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SLA PREZ. DARGI KVIETĖ LIUDYTI 
JUNGTINIŲ TAUTŲ KOMITETUI
PIRMININKAS EDWARD MEZVINSKY TARĖSI 

SU SLA SEKRETORE MELIŪNIENE

NEW YORK, N.Y. — Povilas 
P.. Dargis, SLA Pildomosios ta
rybos pirmininkas, š.m. rugpiū
čio 23 dieną gavo Edward Mez
vinsky, Jungtinių Tautų Žmo
gaus teisių komiteto pirminin
ko, JAV atstovo prie Jungtinių 
Tautų, pakvietimą, kuriame 
prašo p. Dargį liudyti Jungtinių 
Tąųtų komitetui apie žmogaus 
teisįų būklę Rytų Europoje. 
Tokį patį pakvietimą gavo ir 
Amerikos Lietuviu Romos Ka
talikų susivienijimo . pirminin
kas A. Mack?

Prezidentas Dargis rugsėjo 
6 dieną negalėjo Edw. Mezvin
sky ' komiteto posėdyje daly
vauti, tai jis įgaliojo SLA Cent
ro sekretorę Genovaitę Meiliū- 
niepę liudyti Jungtinių Tautų 
komitetui.

Pirmininkas Edw. Mezvinsky 
žino SLA - įtaką Am e ri kos lietu-; 
vių gyvenime, todėl pirmiausia

Sovietai neišleidžia 
Viktoro Korčnoj šeimos 
MASKVĄ. — Žinomas šach

matininkas Viktor Korčnoj ape
liavo į patį Brežnevą, prašyda
mas paveikti kitus, kad būtų 
leista jojo šeimai susijungti, Į 
leisti jo žmonai ir sūnui emig
ruoti ir taip žmona Bella galėtų 
atvykti pas vyrą ir sūnus Igor 
— pas tėvą.

Visi prašymai buvo sovietų 
valdžios atmesti arba visai ne
atsakyti, pasakė Korčnojaus ad
vokatas Alban Brodbeck Šveica
rijoje. Tai antras sykis, kai pa
siųstas prašymas pačiam Hel
sinkio konferencijoje dalyvavu
siam ir iškilmingai pasirašiu
siam Leonidui Brežnevui, tačiau 
jokio atsakymo negauta.
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Kai Chruščiovas leido sovietų admirolams atvežti pirmą atominę raketą, tai JAV ka
ro laivai taip ansupo Kubą, kad jo?ks .sovietų admirolas būtų iš Kubos nepabėgęs, 
todėl Chruščiovas ir įsakė vežtis atominę raketą namo. Panašiai turės išvykti ir 

'sovietinė brigada.

KURDAI PAGROBĖ IRANO
KELEIVINI LĖKTUVĄ

KIETA DIPLOMATIJA PRIVERS RUSUS
ATŠAUKTI KARIUS IŠ KUBOS

PANIKA IR BAIMES IŠPŪTIMAS 
ŠIAM REIKALUI NEPADĖS

WASHINGTON. D.C.— Kieta 
diplomatija išstums sovietų ka
ro jėgas, — pareiškė preziden
tas Carteris. — Panika ir bai
mės išpūtimas nieko nepadės ir 
reikalo nepagerins. — per tele
viziją ir radiją pareiškė prezi
dentas.

— Kubos prezidentas Fidei

kų susivienijimų valdybas Ifti- 
-dyti apie teisinę padėtį rusų 
pavergtuose kraštuose.

Apklausinėjimas vyko Jung
tinių .Tautų rūmuose New Yor
ke, 12-ąjąme. aukšte.? šiuo reika
lu SLA vadovybė - paskelbs pla- 
tesriįj^rąnęšihaą; jį s'

Prezidenfas.^Dargis - -praneša, 
, kad dabartinis "vąjus naujiems 

nariams ’ priimti tūrėjo baigtis 
šių metų-spalio 1 dieną, bet jis 
pratęsiamas. Visa eilė organi
zatorių prašė centrą, kad tas va
jus būtų pratęstas, todėl taip ir 
padaryta. - j . , ?-'

• ŠLA yra sena Amerikos lie
tuvių organizacija. -Ji neseniai 
minėjo 90 metų veiklos sukaktį 
ir išleido įdomią šios didelės lie
tuvių organ izacijos istoriją. 
Krašto administracija ir Kon
greso pareigūnai žino Amerikos 
lietuvių atliktą darbą ir šių die
nų pastangas padėti paverg
tiems lietuviams išsilaisvinti. 
Jiems taip pat yra žinomas pa- 
šalpinių susivienijimų atliktas 
darbas.

— Žmona ir motina sutiko 
nesipriešinti, jei senatorius Ed
ward Kennedy norėtų kandida
tuoti prezidento pareigoms.

GERINS JAV PASTA
WASHINGTON. ’ — Atstovų 

Rūmai penktadienio posėdyje1 
350 balsų prieš 14 nubalsavo re-1

• REIKALAUJA NUVEŽTI KURDUS' ’Į-HAVANOJE 
VYKSTANČIĄ NEUTRALIŲJŲ. KON5ERENCIJĄ

f 
bano mahometonų kovoms. Tik i 
nežinoma, kaip jis buvo sulai- 

Į grobė keleivinį Irano lėktuvą,.? kytas, ar-kur jis dingo. Fanati
kai ši j itai kaltina Chadafi. kad .

Jauni kurdai paėmė, jis.Musą Sadripagrobė, nes pats! 
i ri

ROMA. Italija. — Gerai gink-
„ . - - .. t> v. . . . /luotas jaunu kurdu būrys -pa--orgamzuoti Pašto tarnybą ir pa-'■■ ■ i

didinti federalines subsidijas, 
nepaisant prezidento- Carterio 
griežtos opozicijos. Įstatymda- 
vystė rengiasi iš dalies pakeisti 
1970 metais priimtą nutarimą 
padaryti Pašto tarnybą nepri
klausomą nuo;valdžios ir lanks
tesnę. į ’ . . • j

Penktadienį priimtu įstatymo 
projektu, generalinį Pašto virši
ninką skirs pats' prezidentas su 
Senato sutikimu ir pritarimu. 
Gubernatorių Pašto taryba, ku
ri buvo įsteigta 1970 metais, pa
naikinama.

Federalinės subsidijos, kurios' 
fiskalių 1980 metų biudžete yra j 
10 nuoš. sumažintos, būtų padi- J 
dintos iki $1.1 bilijono 1980 me- j tančią konferenciją. Kurdai įlo
tais, iki $1.2 bilijono 1981 m. ir iri konferencijos nariams išdės- 
iki $1.3 bilijono 1983 metais J tyri, kaip žiauriai' mula Chomei- 
Ekstra fondai būtų panaudoti ni elgiasi su kurdais, laužo pa- 
pirmos klasės paštui įmanomai grindines žmogaus teises ir tai- 
geriau išlaikyti be naujų kainų ko pačius žiauriausius nacių ir 
kėlimu. I rusų genocido žiaurumus? Kūr-

------------------ • dai bijo, kad dabartiniai Irano
— Vyskupas Robert Runcie j fanatikai neišnaikintų senos ir 

paskirtas nauju Canterbury ar- į garbingos kurdų tautos. ' 
kivyskupu, nauja anglikonų Į 
bažnyčios galva. Jis yra 57 me
tu amžiaus, c

iš Teherano vežusį 180 keleivių 
į Romą. .
lėktuvo kontrolę, kai jis įskrido nori ■ vadovauti musulmonų 
į Sirijos erdvę. Kurdai liepė kintiesiems.
lėktuvu’ nusileisti Libane, dide- j------------------
liame Beiruto’ aerodrome, Lp .Krikščionys apšaudė

Libano aerodromo vadovybė 
uždraudė Irano, lėktuvui nusi
leisti Beirute, bet lėktuvas pra
nešė, kad jam Gūrinai reikalin
gi degalai. Jis turi būtinai jų 
gauti, nes ilgesnei kelionei jis 
neturi pakankamai degalų.

Lėktuvui nusileidus, kurdai 
pranešė lėktuvo kapitonui, kad 
visi turės skristi ’į Havaną ir 
nuvežti kurdus į Havanoje vyks-

TEL AVIV.Izraelio remia
ma krikščionių milicija pietinia
me Libane praeitą penktadienį 
kulkosvaidžių ir artilerijos ug-j 
nimi apšaudė Jungtinių Tautų | 
paliauboms saugoti atsiųstų ai-: 
rių kariuomenės bataliono pozi-( 
cijas Libano pietiniame gale, j 
Jungtinių Tautų pranešime sa-j 
koma, kad tai pirmas atsitiki-) 
mas, kad buvo taip grubiai su
laužytos paliaubos, vos 13 dienų 
nuo paskelbimo.

Į JT bataliono pozicijas pa
leista 400 apkabų iš kulkosvai-j 
džių ir apie 30 tankų ir mortirų 
sviedinių, bet jokių nuostolių 
nepadaryta, pasakė JT atstovas. . 
pridurdamas, kad apšaudymui j 
vadovavo Libano armijos majo-j

Izraelis suėmė 70 
įtariamųjų

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz- 
raeLo vidaus reikalų ministeris 
įsakf suimti 70 asmenų, kurie 
tur s aiškintis apie savo ryšius 

! su palestiniečiais, padedančiais 
j stiprias bomb^ cinkelių ir 
j autobusų c tjse, turgunsp jr 
I didesnės'? krautuvėse.

Policija neturi ir'’ ymų, bet 
; dažni susitikime su teroristais 
arba jų pavaduotojais duoda, 

i pagrindo manyti, kad jie dau
giau žino, negu iš pirmo žvilgs
nio atrodo.

Izraelio policija nebaudžia be 
įrodymų. Jeigu nusikaltėlis pa-, 
gautas nusikaltimo metu, tai i 
teismas turi būti greitas. Bet iki 

! šio meto Izraelis neteisė be įro- 
i dvmu ir liudininku. Visi laukia, •/v w
j ką darys su Šiais suimtais 

riamais žmonėmis.

i
I Castro yra tiktai sovietų val- 
i džios iškamša, — pareiškė pre- 
' zidento patarėjas Z. Brzezinski, 
j — Sovietų kariškoji parama yra 
į žymiai didesnė, negu Kubos ne
priklausomybei ginti reikia. Ku
bai negresia joks pavojus, nie
kas nesikėsina i Kuba. Rusai »- v
labiau reikalingi diktatoriui F. 
Castro apginti nuo vietos gy
ventojų, negu Kubos nepriklau
somybei ginti.

Prezidentas Carteris aišk’ai 
nepasakė, kokių priemonių JAV 
vyriausybė imsis prieš rusus, 
bet jis pastebėjo, kad sovietų 
karo jėgos jau kuris metas yra i 
Kuboje. •: '~:;7

— Castro karo pajėgumas pri- 
I klauso grynai nuo rusų. — tvir

tina Brzezinski. — Jeigu rusaų 
neteiktų jam reikalingos para-j 
mos, tai Castro pajėgumas vi-;: 
sai susmuktų. Sovietų valdžia • 
naudoja kubiečius kovai su są-’ 
vo priešais kitose valstybėse. į 
Prieš keletą metų sovietų spe-1 
ciaFstai apmokė Kubos karius < 
naudoti sovietu ginklus. Kubie- w O

Susirūpinimas žiema
WASHINGTON. — Senate 

paskelbtas planas, pagal kurį 
bus sudaromas $1.6 bilijono fon
das siekiant pagelbėti mažų pa
jamų šeimoms apmokėti didė
jančias sąskaitas už kurą šilu
mai per ateinančią žiemą.

Federaliniai energijos valdi- O J
ninkai teigia, kad kainos už na
mams apšildyti alyvą šią žiemą 
bus 50 nuoš. aukštesnės negu 
buvo praeitą žiemą. Neabejoja
ma. kad ir natūralinių dujų bei 
elektros kainos dar pabrangs. 
Daugelis ateinančia žiema ture- 
šią pasirinkti “valgyti ar šildy
ti”, pasakė senatorius Harrison 
A. Williams, tuo reikalu įstaty* 
mo projekto sponsorius. Senato
rius Jacob K. Javits, kuris taip 
pat yra paruošęs įstatymo pro
jektą, pasakė, kad jis balsuos 
už senatoriaus A. Williams pro
jektą. kad jis būtų priimtas.

M

— Amerikoje bedarbių skai
čius praeitą mėnesį pasiekė 6%.

— Rugpiūčio mėnesį pakilo 
maisto produktų kainos, žymiai 
pabrango jų pervežimas.

jSSx&x ? x 'Vi
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PASLAPTINGAS LĖK
TUVO PAGROBIMAS

ROMA, Italija. — Tiktai Bei
rute paaiškėjo, kad lėktuvą pa
grobė ne kurdai, bet Libano 
musulmonai. Lėktuvas priklau
sė ne Irano vyriausybei, bet 
italų transporto bendrovei. Bei
rute lėktuvas gavo 13,000 galo
nų degalų ir išskrido į Romą. 
Romoje grobikai paleido visus 
lėktuve buvusius keleivius, o 
patys Įsakė lakūnams skristi į

ita-

KALENDORSLIS

Rugsėjo 10: Pulkerija, Nikolas 
Tol., Dargvilė, Karilė, Jausme, 
Taugirdas, Margiris, Svirgau- 
das.

Saulė teka 6:22, leidžiasi 7:14.
t

Oras: vėsus, gali lyti.

Povilas Dargis gavo Jungtinių 
Tautų kvietimą liudyti 

' SLA vardu.

Kissingerio nuorpone
BRIUSELIS. Belgija;—-Sovie

tų Sąjungos'nepaliaujamas stra
teginės atominės galios didėji
mas daro Jungtines Amerikos 
Valstybes pažeidžiamas ir silp
nina NATO, pasakė Henry Kis- 
singeris. buvęs JAV' Valstybės 
sekretorius. NATO konferenci
joje. ' ‘ Dpi ■ ’to taktinių - atomo

č u apmokymui buvo reikalingi ginklų Europoje nelygybė turin- 
sovietų specialistai.

Visai kitaip apie sovietų karo 
jėgų atsiradimą galvoja respub
likonai. Jie tvirtina, kad kovai j 
paruoštos sovietų brigados atsi-1 
rad’mas Kuboje sudaro dideli 
pavojų Amerikai ir kitoms Pie-! 
tų Amerikos

Senatorius 
kad sovietų 
respublikonų 
laikais. Jis tvirtina, kad respub- i 
likonų administracija tokio da- j 
lyko būtu neleidusi. Jis sako, j 
kad kovai paruoštų sovietų ka- j 
rių atsiradimas Kuboje sudaro j 
pavoju tiktai Amerikai. Kitos 
Pietų Amerikos respublikos so
vietams nerūpi, nes jos esančios 
bereikšmės.

jSen. Baker, respublikonų par
tijos kandidatas prezidento pa
reigoms, reikalauja, kad prezi
dentas imtųsi priemonių sovietų 
kariams išprašyti iš Kubos. Da
bartiniu metu sovietų brigada J 
nesudaro rimto pavojaus, bet 
po stipraus atominio bombarda
vimo, viena arba kelios rusų 
brigados būtų labai svarbios.

žurnalistas M. P. Kai mano, 
kad sovietų strategai tikrina 
prežidento Carteri<r charakteri. 
Jie pasiuntė brigadą sovietų ka
rių prezidento charakteriui iš
tirti. Jiems rūpi nustatyti ribas, 
kada prezidentas Carteris ryž
tųsi mestis kovon Amerikos tei 
sems ir interesams ginti.

Prezidentas Carteris. prieš 
padarydamas raminantį pareiš-

ti būti nekeista.

kutinio sekr. Vance pareiškimo, 
bet visi ž’nome. kad sekretorius 
Vance, pasitaręs su prezidentu, 
pasiuntė sovietų ambasadai pro
testą dėl sovietų brigados pasi
rodymo Kuboje. Sekr. Vance 
žino, kad sovietų valdžia nepra
dės karo Kubai ginti, nes sovie
tų karo vadovybei būtų labai 
sunku Kubą apginti dėl didelės 
distancijos ir vandens, tuo tar
pu Amerikos karo laivai galėtų 
apsupti Kubą ir izoliuoti. Admi
nistracijos pareigūnai nori ga
limai greičiau išprašyti rusus 
iš Kubos.

Indijos ministeris 
susikirto su Castro

HAVANA, Kuba. — Indijos 
užsienio reikalų ministeris S. N. 
Mišra labai karštai susikirto dėl; 
nepriklausomų valstybių sąvo
kos. Pagrinde buvo svarstomas 
tas pats klausimas, dėl kurio 
Castro susikirto su Jugc.slarijos 
prezidentu Tito.

Buvo susidaręs įspūd.s. kad 
Jugoslavijos premjeras, salėje 

važiuos na 
mo. bet vėliau diktatorius Cast
ro. asmeniškai pasiūlęs kompro
misą. sustabdė Tito. Po ginčų 
panašų kompromisą pasiūlė F. 
Castro ir Indijos ministrui Miš- 
rai. Iš 54 balsų Jugoslavija te
surinko tik 15. Jų tarpe buvo ir 
Indija. Visi nutarė konferenci
ją pratęsti, kad būtų progos pa
studijuoti problemas.

valstybėms.
H. Baker tvirtina.. 
kareivių nebuvo 
a d m i nistracijos ■

ras Saad Haddad, griežtas pa-: neradęs pritarimo.
lestiniečių priešas, bet Izraelio 
sąjungininkas.

JAV pripažins Zimbabvę
WASHINGTON. — Carterio 

administracija pasiryžusi leisti 
Zimbabvės - Rodezijos valdžiai 
atsiųsti į WTashingtoną savo at
stovus — reprezentantus neofi
cialiu pagrindu, penktadienį pa
skelbė Valstybės departamen-

Tehėraną 7r išlaisvinti Įtakingą' tas; padarius, bus padarytas
— Aukso uncija praeitą sa-

mahometonų tikybininką Imam 
Musa Sadr.

! Paaiškėjo, kad tas Muša Sadr 
buvo pats įtakingiausias Libano 
mahometonų dvas;os vadas. Ap
rimus mahometonų ir krikščio-

• niu kovoms Libane, Muša Sadr 
pateko į Libiją ir ilgai tarėsi su 
diktatorium Chadafi.- Manyta^ 
kad norėjo gauti pagalbos Li-

artimas žingsnis į premjero A. 
Muzorewos valdžios diplomatinį 
pripažinimą. Tai yra žingsnis, 
kurį Carterio administracija 
dar turi padaryti, nors esą gali
mi pakeitimai.

Zimbabvės-Rodezijos valdžios 
jėgos praeitą penktadienį dar 
tęsė (jau trečią dieną iš eilės) 
atakas prieš Mozambiką.

i

vaitgalĮ Šveicarijoje kamavo 
$328.

imti 
mų 
žmones.

New Yorkas nutarė pri- 
į policijos tarnybą mažu- 
grupėms priklausančius

— JAV Senatas nutarė į me
tus įsileisti 50 tūkstančių užsie- kimą, pasitarė su sekretoriumi
niečių daugiau. : Cyrus R. Vance. Nežinome pas

ZBIGNIEW BRZEZINSKI
National Security
Affairs Adviser

Prezidento patarėjas Brze
zinskis tvirtina, kad Cas' o 
yra tiktai sovietų valdžios 
iškamša, be sovietų ginklų 

yra visiškai btjėgis.



M. ŠILEIKIS

Hammurabio Įstatymai ir žmogaus teisės
BABILONAS IR NINEVA
Studijuojant meno kultūros 

istoriją, negalima meno visiškai 
;šjungti iš ano laiko valstybinio 
ji leiigm’o gyvenimo, nes kul- 

vys ašį .s žinomų civiliza- 
C-jos.

Chamito — semitiška giminė 
s:ekia pioistorės laikus šu
merus vėliau urus. Šumerai tai 
iaukir ų aviganių banda, gyve
nusi Mesopotamijos srity. Apie 
40G0 me.ų atsirado naujos civi
lizacijos centrai (miestai) — 
Babilonas. Nineva, Chaldeja. 
Asirija. o pietuose — Egiptas. 
Visos anos kultūros buvo semi
to arab’škos. Graikai nuo Ho
mero laikų (800 metų prieš mū
sų erą) ne semitiška tauta, bet 
ji. kaip tauta, buvo susidariusi 
iš europiečių nomadų (klajok
lių) antplūdžio. Tačiau ir grai
kai turėjo ryšių su pietinio 
krašto, atseit su karaliaus Mino 
valdoma. Kretos sala. Iš ten 
graikai pasiėmė dalį Egipto me

mo kultūros.
1902 metais prancūzų ekspe

dicijos vadas Morgan rado di 
deli luitą, ant kurio kvliaraščiu 4- */ **

buvo surašytas visas karaliaus 
Hammurabio ištarų rinkinys. 
Senoji įstatų ‘‘knyga" turi dar 
įžangą ir užbaigą. Įžangoje pa
rašyta: “Amu ir Bei (dievai
čiai) pašaukė Hammurabi, kad 
jis įvestų teisybę savo šalyje, 
kad jis išnaikintų piktą ir sava
valių. kad stiprusis nekenktų 
silpnajam...." Kitoje vietoje 
pats Hammurabis' sako: “Kuo
met Mąrdukas.r. (babiloniečių 
dievaitis) paliepė vaidyti žmo
nes ir išmokyti juos valdyti šalį, 
aš įsteigiau tiesą ir teisybę savo 
šalyje, aš rūpinausi žmonių ger
būviu. .." .

Gaųma t'keti ar netikėti, kad 
tą*p .knlba rytų valdovas dau-_ 
giau kaip metų prieš mūsų 
erą. Yra pagrindo manyti, kad: 
šio įstatų rinkinio pagrindą su
daro dar senesni įstatai, rkurie 
buvo pritaikinti prie naujų ap
linkybių. Šis rinkinys panašus 
į Mozės įstatymus, krinta į akis, 
kadangi dėl kai kurių priežas

ie woman

WITH REPAYMENT 
TO FIT TOUR INCOME .

>
į

lllfcįįK:

SŽ'.rjEi -ė'i '*3

— Jordanijos karalius.. Ha va
noję susitiko, iri jl^ųi^bėjosi 
šų Ąrąfttįu,: tai- •
kos sutartį su Egiptu ir šd ją 
susijusius klausimus. s
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j

pat baudžiami

parodo aukštą 
teisybės nuo- 
kuri yra' itin

čių jie negalėjo vienas nuo kito 
perimti, tai reikia manyti, kad 
abu įstatymų rinkiniai buvo 
pasemti iš bendro senesnio šal
tinio.

Teisininkų nuomone, Hammu
rabi kodeksas yra pirmos rūšies 
įstatymišku dokumentu, nors 
jam prikišama sistemos trūku
mas. Bet gilus šių įstatymų se
numas daro juos pirmaeiliu kul
tūros ve.ksniu, ir to užtenka. 
Hammurabio įstatų punktai to
kie: už apkalbėjimus, neteisin
gą apkaltinimą — sunkiausia 
bausmė — mirtis. Melagingi liu
dininkai taip 
mirtimi.

šie įstatymai 
įstatymdavystės 
voką, ypatybė, 
brangi, atsižvelgiant į tai, kad 
nieko panašaus nebuvo kitur. 
Vakarų civilizuotų tautų įstaty
mai kur kas praplėsti, pritaikyti 
naujų sąlygų gyvenimui. Reikia 
atsiminti tuos tūkstančius ne
kaltų žmonių, kurie viduriniais 
amžiaus nukentėjo nuo inkvizi
cijos, tie. kurie dabar nukentėjo 
nuo Hitlerio siautėjimo,' kurie 
kenčia nuo komunistinės vergi
jos, kurie pasmerkiami mirčiai 
už paprastą “nužiūrėjimą”. 
Hammurabio aštrus teismas su
laikydavo nuo neteisingų ap
kaltinimu. , 

c. ’

Sunki bausmė laukia kalti
ninko už vagystę. Pagautas va
gis buvo nubaudžiamas' mirtimi, 
be to. pavogtieji daiktai atima
mi ir jis turi atlyginti nuos
tolius. :

Ypatingą svarbą turi Hammu
rabio įstatymai, kurie liečia vi
suomeninio gyvenimo pagrin
dus: pirmiausia sutuoktuves. 
Sutuoktuvių teisės prasideda 
paragrafu, kur aiškiu būdu Įspė
ja. kad moterų nešmeižtų.
.. Bendrai toliau nusakyta, ką.d 
moteris naudojasi plačia pras
me įstatymų apgynimu. Be tani 
tikro kontrakto sutuoktuvės 
nėra geros ir, apart to, kontrak
tas įspėja’ prieš neapsvarstytas 
sutuoktuves. Už ištikimybės ne£ 
pildymą abu kaltininkai bato?

džiami paskandinimo: 'mirtimi. Mesopotamiją tarp Tigrb Ir.'Eu- 
Persiskiriarrt, moteris privalo frato upių'ir dar gretimą plotą, 
gauti savo kraiti atgal. 'P Savo gyvenimo centru padarė

Įstatai apie persiskyrimą" yra Babilono miė'stą. (Bab-ilu reiš-
labai žmoniški. Jeigu vyras per-
siskiria su žmona •’dėl neturėji
mo vaikų, tai ji gauna atgal visą _ ma manyti,’buvo nedidelis,1 kę
są vo- kraitĮ ir turtą. Bet- ir mb- 1 _ j
teris gali reikalauti pėrsiskyri-‘ vėl atstatytas. Miesto' centrą 
mo, jeigu ji įrodys, kad jos vy- puošė pūšakiškašiš Babelio 
ras susideda -su kita moterimi, bokštas. Tiesa, tai gražūs archi

tektūros,- piramidės stiliaus pa-

kia “VArtus” — dievo šventyk
la). Tais’ laikais miestas, gali-

lėtą kartų buvo sunaikintas ir

architektūros1 pastatų, kurie pri-

You can't affofd to be wrong., 
Because if you’re in charge of 
the family budget, you're 
making decisions about the 
future, too.
c And that's where U.S. 
Saviflgš Bonds cbrrie ih. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knowTs 
a good bargain.
Now E Bnrwi<* pny mtore*t w)w*n held to 
maturity of 5 years '4’*% the first yev).
Bonds are replaced if 1 wt. stolen or deriro^i 
When needed, they can be cashed At your 
hank, fntrrewt is not subject to atate or lne< 
incorpe taxes, and fed< 
deferrM until r*demd

. STOCK 
Hi^ynerica.

Join the Payroll Savings Plafe :

PASSBOOK 
SAVINGS...

f* T

VOLDEMARININKAI VOKIEČIU 
OKUPACIJOS METAIS

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

F

4

J
Jt14

R*
4E:

- *

$ !■.

DąiL Mikalojus' Ivanauskas "Vilniaus Viziją'’ , ■
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arba ■ neištikimąs jai;’-
Hamrnūrabid' įstatymuose yra statas. Pasakos apie jo sugriu- 

vienas būdingas d^ljkiaš; tai vimą pridėtos. Jis būVo sunai- 
atlyginiitfb pririciį>aš.’ 'kuri'‘ran-1 kintaš. Bafbi'lbrio triiėstas buvo 
dainė ir 'Mozės'įstatyme': ‘Akis/au sostinė' antrajai Babilono 
-už; akį;’: dantis' už • dantį”. Bet į valstybei,5' i’Ninevijos >zpuolimo 
Hammurabio įstątyfhuošė šava-j metu.1-'- • ' '!i ;''i 
valis kerštas,- kraujo kerštas jo-J' ,-Nmeva taip pat turėjo gražių 
kiu būdū nebus'leidšiamas. ; ’ ’

lių Ūoną -bankrutuoti, -pasirašant 
Magna Carta, šis įvykis buvo 
pirmas žingsnis žmogaus tei
sėms atgauti', bet laisvė buvo 
labai ribota. Tačiau karalių pri
vertė laikytis įstatymų.

Popiežius Inocentas III į šį do
kumentą pažiūrėjo priešingai. 
Jis sakė: “Mes kategoriškai at
sisakome ir pasmerkiame šį 'žygį 
ir grasiname ękskomunikacija', 
įsakydami, “kad karalius nedrįs
tų pildyti, nė baronai neturi 
versti pildyti. Caftą mes paskel
biame negaliojančia ,arit'' visa
dos.’*"1 : ; ’’

i * •’ < ' *• - • -i

’ Bet Magiją (Carta neišnyko. 
Buvo išleista daug kartų, buvo 
net katalikų bažnyčios' pripa-

• 1 < * ' * . L _ L * ‘

x v. . ~ zinta, tapo ta.jė^a politiniame!
Hammurabio ■ Įstatyme buvo lygsta' ' vėlesnių laikų” klasikai, .gyvenime ’ Anglijoje ir Ameri-1 

' . ' .11 " Po‘Hammūtobio’riėšp'atarimo Į keįe.' ' ’ ’’ " ‘‘.i
profesionalų darĮją.- ; Buvo tam j prarideda nauja era ir' -karin- 
tikri nuostątąi,.; ir.- gydytojams į gi'ėj'i karaliai, pasivadinę ' kėiš- 
atlyginiinas,. veterinaro apmo- j tais-vardais; kaip 'taii' Nabuchb- 
kėjimųi. Įstatyme . ;pasakytą-: i donosbrus - Antrasis^'ilgai ;:vieš- 

kaigycįytpjas. atvėrė patAvęs (605-562 to.).. užkąriaū- 
žmpgaųs akies duo.bę žalvarip ja Egiptą.' sufririkina.JSrūzblitoą.

Babilonas tampa įstabiuįmieštu', 
api'e kurit 'rašytojai • pasūk-bja 
stebuklus. : c-'-i:' i- iy.
-■> Tačiau- ' pasakojimai perdėti: 
Graikų •• istorijos? tėvas "Hėrodo- 
tas- Babrlonui ir'-jo ■ šupStičicmš 
sienoms 'duoda labai platų' vaiz
dą:' Bet naujausiomis archeolo
gų žiniomis. Babilonas turėjo 
vidutiniško Europos miesto di
dumą. pvz., kaip Muenchenaš 
ar Dtošdehas Vokiėtijoje.

Į čia atsirado IriiltSra,' kurios 
atstovais buvo šemitai. Jų gim
tinė buvo aukštutinė ‘ Arabija, 
šalis, turinti štebėtlfidi- gerą kli
matą. Iš čia gyvėfrtdjų- perviršis 
plito toliau į šiaurę’ ir šiaurės 
vakarus.' ' •'■■•■ -’ !■*’

Dėl žmogaus riėrsšių” kova ėjo. 
ir tebeina dabar?'’Žmogaus’ tei- 
šfe yra apibūdinamos įstaty- 

j niaiš ir turi ribas. “Pilnu teisių” 
gal iš viso nėra? Istorija rodb. 
kad ir krikščrbriybės laikais 
žmogaus- teisės nebuvo geros. 
Krikščionybės atžvilgiu žmo
gaus teisės ribotos. Kai-1215 mr 
Anglijos baronai .privertė kaja- i v -'T—.?-.* *•>

.nustatytas mokestis., už f įyairų

peilių ir išgydę akį, Jis . .gauna 
dešimt, mierėlių sidąbro”r, y

Hąmmųrabis.,-įsteigė,Babilono 
valstybę, .. užėmę „ visą pietinę

Antrasis Pasaulinis : karas-pa
saulį išgąsdino, .kai 'šeši - mili jo-1 
naiižydų,r-milijonai--kitų žmonių Į 
Europoje t buvo išžudyta. Bake-: 
“Niekad baugiau taip to'eatsi- 
tiks”.._-.O dabar? mes matome, jog 
didelėje skalėje žudynės vykdo
mos skjrtjngpse pasaulio - vietoi 
se. Ųėl: politinių in;religinių su.- 
metimų valdžios spaudžia savo 
žmones. Prieš -porą -metų “Ami- 
nęSty. International”, buvo Time 
žurnale rašyta, kad _paskutinia- 
me dešimtmetyje kankinimai 
oficialiai praktikuojami 60- j e » 
kraštų. 1975 metais buvo ap-! 
skusti 40 kraštu, kurie kankino 
savo :žmones. Daugelis kraštų 
buvo apskųsti dėl laikymo kalė
jimuose politinių kalinių.

: Kada gi žmogus taps geresniu 
žmogumi? Kada?

Vįsoidų yra metinių. Čia no
riu prisiminti metines, kurias 
retai kas mini ir niekam nėliri- 
kėčiau jų pergyventi.

Praeitų metų rugsėjo 10 dieną 
linksmai praleidęs laiką Naujie
nų piknike, sugrįždamas užšv 
kau pasižmonėti ir į Amerikos 
ikaro Veteranu — 'VĖ’U7 9113 
posto patalpas. Apie 11 valandą

see us for
uUYlfc finances

AT OUR 10W RATES

(Tęsinys)
Dar ir 1943 pabaigoje vokie

čiai mėgino sudarinėti įspūdį, 
kad žudymo akciją vykdo lietu
viai, kaip tai nurodė to meto po
grindinė spauda: “Vokiečių oku
pacinė valdžia Lietuvoje masiš
kai naikina žydus, bet jos agen
tai skleidžia žinias, kad žydus 
šaudo ne vokiečiai, bet lietu
viai” (N. Lietuva 1943.X.15). I Laisvę 1943 Nr. 9). 
Pogrindinėje spaudoje randame 
ir- vaizdą, kaip eksterminacija 
buvo vykdoma Vilniaus ghetto 
žydam: “Rudoji ekspedicija be
veik likvidavo* Vilniaus getą. 
Višas rajonas buvo apsuptas 
latvių ir estų. Viduje patys vo
kiečiai gaudė pradžioje darbui 
tinkamus vyrus, vėliau moteris 
su seniais. Žydai patys iš namų 
nėjo — kiekvienas buvo išvaro
mas skyrium. Kurie slapstėsi 
kanalizacijos vamzdžiuose, pri-

vakaro grįžau Į namus. Netru
kus kaimynė, gyvenanti tame 
pačiam aukšte, ėmė daužyti mū
sų duris. Maniau, kad jie susi
pešė, bet kaimynė ėmė šaukti, 
kad namas dega. Atrakinęs du
ris, paskambinau gaisrininkams. 

; Tuo pat metu iš gatvės, išlaužę 
duris, įvirto į butą Alfonsas Kiz- 
laitis su keliais jaunuoliais įsa
kant tuojau apleisti butą, nes 
dūmuose užtrokšitoe. ^Gatvėje 
jau pilna žmonių, tik gaisrinin
kai labai vęlavosi atvažiuoti. 
Tuojau prisistatė Alfonsas Gai
lius ir kyietė žmoną" važiuoti 
pas juos. Susirinkę gatvėje, visi 
reiškė užuojautą. ' f

Nemaniau, ka'd turimę - tiek 
daug: draugų. Anelė ir Klemen
sas -Žukauskai,- Cicero saulių 
kuopa .Klaipėda, buvusių Lietu
vos .’Rojicijos Tarnautojų. klubas 
-Kriyule paaukojo :po r 100 dole
rių. VFW postas,-,.-Vytautas Re^- 
vytįs ir visą- eilė =-pažįstamų eit- 
nepažįstamų ,-tautiečių . atnešė 
aukų.; Tąįp, kąęjįjkurtis,. iš nąųje
— jau trečią kartą gyvenime r— 
buvo nesunku., ■.; , ~į

Dar degant namui, .Onutė ir 
• Antanas Dumčiai pasiūlė butą ir 
pasakė: “Daugiau nemokėsi^ 
kiek čia mokėjote’’. Ir mums 
paliko bute, .kai . kuriuos savo 
baldus. Pulk. Jonas Švedas da
vė lovą,, dr. Bronė Motušienė
— \ maisto, ponios šųbonienė; 
Štdngerbergienė, .Šuvaizdienė - ir 
kitos —- patalynę ir kitus būti: 
blausius reikmenis.

Pas Verutė iriAlfonša'GaffiūS' 
vaišingai išgyvfenbriib visą Sa
vaitę. Labai daug padėjo abu 
sūnūs ir marčios, ries rytojaus 
dieną nėjo į darbą, o gelbėjo, 
kas dar būvo galinta išgelbėti, 
ir šurankiojd gaisrininkų per 
larigūs išmestus daiktus.

Namas aiškiai buvo padegtas, 
nės gaisras kilo iškart dviejose 
hanib vietose. Vietoje to rišimo 
dabar yra Šv. AtTtdnb frėndtrjvės 
parkinimo aikštelė.

Stepas Paulauskas 

naujienos, g; HL. Monday, September 10/1978

girdyti paleistame vandenyje. 
Iš višo Daugpilio kryptimi per 
3 dienas išvežta apie 10,000 žy
dų. Vokiečiai sako, kad į Estiją 
darbams. Iš buvusių Vilniaus 
gete apie 14,000 žydų liko tik 
kokie 2,000. Užbarikadubti na
mai buvo susprogdinti drauge 
su judse buvuš'ais žydais” (Į 

1944 metų pavasarį, jausdami 
ateitį, vokiečiai įsakė žydų ma
sinius kapus atvargtiem žydam 
atkasinėti, pilstyti žibalu jr de
ginti, kad pradingtų nusikaltimo 
pėdsakai. Gal vokiečius gąsdino 
surasti soviętinio nusikaltimo 
pėdsakai — masiniai Katyno 
kapai. Vokiečiai tad norėjo ži
balu ir ugnimi sunaikinti savuo
sius pėdsakus. Paskui naikino ir 
pačius degintpjus,. kad dingtų 
paskutiniai liudininkai. . Traiik- 
da'miesi nuo raudonosios armi
jos 1944 vokiečiai šiicięginb ir 
Kauno ghetto. Išsigelbėjo^tik ke
letas tūkstančių, kurie auksu ir 
brangenybėm papirko savo pai- 
kintojus ir buvo atgabenti gyvi 
į Dachąu kacėtą, iš kurio dalis 
išsivadavo jau karo pabaigoje.

!• - »- v i y - ■ P • i1 ?' ’ i **

(3) . Žydų gelbėjimas- ir lietu
viai. — Zei gėris su nustebimu 
sutiko fakta. kad .gen; Stahleč-

v T. •« .

keris rielen gvai sb ra do talkinin
kų tarp lietuvių 'žydų ekštermi- 
riacijai. ;rPažįstantiemir lietūvių 
•.tradicijas tai> nebuvo:;^nuostabu. 
;Praeity lietuviai:^ Yydai: loja
liai. įsugyyenbr^r tik pogromai 
kaip Lenkijoje ar kitur Lietuvo- 
•jė‘nebuvo pažįšiapii. Jei'jlitera- 
tūra yra gyvenimo • atspindys, 
tai literatūriniai žydų tipai,^ab
soliutinė daūgtirria, yrai Jpožityi- 
vūsj simpatingi. (Staigmena bų- 
vodiėtūviam, kadd tarp žydų kor 
muriištinis režimas’ biivtostisirai- 
dęs■-daiig-talkininkų, dalyvavu- 
siųb liėtįEvitĮ-. gyventojų‘?ėksier- 
minacij oje. Galima būtų apytikį- 
riai teigti,:kad tai buvo daugiau 
žydų jaunimas. >nutolęs nuo .sa
vo tėvų tradicijų. Bplšėviknąečįo 
žydų veikla štikėlė. lielūVitį;
šentiirientą? žydarm Tačiau,lie
tuvio^prigimtis jautri žmoniška
jam, sentimentui; fNaik’įmihiem 
iri; skriaudžiamiem Žydaift; tuo? 
jau pajuto žrnbnišką,Pžu6jąūt.§: 
Kaip atsiradd;„ atskirų^savano
rių;1 kurie ritimo .į batalioiiUšį v.ftį 
kiečių - naudotus- gyventojų. eks- 

..tęriniiiabijai .ar-. -žydų--^iėttą 
saugbti_Lietuvoję; Lehkijdjė ar 
'Gudij o j e,, taip- atsirado savano
rių. Lurie ėmėsi įteikti’^’ydam 

. moralinę•- ir; fizinę- pagalbą, čia 
•galima tik žy'riaėt/feFetą faktų,' 
kurie ihustriiotų; kėlS® b.ūdd ta 
pagalba: buvo teikiama. Būtent:

. (Bus daugiau)

.aniilM.

Mutual Federal 
Savings and Loan



WINNIPEG, MANITOBA
Folklorama-79 — pradžia ir pabaiga

(Tęsinys)

Po to programos vadovas J. 
.Valaitis iššaukia B-nės pirmi
ninką V. Janušką, kuris tarpdu
ryje perkirpo lietuvišką tautinę 

.juostą ir tarė trumpą žodį, bet 
.pirmiausia perskaitė trumpą 
raštą, kurį gavęs iš The Com
munity Folk Art Council of 
Winnipeg sekretoriaus, dėl iš
braukimo iš lietuvių paviljono 
pavadinimą “Vilnius”. Rašte 

^aiškinama, kad klaidą padariu
si spaustuvė, spausdinant pasus. 
Tačiau tuo lietuviškoji publika 
nelabai patikėjo, nes spaustu
vėje dirba tik angliškas perso
nalas, kuris apie tokias pakai
tas neturi mažiausio supratimo. 
Gaila, kad angliško laiško teks
to skaitymo niekas nesuprato. 
Atrodė, kad mikrofonas lyg ty
čia buvo išjungtas, o angliško 
teksto laiškas perskaitytas dar
kyta kalba. Laiškas turėjo būti 
perskaitytas angliškai mokančio 
skaityti žmogaus arba tam ge
riau pasiruošti. Niekuomet ne
reikia lįsti ten, kur netinki. To
liau majoras Valaitis pristatė 
okteto dalyves-vius, atskirai iš
vardindamas jų vardus ir pa
vardes, d.kandidatė į.Miss Folk- 
:lofama-79 tarė trumpą žodelį į 
dainininkės. ir r(i&inų programai

Winnipego angl.škoji spauda 
ėmė skelbti, kad š.m. rugpiūčio 
19 d. (sekmad.) Winnipeg Con
vention Centre 7 vai. vak. pra
sideda tautybių festivalio užda
rymo ceremonijos. Į salę prisi
rinko apie 6,000 stebėtojų, ne
įskaitant ir 3,500 svečių ir folk- 
loramai bengti darbuotojų. Prie 
įėjimo pardavinėjami bilietai, 
kurių kaina $2 asmeniui. Pen- 
sionieriai įleidžiami veltui, tik 
re:kėjo parodyti dokumentą, 
kad toks esi ir gavai skirtingą 
bilietą įėjimui. Prieš įeinant į 
salę veikė turtingas bufetas su 
įvairiais gėrimais ir valgiais, 
tik kainos labai aukštos. Įėjus 
Į salę grūdomės kiek galima 
arčiau scenos, kad viskas būtų 
galima matyti ir girdėti. Salė 
beveik perpildyta. Iš lietuvių 
visai mažai. Netoli manęs ma
tėsi p- Genovaitė Baniukonienė, 
kiek toliau Kriščiūnų, Demerec- 
kų ir Galinaičių šeimos, na. ir 
parapijos klėb. kun. J. Berta- 
šius; tai beveik ir visa lietuviš- 

i vesti perdavė’ d'aiiiininkei L. Ka- 
-minskienei.’ ’

." Dainininkės ' per visą savaitę 
'gražiai pasirodė šąyų išlavintais 
-balseliais, o lietuviškai publikai 
■giliai į širdį įstrigo į dainas 
įpinti tautiniai žodžiai.

Nors įžangoje ir paminėta, 
kad Vilniaus vardas per klaidą 
išmestas iš lietuvių paviljono, 

. -bet klaida netaisoma per visą 
. paviljono eigą. Visi stebėjosi, 
kad. ant karalaitės juostos nesi- 

;matė žodžio Vilnius, nors staiga 
'rugpiūčio 17 d. (penktadienį) 
pastebėjome, kad ant karalaitės 

-juostos pasirodė “The Lithua
nian Pavilion — Vilnius”, bet 
^neilgai tuo teko džiaugtis, nes 
.šeštadienį jau juosta ir vėl pa
keista, kurioje Vilniaus vardo 
r nebesimatė, o taip pat ir sek
madienį tuojau po pamaldų, ka- 

sda įvyko dainininkių išleistuvės 
įbei atsisveikinimas su Winnipe- 

•^gu, lietuvių paviljono karalaitė 
katėjo paprastais drabužėliais. 
• Šiaip per visą festivalio laiko- 
^tarpį,: kaip ir praeitais metais,

programa vyko paprastai, tik 
išskiriant dainininkes ir jų skir
tingas dainas bei jų programas.

FOLKLORAMA-79 UŽDA
RYMO CEREMONIJOS

rrs AMAZING!
cure For 
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With ACtWS brain 
ĄND Bind TiGHT-Y 
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loom stops work umiIl Recoups • 
T-f'S AM flGE'OLD SUPtRS't’llTON V

7 Wounded
SMOKE A CIGARETTE
"Trough a hole in

H\S FORB4EAD

ST. CATHARINES, ONT
Fulton. Pamaldų metu giedos 
Toronto lietuvių vyrų choras, 
vad. muz:kui V. Ver’kaičiui.

privažiavus posūkį į Vic- 
Ave.. išsukti dešinėn iš 
Hwy. Privažiavus ‘ stop”, 

kairėn ir, pervažiavus til-

koji publika. Nesimatė net ir 
paties B-nės pirmininko.

Scenos kairėje pusėje pada
ryta graži • vietelė programos 
pranešėjui, kur priešais didelė
mis raidėmis išdrukuota — Con
vention Centre. Kiek pavėluo
tai, pranešėjas atidaro tautybių 
šventę (festival). Kviečia publi
ką sustoti ir orkestras sugroja 
Kanados ir karalienės himnus. 
Po to publika įspėjama, kad ne
rūkytų, nes čia folkloramos iš
kilmių metu nerūkoma. Toliau 
pranešėjas padaro trumpą ati
darymo įvadą ir baigdamas pa
žymi, kad iš dalyvavusių 37 pa
viljonų scenoj pasirodys 10 skir
tingai susiformavusių j 
kurios atliks programą su savo 
tautiniais šokiais ir dainomis.

atsiliepė apie etninių grupių 
renginius ir pranešė, kad pro 
vincijos valdžia (Provincial 
Government) galvoja parūpinti 
$20.000 pašalpą etninių grupių 
festivalių kultūrinėms pramo
goms ir išdalinti juos taip, kad 
kiekvienam paviljonui atitektų 
apie $500. Ji davė pavyzdį, kad 
šiais metais iš 37 paviljonų de
šimt jų laike dviejų valandų pa
sirodymo gražiai atliko savo 
programas, iš kurių buvo: The 
Orlan Ukrainian Folk Ensem
ble, the Polish Iskry Dance En
semble, the Irish Stew ir Chai 
Folk Ensemble. Ateityje tą tu
rėtų atlikti ir kitų tautybių pa
viljonai. Taip išsireiškė kultū
riniams reikalams ministerė. 
Toliau ji nušvietė šios šventės 
reikšmę įjungdama 
nuopelnus Kanadai.

Jai baigus žodį, 
kalbai iškviečiamas
ras Bill Norrie, kuris neseniai, 
miesto majorui Robert Ashley 
Steen mirus, per rinkimus dide
le balsų persvara laimėjo jo vie<; 

grupių, į-ą Meras kalbėjo be jokių už
rašų. Jo kalba buvo labai įdomi 
ir ragino etnines grupes nepa- 

Baigęs žodį, prie mikrofono pana§ius tautybių
pakviečia Lieutenant Governor festivalius ir toliau, o jo pagal- 
of Manitoba F. L. Jobin, kuris nepasiliks abejinga.
taria trumpą sveikinimo žodį ir r Jam baigus kalbėti, prasidėjo 
linkėjimus folkloramos rengė-, meninė dalis. Scenoje pasirodė 
jams ir dalyviams. Po jo kalbė-j škotų, vokiečių, kiniečių, airių,

emigrantų

pagrindinei 
miesto me-

Jam baigus kalbėti, prasidėjo

jo The Cultural Affairs Min
ister Norma Price, kuri šiltai

For your headache get 
.extra strength and safety, too.

• Anacin* has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet Andi more pain reliever than any 

regular strength headache 
$ tablet. Gives you safety you 

Like aU leading headache expect with extra strength you 
want. Read and follow label

with safety.
i
’ tablets, Anacia starts with a

pain reliever recognized safe directions. j
Extra rtrength with safety.That’s common sense. That’s Anacin. ,

ukrainiečių, lenkų ir žydų gru
pės su savo tautiniais šokiais ir 
dainomis. .

Jiems baigus šokti, staiga pa
sirodė škotų orkestras, kuris 
per užpakalines duris i sceną 
įvedė 37 paviljonų majorus, ka
ralaites, o po jų žygiavo Folk- 
lorama-79 centro darbuotojų 
personalas, kuriuos pristatė Ag
nus Bramadat, Community Folk 
Art Council of Winnipeg Inc., 
prezidentas, išvardindamas visų 
pavardes.

(linimą. Išrinktoji ateina prie

Po jo žodžio visi apleidžia publikai skelbia išrinktosios pa- 
sceną, o programos vedėjas vėl varde, vardą ir paviljono pava- 
šaukia paviljonus, kurių majo
rai įveda kand.datę į karalaites, praeitų metų gražuolės ir atsi-
abu publikai nusilenkia, meras stoja šalia, o ji uždeda naujai 
palydi karalaitę į scenoje rikiuo
jamą eilę, o pats apleidžia sce
ną. Ir taip seka iš eilės, kol iš
šaukiami visi 37 paviljonai. Tuo 
ir pasibaigia paviljonų majorų 
pasirodymai.

Pažymėtina, kad visų tauty
bių paviljonai šaukiami tos tau
tos ir sostinės vardais. Mes, lie
tuviai, kaip tik ir sekėme, kada 
buvo iššauktas ukrainiečių pa
viljonas — Kiev, italų paviljo
nas — Roma, lenkų paviljonas
— Warsaw ir latvių paviljonas
— Ryga. Po to. iššaukė lietuvių 
paviljoną. Ant karalaitės juos
tos nebesimatė “Vilnius”. Tuo
jau pastebėjome, kad čia veikia 
kokia “juodoji ranka’’. Tad be
reikalingai buvo skaitytas ir 
“atitaisymo” raštas, kai nieko 
neatitaisyta.

Karalaitėms 
pusiau ratu, į 
penki teisėjai:
Mr. John Heeney, Ms. Alice 
Krueger, Mr. Ernest Johnson ir 
Mr. Peter Taraska (paskutinis 
ukrainietis). Pristačius teisėjus 
ir jiems apleidus sceną, į ją įbė
ga 37 mažų vaikučių mišinys 
(mergaitės ir berniukai), iš ku
rių kiekvienas iš eilės kandida
tėms į gražuoles įteikia po rau
doną rožę, už ką karalaitės ma
žyčius išbučiuoja ir taip jie, iš 
eilės atlikę savo pareigą, aplei
džia sceną. Dabar į sceną, prieš 
gražuolių pusratį, ateina praei
tų metų Miss Folklorama-78 
Yolanda Jasnic. kuri praeitais 
metais reprezentavo Slovėnija— 
Ljubljana paviljoną. Dabar ji 
laukia išrenkant Miss Folklora
ma-79. Vienas iš teisėjų, iš sce
nos uždangos, pranešėjui įteikia 
teisėjų išbalsuotą lapelį, kuris

scenoje sustojus 
sceną įžygiuoja 
Mš. Olga Fuga,

išrinktai karalaitei karūną. Ta
da visos gražuolės apsupa kara
laitę ir ją sveikina, o publika 
karštai ploja. Pasirodė, kad Miss 
Folklorama-79 išrinkta Patricija 
Schur, 21 metų studentė iš Kiev 
paviljono (ukrainiečių). Ji stu
dijuoja Winnipego universitete 
ukrainiečių ir prancūzų kalbas, 
o taip pat ir muziką. Ji repor
teriams pasakė: “Aš 
aš buvau pritrenkta 
me!” Ji gavo $850 ir 
lionę į Karibų salas.

Pirmos princesės vietą laimė
jo Elvira Fiorino, Miss Roma 
(italų) ir antrosios princesės 
vietą laimėjo Sharon Clarke, 
Miss Emerald Isle pavilion. Abi 
gavo po $450 pinigines dovanas. 
Trečią vietą — Miss Congeniali
ty (vienodos rūšies — atitinka
mą dovaną) laimėjo Morilau 
Camacland, Miss Philippines 
pavilion. Ji gavo $250 piniginę 
dovaną.

Iš paviljonų, kaip pavyzdin
giausiai įrengtą, pripažino Čilės 
paviljoną. “We wanted to show 

'.the Canadians a pure 100 per 
• cent, 24 carat gold product”, 
-sakė vienas Čilės paviljono or-

netikėjau, 
tokia lai
veliui ke-

24 o ji Kanados Lietuvių Diena 
įvyks š.m. spalio 6-7 dienomis.

Į Susipažinimo vakaras įvyks 
Prudhome’s Motor Hotel and 
Convention Centre spalio 6 d., 
visai arti prie QEW Hwy., apie

1 9 mylias nuo St. Catharines 
j įmesto.

Važiuojantiems nuo Buffalo. 
I p r a važiavus St. Catharines 
i miestą, bus rodyklė: Prudhornes 
! Boulevard ir. pasukę dešinėn, 
i tuojau privažiuosite Prudhomes 
į Motor Hotel.

Važ’uojanUems nuo Toronto. 
Hamiltono St. Catharines kryp
timi, 
toria 
QEW 
sukti
tą, tuojau sukti dešinėn ir įva
žiuosite į Prudhome's Hotel 
centrą.

Dėl nakvynių jau buvo pa
žymėta praeitą kartą. Ten buvo 
pažymėtos kainos ir adresai 

1 Prudhomes ir St. Catharines 
hoteliu bei moteliu.

Susipažinimo vakaro salės 
bus atdaros 6 vai. vak. Bus dvi 
salės. Grieš europietiška muzi
ka, veiks visokių gėrimų bu
fetas.

Spalio 7 d. 2 vai. popiet įvyks 
pamaldos katalikų katedroje 
Church St. St. Catharines mies
to centre. Iškilmingas mišias at
laikys prelatas dr. Juozas Ta- 
darauskas iš Hamiltono. Pa
mokslą pasakys Kanados kuni
gų vienybės pirm. kun. J. Staš
kevičius iš Londono. Sveikini
mo žodį tars vietos vyskupas

ganizatorių. Taip pasibaigė The 
Folklorama-79 Winnipege.

K. Strikaitis
(Bus daugiau)

n

Tuojau po pamaldų visi vyks
ta organizuotai prie Kanados 
Laisvės paminklo padėti gėlių 
vainiką, ši dcmonstratyvinė ei
sena buvo ir 17-ąją KL dieną 
ruošiant. Ji buvo reikšminga ir 
apie ją rašė vietos dienraštis 
The St. Catharines Standard. 
Dienraštis pažymėjo, kad Lietu
va yra sovietų okupuota.

4 valandą popiet Collegiate 
:nstituto auditorijoje įvyks pro
grama. Programoje dalyvaus 
tautinių šokių grupė “Gyvata- 
ras” iš Hamiltono, vadovaujant 
G. Breichmanienei; šokiams 
akordeonu gros K. Deksnys. 
Solistai: Just’na, šriubiškienė ir 
Vvtautas Paulionis.

Chorai: Toronto lietuvių vy- 
-u choras “Aras”, vad. V. Ver:- 
kąičiui. Toronto “Prisikėlimo” 
oarapijos choras, vad. V. Veri- 
kaičiui. Hamiltono “Aušros Var
tų” parapijos choras, vadovau
jamas D. Deksnytės-Powell ir 
globojamas prelato dr. Juozo 
Tadarausko.

Collegiate institutas randasi 
Catarine Street 34, St. Catha
rines mieste.

Dėl smulkios informacijos, 
kam bus reikalas, kreipkitės į 
Virginiją Žemaitienę, Bishop 
St. 5. Telefonas, skambinant 
iš kitų miestų, 1-416—935-9060.

Catharines mieste naudoti 
935-9060.

J. šarapnickas.
KLD Informacija

St. 
tik

Jordanijos karalius Hus* 
mato, kad arabai nenorisein 

kariauti prieš Izraelį ir Egiptą.

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, BL

* RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo' šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai ..........................  $5.00

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

———   494 psl. Kieti -viršeliai

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ..................... $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

' NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

I

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JrmMhm, A KIM IN THl DARK. PlkantlSka ir Intymhj navtyKl* 

tpraiyBMd, palratl B gyvenimo. Lengva* rtUina. gyva kalba, iražlal IIl*d*u 
ISO p<L Kaina CJO.

Dr. Jvaaa* B. KenČIut, HISTORY OF LITHUANIA. Lletavoe latortJ® 
antranki nno pet eennju amfia iki pokario metu. Vidutini© formato 14? 
<L, kainuoja 0.00.

Dr. Joesaa B. Kwrfhn, VYTAUTAS TH1 GREAT. Irtorimal DLK Vj 
luto bruožai. paUrčiant to laiko Lietuvoa valrtyoe* tr kaimynu '••torij* 
til pel. Kain* *3.00. Kietai* viriellai* *4.00.

Dauguma ilq knyCT yra tinkamos dovano* Įvairiom!* 
rita* knygą* galima laigyti atrilanklu* i Naujiena* arb* 
piniginę perlaida

protonu*. Jm t 
ririontoa čeki r

3.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
MAUJICNOSI GALIK.a GAUTI NKPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMCNtS VEIKtJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMU*
Or. A. J. Gv*«*n — MINTYS IR DARBAI, 230 pgj., llečtanfio* 180B 

ooeta hyUa*. J*blon*kic Ir lutoraido jaaoa* dleot* Ir fatlmeta bytlu*. J»blon*kic Ir lutoraldo Įtaria* diena* Ir 
rtptnlm._____________ _________________________

A. J. Oin-n _ DANTY*, ja prfetittr*., rreflat* Ir «*©** 
Kietai* 'drieUnl*. vietoje *4.00 dabar tik____

Mlnkftal* rūriallal* tik _
A. J. OvvMm — AUKiTA KULTORA — KIAURO* IMONtl 

KaUonta Buropa |*pOdti»t Dabar tik ■

17» 3*. KALSTĖ D ST, CHICAGO, DLL.

cm

I

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $10.00

v. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir H dalis.

Minkšti viršeliai $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai--------------------------$15.0<J

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai —“$10.00

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerj palto išlaidom*.
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Nuo gruodžio plrmea A 
Di on rai&o kaiMt:

hicagoje lr priemiea&uoee: 
metama -------------------------

pusei metu _____________
trims mėnesiams 

'vienam mėnesiui 

333.00
318.00
310.00
8 3J0

kitose JAV vietooe:
metams 08-M

tacijos politikoje, tegul ir nėjęs teisės mokslo, Bet susi
pažinęs su teisės mokslo pagrindais, (koks sbuvo, pvz.,1 
Lietuvos Respublikos prezidentas, iŠ profesijos agro
nomas, bet teisėje nusimanęs net daugiau, nei daugelis 
mūsų teisininkų), sakytum teisininkas iš prigimties,

' su kuriuo sunku kovoti tiems, kurių argumentacija

puel motu  $16.00 
trims mėnesiams  $ 9.00 
vienam meneaiui  $ 3.001

------------------------------------------------------ c--------------- |

Kanadoje: į
meto mg _ - ©3.00 *
pusei metu  $18.00 
vienam mėnedui  | 3.50

Užaieniuoee: 
metama  334.00 Į 
pusei metu  318.00 
▼ieoam mėneehd ■ | 4.00

N&ujienoa eina kasdien, ĮfafrlrUnt 
lekmndienhu. Loįdžįa Naujienų Ben
drovė, 1738 So. JjįSted fit., Chicago, 
m aoooe. Teiafc tai-oioo.

Pinigai reikia siwtt pakte Ssaev 
Orderiu karta aa iiiilj»*.

NAUJIENŲ raktinė atdara kasdien, ižakyrus sekmadienine, aue 
0 vai ryto iki S vai. vakaro. Jeitadieniais — iki 13 nL

Dėl ko ALTa nesutaria su Bendruomene

griauti ALTą (tikslu pasišildyti savo) buvo tik ta, kad 
ALTos veikėjai susenę, jų jėgos išsekusios, neturi ini
ciatyvos laisvinimo darbe ir kovoje. Dr. Bobelis, tas tik
rai jaunas, energingas, kupinas jėgų ir didelio pasiau
kojimo idėjos "darbui, mūsų politikos veikėjas, savo tri
jų kadencijų ALToS pirmininko'pareigose išbuvęs ak
tyvus politikos veikėjas, ALTos griovėjams jų sena ar
gumentacija pasirodė nepaimamas. Jis laimėjo didelį 
pasitikėjimą ir tokią pat pagarbą bei padėką ne tik AL
Tos organizacijų, jų vadovaujančiųjų, bet ir kitų lietu
vių, iki tol vis dar negalėjusių apsispręsti, kur čia rei
kia atsistoti: ALTos, ar su ja kovojančios Bendruome
nės pusėje.

Dr. K. Bobelio vadovaujama ALTa pasirodė dar 
gyvesnė ir kovingesnė su tais, kurie siekė ją sužlugdys 
ti. Ir čia jos opozicininkai, siekę ją, kaip Chruščiovas 
Ameriką, “palaidoti”, pradėjo ieškoti su ja “taikingo
sios koegzistenlijos”, bet tokios, kokią yra siekęs turėti 
su savo prišais, kuriuos galėtų ir neva taikoje gyven
damas. palaidoti...

ALTos nesutarimas su Amerikos Lietuvių Ben
druomene tęsiasi jau ne metais, o dešimtmečiais, nuo 
pat Bendruomenės Įsteigimo Amerikoje. Pagrindinė, 
tų nesutarimų priežastis — tai ta, kad JAV LB valdyba' 
pretenduoja atstovauti Amerikos lietuviams JAV cen
trinėse valdžios Įstaigose.

Nežiūrint to, kad ALTa Amerikos lietuvių atstova
vimą vykdo jau virš 40 metų, steigiantis JAV LB Ame
rikoje, A. L. B-nės vadovybė pasižadėjo ALTai to Ame
rikos lietuvių atstovavimo netrukdyti, JAV LB vado
vaujantieji asmenys nuolat ir nuolat pretendavo tą 
Amerikos lietuvių atstovavimą Washingtone paimti Į 
savo-rankas. , . ■ ■

Blogiausia, kad jie panaudojo Bendruomenės lei
džiamą “Pasaulio Lietuvi” ir dar kaikurią ...kitą mums 
visiems gerai žinomą laikraštinę spaudą ALTos, jos or
ganizacijų ir veikėjų geram vardui visuomenėje griau
ti. Be atodairos ALTa buvo toje spaudoje žeminama, 

.-niekinama, jos -veikla, nuvertinama, tyčiojasi iš savo 
amžiumi senesnių.. jos vadovaujančiųjų asmenų, Pir
miausia, iš daug iniciatyvos parodžiusio toje ALTos 
veikloje, jos vadybos sekretoriaus Dr.? Pijaus Grigaičio, 
be to ir iš kitų ALTos konferencijos toje spaudoje bū
davo aprašomos tendencingai, vis su pašaipa iš “senų 
žmonių”, o iš tikrųjų laisvinimo darbui jau turinčių pa
tyrimo ir Washingtone pasitikėjimo. Tą perdėm žalin
gą Bendruomenės vadų ir veikėjų darbą istorijai paliu
dys minimos ALTai nepalankios spaudos puslapiai, ku
riuos ir šiandien pravartu būtų atidžiai persvartyti ir 
tą visą ALTai nepalankią, jos darbą trukdančią, ją pa
čią ir jos veikėjus kompromituojančią akciją iškelti 
aikštėn ir perduoti istorijai. Mano nuomone, tą galėtų 
padaryti ir Lietuvių Spaudos Klubas. y.

ALTos opozicininkai, jos priešininkai, siekę ją su-

Vietoje siekę savo “priešą” — ALTą — savo kon
kurentą Washingtone atviros kovos ginklais nugalėti 
ir ją “palaidoti”, jie ištiesė jai savo taikos ranką, kvie
sdami ją taikoje gyventi ir “koegzistuoti” ir bendra
darbiauti.

Kad ta chruščiovinė koegzistencija ir jos tikslas 
(savo priešą taikiu būdu sunaikinti) neišeitų aikštėn, 
tai Bendruomenės vadai metė savo koegzistencinę meš
kerę iš tolimos distancijos — net iš Rochesterio Į Chica- 
gą, Į pačią ALTos valdybos būstinę, tikėdamiesi pasigauti 
nors koki vieną ar du “koegzistentus”, “bendradarbiauto- 
jus”,kad jų rankomis ir pagalba galėtų takiu būdu ALTą 
sulikviduoti...Ir jiems ant tos jų koegzistencinės meškerės 
užsikabino net du ALTos gėlų vandenų riebūs mešk- 
rai du koegzistantai, bendradarbiautojai, abu ne iš eili
nių ALTos valdybos narių, o jos vicepirmininkai, kurie 
buvo Bendruomenės meškeriotojų taip vikriai parsi-1 
traukti iš Chicagos Į RochėsterĮ, negavusius vadovybės 
Įgaliojimų, sudaryti Bendruomenės su ALTa chruščio
vinės koegzistencijos pavyzdžiu taikingo sugyvenimo 
•ir bendradarbiavimo sutarti, bet tokią, kad Bendruo- - 
menė “palaidotų” ALTą, o pati pasiliktų gyva ir stipti, 
be savo konkurento, kuris dabar kliudo jai Washing-, 
tone centrinėse valdžios Įstaigose atstovauti Amerikos 
lietuvius, ne taip, kaip juos dabar atstovauja ALTa,: 
gražiai ir taikos dvasioje su Amerikos Valdžia, tiek 
daug mums laisvės kovoje padėjusia ir dabar padedam' 
čia. bet taip, kaip dabar nori su ja “santykiauti”, JAV 
LB valdyba, laikydama Amerikos politiką mums žalin-; 
ga, dėl ko su Amerika reikia mums kovoti, taigi taip,^ 
kaip tą paaiškino Chicagoje JAV LB Visuomeninių i 
Reikalų Tarybos pirmininkė p. Zerr.

P. Stravinskas

M. Marčiulionienė . Vaza (keramika)
— —  ------------------ ------------------- —- ■■ .-■ - • - » - -- --- ■ ■

Į Lietuvą grįžusio argentiniečio laiškas

likviduoti tik tam, kad galėtų perimti Amerikos lietu-
.vių atstovavimą Washingtone, labai nusivylė, kai jo 
vadovavimą Į savo geras rankas paėmė vidurinės kar- VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
tos vyras Dr. Kazys Bobelis, parodęs tam didelio pasi
aukojimo ir organizacinių gebėjimų, taipgi geros orien- GARSINK IT ĖS NAUJIENOSE

Gerbiamas Jose!
Nor§ mes Argentinoje ir ne-, 

buvome, pažįstami, čionai > Lie
tuvoje susipažinau su,> Jūsų 
draugais B., kurie man papasa-; 
kojo apie Jus ir davė Jūsų ad
resą. Drįstu, nors ir nepažįstu,; 
bet pasiilgęs argentiniečių pa-, 
rašyti keletą žodžių. ■ :

Aš išgyvenau Argentinoje 
nuo 1936 m. iki 1956 m. ir ka:. 
dangi buvau vienas, šeimynos 
aplinkybės įklampino mane į tą 
beprotybę grįžti, iš kurios ne
įmanoma išbristi. Gerbiamas 
Jose, nerašau Tamstai ispaniš
kai, nes šiek tiek pamiršau, o 
taip pat manau, kad nepamir
šote lietuviškai. Narėciau pra
šyti, jei Tamstai nebus peršun- 
ku sužinoti, kur dabartiriitr lai
ku gyvena mano draugai Š. J.,, 
o taip pat U. S., abu iš Buenos; 
Aires, už ką būsiu labai dėkin
gas Tamstai. Dabar kelis žo
džius apie save.

Atvažiavome mes į Odesą ir 
išlipę iš laivo išgirdome, ko ne
sitikėjome: Vietiniai rusai sako: 
“Ar jūs bepročiai, kur jūs atva
žiavote!” Kiti: “Dabokite savo 
daiktus: nepajusite, kaip nu
švilps”. Iš pirmos dienos supra
tome viską.

Atvažiavę Lietuvon apsigyve
nom Šiauliuose. Piliečiai atei

davo pasižiūrėti į tuos proto ne
tekusius, kaip į beždžiones zoo
logijos sode. Visur žiūri į mus 
kaip į nenormalius žmonės, su 
pašaipa. Norėtųsi‘grįžti atgal į 
tą kraštą, kurį mūsiškiai vadi
na “bado kraštu’, pagerti ra
miai matės Jniekur čionai ne-t 
gausi), ramiai gyventi be nor-' 
mų, laisvai.

Kaip Tamsta gyvenate, ar di
delė šeima, jau turbūt ant pen
sijos? Kiek gaunate? Aš gaunu 
30 rublių. Už butą mokame į 
mėnesį 26 rublius. Žmona už
dirba mėnesiui 60 rublių, tai iš 
to turime gyventi trys žmonės: 
aš, žmona ir 12 metų vaikas. Tai 
galite suprasti, koks gali būti 
gyvenimas, už 20 rublių mėne- 

■ siui.. Viskąs nežmoniškai bran
gu, kaip tai maistas, avalynė, 
rūbai, bet ir. jų sunku gauti. Dėl. 
menkniekio .priseina važinėti po 
kelis miestus. . ....

Sveikindami su šv. Kalėdo
mis ir Naujais 1973. metais, lin-. 
kįme Tamstoms sveikatos ir .pa
sisekimo. Linkėjimai nuo mūsų 
visiems argentinie'Čiams. Lau-' 
kiu greito atsakyme. S. ■

Pa^tdb'a: Nežymiu draugo pa
vardės, kad nepakenkti jo šei
mai. Taip pat nežymiu, kur jis 
paskutiniuoju laiku gyveno. Jis

mirė 1973 m. pradžioje. Liko 
žmona su sūnumi. Nežymiu ir 
kitų pavardžių, šiaip viso laiško 
žodžiai ir turinys tikras. Jose

* * *
Argentinoje a.a. Vladas Venc

kus, buvęs Venecuelos Lietuvių 
Bendruomenės pirm-kas, daug 
metų dirbo lietuvybės išlaiky
me, mirė 1979 metų pradžioje. 
Buvo nuoširdus žmogus, gerų 
jausmų tėvynei Lietuvai. Su juo 
susirašinėjau, įvairiais reikalais 
pasitardavome.

Sujaudintas netinkama ruoša 
Trečiojo PLJK, kuris vyko Bue
nos Aires, man rašė: “Nevyksiu 
į Trečiąjį PLJK, nes jo ruoši
mas nepatriotiškas, jų vadai pa
taikauja okupantui, kaip Nai
nys, Kasparas ir kiti...”

Aš jam pasiunčiau minėto 
kongreso išleistus propagandos 
lapiukus, su ten pavaizduotu, 
kaip jie vadina, “vytuku”, kuris 
buvo labiau panašus-į asilą, o 
ne į žirgą. Tai PL Bendruome
nės viršininkų vadinamas “stili
zuotas vytis”. Tikrasis Lietuvos 
Vytis PL Bendruomenės virši
ninkų yra niekinamas, jiems, 
kaip pataikūnams, negeistinas. 
Iš manęs gavęs vieną to propa
gandinio lapo kopiją, ir pama
tęs ten pavaizduotą “stilizuotą 
vytį”, a.a. Venckus PLJK vadų 
adresu labai kritiškai atsiliepė 
(jo laiškas man, 1976.1.23).

Žinoma: Nainiui, Kasparui, 
“A.L. Balso” leidėjui Ožinskui 
(okupanto pataikūnui), Juliui 
Mičiūdui ir kitiems panašiems 
atrodė, kad jie padarė kilnų 
darbą, minėtame PLJK skleidę 
prokomunistinę propagandą: ro
dė filmus iš pavergtos Lietuvos, 
sakė kalbas apie tėfi. esantį ger
būvį ir laisvę, ragino - turėti 
glaudžius ryšius štrį Lietuva .ir 
taip toliau. Tą visą propagandą 
aprašė jų mylimas draugas, 
“Balso” leidėjas Ožinskąs. Ne 
vien šiaurės Amerikoje vyksta 
lietuvybės skaldymas, bet ir Ar
gentinoje yra įsigalėjęs Naminis 
elementas. Liet. Centro pirmi
ninkas Julius Mičiudaš atitrau
kė L.C. iš ALOS T-bos, kad tą 
garbingą, patriotinę organizaci
ją sunaikinus. J. Šiveis

Japonai ruošiasi 
rinkimams

TOKIJO, Japonija. — Japoni
jos premjeras M. Ohira pareiš
kė, kad kraštas turi pradėti 
ruoštis naujiems rinkimams. 
Praeitą penktadienį premjeras 
paleido japonų parlamentą. Jis 
yra įsitikinęs, kad laikotarpis 
labai geras rinkimams.

Japonijos politikos analistai 
mano, kad Ohiros vadovauja
ma liberalų partija laimėsianti 
naujus rinkimus.

e

Baudžiavos laikai Lietuvoje 
iki 1863 metų sukilimo

(IŠ ANDRIAUS RYLIŠKIO IR JO SENELIO 
ANUPRO ATSIMINIMŲ)

IŠDAIGAVIMAS DVARE SU VAIKAIS
(Tąsa)

Vieną totki šeštadieni grįždamas iš bityno atsi
radau dvare. Dvaro užvaizdas pažinojo mane, 
kaip bitininko padėjėją ir kartais užkalbindavo 
arba šiaip šio bei to teiraudavosi.

Dvaro užvaizdas, pamatęs mane, mojo ran
ka ir man priėjus prie jo, tarė:

— Po atodrėkių gražūs orai. Turiu net du 
svečius vaikus. Užeik pas mane ir su jais pažaisk 
ore.

Kovo pradžioje sniegas po kelių atodrėkių 
suslūgęs ir sukinėjęs, o viršutinė pluta išlaikė, 
tarsi eitum ledu. Atsiradus prie užvaizdus namų, 
mane apspito du jau pažįstami užvaizdos vaikai 
ir prie jų prisidėjo dar du svečiai.

Vyresnysis svetys vaikas Antanas sako: — 
Per pamokas mokytoja mums aiškino apie šiau
rės cj :mų tautą, kad jie žiemą važinėjasi tik šu
nimis taip kaip mes arkliais.

Užvaizdo sūnus Jonas, kreipdamasis Į mane 
• sako: — Padėk mums į roges pakinkyti šunis.

Man atėjo mintis šunimis pasivažinėti darže,kaip 
eskimams. ‘ * j

Mes dviese su užvaizdo sūnumi nudūmėme 
pas dvaro arklininką ir pasiskolinome keletą 
pančių, vadžių ir kitokių virvagalių. Grižus su 
virvėmis, užvaizdos vaikai Jonas ir Stasėkas pa
sišaukė didelius šunis Į aptvertą daržą. Jie mane 
irgi pažino ,tai davėsi pakinkomi. Mes pakinkė
me šunis Į lengvas mažas rogutes greta vienas 
kito. Jonas ragino Stasėką sėstis į rogutes, kaip 
lengvesniam svoriu ir gerai pažįstamą šunims. 
Pasodinęt Stasėką patys sustoję vartuose šunis 
paragintome. Iš karto šunes bėgo sutartinai links
mai vizgindami uodegomis. Du paskui juos bė
gantieji vaikai svečiai atsiliko. Ant tvoros ties 
dvaro šeimyninėmis pasirodė didelis rudas kati
nas. Šunes staigiai pasileido bėgti ir lodami me
tėsi prie tvoros. Čia pamatėme tuščias apverstas 
rogutes patvory. Stasėkas, nukritęs patvory,įe-i 
pusnį, iš apmaudo verkė.

— Stasėk ar tu stipriai prisitvenkei? — sa
ko švepluodamas svetys, 6 metų amžiaus Ka
ziukas.

Ar kartais nenusilaužei kojos bei rankos?
— klausia Jonas.

— Antanai, pabandyk rankas ir kojas, juk 
matai, kad jis nesikelia, — rėkia Jonas.

_  Pirštus visi žiūrėkite. Ar tik jų neišnari
no ? — cypė Kaziukas.

— Viskas tvarkoje ,tik sniego pilnos ranko
vės ir antis, — per verksmus žaksėdamas sako 
•Stasėkas.

Mes visi apvalėme jį nuo sinego. Nuo mūsų 
purtymų jis tik svyrinėjo Į Šonus, kaip girtas.

— Vyrai, —. rėkia Jonas, — žiūrėkite, kaip 
Stasėko arkliai trypia ... — Šunes tikrai šokinė
jo, pasistiebdami ant tvoros ir nuskriaustais bal
sais lojo žiūrėdami Į katiną. Rudas, gražus, pasi
pūtęs katinas tupėjo ant tvoros mieto galo visai 
ramiai paslėpęs po savimi letenėles ir žiūrėjo že
myn. Jo primerktos žalsvos akys pilnos paniekos 
ir šypsnio. Apverstos rogutės trukčiojo nuo šu
nų šokinėjimų, bejėgiai ir kvailiai judedamos 
sniege.

— Stasėk, — sako Antanas — tavo važelis 
šokinėja. Visi prapliupo juoku, net ir rogučių 
keleivis. —
------=• Vaikai,..jdumiame visi ant balutės fedo. 
pasičiuožti, — šaukė Jonas. Dar iš rudens įkaltas 
mietas Į balos vidurį įšalęs stipriai laikėsi. Seno 
rato užmauta sudėvėta stebulė pūpsojo balos vi
duryje. Prie rato buvo pritvirtinta ilga kartis ro 
gutėms pririšti ir trumpas mietas Įbruktas tarp 
stipinų — sukti. Prie karties prikabinau dvejas 
rogutes. Į kiekvienas susėdo po du, o aš mietu 
sukau tą ratą. Greitas rogučių bėgimas ratu vi
siems vaikams apsuko galvas ir net kai ku- 
kuriems pasidarė negera.

— AŠ skaičiau knygelėje apie žmones kopian 
čius Į aukštus kalnus, — sako išdaigingasis 
Jonas.

— Ką gi padarysi, kad pas mus nėra kalnų, 
o vieškelio kalvelėje tėvelis neleidžia čiužinėti. 
Jis bijo, kad kas nors mūsų nesuvažinėtų, — sako 
liūdnu balsu Stasėkas.

—Nagi, žiūrėkite, vyrai, i dvaro kluono šiau
rinį stogo šoną, -Hsako Antanas jodydamas ran
ka. —Jis tikrai panėši į sniego kalną, čia supus
tyta ištisa aukščiausia stati pusnis nuo stogo žel
mens iki žemės.

— Sniegas juk kelia, — rimtai įterpė Johąs.
*—. Vyrai, — pastebiu, — kažin ar dvaro pb- 

nas nepyks ir dvaro užvaizdas nesibars už sto
go trypimą?.

Ekscentriškas Jonas mus įtikino, kad tai 
mano perdėta ir įsivaizduota baimė.
------~„.Ną«tąi kopkime su lengvomis rogutė^^fe, 
— sako ryžtingai.

Užkopėme su lengvomis rogutėmis ir vai
kams žvilgterėjus žemyn, išgaravo visas vyrft-* 
kūmas, "•

— Kas norėtų pirmas važiuoti? — klausia 
Jonas.—Stasėkas aukštu balsu pareiškė, kad jis 
pirmuoju buvęs eskimu, t?i kvietė Toną būti al
pinistu. Bet Jonas nenorėjo.

(Bus daugiau)

Munday.



OR. K. G. BALUKAS 
aku*erija ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija
So. Pulaski Rd. (Crawford 

Building) Tel. LU 5-644S 
?wima ligonius pagal susitarimą 

Jei nehtsihepia. skambinti 374-800.

OR. PAUL V. DARGI-
SVfiVIdlAŠ IR CHIRURGAS

Community kliuikot
Medicinos direktorius

938 Š. AAanhoim Rd., Westchwt*^ JL. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
tek: 562-2727 arb* 562-2728

TEL — BE 3-5893

DR. A; B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103 r d Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
261  j W 71 St. Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pri tflikn Akinius ir 
‘'contact lenses’"

VaL akai susitarimą. Uždaryta tree

DR.LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IK

Vytauto bažnyčia Kaune

J. VENCLOVA

LIETUVOS POLITIKA,
išdavos ir sugestijos

J. Venclova yra paruošęs, parašęs ir išleidęs visą eile 
Lietuvos ir letuvių taupos praeitį Večiančių knygų. Jis 
naudojosi lietuviu ir užsieniečių studijomis bei doku- 
rnentais. “Lietuvos politika” yra paskutinioji jo studija, 
š’ą ir k'tas J Venclovos knygas galima gauti, je’gu jos 
dar neišpafc >otos. “Naujienose”. N. Red.

(Tęsinys)

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST (3rd STREET 
Vai. .antrad. 1—4 popiet,

, 776 "880
R*židancij«« H8-5545 1

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

>«ndra praktika, spec. MOTERŲ Ilges, t 
OfiM< 2632 WEST 5Wb S*iRSIT 

Tel. PR S-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., treneri 
'•r penkt. 2^4 if &-8 vaL Vak. SUtadie ;

"Jie giedojo Dievo tarno Mozės giesmę ir Avinėlio giesmę". Apr. 15:3.
Mes, kurie turime vilties būti su Kristumi kaip bendratėvoniai su juo 

jojo garbingoje karalystėje, turime išmokti giedoti Mozės ir Dievo Sūnaus 
giesmę, kurioje sakoma: ‘^Vertas yra Avinėlis (kuris atima pasaulio nuodė
mę), kuris buvo nukryžiuotas, imti jėgą, turtus, išminti, stiprybę, pagarbą, 
garbę ir palaiminimą-’, žinodami, kad šita naujoji giesmė yra Iniksmoji žinia. 
Evangelija, žadanti palaiminti visas žemės gimines, mes norime sužinoti kiek 
išmokome anos puikios giesmės, sutartino Evangelijos skelbimo. Mes džiau
giamės ir dėkojame Dievui už suteiktąsias progas skelbti gerąsias žinias 
tiems, kurie turi girdinčias ausis. Taip tarnaujant Viešpačiui, reikia daug 
kantrybės ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo.

IV. RAITO TYRINtTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

LIETUVIV INTEGRALI- 
TETO REIKALU

4 ' - _■ iLaiminga ta tauta, kurios pa
vieniai nariai ir sambūriai dar
buojasi jos gerovei. Deja, lietu
vių tautai tokios laimės trūko. 
Dėl Lietuvos valdovų politinių 
klaidų ir dėl pačių lietuvių ne
atsargumo senosios Lietuvos di
duomenė, kuri anuo metu su
darė lietuvių šviesuomenę, pasi
davė svetimoms Įtakoms, atsi
sakė vykdyti savo tautinius už
davinius ir pagaliau atitrūko 
nuo pačios lietu v:ų tautos. Šio 
atsiskyrimo pasekmės lietuvių 
tautai buvo labai tragiškos. O 
vėliau, kada lietuvių tautinis 
atgimimas Įstatė lietuvių tautos 
gyvavimą į normales vėžes, ir 
po to atsikūrė L’etuvos tautinė 
valstybė; .tai Lietuvos politinės 
partijos, susikristalizavusios pa
gal iš svetur atsineštas idėjas 
ant pasaulėžiūrinių pagrindų 
net su fanatizmais, pradėjo sa
vo partijos interesus statyti sau 
tikslu, užmiršdamos, kad partija 
yra tik priemonė valstybei tvar
kyti. Dėl to mūsų partijoms 
buvo nelengva-rasti bendrą kal
bą valstybės .tvarkyme ir tauti
niuose darbuose. Be to. atsirado 
mokytojųkurie pradėjo lietu
vius bauginti-su įvairiais' “lie
tuviškais šovinizmais" etc. Tuo* 
mi jie nemaža menkai lietuviš
kai susipratusių lietuvių nu
plukdė į tarptautinius vandenis, 
padarydami juos nerūpestingais 
savo tautos reikalams ir drauge 
juos sufanatizuodami.

Taigi, amžių- bėgyj lietuvių 
tautos integralįtetas labai daug 
nukentėjo, o jo apsaugojimas 
yra gana sunkus ir reikalauja 
daug .įvairių pastangų. Atrodo, 
pačios pagrindinės sąlygos lie
tuvių integralitetui išlaikyti: 
1) pačių lietuvių atsipalaidavi
mas nuo visokių svetimų žalin
gų įtakų. 2) gilus lietuvių tau
tinis susipratimas. 3) visų lietu
vių pirmoj eilėj nuoširdus dar 
bavimas savo tautos ir tėvynės 
Lietuvos gerovei, 4) siekimas 
tarp lietuvių broliškumo bei so
lidarumo, nes teisingai sen. ro
mėnu Sallustius nurodė: “Con

cordia res parvae crescunt, dis
cord a magnae concidunt” — 
vienybėje maži dalykai auga, 

Į nesantaikoj ir dideli dalykai 
žūva.

APIE LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĘ

Kad pasiekus darnios ir sėk
mingos ve. klos Lietuvių Bend
ruomenėj, prel. prof. M. Krupa- 
v;čius (Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės keliu, 34) nurodė: 
“Dar‘kurdamas L’etuviu Bend
ruomenę. skelbiau, kad eidami 
į Bendruomenės darbus, parti
nes ir pasaulėžiūrinius skirtu
mus kiškite giliai į kišenes. 
Bendruomenės darbe jie naiki
na bendruomeninę dvasią ir 
griauna vieningą darbą”. Tačiau 
išdidūs sroviniai Lietuvių Bend
ruomenės vadai šių sveiku veik
los gairių nesilaikė. Vietoj soli
dariai su kitų pažiūrų bei įsiti
kinimų asmenimis dirbti lietu
vybės išlaikymo darbą, savo ne
taktu ir išsišokimais suskaldė 
pačią L’etuviu Bendruomenę.

(Bus daugiau)

Mažeika % Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE

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

pažinęs, atbėgęs vyras pamatė 
iš motėrų išvietės išeinantį pik- 
tadari; čiupo jį -už sprando ir 
kitam vyrui padedant prilaikė 
kol atvyko policija-, kuriai su
laikytasis buvo perduotas, tai 
Allen Washington.

Netrukus tą naktį policija iš 
„pietinės miesto dalies gavo dar 
tris pašaukimui - - .

1) Vidurnaktį viena 14 metų 
amž. mergiotė, eidama Douglas 
Parke, buvo privažiavusio juo
duko- įtraukta į automobilį, iš
žaginta, nusivežta iki 49 gatvės 
ir Ashland Avė. ir išstumta lauk 
iš-automobilio; ‘

2) Tą pačią naktį toje pačioje

BALFAS VĖL KVIEČIA
Jau 35 metai, kai Balfas dirba 

reikalingiems pagalbos šelpi
mui. Per tą-laiką daug geros 
valios lietuvių Balfui atėjo į 
talką. Tūkstančiams vargstančių 
tautiečių Balfas palengvino gy
venimo. dienas ir nušluostė aša
ras. Ypač anoj pusėj gėdos už
dangos daug mūsų brolių, ypač 
šeimų, paliktų be duonos kas
dieninės pelnytoj ų, paramos vi’

riai* 2-4. v*L popiet ir kitu laikui sada buvo ir yra reikalingos.
Artinasi ruduo. Balfas vėl 

kreipsis į mus, prašydamas
P. aukų, ne sau, bet tam, kad pą- 

;zjstąš ! puolusiems į vargą suteiktų pa
ramos, džiaugsmo ir vilties. __ ,_ 4 . s. , _ j krvzkeleie viena 23 metų mote-Daugelyje vietų, kur yra Bal-, . , , . . , . .p , ° . , . . ris buvo vieno, vyro sulaikyta,fo skyriai, garbinga Balfo 35-uiu ... . , , ...v,“ ’° ® -J - peniu grasinant nusivesta į uz-

gatvi ties 4827 Š. Ashland Avė: 
ir išprievartautą; t :

3) Trečia auka tą naktį Būvo. 
53 metų amžiaus moteris, kuri 
atvažiavusi... pas savo, dukrą, 
automobilį palikusi už dukters 
namų, beeidama prie durų eiti 
vidun, iš pasalų gavo sūiarkų 
smūgį per galvą ir išvirto be są
monės. Ta proga piktadaįys ten 
pat ją.išprievartavo. ■ ■

pagal susitarimą. SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI I

. .U, Aparatai - Protezai. StSd. ban 
ajK ' oažai. Speciali pagalba kfjfome.

. '.Aren Supports) ir t t.

2Sbu West 0rd Štv Chicago. |fj. 60629{ metų sukaktis Vienaip ar ant- '
- ! raip buvo paihihėta; Vėikiibji

~ —- r Balfo Ghicagos apskrities vado-'
■s. vybė, tarp kitų paminėjimų, ne

seniai gražioje~j'o'riynų sodyboje 
_ buvo surengusi'puikią gegužinę;

Dabar Balfo *35 mėtų veiklos šie 
kakčiai- atžymėti Chicagos Ap
skrities vadovybė' rengia Čiur
lionio ansamblio koncertą. Kon
certas Įvyks SPALIO 27 dieną 
Marijos aukšt. mokyklos salėje. 
Tikimasi, kad į šį pūikų kon
certą taūtiėčiži gausiai atsilan
kys ir tuo parems Balfo veiklą. 
Bilietai jau spaiisdinami ir grei
tai bus pradėti platinti.

Atkreipkime dėmesį!
P. Venclova

Našliu, našliukiu ir pavieniu asme
ny klubo susirinkimas įvyks rugsėjo 
mėn. 14 d. 7 vai. vak. Vyčių salėje, 
2455 W. 47 St. Visi nariai ir prijau- 
č. antie ji yra kviečiami atsilankyt u 
Sus aptariami klubo reikalai. Po su
sirinkimo — vaišės. V. Cinką

EUDEIKIS
“ GAIDAS-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-ČONDITIONED KOPLYČIOS

i*.

DR. C. K. BOBELIS
Troštafoš, iriKŠtų IF šlapuino

Si, Petersburg, Fla. 33710 
Tel. (813) 321-4200

DR. A. MILIUS
- Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Avė.

TeL (813) 321-1004 Vyras pagavo {uoduka

Arthritis SufferersfU ;
Now. Get relief » 

for painful inflammation 
and protection for your stomach!

Fbr minor arthritis pain; Arthritis Pairi 
Formula has 50%.more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
antacids for double stomach protec
tion. Try ^Arthritis Pain Formula, the 
arthritis specialist, fronri the makers of 
Anacin?

SKAITYK PATS IR PARAGINK.
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAU.) 1ENL3”

KILLS
FLEAS! 
KILLS 
TICKS!
Gentlė 
pump action 
will not 
frighten pets.

£ Sergeants
De per ca'e: vc vx?

1979 Miller Morton Company, a Subsidiary of 
A H Robins Co . Rchmond, Virgima 23230

MARQUETTE FUNERAL HOME

. 2533 W. 71st Street
• A 1410 So. 50th Avė., Cicero

4r Telėf. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PfeKkftAUSTYMAl

moving
UWIrfiaPilni feHriuda 

.ŽEMA KAINA , 
L HiihiAŠ 
t»l. UfA 5-«d63

1 /

S 0 P H 1 E B A R C U S
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
ViiSi ii WOPA,

14N Ht. Jl M.
Lktuvfy kalba: kasdien nno pir

madieni? iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet, šeštadieniai* 
it l&ffiidle&ii nuo M0 iki 8:3n 
fal. ryto.

Vadifa Aldana Davkua
Telaf.: Hlmtock 4-241J

7159 Ša. AAAPLKWOOD 4Vi
CHICAGO, ILL. 60629

prievartaujant žmona
CHICAGO. — Policija antra

dienį apie 5 vai. popiet areštavo 
vieną 20 metų amžiauš smurtL 
riinką vagį požerilinio traukinė
lio stotyje prie Jackšiin Street, 
miesto centre. Ten viena mote
ris, savo vyrą palikusi lukte
lėti, nuėjo į moterų išeinamąją, 
kur staiga pasigirdo moters 
riksmas.

Pasirodo, juodukas buvo tiek 
įsidrąs’nęs, kad nė durų neuž
sidaręs. Vidun įėjusi kita mote
ris, pamačiusi visą sceną, gar
siai suriko. Savo žmbnbš balsą

know Your heart

HEIF HOUR HE ART FUND

-į * # ■ <

It’s. time for the kids to go 
back to school ... arid time to 
find a dinner schedule to fit 
between football practice, school 
meetings, and dancing classes. 
One dish meals- are a practical 
answer—this delicious recipe is 
from the Whirlpool Micro Menus 
cookbook included with each 
microwave oven. Add a salad or 
coleslaw and Chocolate Chow 
Mein Clusters, and you’ll have a 
balanced meal in minutes.

FAVORITE HAMBURGER 
CASSEROLE 

(Shown)
Total cooking time: 18 minutes 
1 pound ground beef

% cup chopped onion
54 teaspoon salt

Dash pepper
1 16-ounce can cut green 

beans, drained
1 10Vt -odnee can condensed 

tomato soup
4 servings instant mashed 

potatoes
1 beaten fegg

. įs cup (2 ounces) shredded 
process American cheese

In 1'6 -quart casserole, cnim- 
ble. beef; add onion. Cook at 
HtGtt for 5 minutes, stirring 3 
times. Drain off excess fat. Add 
salt and pepper. Stir in beans 
and soup. Set aside. In mixer 
bowl, measure water and butter 
for potatoes as called for on 
package (Offtit milk). Cook, cov
ered, at HIGH for 3 minutes or 
till boiling. Stir in instant po
tato. Add egg; season. Set aside.

Cook casserole, covered, at 
MEDIUM HIGH for 7 to 8 min
utes or till boiling, stirring once. 
Spoon potatoes in mounds atop 
casserole. Cook, covered, at 
HIGH for 2*4 minutes or .till 
potatoes are hot through. Top 
potatoes with cheese. Cook, un
covered. at HIGH till cheese 
melts, about 30 seconds. Makes 
4 to 6 servings.

CHOCOLATE CHOW MEIN CLUSTERS 
Total cooking time: 2 minutes

14 vanilla canmels (4 ounces)
*4 cup semisweet chocolate pieces
2 tablespoons chunky peanut 

butter

2 tablerpoons wafer
1 3-ounce can (2 cups) chow 

mein noodles t

In 4-cup glass measure or bowl combine caramels, chocolate 
pieces, peanut butter, and water. Heat, uncovered, at HIGH for 2 
minutes, till all is melted, stirring oner to blend. Add noodles; stir 
jG?ntly evenly coated. Drop from teaspoon onto waxed paper. Let 
stand till firm Makes 2% dozen..

MICRO TIP. For a quick snack or last minute dessert, Whirlpool 
home economic suggest cupcake convenience?Just place a piper 
bake cup inside a fclass custard cup: fin with 2 T. batter, or half 
full. Place the cup in the center of the oven (2-6 cups one Inch 
apart or in a microwave muffin ring). Cook at HIGH: 1 cupcake 
for 30-35 sec.; 2 for 45-50 sec.; 4 for 1*4-1% min.; 6 for 2%-2»i 
min. Cupcakes are done when a wooden pick inserted tn the 
center comes out clean. Sprinkle with sifted powdered sugar or 
frost when cooled. Homemade or eake mix batter may be stored 
in a covered container in the refrigerator fbr up to one week. .

♦

Chicagos

AMBlikAkŠO 

PATARNAYIMAS

TURiME 

kBPLYflAŠ 
višdSE Miesto 

daLys'e.

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

PHILLIPS - LžLBANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS '
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Tel.: OLympic 2-W03

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayėttt 3-35W

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138.1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIC2)

2124 WEST 6Mh STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vidini. 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill., HI. 974-MM

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

7
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APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

O Netinkamai įpakuota ir ii- laiką ir daug daliną laiką dir- 
gai laikoma šaldytuvo ledaunė- bančių, iš kurių susidarytų 
je mėsa sudziūva, pabąla ir j 32.533 pilno laiko tarnautojų, j 
tampa daug kietesnė. Todėl de- : Jų algoms ir departamento iš- I 
dant į ledaunę, reikia ją tinka-, laikymui re'kia $18,4 bilijono j 
mai supakuoti Į oro nepralei- j biudžeto. Kas 20 farmerių yra 
džiantį popierių ar aliuminio vienas Agrikultūros departa-,' 
lakštą. Atšildytą mėsą reikia 
visą išvirti ar iškepti. Tai pata
ria Whirlpool B vės namų eko
nomistas. Tik nepilnai atšildy-; 
tą mėsą galima dėti atgal Į le
daunę, bet ją reikia virti ar kep
ti art'miausiu laiku.

— Lietuvos Žydų Sąjunga 
ruošia sąjungos atstovų suva
žiavimą Tel Av.ve. Sąjunga turi 
skyrius Čikagoje. New Yorke, 
Philadelphijoje, Mon trealyje, 
Londone, Johannesburge, Tel 
Avive ir Australijoje. Suvažia
vimas numatomas sekančių me
tų rugpjūčio ar rugsėjo mėn.

i — Kun. dr. Pranas Gaida iš 
(Toronto, Tėviškės Žiburių re-'
daktorius, skaitys paskaitą apie 
lietuvių spaudos draudimą ir 
kovas dėl jos atgavimo Korp! ;
Neo-L 11 h u a n i a rengiamame PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas J
Spaudos atgavimo <o m. sukak-j , 
t;es minėjime rugsėjo 30 dieną 2212 W. Cermak Road Chicago, UI. Tel. Virginia 7*7747 
L;etuv:ų Tautiniuose Namuose, ■ 
Čikagoje.

Name!, Že.*n« — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

.....    ~~~T
Žemi — PardevImyS

REAL ESTATE FOR SALM

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

Agrikultūros departa
mento biurokratas.

8 Jei padažas yra perskystas, 
reikia į jį įdėti bulvinių miltų 
bei bulvių košei paruoštas bul
vių kruopas.

a Po prez. Carterio kalbos 
apie energijos krizę buvo tele
fonu pasiteirauta 300 amerikie
čių. Jie sutiko krizės atveju 
savanoriškai suveržti diržus:

— 88% apklausinėtų pareiš
kė. kad jie ateinančiuose mėne
siuose mažiau pirks.

— 86% sutiko savanoriškai 
mažinti keliones automobiliu.

— 72% pažadėjo naudotis gru
pinėmis kelionėmis į darbą.

— 39% pareiškė, kad jie jau 
dabar pradės taupyti energiją 
namuose ir vieškeliuose.

• Rugsėjo mėnesį daugelyje 
valstijų baigiasi šviežios, natū
raliai nunokusios^ daržovės bei 
vaisiai. Naudokime progą. Krau
tuvėse yra užtenkamai pomido
rų, agurkų, žaliųjų pipirų, ko
pūstų, kalafiorų, šviežių bulvių 
ir morkų. Žemose vietose šįmet 
supuvo svogūnai, bet tuo, tarpu, 
jie dar nėra pabrangę. Krautu
vėse yra pakankamai' obuolių, 
kriaušių ir vynuogių.

• Ar ■ žinote, kad Agrikultū
ros departamentas turi 83,633 
biurokratus, dirbančius- pilną

• Amerikoje ir anglosaksų1 
kraštuose moterys ir vyrai gro
žio bei sveikatos dėlei kontro
liuoja savo svorį. Tačiau yra ' - 
kraštų, kuriuose riebuiliai yra 
laikomi grožio ir geros sveika
tos simboliais. Ypatingai tai rys-, 
ku Pietų Pacifiko salynuose. 
Tonga salos karalius turi būti 
apie 400 svarų. Mažesnio svorio 
juo būti negali. Samoa saloje 
yra mada moterims būti putlio- { . 
mis. Laibas laiko nesveikomis. ' ■ 
Tas paprotys tebėra ir Meksi
koje, taip pat kai kuriose Vokie
tijos provincijose. Ir Lietuvoje 
buvo madoje geros mitybos as-l - 
menys. Čia man prisimena toks - — - - - - - -•
dalykas: pradžioje Lietuvos ne-Į § • 
priklausomybės buvo rastas ne- j 25,000 iki 50,000 galonų vandens. 
(Txrxroc vmrirnic’ Ti •

• Mrs. Muriel Herzog iš East 
Northport, N.Y., turėjo nuosta
bią katytę. Ji kasdien lankyda- 

toje atsirado tik policininkas. vo sen?i^ savo šeimininkės gy- 
Jis apžiūrėjo, kad žmogus buvo Venvietę, esančią už pusantros 
apsirengęs apiplyšusiais drabu- ,P?y^os- tai darė lygiai pusę 
žiais, blogos mitybos, apysenis, i me^' ' M^kinytė 
be jokių sužalojimo žymių. Po-j --------- ;----------,.
licininkas jo. mirties priežastį! 1 ■. .rr 1 —

taip užrašė: “Kūdas buvo, to-i I T D II U D A I
dėl ir numirė”... ! L. » R U M P A I i

8 KAMBARIU mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis

0 JAV. LB (R) Cicero Apy*- garažas, arti Marijos mokyklos ir Šv. 
linkės Valdyba rengia Tautos ^J%aus ligoninės. Tuoj galima ož- 

; šventės minėjimą š. m. rugsėjo 
mėn. 16 d. 11:45 vai. ryto šv. 
Antano parapijos salėje, 1500 
So. 49 Ct., Ccero, III. Kviečia
me visus. Valdyba

imti.
2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 

Palikimas. $47,000.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turtu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, > 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

1

1

galonų. Kiekviena amerikiečių) .— Ponia Grace Mitka, S. Mil- 
| šeima per metus sunaudoja nuo

Pasivaikščiojimas praga
ro koridoriais. II dalis.
“Įeikite pro ankštus vartus, 

nes erdvūs vartai ir platus ke
lias į pražūtį ir daug juo einan
čių. Kokie ankšti vartai ir koks 
siauras kelias į gyvenimą! Tik 
nedaugelis jį atranda.” Mato
Ev. 7:13, 14; BUDRAITIS REALTY

Pasiklausykite šios svarbios ] Įvairi aDdrauda _INSURANCE 
programos II dalies šį antra-.; 3ijtų NUOMAVIMAS—paren I

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7873,

839-1784 arba 839-5568.

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

DĖMESIO -
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJĄ! 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio^ 
Liability apdraudimas pensininkam€ 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND-AVE;- 
523-8775

gyvas žmogus. Jį apžiūrėti ir 
nustatyti mirties priežastį rei
kėjo gydytojo ir teismo bei po
licijos atstovų, bet įvykio vie-

• Geriamo arba gėlo vandens 
yra tik mažiau vienų nuošimčio.į
Visas kitas 326 milijonų kubi-| — Kostas Naudžius, Los An- 
nių mylių vanduo yra' jūrose gėlės, Cal., tapo Naujienų pre- 
arba sušalęs Į ledą. Žinotina, numeratofiumi, užsisakydamas 
kad išauginti vieną kukurūzo! jas vien'eriems metams. To mies- 
ankštį reikia apie 25 galonų 
vandens, o gamybai vienos to
nos plieno reikalinga apie 60,000

to tautietis užsisakė Naujienas 
iki'- šių metų pabaigos, bet pa
vardės prašė neskelbti. Dėkui 
jiems už dėmesį Naujienoms bei 
jų platinimo vajui. Taip pat 
dėkui jų bičiuliams bei artimie- 
siems,-’'kurie''jūos 'supažindino 
su Naujienomis'ir turėjo-teigia- 

Visi lietuviai kviečiami atkreipti.i Naujienas mos įtakos.. . A

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ

waukee, Wis., be raginimo pra
tęsė prenumeratą ir atsiuntė' 
penkinę už kalendorių. Ta pro
ga ji parašė gražų laišką su svei
kinimais ir gerais linkėjimais. 
Jį užbaigė taip: “Lai gyvuoja 
Naujienos ir lai griežtai kovoja; 
su komunistais — Lietuvos oku- j 
pantais. Prieš juos reikia kovo-1 4^ girdėsit Ypatinga giesmė 
ti, o ne bendradarbiauti su jais”. 
Dėkui už laišką ir už auką.

— Kun. dr. Juozo Prunskio 
studija “Lithuania’s Jews and 
the Holocaust” jau išspausdinta. 
Joje įrodoma, kad lietuvių tau
ta nėra kalta dėl žydų naikini
mo Lietuvoje, iškeliami faktai, 
kaip lietuviai gelbėjo žydus,'at
skleidžiama žydų laikysena bol
ševikų okupacijos metu. Kny
gelę išleido Amerikos Lietuvių 
Taryba, 2606 W. 63 St.% Chica
go,' IL 60629. ten ir gaunama. į 
Kaina $1.

J

— Pranas Petrauskas, Syra-' 
cuse, N. Y., sutiko atstovauti 
Amerikos Lietuvių Tarybą šia
me mieste ir apylinkėje.

dieni, rugsėjo 11 d., 9:15 vai. va
kare per “Lietuvos Aidus” radi
jo banga 1490 AM.

Penktadienį 3:23 vai. po pietų - .
1490 AM per Sophie Barčus ra- j

' Parašykite, pareikalaudamas 
knygelės “Kaip atgimti iš nau
jo”. Prisiusime dovanai.
-, Lithuanian Ministries,

P.O. Box 321,
Oak Lawn. Ill. 60454.

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybė®
Pardavimas ir Taisymas------,;
2646 West 69f h Street
Tel. REpublie 7-194Y - v

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste 

BRIGHTOSUPARK' — ' tavern with 
small restaurant (serving lunch on
ly). also 4 room apartment in rear. 
Excellent location. Call for appoint
ment after 3 P.M. 284-5911.

Siuntiniai į Lietuvą į 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, I1L 60632. Tel. YA 7-5980

- ' t %

HELP WANTED — MALS 
Darbininku Reikia

savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis -susipa
žinti ir jas užsisakyti. ' ’

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau-i 
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga.

NUO RUGSĖJO PRADŽIOS IKI Š1U METU
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
SIUSIME NAUJIENAS UŽ 10 DOLERIŲ.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati

nimo vajaus talką!

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENS

2608 West 69th St, Chicago, ffl. 60629 • Tel. WA 5-278. 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

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

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

' SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St, Chicago, III. 60629. — Tel WA 5*2737

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas ............................................... . .........................
Adresas ............................. .................... .....................................

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo . 
yra naujas skaitytojas. Priede ........... dol
Pavardė ir vardas ................ . ..... .................
Adresas __ ______ ___ ____________ ____

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
Naujienų pastangas^prašau jas siuntinėti už pridedamus ........ dol. 
Pavardė ir vardas _____ _________________________________
Adresas ................... ............ .......................... ........... ..... . ..... ............

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas ....................... —................ . ..... ....
Adresas ------------------- -----------------------------------------------------

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

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

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

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraūdar už — 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra 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 
Naw York, N. Y. 10001 

307 W. 30th St. 
Tot (212) 543-2210

Brighton Parko kolonijoje Į 
nieko naujo

Kurį laiką tarp Western ir 
California gatvių. 4'/-osios gat
vės rajone, gatvinių gaujų siau
tėjimas buvo kiek aprimęs, bet 
dabar ir vėl pradėjo savo veiklą 
tie nenaudėliai paaugliai. Camp
bell gatvėje daug metų viename 
garaže veikia narkotiku biznis 
su garsia muzika >-užgatviuose 
ir motorų trenksmais. Tie nak
tibaldos terorizuoja kaimynus, 
o įsilinksminę pradėjo daužyti 
prekybinius langus. Vyčių salė
je, .nors ir skelbiama, kad vyks
ta gegužinė salėje ir sodelyje, 
bet į sodelį nedaugelis drįsta 
išeiti, nes atlėkusios bonkos ar 
sprogmenų sprogimai ne vie
nam įvarė baimės.

Per Vyčių konvenciją iš ki
tur suvažiavę žmonės to pavo
jaus turbūt nežinojo ir išėjo 
linksmintis į sodelį. Visai neti
kėtai per tvorą atlėkė bonka ir 
pataikė viešniai į galvą, kuris 
sunkiai sužeidė. Viešnia buvę 
nuvežta į ligoninę, kur jos gal
va buvo susiūta. Dabar ir mai 
teko būti tokioje “gegužinėje” 
bet durys į sodelį jau buvo už 
rakintos. Ką gi, atsarga gėdos 
nedaro. Taip bejuokaujant st 
vienu kaimynu optimistu, jis pa
reiškė, kad jis nebijotų išeiti į 
sodelį. Jei ir atlėktų per tvorą 
bonka, argi būtinai turėtų pa 
taikyti, jam?

Taip gražios lietuviškos gegu 
žinės išnyko ir beliko tik malo
nūs atsiminimai.

Tenka dar pastebėti, kad ii 
Chicagos policija mažai tekrei
pia į tai dėmesio. Kada buve 
pasiskųsta, kad tie jaunuolia 
rūko marijuanos cigaretes i’ 
kelia triukšmą gatvėse, tai po 

! licija pareiškė, kad ji negalint 
tjų areštuoti, nes tokių esą "mi 

lijonai”. V- Galeckas

OPENINGS FOR

LABORER AND

BUTCHER TRAINEES
Good starting salary.

Application 9 A.M. to 11 A.M. 
Must be U. S. Citizens or have 
Work Permit or Green Card. 
Chicago Food Processors, Inc.

6636 S. Wentworth Ave.
Chicago, Hi. 60621

M.’-i I M K U S.-- - Ir 

Notary Public
INCOME TAX SERVICE t _A. 

4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi .vertimai,, ęfiminiv 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-x 

šymai ir kitokį blankai.

homeowners policy
F. Zapolis, Agent 
3208’/: W. ,95th St 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654

STATI fAti

INSUtAIKI

State Farm Fire and Casualty Company

DISEASE

SHEET METAL
Setup experience helpful.

Lead man. Setup & operate.

456-7300
Ask for Bill

MOVING ..
Apdraustas parkraustymas . 

iš Jvairiv atstumy.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1882 arba 376-5996
V- -------- -.......  m, »

TOOL & DIE MAKER
Experienced die maker to maintain 
dies in. metal stamping plant. Good 
' salary and insurance benefits.

Call Ken Girard
C.J.B. — 3161 N. Elston

267-2794

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi; 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

i
I

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita?

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635 *

J. VENCKAUSKAS . v 
R E M O D ELING 

Atlieka įvairius namų 
teisymo darbus.

Tel. 582-7606 ?

[JETUV1S
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town ot Like)

Date namus Ii li«rtto fr H vMau^ 
Darbas fsrantvof»K

Skambinti YA 7-9107
STASYS SAKINIS

t « Di-GeL
The Anti-Gas Antacid. |

Advokatas-----—
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. Šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai. d.
Ir pagal susitarimą.

Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629
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