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RUSU NA
; VLIKAS RAGINA JAV KELTI PABALTIJO

; KLAUSIMĄ MADRIDO. KONFERENCIJOJE;
“Pabaltijo klausimo iškėlimas Madrido Konferencijoje, svars

tysiančioje Europos saugumą ir bendradarbiavimą tarp Europos 
valstybių, yra gyvybinės reikšmės septynių milijonų lietuvių, 
latvių ir estų išsilaikymui”, pareiškė VLIKo pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis birželio 26 dieną Washingtone. Jis kalbėjo-JAV Atstovų 
Rūmų Užsienio Reikalų Komisijos Tarptautinių Organizacijų Pa- 
komisio apklausinėjime.

“Helsinkio Konferencijoje Eu-
■ ropos saugumo ir bendradarbia
vimo' klausimais”, pabrėžė dr.' 
Bobelis, “Jungtinės ‘ Amerikos 
Valstybės pritarė VIII Principui 

.'. apie tautų lygias teises ir lais
vą apsisprendimą. Todėl šio 
principo pažeidimai turėtų būti 
viešai. diškutuoj Ami .1980 metų 

A''Mačirido Konferencijoje. Mes 
esame įsitikinę, kad estai, < lat
viai ir lietuviai niekad nenusi
lenks Sovietų Sąjungos pavergi
mui, kolonijiniam išnaudojimui 
ir: genocidiniam, rusinimui”.

Savo parėiškime dr. Bobelis 
taip pat aptarė - Molptovo-Rib-. 
bentropo sutarti, .Lįętųyos. oku
paciją, Jungtinių Amerikos Vals
tybių politiką Lietuvos 'aĮžvil- 

_ _ giu, Helsinkio sutarčių pažeidi-

’ ’ PEN KONGRESU) DALYVIAI 
; < ; PASIUNTĖ' TELEGRAMĄ 

VIKTORUI PETKUI -

Tarptautiniame PEN. Klubo 
h Kongrese,-, r vykusiame:; Tiepos 

15-21 dienomis Rio -ide/Janeiro 
mieste, Brazilijoje, dalyvavo 275 
rašytojai; iš:50 PElCcėnff^'Vik
toro Petkaus klausimą atskirai 
iškėlė prieš -keletą metų į JAV. 
emigravęs rusų .poetas Josifas 
Brodskis ir Paryžiuje' gyvenan
tis čeku rašytojas Pavelas Tig- 
ridas.- "Buvo kalbama apie Pet
kaus sunkią padėti Čistopolio 
kalėjime ir. raginama kreiptis į 
sovietu vyriausybę, prašant iš
leisti Petkų Į laisvę. Be to. iš 
PEN Klubo sesijos į Sovietų Są
jungą, pasiųsta telegrama Ana-. 

. tolijui ščaranskiui ir Petkui, 
abiem , kalinamiem toje pačioje 
kameroje. Telegramoje sakoma: 
“Mes,’ 44-ojo PEN Klubo Kon- 

. greso,.nariai, sveikiname jus už 
y. jūsų .drąsą”. Telegramą pasirašė 

PĘN Klubo pirmininkas, pęru- 
vijietis. romanistas Mario Var
gas Llosa, žymi Meksikos rašy
toja Julięta Campos, Helena Po- 
niatowska, Tigridas, bei 20 
PEN Klubo delegacijų iš Angli
jos, Amerikos, Izraelio, Argen
tinos ir kitų šalių.

. Lietuvius šiame Kongrese at- 
stovavo dr. Stasys Goštautas, 
dėstąs Lotynų Amerikos litera

tūras Bostono universitete. Jis 
dalyvavo Rio de Janeiro televi
zijos programoje, kur kalbėjo 
apie lietuvių. rašytojus. išefvijo-

KUBOJE RUSAI SAUGO 
ATOMINES RAKETAS

je. Iš Kongreso nuvykęs į Bue
nos Aires, dr. Goštautas davė’ 
tris pasikalbėjimus Argentinos į 
svarbiems laikraščiams apie 
PEN Klubo problemas ir lietu
vių' literatūros klausimus. ... ;

Rio de Janeiro Kongreso da
lyviams, žurnalistams ir stebė
tojams buvo išdalinta 400 eg
zempliorių Tomo Venclovos pa
rašytos ir Tautos Fondo išleis- • 
tos lietuvių literatūros apžval
gos anglų ir portugalų kalbo
mis.

Y.i,^

Pati ’ didžiausioji kertamoji kukurūzams kirsti. Ji ne tik juos: nukertą.’ 
bet dar varpas išlukštena, grūdus atskiria ir surūšiuoja, ir viską gražiai 

suriša — maišus ir pėdus.

(Elta)

Smarkus Izraelio 
vady ginčas

TEL AVIVAS, Izraelis.— Chi
cago Sun-Times apdairus ko
respondentas Ray Buchinsky 
praneša, kad Izraelio kabineto 
narių tarpe; kilo'labai aštrus gin
čas, kūris gali suskaldyti kabi
netą. : Susiginčijo vicepičminin- ■ 
kas J. Yadin ir žemės ūkio mi- 
nistėris A. Šarbn. Yadin7 yra 
koalicinės Darbo partijos vadas;

-o—Saron-' yra generolas, —kuris- 
sūmušė Egipto kariuomenę, per
ėjo kanalą ir buvo pasiruošęs 
paimti Kairą, jeigu Izraelio val
džia nebūtų jo sulaikiusi.' Abu 
gina savo garbę ir yra didėli 
užsispyrėliai.

Yadin tvirtina, kad Šarom, 
jam išskridus r Ameriką? Šuklas- 
tojo kabineto nutarimą ir pali
ko dvi kolonijas' Samarijoje. 
Nutarimas liepė kolonijas išar
dyti ir naujų nesteigti. Už ,tokį 
pareiškimą gen. Saron rengėsi 
Yadiną išrengti nuogutį ir vi
sam Izraeliui parodyti, kokš jis j neleistų Nikaragvos maištinin- 
menkūtis.

SMARKUS SUSIŠAUDYMAS NIKARAGVOS
IR HONDURAS PASIENYJE

NIKARAGVOS MAIŠTININKŲ GRUPĖ ĮSIVERŽĖ 
į HONDURAS IR APŠAUDĖ SIENOS. SARGUS 

kariuomenės -štabo viršininkas 
gen. Luis Carrion. Jis pareiškė, 
kad jis nieko .nežinąs. Jis jokio 

■-.įsako: neparuošęs ir nežinąs, kad 
Nikaragvos pasienio jėgos būtų, 
įsiveržusios į Honduras teri
toriją.

Tuo tarpu Honduras© štabas! 
ir vyriausybės organai yra ge-J 
riau informuoti, apie incidentą, j 
Pirmadienio vakarą Honduras 
sieną , perėjo ginkluota sandi- 
nistų grupė, priartėjo prie Gua- 
saulės vietovės ir paprašė ati
duoti jiems Anastasio Somozos 
šalininkus. Kada jiems buvo pa
sakyta, kad jokių Somos šali
ninkų Guasaulėje nėra, tai pra
dėjo šaudyti Į pasienio sargų 
postą.

Pasienio sargų dauguma jau

■-'-TEGUCIGALPA, Honduras.— 
Antradieniu popietę gerai gink
luota Nikara'gvbs' fėvdliucįonįe- 
rių grupė perėjo sieną, pasiekė 
Honduras ’‘ pasienio punktą-, ir 
pradėjo šaudyti Į pasienio sar
gus, sunkiai sužeisdami du 
žmones-.-- -

: Visą Nikaragvos: 'neramumų 
laikotarpį Honduras pasienio I 
sargai- stropiai saugojo pasienį 
ir nepraleisdavo' į Hohdutas te- 

- ritoriją ' jokiųf Nikaragvos revo
liucionierių ; arba' ’nacionalinės 
gvardijos karių. Dabar, kai 
maištininkai laimėjo’, tai gerai 
ginkluota .Nikaragvos ;karių gru
pė įsiveržė į Honduras teritori
ją ir. apšaudė pasienio sargus.'

Honduras vyriausybė tuojau 
pasiuntė į pasienį. kariuomenės 
dalinį, kad atstatytų, tvarką ir

Rasti dideli geso 
kiekiai >

BUCHAREST AS, Rumunija.— 
Kanados atstovas - pareiškė su- 

, važiavusiems, tarptautinės- naf
tos konferencijos specialistams, 
kad Labradoro pusiasalyje rasti 
nepaprastai dideli geso (natūra
linių dujų) sluoksniai, kurių’ iki 
šio meto dar niekas neišnau
dojo.

Labradoro pašlaitėse yra tiek 
daug natūralinių dujų,, kad bus 
galima jas naudoti ilgus įde- 
šimtmečius. Bus sunkiai! Alias
kos šiaurėje pravesti stiprius 
plieno vamzdžius, kad . rastas 
natūralines . dujas . galėtum 
vamzdžiais perstumti į pietus,

.—į didesnius . Amerikos miestus.

KALENDORfcLIS
Rugsėjo 13: Vilfreda, Jonas 

Križ., Tolmiųė, Birmantas.
’ Saulė teką 6:27, leidžiasi 7; 08.

Oras šiltas, lis,

Žinią pranešė kanadietis, kuris 
dalyvavo Labradoro, ekspedici'' 
joje ir bandė daryti apskaičia
vimus. Prudoe įlankoje ameri
kiečiai rado daug naftos, mine
ralinio aliejaus, kuris vamz
džiais siunčiamas į Valdes uostą.

— New Yorke mirė. multimi
lijonierius bankininkas: Andre 
Męyer,; sulaukęs 81 jrn. amžiaus.

karas Įkelti koją Į Honduras
.ritoriją. ... .v,

NIKARAGVOS ŠTABAS
• NIEKO NEŽINO * : :

te-

SOVIETŲ NARLAIVIAI GALI SUSTABDYTI 
ALIEJAUS TRANSPORTĄ į AMERIKĄ

■ WASHINGTON, D.C. — So
vietų narlaiviai. aptarnaujami \ 
statomoje didelėje narlaivių ba
zėje Kuboje, gali labai žiauriai 
pakenkti Amerikos mineralinio;
aliejaus transportui, — Senatui į 
pareiškė sen. Henry M. Jackson.
— Sovietų.narlaiviai gali pa
leisti didoką !skaičių bombų tais 
keliais, kuriais Amerikos trans
porto laivai veža žmones ir pre-

{ kės į Ameriką. Be to, rusai gali 
paleisti didoką skaičių galingų 
minų tais .keliais, kuriuos, nau
doja JAV trąnsporto laivai.

Jackson aiškino Senatui, 
; didokas skaičius specialistų 
ną ir naktį dirba prie uosto 
tvbos darbu. Jau atlikti 
svarbūs statybos darbai, bet dar

kad 
die- 
sta- 
keiiMaskvoj mirė Angolos

-.prezidentas I lieka pastatyti daug įvairių įren-^
MASKVA,-.Rusija. — Pirma- i gimU. Į uostą jau buvo įplaukę 

dieni, po nepavykusios operaci- sovietų karo laivai. Jie gavo 
jos, kasos vėžiu Maskvoje mirė reikalingų degalų, maisto ir iš- 
Ang los prezidentas dr. Agos-jPlaukė i Karibų jūrą, ten ruo- 
tirhu Neto. Sovietų ginklais,išiamų karo ląiyų-manevrų ste- 
patarėjų padedama^ dr ;Neto|kėti ir Karibų vandenimis ei- 
“laimėjo”.pilk \.ii karą u bųvo jnaųrių vandens kelių sekti. At? 
paskelbtas ųvusios portugal’J plaukusieji ir išplaukusieji so-;
kolonij^c prezidentu. Ka:- vietos, vietų karo laivai rodo, kad jau
gyventojai ir:kitn n ..įimtų par
tijų vadai suki1;. į 
vadovaujamą komunistų .vy-.

dabar sovietų karo laivynas, jei
prieš dr ‘Neto norėtų, tai galėtų išardyti da- 

_ j. • j-j baltinį... Amerikos transportą, 
riausybę, rusai, pasiuntė į An-' Sovietų, laivai galėtų apšaudyti 
golą ginklus, o Kubos, diktato- mineralinį aliejų ir kitas. žalią- 
rius — kareivius,- kurie, moka vas. vežančius Amerikos Įaivūs. 
naudoti sovietų.tankus ir kulko-j paleisti Amerikos van-

Dr. < Neto primesta denyse daug pavojingų minų ir 
bombų. Praplėšus ir, padidinus 

1 uosta, sovietu . valdžia galėtu 
atsiųsti Į, JAV pakraščius dau
giau sovietų karo laivų, kurie I 

Neto prašė Maskvą duoti duo-, pacjarytu (jar didesniu nuosto- - 
nos, skolinti pinigų, važinėjo Į | liu. Senatorius Jackson tvirtina. 
Lisaboną ir prašė portugalų vai-; kgd sįatoma iaivvno bazė yra; 
džios pagalbos, bet niekas ne-Į tiktai pradžja> 0 ka(la bus ^jg.j

to? -

rius — kareivius,- kurie, moka vas vežančius Amerikos laivūs*.
' i z ■ ’ • * k -

svaidžius.
santvarka įsistiprino Angoloje 
bet vietos gyventojų gyvenimas 
nepalengvėjo.

davė. Maskva davė ginklus, bet, ta stiprinti Kuba sovietų tv?r. 
nepajėgė duoti duonos. T-A-^|tovė Amerikoje, tai dar nežinia.

. kada bus tamiegojo. Įsibrovėliai rado tiktai prižadėjo duoti maisto ir pasko- * Rejkja išspręsti 1 ’ 
nedidelę sargybų grupę, saugo- Jų, jei praves laisvus rinkimus, j bgzė baigla< • koki d7di~j? turi 
jaučią pasienio postą. Hondūras bet laisvų rinkimų.Neto nega-j išaugti? Kųr‘reikia, nustatyti to

Buvo atsiklaustas Nikaragvos į ritoriją.

vyriausybė pasiuntė 600 karei
vių- pasieniui saugoti, kad nie
kas neįsiveržtų į Honduras te-

ALTOS KONGRESO 'DARBOTVARKĖ

Įėjo pravesti, nes nebūtų iš
rinktas. Jis negalėjo leisti Ku- tor^us ja^soiį. 
bos kareiviams važiuoti narnoj 
nes nebūtu kam ii gint'

Jis 
išeities, be

augimo ribas?,— klausia sena-

IX Amerikos Lietuviu Kon
greso, 1979 m. spalio 13 ir 14 die
nomis. Hollenden House, Cleve
land, Ohio, darbotvarkė:
SPALIO 13 D., ŠEŠTADIENĮ

, 8—10 vaL ryto: Rągistracija.
10 valandą ryto:

: Kongreso1 atidarymas; ’
Darbo prezidiumo kvietimas.

- 'Invokacrja. ' • •’
Himnai,
Mirusių, Tarybos narių pager 

bimasį, , ... : 4
Sveikinimai, t>< .
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininko pranešimas.
Paskaitą- “Helsinkis - Belgra

das - Madridas’’, 'A
Diskusijos pranešimo paskai

tos ribose., .> , ,-y ;• .
12:30.

piečiai.
2 vai. : popiet: nrieš 
tvncJS'uJj* scdvi t-

2 valandą popiet:
Popietinė sesija:
Paskaita “Lietuvos laivės vil

tys šių laikų tarptautinėje rai
doje”,
s Paskaita “Jaunesnioji karta 
Lietuvos laisvinimo darbe”,

.Diskusijos — paklausimai pa
skaitų ribose.
v 4:30 vai. popiet: Sesija užbai
giama.

7 val. vak.: ^Kokteiliai.
8 vai. vak.: Iškilminga Kon

greso vakarienė.
'SPALIO 14 DIENĄ, 

SEKMADIENĮ
9—11:30 vai. ryto: Kongreso 

komisijų posėdžiai.
12 vai.: Iškilmingos Kongreso 

mišios katedroje. ■-
2:30 vai. popietis*

Washingtone labai plačiai ko- 
I montuojamas generolo John K. 

bandė Maskvoje ieškoti I Singlaub tvirtinimas, kad sovie7 
iš ten jau negrįžo. J tų kariai Kuboje saugo atomines 

----- S sovietų raketas, šį savo pareiš
kimą generolas paskelbė Con
necticut valstijoje. Norwich 
mieste išeinančiame laikraštyje 
Norwich Bulletin.

Gen. Singlaub buvo JAV Pie
tų Korėjoje esančios kariuome
nės štabo viršininkas. Jis prisi 

j laikė JAV veikiančių patvarky
mų kariuomenei, bet kai prezi
dentas pareiškė, kad jis rengia
si dar kartą JAV karo jėgų skai
čių sumažinti, tai gen. Singlaub 
padarė viešą pareiškimą Korė-

Jessie Jackson sutiko susi
tikti su Arafatu ir tartis Pales
tinos laisvės reikalais. Arafatas 
nori, kad Jacksonas važiuotų 
į Palestiną ir padėtų vesti kovą.

Baigiamasis Kongreso posė
dis.

Paskaita “Žvilgsnis j okupuo
tą Lietuvą”,

Diskusijos — paklausimai pa
skaitos ribose. £*rcn.

3:30 vai. popiet: '
Komisijų pranešimai: Manda

tų, rezoliucijų;
Kongreso užbaigimas.

jbs spaudoje, priešingą prezi
dento planams. Jis tvirtino, kad 
komunistai pasinaudos JAV ka
rinių pajėgų sumažinimu ir už- 

A-Ji 7ims Pietų Korėją, kaip padarė 
r. ^zys• • a,ts | Vietname. Prezidentas Carteris 

Amerikos Lietuvių Ta-)atleMo generoIą SjnR|aub jš 

štabo viršininko pareigų ir lie
pė tuojau grįžti į Washingtoną.

’ Wash»rigt6nę gen. Singlaub pa- 
tyriėe, kad MAV-vyriausybė pra-

rybos pirmininkas

Kun. Adolfas Stasys.
Amerikos Lietuvių Ta
rybos sekretorius ■»

RUDENS FESTIVALIS
CHICAGO. — Majore Byrne 

paskelbė planus artėjančiam 
Rudens festivaliui.-kuris prasi
dės spalio 13 d. ir tęsis; iki lap-- ■ - 
kr’čio 4 dienos.

Majore J. Byrne tą. festivalį 
pavadino “Chicagos etninių gru-. 
pių atnešto paveldėjimo šventė'h. - -

Daugiau kaip per 100 metų 
žmonės iš įvairių kraštų apsi
gyveno mūsų mieste.; Daugėlas 
jų įsijungė į savo tautiečių bend
ruomenes, tuo būdu sudarydami 
etnines apylinkes. Mes, galbūt, 
per mažai domėjomės mūsų 
vertingu paveldėjimu. Dabar 
yra geras laikas tuos paveldėji
mus sulydinti, kuomet męs pa
tys susiliejame kaip-, geri'-čika- 
giečiai. geri amerikiečiai, — pa
sakė majore.

Spalio 13 dieną grupių festi-
1 vąlis prasidės tautybių eisena 

(Peop’es Parade) pačiame mies-
,ie. Parado-.eisenos priešakyje 
b.us . nešamos JAV ir Chicagos 
vėliavos, kurias seks vėliavos 
visų kraštų, iš kurių yra susi
dariusios etninės grupės.

Paradas prasidės 12 valandą 
dienos nuo Michigan ir. Wacker 
gatvių kampo iki Oak Street.;;

Nuo spalio 14 d. iki lapkričio
2 d. specialiai prirengtas “ru- 
densmobilis" su vaidinimų sce
na važiilės po Chicagos miesto 
apylinkes grojant etninių gru
pių tautines melodijas.

Rudens festivalis baigsis Chi
cagos Internacionaliniu Festiva
liu Navy Pier lapkričio 3-4 dier 
nomis tradicine etninių grupių 
paroda.

Daugiau informacijų gauti? 
Chicagos majorės ofisas prašo 
skambinti telefonu Mayors Of
fice of Special Events. 744-3315.

— Washingtone juodžiai ruų£ 
šia dideli banketą. Prezidentas 
manė, kad jis bus pakviestas- 
svarbiausiu kalbėtoju, bet juo-” 
džiai nesirengia jo kviesti.

dėjusi vesti pasitarimus su Pe
kino vyriausybe, kuri yra pasi
ruošusi keisti politiką JAV at
žvilgiu. Gen. Singlaub buvo pa
liktas Amerikoje, o vėliau prez, 
Carteris jį paskyrė kariuomenės 
štab- viršininku. Jis buvo pa
te :k;r.as naujomis pareigomis, 
bet ir -ėl neiškentė ir padarė 
pareiškimus. visai priešingus 
prezidemo politikai. Šį kartą jis 
pasitraukė, nes sulaužė prezi
dentui duotą pažadą.

Dabar gen. Singlaub tvirtina, 
kadram gerai pažįstama visa fa 
sritis, kurioje laikomos sovietų 
atomo raketos Kuboje. Jis pata* 
ria grietžai rusams - ’ pasakyti, 
kad jie atšauktų visas savo ka
ro jėgas iš Kubos, o jeigu Mask
va to nepaklausytų, tai tada pa? 
vartoti jėgą. ’Gen. J. Singlaub. 
skaitomas gerai, informuotu ir 
gabiu kariu, bet nepajėgiančiu 
klausyti vrčėsntftjųr €*kw



M. ANČIŠKISFLIRTAS SU PRIEŠU

dau-

Apie ••bendradarbiavimą” yra 
labai daug prikalbėta ir prira
šyta. Bet kalbos ir ginčai tuo 
klausimu ne tik nesibaigia, bet 
kai L.-...uu^e užkulisiuose jos 

p ,versti realybe, pvz. i 
j„ummo siuntimas į komunisti
nius kursus. Bendradarbiavimo 
klausimu vadovaujančių politi
niu rė ksnių ir LB atstovų buvot 
White Plains priimtos atitinka
mos aišk cs direktyvos. Deja, 
atsiranda vis daugiau ir
giau asmenų ir grupių, kurios 
jų nepa so ir daro žalą Lietuvos 
laisvinimo veiklai ir visam lie
tuviškajam reikalui.

Kalbant apie “bendradarbia
vimą”, neturima galvoje asme
niškų santykių su Lietuvoje li
kusiais ar Sibiro tremtyje esan
čiais giminėmis ir artimaisiais 
lietuviais patriotais. Tokius san
tykius visi turime palaikyti ir, 
kiek okupacinės sąlygos leidžia, 
juos plėsti. Specifiškai “bendra
darbiavimu” vadiname mezgi
mą bei palaikymą ryšių su 
Maskvos statytiniais ir jai pati
kimais anos sistemos pareigū
nais. kurie negali palaikyti bet 
kurių ryšių su užsieniečiais be 
jos pavedimo ir kontrolės. To
kie pare’gūnąi dirba Maskvos 
naudai ir lietuvių tautos nelai
mei. Todėl ir* bendradarbiavi
mas su jais lengvai gali išvirsti 
išdavimu.

Kaip jau seniai žinome, sovie
tai nedaro niekur jokių nuolai
dų. Todėl, kai leidžiamasi į kurį 
nors bendradarbiavimą su jų 
Įstaigomis bei. jų pastatytais ir 
jų kontroliuojamais' žmonėmis, 
v:skas iše;na jų naudai. Kai ban
doma su jais bendradarbiauti 
kultūrinėje srityje, jie tai pa

naudoja savo propagandai: at
siunčia propagandinių leidinių, 
ir daro propaganda šu jų at
siųstais menininkais ir filmais, 
bet nieko neįsileidžia iš užsienio 
lietuviško: neįsileidžia lietuvių 
kalba kny«i, laikraščių ar žur
nalų, kurtink nėra jiems tar
naujančių komunistų išleisti. 
Neįsileidžia jiems nepatikimų 
žmonių, bet savo agentams turi 
laisvę veikti pagal jų planus bei . 
uždavinius. Kadangi bet kuris 
su jais bendradarbiavimas iš
verčiamas jų naudai, tai tuo pa
čiu ir tokie bendradarbiavimai 
pasidaro pagalba jų propagan
dai, pagalba Lietuvos pavergė
jui, pagalba Maskvai.

Su mums brangiais lietuviais 
okupuotoje Lietuvoje visi sten
giamės bendradarbiauti, sten
giamės palaikyti su jais artimus 
ir asmeniškai abiems pusėms 
labai svarbius ryšius: susiraši
nėjame laiškais ir telegramomis, 
dalinamės dovanomis, siunčia
me pinigų ir siuntinius, gauna
me knygų, gintaro ir kitokių 
dailės dirbiniu. Tačiau tas vis- C
kas yra bolševikinės valdžios 
labai apsunkinta. Saviesiems 
siunčiamų pinigų dalį konfis
kuoja, vadindami tai muitu. Už 
siuntinius plėšia nežmoniškus 
muitus; cenzūruoja ir sulaiko 
la:škus, daro didelį spaudimą, 
kad žmonės iš ten nesusirašinė- 
tų, registruoja susirašinėjančius 
ir jų laiškus, užsienyje gaunant 
čius asmenis, didindami, ir vįe?

; nu. ir kitų KGB vedamas asme
nines bylas.

Kada kai kas išeivių važiuoja 
Į Lietuvą “pabendrauti sū kraš
tu”, juos pasitinka komunistų 
partijos ir valdžios agentai,- ku-

rie juos užima, vežioja, savaip 
informuoja, parodo keletą Lie
tuvos miestų bei istorinių ar tu
ristinių vietovių. Atvykusius 
svarbesnius asmenis priima po- 
litrukų generolas Pranas PetrrF 
nis, Charazovo įgaliotinis išei
vių reikalams ,V. Kazakevičius 
ir kiti priėmimų specialistai.* 
Bet nuvykusieji bendadarbiauti 
į pavergtąjį Lietuvą nesilanko 
nei pas žymiuosius religinio gy-' 
venimo atstovus, 'nei pas akty-, 
viausius dėl lietuvybės kovoto-1 
jus, nebendrauja," nesutinka ir. 
neužmezga ryšių nei su lietuvių' 
pogrindžio Vadelis, nei" šd* pb-T 
grindinių laikraščių redaktoriais 
ir lietuviais"- disidentais, su kur-l 
riais bendravimas jau tikrai^ 
reikštų bendradarbiavimą su j ' 
L i e t u v a. - Bet numykusiems 
“bendradarbiavimas su- kraštu” 
yra susitikimas su lietuviško ir;

j

g
t

Pries audrą.

reiginio gyvenimo; engėjais iri 
žalotojais, kurie vykdo Maskvos 
užsuktą propagandą ir skelbia, 
kad jų tėvynė ypą.Maskva ir 
kad Lietuva yra tiktai “tėviškė“, { 
kad lietuviai savanoriškai įsi-j 
jungė į Sovietų Sąjungą ir kad; 
jie turi atsisakyti siauro nacio-1 
nalizmo atgyvenų ir auklėtis} 
internacionalizmo dvasioje, Ru
sijos vadovaujami.

Ir ką tokie bendradarbiauto- 
jai gali iš Maskvos gauti’ Tiesa, 
vienas jų parsivežė “Striptizą”. 
Tai ir viskas. Bet. kiek Lietdvai 
iš to naudos? ’’ ., / .

Išeivių rb’kalamš- įgaliotinis _ ....
važinėja , po užsienius, ' gėlėtą j jo priėmimų Amerikoje atsiyii- 
mėnesių išbūva Amerikoje, lan
kosi, tariasi’ ir vaišinasi pa's 3au-

■ Lietuvį jiš:fai aprašo" su dide- 
} fiu pasitenkinimu ir maloniais

■'Aitriais.' '
Tik kažin ‘ar taip Įvyko atsi

VOLDEMARININKAI VOKlfcčIU OKUPACIJOS METAIS , . * y į. ; t į i M » į . ( t U. 
JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

(Tęsinys) . / * " ’ ‘ :
ten gyvenusius ž^cius. Dr.- Mar- r
kus Dmorzeckų Vilniaus gbet'.o .
kronikininkas, ’šskaičlūo:a ,sep- 

. tyniolika lietuvių męksĮįr’pkų 
ir universiteto profesorių, kurje . 
įvairiais būdais pagelbėjo žy- :, 
dams. ' . : , v •=

“L:etuvių grupė, kurių tąipe , u 
buvęs žerr-ėš ūk:p min»AFęris . 
Audėnas, v’enąs - ginekologijos .. ... 
profesorius, buvęs ‘Lietuvos Žy
nių’ redaktorius ir dtl mokyto
jai t esiog išsispecializavę slėpti 
žydus, o ypač:ai žydų“vaikuk. v. 
Prof. Movshowitch, gerai žino
mas Vilniaus botanikas, radęs 
sau slėptuvę stafaus namuose, 
po to buvęs perkeltas į geografo 
Bieliuko butą, iš ten pfiversfes ■*■• 
bėgti į prof, asistentės O. Nekra- 
šovnos butą, iš kurio pabėgęs) 2 
iššokdamas pro langą; slapstęsis 
ketvirtoje ' vietoje... Vilniaus '■ 
darbo įstaigos tarnautojas Rūt- ’" 

;■ kausiąs priėmęs ir 'pašiūrit^š 
160 žydų darbams'} Vokietiją, 
parūpindamas jiems padirbtus 
nežydiškus dokumentus. Be to, 
jis slėpęs vierią 'žydiį mergaitę! ■ ■ 
savo namūose. : Kitai- žydaitei 
jis davęs. savo dukters doku- . 
mentus,- p kurį. :bųvo. yokįečįų 
prievartą.išsiųstą, darbams.į yo- 

kieti,ją. ■ jiKd/»,«; •' ..*.>■
“Yra tikrą, kad; lįetųvįaį,mums; > 

padėjo”, pąstebėjp;.-yjĮn:aus.ižy- . 
dų kaįbmįlikas .Zęlig. Kalipąho-. ų ;. 
vič. Jie sląpta.r.pįrkdayo :maį§ią;; 
ir slaptą nąųĮns-pąrdųpdąvp...(Ųž.u-,:. 
tokį nusikaltimą j buvo.; nūmąįy; ?l-

Lietuvos vyskupų konferen
cija, buvusi 1941 spalio mėn., 
kreipėsi į pirmą generalinį ta
rėją, o raštu į generalinį komi
sarą kaip tik tuo metu, kada 
vyko pirma didžioji egzekucija 
9-me forte. Jau 1943 vysk.- V. 
Brizgys pamoksle Įgulos bažny
čioje pasmerkė lenkų varymą į 
kacetus; pasmerkė ir priemones 
prieš žydus. (Apie tai su pasi
tenkinimu pranešė Londono ra
dijas.) Žydų bendruomenės va
dovybė žinojo šitą lietuvių nusi
statymą, ir vyr. žydų rabinas 
Šapiro laišku dėkojo už tai arki
vyskupui metropolitui J. Skvi
reckui.

1942 gruodyje Lietuvos pilie
čių naikinimas buvo pasmerktas 
memorandume, pas įrašytame 
trijų nepriklausomos Lietuvos 
veteranu — J. Aleksos, K. Gri- 
niaus ir M. Krupavičiaus.

Jau individualinę pagalbą žy
dam rodė atskiri asrhens: kai 
kurie kunigai krikštijo žydus ir 
išdavinėjo dokumentus kaip ne
žydam; slėpė pas save ar pas 
ūkininkus; atskiri asmens pa
laikė ryšius su žydais ghetto ir 
pristatinėjo jiem maisto. Priva
tus žydų rėmimas buvo rizikin
gas dėl dviejų priežasčių.' Viena, 
žydų tarpe buvo šnipų, tarnau
jančių SD, kurie buvo įpareigo
ti provokuoti lietusius, ypačiai

rai ar maskuotai bendradarbia
vimą šū Lietuvos okupantu gi-’ 
ha ir kitaip jį palaiko, supran-Į 
tartia, kad tai nėra vien tik idė
ja, bet' kad' jis remiasi ir atitin
kama veikla ar bent veda įją- 
Fasak vieno “ mėnraščio, tokia kunigus. Kaune tokie buvp Srb. 
veikla yra 1 išplitusi ir dažnai! ir Sch., kurie, kai jau buvo iš
yra jaū tik pusiau atvira. Va- šifruoti, patys .buvo sušaudyti, 
dinasl, tikrai vyksta kažkoks Antra, buvę atsitikimų, kad su- 
flirtas su pavergėju. Mūsų situa- gąuti 'žydai buvp . priversti, įš- 
cijoje tai yra flirtas pelės1 su | 'duoti savo globėjūŠ ir rėmėjus, 
katinu. . .i.;. | Tuojau po . karo, ■ Vokietijoje.

Lietuvos okupantas nėra josi Vilko rūpesčiu buvo, kruopščiai 
draugas. Jis yra jos pavergėjas, surinkta (ar ne J. Rima^auskO) 
jos skriaudėjas, jos naikintojas j gausiai faktų apie žydų ir Įistu- 
— jos didžiausias priešas. Kasi vių santykius vokiečių okupaci- 
su juo bando flirtuoti ir bendra-1 još metu, Ją paskelbei būtų spe-.

gelį liętu\qįj veikėjų if Taikrąš*' tiktiriar, kad nuo paskutinio įga- 
čių redakcijose,. pagyvena pas Lotini o lankymosi Įsismagino 

f1 ihikr'ąščiūdše hkčija prieš Lietu-’ 
''Atneša j v°s laisWnimo veiksnių veiklą, 

i prieš VLIK<5 ir iALToš pirmiriih- 
beridradarbiavimą, jos kus ir pries'• Naujienas bei-jų 

f redaktorių. '• -Kai ‘-“bendradarbia- 
reikalavimus. Grįžęs į pavergtą Vimaš su1 kraštu taip ginamas

- ’' ' ; -■ •- n, ;■ ikai'^hsitikiriėjama su tokiais
į Maskvos tarnais, yra • pagrindo 
T manyti bei prileisti, kad čia tik

rai ghli-vykti‘kažkas panašu i 
anai ■ pusei palankų bendradar
biavimą,;; nes okupanto Lietuvos 
iaisviųimo -veiksniu ir veikėjų: 
niekinimas ir išeivi j oje. kai ku
rių grupių prieš: juos smarkavi- 

•mas -supanašėja, lyg ir suartėja 
■•r; į L vieną liniją. Galima net sugre- 
•...■.'Įtinti “Gimtojo krašto”. “Nemu-

■ iLno krašto? ir kažkurių-laikraš- 
čių išsireiškimus.*, Gia-nesiūlome 
jokių išvadų. Bet mes negalime 
sudrausti ?ar pamokyti-tų, kurie 

.daro išvadas, kad metais daug 
kieno- ginamas bendradarbiavi
rpąs turi savo vaisių,dturių švar- 
jjįąūsias yra tai. kad jie .priau
gantį jaunimą nuteikia prieš 
Lietuvos laisvinimo veiklą, 
grieš tėvynės meilę ir prieš tf-

žymiausius ’ Amerikos lietuvius
■ • . - ■ f - • Z — .- {

"komujiištus ir taip 'cią .
anosios pusės j am, Maskvos" pa
vestą 1

skleidž’amaš idėjas ir ’veiklos
flirtas’su pavergėju. Musų sit'ua-

redaktoriu. ’ -Kai “bendradarbia-

surinkta (ar ne J. Rima^ausko)
•jt

Announcing ą new interest rate for 
IXS. Savings Bonds:

Here’s some great news for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 61/2%.

This 672% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not reached original 
maturity of 5 years, the 
improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and for Series H Bonds, 
the increase takes effect with 
their next semiannual interest 
period, beginning on

So you see, stockX^,e

Bonds are gęttihg better all the 
time. This new idtbtešt Hte, 
together withfthe tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll' 
Savings Plan at work, or the 
Bond-a-Month Plan where you 
bank, Bonds ate still the niost 
convenient, easiest, safest way 
to save.

If you haven’t thought 
about Savings Bonds for awhile, 
this is the kind of news that

1 'll

“should inafe^se -your 
interest.

į Bonds are a better 
5? buy than ever before.

darbiauja, tas' palaiko tautos 
priešą ir, pats gal to nesupras
damas, dažnai jam padeda. Flir
tas šu priešu kenkia Lietuvos.

■ laisvinimo reikalui ir sunkina 
jos ateitį. Bendradarbiavimas 
reiškia susitaikymą ir jos už
grobimo pripažinimą. Kaip iš 
kai kurios spaudos puslapių, 
taip ir iš kai kurių srovių vei- 
Kejų laikymosi bendradarbiavi
mo atžvilgiu dvelkia susitaiky
mo nuotaika. Iš jės gali išsivys
tyti pripažinimas. Bet toks opor
tunizmas, prie nieko gerą neve
da. Bendradarbiavimo kelias ne- 
yeda^.į Lietuvos išlaisvinimą. 
Jis, okupantui vadovaujant, ve

lėjimą jos išsilaišviftimo gal:- da į susiliejimą su juo.
Išeivijos visuomenė skyla įrnpmu. J-L,

/Kai bendradarbiatitojai ‘atvi- dvi dalis: vieną jos dalį sudaro

t

KIAULE apie ŽMOGŲ
Paršelis sykį kiaūleš klaušia:

• Mamule, pasakyk, kas žmogui maloniausia? 
“Paėst!” Atsakė kiaulė: “Tik akis turėk

ir hie^Aėje pro auseles pasižiūrėk: 
antai

i" miškai
su paukščiais ir su žvėrimis,

*• gelsvi jhvĄ UukAi ' 
ir gilus vandenys su žuvimis, 
raguoli ir . naguoti gyvuliai;

5 geluonių bičių aviliai
ir: dar ko negili Thąlyti

nei nusakyti...— 
lai viskas.do-’dvikojo maistui!

Tik tu, vaikeli, pamanyk; , .
jai) imk ir tiek suryk!

Prieš dokisIS aibes ėdalo arklys nukaistų, 
: b jis —

----- *kaip ‘šTėnoje—vi«is4- -----•—r-
nbrausla ir neniirksi a nė vienu
Į. blakstienų!
F į

Ir dar žinok, vaikeli,
f . kad žmogus išlisų amželį

tik šląčias įeina. O matai, kai tiek Suėda, 
tai ir Vriėš karvę būtų gėda: 
lig žčufėš pilvas jam nudribtų,

i einant visur kibtų!”

Si.i

(A. Gičflri’ūs; gafišlM fiiusVruolos.
175 psl.*, kaina'^aunemoi XAuji'enrisę.) t 

#-*>a ' i'i *>’ ■

ei alaus leidinio uždavinys. O 
š:oje apžvalgoje įdomiau at- 
kreipti dėmesys,, koki iš tų san
tykių faktai yra pažįstami žy
dų autoriam. Sustoti verta., prie 
minėtos dr. Friedmano knygos 
minimu faktu:

i .f-. ... - . . , ■ : įiį-..,

“Drąsus vyras, iš Vilniaus ,— 
Juozas Stakauskas. (istorijos 
daktaras, kunigas. Aut.), slėpęs 
dvylika žydų gerai užmaskuo
tame archyvo skyriuje. Jis b'u-

! vės archyvo direktorius. Apie 
savo pašieptuosius'žydus jiš'p^- 
iriforniavęs du savo Įstaigos ta.r-

' nautpjus, vienuolę sešėrį Mari
ją Mikulskytę ir buvusį mate
matikos mokytoją • Žemaitį;. Jie 
pagelbėję Stakauškui išlaikyti

tie, kurie bendradarbiauja su. 
okupantu ar bent gina tokį 
bendradarbiavimą^ kitą gi dalį 
sudaro tie. kurie su juo kovoja, 
dėl Lietuvos išlaisvinimo. Tarp 
jų spraga didėja. Tai rodo., kad 
reikalai toliau vystosi Lietuvai 
nepalankia kiy-^timV. -

me būti- yi^iš ’ųž>tai.dėkingi”. 
Kai .kurie.(kriksciQnys^.Kairda-. 
noyičiąųs tyiTtipĮmųf nuėjo da? -r 
toliau,.-j“J^ačjaų Jaiška -vielosi “ ' ' ’ f . w ’ K . t ." C”’ t > , * ' t * r ' *1
žydų mergaitės; ,kurįą slėp«ė. Įi.e-; 
tuvis- ūkinįnkąą.,. r_tpki.u . būdu- 
šimtam. žydų;.pavyko.<išs.igeLbėtii/; t., 
Kųnigąį,h;r ūkinįnkąi yrą.. žfno*- 
nėšį. kuriemtnok'a, slėpti”. Dar..... 
prieš savo mirtį koncentracijos . 
stovykloje - Kalmąnoyįčiųs; pąsįėr » ! 
.bėj ęs“.Žmoguj vis- tiek- yrą,! g£y;, 
.resnis,, negu- apląįnąi yrą^pvįim- ... 
tą: manyti”.;; (,

Knygdą autorius/suminė jo dar .
ark'iVyskupą M< Reinį, pręį., M...,,,. 
Krūpavičilį, kun.'.A-f Liphįun^ 
kan: M‘. Vaitkų, kūne š’tfp ,įr , 
tilo gelbėję " žyd^iri'. Šum ih e jo, 
dar ir vienV.y^ąlfbgą. vMūk'feš! ’ *’ ’ 
kūhi'go bpizbdąi'VfcįųMėŠ ’ 
žydų , būy‘ę 'šūvAiyH '^h^ikini-1 
mui i vielinę š':rtigb^£ °*
kunigas *J6h§š -iufebejFs’ # "
du vąahĮ^š^fstF^ ‘ šlhagbfb'š. 
Jis paslep^š/^aikiišį rb^nyčll^e. 
Skundikas pranešęs apie tai--vo
kiečiams, kurih ^skbbejh 
savo grobį,^iVjbjęs 

■ jienisikblią- sak^damil’: “M'jūs 
žŪdysT’ę
sitė: marie nilzudyUi’L 
taip ir pAdaiėtipitbii^ JbrižVtlė 
kūnigą; o. bėskikil 
žiburiai, im.vhtioy:'

DON'T CUT IN BETWEEN GARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

r
“  -—"—i " i ■ 
SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON 

VMfSSM.

YCX/LU RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE

IF YOU DRIVE AT THE 
/W/A7X/W SPEED st\y HU J 
the R/GMT LANE

Alter-



Detroito
PRASIDĖJO MOKSLO METAI

Aušros Lituanistinė mokykla 
prie švento Antano parapijos 
1979-1980 mokslo metus pradės 
š.m. rugsėjo mėn. 15 d., 9:30 
vai. lyto. Priimami mokiniai i 
pirmą — aštuntą skyrius — kal
bantieji, suprantantieji ar visai 
nemokantieji lietuviškai. Nerei
kalaujama mokesčio už mokslą, 
bet mokiniai turi nusipirkti va
dovėlius. Pradedant mokslą bus 
trumpas tėvų ir mokytojų pasi
tarimas.

Mokytojų personalą sudaro: 
Antanas Vaitėnas — vedėjas, 
Cecilija Gibsun, Algirdas Vai- 
tiekaitis — parengimų vadovas, 
kun. Kazimieras Simaitis — ka
pelionas; tėvynės pažinimo, is
torijos- ir kitiems specialiems 
dalykams dėstyti, sutiko talkin
ti daugiau asmenų. Mokyklos 
globėjai — šv. Antano parapi
jos klebonas Alfonsas Babonas 
ir verslininkas Stasys Račiukai- 
tis. Tėvų komiteto pirmininkas 
— teis. Marijonas šnapštys.

....
. KETURIŲ ORGANIZACIJŲ 

IŠVYKĄ, Į GAMTĄ
Kūrėjai savanoriai, ramovė 

■nai, birutietės ir šauliai, Onos ir 
Česio šadeikų. .sodyboje rugsėjo 
mėn. 2 dieną ‘/posėdžių pavė
siais' ' suruošė". .SEų^ąišvyką. Iš 
ryto kiek gąsdino'‘ lietus, bet 
apie pietus cfahgųsj.prablaivėjo 
ir lietus sustbjo'Tijęši Nors ir 
lietaus- išgąsdinti;'atsilankė gra
žus būrys tautiečiui Atvykusius 
svečius birutietės nuoširdžiai su
tiko, pavaišino šiltais skaniais 
valgiais ir pagirdė gaivinančiais 
gėrimais.' Svečių buvo atsilan
kę ir iš toliau, net ir iš tolimos 
Autstralijos vakarų — Perth 
miesto, tos srities sostinės. Tai 
buvo Pranas Kiškis, kuris man 
papasakojo, kad virš minimame 
mieste yra nedaug įsikūrusių 
lietuvių— vos apie pora šimtų. 
Jie turi suorganizavę krepšinio 
komandą “Vėtra”, bet australie- 
čiai komandą vadina “Storm”. 
Turėjo suorganizavę ir tinklinio 
komandą, bet dėl sumažėjimo 

. tame mieste lietuvių tinklinio 
komanda negalėjo išsilaikyti.

; P. Kiškis galvoja, kad Austra
lijoje gyveną lietuviai patenkin
ti jos-tvarka ir dabartine padė- 
timi. - Paklausus, kaip jam atro-
;do Amerika, atsakė, kad dar tik

naujienos I
i i 

tai vakar atvažiavęs ir nieko 
negalįs sakyti.

Išvykoje buvo ir kitų paįvai
rinimų ir dovanų stalas. Dova-! 
nas paskirstė ramovėnas Stasys 
Šimoliūnas. Aukotojai buvo: G.' 
ir J. Rimkūnai, svečias iš Aust
ralijos P. Kiškis, A. Vaitėnas, 
Ada Petrauskienė, Ona Šadei- 
kienė, Adelė Poderienė, I. švo- 
bienė, C. Balsienė, A. Jonynie- 
nė, V. Perminąs, I. Laurinavi
čienė, A. Mikalkėnas, V. Staš- 
kus, ir kiti.

Ruošiant išvyką, daug pasi
darbavo šie asmenys: K. Daug- 
vydienė, St. šimoliūnienė, M. 
Šepetienė, E. Jodinskienė, L. 
Mingėlienė, P. Macionien.ė, J. 
Lesčinskas, J. Augaitis, R. Ma- 
cionis ir kiti.

Išvyka gerai pavyko.

MINĖJIMAS
Tautos Šventės minėjimas 

įvyks Dievo Apvaizdos parapi
jos patalpose rugsėjo mėn. 16 d. 
su pamaldomis 10:30 vai. Iškil
mingas minėjimas 12:15 vai. di- 

. džiojoje salėje. Kviečiami visi 
Detroito ir apylinkių lietuviai 
dalyvauti. Rengėjai — Detroito 
ir apylinkių visuomenė.

JŪRŲ ŠAULIAI “PILĖNUO-
' SE” STATO PAMINKLĄ

Rugsėjo 1 d., šeštadienį, pri
puolamai užsukęs į “Pilėnus”, 
radau būrelį darbščių šaulių be- 
mūrijančių paminklui pamatus. 
Šis darbas jau buvo numatytas 
prieš keliolika metų. Paminklas 
numatytas pastatyt pagal skulp
toriaus J. Zikaro projektą, kuris 
buvo panaudotas Kaune Karo 
muziejaus sodelyje statant pa
minklą žuvusiems už Nepriklau
somybę kariams paminėti. Da
bar čia Amerikoje norima tą 
paminklą atkurti. Minimo pa
minklo mecenatas — Švyturio 
Jūrų šaulių kp. šaulys Klemen- 
cas Urbšaitis. Manoma šį pa
minklą užbaigti iki sekančių 
metų pavasario. Visus pamink
lo statymo darbus atliks Myko
las Abarius. Darbais rūpinasi. 
Švyturio kp. pirm. inž. Alfas 
Šukys ir visa kuopos valdyba.

« «
ORGANIZACIJŲ CENTRO j 

VEIKLA
Detroito Lietuvių Organizaci-

IwCREWBV*

IT’S AMAZING!
COW SV/ALICV^D 

'a Farmers $50 bankroll į

OnF OF /HF COW’S
Sfcx/FRHL- SfOMRcHS

HRO Yo 8F OFFWFD 
YO RFCOVFR ’ 

MONFV' VUc BATTLE OF ‘■ifW ORLEANS.......FOUGH*
OuRlNG T-E WAR OF 1812 ....WAS

By AnWEW TAOCSOm.FRom BEHIND
A WALL OF COTTO*) SALĖSI

jų Centras yra sukurtas senų

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

Anacin* has extra strength. 
More strength than any reg
ular headaehe tablet. AQd 
Anacin stebinės that strength 
with safety,

Like aH leading headache 
tablets, Anacin starts with a

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label

pain reliever recognized safe directions.
Extrs strengtfa with safety. Tbafs common sense. That’s Anacin.

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. ...;;.„.7^..7i....;.-$5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

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

ČEKI PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:Į NAUJIENOS

I- w .. ------ — I
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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PASISEKUSIOS GOLFO PIRMENYBĖS
Reportažas iš Cleveland©. Dalyvavo 104 žaidėjai. Chi
cago ir Torontas pirmauja. Clevelandas 3-oje vietoje

Po Antrojo pasaulinio karo 
golfas, ypač Amerikoje, darosi 
labai populiarus. Didesnės įmo
nės ar įstaigos turi, savo golfo 
klubus, o aplinkui miestus ir 
miestelius pilna golfo laukų, ku
rie savaitgaliais pilni. Profesio
nalinis golfas yra didžiulis biz
nis. Profesinėse žaidynėse žai
dėjų honorarai siekia 200'250 
tūkstančių dolerių. Šios golfo 
žaidynės rodomos didžiųjų tele
vizijos stočių.

Lietuviai tremtiniai, kiek “ap- 
šilę’kojas” ir prasikūrę, pradėjo 
domėtis šia sporto-pramogos ša
ka. Pirmiausia pavieniai, vėliau 
grupelės, o dabar didesnieji lie
tuvių apgyventi miestai JAV ir 
Kanadoje susiorganizavę į Lie
tuvių Golfo klubus. Chicaga ir 
Torontas turi po virš šimtinės 
golfininkų. Cleveland© Lietuvių 
Golfo klubas turi apie 40 narių.

ateivių prieš 35 metus. DLOC 
yra politinė ir kultūrinė organi
zacija. DLOC finansiniai rėmė 
Amerikos Lietuvių Tarybą, ku
rios Kongresas įvyks spalio 13 
ir 14 dienomis Clevelande. I AL 
Kongresą iš DLOC vyksta šeši 
atstovai.

Jau 14 metų Amerikos ir Ka
nados lietuviai golfininkai vyk
do kasmetines pirmenybes. Tos 
pirmenybių žaidynės vyksta iš 
eilės Chicagoj, Toronte, Cleve
lande ir Detroite. Šių metų pir
menybių vieta — Clevelandas. 
Jas rengė Cleveland© Lietuvių 
Golfo klubas, tam iš anksto su
daręs Golfo Pirmenvbių komi
tetą bei reikiamas komisijas.

Didžiausias golfininkų ne
draugas yra blogas oras. Prieš 
ketverius metus Cleveland© pir
menybės buvo “visiškai išlytos”. 
Tad suprantama, kad ir šiais 
metais oro pranašystės pirme
nybių rengėjams kėlė didelių 
rūpesčių. Tačiau-2:3 dienas prieš 
žaidynes lietus apstojo, golfo 
laukai kiek apsausėjo ir žaidy
nių metu buvo pusėtinai vidu
tiniame stovyje. Tiesa, antrą 
žaidynių dieną pusvalandžio lie
tus kai kuriuos gerokai “išprau, 
sė”, tačiau geros nuotaikos ne
sugadino, nes vėliau net ir sau
lutė pasirodė ir viskas golfo lau
kuose užbaigta sėkmingai. Sup
rantama, laimėtojai jautėsi daug 
geriau, negu dauguma tų, kurių 
laimėjimo viltis mažiausia nu
kelta ateinantiems metams.

lių daviniai): Chicagos pirmoji 
komanda -— 1 vieta (gross 993), 
Toronto 1-oji komanda (gross 
1015) — 2-oji vieta, Cleveland© 
1-oji komanda (gross 1088) — 
3-oji vieta. Chicagos moterų ko
manda gavo pirmą vietą, o to
rontiškėms liko antroji vieta.

Pirmenybių žaidynių bendrie
ji daviniai gal tik vidutiniai ar 
blogesni, bet pasiekta ir tikrai 
pasigėrėtinų rezultatų. Chicaga 
ir Torontas turi pačius stipriau
sius. Pvz., chicagiečiai M. Pet
rošius. R. Panaras, T. Lapas ir 
keli kiti, Torontas — A. Simin- 
kevičius, A. Sergautis, V. Paukš
tys ir eilė kitų. Tai aukštos ir 
pajėgios klasės golfininkai. Iš 
Cleveland© pažymėtinas Antro
jo karo veteranas (amputuota 
koja) Stasys Žakas.

Atrodo, kad turint tiek gerų 
golfo talentų, mūsų golfo vado
vybė turėtų pagalvoti ir apie 
platesnio masto galimybes. Ko-' 
dėl nebandyti suorganizuoti, sa
kysim, Pabaltiečių, ar Pavergtų 
Tautų golfo turnyrą?

Mūsų golfo pirmenybėse, kad 
sudarius galimybę laimėti ir 
mažiaus pajėgiems žaidėjams,- 
naudojama ir vadinama “išlygi
namųjų smūgių’ sistema (handy 
.čap). To pasėkoje žaidėjai skirs
tomi į klases: Meisterių, A, B, 
Ū ir D. Be to, dar yra moterų, 
senjorių, jaunių ir jaunučių.

šiais metais jauniai ii- jaunučiai 
varžybose beveik nedalyvavo. 
Naudojami terminai: “gros” — 
faktinas smūgių skaičius, “net” 
— išlygintas.-

PIRMENYBIŲ INDIVIDU A- | 
LINES PASEKMES

(Išvardinti 1, 2, 3 vietos tvarka) 
Meisteriu klasė: M. Petrošius, 

R. Panaras (abu Chicaga), A.
• Siminkevicius (Torontas).

A klasė: Ed. Bliumentalis 
(Cleve.), V. Paukštys (Tor.).

» 3-ąją vietą pasidalino A. Petru
lis (Dėt.) ir A. Dagys (Chic.).

,B klasė: A. Stauskas (Tor.). 
R. Pauliukonis (Cleve.), V. 
Vaitkus (Chicaga).

C klasė: A. Kazakevičius 
(Chic.). E. Slapšys (Tor.), A. 
Rugienius (Dėt.).

D klasė: A. Traška (Chic.). 
V. Vaitkevičius. A. Klimas (abu 
iš Toronto).

Senjoru klasė: B. Racevičius, 
E. Lapas (abu Chic.). J. Račila 
(Cleve).

Moterų klasė: Sue Lang (Chi
caga), E. Kėkštienė (Tor.), A. 
Vaitkienė (Chic.). Clevelandietė 
Margarita Andrienė pirmą žai
dynių dieną tik vienu tašku bu
vo nuo pirmosios vietos, ir tu
rėjo gerą galimybę laimėti pir
mą vietą, tačiau antrąją žaidy
nių dieną ji susirgo ir negalėjo 
žaidynių baigti.

Kiti laimėjimai: Ilgiausias 
smūgis — M. Metrošius, arčiau
sia prie vėliavėlės — R. Pana
ras ir A. Stauskas. Clevelandie- 
tis J. Račila laimėjo. Jaunučio 
Nasvyčio įsteigtą. “Amžinosios 
Jaunystės” (beat your age) per
einamą trofėją. Tiek dėl žaidy
nių davinių. Tikiuosi, parengsi
me pilną pirmenybių davinių 
informaciją ir vėliau ją išsiun- 
tinėsime Liet. Golfo klubams.

1

)

i

DLOC rėmė VLIKa, lituanis- 
tines mokyklas, tautinius šo
kius ir jaunimo chorą. Mini
moms institucijoms reikia lėšų.

Švenčiant Tautos Šventę — 
Rugsėjo 8-ąją, ta proga organi
zacijos politiniams ir kultūri
niams reikalams renka aukas. 
Organizacijų Centras taip pat 
virš minėtoms institucijoms pri
ima aukas. Aukas galima įteikti 
DLOC valdybos nariams.

Ant. Stikauskas

šių metu Amerikos-Kanados 
Lietuvių Golfo pirmenybėse 
Clevelande rugsėjo 1-2 dieno
mis dalyvavo net 8 vyrų ir 2 
moterų komandos, būtent: iš 
Chicagos 3 vyrų ir 1 moterų, iš 
Toronto 2 vyrų ir 1 moterų, 
Detroito — 1 ir Clevelandas iš
ėjo su 2 vyrų komandomis. Iš 
Rochesterio žaidė tik pavieniai 
asmenys.

Pirmenybių pirmųjų 3 vietų 
komandiniai laimėtojai (36 sky-

YGOS ANGLŲ KALBA
J. A K1»S IN THE DARK. PDantUkij Ir Intynrfn navtykli

tpniyouL paimti ii gyvenimo. Lengvai atilluc. gyva kalba, snžial Iii*ira 
100 paL Kaina *2-50.

Dr. Jimaa B. Kančių*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvon latortJm 
antranki nuo pat aenujq amfly iki pokario metę. Vidutinio formato lij 
«L, kainuoja 13.00.

Dr. Jvmt B. Kančhn, VYTAUTAS TH R ORE AT. IitorlmaJ DIJK Vy 
canto bruožai, paliečiant to laiko Lieturoa vtirtyoo ir lo* kaūnytm «iorila 
111 pal. Kaina 0.00. Kletaia Tiršeliala $4.00.

Dangumi Bu knygų yra tinkamo* dovanot ivalrioraii progomla Ja* t 
ritu knygai gilinu irigyti atallinkiu* 1 Niujienu arba Chuntai čeki r 
oiniglnę perlaida

NAUJIENOS
ITJf StrwL Ckkif*. fh.

_ DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI___  
! NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKtJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUI
j Dr. A. J. Ovacan — MINTYS IR DARBAI, 2JM> pgL, llečlančiim 1P0B 

metp | vykjm, Jeblonikic Ir loto nd čl o jauno dieno fcr 
rtptahM-___ ____________________________

Or. A. I. Gvbmfi — DANTYI, prlcilūra, rrefkita Ir rro®* 
Kietais virieliaiK rietoje >4.00 d>b«r tik_
Ml n kfrtd> virialbds tik 

O. K J. — AUKiTA KIFLTŪKA — tlAUtO> LMON1K
Kedon4v pe Kurop* įrpOdtl*!. tik _______ - fX»

NAUJIENOS,
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GOLFO BALIUS

Pirmosios žaidynių dienos va
kare Hospitality Inn viešbutyje 
vykęs Golfo balius buvo nuotai
kingas ir pasisekęs. Svečiu arti 
200. Žaidynių išvakarėse penk
tadienio vakare viešbutyje vy
ko žaidėju registracija ir susi
pažinimo vaisęs.

XIV Amerikos Kanados Lietu
viu Golfo pirmenybės užbaig
tos sekmadienio vakare Sleepy 
Hollow Clubhouse dovanų įtei
kimu laimėtojams. Pačios pir
menybės buvo gerai organizuo
tos ir tvarkingai pravestos.

Kitais metais Golfo pirmeny
bės vyks Detroite.

Dalyvis

— Ronald Reagan neranda 
' užtekt'nai entuziastų jo kandi

datūrai paremti.

— Kai kurie Amerikos sionis
tai pritaria nepriklausomos Pa
lestinos sukūrimui.

— Kino artistė Jean Seberg 
prieš mirtį parašė laišką sūnui, 
kad rengiasi nusižudyti, nes jos 
nervai daugiau neišlaiko.

Helps Shrink 
Swelling Of ’ 
Hemorrhoidal
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St., Chicago, Hl.

> 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

1 M MĄINIONOS, Cmicą&o B, M-k Thursday, September 13, 1978

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

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

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir U dalis.

Minkšti viršeliai $10.00

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

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl
Minkšti vi ršeli ai .... J10.00

Čekį reikia išrašyti:

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

e Pridėti doleri palto illaidomi.
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reikėtų tolerancijos, pakantos? Ne, mes aiškinamės tei
sės, ypač Lietuvos laisvinimo klausimais, kur irgi nesu
tariame, bet kur tos pakantos visai nereikia. Toleran-
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pasakius žmogui tikrų tiesą į akis, jis neįsižeistų. O 
mųsų atveju, kada kyla, sakysim, va, teisės ar Lietuvos 
laisvinimo, ar kitais viešojo intereso klausimais, tai 
reikia kalbėti ir rašyti aiškiai, atvirai, sakyti savo opo
nentui kartais gal kiek ir jo asmenį paliečiančią tiesą į 
akis, nieko neslepiant, nes antraip negalėsime savo gin
čuose artėti prie tikros tiesos.

Ginče galimas ir humoras, kartais tegul ir švelnus, 
bet oponentui šiek tiek nemalonus “paglostymas prieš 
plauką”, bet nereikia dėl to pykti arba savo priešininką 
stabdyti, norint jį nutildyti.

Gi ir aš, šiame savo ginče su mano labai gerbia
mais mūsų, kaip jau ir anksčiau sakiau, žymiais ir ki
tais atvejais net ir labai pozityviais veikėjais, tik šį kar
tą šiek tiek į šoną pasukusiais ir suklydusiais mūsų vei
kėjais, kurie, kaip girdžiu, ant manęs jau pyksta, kad

Pasvancyk ancela tykiai pirkiodama....

Apie toleranciją
ALTo ir Bendruomenės (per jų tariamus įgalioti

nius) sudarytos, tik nepasirašytos sutarties, antras 
Punktas kalba apie toleranciją, o trečias ir ketvirtas' 
apie ALTo ir Bendruomenės taikingąją koegsistenciją 
ir' bendradarbiavimą. Sustokime pirma prie to toleran
cijos punkto.

Tolerancijos punkte randame Lietuvos laisvinimo 
darbo konferencijos rezoliuciją apie toleranciją, kur, 
tarp kitko, skaitome, kad mūsų visuomenės diferenci- 
jacija ir nusistatymų įvairumas esąs natūralus ir tei
giamas reiškinys; kad dėl to tolerancija ir jos laikyma
sis mūsų išeivijos organizacijų spaudos ir pavienių as- 
menų,tarpe esąs būtinas; nesilaikymas šio svarbaus dė
snio apgailėtinai "kenkiąs išeivijos tautiniam solidaru
mui ir laisvinimo darbo sėkmei. ;

1. Sutinku, kad visuomenės diferencijacija ir nus
tatymų įvairumas yra natūralus reiškinys, nes žmo
gaus proto silpnybė neleidžia jam pažinti pilnutinės tie
sos (pasaulėžvalginės ir kitos), dėl ko žmonės ir negali 
visais klausimais sutarti,. gražiai ir vieningai, kaip an
gelai danguje, sugyventi. Jie turi nuolat tikrosios tie
sos jiekoti; turi dėl jos ginčytis, dažnai net ir susipykti. 
Ką gi bedarysi, žmogau nuodėmingas, kad jau toks te
vo ribotas protas ir tokia prigimtis. Kad tas žmogaus 
proto ribotumas, o dėl jo ir mūsų susiskaldymas Į įvai
rias tarp savę besiginčijančias, tikros tiesos bejieškan-! 
čias pasaulėžvalginės, politines ir kitas grupes, yra na-
tūralus, tai, kaip sakiau, tiesa, tiktai, kad tas butų “tei-

aš, matot, “netolerantas”, ne toks, kaip reikalauja Lie
tuvos laisvinimo darbo White Plaines konferencijos re-
zoliuciją...

Jeigu mes laikytumės tos “White Plaines” rezoliu
cijos savo teisės ir Lietuvos laisvinimo ginčuose, vieni
darytume, šiek tiek humoristiškai tariant, “krimina
lus”, o kiti, lyg vandens į burną pasiėmę, tylėtume ir 
savo kartais net ir labai gerų draugų bei pozityvių vei
kėjų klaidų aikštėn nekeltume, tai jau seniai būtume 
leidę tiems iš mūsų “tolerancijos” reikalaujantiems drą
siesiems mūsų visus laisvinimo veiksnius, išskiriant ne
bent jų prigimtinę Bendruomenę”, sulikviduoti, ypač 
vis tuos nelaimingus ginčus keliantį mūsų jau dėl kone 
40 metų turinti ALTą, kurį tie drąsieji mūsų “toleran- 
f ai” jau seniai planuoja uždaryti, paleisdami jo eene- 
Įius” į pensiją su teise mūsų.“lietuviškoje” Holy Cross 
ir kitose ligoninėse uždirbti Į dieną po kokius 
mažiausia $170.00, tik ne sau, o mūsų labai “sąžiningai” 
ne tik receptus, bet ir “teisingas” sąskaitas rašantiems 
daktarams... Tada būtų mums ta “nauda”, kad nebūtų 
tarp mūsų ginčų, būtų p a x a e t e r n a, ne tik mūsų 
kazimierinėsę, bet ir Lietuvos laisvinimo kovos laukuo
se... Mums, turtingoje Amerikoje būtų gal ir didelė iš to- 
nauda, bet kiek iš to naudos turėtų mūsų dėl savo laisvės■ 
kovojanti save tėvų žemėje šio amžiaus mūsų gyvoji ir 
dar busimųjų kartų tauta, tai jau kitas klausimas. A p- 
y e s nous le delug e...

P. Stravinskas

VIKTORAS KAROSAS

‘ĮKAITĘ VILNIAUS AKMENYS”
(KOMENTARAI)

giamas reiškinys”, kaip sakoma konferencijos rezoliu
cijoje, tai netiesa. Geriau, tebųnie kuo mažiau tų susi
skaldymų ir ginčų.

2. Sutinku ir su konferencijos rezoliucijos teigimu, 
kad mums visiems ■ reikia laikytis tolerancijos; t. y., ki- kojų Jums už abu laiškus, juo- 
to dorinių, pasaulėžvalginių įsitikinimų, taipgi ir poli-: daugiau už “Naujienų” 
tinių pažiūrų pakantos. Tik man atrodo, kad tos tole
rancijos arba pakantos Lietuvos laivinimo darbe nerei
kia, nes ten ji nepritaikoma. Pagaliau, ar mes ten dėl 
kokių pažiūrų ginčijamės, ar dėl kokių religinių, pa-

(Tęsinys)

Iš autoriaus sulaukiau pade- kauskas atvykusias Vilniun 
kos laišką, kurį pradėjo šiais ža “svetimes reakcingas jėgas”, 

“Labai nuoširdžiai dė- nepripuolamai Liublino unijos 
primetimo metais, su tikslu su-

- j griauti DLK. valstybingumą ir 
iš-j drauge su Lietuvos reformacija 

i užgniaužti tautinės kultūros ir 
i sąmoningumo brendimą, iškelti

iškar-, 
pas, o visų labiausiai — už iš
samią; išmintingą, gilią ir gana ■ 
objektyvią recenziją”. j

Pirmu sykiu perskaitęs romą-į jėzuitus į tautos gelbėtojus?
na “Įkaitę Vilniaus akmenys” 1 Kas ' galėjo pastūmėti jautrų

saulėžvalginių įsitikinimų vieni SU kitais kovojame,kur susimąsčiau. Kaip galėjo Krali- tiesai ir lietuviškos dvasios kir

piną autorių vaizduoti Lietuvos 
reformaciją juodžiausiomis spal
vomis ir iškelti į padanges jė
zuitus. sugriovusius moraliai ir 
dvasiniai Didžiąją Lietuvos ku
nigaikštiją?

Čia galimi keli spėliojimai, 
bet įsiskaitęs į savo ankstyves
nius komentarus, skirtus Krali- 
kausko romano “Martynas Maž
vydas Vilniuje” nagrinėjimui, 
ten 'tarp kitko mano buvo pa
sakyta:

“Mažvydo tikėjime liko vienas 
šešėlis, kurį metė kan. Valerijo
nas Protasevičius, mokytas ir 
šviesus vyras, didelis Erazmo 
gerbėjas, būsimas Vilniaus vys
kupas ir Vilniaus Jėzuitų Kole
gijos steigėjas. Jis tarė įtikinan
čiai Mažvydui: “Martynas Liu
teris liks tik dar vienu skausmo 
randu “Bažnyčios veide’i.; Čia 
autorius vėl parodė savo isto
rinį įžvalumą ir atsargiai pra
vėrė duris... restauracijai, kuri 
tariamai turėjo tęsti reformaci
jos pradėtąjį darbą”.

Reiškia, mano buvo numaty
ta kuriuo keliu pasuks Krali- 
kauskas, rašydamas sekantį ro
maną. Antra vertus, gal buvo 
priverstas tam tikrų katalikiškų 
veiksnių atgailauti už savo nuo
dėmes, pasmerkęs popiežininkus 
ir kad “per Martyną Liuterį 
brangsta lietuvių kalba”, kas 
dažnai pasitaiko tarybinėje tik
rovėje.

Kralikausko ideologinis iššū
kis nėra jo vieno atrastas, bet 
tapęs veik visų katalikiškų 
ideologų nusistovėjusia pažiūra. 
Jie nepaneigia didelių liutero
niškos reformacijos nuopelnų, 
bet smerkia ir neigia Lietuvos 
kalvinistinę reformaciją, kurią, 
anot jų, visai pagrįstai sutram
dė jėzuitai, kaip atnešusi Lietu
vai lenkinimą, dvasinį pasime
timą ir tautos jėgų suskaldymą. 
Jėzuitai buvę pirminės liutero
niškos reformacijos tikrieji pa
veldėtojai, nes, restauruodami

Katalikų Bažnyčią, įjungė savy
je teigiamus reformacijos pra
dus, tame skaičiuje ir gimtosios 
kalbos vartojimą bažnyčiose.

Nuo katalikiškų ideologų ne
atsilieka tarybiniai, kurie, pra
dedant J. Jurginių, stengiasi 
paveldėti Lietuvos renesanso, 
humanizmo, reformacijos, aiš
ku, atpalaiduota nuo religinių 
prietarų, ir apšvietos gadynės 
kultūrinio palikimo, kurį norį 
įjungti į tarybinės Lietuvos dva
sinį lobyną.

Kaip matome, susidaro įdomi 
problema sprendimui, kuri ne
tiesiogiai išplaukia iš Kralikaus
ko romano. Po šios įžangos eisi
me prie paties romano nagri
nėjimo.

< ROMANO TURINYS -
, Romano apimtis nėra nei pla

ti, nei komplikuota savo veiks
mais. Lydos paviete Senųjų Vo
syliškiu nusigyvenusių bajorų 
Jaknavičių šeimoje 1589 m. gi
mė paskutinysis sūnus Jonas. 
Ankstyvesni šeši vaikai buvo 
krikštyti reformatų tikėjime, ir 
visi išmirė. “Septintąjį savo vai
ką Justina Jaknavičienė pa
krikštijo jau katalikų bažnyčio
je, prie stebuklingo Dievo Mo
tinos paveikslo. Tai ir užaugino, 
melsdamasi ir kasmet atnaujin
dama įžadus”... tikėdama iš sū
naus sulaukti kunigo.

Motinos brolis, Konstantinas 
Sirvydas, žymus jėzuitas, pa
mokslininkas, “Punktų saky
mų” ir žodyno autorius, gyveno 
anuomet Vilniuje, pas kurį vė
liau f atvyko Jonas jaknavičius. 
Atvykęs įstojo į Vilniaus Jėzui
tų Akademiją ir drauge su dėde 
Sirvidu įsitraukė į religines ko
vas prieš reformatus.

Jono tėvas, kaip ir jo senelis 
Melchioras Jaknavičius, buvo 
reformatas ir tarnavo kung. M. 
Radvilos Rudojo žinioje. Pa
šauktas kung. Jonušo Radvilos, 
praminto istorijoje rakošininku,

žuvo Grochovo mūšyje, užstoda
mas savo kūnu kung. Joniją. 
Už tai mirštančiam tėvui kuni
gaikštis pažadėjo globoti jo vie
nintelį sūnų Joną.

Kung. Jonušas Radvila vado
vavo Grochovo mūšiui, kuriame 
buvo sumušta karaliaus Žygi- 
manto Vazos kariuomenė, sie
kusio drauge su jėzuitais įvesti 
katalikišką absoliutizmą Rzecz- 
popolitoje. Nors Jonušas Radvi
la laimėjo mūšį, bet Vazos su 
jėzuitais neįstengė pašalinti iš 
krašto, kaip' buvo iš kalno pla
nuota. Pasitenkinta ’ taikos- sei
me pakartota žygimantd Vazos 
priesaika, kad pildys Pącta con- 
venta nuostatus, užtįkrinąnčius 
bajorų pilietines laisves ir tolę^ 
ranciją visoms religijoms. «:.• Į

Romanas kaip tik pradeda
mas tuo momentu, kada prava
žiuojantis Jonušas Radvila, iš
kvietęs pas save Joną Jaknavi
čių, pažadėjo jam atiduoti jo 
valdon dvarą, nbrs ir apleistą, 
bet su sąlyga, kad “liksi kaip 
tėvas kalvinistu^.

Jonas turėjo apsispręsti. Mo
tina jau buvo mirusi,' bet jai 
buvo davęs įžadą likti katalikų 
tikėjime^ Kankinamas sielvarto 
vyksta pasitarti-pas vietos ku
nigą Dominiką Ylą, gyvenusį di
deliame skurde. Kun. Yla jam 
sako: “Tave prirakins tartum 
grandine. Sykiais numes ir kokį 
kaulą, šiek tiek padės, bęt.Įąi- 
kys jau kietai... Tau. pasirinki
mas aiškus: grandinė ar laisvė? 
Ir .jau žinok, visam gyvenimui.”

Išklausęs kun.' Ylos' išvedžio
jimų Jonas džiaugsmingai atsa
kė: “Būsime katalikais iki- ka
po. .. Taip ir išliksime! visad 
laisvi, su sveikom širdim ir šva
riom rankom”.

— Taip Kralikauskas užmez
ga romane prasidedantį antago
nizmą ir suteikia savo filosofi
nę mintį — per katalikybės per
galę. laimėsime laisvę. . .-t

Jaknavičius tvirtai apsispren
džia nutraukti ryšius su| refor
matais ir stoja kovon prieš jų 
vadovą kung. Jonušą Radvilą 
tais žodžiais: “Oi tu kuily Jo
nuše Radvila! Tu piktasis kuni
gaikšti. .. rokošininkė... Tavo 
kaltė, kad mano tėvas atsidūrė 
po velėna svetimoj šalyje... Tu 
kaip vanagas išdraskei mūsų 
šeimos lizdą...”

(Bus daugiau) -

— Illinois valdovai rengiasi 
įvesti loteriją kiekviena idienai. 
Jei ji praeitų be sukčiavimų, 
tokia loterija valstybei, atneštų 
nemaža pajamų.

-
— Aliaskos administracija-ne

nori prasidėti su socialine ap- 
drauda. Sako, tai didelis darbas 
ir maža nauda.

Baudžiavos laikai Lietuvoje 
iki 1863 metu sukilimo c*

(IŠ ANDRIAUS RYLIŠKIO IR JO SENELIO 
ANUPRO ATSIMINIMŲ)

(Tąsa)

VILNIUS
Buvau keletą kartų Vilniuje su ponia Jaio- 

veckiene. Šiais 1860 m. rugsėjo mėn. atvežę do
vanas Bernardinų veinuolynui su Saldutiškio 
dvaro įnamiu seneliu “dėde Juozu” ir atidavę 
duoklę, buvome laisvi. Todėl miestą stebėjau ne- 

’ tik išoriniai, bet gilinausi į jojo pareitį ir mačiau 
jajo naktinius įnamius.

Vaizdavausi, kad Lietuvos D. Kunigaikštis 
Gediminas prieš 500 metų kopė į pilies kalną, gal 
būt, žvėrių pramintu taku. Čia įkūręs Lietuvos 
valstybės sostinę savo akimis matė, kaip gatvių 
ir gatvelių voratinklis raizgė piliakalnio papėdę. 
Tos gatvės vėliau bėgo į šlaitus, gojelius ir daž
nai Neries šlaitų atsiremdavo. Praslinkus šimt
mečiams plačiai išsiplėtė miestas. Apsivalė, su- 
ritva/ ė ir pasidabino gražiomis mūrinėmis bok- 
štuotomis c. žnyčiomis ir didikų rūmais.

Nuo piliakalnio Vilnius artėjo prie aplinki- 
. nių gyvenviečių, nors tos gyvenvie'tės buvo pasi

slėpę už šilų bei šlaitų ir atsitvėrę gojeliais bei. 
sodais. Atrodo, kad miestas jas pasiekė ir pa
glemžė.

Gyvenviečių gatvelės, gojeliai, šlaitai ir kal
vos dingo šiame didingame mieste. Lyg jų nie
kuomet nebūta. Įsiviešpatavo pasitenkinęs, išdi
dus, pergalingas miestas. Apsistatę kalvos ir šiai 
tai trobesiais, daržais ir miesto sodai išsiropojo 
ir net artimi kaimeliai susiliejo su miestu, tapda
mi jojo priemiesčiais.

Siauros ir dulkėtos priemiesčių gatvelės apie 
tai liudija. Dygsta nauji ruimingi namai tose 
gatvelėse nedrąsiai, bet aplinkiniai namai atro
do nepatenkinti. Mat, juos senius niūrina naujie
ji ir trukdo jiems skendėti prisiminimuose.

Kai palocių ir vilų langai sužydo šviesomis 
vakare iš visų priemiesčių judėjo Į -senamiestį 
murzinais veidais, apiplyšę ir skarmaluoti žmo
nės. Jie ėjo pavieniui ir tik retkarčiais po du iš 
tolo lenkdamiesi policininkų bei miesto pareigū
nų vengdami.

— Tai naktinė Vilniaus padugnių pamaina, 
tarė dėdė Juozas. — Tarp tų žmonių daug liki
mo nuskriaustųjų, nemaža yra ir su tamsia pra
eitimi.

Jie atsargiai pereidavo pylimo gatvę prie 
kurios mes stovėjome ir dingdavo vienas paskui 
kitą siauruose šoninių gatvių bei gatvelių Plyšiuo

se. Pilies gatvė ir Katedros aikštės aplinka apsi-1 
statę senais ruimingais pastatais ir vilomis.

Čia gyveno Lietuvos valstybės didžiūnai,' 
galingi žemvaldžiai, maršalkos ir aukšti bažny
čios dignitoriai. i

Prabėgo šimtmečiai. Senuosius valdovus pa
keitė naujieji savininkai. Jie iš išvaizdos jaunes
ni, bet tokios pat dvasios. Jie, kaip ir jų pirmta- 
kūnai, iš tų pačių langų grožisi Neries ir Vilne
lės vingiais, pilies bokštu ir gražia Katedra.

— Pušynų glūdumoje bei priemiesčiuose kū
rės biednuomenė. Ji lindi ten ir dabar, — sako 
dėdė Juodas. Miestas, besiliedamas su priemes- 
čiais savo mūrais paslėpė skurdžias priemiesčių 
bednuomenės bakūžes. Kai kurios priemiesčių 
gatvelės buvo išgrįstos ir pašvarėjo, kai kurie 
siauromis gatvėmis priemiesčiai įaugo į miestą 
ir dabar jose sunku vežimams prasilenkti. Tam
siai žybčioja šviesos naktį sankryžose, o rudenį' 
Neries rūkams bešiaužiant gatvelėse darosi vi
sai tamsu..

— Ir niekas nesidomi šitais priemiesčiais? : 
— pasiteiravau.

—Likimo išpaikinti išdidžių rūmų įnamiai 
paniekinančiai nusisukdavo nuo naktinių miesto 
padugnių, — sako dėdė Juozas. Jie išdidžiai sėdė
jo miesto parkuose ir savo soduose, o vaikštinė
jo tik plačiomis gatvėmis. Jei jie kartais užsuk
davo į siauras priemiesčių gatveles, tai kabėjo

iš jų glėbio ištrūkti. Mat, tamsios niūrios kabū- 
žėlės, purvinos dažnai negrįstos gatvelės jų 
neviliojo. . ,

; Priemiesčių įnamių kartų kartos, priprato 
prie juos supančios aplinkos, pamilo ją ir gerai 
žino savo priemiesčių šimtmetines istorijas. Juk 
kiekviena sankryža ten jiems sava ir kiekvienas 
namelis bei akmuo byloja apie kartų prabėgusi 
gyvenimą.. Jie gerai žino-gilios senovės paplo
čius, meilius jų širdžiai. Jaunikaičiai mišriomis 
vedybomis su ponų atvežtomis iš Lenkijos tarnai 
temis sukūrė lietuvių - lenkų žargoną, patys pa
sivadindami čiabuviais “tuteišiais”.

— Tai kur gi jie dabar slenka?—rodydamas 
į miesto padugnes paklausiau dėdės Juozo.

— Jie turi savo smukles, daro susirinkimus. 
Sueigose jie išsirenka savo vyresniuosius ir apsi- 
rūpina dokumetnais. Turintieji nešvarią, praeitį 
aptarinėja tamsius darbelius. ■

— O valdžia ar toleruoja, —pakenčia tokias 
karei amas?—vėl įterpiau. ' <

—Policija kartas nuo karto apsupa šitų žmo
nių pamėgtas smukles, padaro kratas, bet griež
tų priemonių, nesigriebia ir tos smuklės gyve
na savo keistu, savitu, kartais triukšmingu 
gyvenimu.

' - / (Bus daugiau)

4 — NMUTHKX. CWKAOO 1, M. Thursday. September ft. 1779



AKUiERIJA.IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

U49 So.^ Pulask] Rd. (Crawford 
MaJical Building) Tat. LU 5-6446 
Priima Ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Woc*>:Ko«t«r Community kliniko* 
į Medicinos direktorius

4.938 S. Manhoim Rd„ Westcnostor, 1L. 
VALANDOS: darbo dienomis ir

562-2727 srtx 562-2728

TEI------BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Wnt 103 rd Str»*t 
. Valandos pagal susitarimą.

DR. PRANK PLECKAS
‘OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
. 2618 W- 71 $t. Tai. 737-5141
Si w v” ' * -

Tikrinu akis. Pritaiko akinius ir 
^contact lenses’*

VaL aai fuaitarimą. Uždaryta treč.

■£££&

į.

M. Šileikis

J.

Vienuolis”

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd STREET 
VaL antrad. 1—i popiet,

VKNCLOVA

LIETUVOS POLITIKA, 
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS i

Ofiao Hlef.: 776'880.
RazidandĮo* talaf.: 448-5545 i

; DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR SN1RURGA* j 

Bendre praktika, MOTERŲ llgee.1 
Ofiaaa 2652 WEST 5*h SYRGET | 

til. PR 8-1223
OFISO VAI*: pirnu antrad., trečiad. j 
Ir penkt. 14. i 6-8 vai. vak. fežiadir-1 
uiaia- 2-4 v*L popiet ir kitu laiku]

priemonių abepngumas, o tuo 
pačiu ir Vatikano tyla prislėgė 
Lietuvą*, kuri pasijuto .apleista 
ir pagaliau suprato^ kad tautų 
šeimoj j; pasitikėti gali tik savo 
pačios visų p:rma jėgomis”.

LIETUVIŲ TAUTOS STIP
RYBĖS TAKAIS

Pats svarbiausias lietuvių tau-
ug-

tain and the Baltic. 1930). Jis, 
laiko lietuvių didele silpnybe 
lengvai savintis sveūmas kultū
ras. Jo samprotax imu, lietu- 
v ams re’kia pasiek’: p’lną savo 
kultūros nepriklausomybę. Pa 
gal prof. P. Galaunę (Pi: m. ne- ! 
prikl. L et. dešimtu'et-s, 1930), 
tautos nepriklausomybė pasi
reiškia, kada ji pitrr. visa ko yra
laisva nuo svetimų įtakų bei j tos išl kimo laidas yra jos 

dymas bei visais būdais jos stip
rinimas. nes kaip Vydūnas (186- 
127) pastebėjo: “Lietuvių tautos 
stiprybė ’š tikrųjų nebuvo au
gusi. nebuvo auginta. Dar atbu
lai lietuvių tauta buvo silpnin- • 
ta”. Tai reikal.nga tuo labiau1 
lietuv’u tautai, nes, anot Berly- 1 
no universiteto prof. D. jenisch 
(plg. C. Mielckes žodyno prakal
boj, 1800), mažai tautai tauti
nis interesas yra šventas daly
kas. Tai reiškia, kad lietuvių 
tauta turi būti p Inai sąmoninga, 
arba kitais žodžiais tariant, visi 
L etų via’ turi būti visapusiškai 
gerai lietuviškai susipratę. Gi 
būti lietuviams gerai lietuviškai

• I susipratusiems, pirmoj eilėj rei
kia Letuviškai jaustis bei lietu-1 
viškai galvoti ir lietuviškai gy-! 
venti pagal savo tautos gyveni- :

savarankiška dvasios, kultūros 
ir meno srityse. Tad visai teisin-1 
gai prel. prof. A. Jakštas- Damb- j 
rauskas (Draugia, 13 t., 172) Į 
nurodė: “Nesvarbu, kad ma- < 
ža tauta. Nors maža, bet gali1 
būti graži ir žavi. Ji tokia galės 
būti, išvysčiusi, savo kultūrą, o 
per kultūrą gali tarti pasauliui 
savo žodį, tam reikia tik vis š- 
ka nepriklausomybė nuo sveti
mų įtakų”. Kitoj vietoj jis (Mū
sų senovė, III t., 409) taip by
lojo: “Dievas leisdamas ant že
mės lietuvius ne to norėjo, kad 
mes pasyviai pasiduotume kai
mynų įtakai ir juos beždžioniau- ' 
tume... Lenku, rusu, vokiečiu 
kultūros yra geros, bet mums j 
lietuviams netinka... Tai yra j 
ne “1‘tvomanų” prasimanymas, Į 
bet gyvas mūtų tautos reikalas !utį gyvcio ui u. L u. bduiui i Ida, į venų pcigcii lauiub gy vcui-

sakyčiau, net Dievo valios pil- mo būdą ir pan. Dėl to ir lietu-;
dymas”.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Aš padarysiu iš tavęs didelę tautą ir palaiminsiu tave ir tu busi 
palaiminimas". — 1 Mozės 12:2.
šitais Viešpaties žodžiais yra patvirtintas pareiškimas, “kad per dau

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

ŠV. RAKTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikantę 195 Van Pelt Avenue, Stąten Island, N. Y. 10303 _

Mažeika &" Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601vių tautos mokytojui dr. V. Ku-

Kaip saugotis nuo svetimų ‘ dirkai (“Varpo’* įžg., 1 nr.) bu- 
“Išmokyti i 

Mums reikia ! lietuvius lietuviškai galvoti... * 
solidarumo, pratinti, kaip pridera lietu- 

vieningumo ir atkaklumo ginan- viams elgtis, išaiškinti kelius, 
tis nuo svetimų įtakų savo tau-1 kuriais eidami galėtume paša- į 
tini veidą ir .savo, tautinę sąmo- 

j nę”. Visai griežtai pasisakė J.
į Gerba (Gabija, 1907): “Bet

įtakų, nurodė pfel. prof. M. Kru- Į vo didelis rūpestis: 
pavičiūs (80-21): 
žydiškų metodų,

J. Venclova yra paruošęs, parašęs ir išleidęs visą eilę 
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)

svetimoms žalingoms įtakoms ir mes,- lietuviai, 'tą svetimą sėklą 
drauge nesirūpinimu savosios turime išnūikiriti. jos vaisius 
tautos ugdymu bei' jos dvasios ant aukuro sudeginti, jei nori- 
gaivinimu ir dėl susidariusios me būti dvasiškai nepriklauso- 
esamos politinės konjunktūros mi... Tegu Lietuvos genijus 
lietuvių tauta atsirado išnykimo gaivina mūsų tautišką dirvą, te- 
pavojuj. Todėl gerai turi susi-' gu ją apšėja savo žodžiais — 
rūpinti lietuviai savo tautos iš- sėklomis, kad gamintume dva- 
likimu ir daryti visa tai, kas ga- 
lįma. lietuvių tautos išvedimui 
is šios nelemtos padėties. Iš Lie
tuvos politikos įvykių ir su jais 
sūsijus ų klausmenų eigos, ne
kalbant apie Lietuvos plėšrių 
kaimynų padarytą žalą, galima 
bjūtų konstatuoti, jog dvi pačios 
lęmtingiausios priežastys lie'tu-
vžų tautos ir Lietuvos nykimo. istorijos pasisukimą ir apgaulin- 
būvo: 1) pačių lietuvių pasida- gų svajonių karčią pabaigą. Va

karų daugumos. • informacijos

LIETUVIO IŠSINIE- 
KINIMAS

kyti “Lietuviais esame”... Nu
krėsti nuo lietuvių nesupranta
mą lipnumą prie svetimų 
tautų”.

(Bus daugiau)

EUDEIKIS
Vienok tie lietuviai, kurie ken

kia savo tautai, ją niekina ir 
pan., patys save išsiniekina, kaip 

k ir konstatavo kun. A. Sušinskas 
(139-245): “Tautinis lietuvio iš-

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Aparatai - ProtezaL MėE. ban
dažai. Speciali pagalba tojem*. siniekinimas pasireiškia niekini- 
Aren Supports) ir t t mu, kas yra lietuviška... Būda- 

2*»v Wact 63rd SU Chicag*. Iri. 60629 į mi išaug? iš lietuviško kamieno, 
Talaf.; PRotpaėt j-jfon J niekiname patys save, jei juo- 

= i diname savo tautą ir savo tėvy-
1 nę Lietuvą... Nutautėjimo prie- 

l i žastis glūdi tokio lietuvio būdo 
Į ir dvasios menkystėj. Kilnus ir 

= Į tvirto charakterio lietuvis niė- 
‘ kuomet ir jokiose sąlygose neiš- 

siniekins save nutautėdaib.as”. 
J. Janonis (Laišk. liet., 1961, 
11 nr.) lietuvius, savosios tautos 
riiekintbjūs, vadina ligoniais. O 
savosios tautos šmeižikų buvo 

' ir yra apsčiai (prof. J. Aleksa, 
-|70p.).

LIETUVIŲ BEI LIETUVIŲ 
TAUTOS NEPRIKLAU

SOMYBĖ
Tokiu būdu dėl Lietuvos val

dovų politinių klaidų, dėl pačių 
lietuvių pasidavimo įvairioms

' * c

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, iiiksttj ir šhįtiino

St t^fersburg, Fla. 33710 
feL (813) 321-4200

_ DR. A. MILIUS
į Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Avė.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tfei. (813) 321-1004

šios milžinus,' o. ne lietuviškos 
dvasios paliegėlius". O kad lie
tuvių tauta turi eiti nuosavu

Vargas su vaikais
NEW YORK. — David Ken

nedy. 24 metu amžiaus, nužudv- 
to senatoriaus Robert F. Ken
nedy sūnus, pasiduos į ligoninę, 
kur bandys rehabilituotis, atsi
palaiduoti nuo narkotikų var-

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PERKRAU STY AAAI

/ MOVING
Ltidimid — Pilni ipdriuda 

,ŽEMA KAINA.
R. J E K t N A 5

SOPHIE BARČUS
radijo iriuos valandoj

Lietuviu kasdien nno pir
madienio, iki. penktadienio 3:00 
—3:30 yaL, popiet šeštadieniai/ 
ir sekmadieniai* nuo 8:30 Iki 8:30

Vedė|» Aldena Devkvt
Telefu HEmtoek 4-2418

7159 Jo. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, ftit 6M29

A “Lietuvos Aidai’ 
„kkzt brazdiionytT

Prayra mot vtdifa

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai vak.

Visos laidos m W0PA stotie*.
1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p.
iš WTTS stoties 1110—AM banga.

, 264Š W. 7ht Street
Chicago, Illinois 60622

Telef- 778-5374

V

lietuvišku keliu bei būti laisva į tejimo. Jo blogi papročiai iškilo 
nuo svetimų įtakų — liudija Į aikštėn, kai jis praeitą savaitę 
pati gyveni'mo tikrovė, kaip A. 
Martiii (91-27) pabrėžė: “Gy
vuoju deglu pavirtusio Romo 
Kalantos auka pažymi Lietuvos

buvo: 1) pačių lietuvių pasida
vimas Įvairioms svetimoms įta
koms ir 2) nebuvo ugdoma bei. 
stiprinama lietuvių tauta (sū: 
ląbai mažomis išimtimis). Ir dar 
blogiau — įvairiais būdais bei 
priemonėmis ji buvo žlugdoma. ’ 
Svetimos žalingos įtakos buvo 
SjUparAližavusioš lietuvių tautos 
gyvast’rigūmą, jog žengusi ago
nijos keliu. j

Į tai .atkreipė dėmesį anglų 
istorikas prof. E. Newman (Bri-

KNOW YOUR HEART

I

1About
Rising inflation rates are 

a concern all American con
sumers share particularly when 
necessities such as food and 
housing costs are affected. 
They wonder why the govern
ment can’t do something to 
curb inflation such as im
plementing some form of 

, mandatory controls on food 
prices. But historically^ man
datory price controls on food 
have been completely unsuc
cessful and, at times, have 
had the reverse effect.

Price controls on food is 
not an idea native to the U.S. 
nor is it a new concept. 
Controlling the supply and 
price of food has been a 
concern of governments for 
more than 46 centuries.

In 2830 B.C., the Egyptians 
were able to control the 
grain trade and save their 
people from starvation. But 
the monarchy ended up taking 
over the peoples’ land re
sulting in a system of land 
tenure where the agricūUūraT 
class was forced to rent land 
from the government

The historian John Fiske 
said that the downfall of the 
Dutch Republic in 1585 A.D. 
was due largely to that govern
ment s-price .legislation.

Durirlg a famine in the 
1770's, the Indian govern
ment tried tb' relieve the 
peoples.’ suffering by control
ling food prices. The price 
controls upset the natural 
law of supply and demand 
causing an even more severe

'food shortage.
Athens, Rome, Great 

Britain, and even the colonia 
United States had similar un
successful results with price 
controls on food. Throughoui 
pistory,whenever government? 
have attempted to relieve th< 
burden of citizens througl 
mandatory price limitations 
the result is that people de 
not get relief, but usually ex 
change one set of problem: 
lor another.

For example, in the U.S 
during the beef price freezi 
of 1973, some livestock 
producers, thinking they wer< 
not getting full value for then 
animals, withheld livestock 
from the marketplace. This 
eventually caused a shortag< 
of beef at the retail leve’ 
which, in the long run, actuallj 
contributed to inflation.

Price freezes disrupt 
marketplace for many yean 
even after the freeze 
lifted. AH segments of th< 
economy producers, pack 
ers, retailers, distributors, and 
consumers — are adversely 
affected by mandatory price 
controls.

These and other historical 
facts about mandatory price 

, controls on food are contained 
’ in a booklet entftlėd *‘F<x>d 

Control During Forty Six 
Centuries/’ A free copy of 
the booklet is available frorp 
the American Meat Institute, 
P.O. Box 3556, Washington. 
D C. 20007; telephone (703) 
841-2432.

New Yorke. Harlem ra jotie, 
bandė gauti narkotikų ir buvo 
apiplėštas. Po to jis porą dienų 
buvo dingęs be žinios.

Sakoma; kad dabar jis pasi
ryžęs klaidas atitaisyti ir prašė 
šeimos pagalbos.

REIKALAS IŠSIAIŠKINTAS

teVA'š ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

HELP VOURJEARL FUND' 

HE^YOUtMEART

— Jau kuris laikas kaip noriu 
pasiklbėti su tamsta, pone direk
toriau. Gal paskirtumėt man 
laiką tokiam pas kalbėjimui.

— Prašau susitarti su mano 
sekretore.
— Aš jau susitariau, pone di

rektoriau. Mudviejų vestuvės 
Įvyks po keturių mėnesių. Bet 
vis tiek norėčiau ir su tamsta 
uo reikalu pakalbėti.

SUSIRINKIMŲ

Našliu, našliuk’u ir pavėniu asme- ' 
nu klubo susirinkimas įvyks rugsėjo 
mėn. 14 d. 7 vai. vak. Vyčiu salėjoj 
2455 W. 47 St. Visi nariai ir prijau-' 
č artieji yra kviečiami atsilankyti, j 
Bus aptariami Įdubo reikalai. Po su- 
S>r.nkimo — vaišės. V. Cinką

4

drive

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

*

į

Direktorių

Asociacijos

ambulanso 
patarnAviMAs

I 

■

Chicagos

Lietuviu3»

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
oaLyše.

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

Telef. 476-2345

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

■Aa'J-

LAST YEAR IfitO SCMOOC- 
ao« eMiuoąeN sMTwte* 
THE AGSS QP S ANO LA 
WSR8 KILLS D BY “CTO* 
VEHICLE® *1 TH E LL*. 
Cm ARLI* M. MAVIS, 
PftinpeNT <x Tue ckicagc 
Motor CLUB, ASKS DftrvfRS 
TO Be FtPeCJAlXY AIXRT 
FOR CHILDREN MQM4 THAT 
SCHOOL IS IM SESSION

' y’-

BUTKUS - VASATTIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-35TC

GEORGE F. RUMUNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: yLJš 7-1138-list

H
1
I

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS I
(LACKAWICZ)

2424 VVfcŠT 69th STREET REpublic 7-1213 1
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7*1M1
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OLIMPIADA MAISTO TRŪKUMO ŽENKLE
„ ....... I

kraštų sportininkai papildomi) 
maisto iš namų atsigabeno tiek, 
kad keleriopai viršijo anglišką 
davinį. O kiek jr.kas to maisto 
atsigabeno, čia 
naudoti “Mūsų 
tų 35 numeriu.

Meks; kiečiai

Senovėje olimpiados turėjo 
tokią didelę reikšmę, kad joms 
pras:dėjus, valstybės net karus 
sustabdydavo. Bet mūsų laikais 

.vyksta priešingai. Kai valstybės 
kariauja, tai apie sportą negal
voja. Prasidėjęs antrasis karas 
sutrukdė ir olimpiadų eigą. Ir 
tiktai kai padėjo ginklus, tai vėl 
atsiminė gimnastikos įrankius. 
Tokia pirmoji po karo olimpia
da buvo suruošta Londone 1948 
metais. Tuomet ginklai jau ne
žvangėjo, bet visa olimpiada 
praėjo dar buvusio karo ženk
luose.

Rašoma, kad pirmąją duoklę 
olimpiadai atidavė karą pralai
mėjusi Vokietija. O ta duoklė 
buvo tokia, kad vokiečiu karo 
belaisviai paruošė sporto sta
dionus. Ugnį atnešė nuo Olim
po kalno, kur ją jauna graikaitė 
Įžiebė nuo saulės su padidina
muoju stiklu. Ją benešant vos 
neužgesino, ginkluoti sukilėliai. 
Ugnį estafetės būdu nešė apie 
1.633 bėgikai. Olimpiadą atidarė 
D. Britanijos karalius Jurgis VI 
liepos 29 dieną. Atidarant tą 
14-ąją olimpiadą, iš Wembley 
stadiono buvo paleista 5.000 
pašto karvelių. Tai tradicinis 
paprotys, kurio neatsisakoma ir 
šiais moderniais laikais.

Iš 59 valstybių dalyvavo 6.000 
sportininkų. Tuomet Anglijoje 
maistas dar buvo normuotas, tai 
ir iškilo sportininkų maitinimo 
klausimas. Vokiečių, laikraštis 
“Der Spiegei’’ rašė, kad ši olim
piada Londone bus pravesta 
kalorijų deficito ženkle, nes bri
tų maitinimo ministeris paskel
bė liūdną žinią, kad sportinin
kai nesitikėtų padidinto davinio. 
Bet iš užsienio atvažiuojantiems 
sportininkams leidžiama su sa
vimi atsivežti po 25 svarus 
maisto. Maisto susikombinavi- 
mas yrą kiekvieno dalyvio as
meniškas reikalas. Tai visiems 
buvo aišku, kad su šutintų bul
vių daviniu laimėjimų neatsiek
si, nes ir tų bulvių buvo labai 
maža norma. Taip ruošėsi olim
piadai “neturtingoji” Anglija.

Bet buvo taip, kad Įvairių

jau tenka pasi- 
Kelio” 1948 me-

— Šv. Pranciškaus vienuoly- 
seselių naudai ruošiamas

burna valgyti mėsos, 13 
džiovintų vaisių ir 2.000 
vyno. 59 kiniečiai atsiga- 
džiovintų krabų, pupinių

sunkiai gaunami. Aš tuomet dir
bau New Southgate ligoninėje, no 
Tai ligonine savo tarnautojams piknikas šį sekmadienį, rugsė- 
užsakė reikalingą skaičių bilie- jo 16 d., 3326 So. Morgan St. 
tų. Tokiu būdu ir aš galėjau pa- Pradžia 13 vai. 
matyti olimpiadą. Rengėjai nu- Moterų ’tarybos 
jautė, kad kartais gali atsirasti, Lietuvos Vyčių 
ir padirbtų bilietų. Tai jie tik- veikėja, kviečia 
ruosius pagamino tokios kombi
nuotos formos, kad kai kas net 
teigė: lengviau esą-padaryti ne
tikrą angliško svaro banknotą, 
negu bilietą įeiti i stadioną olirp-

; pinių žaidynių metu.
t Tai tokios, „mažiau - žinomos

atsivežė 500 gy-' 
vų vištų ir 10(> kalakutų. Di- j 
džiausią grupė buvo amerikie
čių — 341 sportininkas. Jie at
sivežė 30 tonų mėsos. 2.000 ga
lonų ledų, 10 centnerių sviesto 
ir 28.800 kiaušinių. Be to, dar ga
vo kas antrą dieną 9.000 sumuš
tinių. kuriuos lėktuvu pristaty
davo iš New Yorko. Argentinie- 
čiai, 263 žmonės, gauna iš namų 
pilna 
tonu 
litrų 
beno
miltų ir sriubai žolių. Nedidelė 
Vengrija stebino ne tik dideliu 
dalyvių skaičiumi — 210, bet ir 
papildomo maisto gausumu; be 
kita ko. 20.000 citrinų ir 100 bu
telių degtinės. Mažytė Danija i 
pasižadėjo olimpinių žaidimų z smulkmenos iš olimpiados,; kuri 
dalyviams kasdien duoti po 1 vyko Londone prieš 30 metų, 
kiaušinį, kurie kasdien bus pri
statomi lėktuvais.

*' V. Vytenietis

Čia yra išvardinta tik labai] • 
maža dalis olimpiadoje dalyva- | 
vusių valstybių. O kiek maisto 
įvežė visi sportininkai? Tai net į" 
neturtinga Anglija hustebo, kad Į. 
jau kiti kraštai nejaučia jokioj- . . ... ....
maisto trūkumo. Tenka paryš- rinktinė Chicagoje rugsėjo 16 d. 
kinti, kad Anglija beveik pasku- minės 25 metų Įsikūrimo sukak* 
tinė panaikino maisto norma vi-Į U 
mą. Tuo. maisto Įvežimu labai

— Vytauto Didžiojo šaulių

11 vai. Jėzuitų; šventovėje 
(prie Jaunimo Centro) .bus pa-

susirūpino Londono policija, nes maldos. Dalyvaus uniformuoti 
jautė, kad olimpinio kaimelio 'šauliai'-su'vėliavomis ir giedos
pakluonėse'gali prasidėti juodo- 'rinktinės choras. Po pamaldų 

■ ji prekyba. Tuomet buvo sustrp-Į bus vainiko padėjimas prie zu
rintas sekimas ir, jeigu pas žmo* j vusiems paminklo.' Po to, minė- 
gų, išėjusį iš krautuvės, rąsda-‘ dalyviai' kviečiami Į Šau~ 
vo nors vieną unciją virs nor-:.
mos, tai buvo vienas iš didžiau-' sės — kavutė. 

. šių nusikaltimlĮi’ Jeigu Anglija minėjime dalyvauti' 
taip _galėtų išdresiruoti savo ;pa-j Y _ peiagogivi utuanistikos

i Institutą įsiregistravo nauji stų* 
• deniai: .Kerelytė Dainė,. Meilus 

Alius, Muspnytė Rūta, Pamku- 
tė Gąja, Polikaitįs Darius,. Sei- 
butytė Vida,. Tra|kaitė Viliją ir 
žadeikytė Neringa. Pirmame 
kurse dSr yra vietų, todėl, jei 
kas norėtų, galėtų įsiregistruoti 
rugsėjoT5 d.,'8 VaT. 3'0 iriih.Tns- 
tituto patalpose: Tą' pat dieną,

• t i . . t .• v. ■ . . . . % Val.;: pradėdamos' paskaitos'
V įsi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas' visiems studentams.

pakluonėse'gali prasidėti juodo-

reigūnus.sekti kriminalinius nu-i 
sikaltėlius, tai turėtų visame Į 
pasaulyje pavyzdingiausią poli
ciją. O dabar ji yra garsi tik 
romanuose. ■

Bilietai Įeiti. į olimpiadą buvoPLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
savo asmeniška dėmėsi, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti. ■ ’

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
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 i plati

nimo vajaus talką!

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

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

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

♦ Užsakau Naujienas kaip dovaną savu 
yra naujas skaitytojas. Priede 
Pavardė ir vardas ............... ....
Adresas ___ ______ __ _____

, kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

lių namus, kur bus bendros v'ai- 
Visi'kviečiami 

P.Vn:

• 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 ......................................... .......................................... ...........

Sabina Klatt, 
pirmininkė ir 

organizacijos 
visas ir visus 
maisto ir gai*

— J. Varanavičius pakviestas 
redaguoti Toronto Lietuvių na
mų biuletenį.

— Irena Mačiulytė iš Aylmer, 
Ont., baigė Tokijo universiteto 
Tarptautinę kolegiją bakalauro 
laipsniu. Studijas tęs Toronto 
universitete.

— Žemaičių Kultūros klubas 
rugsėjo 15 d. minės savo veik
los 40 metų sukaktĮ Anelės sa
lėje, 4500 So. Talman Avenuę. 
Ta proga, 2 vai. popiet, ruošią 
sukaktuvinį banketą. Nariams 
vaišės nemokamai, o jų sve
čiams — $8. Šia proga Žemai
čiai Naujienų pala.kymui skiria 
$15 auką. Valdyba

@ JAV LB (R) Cicero Apy
linkės Valdyba rengia Tautos 
Šventės minėjimą š. m. rugsėjo 
mėn. 16 d. 11:45 vai. ryto Šv. 
Antano parapijos salėje, 150( 
So. 49 Ct., Cicero, III. Kviečia
me visus. Valdyba

— DENGIAME ir taisome vi-

Namai, Žwn6 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALB

Namely Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 AV. Cermak Road Chicago, Hl. Tel. Virginia 7*7747

8 KAMBARIŲ 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 ĮRENGIMAI, h, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą- s 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, | 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

atsilankyti. Bus
vaus gėrimo. Kiekvienas ras ką 
nors tinkamd~linksmai praleisti 
sekmadienio popietę.

— Dail. Eleonoros Marčiulio- sų rūšių stogus. Garantuojame 
nienės keramikos darbų paroda už savo darbą. Esame apdrausti, 
atidaroma rugsėjo 28 d. Jauni- ARVYDAS KIELA. Skambinti
mo centre, uždaroma spalio 7 d.

— Dr. Vytautas Slavinskas, •' 
-Monticello, N.Y., mirė širdies 
smūgiu rugpjūčio 30 d. sulau
kęs 68 metų amžiaus. Liūdėti 
liko žmona Marija. Velionis 
baigė Vytauto D. universiteto 
medicinos fakultetą ir Karo mo
kyklą.

— Bostono lituanistinės mo
kyklos metinis banketas įvyks 
spalio 20 d. Piliečių Draugijos 
salėje. Spalio 7 d. ten bus Lais
vės Varpo koncertas, o spalio 
13 d. įvyks Tautinių šokių sam
būrio vakaras. !

■ — Rašyt. Vytautas Tamulai- 
tis iš Toronto gavo iš Kanados 
Meno tarybos $9,250 paramos, 
kad paruoštų skaitinių knygą 
Kanados vaikams. Kai kuriuos 
savo stilingus kūrinius vaikams 
jis jau išvertė į anglų kalbą. I

■— Aukštesnieji lituanistiniai 
kursai Toronte pradės paskaitas 
spalio 2 d. West Park Secon
dary mokyklos patalpose. Nau
jieji ir buvusieji studentai re-, 
gistruojasi rugsėjo 24 ir 25 d.,

- — Dail. Prano Gailiaus iš Pa
ryžiaus kūrybos paroda bus 
rugsėjo 29 ir 30 d. Toronto Lie
tuvių Namuose. Parodą globoja 
•Skautininkų ramovė.

Tel. 434-9655 (PR)

• SPECIALI 20% NUOLAI
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re j 
teželiai, žiedai, gintariniai karo! 
liai, auskarai ir kiti papuošalai] 
PERKAME sidabrines ir auksi į 
nes monetas bei pašto ženkli^ 
kolekcijas. Mokame aukštas! 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac ] 
ramento - prie Archer.

Tel. 247*5081 (Pr.)

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturda 
11 to 5 no appointment neces 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes ka) 
bame lietuviškai. 782-3777 o: 
925-8392. Professional Membe 
American Federation 'of Astro 
logers. (Pr-)

— Mirusio žymaus daininin 
ko Elvis Prseley gydytojas dr : 
George Nichopoulos turės aiš 
kintis teismui už leidimą jarr Į 
naudoti tiek daug Įvairių rūšių 
stiprų vaistų.

— Chicagos politikas Abnei 
Mikva, pralaimėjęs svarbesnius 
rinkimus, dabar stengiasi tapt 
teisėju.

• 2.000 metų senumo seno
vės romėnų vieškelis, žinomas

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

839*1784 arba 839*5568.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

vairi andrauda —INSURANCE
TŪTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

SAVININKAS PARDUODA -

u namus Brighton Parke: 4349 So. 
Falman —■' 3 butu po 5 kambarius, ir 
1633 W. 43 St. — 2 butu po 5 ir 4 
.ambarius, taip pat patalpa krautuvei.

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

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

BRIGHTON PARK — tavern with 
mail restaurant (serving lunch on- 
z), also 4 room apartment in rear. 
Excellent location. Call for appoint- 
rent after 3 P.M. 284-5911.

MARQUETTE PARKE parduoda- 
tas namas ir taverna. Dėl informaci- 
; skambinti tel. 776-4956.

MARIJA NOREIKIEN® 5

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 « TeL WA 5-2787 < j
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. C

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ I į

’■ ; geros konstrukcijos, kad šian
dien yra tinkamesnis už daugel; 
modernių vieškelių ir gatvių.

• Elektros energijos sunau 
do j imas Amerikoje padvigubėja 
kas dešimt metų nuo 1900 metų.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

— Du didžiausi New Yorko 
bankai išleido po milijoną dole
rių įsibrovėliams sučiupti. Vis
ką prižiūri, praneša ir užfiksuo
ja elektroninės akys.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

DĖMESIO
62-8C M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobiliė 
Liability apdraudimas pensininkam* 

Kreiptis:
A. LAURA I T I S

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street. 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuviu 
ir kitus kraštus

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

m. šimkus
Notary Public j

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminų) 
iškvietimai", pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY

SKOKIE DOVENSHIRE

BY OWNER. S189,50000. 4-5 Bed
rooms with Master Suite. 3 Baths, 
large Living Room — Dining Rm.

2 Family Rooms. 2 Car garage.
OPEN SUNDAYS

2 to 5 P.M. or By Appointment. 
8915 N. Kilpatrick —767-4208 
MUST BE SEEN TO APPRECIATE

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

HELP WANTED
EXPERIENCED BENDING MACHINE 

>- JET-UP & OPERATOR. PAID VACA- 
i TION, HOLIDAYS, BENEFITS.

APPLY IN PERSON:,

1 Automatic Bending Co.
1 2880 W. 48th Place, Chicago

F. Zapolis, Agent 
320S'/2 W. 95th St. 
Everg. Park, Ill. 
60642, - 424-8654

STATI TA1B Jib

IHSUtAMCf

State Farm Fire and Casualty Company

Apdraustas perkraustymaj 
is Įvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1182 arba 376-5996

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

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. ____' ui. -—------------------------

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

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

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

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šule 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
W e 11 s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos 
išleista knyga su legališkomi.1 
formomis.

Knyga su formomis gauns 
ma Naujienų administracijoj! 
1739 South Halsted St, Chic? 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00,

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

ECRETARY FOR SCHOOL — for 
motionally disturbed adolescents, 
esiring mature person. Please con-
ict Mrs. Moor at McKinley Day 
herapcutic Center, 7939 S. West-1
rn, 778-4365.

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
———

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 

įZ aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

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

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
j savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N«w York, N. Y. 10001

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

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ
— SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma i 
įdomi 250 puslapių knyga su 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuvis 
skirsnelių mėgėjai, prašomi a1 
vykti ir knygą pasiimti. Kitu 
gyvenantieji prašomi užsisa 
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM* Tablets are 
50% stronger than Doan’s.
Before you take Doans Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doans That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely m minutes1 There's no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.

C « Di-Gel.1 The Anti-Gas Antacid. 1

No. 79

— Senatorius Edward Kenne
dy pareiškė, kad jis galįs kan
didatuoti prezidento pareigoms.

MAUJIBMOt, CHICAGO •/ IU. Thursday, September 13, 1979




