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ALTOS SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ
Čia skelbiama Amerikos Lie

tuvių Tarybos 39-ojp suvažiavi
mo, 1979 m. spalio mėn. 12 d., 
penktadienį,- Hollenderi House 
patalpose, 610 Superior Avenue,. 
Cleveland, Ohio’ ' darbotvarkė ri 
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< Amerikos Lietuvių Ta- 
rybos pirmininkas

Kun. Adolįas Stasys, 
Amerikos Lietuvių Ta
rybos sekretorius
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Ieško skiepę nuo 

paralyžiaus
NEW YORK, N.Y.— Dr. John 

Salk, suradęs kelis naudingus 
vaistus, atsidėjęs dirba paraly
žiuotiems žmonėms gydyti. Dak
taras Salk- nori surasti tokius 
skiepus, kurie padėtų apsiginti 
nuo paralyžiaus. Paralyžius yra 
viena pavojingiausių ligų. Tuo 
tarpu dr.- Salk- vadovaujamose 
laboratorijose medicinos stu
dentai stengiasi išskirti tokius , 
skiepus, kurie„ , greičiau padės ’ 
atsigauti paralyžiumi susirgu- 
siems. Vaistams jis vartoja ne
gyvų virusų palaikus.

Polio virusai;labai pikti. Rei
kia būti labai atsargiems. Paty
rimo neturintieji studentai gali 
jjatys užsikrėsti: Kiekvienam 
naujam studentui 64 metų dak
taras pataria imtis apsisaugoji
mo priemonių. Dr. Salk tvirti
na, kad neužilgo bus gamina
mas efektyvus skiepas.

Indircs Ghandi sūnus 
r suimtas šeštą kartą

NEW DELHI. — Buvusios In
dijos premjerės Į. Gandhi sūnus 
Sanjay ir 180 rėmėjų pirmadie
nį buvo areštuoti už nepaisymą 
policijos įsakymo, kuriuo drau
džiama publikai būti žiūrovais 
teisme, kuriame teisiamas San-1 
jay, kaltinamas pasikėsinimu 
nužudyti ginkluotame apiplėši
me ię atakavimu- visuomenės 
tarnautojų praeitą gegužės mė- 
nesi, kai kilo riaušės New Delhi 
mieste. -Tada~buvoUį)enktas San
jay areštas sėšių mėnesių laiko
tarpyje. Dabar iš naujo sulaiky
tas už netvarkos kėlimą.

Kam reikalingas sovietą 
veržimasis į Kubos salą?

Kubos premjeras Fidel Castro 1962 metais hųvyko į Maskvą ir susitarė su Ghruščiovu atvežti 
į Kubą Atomines raketas, bet prezidentas' Kennedy pasiuntė Chruščiovui ultimatumą, liep
damas viską Vežti namo. Dabar -Brežnevas' pasiuntė į Havaną sovietų karių brigadą, o prezi- 
/ ?' f1'" dentas Carteris pareikalavo vež+i rusus iš Kubos.

SEKRETORIUS C. VANCE TUOJAU 
INFORMAVO SENATO KOMITETĄ
VANCE ATSISAKĖ AIŠKINTIS REPORTERIAMS 

APIE PASITARIMUS SU DOBRYNLNU

WASHINGTON. D.C. — So
vietų ambasadorius Anatolijus 
Dobrynin pirmadienį atvyko į 
Valstybės departamentą ir gana 
ilgai tarėsi su sekretoriumi C. 
Vance apie naujai atvykusią so- 

j vietų kariuomenės brigadą. Pra
eitos savaitės pradžioje sekre
torius Vance pasiuntė į sovietų 
ambasadą paties prezidento Car- 
terio notą, reikalaujančią at
šaukti- naujai- atsiųstus sovietų 
karius. Sekretorius, patyręs, kad 
Dobryninas atostogauja, parei
kalavo. kad tuojau grįžtų į 
Washingtona. ..._O v -

Kaip vyko sekretoriaus pasi
tarimas tarp sekretoriaus ir am
basadoriaus; tuo tarpu dar ne-

Gyvybė gali būti 
planetose

WASHINGTON, D.C.—Moks
lininkai prieina įsitikinimo, kad 
gyvybė gali būti erdvėje. Nese- 
n;ai Antarktikoj po ledo sluoks
niu atrasta gyvybė juos įtikina, 
kad gyvybės žymių turi būti ir 
-kkos'e—erdves vietose: vlėi g5rNry- 
bė rasta Antarktikos šaltyje ir 
tamsoje, tai toks pat- cheminis 
sąstatas pastebimas ir kitose 
erdvės vietose. “Keliautojai” ir 
■‘Pionieriai” praneša apie tas 
pačias gyvybei tarpti sąlygas.

Šią nuom'onę pareiškė dr. Cy
ril Ponnamperuma. Marylando 
universiteto Cheminės evoliuci-

•v

MULA CHOMEINI KURDUS
"žudo ir kaltina/

PARTIZANU
dėl visiems reikia laukti.

Premjerui Bazarganui 
nepatinka, kad mula kišasi į v

labai

KALNAI . IR ŠALTIS PADEDA KURDAMS. 
GINTIS NUO

TEHERANAS, Iranas. ^Ofi
cialus mulos Chomeini, vyriaus 
šio Irano karo jėgų vado, prane
šimas skelbia. kad/ne partiza-i.sus valstybės tvarkymo reika- 
hai, įsiveržę į Kurdistaną, žiau- Jus, ardo krašto ūkį ir kenkia 
riai žudo visus nelaisvėn paim-j santykiams su užsieniais, 
tus kurdu vadus, bet kaltina' Chomeini labai nekenčia ’.r -,- t

. bet jis pats žino, kad 
Amerikoje jis galės gauti 
menų visiems ginklams, 
bando savo šalininkus įtikinti, 
kad Amerika esanti didžiausias 
iraniečių priešas,- tuo tarpu visi 
žino, kad JAV Iranui tiktai ger
būvį nešė. Kovo mėnesį Iranas

Mula 
JAV. 
tiktai 
šaud- 
Mula

Izraelis įprašys dar

17.
• v eią- 

yra pasiryžęs prašyti L

vieno Mlijcno
TĖL AVI’ .b. Izraelis. — 

raelio uo ministeris E 
man
Anlenkos dar ,a bilijoną do- 

! lerių naujiem^ ginklams. Minįs: 
įteris Weizman yra įsitikinęs,. 
J kad Izraeliui būtinai reikalingi

paskelbta, bet žinoma, kad Cy
rus R. Vance pareikalavo tuo
jau atšaukti 2,000 ar 3,000 sovie
tų karių, kurie paskubomis ir 
paslapčiomis buvo atgabenti į 
Kubą. Tuo tarpu nepaskelbtas! 
pasikalbamas. Dobryninas at-1 
vyko tiesiai iš Kremliaus. į Jis ■ 
žinojo-§pie JAV nepasitenkini
mą ir prezkferrtd protestą.’ Aiš- 
kus daiktas, kad ambasadorius, j 
atsakydamas ri sekretoriaus r ei- /• J ; t

kalavimus, pareiškė "Kremliaus 
nuomonėr-tud refkahi.

jos laboratorijos direktorius. Jis 
taip pat tvirtina, kad gyvenimas 
prasidėjo cheminiu procesu, 
ėjusiu bilijonus metų.

šią ^avo nuomonę pareiškė
1 prof. Ponnamperuma r, .savo pa- 
skaitoje^-j skaitytoje;? Amerikos 

. Cheminės draugijos nariams.

Sekretorius Vance atsisakė 
patys naujausieji Amerikos F-18jaiškint.L reporteriams pasikąlte-

Pastaba: Malonėkite viešbu
čio kambarį užsisakyti ligi rug
sėjo 22 dienos.

Mokytoją streikai
DETROIT. — Detroito - 350 

mokyklų mokytojų streikas pa
lietė 213,000 mokinių.

“Atrodo, kad mums pasisekė 
uždaryti mokyklas”, pasakė De
troito Mokytojų federacijos pir
mininkas Tom Cook.

Detroito mokytojų streikas 
prasidėjo, kai nepasisekė susi
tarti dėl atnaujinto 3. metams 
kontrakto.

— Vokiečiai labai plačiai ap
taria savo santykius su arabais, 
neskriausdami izraelitų.

Rugsėjo 12:'Ensvida, Valeri
jonas, Mantminė, Dievmediš, 
Demikis.

Saulė teka 6:36, leidžiasi 7:19.

Oras šiltas, gali lyti.

Į tą klausimą atsakė leidinys 
Aviation Week & Space Tech- 

, nology. Svarbiausias reikalas 
laikyti Kuboje apie 2,000 ar 

.3,000 kautynėms paruoštų ka-, 
kreivių brigadą, tai apsaugoti so
vietų elektronikos įrengimus ir 
du eskadronus karinių Mig-23 
lėktuvų, kurie į Kubą jau buvo 
pristatyti.

Nepaiso patarimo 
neteršti jūros

“Eikite aitvarus laidyti!” — 
Toks atsakymas gautas iš mek
sikiečių naftos kompanijos Pet- 
roleos Mexicanos į JAV patari
mą kaip sukontroliuoti naftą 
spjaudantį IxtokI šulinį, iš ku
rio mineraliniu aliejumi teršia
ma Meksikos įlanka ir milžiniš
kas nevalyto aliejaus latakas 

,jau pasiekė Teksas valstijos pa- 
t kraščius.
/

Kongresmanas John Breaux 
(D., La.) pasakė: “Kai mes pa
sakėme, kad norime su jais pa
sitarti dėl nuostolių, tai jie is

paniškai mums atvirai pasakė 
“eikite aitvarų laidyti!”

— Čekoslovakijos komunistai 
vis draudžia pagrindines žmo
gaus teises aptarti spaudoje.

juos Irano kariuomenės žudikai. 
Tvirtina, kad kurdu vadai išžu
dė visą Irano kariuomenės dali
nį, bandžiusį pasiekti Paves 
miestą. Dalinys buvo sustabdy
tas ir visi Irano kariai buvo nu-; 
žudytas. Oficialus kaltinimas 
tvirtina, kad Paves mieste taip 
pat buvo nužudyta daug karių, i šalo, nes neturėjo f žibalo. Tiktai 
Paves mieste kovos su mulos prezidentas Carteris patenkino 
Chomeini partizanais tęsėsi tris premjero Bazargano prašymą ir 
dienas. Kovų metu žuvo karių davė Iranui reikalingo žibalo.
abiejose pusėse. ‘' Dabaf Irano 
vldžia kaltina'kurdus Trano ka
rių žudymu Paves mieste.

KURDAMS PADftJO i 
KARIAI

Dabar aiškėja, kad Paves 
miesto Irano garnizonas padėjo 
kurdams priešintis įsibrovu
siems mulos Chomeini dali
niams. Dalis Paves garnizono, 
patyrusio apie aukštų karinin
kų pakeitimą Paves garnizone 
ir apie įsakymą kariams pulti 
kurdus, pradėjo nerimti. Avia
cija, malūnsparniai ir tankai 
padėjo užimti Paves miestą ir 
apylinkes. Dabar visi kurdai, 
buvę Paves mieste ir dalyvavę 
kautynėse, teisiami už pasiprie
šinimą į kareivines atvežtiems 
partizanams. Suimtieji turės 
įrodyti, kad jie nežudė į Paves 
miestą vykusių partizanų.

NELEIDŽIA BAZARGA
NUI ATSISTATYDINTI

Mula Chomeini _ neleidžia 
premjerui Bazarganui atsistaty-s 
dinti. Jis pareiškė, kad kraštas 
gyveną.pavojingą laikotarpį, tx>‘

AMERIKA GALI ATSTA
TYTI ŪKĮ

Geriausieji Irano ūkio specia
listai žino, kad tiktai Amerika 
gali atstatyti Irano ūkį. Ameri
kiečiai turi naftos pramonei rei
kalingas priemones ir mašinas. 
Amerika turi specialistus naf
tos rafinerijoms prižiūrėti, bet 
mula Chomeini sustabdo visas 
pastangas susitarti su Amerika 
skoloms sutvarkyti ir naujos 
medžiagos gauti. Mula žino, 
kad Bazarganas gali susitarti 
su JAV. todėl ir nenori, kad jis 
atsistatydintų.

/KURDAI SUSISIEKIA 
SU UŽSIENIAIS

Irano karo jėgos labai stropiai 
saugo Irako ir Turkijos sienas, 
bet kurdai vis dėlto pereina sie
ną ir praneša apie padėtį Kur
distane. Ankaros radijas tvirti
na, kad kurdų karo vadai savo 
šeimas pajėgė iškelti į kalnus, 
kur tuo tarpu iraniečiai dar ne
lipa. Kurdai turi vietą kalnuose, 
kurtbandys gintis nuo šalčio ir 

jsniego. Pranešimai iš iranišlfo

karo lėktuvai. Jie taip greitai, 
numušė pakilusius Sirijos karo 
lėktuvus, kad jie ritosi žemyn, 
net nežinodami, kas jiems pa
taikė. Karo ministerįs pasiuntė 
į "Washingtona karo viceminįs.- 
terį. kad pasikalbėtų su prezi
dentu Carteriu. Ministeris nori.

jirrio eigą, bet jis. vos Dobryni- 
nui išėjus iš Valstybės departa- 
meųjo. tuojau nuskubėjo į Se
nato užsienio, reikąį-ų . komitetą 
ir informavo, komiteto narius, 
apie susiįikimą su Dobryninu.- 
Sekretorius Vance ir ten atsi
sakė pasakyti laikraštininkams

kad viceministeris jau aptartų . apie JAV, reįkaįayimus. Tiek te-i 
su prezidentu pačius svarbesni patirta. ‘ kad ‘ sekretorius Vance | 
nius klausimus. Jeigu Egiptas J praaėjo ilgus’pasitarimus su so-Į 
gavo didoką skaičių naujausių | vietų valdžia apie sovietų karei- j 
lėktuvų, tai juos nori gauti ir 
Weizmanas..

Du vyriški uraganai 
David ir Frederic

ST. PETERSBURG.' Fla.
Ligi siti metų iš Meksikos van l 
denų kas vc/aią 
trcpilrinės audros d.: 
trumpų distancijų 
traukė įstrižai Jungtines Vals
tybes iš šiltųjų pietvakarių į vė
sius kraštus šiaurės rytuose.

I

bet už audras smarkesni uraga
nai savo kelius ta pačia kryp
timi pasirenka vandenų pavir
šiumi.

Oro žinovai iki šiol tuos gam
tos kaprizus kiekvieną “krikš
tijo" moterų vardais. Moterų 
kantrybei išsekus ir pradėjus 
protestuoti, pavadinimams šį
met panaudoti ir vyriški vardai 
— David ir Frederic.

vių išprašymą iš Kubos. Tvirti-į 
narna, kad sekretorius Vance 
priminė Dobryninui apie .strate
ginių atomo ginklų sutarties pa-1 
tvirtinimą. Sovietu kareiviu iš-

*■ *■ “ -I

Taikos sargai 
Kambodijoįe , ...

TOKIO.’ — Japonų laikraštis 
Mainichi Shimbun pirmadienį 
paskelbė interviu su Kambodi- 
jos tremtiniu princu Norodom 
Sihanouk, kuris gvxvna šiaurės 
Korėjoje.

Sihanouk pasakė, kad atei
nantį mėnesį Belgijoje įvyks 
kbrifėtėrreija KabSbodijos klau
simų. kur jis atštovaus neutra
lų tautini frontą. Pasisakė, kad 
jis niekuomet nedalyvaus vyks
tančioje karinėje konfrontacijo
je tarp nuverstojo premjero Pol 
Pot ir Vietnamo remiamos nau-«- 
josios Kambodijos valdžios.

— Prei. Ladas Tulaba nega
lėjo skaityti krikščionims demo
kratams iprižadėlbs ^paskaitos. 
Susirinko daug žmonių., bet 
prelegentas negalėjo atvykti.

ateinančios į 
:n:aus;.ai su!

tornadais

kėlimąs. Kuboje labai pakenkė!
—! sutarties patvirtinimu’.

Anksčiau senatoriai rado ke- j 
lias nepriimtinas sutarties vie- i 
tas. o dabar sovietų karių iškeri zilijos politiniams kaliniams.
1 imasvKuboje <Visą reikalą dar 
labiaųopfi£iunkinęš.r r-

Nežinia, ką Dobryninas į tai 
atsakęs. Senato komiteto nariai 
taip pat atsisakė tuo reikalu da
ryti bet kokius pareiškimus.

Anatolijus Dobryninas yra 
KremliaUš patikėtinis. Jis buvo 
Washingtone, kai sovietų val
džia buvo nutarusi atvežti i Ku
bą 'kelias atomines raketas ir 
paruošti jas New Yorkui ar 
Washingtonui griauti. Tuo me
tu prezidentas Kennedy pasiun
tė sovietu valdžiai ultimafutiną.

— Vis didesnis žmonių skai
čius prašo duoti amnestiją Bra-

tuo ’ 
pa-

— Italijos policija tardo žmo- < įsakydamas tuojau išvežti ato
nes. norėjusius nužudyti jau j mines raketas. Sovietų trans 
anksčiau teroristų nužudyto Al-sporto laivai atvežė raketas į Ku
do Moro dukrą. Į bą. bet iškrauti negalėjo. Prezi

dentas Kennedy įsakė vežti jas 
atgalj. . ir tuojau! Sovietų rake
tos ir kitokie karo medžiaga iš
plaukė etgftT f Rytus ir Yitrtraukė

Kurdistano, sako, kad kurdai 
prisiekė tęsti kovą prieš mulps 
Chomeini įvestą tvarką: x ;

tiesiai į Juodąją jūrą, iš kur 
buvo atplaukę.

Amba.-.adę.’ •’ Dobryninas jau 
u vede „dėtmgas- ir 
us derybas. Jis Ameri- 
u pažįsta, negu bet ku

ris kitas sovietų diplomatas. Jis 
patarė sovietų valdžiai nepra
dėti kovus, bet grąžinti atomi
nes raketas i Rusiją. Tada buvo 
išvengtas didelis konfliktas.
f Du ar net trys tūkstančiai ka
reivių yra didelė galia, jie gali 
daug žalos padaryti ne .tik pa
čioje Kuboje, bet it kitoše Va* 
karu kontinento valstybėse. Jei
gu Kubon atvežti sovietų kariai 
neturės atomo ginklų, tai tų ka
reivių pavojus negali būti teks 
didelis. Sekretoriui Vance A.ėra 
reikalo galvoti ^pię. ulįūųaturr.ą 
rusams, bet jis yra pasiryžęs 
juos išpf&Šytf <š /Kubb?.'e'1"
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DU MOTERIŠKI PASAULIAI

— Nagi!
kur taip skubi, Agė?!...

— Reik šeimai pietus paruošt, 
šiek tiek apsiruošt, 
vėl darban skubėt . . .

. negaliu visur suspėt...
— O aš skubu plaukus sudėt, 

pasiplepėt,
veidą reik gerint, *
lūpom spalvas Priderint,
grožį akylai tirt, •
juk tas svarbiau, kaip pietus virt...

Tarus tai, šuneli Agei i rankas'Įbruko 
kirpyklon nurūko.

Abstulbusi Agė
nabagė
ką daiyti nežinojo 
ir nesumojo,
o vis šunelį* nešiojo.

LINKSMA ŽINIA
Kitas- įvykis, kurį su šypsena 

mini lietuviai šiapus ir anapus 
Atlanto, yra “Karčemos ruža- 
vos” atidarymas prie Panevė
žio, kelyje į Krekenavą.

Pagaliau išsipildė dainos žo
džiai ir legendinė karčema at: 
vėrė savo duris.-.. Skanius lietu
viškus valgius ten gamina trys 
virėjos:. Elvyra, Janina ir Bro
nė. Ar jos seserys — nežinia. 
Karčemos šeimininkė ,— G. Že- 
ruolienė. .

Svečius dailiai pasirėdžiusį 
mergina pasveikina ir pavaiši
na alumi ir žirniais arba čiobre
lių-’ (angį, thyme) arbata. Jie 
gali pasėdėti senoviškame faje
tone. bričkoje ar .važyje. Tie
siog, kaip dainoje!

V. Zolatorivs
Vienybės 15 nr.

PREMIJUOTAS ANEKDOTAS
• * > * 1

— Ar jūs galėtumėte pasakyti 
Vardą, gyvulio, kuris turi akis, 
bet nemato, turi kojas,, bet ne
gali vaikščioti, o iššoka į,.aukštį, 
kaip Empire State dangoraižis? 
— klausė medžiotojas meškerių? 
tojų klubo susirinkime.

Meškeriotojai ilgai laužė gal
vas, bet negalėjo atsakyti. Pa
galiau nustojo vilties surasti at
sakymą ir prašė paklaųsėją pa
sakyti. Jis atsakė:

— Medinis arkliukas. J is . .turi 
akis, bet nemato, turi koja,s, bet 
nevaikšto.
, — Tai yra teisinga. Bet kaip 
yra su tuo Empire State dango
raižiu? — klausė vienas meške
riotojas. Medžiotojas atsakė:

— Jūs žinote gerai, kad dan
goraižiai nešokinėja...

. GIRTUOKLIO LOGIKA

Tarnautojas-• buvo - -pašauktas 
pas asmeninio skyriaus virši
ninką. kuris sakė:

— Ponas, jei tamsta neger
tum. tai jau būtum pasidaręs 
vedėjo asistentu, o gal net ir ve
dėju. Taigi, ar neapsimoka 
tatnstai nustoti gerti ir užimti 
vedėjo vietą?

-- Man tai neapsimoka.
— O kodėl gi?
— Nes kai išgeriu keletą stik

liukų, tai iš sykio pasijuntu kaip 
direktorius!

SKRUZDĖ IR BALANDIS

Skruzdė, ištroškusi gerti, pri
ėjo prie šaltinio ir, srovės neša
ma, ėmė skęsti. Balandis, ją pa
matęs, nulaužė medžio šakutę ir 
įmetė į šaltinį. Ant jos' užsi- 
kapsčhisį skruzdė išsigelbėjo.

Bet tuoj pat "pasirodė patiksi 
tinirikas su nendrėmis ir ėmė 
gaudyti balandį. Skruzdė, tai 
pamačiusi, įkando paukšti nin- 
kui koją, Tas," pajutęs skausmą, 
numetė nendres ir paleido ba
landį.

Pasakėčia moko, kad gerada
riams reikia atsidėkoti.

(Iš Ezopo pasakėčių)
KLIENTAI IR PACIENTAI

Sovietų Sąjungoje staiga su
sirgo restorano padavėjas. Nu
vežtas į ligoninę ir paguldytas 
ant stalo, nekantriai laukė ope
racijos. Pamatęs praeinantį res
torane dažnai pietaujantį dak
tarą. kreipiasi į jį:

— Daktare, prašau ko grei
čiau pradėti!

— Deja, tai ne mano stalas. — 
atsakė daktaras.

SENMERGĖS PATARIMAS

Jauna mergaitė įsimylėjo ir 
galvojo tekėti, bet nebuvo tikra, 
ar neper j auna vedyboms. Ji nu
tarė tuo reikalu pasitarti su sa
vo niekuomet nevedusią teta. Ji 
jai atsakė:

— Jei aš dabar galėčiau at
sukti gyvenimo laikrodį, aš ište
kėčiau prieš gavimą nuovdkos, 
kad esu tam dalykui per jauna.

Aš skrajoju linksma po beržynus 
draugėj su sparnuočiu pulkais, 
aš vainiką s visa apsipynus, 
apsisiautus auksinia.s plaukais.

Eik šenai pas mare pasilsėtu, 
pasiguostų i miško pavėsi, 
paklausysi dainų ncg'rdėtu, 
bematytu daiktų paregėsi.

Aš dainuosiu, kiap nieks n da navo...
Tu pajusi galybę dainų 
ir krūtinė nuvargusi tavo 
atsikvėps vėsumoje sapnų.

t
• Uogienoju žalių tau vainiką nupinsiu 
ir šilkiniais*rūkais apsupsiu...
Eik šenai, aš Uvb nuraminsiu, 
užliūliuosiu mišku ilgesiu.

Don Pilotas

R£<r. 1

MAGARYČIOS
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• Vis ateina blogos žinios, 

kad Europos ir Japonijos bir
žose doleris krinta. Tačiau iš 
New Yorko atėjo gera žinia:

Į amerikiečiai pradeda pasitikėti 
į doleriu, nes New Yorko mieste 
per paskutinius 2 mėnesius įvy
ko apie 300 bankų bei taupymo 
bendrovių ir kitokių finansinių * 
institucijų apiplėšimų.

• Zimbabvės, Injyusios ;Ro- 
I dezijos, ministeriš. pirmininkai

vysk. Abel Muzorewa taip pa
aiškino apie baltus generolus 
Afrikoje: “Aš norėčiau žinoti, 
kaip jūs galite juos paruošti lai
ke 2 mėnesių. Kai kurie Nkomo. 
generolai-yra balti, kaip ir ma
no, bet mano yra laisvi, o jo yra 
iš Sovietų Sąjungos”. Tikra tie
sa. Jis ją dar paryškino: “Kodėl 
despotai, , valdžios grobikai ir 
vienos partijos valstybėje ma
nipuliatoriai yra leidžiami stab
dyti demokratinį procesą ir 
trukdyti apsisprendimą mano 
šalyje?” Gera pastaba kai ku-j 
riems politikieriams.

• Mr. Don Pinkman iš Gor
ham, Maine valstijos, įrodė vie
tos gyventojams, kad Ameriko
je dar tebėra nuosavybės teisės. 
Jis sutarė su viena radijo, stoti-

— Maiki, papasakok man sa
vo mintis ir idėjas, kurios tave 
rišo prie jaunimo, kai tu buvai 
jaunesnis. Tiesa, tu ir dabar dar 
jaunas, bet, kaip matau, prie

mi parduoti savo. žemę. Betgi jaunimo nepritinki ir jų drau- 
. kaimynai; protestavo, kad du ra
dijo stoties, stiebai ; sugadins 

c vaizdą. Jie laimėjo^, Dabar Mr.
! Pinkman įsteigė kiaulių augini-
-mo. biznį
su dumblynais, kiaulių, ir; savo 
kaimynų malonumui.

jį . ' '

• Infliacija-'liečia visas kiše
nes, išskyrus ■ dvasinę ’ kultūrą.

• Chicago,s .miestas pakėlė 
važmos, kainą. Sako, kad dabar 
-autobusai .eisią greičiau.

gystės nepaisai.
— Nepaisau, Tėve. Pradėjau 

nepaisyti jaunųjų nuo tada, kai 
Ijie apsirgo pasididžiavimo liga. 
, Kažkoks vabalas juos apsėdo, ir 
' juo tolyn, tuo eina blogyn.

— Tu, Maiki, manai, kad jau
nimas serga?- ,

— Taip, Tėve. Įsižiūrėk į juos 
į nuo vaikyystėš. Pamatyk, kaip 
įjuos veikia pasididžiavimo jaus
mas. Vos išmoksta palaikyti 
sausas, savo kelnaites, jau pasi
didžiavimas viršija jų ūgį. Se
nesnių' pagerbimas dabar ne- 

J madoj. Esu matęs atsitikimų, 
kad penkių metų berniukas pur
vais apmėto seno amžiaus žmo
gų. Vakarais vaikų govėdos užr 
plūsta gatves ir šaudo į lempas; 
mes . tamsojė" drįsta didesnius 
drakus daYyti.

— Tokiu atveju; Maiki,' reikia 
pakaltinti tėvus.

— Taip, tėve, teikia pakaltin
ti... Faktas yra tame, kad anų 

e Jeigu mane kas pavadintų Į tėvai dar tebeserga vaikystės 
genijum, ai aš atsakyčiau: Ge-j ^Sa- Ligonys negali gydyti li
nijai gimsta, o mane garnys at- S011}1!- Vienok pagalbos reikia 
'nešė/.. . ■ - ■

e “Dievas davė dantis, duos 
! ir duonos”/ — **sako senas liau

dies priežodis. Bet kak neturi 
pinigų, tai ir dantys badauja.

. o Atsisve.kinu iki sekančio 
karto Kazio Binkio eilėraščiu^ 
Gamtos grožybės:

ieškoti. Jie yra kalti tuo, kad 
,. sergantiems vaikams neieško

1 pagalbos. Sakyk, Tėve, kai tu 
buvai mažas, ar tave nekamavo 
noras siusti?

— Manau, nekamavo, Maiki. 
Aš bijojau Dievo.' Gulbinų tite- 
lis pasakojo, kad Dievas, sėdė
damas danguje, mato visų dar
bus. Geri darbai esą užrašomi 
į vieną knygą, o blogi — į kitą. 
Ir aš neturėjau noro nusikalsti 
Dievui. Rusiškas ateizmas dar 
nebuvo paplitęs — mažne visi

BUSIMIEJI SPECIALISTAI
Trys jaunos motinos susitiko 

dr kalbėjo apie-savo vaikų po- 
.rnėgius, iš jų spręsdamos apie 
būsimas profesijas.

Mano Jonukas tikriausiai 
bus mechanikos ih'žiin’ėrjūs'. Kai 
aš jam nuperku . naują žaislą, 
tai jis tuojau jį.išardo^.norėda
mas sužinoti, kaip, jis dirba, — 
sakė pirmoji. ’ i , , -

— O mano Algiukas bus gar
sus teisininkas ir geras advoka
tas: jis jau dabar ginčijasi su 
visais vaikais, ■— pasakoj# ant
roji. Trečioji motina joms sakė:

— Mano Petriukui bu’S“ gydy
toj u: jis niekuomet neateina, 
kai jį šaukiu. Y", Y* Y ”

kviesti iš Tbkshs to buliaus bu
vusį savininką.. Savininkas at
vyko. į Turkiją, nuėjo pas bulių 
ir kažką su juo kalbėjo, saky
damas į aušį. Bulius po to pasi
kalbėjimo pradėjo agresyviau 
elgtis su karvėmis.

— Kas atsitiko, kad taip radi
kaliai dalykai pasikeitė? —: nu
stebę klausė teksietį Turkijos 
gyvulininkystės ekspertai. Tek- 
sietis atsakė: ,

,— Matote,.čia buvo nesusipra
timas. Jis manė.- kad buvo? at
siųstas -tik patarėju. Dabar da- 

Ui varste šį dalyką ir! nutarėpykaę J«u išaiškintas...
.■ .i.r- -'u ; ’ . * ,;s' '

PATARIMAI IR BARBAS
Turkijos šbsti’flėjė pasakoja

ma apie' iš Arų^riRpš atsiųstą 
Teksas valstijoj premijuotą bu
lių, kuris pagerintų Turkijos 'ra
guočių veislę. Jis buvo paleistas 
j ganyklą su didelfe’ karvių kai
mene be( I jas nerodė jokio in- 

Hereso'. ?>ji >įįįį ., 
’», Turkijos agrikultūros -aksper-

NEMUNAS IR JO INTAKAS

Per visą Lietuvą jis teką . 
didingas, iškilus. ,t; u

Čia įsibėgęs krantą plaka, 
čia salą griauja kur nuo tako, 
čia neša sielius ir laivus.
O kai saulutė iš augštybių 
pažvelgia Į žalsvąsias jo gelmes, 
kai žalumos ir kai žiedų gausybė 
pripildo jo slėnių plotus.

ar kai, mėnuliui per žvaigždynus tyliai riedant, 
lakštingalos balsų balsais užgieda, — 
tada tai, rodos, visą širdį tau užlieja, 
ir glaudžias prie tavęs krantai žalieji,

Ir džiaugiasi tuo mūsų Nemunu didžiuoju 
seni, jauni,-maži, suaugę 
akių nuo jo neatitraukia — 
vis žiūri, gėrisi, didžiuojas.

Nėra kitos
Lietuvoje tokios

nei upės, nei upelio mažo, 
kuris prilygtų Nemuną didingą, gražų.

žmonės bijojo Dievo.
— Bet, Tėve, ar tu niekuomet 

neprasikaltai?
— Prasikaltau, kaip neprasi

kalsi? Aš, kaip ir visi kiti, ne 
visuomet sugebėjau atsispirti
pagundai, nors kasdien kalbė- ? 
jau’: 'Tr nevesk mūs į pagundi-i 
nimą, bet gelbėk mus nuo pik
to”! Pagunda yra pašėlusiai ap
sukri. Čia jos atsikratei, čia ji 
ir vėl lenda. . f

bėtis, kad mūsų jaunimas eina 
šunkeliais. /

— Dėl šunkelių’ ar klystkelių 
nėra ko stebėtis, bet jie tą daro s
p a s i didžiuodami! Naujienose ] 
skaičiau Igno Petrausko rapor-’ 
tą. Jis rimtai pakaltina. lietuvių 
jaunimo pastangas atsipalaiduo
ti nuo senųjų. Toks jų žygis yra j 
lygus išėjimui iš tautos. Stum-i 
darni pirmyn tą savo propagan
dą, atsitolina nuo lietuvių, nuo 
viso to, kas, lietuviams .brangu. 
Nepriklausomybės idėja neten
ka reikšmės. Tą idėją jie bando 
pakeisti seniena — karaliaus 
Mindaugo karūnavimu. Sako — 
nešą prasmės kovoti už nepri
klausomybę, sielotis dėl jos ne
tekimo — minėkim karalių Min
daugą ir džiaukimės.

— Tai, iš tiesų, klystkelis, 
Maiki. Kas tokį sumanymą! 
jiems padavė?

— Okupantas, Tėve. Okupan
tas stumia propagandą, kad lie
tuviams nepriklausomybė ne
reikalinga. Ėsą geriau glaustis 
po didžiosios Rusijos sparnu ir 
tylėti. Sergantysis jaunimas tą 
apgaulę priima ir stengiasi 
įpiršti visiems lietuviams. Sau
gokimės! Budėkim!

— Gerai sakai, Maiki, budė
kim! Gal jaunimas atvirs į pro
tą ir liausis durnavojęs. —

Dėl to pavydas paėmė visus
jo intakus gausius. , . 

Jie vieną kartą ėmė šiauštis ir; murpipti 
jau nenorį daugiau į Nemuną tekėti: - • 

“0 kam 
mes jam : ’■

tarnaujame paikai?
Tik pamanykime, ar ne juokai: f, .. 
juo pilame į jį daugiau, .

■--v..v : juo jam smagiau! :? >/>- • z.-
Bėt jau gana, atšikvošėkim,;- • ■ . .< 

* suvokim ir nebetėkėkiin! ■ r
Kai mūsų’ jis vandens neteks, i! ° .

tai ir susekę, Š . . ... _ , 
o-kai suteks, tai-ir išdžius, ■ 
: _v ir po didybės bus!” >
Banguoja Nemunas ir girdi;

kaip jielyiši/ išlieja: rūsčią savo širdį 
-ir sako - jiems Y‘Be reikalo, tik šnekat 
o kaip tėkėjot į manė; taip tekat.,

ir .vis..tekėsit,’ \ -•,£!?• -
■. kol tik vendens turėsit.: ■

Aš savo amžinu taku
- ' Į' Baltiją teku j .-j1Y"

' jūs į m&nė1 Sabais? It> - 
subėga te takeliais ir .takais

Per amžiuę. mus Didžioji Jūra šaukia, 
ir mūsų vandenys vįsų į’ją suplaukia^ 

_________________  b- Ir

£
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MUSĖS IR MEDUS

Kartą sandėlyje išsiliejo me
daus ąsotis; sulėkė musės ir pra
dėjo jį laižyti. Medūs buvo toks 
saldus, kad jos ir atsitraukti ne
galėjo. Bet įklimpo kojos, ir 
musės nebegalėjo paskristi. Jau 
visai skęsdamos tarė:

— Vargšės mes, nelaimingos! 
Per trumpą, malonumą žūstame!

Taip ir žmonės .per godumą 
daugybė bėdų susilaukia.

(Iš Ezopo -pasakėčių)

OŽYS

■ Vos dvišakais ltvą -==. 
ragais ■

ožys jauftikis, ' " ~ '
pamtęs senį rūpestingai būrį vedant, j , 
atsargiai ir kiekviehą koją dedant, ./■ 

pasijuokė; ,‘Ne tam jis tikęs!
Duokit vadui tik ragų tvirtumo ir drąsos, 

tai nieko nebijos!”
■ Patiko būriui toks tič&nna^, 

ir kitąkart daugumas-' - t 
su jaunu ožiuku • _r : j. 
nuėjo jau kitu taku.. • j - j > ,

Bet, nosies statumu pėr mišką jiems bežengiant; 
nei tankumynų, nei daubų nelenkiant

būrys vilkų—pakyšt, ‘ J ’1 ‘ ‘ -
V Po ošfcą A- grybšt, v ' 

tam vadui be draugų 
kapt už ragų, 
ir miškas.

plačiai nusidejavo drebančiais aidais . . % ,
Dabar senasis vadas sako :

“Ragų tvirtumo ir drąsos tai nepakak^..7
Dar vadui reikia ko ir po ragais...”? j

(A. Giedrius, PASAKĖČIOS; 185 psl.,. gausiai 
ilhHtruotos, gaimamdfe N^uJWse, kaina $2).
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WINNIPEG, MANITOBA
FolkIorama-79 —pradžia ir pabaiga 

(Tęsinys)

Jeigu dabar paimsime a.a. Ta graži tradicija gali išnykti, 
prof. VI. Stankos “Praktiškų nes vis daugiau pereinama prie
Teorijų Pritaikymas”, kur pasi
sakoma: “Jei turėsime galvoje 
šiandien vykstančią konkuren
ciją tarp dviejų didžiųjų jėgų, 

-Toynbee teorija pranašauja 
pergalę bolševikams. Vakarų 
civil-zacija gyvenanti gerbūvio 
laikotarpį, ji jau pradedanti 
irti ir nedaranti jokios pažan
gos. Tuo tarpu bolševikai turi 
nepaprastai daug įvairių bėdų,

biznio, iš kurio beieškoma tik 
naudos, kad kuo daugiau išgerti 
degtinės, alaus, linksmai paba- 
liavoti, prisikimšti pilvus, kurie 
jau ir be to perpildyti, o tauti
niai ir kultūriniai reikalai pa
lengva nustumiami i šalį, nors 
didžioji ir plačioji Winnipego 
visuomenė tokios tautybių tra
dicinės šventės dar nenorėtų pa
leisti, kas rodo jų masinis atsi-

j’ems tenka kovoti su milžiniš
kais sunkumais ne tiktai namie, 
bet ir svetur. Einant Toynbee 
dėsmais, jiems priklauso ateitis.

Liūdnesnio vaizdo vargu ga
lima įsivaizduoti. Bet jei imsi
me pagrindan olando Huzingos 
skelbiamas mintis, tai vaizdas 
visai pasikeičia. Jos pranašauja
laimėjimą vakarams.

Prisiminę vien tiktai St. 
Claus, matysime, kad Ameriko
je žmonės moka žaisti ir džiaug
tis. Prieš Kalėdas niekur nepa
matysite krašto ’prezidento pa
veikslo, bet visur matysite St. 
Claus. Kas yra. St. Claus? Nie
kas nežino, kas ir iš kur Jis atsi
rado. Visi žinome, jog tai yra 
žaismas; visi žino, kad St. Claus 
sukelia džiau^šrįičų Kas moka 
džiaugtis, taš*lctįrį<V; kas kuria, 
tas nugalės.” ::«■

Per tokius, etninių grupių su
sibėgimus mes.:kufiaine džiaugs
mą, nes džiaugsĮjįąš yjra “civili
zacijos kūrėjas”. Per tai; mes ieš
kome laisvės, mes. ieškome. 
Magna Charta hominum, mes 
ieškome tos politinės laisvės, 
tos Didžiosios Kartos,- to Di
džiojo Akto, kuris Anglijos vals
tybės buvo paskelbtas kaipo pa
grindinis įstatymas, dėl asmens 

..ir politinės laisvės žmogui 1215 
metais karaliaus Jono. Tas Di
dysis įstatymas žmonijai (Ver- 
f assungsgezetz), kilniaširdišku
mas (Magnanimity), didžiadva
siškumas (Grossmut) ir 1.1. ir 
-tuo įstatymu didžiavosi ir dar 

-‘.tebešididžiuoja. visas pasaulis 
net iki pat šių. laikų. Tai ir yra 
MAGNA CHARTA — tas Didy- 
;sis Aktas (tas DIDYSIS džiaugs
imo įstatymas žmonijai. K-Str.).

Tad neapleiskime panašių ef- 
'ninių grupių festivalių, nes jau 
'dešimties metų laikotarpyje pa
stebimas‘nuovargis, silpnėjimas.

lankymas.
Tad mes lietuviai winnipe- 

giečiai, įsivedę tokias gražias 
metines tradicijas — etninių 
grupių festivalius, folkloramas. 
nepamirškime, neap leiskime. 
Dirbkime visi kartu, nesiskirs- 
tykime į vienokius bei kitokius 
politinius kromelius. Susitikę 
nežiūrėkime į vienas kitą, kaip 
giliai druskoje išmirkytais, su
rauktais veidais, nes tas kenkia 
sveikatai ir net grožiui.

Bene teisingai A. Lukas š.m. 
“N. Lietuvoje” Nr. 31-32 straips
nyje “Į popietę savuose namuo
se" rašė: “Pasirinkto ir sau už
sibrėžto tikslo žmonės siekia 
įvairiai, dažnai net klastos, melo 
ir pavydo skraistėmis prisiden
gę. Pavydi kitiems puikesnės iš
vaizdos, laikysenos, iškalbos, 
gabumų moksle, jo turimų me
džiaginių išteklių etc.”

Mes tokius festivalius rengda
mi atrandame džiaugsmą, nes 
■džiaugsmo žmogus, kaip jau mi
nėta, yra civilizacijos kūrėjas. 
Tad ir mes būkime tas Homo 
Gaūdens. Tuo keliu eidami grei
čiau priartėsime prie Nepri
klausomos Lietuvos atkūrimo, 
kur ir bus mūsų gyvenimo aukš
čiausias tikslas, džiaugsmas ir 
visų mūsų lietuvių paguoda ir 
viltis. Jei visi kartu mokėsime 
džiaugtis, tad visi būsime civi
lizacijos kūrėjais ir išeisime 
nugalėtojais.

K. Strikaitis

ŽINO, KĄ DARO '•

— Sakoma, jog pora būna lai
mingesnė, jeigu vyras ir žmona] 
yra skirtingų ypatybių. :

— Tikra tiesa! Dėl to aš ir 
ieškau turtingos žmonos...

i
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 heaSashe tablet. And more pain reliever than any 
Anacin ceratines that strength regular strength headache 
with safety. • tablet. Gives you safety you
- Like aB leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin starts with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions.

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 ........................  $5.00

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 I
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 i
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SENO ŽMOGAU
Niekas nenori pasenti. Mes 

norime gyventi, turime patyri-' 
mo, kurį sunkiu darbu įsigijo- i 
me. Po 60-65 metų amžiaus, tai 
eik į pensiją, nes tavo patyri
mas bei žinojimas nereikalin
gas. Yra jaunesnių, kurie užims 
tavo vietą. Mes nenorime sutik
ti su faktu, kad amžius turi ri
bas. Mes nenorime priimti to, 
kas seka — mirties.

Jeigu mes galėtume, tai su
jungtume savo gyvenimo paty
rimus su jaunystės energija. 
Deja, to negalima padaryti. Tik
tai iš dalies galima. Bet pirma, 
negu senatvė 'bus pakreipta 
priešinga kryptimi, problemos 
pasilieka su mumis tos pačios. 
Su tomis problemomis turime 
arba turėsime susidurti.

Mes girdime sakant: “auksi
nis amžius”, ir tai skamba gra
žiai, bet kai žmogaus nekanki
na ligos, gailestis, rūpestis, bai
mė ir vietnavė, tai likusieji 
“auksiniai metai” gali būti lai
mingi senatvėje. Yra žmonių, 
kurie tuos “auksinius” metus 
vadina “pražūtingais” metais. 
Paklaustas vienas senelis, kaip 
jis jaučiasi, sulaukęs 70 metų 
amžiaus, atsakė: “Jaučiuosi 
taip, kaip skęstančio laivo įgu
la”. Jis palygino save su laivu, 
kurį bangūs ir vėjas sudaužė ir 
išmetė į krantą.

Daug dirbančiųjų žmonių lau
kia pensijos, kad vėliau galėtų 
laimingai pagyventi. Bet svajo
nė dažnai apvilia. Žmogus savo 
jėgas skiria darbui ir neturi lai
ko pasiruošti pensininko gyve
nimui. Išėjęs į pensiją, įgauna 
keistą savijautą, kad jis jau ne
betinka darbui. Mano draugas 
galvojo kitaip. Dar bedirbdamas 
prisipirko knygų, kad išėjęs į 
pensiją turėtų laiko jas skaityti. 
Bet išėjęs į pensiją, nė vienos 
knygos neperskaitė, kai prie na
mo buvo daug ko veikti. Kitas.

S PROBLEMOS
kuriam prie namo nereikia nie
ko daryti, pasijunta įžeistas, 
jaučiasi niekam nereikalingas 
ir mano, kad jo fizinės jėgos ne
gali prilygt prie jaunesnių 
žmonių.

Bet tai ne viskas. Seni žmo
nės turi savo sveikatos bei fi
nansinių problemų, ypač netur
tingieji darbininkai. Jie kenčia 
baimę nuo kriminalo, vienatvės 
ir kitų problemų, gyvenimui 
pasikeitus, ypač kai miršta vy
ras ar žmona, o vaikai eina savo 
keliais. Senatvė Amerikoje ta
rytum liga. Senas žmogus, kuris 
neturi iš ko gyventi, priverstas 
eiti į “senelių namus”, kur pa
tenka dar į didesnį skurdą ir 
greičiau užbaigia savo skurdžias 
dienas. Seno žmogaus jauni 
žmonės nemėgsta, laiko nesvei
ku, nešvariu, nors būtu daug 
švaresnis už plaukais apžėlusį 
jaunuolį.

Mūsų laikais tokia padėtis, 
kad senesnio amžiaus žmonės 
mažiau ir mažiau gerbiami. Yra 
daug nelaimingų tėvų, kurie 
kenčia gėdą nuo savo vaikų. 
Vaikai nelaiko savo pareiga tė
vus užlaikyti. Seniau Amerikoje 
senesnieji žmonės buvo respek
tuojami ir gerbiami. New York 
Daily News . rašo, kad juodžiai 
ir “latinos” savo tėvus gerbia, 
bet baltieji aplamai negerbia. 
Yra daugiau kaip 300,000 žmo
nių virš 65 metų amžiaus, kurie 
gyvena pigiausios rūšies landy
nėse, pigiausiuose koteliuose, 
kur nesaugu, nešvaru ir viso
kiais būdais išnaudojami, pa
niekinami, tarytum kokie gyvu
liai. Apie medicinišką globą jau 
nėra nė kalbos.

Pensininkų gyvenimas toliau 
bus sunkesnis, jeigu pragyveni
mo sąlygos nepasikeis, ekono
minė būklė nepagerės. Be pa
jamų ištekliai greit išsibaigia. 
Net ir tie, kurie buvo susitaupę

pinigų senatvei, liks neturtingi. 
Infliacija yra žmonijos nelaimė, 
vedanti į bankrotą. Infliacija 
lygi gambleriavimui. ir balanso 

i negalima suvesti.
Prie esminių pensininko sun

kumų prisideda ir kiti trūku
mai: gryno oro stoka, nuolatinis 
sėdėjimas sendina kūną, kojų 
raumenys įgauna mėšlungį, nes 
kraujo apytaka sumažėja. Re
tas kuris pensininkas į gamtą 
išvyksta, kai dabar laukuose ar 
miškuose siautėja blogos valios 
paaugliai, narkotikų naudotojai 
ir panašūs tipai.

Mačiau žmonių, kurie dar tu
rėjo neblogą sveikatą, bet kai 
buvo atskirti nuo savo artimų
jų, visiškai neteko laisvės ir no
ro gyventi. Prieš trejetą metų 
valdžia “supurtė” visokios rū
šies senelių prieglaudų laikyto
jus, žinoma, dėl pasipelnymo, 
tai daugelis tokių senelių ma
rintoju atsidūrė teismuose.

Vienas epizodas man neuž
mirštamas. Prieš 50 metų aš 
vykdavau į Indianos valstybinį 
parką tapyti. Kartas nuo karto 
matydavau kaip viena moteriš
kė su savo nedidele manta at
vykdavo į parką stovyklauti. 
Žinoma, tais laikais buvo sau
gu. Vieną rudenį, jau spalio mė
nesio pabaigoje, atvyko ir ta 
pati moteriškė. Naktis buvo vė
juota, ąžuoluose staugė vėjas ir 
■girdėjosi ežero bangų dūsavi
mas. Ryte išlindau iš savo pala-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JmrIw, A KISS IN TH B DARK. Plkintilkų ir Intytnh? nuvtykh 

UMniytML paimti lž gyvenimo. Lengva* ttUlm, gyva raiba, stažial liJeine 
UJO paL Kaina S2JK).

Dr. Jtnut ». KanČIut, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvai latortio 
antranki nuo pat aenuJu tmilu Dd pokario metu. Vidutinio formato 1C 
xL, kainuoja 13.00.

Dr. JtmM b. Kvnflvi, VYTAUTAS TH B GRBAT. Istoriniai DIJC Vy 
■auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvei valrtyoei ir Jo« kaimynu i-toriia 
111 pal. Kaina S3.00. Kietaia vWtliaia $4.00.

Dauguma Hu knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis Jas b 
ritas knygas galima irigytt atsilankiu* 1 Naujienas arta atsiuntus čeki ai 
Mnlgtoe perlaida
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I)R. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
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JO, VISUOMENtS VEIKtJG IR RAiYTOJO ATSIMIHIJWUS
Dr A. J. — MINTYS IR DARBAI. 230 p<L, Ued>BČiu« 1P08

roetn Jvykluf. Jablonakic Ir Totoraičio iaunar dienai Ir rad 
rttpCnlm- SR.09
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Mlnkttais rtriellala tik 

Dr- A. J. — AUKlTA KULTŪRA tlAUROt IMOHtS
KeUon4w pe Ruropa IrpOdŽlel. Dabar tik 

vtalotytl palty, atvluetva feekj 
gundyt SAą,
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ST. PETERSBURG, FLA.
Niūrus kaip veidas be šypse 

nos būtų mūsų pasaulis be žy
dinčių gėl ų ir kaip nejaukus 
dangus nakties tamsoje be ži
bančių žvaigždžių.

Sekmadienį, rugsėjo 2 d., St. 
Petersburgo Lietuvių klubo sa
lėje įvyko šaunus pakylis ir tai 
^au anti as šių pastariųjų dvie
jų savaičių bėgyje, šį kartą sa
vo artimųjų ir b čiulių l.nksmai 
nusiteikusiame gausiame būry
je uolus mūsų lietuviškosios 
veiklos rėmėjas p. Antanas Lu

pinės ir mač:au, kad skersai ke
lio tos moteriškes ant krūmo ša
kų audeklas sniegp įlenktas.

Ka: susipažinau su ja. pasakė 
vardą — Mae. Ji buvo lenkė, 
buvusi mokytoja. Ji taip mėgs
tanti gamtą, kad negali pakęsti 
miesto gyvenimo. Girdi: kaip 
gražu, kai ryte pauščiai gieda, 
o grynas oras — tai jai vienas 
malonumas. Porą kartų ją par
vežiau į Chicagą. Bet jos sesuo 
nenorėjo, kad ji traukinėliu va
žinėtų į Sandūnus, įprašė ją į 
prieglaudą.

Kitą pavasarį Sandūnuose su
sitikau josios seserį, kurios pa
klausiau apie Mae. Ji atsakė: 
“Mae yra prieglaudoje, bet 
esanti labai nepatenkinta. Ne
patenkinta ir aš, padariusi klai
dą. Sesuo Mae dabar nelaimin
ga. Atidavė tai prieglaudai visą 
savo turtą ir gyvena kaip kalė
jime. 6 vai. ryto prievarta varo 
į koplyčią, laiku turi būti prie 
stalo; jeigu pavėluoja, tai lieka 
nevalgiusi. Niekur neišleidžia, 
verčia dirbti skalbykloje, virtu
vėje ir pan. Ji jaučiasi kaip 
paukštelis narve”.

Sic transit gloria mundi...
M. Šileikis

kas paminėjo ^avo garbingo am
žiaus 75 ąsias metines.

Svečiams užėmus j.ems skir
tas vietas prie puikiai žydinčio
mis gėlėmis papuoštų stalų, pra
sidėjo linksmi pokalb;ai ir vai
šės. Stalai buvo baltai nukloti 
ir gaus ai apdėti mūsų šeiminin
kių gausiai gamintų įvairių 
valg ų — šiltų ir šaltu. įvairių 
gardumynų ir l'nksrr.ybės gėri
mu. Buvo ir garbusis ’ Napoleo
no pyragas”, kurį šeimininkės 
teikėsi svečiams asmeniškai pa
tiekti. primindamos, kad nebijo
tų dar kartą prašyti.

Kada svečiai jau buvo ganė
tinai pasistiprinę, prasidėjo ce
lebranto sve kinimai. palinkint 
jam sveikiausių ir sėkmingiau
sių metų. Tuos sveikinimus už- 
baigėm "Happy Birthday” ir “Il
giausių Metų” dainų melodin
gais garsais.

Poetas Milton kadaise yra iš
sireiškęs. kad moters ve’kloje 
negalime rasti nieko įdomesnio 
už jos namų ruošos studiją gė
ryje ir už jos gerus darbus sie
kiant savo vyrą išaukštinti.

Tikiuosi, kad nebus perdėta 
pasakius, kad dėka p. Lubienės 
ryžto, darbštumo ir sumanumo 
minėtas tikslas buvo atsiektas. 
Pokylis buvo puikiai paruoštas, 
sėkmingas ir dalyviams bus pa
likęs n e p a mirštamą įspūdį. 
Viešnagė užsitęsė iki saulėly
džio, svečiams linksmai laiką 
leidžiant ir linksmas dainas dai
nuojant. J. Kr s.

— Viceprezidentas Mondale 
kandidatuos tame pačiame są
raše su prez. Carteriu. Jis ne
nori nieko bendro turėti su gu
bernatoriumi J. Brown.

— Paragvajuje yra daug vo
kiečių. pagerinusių žemės ūkio 
derlių didelių plotų laistymu.

į JAY DRUGS VAISTINE |
| 2759 W. 71st St., Chicago, UI. |

* RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- ž DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 3
i i Atdara šiokiadieniais nuo ; •
’ | X. ( I

;; 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. ; t
I* Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak. ;;

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206 įi
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Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos Už LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl....... .............. $10.00

. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir n dalis.

Minkšti viršeliai $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai-------------------------- $15.00

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Cekj reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerj pašto išlaidom*.

$10.00
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Kaip JAV LB dirba “naudingą” Lietuvos 
laisvinimo darbą

šešių punktų “sutarties’’ pirmame punkte pasaky
ta kad “ALTas ir Bendruomenė” dirba naudingą dar- 
bą Lietuvos laisvinimo byloje. Pažiūrėkite, kaip ta mū
sų Bendruomenė tikrai tą “naudingą” laisvinimo dar- 
bą^dirba. .

f. Metų metais net jau ir dešimtmečiais Bendruo
menės vadai ir-veikėjai (teguLir. ne visi jų, bet ir ne 
vienas, ar keli) visokiais būdais" ir priemonėmis griovė 
ALTą, kaip jau buvau aiškinęs pirmame šios temos sa
vo straipsnyje, paskeltame IX. 10 “Naujienose”. Tai, 
vadinas, JAV LB. “naudingas.” Lietuvos laisvinimo 
darbas . . . • "

2. Irgi jau ne metai ir ne dveji, o visą eilę metų 
trukdo ALTui rinkti jo ir VLIKo laisvinimo darbui au
kas Vasario 16-sios minėjimų progomis, kaip tas būda
vo daroma anksčiau. Steigiant Amerikos Bendruomenę, 
jos steigiamasis komitetas LOKas aiškiai buvo pareiš
kęs, kad Vasario 16-sios progomis aukos renkamos tik
tai ALTo, ne Bendruomenės, bet JAV LB tą Įsipareigo
jimą seniai “pamiršo”...--Ji aiškina, kad* kiekvienas au
kotojas Vasario 16-sios progomis gali duoti auką, kam 
jis nori, atseit, net ir ALTą griaunančioms organizaci
joms... Pastaraisiais keliais metais JAV LB susigalvo
jo naują būdą “pasigrobti” ALTui ir Tautos Fondui 
skirtas Vasario 16-sios proga aukas. Ji užbėga ALTo 
aukų rinkėjams, už akių ir Vasario 16 progomis ren
ka aukas Į savo kasą, kuri jau ir. šiaip yra pakankamai 
pilna. Tai irgi JAV LB “naudingas” darbas “Lietuvos 
laisvinimo byloje”.

3. Savo niekinimais ALTo, jo organizacijų ir veikė
jų gerokai pakenkusi jo autoritetui ir pakirtūsi juo lie
tuvių visuomenės pašitikėjimą, JAV LB vadovybė ėmė
si žygių pakirsti juo pasitikėjimą ir JAV valdžios 
centrinėse įstaigose, kur ALTas jau keturiasdešimt me
tų atstovauja Amerikos lietuvius, jų vardu kalba ir jų
valia reiškia. Ji smurtu savavalės veiksmais įsibrovė i

tas JAV valdžios centrines Įstaigas atstovauti tiems pa- 
tiems lietuviams, kuriuos gi keliasdešimt metų atsto
vauja ALTas. Ką gi tas reiškia? Tas reiškia JAV LB 
vadovybės ALTo visišką nepripažinimą Amerikos lietu
vių atstovybe. Kodėl? Todėl, kad Bendruomenei Įsibro
vus Į tas Įstaigas, ALTas turi iš jų pasitraukti, nes gi 
dvigubo atstovavimo iš vis negali būti. Aut—aut, tai
gi : arba — arba, ALTas ar Bendruomenė T e rt i u m 
non datum, taigi, trečio pasirinkimo nėra.

Tai va, koks JAV LB “naudingas” darbas toje 
“Lietuvos laisvinimo” byloje! Tolesnių aiškinimų ne
reikia.

P. Stravinskas

Sekretorius Cyrus R. Vance, Įsakęs sovietų amba- VIKTORAS KAROSAS 
sadoriui Anatolijui Dobrininui, atvykti Į Valstybės de- 
pertamentą, o kai jis praeitą penktadienį ten atsirado, 
tai Įsakė ambasadoriui pranešti sovietų valdžiai, kad 
sovietų kariai, išlaipdinti Havanoje Prieš dvi savaites, 
būtu išvežti namo. 
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Prieš 17 metų tuometinis sovietų premjeras Nikita! 
Chruščiovas, beklausydamas sovietų maršalų, į Kubą ! 
buvo atgabenęs sovietų raketų. Paskui ir Kubos darbi- > 
ninkai jau buvo iškasę šulinius toms raketoms Įstiprin- > 
ti, bet tuometinis prezidentas John F. Kennedy, pasita- i 
ręs su saugumo taryba, pasiuntė Chruščiovui ultimatu-' 
mą — tuojau raketas vežtis namo. Amerikos vyriausy- Į 
bė neleisianti rusams jokių atominių ginklų iškelti ir^ 
Įrengti Kuboje. Chruščiovas nenorėjo atšaukti raketų 1 
iš Kubos, bet kai pamatė prie Kubos artėjančius JAV 
karo laivus, tai įsakė sovietų transporto laivams apsi
sukti ir grįžti namo. Sovietų valdžiai buvo aišku, kad 
JAV neleis atominių raketų Įrengti Vakarų Že
myne. 'i

Sovietų valdžia iki šios dienos nedrįso atomo bom
bų vežti Į Kubą ar kurią kitą Vakarų Žemyno valstybę, 
bet prieš dvi savaites jie atsiuntė į Havaną 3,000 sovietų 
karių. Juos apgyvendino šalia Havanos. Kuriam tiks
lui sovietų kariai buvo reikalingi, iki šio meto niekos 
tiksliai nežino. Be atominių ginklų, 3,000 sovietų karei
vių mažai ką gali. Viena atominė bomba juos užverstų 
vienoje duobėje. Juos lengvai galėtų likviduoti keli lėk-^ 
tuvai arka taikli karo laivo artilerija. Permesti Į ki-«į 
tą valstybę rusai negali, nes čia neturi pakankamai 
transporto lėktuvų, o karo laivai tolimesnėms kelio
nėms dar neparuošti. Nebent jie būtų čia atvežti Cast
ro valdžiai ir visai jo sistemai ginti, bet nieko daugiau. 
Visi žinome, kad komunistinė sistema įsigali tik tose 
valstybėse, kur Įsigali sovietų armija. Kubos gyventoja?, 
iš patirties sužinoję komunistinės sistemos atneštą ne
priteklių ir badą, pradėjo kelti balsą prieš Castro val
džią. Jį gali apginti tik sovietų kariai, kurie šaus Į kiek-i£auna oficialaus pripažinimo 
vieną kubietį, kuris drįs suabejoti komunistine sistema 
ar jų vadu Castro.

Kiekvienam kyla klausimas, kuriam tikslui Mask
va atsiuntė brigadą karui paruoštų kareivių Į Vakarų 
Žemyną? Iki šio meto sovietų valdžia tokio žingsnio 
tiksliai nepaskelbė.

Esame tikri, kad sekretorius Vance užklausė Dob
rynina, kuriam galui sovietų kareiviai atsiųsti į Kubą?
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Dobryninas, jeigu ir žinotų, tai nepasakytų.

(KOMENTARAI)
Juo-
pre-
Vil-
pra-

šio 
gali

Jau senokai perskaičiau 
zo Kralikausko “Draugo” 
mijuotą romaną “Įkaitę 
niaus akmenys”. Nuo pat
džių mane ragino pasipiktinę 
skaitytojai kietai atsakyti į pa
gieža ir neapykanta persunktą 
romaną.

Atidėliojau šį nelemtą užda
vinį diena iš dienos, stūmiau sa
vaitėmis, bet pagaliau reikia 
pasisakyti šiuo nelemtu klausi
mu. Težino visi — pradedant. 
“Draugo” redakcija, kaip kny
gos leidėjas ir mecenatas, jury 
komisija ir pačiu autorium, kad 
Lietuva nėra vien mužikų kraš
tas, paskendęs'chamižiųe, ir jos:’ 
inteligentija nėra sudaryta vien 
iš bbskurantų.

Visas romanas, vaizduojąs ne
va istoriniu požiūriu vykusią 
DLK religinę kovą XVII a. pra
džioje, yra persunktas panieka 
Lietuvos reformacijai, degančia' 
neapykanta kung. Jonušui Rad
vilai, o reformatai, provoslavai 
bei kiti “eretikai” pristatomi 
kaip paskutinieji niekšai.

Jei šis romanas būtų išleistas 
paties autoriaus ar kokios nors 
privačios leidyklos, galima būtų 
Į visą reikalą numoti ranka. 
Bet lietuviškos išeivijos sąlygo-: 
se “Draugas” pretenduoja atsto
vauti “visiems lietuviams” ir 
“tikram krikščioniškam tikėji
mui”, tad jo premijuotos knygos

aureolę. kuria neva užantspau
duojamas autoritetingai visos 
lietuvių tautos nusistatymas 
duotuoju klausimu. Vien tais 
sumetimais negalima tylėti.

Suprantu, kad kėlimas 
opaus klausimo spaudoje 
sukelti bereikalingus ginčus ir 
aistras įvairiai tikinčių ar gal
vojančių lietuvių tarpe. Priedui, 
okup. Lietuvoje vyksta nuožmi 
kova už pačios lietuvių tautos 
išlikimą, jau nekalbant apie jos 
laisvę. Tokiose sąlygose ir tokiu 
laiku reikėtų vengti propagan
dinio tipo literatūros skleidimo, 
kuria yra užtvinkdyta tarybinė 
Lietuva, ir prie kurios tenka 
priskaityti Juozo Kralikausko 
romaną “Įkaitę Vilniaus ak
menys”.

Propagandinio tipo literatu-- 
riją premijavimas neprasidėjo su? 
šiuo Kralikausko romanu. Prie 
jų tenka priskaityti taip- pat 
“Draugo” premijuotą K. Alme
no pornografinį ir protarybinį 
romaną “Sauja skatikų” ir Ana-: 
toli j aus Kairio antisemitinį ro
maną “Po Damoklo kardu”.

Propagandinėje literatūroje, 
kaip tai puikiai žinoma iš tary
binių pavyzdžių, nėra ir negali 
būti objektyvios tiesos atsklei
dimo, kas išskiria meno kūrinį 
nuo propagandinės tipo litera
tūros ąr bulvarinės chaltūros. 
P r o p a gandinėje literatūroje, 
manipuliuojant kartais tikrovi
niais, kartais pramanytais fak
tais, Įvykiais ar vaizdais, siekia
ma priešingų ideologijų ar reli
gijų moralinio ar psichologinio 
sugriiuždinimo, ir tuo pačiu lai
ku savųjų ideologijų ar religijų 
iškėlimo į herojines padanges.

Palikę “Draugą” nuošalyje, 
paklauskime jury komisijos, 

neva sudarytos iš literatūros ži-

Į novų, kodėl neįstengė atskirti 
meno veikalo nuo propagandi
nės chaltūros? Šioje vietoje pa
kartosiu Balio Sruogos nustaty
tą kriterijų vertinant literatūri
nį veikalą:

“Literatūros kūrinys, teatro 
spektaklis turi neišvengiamai 
kelti vieną ar kitą mintį, klaup
simą, idėją, kitaip jis tuščias 
barškaliukas. Menas tik tada 
gali atlikti savo funkciją, kai 
yra amžinųjų bendražmogiškų- 
jų porblemų kėlėjas”.

Lygiai šia citata pradėjau sa- 
vo komentarus, vertindamas to 
paties autoriaus, taip pat “Drau
go” premijuotą romaną/‘Marty
nas Mažvydas Vilniuje”! Savo 
išsamia analizę anuomet 4. pra
laužiau susidariusią tylą, išėjus 
šiam kūriniui, ir iškėliau jo di
delę vertę lietuviškai- raštijai.

Anuomet rašiau: “Jo kūrinys 
skina kelią naujai mrrrcfat-nau- 
jai galvosenai, naujai pažiūrai 
į praeitį ir dabartį,.. 'Autorius 
perkėlė skaitytoją, į tą amžių, 
kada lietuvių tauta žengė pir
muosius žingsnius į naujųjų am
žių epochą, nuo kurio ją nubloš
kė svetimos reakcingos jėgos”.

(Bus' daugiau)
• - * - ~ w -i r' -

Mokesčių didinimas 
Chicagoj neišvengiamas
CHICAGO. — Majore Byrne 

pirmaisiais savo administraci
jos jnętais n eišy engiamai’ ‘turės 
didinti mokesčius, pasakė mies
to biudžeto direktorius D.. H. 
Halder. ..

Jis pridūrė, kad “labai-sun
ku” išvengti ligšiolinių mokes
čių didinimo ar išgalvoti kokią 
svarią" priežastį pąįamoitis, • no
rint subalansuoti, apįę $1.4 bili
jonu miesto biudžetą 1980 Tinę- 
tąms. . , ..... į • O5 • s

Halder pasakė, • jog labai Tne- 
įtikėtihay kad. būtų galimaiš
vengti iki šiol • praktikuojamo 
mokesčių didinimo biudzetuiTš- 
balansuoti, . . ... A i

Visi Amerikoj gyvenantieji žmonės žino, kad so
vietų kariai atsiųsti parengimo sumetimais, todėl mes 
visi pritariame sekretoriaus Vance pareikalavimui is-
vežti visus rusų karius iŠ Kubos.

Japonai siūlo naujų 
automobilio

LONDONAS, Anglija. . Ja-' 
ponai, pagamino naują keleivinį 
automobilį, kuris sunaudoja dar 
mažiau gazolino. Mažiukas 
“Dalmcus” turi penkerias' duris 
ir vienu galonu gazolino turėtų 
nuvažiuoti 51 mylią. Tiek pa
siektų važiuojant vien greitke
liais. Miesto trafiko sąlygomis 
galonas nuvežtų 34 mylias. Au
tomobilis gali pasiekti iki 99 
mylių per vai. greičio.

— Buvęs prezidentas Gerald 
Ford neskuba mestis kqx^cm dėl 
respublikonų partijos pirmeny
bės kandidatuoti į prezidentus. 
Jis nuspręs paskutinę minutę.

: Baudžiavos laikai Lietuvoje
: iki 1863 metų sukilimo

(IŠ ANDRIAUS RYLIŠKIO IR JO SENELIO 
ANUPRO ATSIMINIMŲ)

į LIOKAJŲ KALBOS VILNIUJE 1860 M.
Z (Tąsa)

Antradienį prie arklidės dėdė Juozas atnešė 
•; liokajaus rūbus. Vežikas pakinkė Į karietą porą 
i arklių. Mes abu susėdame ant vežiko pasėstės. 

Dabar dėdė-Juozas mane pradėjo “mokyti’’. Sus
tojus karietai prie dvaro paradinių rūmų durų, 
drąsiai pridūrė:

— Anuprai, nebūk liurbis.
Ponia Jaloveckienė žiūrėjo pro lango užuo

laidas. Rūmų kambarinė mane egzaminavo “Eg
zaminus”, matomai, išlaikiau, nes vėliau visuo
met lydėdavau kelionėse ponią Jaloveckienę, 
kaip liokajus. Porą geni arklių kinkydavo į ma
žą karietą p. Jaloveckienei kur nors važiuojantis 
tarnų imdavo su savimi kambarinę ir mane lio
kajaus pareigoms. Pačiam ponui Jaloveckui va
žiuojant kinkydavo šešis arklius į didžiąją ka
rietą. Po porą arklių į tris gretas. Senas liokajus 
visuoi’.. ‘t važiuodavo karietos gale.

Atsimeni- abu Jaloveckai vyko Į Vilnių I860 
m, })o ‘Visų Š' entės” (lapkričio bėn.). Karieta 

’■ gerai nudažyta ir ją traukė šeši gerai nupenėti 

arkliai. Jis apsistojo savo namuose Vilniaus prie 
miestyje. Po dviejų dienų Į Vilnių atvažiavo ru
su caras Alekandras II. Abu Jaloveckai buvo ca
ro pagerbimo pokilyje.

Vežikai paliko prie karietų lauke, o mes lio
kajai atsidūrėme erdviame tarnų kambaryje, ba
liaus namuose. Vieni seni ir aš jaunius buvome 
laisvi.

Po trejeto valandų ir mūsų kambario stalas 
pradėjo prisipildyti užkandžiais ir gėrimais. Se
ni liokajai blaivi būdami kalbėjosi apie savo dar
bus ir skundėsi senatve. Jie išsigėrę pasirodė įdo
miais palitikieriais. Mano 17' metų jauniaus at
mintis buvo imli, tik visko nesupratau, o klausi
nėti nedrįsau.

* Jie kalbėjo, kad dabartinio caro tėvas Mika
lojus I Prieš karūnavimą (1826) liepęs Rssijos 
valstybės ženklo dvigubo aro sparnus nupiešti 
taip, kad atrodytų jie paruošti kilti ir skristi. Ca
ras Turkiją su panieka vadinęs ligoniu ir norė
jęs užimti josios sostinę Konstantinopolį. Mat: 
rusų carai laiką save Bizantijos imperatorių Įpė
diniais (nuo 1453 m.). Caras, prisidengęs orto
doksų tikybos globėju ir bandydamas Vakarų 
Europą, 1853 m. okupavo turkiškąsias provinci
jas: Moldaviją ir Valachiją.

Turkija paskelbė Rusijai karą 1854 m. Tur
kija, Anglija ir Prancūzija pasiuntė savo laivy
nus su kariuomenėmis į Krymo pusiasalį prie Se
vastopolio tvirtovės.

Caras Mikalojus I gyrėsi tvirtovės neįvei
kiamumu. Sevestopolis krito 1855 m. vasario 
mėn. Caras iš apmaudo, paėmęs nuodų, mirė. 
Valdžia paskelbė, kad carui susirgus plaučių už
degimu netikėtai Įvykęs plaučių paraližius ir 
nuo to miręs. Juk Mikalojaus tėvą carą Povilą L 
pasmaugus šiauliškiam Platonui Zubovui, irgi 
panašiai buvo skelbiama. Mat, ortodoksų tikybos 
dogma nusako, kad caras yra Dievo pateptasis 
žmogus žemėje ir todėl savižudybė nesiderina su 
jojo dieviškąja vietininkyste žemėje.

Dabartinis caras Aleksandras II visų įvykių 
blogybę mato baudžiavoje. Antra vertus, jam gė
da, kad jo sostinėje viešai laikraščiuose talpina
mi skelbimai kad prieinama kaina parduodamas 
baudžiauninkas, tinkąs kiemsargiu arba jauna 
baudžiauninkė mokanti virti, tai jis savo karū
navimo dieną, 1856 m. rugpiūčio mėn. viešai pa
reiškęs jį supantiems aristokratams apie numa
tomą baudžiavos panaikinimą.

Baudžiavos panaikinimas paliesiąs dvarinin
kus ne tik Rusijos, Lietuvos, bet ir Lenkijos. 
Mat, Lenkijoje ir Suvalkijoje jums esant vokie
čių valdžioje baudžiauva panaikinta prieš Pran
cūzmetį (1807 m.), Rusų baudžiavos panaikini
mo įstatymai numatą pagilinti žemės reformą ir 
dvarus žymiai apkarpyti.

Savo interesams apginti dvarininkai Lenki
joje Įkūrė (1858 m.) agrarinę “Žemdirbystės 
Draugiją” su centru Varšuvoje. Prie lenkų “žem 

dirbystės Draugijos” prisidedą ir Lietuvos žem
valdžiai.

Rusijos caras 1858 m. lankėsi Varšuvoje; -ir 
ten jis buvęs priimtas triumfališkai. Vilnius tais 
metais nuo Varšuvos neatsilikęs “Žemdirbystės 
Draugijos” pataikavimai rusų carais papiktinę 
lenkus patriotus, kaip ir lietuvius, sukėlę praga
rišką agitaciją prieš tą “Žemdirbystės Draugija” 
ir rusus.

Dabar caras grįžtąs iš Varšuvos, kur buvę 
suvažiavę, rusų caras, Austro-Vengrijos impe
ratorius ir Prūsijos princas pasitarimams. <

Karūnotiesiems (besisvečiuojant, Varšuvoje 
Prieš monarchus įvyko nedraugiškos demonsb 
racijos. Pasirodo lenkų tauta buvo gerokai pa
veikta (1830 ir 1848 m.) revoliucijų,siautusių Eu
ropoje.

enkų pažangioji inteligentija, meisšėrpnys 
ir amatininkai reikalavę rasų valdomiesiems val
stiečiams laisvės, nemokamai Žemės ir net paša-- 
linti rusus iš Lenkijos ir Lietuvos.

Lenkų pažangioji inteligentya, • miessionys 
to ,kad monarchų atsilankymas Varšuvoje š. m 
lapkričio mėn. sutapęs su trisdešimtmečiu bei jo 
minėjimu (1830 m.)» Įspūdinga demonstracija 
Varšuvoje baigėsi tautinėmis — revoliucinėmis 
giesmėmis ir dainomis bei šūkiais ir šauksmais: 
“Valio laisvei“. ,

(Bus daugiau)
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

. 3907 Wut 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTQMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 St. T»L 737-5149

Tikrida. akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

Vali asai susitarimą. Uždaryta treč.

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
<449 So. Pulaski Rd. (Crewford 
Medical Building) Tel. LU 5 6448 
Pnima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
©YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinikos 
/ĮfcKgdnos direktorius

S. Mftnbėim Rd^ Westcheetwr, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas ąntrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tat: 562-2727 arb< 562-2728

Pažaislio vienuolynas

J. VENCLOVA

LIETUVOS POLITIKA, 
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS

J. Venclova yra paruošęs, parašęs ir išleidęs visą eile 
Lietuvos ir lietuvių tautos praeitį liečiančių knygų. Jis 
naudojosi lietuvių, ir užsieniečių studijomis bei doku
mentais. “Lietuvos politika” yra paskutinioji jo studija. 
Šią ir kitas J. Venclovos knygas galima gauti, jeigu jos 
dar neišparduotos, “Naujienose”! N. Red.

(Tęsinys)

O kas įvyko, kai sovietų 
tankai ėmė riedėti i Lietuvos 
žemę? Vilkas atsidūrė Vakaruo-

• se, o tauta palikta.be vadovybės 
Į ir neparuošta įvykiams”. Reiš

kia, toks optimizmas buvo klai
dingas, kuris lietuvių tautai ne
paprastai daug pakenkė. Rasi-

j naudojant tik pasyviniu pasi-i 
f j priešinimu, gal būt, susilaukta

■' Ofisu 2652 WEST 59th STR2ET Sovietų Sąjungos lengvesnio
■’ T#I. PR 8-1223

DR.LEONAS SEIBUTIS
< , . INKSTŲ, PŪSLĖS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 83rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telef.: 776 "880 
Ruidtondjo* telefu 448-5545 i

Lietuvą bei savo tautą, kurie,

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR ON1RURGAS 

Ssndra praktika, sp*«. MOTERŲ Ilges.

režimo. Nebūtų tiek daug žuvę 
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečūd. lietuvių, ar deportuota į Sibirą, 

o gal ir Mažoji Lietuva būtų 
prie Lietuvos prijungta, apgy
vendinant ją daugumoj lietu
viais ir pan. .

SAVOSIOS’ TAUTOS 
ŽUDYTOJAI

niaii2-4 vaL popiet ir kitu laiku 
šMfiri RBitarha*.

Aparatai - Protezai. 5fS3. ban
dažai. Speciali pagaibe lotoms. 

•jArch Supports) ir t t.

i

zisv W«st 63rii St„ Chicas*. IH. 60629
T»tef.; PRbspect 8-5084 l

; Iš viso, kas buvo paminėta, 
aiškiai gaunasi išvada, kad lie
tuvių tautą žudė ne tik jos plėš
rūs kaimynai, bet ir patys lie- 

— Į tuviai, svetimų žalingų įtakų
M ji f n k : aplipti, nemažai prisidėjo prie
.f V- It> Į 1/ A .1 savo tautos žlugdymo bei žudy

mo. Mūsų tautps veteranas prel. 
prof. M. Krupavičius savosios 
tautos žudytojais vadina tuos 
lietuvius, kurie bent kuo prisi
deda .prie savo tautos žlugdymo, 
<3 savo tautos nusikaltėliais — 
“visokios rūšies internacionalis
tus, kosmopolitus, kurie tėvynės 
meilę iškeičia į bet kurią. savo 
asmeninio patogumo, ir malonu
mo meilę” (117 p.). Prof. A. Be- 
nedietsen (17- 234) pareiškė: 
“Judas, miserable soul who for 
favour and gifts, betray their 
country”. Iš to išeitų, kad tie 
lietuviai, kurie vienokiu ar ki
tokiu būdu išduoda savo tėvynę

£

DR. Č. K. BOBELIS
Prostatos, inkštų ir šlapumo 

i takų chirurgija.

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

DR. A. MILIUS
Moterų figos, chirurgija.

5037 Central Avė.
St. Petersburg, Fla. 33710

Tel (813) 321-1004

PERKRĄUSTYMAl.

*

Ltldlmal — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA 

R. iERĖ NAS 
<r«L WA 5-8063

RADIJO illMOS VALANDOJ 

Vb*» Karimu S WOPA,

madienlo iki penktadienio 3:00 
—&30 vii. popiet SeJtadieniaiu

V«di|a Aldana Daukut
Tęia?4 HEmlack 4-2413

7159 $•. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 46429

.

M “Lietuvos Aidai’
■£ -KAZĖ BRAZDtlONYTĖ

ProgrtnvM v»d4|»

Ktedlen nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

vf»o» laidos iš WOPA rtotie*. 
banga 1490 AM.

Petaraburg. Fla., 6:30 vtL p.p. 
mŠ ttotlea 1110—AM banga.

2646 W. Hat SfreM 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374
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VOLDEMARININKAI VOKIEČIU 
OKUPACIJOS METAIS ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

(Tęsinys) .
“Taip, pone generole, bet mū

sų vyriausybė ir aš pats mano- greit baigsis”, 
me, kad dabar karo metu, ir 
ypač pas mus Lietuvoje, kuri 
dabar yra artimiausiame karo 
veiksmų užnugary, karinė val
džia turi nė tik didžiausią, bet 
ir aukščiausią galia”.

Abudu vokiečių generolai tru
putį šyptelėjo. Aš kalbėjau 
toliau:

“Todėl aš ir atvykau pas 
Tamstą pareikšti visų mūsų di
džiausio nepasitenkinimo ir su- ■ 
sirūpinimo šiuo reikalu ir pra
šyti sustabdyti dabar Kaune ir į 
provincijoje tebevykstančią ak-! 
ciją prieš žydus”.

Mačiau, kad mano pareiški
mas nepatiko generolui, bet jis ' 
greit susivaldė ir pradėjo tei
sintis, kad tai esanti Gestapo 
darbo sritis ir kad karinė vado- > 
vybė negalinti turėti didesnės!

ir nesirūpinkite, visa ši akcija

Vadinasi, vyriausias karinės 
vadovybės atstovas Lietuvoje 
kalbėjo ne apie akcijos sustab
dymą, bet apie jos baigimą.

Palydėjau generolą von Pohl 
jo automobily iki Vienybės aikš
tės ir iš ten pėsčias nuėjau į Lie
tuvos vyriausybės rūmus.

Minister!ui pirmininkui nega
lėjau pranešti nieko džiuginau-, 
čio, nes iš generolo von Rocques 
lūpų išsprukęs sakinys, kad 
Gestapo akcija prieš žydus tu
rėsianti greit baigtis, nieko ge
ra nesakė, kadangi galima buvo 
suprasti, jog numatytas skaičius 
žydų.greit būsiąs sunaikintas ir 
tuo pačiu ir pati akcija prieš 
juos baigta. Turėjau tik mažą 
sat'skaciją pačiam sau, kad bu
vau padaręs viską, ką to meto 
sąlygomis galėjau padaryti. 
1948 spalio 28 dieną gen. Itn. >

"Išmintingieji supras". — Dan. 12:10.
Brangūs broliai, Dievas leido mums gėrėtis stebėtinais dalykai. Dieve 

malonei padedant mes susipažinom su daugeliu dalykų, kurie mūsų tėvams 
buvo paslaptimis. Mes sužinojom kas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susivie* 
nijus su Kristumi jo karalystėje, ateis pažadėtasis “visu žemės tautų palai
minimas“. Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą šen ir ten ir Žinojimo 
padaugėjimą”. Toliau pranašo pasakyta, kad bus didelis tautų “suspaudi
mas” ir kad “išmintingieji supras”. 0 iš kur tas jų supratimas? Jų suprati
mas arba išmanymas ateina i juos nuo dieviškosios išminties, kurios jie 
gauna nuolankiai priimdami Dievo Žodi, šventąjį Raštą, kuris buvo parašy
tas jų pamokymui ir suteikimui jiems tikrosi^ išminties

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika & Evans

svetimiesiems p a t a įkandami, įtakos visam šiam reikalui. Ge- 
skriaudžia savo tautos praeitį ir. nėrolas von Pohl pritarė mano; Karl VGn Rocques Nuernberge 
žemina jos kultūrą, gėdinasi minčiai, kad ši Gestapo akcija Į J^vo nuteistas kaip karo nusr 
savosios kalbos, baiminasi lietu- jaudinanti vietinius lietuvius j 
viškumo ir pan., žodžiu, kurie • 
bent kuo prisideda prie savo 1 
tautos žlugdymo, tektų laikyti ■ 
savosios tautos žudytojais bei ■ 
savatautažudžiais. O pagal prel.1 : 
prof. M. Krupavičių, savosios' ; 
tautos žudytojai ne tik nusi-‘ 1 
kaista savo tautai bei tėvynei, 1 
bet taip pat nusikalsta Visaga- ■ 
l.ui Dievui. Teologijos daktaras : 

.vysk. Fr. Haas (Man and Socie
ty, 1952) savo tautos žudymą ■ i 
laiko nuodėme. Reiškia, Dievas : 
leido lietuvių tautai gyventi ne. 
tam, kad patys lietuviai savo; 
žalingais darbais ar apsileidimu 
ją numarintų. . į

Lietuvių tautos nelaimei, kaip 
Lietuvos istorija byloja, lietuvių 

,.tautoj nuo. seno netrūko ir ne
trūksta .savosios tautos žudyto
jų. Nekalbant apie senovės kai 
kuriuos kun’gaikščius, lietuvių 
bajorus ir Lietuvos valdovą Al
girdą, kuris padėjo pamatus lie
tuvių rusinimui, tenka paminėti 
Lietuvos valdovą Jogailą, kuris, 
anot pačiu lenku istoriko A. Le- 
V7;cki, buvo susitaręs su lenkais 
(1"86) lietuvius asimiliuoti bei 
lenkais padaryti. .Vietoj kad 
įsteigus Lietuvos Bažnytinę pro
vinciją, kaip buvo padaręs tai 
Lietuvos karal'us Mindaugas, 
jis Lietuvos religinius reikalus 
pravedė tvarkyti Lenkijos vys- . 
kupatui, ir v:etoj kad įkūrus 
Lietuvos universitetą Vilniuj, . 
jis savo gausiais pinigais atnau- .

gyventojus. Po ilgesnio pasikal-’ 
bėjimb šeimininkas pareiškė, į 
kad apie lietuvių nuotaikas ir' 
apie mano pareiškimą jis pairu! 
formuosiąs aukštesnes instanci-’ 
jas. Tuo pasikalbėjimas ir buvo' 
baigtas. Buvau patenkintas, kad 
nors tiek pasiekiau. Bet atsisvei-: 
kindamas gęn.- von Rocques vi-' 
sai netikėtai užpylė man šalto i 
vandens ant mano galvos. Atsi- Į 
sveikindamas ir paduodamas ■ 
man ranką, jis pasakė:

“Pone generole, nesijaudinkite,

MOW TO OJTANDOE&Ė EEESN PINEAPPLE

G9ow TRATA PLUMP AND FRESH- 

LOOKING PINEAPPLE HAS FOUHt 
A HOME W YOUR KITCHEN ,Y0U 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY TO OTT AND SERVE 
THIS DELICACY. WELL,ITTOULX’H'1 
BE EASIER..

jino Krokuvos universitetą ir j 
jam pavedė* tvarkyti Lietuvos j 
švietimą. Tokiu'būdu jis padėjo; 
pagrindus lietuvių tautos lenki-1 
nimui. Be to,, tenka prisiminti 
vieną iš didesnių lietuvių tautos 
žudytojų, tai lietuvį išsigimėlį į 
J. Pilsudski (Giniotą), kuris pa-J 
sidarė didžiaus;as Lietuvos prie- j 
šas: jis su savo bendrininkais 
užgrobė amžiną Lietuvos sosti
nę Vilnių su beveik arti pusės 
lietuvių etnografinių žemių 
(prof. dr. K. Pakšta). čia žiau
nai persekiojo lietuvius ir viso
mis priemonėmis naikino lie
tuvybę.

Bet ir pastaraisiais laikais, 
kada mūsų tauta randasi išny
kimo pavojuj, jų netrūksta. Jie 
yra svetimųjų sufanatizuoti ir 
dėl to pilni išdidumo. Jie bai
minasi lietuviškumo bei lietuvių 
tautos dvas:os gaivinimo ir bau
gina lietuvius su lietuviškais šo
vinizmais. Jiems kultūringas 
yra tas, kuris dirba svetimie
siems bei žmonijai. O kad savo ' 
tauta gali išnykti nuo žemės pa- • 
viršiaus ir kad ją reikia gaivinti ' 
bei gelbėti nuo galimos pražū- I 
ties —jie sau galvos nekvaršina. 
Lietuvių tautos išlikimo klausi
mu jų širdys yra šaltos ir sąži- 1 
nės apsamanojusios.

(Bus daugiau)

kaltelis 20 metų kalėjimo.
Po kelių dienų vėl atsilankiu

siam pas mane rabinui Sniegui 
galėjau tiek pasakyti, kad mė
ginau vokiečių kariuomenės va
dovybėje tuo reikalu ką nors 
laimėti, tačiau iš to, kas man 
pavyko patirti, jokių optimistiš
kesnių išvadų negalima dary
ti” (Kovose dėl Lietuvos II, 
307 p.).

Laikinajai vyriausybei rūpėjo 
ištraukti iš tarnybos vokiečių 
vykdomai ekstermi nacijai ir 
Klimaiti. Jis buvo surastas ir 
iškviestas į vyriausybės rūmus 
ir generolai St. Pundzevičius bei 
M. Rėklaitis visu savo autorite
tu stengėsi jį paveikti. Jei jis 
atvyko herojiškai nusiteikęs, tai 
iš pasikalbėjimo išvyko be anos 
herojinės nuotaikos. Ar tas pasi
kalbėjimas, ar kas kitas pavei
kė, bet netrukus jis pasitraukė 
iš tos kuopos, kuriai buvo va
dovavęs.

(Bus daugiau)

— Brežnevas pasiuntė Kubos 
premjerui Castro sveikinimo te
legramą už gerą neutraliųjų 
valstybių konferencijos prave
damą. Castro išvengė konferen
cijos susikilimo.

. — Vitas Gerulaitis laimėjo 
antrą vietą U.S. Open teniso 
turnyre.

SUSIRINKIMŲ

Našliu, našliukiy ir pavieniu asme
nų klubo susirinkimas ivyks rugsėjo 
mėn. 14 d. 7 vai. vak. Vyčių salėje, 
2455 W. 47 St Visi nariai ir prijau- 
člantieji yra kviečiami atsilankyti. 
Bus aptariami kiūto reikalai. Po su
sirinkimo — vaišės. V. Cinką

Laidotuvių Direktoriai

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

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-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

IVVl"

Lithuanian Nat:o:ial Democratic 
klubo susirinkimas įvyks trečiadienį, 
rugsėjo 12 d . Janie’s salėje. 4258 So. 
Maplewood Ave.. 7 vai. vak. Po susi
rinkimo bus vaišės.

Bernice Žemgulis, rast.

I&EM0VE THE PINEAPPLE FR6M BOTH SWELLS. HALVE 
HOUT VEMGTMWISe. 5UCE OFF CORE (TOP PORTION ) 
6F EACH QUARTER. CHUHK pKUlT. PUT BACK N THE ( 
0ą£LL — AH ATTpLTlVt

b ’

((Lay the pineapple on ws 
iSIDE.Wrm A LARGE, SHARP 
'KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 

BOTTOM THROUGH IHECKOWH.

T?O REMOVE THE FRUIT, 

INSERT A CURVED KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL ANO 
CLTTALL THE WMP AROUND

LAST YtAA 2^FO SCMOOL- 
AGĖ CHILDREN
TMg AG5S OP 5 AND u. 
WSR8 KILL ID BY MOTO* 
VEHICLES *< THE U-l. 
Charles m. haym, 
PREKDENT OP THC CM1CA3O 
MOTO* CLUB, ASX* t«YTRS 
TO BE especially alert 
BOR CHILDREN K>W THAT 
SCHOOL tl X AESSICX

Ciucagos

Lietuviu

Laidotuvių
/

Direktorių

Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArdi 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel: L Atarei 11 3-35W

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TA: YArd, 7-11M. 1121

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
??itWEST 23rd.PLACE . 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos HiUs, III. 374-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911

MAUJIENOl. CHICAGO 8. ILL Wednesday. September 12,

i

palikta.be


Tautos šventė - Rugsėjo 8-oji
Marquette Parke

(R) LB nes Marquette Parko 
Apyl nkės valdybos ir parapi
jos klebono A. Zakarausko rū
pesčiu, .m. rugsėjo 9 d. parapi
jos bažnyčioje, kaip kiekvienais 
meta.s. taip ir šįmet kartu su 
Švč. Merg. Marijos gimimo 
švente buvo atžymėta ir Tautos 
šventė — Rugsėjo Aštuntoji.

Jau 10 vai. ryto rinkosi Val
dybos nariai ir visuomenė prie 
parapijos mokyklos aikštės. Su
sirinko ypač gausus būrys mo
terų ir merginų, pasipuošusių 
tautin’aih rūbais, virš 40 asme
nų. Keliant vėliavas, jų pager
bimui buvo pusračiu išrikiuotos 
moterys ir merginos, dėvinčios 
tautiniais rūbais.

Vėliavos pakeltos 10 vai. 15 
min. Keliant Amerikos ir Lietu
vos vėliavas buvo sugiedotas 
tautos himnas. Vėliavas pakelti 
buvo pavesta Sibiro tremtiniui 
J. Kreivėnui. Po to, organizaci- 
jos su vėliavomis žygiavo i baž
nyčią iškilmingoms pamaldoms, 
kurios prasidėjo 10,30 vai. Vė
liavas lydėjo moterų ir merginų 
garbės sargybos. Bažnyčioje vė
liavos buvo išstatytos prie alto
riaus, kur buvo atnašaujamos 
šv. Mišios.

Mišių auką prie altoriaus ne
šė dvi jaunos merginos: Ramu
nė Tričytė ir Diana Maskoliū- 
naitė, lydimos ponios Valerijos 
Orentienės, su ■ gėlių; puokšte. 
Auką atidavusios, nuėjo, prie šo
ninio altoriaus — Šiluvos šven
čiausios mergelės, ir ten padėjo 
gėlių puokštę.

M!šias atnašavo prelatas Tu- 
laba, neseniai atvykęs iš Romos, 
ir pasakė tai dienai pritaikintą 
patriotinio turinio gražų pa
mokslą. Apeigoms pasibaigus, 
iš bažnyčios vėliavos buvo iš
kilmingai išneštos ir palydėtos 
Į narapiios salę. j

Po mišių buvo kavutė ir už- 
i kandžiai pas p. A. Vaičiulienę, j

1 vai. 15 min. popiet prie Ma
rijos aukšt. mokyklos organiza- 
ciios su vėliavomis rikiavosi iš
kilmingai eisenai į parapijos- 
bažnyčią, kur buvo pamaldo?.- 
svenč:ausios Mergelės garbei.! 
Procesijoje su vėliavomis dalyki 
vavo š’os organizacijos: bažnyf 
tinės organizacijos, Seselės Ka-?. 
zimierietės, Don Varnas posto 
veteranai, Kolumbus Vyčiai,; 
Lietuvos Vyčiai ir (R) LB-nės 
Marquette Parko apylinkė.

Iš IZarijos aukšt. mokyklos iki 
parapijos bažnyčios procesija iš
kilmingai, su vėliavomis, pražy-l. 
giavo atvira gatve. Bažnyčioje}/ 
atlikus apeigas, organizacijos 
tuo užbaigė dienos programą.

(R) LB Marquette Parko apy
linkės valdyba nuoširdžiai dė- J--
koja visoms savo apylinkės mo-1 Clarks., Surpmit, Pa., yra. atvy- 
terims, narėms ir nenarėms, ku- kęs. Čikagon. Ta progą jis ląn- 
rios dalyvavo Tautos šventės j. kėši Naujienose, pasikalbėjo su 
minėjime pasipuošusios tauff- J redaktoriais aktualiais spaudos 
niais rūbais. Tuo jos rodė didelį ir kultūros bei politiniais -reika- 
tautinį ir patriotinį subrendimą.
o kartu buvo graži pačios šven- sūnaus foto nuotraukų parodą 
tėš 'puošmena. ‘‘ - Modernaus meno muziejųj’ei Pa-

Apylinkės valdyba kreipia di- Todoje išstatyta; 118 nuotraukų 
delį dėmesį šiam moterų rate- Iš. tautiniuinąžūmų..gyYępįfno 
liui ir reiškia pagarbą bei pade-1 Amerikoje. Paroda tęsis iki rug- 

- ------ ------- ——--------- ---- ------- J sėjo 30 d. šiomis -drenomis kny--
J* T f cm -i— i u. -r.. ' — _ -   v  - ~ . 1 . , • i - -r .t-x 1 •

Lietuvos kariuomenė buvo gerai ginkluot* pagal to mato karo reikalavimus. Čia matomas priešlėktuvini* daliny*.

ką už nuolatinį tautinės veiklos Petersburg Beach, Fla., pratęs- 
dama prenumeratą, savo gerus 
linkėsimu atlydėjo $10 auka. 
Dėkui.

rėmimą. Ypač’ai tenka padėkoti 
organizatorėms ir nenuilsta
moms darbuotojoms pp. Vikto
rijai ' Orentlehei. Aleksandrai 
Vaičiulionienei ir Delfinai Tri
dienei'. J- blr.

Rašyt. Liudas Dovydėnas;

lais.. Taip pat jis- apžiūrėjo savo

Modernaus meno muziejuje" Pa

rs. tautiniu,, mažumų.. gy yępįfno

Tlarametis patyrimas — sąžiningas darbas j n'° novelių rinkinys “Vasaros
T ♦ v • ~ r > • 1 1 • . • M T*1 • 1 A /r TJei ruošiatės keliauti ę- kreipkitės į Lietuvių Įstaigą •

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, Ill. 60643

vidudienis”. Išleido A, Mackaus 
knygų leidimo fondas, ,344 p$L, 
kainuoja 8, doleriai.

' — Frank J. šeštokas iš St. ;Pe- 
tersburg Beach, Fla’., ilgametisTelef. 312 238-9787

• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, trankinių, laivų kelio- , .
nių (cnūses), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- Čikagos gyventojas, visuomenes 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus;s veikėjas ir Nauiienū rėmėjas, 

pratęsdamas prenumeratą, ■ at
siuntė sveikinimus ir gėruš lin
kėjimus,' taip pat parėmė Nau-

Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiamę infer, 
macijas visais kelionių reikalais.’ x -’ ' v’f ■

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisia rezervuoti vietas 
Iš anksto — prieš 45 - 60 dienų. . - - ; , -. .

. Taip pat dėkui Gulfport apylin
kės tautietei, užsisakiusiai Nau-PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ į j ienas iki šių metų pabaigos* bet

Visf lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas _
pavardės prašiusi, neskelbti. . ..

Elena Jankauskienė; St.

-— Vincas Ausevičius iš Mar
quette Parko be raginimo pra
tęsė prenumeratą ir ta proga pa
rėmė Naujienų leidimą $7 auka. 
Dėkui. Taip pat dėkui tos apy
linkės tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas vienam mėnesiui tin
kamiau susipažinti, todėl pavar
dės prašiusiam neskelbti.

— Vladas Civinskas, kultūri
ninkas, spaudos darbuotojas ir : 
knygū leidėjas, yra atvykęs iš i 
Floridos Čikagon. Ji galima su
tikti Terros prekyboje, 3237 W. 
63rd Street.

— Iš tolimos Argentinos, Bue
nos Aires, p. J. Maziliauskų šei
moje Toronte.? lankosi Alicija 
Zdanavičiūtė, , norėdama dau- 
giau pažinti Kanados gyvenimą 
ir -Kanados lietuvius. Toronte 

-žada pabūti porą mėnesių.

— Žemaičiiį Kultūros klubas- 
rugsėjo 15 d. minės savo veik-, 
los 40 metų sckaktį Anelės sa
lėje, 4500. So. Talman Avenue. 
Ta proga, 2 vai. popiet, ruošia 
sukaktuvinį banketą. Nariams 
vaišės, nemokamai, o jų sve
čiams — $8. Šia proga Žemai
čiai Naujienų palaikymui skiria 
$15 auką. ■ • *■ Valdyba

• JAV LB (R) Cicero Apy
linkės Valdyba jrengia Tautos 
Šventės minėjimą š. m. rugsėjo 
mėn. 16 d. 11:45 vai. ryto Šv. 

-Antano—parapijos—salėje, 1500 
So. 49 Ct., Cicero, III. Kviečia
me visus. Valdyba

Įtardamas suvedžiojimu, 
kirviu nukirto galva

NEW YORK.— Policijos pra
nešimu, toks Woodrow Webb, 
36 metų amžiaus, kirviu nukirto 
galvą į bažnyčią einančiam dia
konui Robertui Williams, 43 m., 
įtardamas, kad jis suviliojęs jo 
žmoną, kuri dabar yra atsisky
rusi. Diakonas Williams buvo 
atvažiavęs į Light House bažny
čios Brooklyne sekmadieninę i 
mokyklą. Bažnyčios dar nepa- j 
siekus, jis buvo iš pasalų už- ; 
pultas ir kirviu nukirstas.

Žudikas Woodrow Webb, bėg- JgUDRAITIS REALTY 
.damas nuo jį besivejančių'pa-j 

rapijonų, savo kruviną kirvį 
įmetė į kanalizacijos kanalą,, 
bet netrukus buvo policijos su
gautas ir rastas jo kirvis. • >

L ESTATE.
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, tam* — Pardavlmwt 
REAL ESTATE FOR SAL^

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I: U

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas i
t - fį »

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7*7747

8 KAMBARIU mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas. 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir Šv. 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47,000.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS JRENGIMAL.. T 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit,, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS.

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

DĖMESIO > 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensminl«ehn« 

----- Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

[vairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600. !

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas'
2646 West S^th Street’ i 
Tel.’ REpubIic- 7-194T

Kennedy ir nori, ir bijo
WASHINGTON. — Preziden-įj iu namus Brighton Parke: 4349 So.

SAVININKAS PARDUODA

falman — 3 butu po 5 kambarius, ir 
2633 W. 43 St. — 2 butų po 5 ir 4 
kambarius, taip pat patalpa krautuvei.

Telefonas 254-5636
nuo 8 vai. ryto iki 4 vai. popiet

Siuntiniai į LietuvąJ 
ir kitus kraštus.......

P. N EDAS, 4059: Archera Ave-.^ 
Chicago, III. 60632. Tel. r A 7*5980

IN TOWNBUSS. OPP.
Biznio Proga — Mieste

tas Catteris sekmadienį panei
gė gandus, esą, senatorius Ken
nedy jį prašęs nebekandidatuoti 
į prezidentus antram terminui 
1980 metais, o Demokratų par
tijos nacionalinis pirmininkas 
tokias paskalas pavadino dė- j
mesio nevertas. J 3RIGHTON PARK — tavern with

o i i i -T ;mall restaurant (serving lunch on-,Sen. Edward Kennedy, kuns y) also 4 room apartment in rear, 
kritikavo Carteri dėl io nusista- J Excellent location. Call for appoint- 

• ‘ • I nent after 3 P.M. 284-5911.

savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa- 
žinti ir jas užsisakyti. 1-

1 *

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

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

nimo vajaus talką!

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENr

tymo sveikatos apdraudos ir 
energijos klausimais, praeitą sa
vaitę pranešė, kad jo šeima at 
sisakė opozicijos prieš jo kandi
datavimą į prezidentus.

Atlantos laikraščiai rašo, kad 
seru Kennedy pažadėjęs nevė- 
liau lapkričio mėnesio pasakyti 
New Yorko gubernatoriui Hugh 
Carey ir senatoriui Daniel P. 
Moynihan, ar jis stos į kovą dėl 
kandidatūros į prezidentus. ’

HELP WA?<!TED — MALI
Darbininkų Reikia

TOOL & DIE MAKER
Experienced die maker to maintain 
lies in metal stamping plant. Good 

salary and insurance benefits.
Call Ken Girard

p C.J.B. — 3161 N. Elston
I /• : 267-2794

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 « TsI. WA 5-2787 
Didelis pasiiinkimas geros rūšies įvairių prekių.

' MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

— Pirmadienio Chicago Sun- 
Times paminėjo, kad kun. dr. 
J. Prunskis bando išryškinti lie
tuvių laikyseną karo metu.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. 
NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

~ MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St.', Chicago, HL 60629. — Tel. WA 5-2737

— Sovietų atstovai nori geru 
santykių su Vakarų Vokietija, 
bet jie nenori kalbėti apie rusų- 
vokiečių santykius, buvusius 
prieš 40 metų.

• HELP WANTED
EXPERIENCED BENDING MACHINE 

: SET-UP & OPERATOR. PAID'VACA
TION, HOLIDAYS, BENEFITS.

APPLY IN PERSON: .

Automatic Bending Co.
: 2880 W. 48th Place, Chicago

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
SHEET METAL

Setup experience helpful. 
Lead man. Setup & operate.

456-7300
Ask for Bill

• 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 fratemalinė 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 

M apdraudų savo nariams.

SLA apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieSko pėlrio, na- 
r riama patarnauja tik savišalpos pagrindu.

o’ Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali r
Susį0enijime, apsidrausti iki $10,000. ___

SLA — apdraudžia ir Taupoiūąja apdrauda — Endowment '
•• Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 

aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

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

SLA — kuopu 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
New York, N. Y. 10001

W. 30th St.
x To!, (ill) 543-2210

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons< 
W e 11 s peržiūrėta, “Sūduvos 
išleista knyga su legališkomi 
formomis.

Knyga su formomis gaun< 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chics 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

Juozo šmotelioATSIMINIMŲSKIRSNELIAI
Graži, lengvai skaitoma i 

| įdomi 250 puslapių knyga su 
krauta autoriaus troboje.

I Čikagos ir apylinkės lietuvis • 
skirsnelių mėgėjai, prašomi ai

I vykti ir knygą pasiimti. Kitu 
IĮ gyvenantieji prašomi užsist-
II kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai 
11 Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

DIE SETTER
Experienced. Progressive dies 
& automatic feeds. Benefits.

267-2794

C.J.B. INDUSTRIES
3161 No- Elston

KILLS FLEAS! KILLS TICKS!
/ Gentle . .
/ JJ Kri \ pump action fagJyJA will not 

frighten pets.
L? £ Sergeants 

viepetc^epeapfe

©1979 M.tier Morton Company, a sobvdorv of 
A H Rooms Co., Rchmond, 23230

— Specialus ambasadorius R. 
Strauss mano, kad jam pavyks 
suvesti izraelitus ir palestinie
čius deryboms. Sadatas pilnai 
pritaria JAV pasiūlymui.

m š imk; u s
Notary Publift- 1,-12=^? 

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

šymai ir kitokį blacikai. '

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208W. 95th St igL 
-Everg—Park,—UV— 

60642, - 424-8654- V.
State Farm Fire and Casualty Company

Apdrausta* perkraustymaj 
iš Ivairiy atstumy. .. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1882 arba 376-5996

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčfai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tel 476-5635"

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, UI- 60629

TheDi-Gel

į Di-Getaddstoits

Di-GeLc. _ ______ . .
The Anti-Gas Antacid, j ■

HEAPT DISEA'

NAUJIINOS, CHĮCĄtO A* KX Wednesday, September 12, lįiį




