bei abrikosų’ 
tyrėmis. Naudingas priedas sa
lotoms, padažams su alyva, gar 
styčiomis, krienams, ir agur 
kams, špinatams, bei pomido
rams. Grietinės vietoje prie 
skdindžių, bulvių, miltinių, varš 
kės, grybų ir kiaušinių patie 
kalu. Baltinimui daržovių bei 
vaisių sriuboms, o ypač mišrai 
nių ir kitų maisto gaminių.

Taupykite dabar
pas mus

Senatorius Charles H. Percy visada suorganizuoja 
Lietuvos nepriklausomybės minėjimą JAV senate. Kiek
viena proga jis gina Lietuvos reikalą ir palaiko glau
džius ryšius su lietuviais. Raginame rinkimuose už ji 
balsuoti ir kitus paraginti už ji balsus atiduoti.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

pi
da

Los 
pasinaudojo 

palam a vi

medžiagą
pre

par

patogumui bei naujų pirkėjų 
įgijimui:

Arizonos valstijoje Smil
tys maisto ir įvairių apyvokos 
reikmenų krautuvėse pengpanl 
kokteilių barai.

Publix maisto krautuvės 
Floridoje pradėjo pardavinėti 
savo krautuvėse keptą vištie
ną kibirėliais virš doleriu 
dan, negu žinomi panašių 
lykų gamintojai.

— Safeway krautuvės 
Angeles mieste 
katalogų centrų
mais ir pristato savo klientams 
microwave krosnis ir kitokius 
namų apyvokos daiktus labai 
žemomis kainomis.

— Čikagoj Aidi maisto krau
tuves laiko tik 150 pagrindinių 
produktų ir juos pigiai parda
vinėja už grynus pinigus, tik 
pirkėjai turi atsinešti savo in
dus bei įpakavimui
ir patys išsinešti nupirktas 
kės į savo mašinas.
—Stop & Shop krautuvės 

stone pakėlė maltos mėsos
davimą šeirbininkėms patin
kamu garsinimu:: <AThe besi 
hamburger is a homburger”.

® Pagruzdintos arbūzų sėk
los vra daug skanesnės. Oran- 
ge Pekoe arbata turi tą patį 
arbatos skonį ir spalvą, tik jos 
lapeliai yra didesni. Pirmasis 
Kalėdų klubas pradėtas propa 
guoti 1909 m. Carlisle banko 
Pensilvanijoje ,0 vėliau jį įve
dė daugelis bankų bei taupy
mo institucijų. Norint, kad alų 
minijaus puodas nepajuostų. 
verdant kiaušinius, reikia į van 
denį įpilti truputį acto. Baltos 
spalvos nagams laku galima 
panaikinti įbrėžimus į baltų 
šaldytuvų emalį. Norint panai 
kinti iš keptuvės česnako ar 
svogūnų kvapą, reikia į ją į 
berti avižinių kruopų ir trupu 
tį jas pagruzdinti. M. Miškinyte

dieeiim darbai. Pirma, jie ps- 
Jum* pasekti xxmeniilnu jūs^ 

otKlmojimu*. Antra, jie padeda fi- 
korti geresuf apylinkė* bendruomenę 
(r oarūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Bantaupoa, padėtos priei 10 mėne

sio dieną, neia nuoiimčius nno mė- 
pirmo* dienoc

Išduodami Certifikatal. kurie na
ta iki

palūkanų, priklausomai nuo Įdėto* 
minos ir jos išėmimo.

investavimo knygelė* užkalto
esą

Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

NIVERSAL
1800 So. Haht»d St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

pfteljrta 1928 matai*. T«L 421-3070
Įrt&lfoc pfettKMMi k5*niM svtonx>Wl>niB yotatyH.

1 H CMtCAfro «, tu, Monday, Novambar 6, 1978
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LIETUVIŠKOJI MAR
QUETTE PARKO 

KOLONIJAVisa Amerika kalba apie vęs kaip tarpininkas prel L. Tu Marquette Parką, bet ne visi Laba, bet mūsų reikalui nepadė- žino, kad šioje kolonijoje nuo jo b^'2ar padėtį pablogino, kle kelią dešimtmečių Žia stipriai bono širdies nesuminkštino. At- j yra įsikūrę lietuviai. Mes tu vykęs toks T kraitis su savo 2p Į rime gražiausią bažnyčią, ligo-

—bet jūsų prašai Lomžoje nieko 
nepagelbėjo, čia buvo atvažia-

“JI KELIONĖ PO SUVALKŲ TRIKAMPĮ
nakvojo savo laiku lietuvių apgyventame ?enos Chica- 
gos priemiestyje. Nei vienas Kremliaus valdovas nedrį-j 
stų išeiti į Maskvą pasivaikščiotu Jis žino, kad Maskvoj |Mari___
atsirastų ne vienas, kuris jį tuojau nudėtų. Tuo tarpu žiuuti į SeinusT ten susitikti -su 
Amerikos prezidentas su žmona naktį praleido ramia kitais lietuviais. Aš mietu norii 
ine Bridgeporte, atnaujintame sename dviejų aukštų susikau. 
mūrelyje, kurį įgijo senų emigrantų sūnus.

Amerika yra galinga todėl, kad josios žmonės ne' 
bijo aukštų pareigūnų, o [ 
Prieš Staliną Rusijoje galvas lenkė, o jų keliai Patys 
linko, kai aukščiausias valdininkas būdavo pakviestas 

I pas Staliną.
Stalinas žilas galvas lenkė ir kinkas drebino aukš" 

čiausiems sovietų pareigūnams, nes jie niekad nebuvo 
tikri, kad galės laisvai iš Kremliaus išeiti. Tuo tarpu . - ... .
Amerikos Lietuvių Tarybos pareigūnai gana dažnai vid^s^įud?’ 
užeina į Baltuosius Rūmus ir pasitaria ne tik su aukš. stulpai, todėl šokančiose stotyse 
čiausiom valstybės galvom, bet ir su įtakingais parei- keleivių jau nebeėmė. Už va- 
gūnais. Amerikoje jau du šimtu metų veikia pagrindi- pandžiukės autobusas įsuko į Sei 
nių žmogaus teisių įstatymas, kuris suvaldo ne tik pa- ir sustojo aikštelėje prieš 
prastus savivaldybių policininkus, bet aprėžia teises ir 
aukščiausio pareigūno. Visi matėme, kaip konvreso at
stovai privertė krašto prezidentą, sulaužusj kelis įsta
tymus, palikti viską ir išvažiuoti iš Baltųjų Rūmų.

Amerikiečiai,, ilgus dešimtmečius kentėję nuo įvai
rių Europos valdovų, ne tik pripažino pagrindines žmo. 
naus teises, bet jie įvedė demokratinę valdymosi tvar
ką, kurioje gyventojai turėjo progos pareikšti savo va'įtė, kaip amerikoną, atvažiavusį 
lią. Jie įvedė rinkimus, kurių metu teiėti piliečiai ba? į atlaidus. Pasisakiau esąs kili- 
savimo keliu galėjo pašalinti nepageidaujamus parei'.. nu<>.Vilkaviškio, nuo Gražiš 
gūnus ir išsirinkti tokius, kurie bus teisingesni, pado.'^ų augštumų. Dabar džiaugiaus 
resni ir tvarkingesni. Viti žinome, kad ir rinkiminėješį Suval- 
sistemoje galr pasitaikyti klaidų. Nedori pareigūnai ^dinamą Suvalkų trikampiu 
gali demokratinėje sistemoje rasti plyšių, pro kuriuos Prie tango sėdintis Markauskas, 
gali pralįsti klasta ir apgaulė. Bet amerikiečiai paruo' kai kieno vadinamas “daktaru’ 
šė būdus klastai pastebėti, išaiškinti ir kelia jai pa- paklausė: gfotį "j — Kaip patinka šitas kraštas'! Aš ir sakau:

Amerikiečiai paskyrė teisėjus galimai klastai sek-   ” J_L L—— 
ti, ją kelti viešumon ir pastoti jai kelią. Amerikiečiai neturiu, bet jaučiuosi 7lmip n£' 
turi nustatę- taisykles rinkimams vesti, balsams skai- muose. Visi 'žmones, lietuviškai 
čiuoti, klastai viešumon kelti. Niekam nepaslaptis, kad nuoširdūs, ir gyyerdmo būdas 
ir Amerikoje galima rasti plyšių balsavimo sistemoje. .
-Bet _Amerikos rinkiminis įstatymas ’taip parašytas, 
he'tik įiaštatytas komitetas prižiūri rinkimų eigą, bet jėnkm's dėl šipjė 6į^Šoię:'iiį 
ir balsuotojai turi teisę kelti viešumon pastebėtas klai- rtuviškų. pamaldų jruždraxŠffio.' 
das ir-užkirsti kelią ateityje. Priežiūra teisngiems rin- j Amerikoj e yra gerai žihonii^jli- 
kimams pravesti yra yra pats didžiausias laidas. Ten'sįi..vai^..^^J^I^M^rn^ 
tvarkingai paruošta ir balsavimas laiškais. Galingi'au-į^j^^^^atįbSioJj 
šias valstybės prezidentas negali užeiti į baisavimoj 
kambarį ir paleisti į balsavimo dėžę balsų pluošta. Hin-' 
kimine klasta lietuvius suskaldė, teisinga rinkimų prie
žiūra amerikiečius drauagis padarė. Amerkiėciai veda 
atkaklią rinkiminę kampaniją, bet kai sužinb rinkimi- 'sovietų valdžia prišibfjp, ^Kremliuje sėdintieji rū: 
nitfs davinius, tai priešai paduoda vienas kitam ranką, liaus valdovus. Antrždiėnį eidami balsuoti, mes susti-

Važiuojame į SeinusSulaukę sekmadienio, papus- 
pareigūnai nebijo žmonių/p^12^ tnudu šu šeimnririku S- . ėjome laukti autobuso. Vieškely matėsi daugiau važiuojančių su dviraklėmis bričkomis, pilnomis šventiškai apsirengusių vyrų, moterų ir vaikų, o automobiįiai juos pralenkdavo. Pagaliau ’atvažiavo perpildytas autobusas,

ba supykino ’kun. Ragauską, ku ris buvo priverstas jį išprašyti Laukan.— 'Atrodo, tie erzeliai čia nesibaigs, 'kolei neatsiras sveikas -protas ir lietuviai ims vieningai dirbti. Tie kivirčai kam norsvidų, susispaudę ir stati taip sį trecias laimi. Iš draugo -priešą padaryti gali ir kvailys, tačiau didetlis menas ts priešo draugą

ninę, prekybos centrus, bankus, mokyklas, vienuolynus ir kitas svarbias įstaigas.Visi privalo daboti, kad kiti šios gražios lietuvių kolonijos neišardytų. Visi žinome, “kad p*ašikėsintojų ir Marquette Par ke buvo, bet m,espajčgėme apsiginti. Baikstesnieji pabėgo, bet savo teises ginti pasiryžu- siėji ir šiandien ramiai ir gražiai gyvena Marquette Parke. Pabėgusieji norėtų grįžti. Dau gelis sugrįžo. I Marquette Parką suvažiavo lietuviai iš kitų kolonijų.
NAUJIENŲ ražtinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

9 vai. ryto iki 8 raL Takaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

Stiprinkime laisvojo pasaulio pamatus
-Praeitą trečiadieni patarėme Amerikos lietuviams 

dalyvauti rinkimuose ir balsuoti už pačius padoriausius 
ir goriausius kandidatus. Minėtos dienos įžanginiame pa
tarėme lietuviams dalyvauti vietos rinkimuose ir balsuo 
ti už lietuvius ir tuos amerikiečius, kuriems rūpi laisvės 
problemos ir kurie yra pasiryžę padėti lietuvių tautai iš' 
silaisvinti iš Rusijos komunistų primestos vergijos. Ame' 
rikiečius lengviau patraukti lietuvių pusėn, nes didelė jų 
dauguma tiki laisve, tiki pačių'žmonių galia tvarkyti'sa
vo krašto reikalus. Vyresnio amžiaus lietuviams pavyko 
įtikinti administracijas, senato ir atstovų rūmų komite
tus, "kad jie nepripažintų sovietų karo jėgų prievartinio 
Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą. Tai labai didelis 
dalykas. Teisininkai supranta, "kad nutarimas -nėpripa- 
žinti įjungimo lietuviams yra nepaprastai didelė pa
rama.

Jeigu priverstino Lietuvos įjungimo j Sovietų Są
jungą nepripažintų kokia Monaco valsybė, Andora ar 
Lkhtfehšteinas, tai to nepripažinimo svoris nebūtų toks 

rdidelis, bet kai įjungimo nepripažįsta Jungtinės Artie- 
^Valstybės,'’tžikremliuje s^intrSns^pdnams tru- 

pUtį-neramu-ž -Jie-žino,^ kad -taikos ;nebus,‘ • W ’šitas <klau- 
šiiriaą. nebus dšsprę^tąs; Jie;:gąli įprieyart^’ljųkyti pag7 
r’obtSs R$ų ^uroĮį^įJauta^' bet prŠšvartžė'wkad neiš 
vit^įajĮ Tu^af!laikėj|raikt^;^tisą šinftmetįj bet 
'gi^aikai niekad :turkams nenūšiienkėj’ prieš juos 'kovojo 
ir atgavo savb laivę. Rusai pajėgė’primesti lietuviams 
savo i^jdąudpjimo, sistemą, pajėgė 'rasti pąkankamą pai" 
sidavėlių skaičių, kurie ųstojo į kčmuhištų partiją ir pa
deda okupantui -išnaudoti apiplėštus Lietuvos: ūkinin
kus. Bet rusams nepaslaptis, kad ir šiandien vakare :ko- 
:mūnistų partijos sėkėrtorius Petras Griškevičius vie
nas bijo išeiti į gatvę. Jo baimė dar didesnė, jeigu jis 
kuriame kolchoze ilgiau užtrunka. Nežinomi asmenys 
netoli Vilniaus jį jau kartą pašovė. Jis bijo, kad kitą 
kartą 'šauliai nebūtų taiklesi. Romuhi'stai -valdo 'Lietu 
vą, bet jie lietuvių bijo.

Amerikos rinkti pareigūnai žmonių nebijo. Praei
tą savaitę mes patys buvome liudininkai, kai galin-l persekiojamus žmonių grupės. Amerika 'geriausiai gi-

turi nustatę- taisykles rinkiniams vesti, balsams skai-

bažnyčią. šeimininkas Juozas paklausė, ar aš nenorįs užeiti į kultūros namus, kurių -pirminiu kas buvo Jurgis Leončikas. Ra dome seną medinį mizemą namuką, prisiglaudusį netoli bažnyčios. Užėję į mažytį prieskamkalbančių žmonių. Mane prista

paklausė:
- Nors aš čia artimų giminių
•* % . *. C- J *muose. Visi žmonės lieti]viskai

Iš to ’pasikalbėjimo mažai kąįkc?on^‘ ategalėjau suprasti, nes visi kai [ Kad galėtum ramiai ir sau* bėjo kartu viens už kitą garsiau. Marquette Parke gyventi, Tuo tarpu pradėjo skambėti var pai. padėkojęs už pašnekesį, šventoriuje įsijungiau į minią, lietui purksnojant, o miniai stu miant apsistojau vidury bažnyčios. Nemalonu buvo klauptis per pakylėjimą, nes ant mazai- kinių grindų nuo kojų ir lietsar

tai turime būti vieningi Kad ši kolonija pasiliktų tokia, kokia ji dabar yra, turime remti lietuvį aldermaną Kenneth Jakšy. O jeigu narūne, kąd Marquette Parkas klestėtų ir augių, tai turime priremti savo _______ ____________ _petį gabiam politikui senato- gių telkšojo vanduo. Pamokslą1 riui Frank D. Savickui. Jiedu sakė labai jau menkos iškalbos jaunas kunigėlis. Pamaldoms pasibaigus, aplankiau poeto vyskupo A. Baranausko kapą, per įžegnojęs pasakiau: “Ilsėkis Viešpaties ramybėje, tavo atlikti geri darbai liks atmintyje kartų kartams”. Lauke prie vieno na- muko susirinko būrys žmonių palikime juos tose pačiose pair girkšnojo iš. bonkučių alų. At sustojau ir aš eilėje. Priėjęs per langą ir aš nusipirkau 4 bonku- tes. Ten . pat atsirėmę tvorelės, girksnojome nors ir gan šiltą alutį. Atsigaivinę traukėme prie autobusų r‘ stoties ' eilės užimti. Netrukus atėjo autobusas, iiC mes dabar gavome vietą atsisės tt‘Autobusas šį kartą ėjo peri

abu stengiasi apginti Marquet te Parką ir nuolat budi jo tei šių sargyboje.Balsuodami už demokratus mes padėsime ne tik Frank D. Savickui, bet ir aldermanui Kenneth Jakšy. O kai ateis rinkimų laikas ir juos 'rinkti, taireigose.
Estelle Rogersjas kalbėjo ir lietuviškai, ir mus išleido prie nurodyto /keliuko.Reikia pažymėti, -kad ūkininkų žemė padalytą-labai siaurais rėžiais, tik apie; 201) metrį pločio, o ilgis daūgiau 'kilometro. Maždaug51vidūryjė'sfovir šp&ybos, 'tad, štf susikali

J>k>ga nąięiena, tai tuoj
na ir pavergtos lietuvių tautoj interesus. Amerikos ir 
W žino, kad Amenka sfendičn

pavyzdžiui, -aną dieną atėjo žinia, kad į>rie Punsko gyvęnan-
niuš davinius, tai priešai paduoda vienas kitd& 
pripažįsta daugiausia balsų gavusius pareigūnus vfeo “ Prinšime Anferikt>s galingėshe Iras Ame-

• krašto Pareigūnais ir išugdė galingiausią valstybę pa;' rika, tuoidid^nęlpai^&^: ^aus j^Vėr^taLietuva. Viši 
turihfe mokytis iš tainerikfečių, padėti Amerikai būti 
galinga, kad, ’riotoetiMii Atėjus, Atnerika -galėtų ifę tik 
užtarti škriatSši^ft^ Ijfetuvą, bet galėtų Wtfeti lietu
viams atsikratyti ^vMtiiŽfe Wisgijtfc, tapti nepriklau-

šaulyje. |
Laisvi, teisingi ir tvarkingi rinkiniai pajėgė 

jungti Į vieną Vienetą įvairiausių tautų konglomeratą 
ir sudaryti galingiausią valstybę pasaulyje. Amerika 
ne tik -galinga, bet ji gali gihti skriaudžiamas WtftSS 'ii?

prie motoriuko ir buvo elektros užmuštas. Kadangi buvo bažny čios Choro geras narys, tai buvo laidojamas iškilmingai: iš namų buvo atlydėtas į bažnyčią.(Bus daugiau)
fhiriiifs :ir kultūrihiiis

’’MtfJTfcNOb KIEKVIENO
IK b i

L. VENCKUS

Artimoji Anglija(Tęsinys)
Kuomet iš pilies išėjome, jau buvo vėlyvas 

popietis. Laikas grįžti į Glasgovą. Ten mūsų 
“Velykų šeimininkės” jau laukė savo svečių su
grįžtant, paruošusios pietus. Jeigu vienas kitas 
mančesteriškių suabejojo ar valgyti mėsiškus 
patiekalus prieš Velykas, tai šeimininkai greit 
ir įtikinančiai išsklaidė tokius abejojimus, tvir
tindami, kad kelionėje esančiam katalikui pas
ninkas netaikomas. Be to, čia Škotija, kur vei
kiu kitokie įstatymai.

Vakare daugelis nuėjo į bažnyčią, kur keli 
lietuviai kunigai klausė išpažinčių. Nors žino
jom-, kad ant rytojaus teks anksti kelti, nere
tas, ekskursijos ''dalyvių su savo maloniais šei- 
minlrikafe, ‘ttiiiHu su "žmona buvbme apsistoję 
pas Anelę ir Joną Gužauskus ir jų 'tėvus Vaičiu- 
lius, išsėdėjome besikalbėdami gerokai iki po vi- 
durnakčo.

Velykų rytą šeimininkai jau iš anksto bu
dino savo svečius, kad nepavėlavus į Prisikėli
mo Mišias. Lauke oras pasitaikė negeresnis kaip 
Manchesteryje: lašnojo lietus. Nežiūrint to, kad 
Glasgcvc penktą valandą ryto nevažinėja nei 
tramvajai nei autobusai, Dievo namai netru
kus prisipildė. Vietos lietuviai iš anksto pasi. 
rūpino su J’siekimo priemonėmis,

ku dar nedaugelis jų turėjo nuosavus automo' tu sū vafgdiįis 9fei Velylfu įĮt&Ši %eiĮt rti^hHn£inąi pariliršfes. Tačiau tos mie-
ris-hai. dainos, kaip kokia reto bran-J

išsaugota ne Škotijos senose pilyse, 
bet 'GlžSgoVo senosios kartos lietuviuose.

"Šią įlliėtttVSką dvasią, jos dainų ir muzikos 
grožį, Glas^ovo lietuviai, gal būt geriau už kitos

bilius. -’Bet kurie turėjo, mielai talkininkavo ki
tiems.

Choristai susėdo į atskirus suolus. Belau
kiant kol kunigas atvyks prie altoriaus, jie už
gieda seną, dvibalsę giesmę, kurios gaidą prisi
menu dar iš vaikystės dienų. Ją giedodavo ma
no motina ir senelė iš storų, juodais viršeliais, 
maldaknygių, “Kantičkos” vadinamų. Klauso
mės ir stebimės. Vos pajėgiu patikėti, kad šitie 
choristai, kurių dauguma jau Škotijoje gimę ir 
tikriausiai Lietuvos niekad nematę, galėtų šito
kias senas giesmes giedoti ir išlaikyti, gyvai 
naudoti tai, ko mes, dypukai, jau baigiame pa 
miršti.

Turbūt Velykos kiekvienam lietuviui, gi
musiam Tėvynėje, yra pati iškilmingiausia ir 
brangiausia religinė šventė metuose. Visa gavė
nia, užtrukęs tylos ir laukimo ir susilaikymo 
metas, savaime sudaro šventės laukimo nuotai- 
ką. Ir dabar, šioje senoje Glasgowo bažnyčio
je, laukiame kažko nepaprasto, kai girdime se
nas lietuviškas giesmes, be vargonų palydos.

Pro aukštus bažnyčios spalvotus langus

susijbhgfe, -įšili&iUhii iį tfžiąii^hiih^jį 'Sjfe :beši-
kartojąhtį Ajilnijk! ;

‘i’mič^jtiši ją su rbalt^i ^įiMtigtoiniš, 
mažbftiis ’htėi^ąi^this priekyje
Lietuvoje 'švęstas Vėbras, viskas taip 'malonu, 
taip artima ir miela. Rodos ne 'Svetimame įprasto,
bet savė ‘girritame krašte.

-'Po pamaldų žvėhtoriūjė vieni ’kittfe "sveiki^ 
na, bučiuodamiesi linksmų, sveikų Velykų linki. 
Bet lietus dabar jau kaip reikiant drėkina, tad 
visi skuba į savo namus. O ten valykiniai kiauši
niai jau nudažyti, išmarginti. Stalai apkrauti vi
sokiomis gerybėmis. "Prasideda raginimas valgyti 
ir gerti. Nuo šitokių vaišių ir raginimo išsisukti 
neįmanoma, tad kertame, “Kaip Velykų rytą”-

Lietuviai visur vienodi. Ir čia, GlaiSgove. 
Pasisotinus ir gerai nuotaikai esant, pasigirsta 
dainos. Bet tai nė 'kokios triukšmingos liRock-n-

kurios šalies lietuvius, sugebėjo ne tik išlaikyti, 
užkonservuoti, bet jie taip pat labai gerai mokė
jo visa tai perduoti savo atžalynui, tai yra ant
rajai, jau Škotijoje gimusiai kartai- ir jų vai
kams — savo anūkams. Nors trečioji karta ma*’ 
žai lietuviškai bekalba, bet dvasioje jie jaučiasi 
lietuviais ir tuom didžiuojasi. Dauguma jų tebe
turi savo tikras, ^lietuviškas pavardes ir negal
voja jas keisti.

Man krito į akis dar kitas dalykas: Glasgo- 
vo lietuviai nepripažįsta jokių luomo skirtumo. 
Nesvarbu kas j’is bebūtų: eilinis fabriko darbi
ninkas ar dirbtuvės savininkas, angliakasys ar 
btehferiūs, kėlių krautuvių savininkas, aukštuo-Roll” dainuškos, liet lietuviškos, -švėlnios, melo

dijos pilnos jausmb lir ilgesto. knot gte^oriškių ^ius mokslus baigęs akademikai profesionalas
—jie visi randa bendrą kalbą'ir palaiko tarp sa- j

I pamažu pradeda veržtis dienos švifesa. Priekyje 
atsiradęs kunigas Gutauskas, atsisukęs į 
nes, užgieda:

— Linksmą dieną mums prašvito, 
Visi laukėm džiaugsmo kito . . .

'Wr
Malonus šiurpas sudrebino širdį, kuomet pa

ners tuo lai- junti, kad visi bažnyčios lankytojai pakyla ir kar

tą, sėjau mėtą, sėjau feUjelę”. Kartą, žyinlai vė
liau, kUn. J. Gtttattekas išsireiškė, kail šitos dai-

žmo-
nos žodžiai tiktų būti Lietuvos himnu.

Daina suartina žmones. Kai vienas sVecių 
prisėda prie pianino, kiti keliasi nuo stalų ir bu
riasi apie jį. Per kelias valandas tęsiasi metodin
gas bendravimas, ’per Jcurį 'iškraunamas Veik vi
sų lietuviškų dainų, senų muzikos ir melibdijų

vęs ryšius. Nuolat lanko vienas kitą be jokių pa- i 
kvietimų, nes užeina aplankyti savo tautietį, kai
myną, lietuvį. Jeigu pasitaiko, kad pas kurį iš* 
jų atvyksta svečiaš lietuvis iš toliau, tai ir vie
nas ir kitas kviečia pas save, stengiasi lietuvišką u 
vaHingūfną parodyti. Jiems nesvarbios partijos, f 
srdvės, ‘politinės pakrailx>s. Jei esi lietuvis, tai tu :
mano brblis ir hiietai taūkiamis. , 

lobynas, kuris daugeliui mūsų -rodėsi - jau žuvęs (Bus daugiau)
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford

SUVALKIJOS ŪKININKU SUKILIMAS
Kas liečia ūkininkų sukilimą 

Medical Building). T>l. LU 5-6446 Suvalkijoje netaip senai buvo 
Priima ligomus pagal simiterimą j Naujienose atmuštas p. Liud- 

Jei neaUiEepia, dumbintj 374-8QP€

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CH4RURGUA 

Telef. 695-0533

DK PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius 

1938 S. Hanheim Rdų Westchester, H. 
VAXA?TX)S: 3—3 darbo dienomis jj 

kar antra šeštadieni 8—3 vaL 
TeU 562-2727 arba 562 7728

• EI-------B F 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SREOALYM AKIŲ LIGOS 

3907 Wast 103rd S*ra<) 
Valanda* pagal HUgtarima.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2413 W. 71 Sf. Tol. 737-5145

Tikrina akis Pritaiko akini hm ir 
“contact lenses’”

žiaus laiškas ir pavadintas.. Tie 
sa šviesos nesibijo“.Nesuprantama, koks reikalas vertė p. Liūdžiu, savo laišku iš kelti tuos nelemtus- įvykius, ku rie jau gulėjo po storu dulkių sluoksniu ramybėje. Mes ir taip žinome, kad tie įvykiai paliko mūsų tautos ir valstybės išsto rijos pilkapiuose juodą dėmę, kuri tautai ir valstybei garbės ir pasidžiavimo nepaliko. Ir mes šendien tokiais įvykiais didžiuo fis ir jais švaistytis neturėtume viešumoje per spaudą, nes pakanka surūgusių paplovų kurias liejam brolis, broliui ant galvų.Kas vertė p. Liūdžiu grįžti į užmarštį, kas buvo negero prieš 43 metus ir kelti tą nelemtą “dramą” iš kapų ir ją aprašyti, tik vienšaliai tendencingai? Lie tuvių papročiai ir patarlės mus moko ir sako: apie mirusius kai bėti galima tik gerai arba nieko. Bet šioje “dramoje” mirusius į apeiti ir palikti ramybėje nevi-VaL agal suatarizną. vždrTyta tre< j saį įmanoma.Jūk mes gerai žinome, kad ■os “dranos”, tuo metu veiken- i rieji asmenys iš valdžios pusės ;r sukilėlių, jau šendien didelė dauguma yra iškelevusi į amži- ! nybę, tai būtų nekultūringa ir nehumaniška kelti iš kapų ir iuos šiandien teisti paga1 savo išskaičiavimus. Taip negalima.Kadangi Liudžiaus laiške aprašymas buvo visiškai be pra-

DR. FRANK PLECKASį 
INKSTŲ, PŪSLtS 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST ttrd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—i vai. rak 
Ofiso telaf.i 776^830 _ 

Rtzidancijos teUE: 44^5545

Tai bus sėkmingas streikas ir valdžia bus priversta mokėti ūkininkams už produktnus aukš tas kainas. Tie “dtfegatai” dar oapildė savo nurodymus, kad Latvijos ūkininkai jau tokį streiką pravedė ir labai gerai laimėjo, tai reikalinga ir Lietuvos ūkininkam pasekti. Podvar ko miško suvažiavimas pasiūly mą tų “delegatų” priėmė vien balsiai ir ten vietoje sudarė vy- niausią bykdomo Komitetą (šta bą), kuris prižiūrėtų streiko vyk dymus ir duotų nurodymus.Komitetą sudarė tie asmenys, kurie vėliau buvo nuteisti mirtimi ir J. Kijauskas, bet jis sugebėjo pasislėpti ir teismo išven gė. Po mėnesio nuo suvažiavimo-prasidėjo aršus streikas Pajevonio, Gražišių valsčiuose ir Mari jampot1 ės apskrityje. Pirmiausia neleido vežti pieno į Kara?kraišeio pieninę ir ją uždarė. Išėjo ant kelių ginkluotos vyru grupės neleisti į miestus vežti produktų ir gyvulių. Prasidėjo ant kelių peštynės dėl nai kinrmo produktų ir šaudymo arklių. Išėjo policijos tarnautojai ant kelių apsaugoti vežančius produktus ir gaudyti ant ke lių streikininkus, kurie kfiudė vežti produktus. To pasėkoje daugelyje vietų įvyko kruvinų susirėmimu, su policijos tamau tojais. Veiveriuose ant Kaimo plento, streikininkų grupė, gink luoti šakėmis, kirviais ir kitokiais įrankiais nepraleido nieko ravažiuoti į Kauną., o policijos tarnautojams,, norint juos pra-

r
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

fV. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

ž.-x. 
s
H
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"Nes iirdimi tikima, o burna Išpažįstama, ir taip įgylamas išga
nymai. — Rom. 10:10.
čia pasakyta, kad ue, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia 

sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tinkamai* įeiti į dan
gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai. ką matė
me ir girdėjome. Kiekvienas krikArionis, kuris gavo tiesos šviesą ir paži
ne maloningąjį dieviškąjį planą, ir pamatė didyjį išganymą, apie kuri kal
bėjo mūsų Viešpats, nebegali tylėti ir laikyti savo šviesą po uždangos. 
Kurie taip daro, težino, kada laikui bėgant jų šviesa užges. Jei kas 
gėdysis Viešpaties ir jo žodžio, tas nebus tinkamas jo dangiškai ka
ralystei.

Mažeika E/Evans
, .į

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN A/E.

D R. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

praktika, sper. MOTER J Ilge- 
OfHa$ 2652 WEST 5Tth SERGĖT 

jTat;\PR M223OFISO VAL.: pirm., antiad., trečiai - ir penki 2-4 ir '6-8 vaL vak. Scštadie* ’ ^rz^r^mmas- noriu- tą į trys policininkai sunkiai sužeis
liais 2-4 vaL popiet ir kitu lait 

pagal susitarimą.

: ižios, o tik pati pabaiga ir ta, šalinti ar suimti, jie puolė ją tendencingai aprašyta, be jokio ir grumtynių metu buvo mirti- objektyvumo tai yra sąmonių- nai nušauti du streikininkai”, tė gas visuomenės klaidinimas ir vas ir sūnus Veiveriai ir du ar

• ^rftUFEDA^^aOTEZISTA 
Aparatai - Protezai M4q. bau 

r dnžsr.Specialipagalba'fcufwm
(Arch Support.) ir t L

235G W4ft 63rd Cbleagį, VL 6062

^PERKRAUSTYMAl "

ŽEMA KAINA 
K, iiRtKAS 
TeL WA 5-3063

'!į

L
MOVING

Apdraustas perkraustymes

ANTANAS VILIMAS 
Ttl. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
R*8W> iBIMJS- VAkANOC*

Visos programos rf WOP A,

Lietuviu, kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:38 iki 9:30

Vedėfe Aldom Daukus 

nito wmn>ck
7TSV So. MAPLEWOOD AVl^ 

CHICAGO, H.L 60629

DWBautlos kaiHų 
paairinkimm

Uėtarį Idtlltatoteą

185 North WiUril

ūkininkam, kurie neklausė ir tojai nuo streiko siautėjimo, ma vežė į miestą parduoti ūkio pro siniai pradėjo rašyti skundus ir duktus ir tokiem, kurie neprisi- prašymus Lietuvos Vyriausybei, dėjo prie streiko arba skaitė juos ir siųsti atskiras nukentėjusių išdavikais ir bendrai priešais, ^delegacijas į Kauną ir prašyti,Lietuvos Saugumo pareigūnai, kad streiko vykdytojai būtų nu su pagalba Vokietijos policijos bausti visu grieštumu, ir t. t. gavo žinių, kad Lietuvos sukilę Iš nuteistųjų tarpo buvo du ar liai; Stalupėnų mieste. Vokieti- trys ūkininkų sūnūs, o kiti smul joje vienoje spaustuvėje yra už kesni ūkininkai, sakę didelį kiekį komunistinės literatūros (proklemacijų) raginančių Lietuvos suktelius tęsti streiką ir naudoti ko daugiau teroro veiksmų kad būtų pasiek

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

nelemtą “dramą” aprašyti nuo tL Buvo nemažas skaičius strei- pradžios iki pabaigos, kaip ji‘ko metu nušautų arklių tiem vystėsi ir’ kokių būdu ir kur ~ orasidėjo^ - .. /Tais metais gy venau Vilkavis-; ips-tuos įvykinsi Lsekti iš.tolo.
1 ’^ėšlini^-kain^^^^(^Gtkas ir jo brolisJonas-studęntąĘ Apie ^30, metų;amžiaųĄ zbėt -studi ;ų un^er$Į4??įe-;^ą^buvo

„NORMANĄ 
RŠTEINĄ

T«L26M82t

•7M4W

— Jei šmote aMnenk, kurif 
galėtų, užsisakyti Naujienas pr* 
Solne atsiųsti jų adresus. Me* 
jiems siusime Naujienas dvi sa 
vaites nemokamai.

Tuos vyriausius streiko vadus ♦eisė ne Apygardos teismas, bet Karo lauko teismas, kurio spren dimai neapdiuajami. Tokius sprendimus gat’ėjo pakeisti tik prezidentas.Kaip vėliau paaiškėjo, kad ta riami Panevėžio ir Biržų dele- SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

legatai, o komunistu agentai, 4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

Vokiečių policija nurodė iri pavardes, tų asmenų, kurie užsakė spaustuvėje proklamacijas gatai, nebuvo joki ūkininkų de ir apmokėjo pinigus, o taip pat nurodė, kuriais keliais ir vieto- kuriem buvo pavesta po priedąmis nesamos proklamacijos per nga ūkininkų, ruošti Lietuvoje rubežių į Lietuvos teritoriją, streiką. Tenka manyti, kad ir se Saugumo’ organai, turėdami to- na studentą Kijauską komunistų Irias žnrias,. žymiai sustiprino agentai apstatė (apgavo) drau pasienio, apsaugą tose vietose, ge su eiliniais ūkininkais.į Prieš kelis metus man teko skaityti Lietuvos komunistų of e cįozą. Vilniaus Tiesą, Ji rašė; ,
ūkininkam, kurie važiavo į mies tus ir vežė produktus.. Daugelį kartų kuriuose pasiprie - , .šinorir policijostam autoj am, kur ^uvo pasakyta vokiečių pobūdavo iš ąbiejų pusių, sužeis- ^los' .................JBrį$:fsląužps ant Prienų p’en top^Vi^ycio irV/- susirinko streikininkų dau- KauEHs^M^'*tam ruože, kur yra ka^ Lietuvos komunistų ,parti-. .šimto/’asmenų, /ginkluotų,,°5alos;.pelkės, kur* silpnesne . 'veikimo laikotarpyje pats įvaikiais 4rapkiais,:,puplė -grupę-’ ruberiaus apsauga, tai dienos, (įj<i^įausįas ir svarbiausias dar-; policijos ir .išvaikė, o-palik- tamsios naktįes'metu minėtose. Lietuvos ūkininkųtą_polkį‘os mašina sudaužė / pelkėse vo aiKyti trys vy-;i^peiko suorganizavimas ir jospravedi mas ūkininkų vardu, M a tote, kaip komunistų agentai ( mus jau Tėvynėje apgaudinėjo . ir išprovakuoti sugebėjo, net skaitlingas mases, tų mūsų ra- į mių ūkininkų, kuriem vėliau te ko skaudžiai nukentėti, tik dėl savo neapdairumo ir lengvabū“ i diškumo. Nepamirškime, kad. jie mus ir išeivijoje apgaudinėjo apgaudinėja ir mažiausią neap dairumą mūsų išnaudoja savo , naudai. Tad būkime vispusiškai j atsargūs ir apdaiiūs.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-044®

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS ■

AMBULANCR 
PATARNAVO 
MAS DIENA 
IR NARTU

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

’ - rai su nešuliais, ne3egalios lite-Tur t c >.. r ~. r ratūrbs, kurios bendras svoris gmimas su derliumi,, langu dau * ..
17^ .. -• - os _ krnrac-OYMo 1 00 InlncTr^milžymas ir. jų šaudymai, o ypatingai pradėjo kaimų seniūnus terorizuoti, kad neitų savo parei- cijom, kaip vėliau paaiškėjo, gų. tai iššaudydavo langus, o kai kam padegdavo ir namuose. Buvo grasinama ir valsčių viršaičiam kad neitų pareigų. To dar maža buvo,, tai pasipylė ko munistų prolSemacijos,, raginau žios visus- darbininkus įsijungti .i streiko veiksmus ir naikinti visokį vedišką turtą. Telegra- vyr. štabą, tai nukentėję gyven .ro ir ir telefono stulpus piaus- tytį gadinti ir naikinti kelių ir “ plentų tiltus ir kitą turtą. Daugybė buvo nupjauta telefono ir telegrafo stulpų, sugadinta til- vų ir kito valdiško turto, Virto anarkija, žmonėse pradėjo kilti oanika, nes prasidėjo teroras. Vienos dienos ankstyvą rytą, apie 500 sukillėlių puolė Graziš kių bažnytkaimį ir tenai norėjo sunaikinti valsčiaus raštinę ir~ policiją bet - tuo laiku saugojo Gražiškų bažnytkaimį, grupė pasienio policijos, kuriuos suki lepiai pradėjo apšaudyti. Laike susišaudymo buvo pašautas vie nas sukilėlis, kokstai kalvis ok munistų partijos narys. Po ke- letos minučių apsišaudymo, su kilėliai pabėgo į mišką, palikda mi pašautąjį vietoje.Po Gražiškų įvykių, buvo nu šautas savo darbo kambaryje. Gižų policijos Nuovados Viršininkas. L. Lietuvninkas. Sukilę liai pakeitė savo veiklos taktiką ir dienos metu mažiau veikti ir ‘ oasirodyti kuriose, bet naktimis žymiai padidino savo teroro vei ksmus. Daugiau pradėjo apšaudyti ir langus iššaudyti seniūnams, viršaičiams ir pasyviems

tojai- vadindavo:, “Jamžinas”-^tu. J^rasidėo-ūkininki^ kluonu de ? lentas.. Jis buym Jiberąiįų^ pa- . žiūrų, tai valdiškos tarnybos ne gaudavo, o paprasto darbo dir- ‘ti nėnorėųjo, tai- buvo visą laiką ‘nepatenkintas Lietuvos santvarka. Bet apylinkės gyv. tarpe tu ”ėjo neblogą vardą, ir pasitikėji ‘mą. Tikrai datos neprisimenu, bet 1335 metais vasaros Taiku Jo nas Kijauskas vieną sekmadienio' dieną sukvietė' f Podvarko

buvęs apie 100- kilogramų.Sulaikyti vyrai su proklama- vi si buvo streiko Štabo nariai ir įsakymų davėjai. Jie išdavė ir kitus Štabo narius, o kratos me tu pas juos namuose buvo rasta keli kariški šautuvai ir šoviniai. Kuomet pasklido gandai gyventojų tarpe, kad policija suėmė visa streikininkų buvo

.. TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
1410 So. 50th A^e., Cicero 

Telef. 476-2345

.daugumoje nusigyvenusius-. Ūki ninku suvažiavo apie; šimtas į jinišką, kuris yra visai netoli Ki- jausko namų, Kijauskas atsivedė į suvažiavimą tris, nepažįstamus vyrus ir juos suvažiavimui pris tatė: “kad. jie yra pasiturinti ūkininkai, atvažiavę iš Panevėžio ir Biržų apylinkių,”, kaip to krašto delegatai nuo vietos ūki Įninku, kurie tenai jau pradėję vykdyti streiką”.Tariami delegatai kreipėsi į suvažiavusius kad solidarumo dė’iai Suvalkijos ūkininkai suruoštų ir Suvalkijoje tokį strei ką koki panevėžiečiai ir biržiečiai jau vykdo, tai bus sėkmingesnis streikas kuo plačiau pasireiškęs.Delegatai nurodė streiko programą ir kaip ją sėkmingai vyk dyti: “Pirmiausią paskelbti visiem ūkininkam, kad nuo tos die nos nevežtų . miestus jokių že mės ūkio produktų, ūkio gaminių ir gyvulių. Kad toks įsakymas būtų ūkininku pildomas, tai reikalinga suorganizuoti gir kluotų vyrų grupes ir pasiųsti ant keliu, kontroliuoti į miestus važiuojamus vežimus. Visus vežimus grąžinti su produktais į namus o kas nepanorės kiaušy ti, tai tokiem vietoje sunaikinti gyventojam^ kad neriame jų produktus, o kas reikš protenzi jų dėl sunaikintų produktu, tai tokiem nr arklį, nušauti ar abu
du kartu”.

Chieayo*

Li*t«JvkĮ 

Liiiotn vię 

Oire storiu 

Asaociaciioj

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
307 So. LITUAMCA AVENUE. Pkone: YArdi 7-3431

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAf*yetU 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS 
V49 So. LTTUANTCA AYK TA: YArif 7-1138-I1M

Aaythlnc less than a 20-pound turkey vould be an insult to 
mother’s holiday feast. With two favorite couples comtog 

for dinner this weekend, be grateful for her gift package of Jrft- 
tin key. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a ring 

mold and creamy turkey a ia king surrounds it. Birds Bye 5- 
Bdnute sweet green peas and a botUe of chlDed. wine are a£. yo< 
aeed far a post-holiday party.

TUKKMT A LA KING WIIH STUFFING RING
I paHcac* (8-®.) ehirtoa

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

BUTKUS - VASAITIS
1445 So. 50th Avė* Cicero, AL Phone r OLympte 1-1808

3 enps diced cooked txrrfc^
1 can (10% ex.) eondaweg 

eream oC m xwhroom «onp
X p*ekx<« (11ml. earh)

«r water

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWId)

2424 WEST 69th STRIKT XJtpvbUe 7-U11
2314 WEST 23nl PLACS Vii rink 7-«47>

SOUTHWEST HIGHWAY, Pilo. Hilta, 974-4411

veiksmų teroro.
Nemažas skaičius- buvo sude

ginta tnobė^ų, o ypatingai Muo 
su nekultais javais, takiem

VAter. Gently press Into •. Knwsed 4-cup ring rooH; keep Wurm. 
Meanwhile, prepare peu ns directed on package; keep vtrm. 
Combine turkey, nxp, plmiento. wine, snd cup at tbe pees tai
• aeueepen. Cook sod stir until mixture just comes to s. boQ. 
ITnmold stoffirot onto Irviną ptete; spoon tarteey mixture arotrnd 
Wm snd Into oaitar at ztag, Sarva wUh ramatiling peaa. MakM
• wrvtoci* _ ________ __  . ____ __ ________________ _

M54 Se. HAL8TKD STREET Ph®n«! TArtb 7-ltl)
M3

I - MAUIIBMCM. CMiCAaa ux Monday, November 6,
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TRUMPAI
— Ponia Ona Isbach iš tos 

Angeles, Cal., tarp kita taip ra
šo: “Siunčiu Jums $50 Money or 
derį, nes prenumerata baigiasi 
pradžioj lapkričio, atsilyginu už 
tiketėlius, o kas liks, tai lai bus 
Naujienų reikalams. Pas mane 
blogos naujienos. Nuo liepos 
pradžios turėjau dvi akių opera 
xijas, laukiu trečios. Taigi sil- 
nai gaiiu skaityti, dar silpiniau 
rašyti. Sunku gyventi be spau
dos. Linkiu Jums Naujienoms 
gero pasisekimo’. Dėkui už laiš
ką ir už auką. Tikimės, kad tre 
ėįoji operacija gerai pavyks ir 
dienos bus šviesesnės.

— Vincentas Bigelis iš Cicero, 
keisdamas buto adrešą, parėmė 
Naujienų leidimą $12 auka. Dė- 
kui už auką, taip pat už anksty
bą be raginimo prenumeratos 
pratęsimą, tuo sumažinant susi 
rašinėjimo išlaidas ir sutaupant 
laiką.

— Stasys Stanaitis iš Brigh
ton Parko be raginimo sumokė
jo prenumeratą, o savo gerus 
linkėjimus atlydėjo $7 auka. 
Ponia Marta Kleinienė ir Vladas 
Leikus atsiuntė po du dolerius. 
Tos apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas vienriems metams, 
bet pavardės prašė neskelbti. 
Dėkui visiems.

— Stasys Grigaravičius, West 
He? d, Wis., tarp kita ko taip ra
šo: “Jau pas mus gandais atėjo 
žinios, kad Naujienų banketas 
buvo Įabai geras, pilnas gražių 
žmonių, geros ir trumpos kalbos,, 
pasigėrėjimo verta programa. 
Kol dar ne žiemužė, tai iš Čika
gos vis susilaukiame svečių, ku
rie papasakoja naujausias aktua

lijas. Linkiu, kad ir toliau Nau-. — Lietuviu Prekybos Rūmų į 
jienoms gerai sektųsi.”. Į mėnesinis susirinkimas bus lapj

— Antanas Kuras š Marųue- kričio 8 d. 7:30 vai. vak. Dariaus s 
tte Parko, pratęsdamas be ragi-1 — Girėno si ėję. Susirinkime ( 
nimo prenumeratą, parėmė Nau J bus pagerbta nauja narė Helen 
jienų leidimą $12 auka. Dėkui. 
Taip pat dėkui tos apylinkės 
tautiečiui, užsisakiusiam Naujie 
nas 6 mėn. ir atsiuntusiam $2 
auką, bet pavardės prašiusiam 
neskelbti.
....— Asta Motušytė išrinkta Ma 
rijos aukšt. mokyklos lietuvai
čių Rūtos rattfio pirmininke, Da 
na Sūdei kaitė — vicepirm., Lau 
ra Linaitė — s£kr. Rasa Mi- 
lliauskaitė — ižd., Ramona Žy- 
gaitė, Ginta Remeikytė, Dana 
Antanaitytė ir Žinutė Lietuv. 
ninkaitė — klasių atstovės. Rū 
tos ratelio globėja yra *ses. M. 
Cyrilė.

—Detroito Lietuvių Organize 
cijų Centro (DLOC) 35 m. veik 
los sukaktis bus minima lapkri
čio 11 d. 7:30 vai. vak. Bronze 
Whee? restorane, Dearborn Hei 
ghts, Mich. Bilietus platina E. 
Paurazienė, S. šimoliūnas, A. 
Vaitėnas ir kiti valdybos nariai.

— Pasaulio socialdemokratų 
atstovų suvažiavimas įvyko lap 
kričio 3-5 d. Vancouveryje. Joje 
dalyvavo lietuvių socialdemo
kratų Užsienio delegatūros ats
tovai — J. Skorubskas ir dr. J. 
Valaitis.

— E. Petrikonienė išrinkta 
Omahos Lietuvių Moterų Klubo- 
pirmininke, R. Reškevičiute-La 
ke ir Valerija Jaudegienė — vi 
cepirnv, J. Navakienė-sekr. ir 
A. Mikėnaitė — ižd. Klubas gilo 
boja kvartetą kurį sudaro klubo 
narės: , Lilė Kartanaite-Estes, Į 
Kristina Kartanienė, Irena šar
kaitė — Matz ir Danutė Praitie- 
nė. Kvartetui vadovauja K. Kar 
tanienė.

F. Sadūnas iš Blue Island, savi 
ninkė Olde Lantern restorano 
ir svetainės.

— Mokslo ir Pramonės muzie 
jus paskelbė šįmet ines Christ
mas Around the World progra
mas. Jos prasidės lapkričio 24 
ir baigsis sausio 7 d. gi menines 
programas muziejaus scenoje 
pradės airiai lapkričio 30 d., o 
užbaigs meksikiečiai gruodžio 
17 d. Lietuvių programa bus 
gruodžio 7 d. 7:30 vai. vak. Da
lyvauja 36 tautinės grupės. Tarp 
tautiniame bufete reklamuoja
mas lietuviškas sūris.

Dausy nardytojai 
pavojus ovacijai

WASHINGTON. — Allegheny 
Oro Linijos lėktuvas su 21 kelei 
viais turėjo sekmadienį greitai 
dukart nerti kad išwengus dvi 
gubos katastrofos, kai prie New 
Castle, Del., pilotas kap. James 
Gianotti pastebėjo devynis dau 
sų nardytojus (parašiutinnkus) 
iš privataus [lėktuvo besileidžian 
čius žemyn. Staigiu lėktuvo nė
rimu žemyn jis vos spėjęs išveng Į 
ti nelaimės, pamatė patį narūnų 
lėktuvą pavolingoje pozicijoje 
skersai “kelio” ir antru staigiu 
nėrimu išsisuko susidūrimo. 
Vienas iš tų 21 keleivių buvo 
Washington Post redaktorius 
Richard Homan kuris po d vigu ' 
bo išgąsčio pasakė “Pamačius 
priešais mus devynis laisvai ore 
krintančius besileidžiančius kū
nus, jausmas buvo toks kaip 
skilviui gerklę užkimšus.”

M. Bakalis’su Naujienų administratore Kristina Austin kalbasi 
įvairiais Illinois politikos reikalais.

Nam«l, Žemė — Perdavimui , Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-774?

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus akai* 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
m juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, ūksiu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę 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 lietuvišku rei 
blą renesanso. .

‘ • J. Ir*-i .. i v z ~ i -t ui*"* -J *A * J ‘ ; i *'
" ■ ’ VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

-..............4. r 5 p X-:' i - r .• t ri
1 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, 
žaidimu 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.

, — Irano maištininkai reika
laują kad... šachas -įleistų-..Irake 
dabar besislapstantį fantikų va

kibMx,§acKaš"šutiktų jį įsileistą 
į Iraną,’ bet jo jau nepaleistų.^ 
Jis būtų patrauktas teisman, .už 
kurstomi ’šuJalfiApries šachą. 2

Praėjusį sekmadienį buvo ^žių, spauda nepakeičiamas įran 
Naujienų 64 metu atžymėjimui j kis mūsų gyvenime, 
suruoštas banketas Martinique 
banketų salėje. Nepaprastai 
daug dienraščio draugų — pri
tarėjų susirinko, kad buvo pil
nutėlė salė. Iš to matyt, kad Nau 
j ienos vaidina svarbų lietuvybės 
iš’aikymo vaidmenį, kai Lietu
va okupanto marinama.

Mūsų spauda yra pagrindinis 
veiksnys, tie ryšiai su visuomene 
jungia mūsų pačių gyvenimo 
reikalus, todėl Naujienos šį va
karą susilaukė šilto pritarimo, 
jų 64 metų gyvavimo proga. Be 
daugelio sveikinimų bei linkėji 
mų tlaikraščio darbuotojams bu 
vo pabrėžta, kokia fizinė našta 
gula ant dienraščio redakcijos 
pečių — Martyno Gudelio ir * 
Kristinos Austin, šie žmonės dir 
ba be atostogų nuo ankstybo ry 
to iki vėlyvo vakaro. Ar kas pa
galvoja, koks sunkus ir atsako- 
mingas darbas dienraščio leidi
mas? Darbas nepabaigiamas. Rei 
kalinga fizinė ir dvasinė ištver
mė. Mes turime būti dėkingi 
tiems žmonėms, "kurie aukoja sa 
vo jėgas, savo laiką ir sveikatą.

Laikraščio leidimas nėra biz 
nio įstaiga, bet, pasišventimas, 
idealas informuoti visuomenę,

Visi kalbėtojai linkėjo Nau
jienoms tęsti naudingą darbą. 
Vienas kalbėtojas pareiškė: Jei 
gu nebūtų spaudos, tai mes vie 
ni kitų nepažintume, net nežino 
tume, kas mes esame, — lietu
viai ar kitataučiai bevardžiai.

Visi kalbėtojai linkėjo dienraš 
čiui tęsti naudingą darbą dar 
daug metų ir savo parama pri
sidėjo, žinodami, kad laikraščio 
leidimas nėra pelningas, bet 
nuostolingas ypač infliacijos lai 
kais, kai net didieji >aikraščiai 
likviduojasi. Mes esame laimiu 
gi kad dar galime šiai taip “stum 
tis” diena iš dienos pirmyn. Chi 
caga yra lietuvių kultūrinis ir 
organizacinis centras. Mums r ei 
kalinga turėti demokratinį dien 
rasti — Naujienas. Dalyvis

NAMAS — SVAJONE: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas _ir saldy- 
mas. atominė slėptume, 3 automobi
lių garažas, du balkonai, patio. Mar
quette Parko centre.
MŪRINIS BUNGALOW, 3 miegami, 

gražiai užlaikytas, $34.000.
NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI

NES biznis. $80,000.
MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna, 

apie 200 svečiu salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tas

DABAR, NE RYTOJ!
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu sūdymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui Euksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
aueite Parke. •

NAUJAS 6 kamb. namas i vakarus, 
kur grynas oras ir arti Čikaga. Pigus, 
$53,500.

Visas Ir visus kviečiame į didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reiki 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1737 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60603

> Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede  dol.

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

Adresas ----------------------------------- ------------- ---- -----------------------------------------

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo_______________________ kuria
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė ir vardas _ ______________ _______

Adresas____________________________________ _________________________

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus doL' " y
Pavardė Ir vardas___________________________________________

Adresas _____________________________ __ _____ ______________

• Platinimo vajaua proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susip?u 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

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

Adresas -------------------------------------------------------—__ _____________________

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

Adresas ■ . ■ , ■ --- ------------------------------- ----------------------

Fa>ntrdė ir vardas ______ __________________________ _

i (resu — - - -....  . _ _ _ . _ ,

tą gyvenime, — kultūros, politi
kos, ir organizacijų reikalai, žol

MARU A NOREIKIĖNS
K98 IMk SU Chieago, UI 6Ū625 • Tet 

OlfUrHi foras rOŠioę įvairių
MAISTAS U EUROPOS SAMULIŲ.

(Cosmos Parcels Express tjorp.

Prezidentas Bridgeporte
CHICAGO. — Nemažiau kaip 

Pennsylvania Avenue Wshing- 
tone per inauguraciją preziden
tas Carter buvo sutiktas ketvir
tadienio vakarą Bridgeporte, 
kur rinkimų reikalais važinėjąs 
buvo sustojęs nakvynės Chica 
gos mero Bilandic namuose, 
3236 S. Union Avenue.

Dar 12 bloktj nuo mero rezi
dencijos, prezidentas sustabdė 
savo limuziną, ir mero Bilandi- 
ko ir jo žmonos Heather bei bu
vusio- mero R. M. Daley našlės 
ir skaitlingos svitos Chicago? 
rinktinių pareigūnų’ lydimas, 
nuo Ryan greitkelio nuėjo pės
čiomis 12 blokų iki mero na
mų, visą distanciją susirinku 
siu pamatyti prezidentą Chiča- 
gos piliečių sveikinamas ir šim
tams čikagiečh’ ištiestas rankas 
spausdamas.

Visa nueitoji distancija buvo 
šviesiai' iliuminuota, į padan 
ges kilo žiburiuojantys fejerver-

i 2951 W. 63rd SL TeL 436-787*

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus 
4243 W. 63rd SL, Chicago 

TeL 767-0600.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

11 ECTROS ĮRENGIMAI, i
PATAISYMAI 1

Turiu Chicagos miesto loldfrrą, 
Dirbu ir užmiesčiuos# grnlt, 
nnruotai ir sąžiningą!

j KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avo.

J T»L 927-3559

MA^QUrrri GIFT PAACELS SCRVIC1 
Chlcase. UI. ^627. — T«L WA 5-273? 

3W Sk Chlcw, IIL 6O6C5. — T«L
Y. VALANT(NA£

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZ10NYTE,

PROGRAMOS VEDĖJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL vak.
Penktadieniai^ 9:30—10 vai. vak.

Visor laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE Į 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos j 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu | 
nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- j 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuita apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
New York, N. Y. 10001 

307 W. 30th St. 
Tol. (212) 563-2210

kai. minios linksmų su plaka 
tais sveikintoju ir prie Bilam 
diko namo du didžiulia; plaka
tai su stambiais įrašais, kad 
Bridgeportas sveikina prezider 
tą Carterį, o trečiadienį, kad 
sveikina airiai, bet ne» žodžio, 
kad Prezidentą sveikina lietu 
viai, kurių Bridgeportas ilgus 
metus buvo ne tik Chicagos, ir 
visos Amerikos lietuvių sosti 
nė. J. Pr.

PASIMETĖLIS
Vienišo žmc'gaus pergyveni- 

'mo palaiminga istorija. Pasi
klausykite p. Valės Jonušienės 
tikro pergyvenimo apsakymo, 
antradienį lapkričio 7 d. 9:15 
vai. vakare “Geroji Naujiena 
Lietuviams’’ programos metu. 
Radijo banga 1190 AM transit, 
uojama per “Lietuvos Aidus”.

Pareikalaukite dovanai kny
gelės “Kaip atgimti iš naujo”. 
Mūsų adresas: Lithuanian Mi
nistries. P.O. Eox 321, Oak 
Lawn, III., 60454.

JAV LB Cicero 
apylinkės Balius

Š. m. lapkričio mėn. 11 d. 7 
vai. vakaro JAV LB (R) Cice
ro Apylinkės Valdyba rengia 
RUDENS BALIŲ šv. Antano 
parapijos salėje, 1500 So. 49 Ct., 
Cicero. Bus koncertinė dalis, 
laimės šulinys ir skani vakarie
nė. šokiams gros K. Venckaus 
orkestras. Įėjimas suaugusiems 
10 dolerių moksleiviams 5 dol. 
Bilietai gaunami pas St. Pran- 
skevičių 1516 So. 51 Ct^ Cice
ro. Telef. 656-2550.

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

Parduodama automobiliu taisymo 
dirbtuvė. Pelningas verslas. Kreiptis 
į savininką.

Tek 476-2221

M1SCELLANOUS FOR SALE

WILD FLOWEP. HONEY 
RAW — UNFILTERED 

4 lbs. $4.25, 60 lbs. $40.00 
BEE BERRY APIARIES 

842-3295

HOUSEKEEPERS

NEEDED ' AT “THE BEST 
IN LIBERTIVILLE’’ 

CALL MARGE 
362-8700

Brighton Parke išnuomoja
mas 6 kambarių butas pirmame 
aukšte be gyvulių. Skambinti 
445-3485 arba 927-9298. į

MARQUETTE PARKE išnuo
mojamas 6 kambarių NAMAS, 
3 miegami, vieno aukšto.

Skambinti 776-7934

ASTROLOGIJA ARBA KOR
TŲ SKAITYMAS LIETUVIŠ
KAI kiekvieną šeštadienį nuo 11 
ryto iki 5 vai. popiet. Apoint- 
mentų nereikia. Elinora Jakš
tas, 17 No. State St. kambarys 
1717. TeL 782-3777 arba 925- 
8392. (Pr.).

ADVOKATAS
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street,

Tel. 776-5162
Į ... - *

Trečiadieniais iš anksto susifa-
’ rus. Šeštalieniais iki 12 v.

Vakarais tel. 373-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

' 40 mėty, patarnaudama klientams.
< ■- - - — . _.   .

Ar Jūs žinote, 
KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti leis. PILING ŠI LO pa
rnešta ir teisėjo ALPHONSE 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga, su legališkomis 
formomis: “Kaip Sudarom- 
Testamentai JAV-bėse, Angli
joje, Australijoje ir Vokietijoj,

Knyga su formomis guna 
ma NAUJIENŲ adminisraci- 
joje. Knygos kaina ?3. Su lega- 
liškomis formomis — ?3.50

Užsakymus Sy Monej orde
riu ar čekiu siųsti: Naujienos, 
1739 S. Halsted St., Chicago, 
IL. 60608.

OI % 1SIO
IX—ae M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

TErfai $9S pusmečiui automobili# 
Uabiitty apdraudimas ponsinlnkarm 

Kreiptu
A. LAURAITIS

3445 S®. JU>HLAND AVI.
55W775

A. T V fi K A S 
"laikrodžiai !r RRANeKNYBt:

PtrdaviasAs Ir Taiiynai 
2M6 wist sntmn

Telafl RRwbllc 7-W?

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A». 
Chicago, III. 60632. TeL Y A 7-5980
* —/

M. t i M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimaL giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai

i— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
■Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per- 

įkame pašto ženklus ir pinigų 
’kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. TeL247-5081. (Pr.)

REPAIRS ON HOMES & FLATS 
AND APT. BLDGS.

ROOFING • SIDING • DOWN 
SPOUTS • CEMENT WORK 
OF ALL KINDS ♦ PORCHES • 
KITCHENS • REC. ROOMS • 
DORMERS PAINTING • INTER
IOR & EXTERIOR WORK.

FREE ESTIMATES 
BY OWNER NO SALESMAN 

CALL ANYTIME 
878-5682 or 769-0514

z 1f

[JETUVIS
DAŽYTOJAS

4G12 S. Paulina St
(T®wn Lake)

Otto Mfflui II U’rk© Ir H 
Darbos garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINISI
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