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š.m. rugpiūčio 18 1. Washing- į kagoje Juzės’ Daužvardienės pa- 
tone, D,C.; įvyko VLIKo valdy- gerbime ir pasveikino ją VLIKo 
bos posėdis. Dalyvavo: pirmi-; vardu.
ninkas dr. Kazys Bobelis, sekre
torius dr. Jonas Stiklorius, vice- ninkas lankėsi Hot Springs, Ar- 
pirmininkai — dr. Jonas- Balys, 
inž. Liūtas Grinius, dr. Kostas 
Jurgėla, teisinė patarėja Elena 
Armanienė, Lietuvių Žmogaus 
Teisių ’ Komisijos pirmininkas 
d r. Domas Krivickas, iš New 
Yorko atvykusios — VLIKo rei
kalų vedėja Mafija Noreikieriė 
ir Viktorija čečetienę ir .PLB kino jo dalyvius VLIKo vardu, 
atstovas Algimantas Gureckas.

Dr. Bobelis pasveikinę visus; pirmininkas. dr. K. Jurgėla da- 
posėdžio dalyvius, pirmą kartą 
susirinkusius naujoje VLIKo 
būstinėje. Toliau pirmininkas 
padarė išsamų pranešimą: apie 
VLIKo veiklą. ; Painformavo 
apie rezoliucijos Pabaltijo .vals
tybių klausimu (HCR-147) .pro
gresą. VLIKas tikisi, kad lietu
vių visuomenė,suprasdama šios 
rezoliucijos svarbą, kuo gau
siausiai rašys savo atstovams 
Kongrese, prašydama ir ragin
dama juos ĮĮezbliuciją HCR-147

— remti (būti jos co-sponso’riu). 
s.; >Dr? -Krivickas -painformavo 
apie Lietuvių Žmogaus-. Teisių 
Komisijos darbų ryšium su 
Madrido Konferencija eigą, iš
keldamas naujų minčių. Numa
toma glaudžiai. bendradarbiauti 
su kitomis lietuvių, latvių ir es
tų organizacijomis, ypatingai 
renkant ę dokumentą ei ją, _. apie 
žmogaus teisių ir religijos lais
vės pažeidimus Lietuvoje.

Dr. Balys, VLIKo- vicepirmi
ninkas informacijos reikalams, 
pranešė, kad prancūzų kalba El
tos biuletenių redaktorė Birutė 
Venskuvienė prašo šio biulete
nio tiražą, padidinti, nes esamo- 
io nepakanka aprūpinti reika
linga informacija apie Lietuvą. 
Dr. Balys taip pat dės pastan
gas paruošti naujos informaci
nės medžiagos VLIKui. šia pro
ga.’ siekiant išvengti darbo ir iš
laidų dubliavimosi. VLIKo val
dyba'mano, kad būtų tikslinga 
kai kuriuos leidinius spausdinti 
ir naudoti bendrai su kitomis 
organizacijomis. VLIKo valdyba 
prašė posėdyje esančio PLB at
stovo A. Gureckb s'ekahčiame 
VLIKo posėdyje (rugsėjo ihėn.) 
referuoti apie JAV LB planus 
ir mintis tuo reikalu.

VLIKo valdyba pradėjo pasi
ruošimus VLIKo seimui.

Dr. Kostas Jurgėla, vicepir
mininkas' politiniams reikalams, 
valdybos prayedimu, priėmė 
VLIKo reikalų tvarkytojo pa
reigai.

'Liepos 26 d. VLIKo pirminin
kas dr. K. Bobelis dalyvavo Lie
tuvos Generalinės Konsulės či-

kansas, kur per lietuvių radijo 
programą kalbėjo apie VLIKo 
veikla ir būstinės isikūrima 
Washington, D.C.

Rugpiūčio 16-19 d.d. VLIKo 
vicepirmininkas dr. Jokūbas J. 
Stukas dalyvavo Lietuvos Vy
čių seime Chicagoje ir pasvei-

lyvavo atsisveikinime su a.a. 
pulk. Kaziu Škirpa, kur VLIKo 
vardu tarė žodį.

Argentinoje buvo įsteigtas 
Lietuvai Išlaisvinti Komitetas, 
kuris atstovaus VLIKą Argen
tinoje. F ' •

Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Komisijos apklausi
nėjimus stebėjo Lietuvių Žmo
gaus Teisių Komisijos pirminin
kas dr. D. Krivickas ir VLIKo 
vicepirmininkas dr. K. Jurgėla. 
Komisijoje-liudijusiam ukrainie
čiui Valentinui Morozui dr. Jūir:. 
gėla Įteikė savo veikalą —. “Lith
uania — The Outpost of Free-: 
dom”. '' „ ■ ■ ’ ■

Atstovų Rūmų Užsienio Rei
kalų Komisijos posėdžio eigą 
stebėjo dr.; Krivickas, dr. Jur-; 
gėla ir keli kiti lietuviai.

(Elta)

Romas Giedra Lietuviu
kongrese ‘ 

r ■
Ištrūkęs iŠ okupanto .kalėjimų 

ir prieš kelis mėnesius pasiekęs 
JAV-bes Romas Giedra daly
vaus Amerikos Lietuviu Kon- T5 < 
grėsė Clevelande ir papasakos, 
apie savo išgyvenimus bei apie 
dabartinę padėtį Lietuvoje. Jis 
1962 m., dar būdamas jaunas 
keliolikametis gimnazistas, su 
savo draugais bandė lėktuvu 

.pabėgti į Švediją, tačiau ne
įstengė lėktuvo užvesti ir tada 
automobiliu bandė pasprukti į 
Lenkiją. Buvo sulaikyti prie sie
nos ir visi jie areštuoti.

Romas, kaip nepilnametis, ga
vo mažesnę bausmę, o trims ki
tiems skyrė po 12 metų kalė
jimo. Kaip nepilnametis išleis
tas anksčiau, jis tęsė studijas ir 
Klaipėdoje baigė politechnikos 
mokyklą; atvykęs pas savo tė
vus į Los Angeles, ten gavo 
elektrotechniko darbą. Yra uo
laus patriotinio nusistatymo ir 
dalyvavo Vyčių seime. Iš jo 
kongreso metu išgirsime įdomų 
pranešimą. Kongrese dalyvaus 
su savo žmona Lidija.

(ALT Informacija)
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Puerto Rico nori 
suamerikonėti

WASHINGTON. D.C.—£alta- I 
sar Corrada del Rio. įtakingas . 
Puerto Rico visuomenės veikė-. 
jas. pare’škė. kad didelė gyven- į 

i .oju daugumą nori, kad Puerto ! 
Rico taptų 51-ąja Amerikos vals-1 
tįja. Jis pabrėžė, kad Puerto’ 

. Rico gyventojai nori tapti gar-! 
! bingais Amerikos piliečiais, su 
i visomis teisėm s, įsipareigoji- 
■ mais ir teise rinkti prezidentą 
ir k tus pareigūnus. Corrada ap- i 
ska’čiavo, kad Puerto Rico galės 
galutinai aps:spręsti 1982 me
tas. Reikia visą reikalą išaiš- 
k:nti, kad kiekvienas krašto gy
ventojas suprastų.

Puerto Rico-saloje yra grupė 
kraštutin’ų. kurie nori salos ne 
priklausomybės. Jų įtaka yra 
didesnė JAV. negu saloje. Puer- 1 
torikiečiai žino, kad jie geriau 
gyvena, negu kubiečiai ar kiti 
diktatorių valdomi gyventojai.

SOVIETŲ AMBASADORIUS TREČIADIENĮ AIŠKINOSI VALSTYBĖS SEKRETORIUI
WASHINGTON, D.C. — So

vietų ambasadorius Anatolijus 
Dobryninas trečiadienį ir vėl 
buvo atvykęs į Valstybės de-, 
partamentą ir aiškinosi Valsty-i 
bės sekretoriui dėl kovai pareng-; 
tos sovietų brigados atsiradimo j 
Kuboje ir aiškinosi dėl josios 
tikslų.

Ka sovietu ambasadorius pa- ■ 
sakė Valstybės sekretoriui ir j 
koks buvo pasitarimų turinys! 
praeitą trečiadienį, tuo tarpu j 
dar nepaskelbta, bet šiandien 
yra aišku, kad sekretorius reika
lauja atsakymo, kuriais sume
timais rusai atsiuntė kovai pa- j 
ruoštą brigadą. Kol šitas reika-| 
las nebus išaiškintas, visa pade- i 
tis kabos ore. nes amerikiečiai 
gali tiktai spėlioti apie sovietų 

- karių atsiuntimą į Kubą. JAV 
tyrimai parodė, jog. nemato jokio reikalo

Filipinų prezidentas 
pamėgo karo stovi

MANILA. — Filipinų prezi
dentas Ferdinand Marcos davė, 
suprasti, kad jis mėgsta karo 
laiko įstatymus, kuriuos Filipi
nuose jis įvedė prieš 7 metus 
ir nori pratęsti dar penkeriems 
metams, atsižvelgiant - į susida
riusias dabartinio laiko politi
nes ir ekonomines sąlygas.

Prez. Mąrcos sakė, kad jis no
rėjęs jau šįmet atšaukti karo 
laiko įstatymus, bet didžiųjų 
valstybių' nuolatiniai ginčai, su
sidariusi Vietname padėtis ir 
nesiliaujantis naftos kainų pa
brangimas labai kliudo Filipi
nams grįžti į normalaus gyve
nimo vėžes.

PUSĖ' MILIJONO GYVENTOJŲ PASITRAUKĖ 
; . NUO’ JŪROS PAKRAŠČIŲ

. MOBILE. Alabama./T-jUraga--Frederica gerokai apramino, 
nas Frederic, prašvilpęs pro ry-j Vėjas kilo į viršų, bet nesiver- 
tinius Kubos, vandenis, ir ..-palie- į žė 
tęs vakarinę Eįubos dalį, įsisuko ]

KALENDORftLIS

Rugsėjo 14: Notburga, Mater- 
nas, Asta, Visgaudė,,, Mindau
gas, Zubris.c •

Saulė teka 6:28, leidžiasi 7:(Mt
Oras šiltas, vėjuota^ lis, . ;

•—’ Washingtono politikieriai 
tvirtina, kad sen. Kennedžio šei
mos sutikimas jo kandidatūrai 
į prezidentus rodo du dalykus: 
mobilizuoti sen. Kennedį į pre
zidentūrą ir prez. Carteriui gar
bingai pasitraukti iš rinkiminės 
kampanijos. Sen. Russel Long 
iš Louisianos ir sen Alan Cran
ston iš Kalifornijos, taip pat 
Atstovų rūmų lyderis John Bra- 
demas iš Indianos -nelaiko, prez; 
Carterio • tinkamu > t demokratų 
kandidatu, virt*’ -į

į Meksikos įlanką Jr pasiekė 
Alabamos pakraščius. Uraganas 
pradėjo siausti, šimto mylių 
greičiu, sukeldamas nepaprastai 
dideles bangas ir padarydamas 
žalos žvejams ir visai žvejybos 

.pramonei. . ., - ; - į '
Alabamos, Mississippi ir Geor

gia valstijų gubernatoriai įsakė 
gyventojam trauktis nuo pakraš
čių, kad nenukentėtų nuo vis 
stiprėjančio uraganė'.’ *>'Įspėjimą 
išgirdusieji apkalinėjo. lentomis 
netoli pakraščių stovėjusias va
sarvietes, kad vėjas ir lietus su 
perkūnija nepakenktų neapkali- 
nėtiems namams. . ,

LABIAUSIAI NUKEN
TĖJO MOBILE

Meksikos įlanką prašvilpęs 
uraganas kirto tiesiąį į Alaba
mos pakraščius. Tvirtinama, 
kad Frederic sukeltas ( vėjas 
švilpė tarp 130 ir 150 mylh^ 
greičiu, bet šiek tiek aprimo, 
kai pasiekė pakraščius. Kas 
spėjo laiku apkalineti savo va
sarvietes, tai tos:isįiko nepalies
tos. Bet kas. gubernatoriaus ne- 
pakląųsė. Įai vėjas išnešė l«tn- 
guš, b 'vėliau plėšė stogus, duris 
ir ardė visus namus. Pavojin
giausias buvęs trečiadienio po
pietis, kai smarkus vėjas, lietus 
ir perkūnija daužė silpnesnius 
namelius ir nešė į padanges. 
Laimė, kad dauguma pakraščiu 
gyventojų pasitraukė toliau į 
valstijos vidų.
v’ Uraganas pasiekė Mobile- 
miestątir padarė daug žalos, bet 
toliau esantieji miškai.ir kalvos

tolvn. -J

VĖJAS SUSISKALDĖ
Į RYTUS IR VAKARUS

< - Mobile apylinkes pasiekęs 
uraganas pradėjo pleišėti. Mo
bile apylinkėje dalis pradėjo 
lipti į viršų ir suskaldė visą jė
gą. Viena dalis pasuko į šiaurę. 

:o antroji-į pietus. Šiaurinė dalis 
1 pasiekė rytinius Alabamos pa- 
kraščius ir Georgia valstiją. 
Vėjas, lietus ir perkūnija čia 
padarė žalos gyventojams, bet 
netrukus vėjas pradėjo aprimti.

Kitoji Fredericb šaka įsisuko 
į Mississippi ir pakraščiams pa
darė daug žalos. Labiausiai nu
kentėjo ; Gulfport apylinkė. Jū
ros pakraštyje-ten įsikūrė dido
kas kiekis vasarotojų. Jie nusi
pirko dirvonus jūros pakraštyje 
ir statėsi namelius. Daugelis 

mamų nukentėjo. Mūriniai atsi
laikė, bet mediniams nunešė 
stogus. Gulfport srityje gyvena 
didokas Naujienų skaitytojų 
skaičius.

Nauji vaistai nuo 
ui: plaučių uždegimo

Eli Lilly & Co. praneša, kad 
Lederle Laboratories išrado ir 
•jau galima gauti vaistų rinkoje 
naujus skiepus nuo pneumoni
jos apsaugoti ir naują antibio
tiką Pnu Immune kaip antrus 
skiepus prieš kai kurias bakte
rijų rūšis, kurios dažniausiai 
sukelia plaučių uždegimą.

! Taip pat Eli Lilly skelbia 
■naują antibiotiką, vadinamą 
cefaclor, naudingą prieš pneu
moniją ir kuris gali būti vertin
gas nuo ausies uždegimo.

Sunaikinta 350,000 vištų
Nauji

naujieji valytai, vartojami, kad 
vištos ir raguočiai būtų riebes
ni, gali pereiti į mėsą, kiauši- 
nius ir pieną. Berton C. Press
man iš Miami,y ;" 
nešė/Amernkchemijos drau
gijai War 1 uiigtone. kad jn Was
las tikrinimo metod^' parodo, 
jog carboxylic io* spheres, kaip’ja prezidentą ir Senato komi- 
vaistas monensm. spėja persi- tetą apie pasitarimus su sovietų 
sunkti į raumenis ir kraują pir- ambasadoriumi, bet platesnio 
miau negu pereina į išmatas. I pareiškimo neduoda, kol tokie 
Kaip tai veikia žmoguje, dar ne-Į pokalbiai. ■ tęsiami.. Ambasado- 
ištirta. o FDA (Maisto ir Vaistų] r:us_Dobryninas yra geriau in- 
Administracija) praneša, kad j formuotas, negu kiti sovietų 
saugumo duomenys rodo, jog į ambasados tarnautojai, bet ir 
tas chemikalas organizme 
skaldo, bet beveik pilnai 
eina į išmatas.

Be to. FDA paskelbė. 
Ritewood Egg Co.. Idaho, 
noje iš didžiausių paukščių au-'nį karių likimą, 
ginimo farmų. viščiukuose rasta j 
nuodingojo chemikalo PCB ir J 
dėl tos priežasties 350.000 viščiu- Į 
kų sunaikinama. J

sovietų kariams būti Kuboje, 
todėl ir reikalauja, kad sovietų 
karių brigada, susidedanti ma
žiausia iš 2.000, o gal ir iš trijų 

,<.i .netojPra- j tūkstančių Rusijos karių, išsi
keltų iš Kubos. ,

nesi- j jis privalo atsiklausti Maskvą 
per-; dėl sovietų karių buvimo Ku-

I boję ir turi gauti Maskvos 
kad - sprendimą, jeigu norės ameri- 
vie-'kiečius informuoti apie tolimes-

Turkija gina sovietus
WASHINGTON. - U-2 lėktu

vų skraidymai stebėti, ar sovie- Į 
tai laikosi sutarties (SALT II) < 
strateginiams ginklams suma- j 
žinti, neribotam laikui sustab-; 
dyti. nes Tuikija reikalauja raš-! 
tiško už.ikrinimo, kad tie skrai
dymai yra Maskvai priimtini.

Diplomatiniai šaltiniai sako, 
kad JAV nenori duoti tokio raš
tiško įsipareigojimo, kadangi 
“mes neorime pasistatyti į to
kią poziciją, kur atrodytų lyg 
prašome Sovietų Sąjungos leidi
mo daryti ką nors. 1 
tys turime pilniausią teisę”.

Skraidymais patikrinant, ar 
laikomasi SALT II susitarimų, 
nebereikės laikyti Irane stebė
jimo stočių.

Sekretoriaus pavaduotojas H. 
] Carter III pareiškė, kad sekre

torius Vance ir toliau susitiks su 
sovietų ambasadoriumi Dobry-. 
ninu, kol galutinai paaiškės so
vietų karo jėgų, atsiųstų į Ku
bą, tikslai.

Buvo pasiūlyta pasiųsti sovie
tu valdžiai ultimatumą ir pa-’ 
reikalauti, kad iš Kubos būtų ‘ 
išvežti visi sovietų kariai ir su- ‘ 
stabdyti sovietų laivyno bazės 
statybos darbai, bet vėliau nu
tarta atsisakyti nuo ultimatumo 
idėjos. Ultimatumas įteikiamas, 
kai susidaro gyvybinis pavojus 
valstybei. Kiekvienam aišku, 
kad vienos brigados atsiradimas j 
tokio pavojaus nesudaro, nes I

Popiežiaus lankymasis 
sukėlė kontroversiją

CHICAGO. — čia planuoja
ma ateinantį mėnesį pagarbiai 
sutikti popiežių'Joną Paulių II. 
Galvojama, kad mažiausia mili
jonas žmonių iš arti iri toli at
vyks jį pamatyti, išgirsti ir su
tikti Grant parke. Jau buvo pa- 
siūlvta leisti žmonėms viena v v
naktį pernakvoti tame parke, 
bet Parkų' distrikto tarybos pir
mininkas Patrick O’Maley pa
reiškė, kad yra galiojantis po
tvarkis. \ pagal kurį’ lankytojai 
gali parkuose vaikščioti ir važi
nėti, bet nuo 11 valandos vakaro 
iki 6 vai. ryto niekas negali ten 
pasilikti. Kuomi šis reikalas’ 
baigsis, neužilgo sužinosime.

Popiežius Chicagoje laukia
mas spalio 4-6 dienomis.

— Pentagono sluoksniai tvir
tina. kad Sovietų Sąjungos bri
gada Kuboje nesudaro efekty
vios grėsmės Amerikai. Tačiau 
grėsmę :sudaro ten esą elektro- 

I nikos įrengimai ir moderniau- 
J sips komunikacijos priemonės, 

: galinčios gauti žinias iš Arneri-
■ Į kos satelitų ir net juos nukreipti 

pageidaujama linkme.

— Vatikano sluoksniuose kal- 
Į bama, kad popiežius- Jonas Pau- 
i liūs II vietoj mirusio Katalikų 
bažnyčia 
kard. 
m**’

ką daryti pa- j ameri’Kiečiai labai lengvai gale-
tų brigadą išnaikinti.

Paaiškėjo, kad generolo John 
Rmglaub pareiškimas Norwich 
Bulletenui vis dėlto buvo labai 
skystas. Kai jis ns Washingtono 
buvo užklaustas, ką jis žinąs 
apie atomines sovietų raketas 
Kuboje, tai jis atsakęs, kad tų

v "’ovo Amerikoje 
John Wright paskirs 53 
Washingtono kard. Wil- 
Baum. Jis vra vidurinio

kelio k< nservatoriuą.

jis pareiškęs Norwich Bulletin 
reporteriui, bet pastarasis ki
taip suprato ir dar kitaip užrašė.

Loiusranos senatorius Russell 
Long, patyręs apie sekretoriaus 
pokalbius su sovietų ambasado
riumi. pareiškė, kad jfs nebal
suosiąs už strateginių atomo 
ginklų sutartį, nes sovietų val
džios susitarimais negal.ma pa
sitikėti. Sekretorius Vance aiš
kino Dobryninui. kad sovietų 
valdžia, parinkusi dabartinį lai
ką kariams siųsti, labai smar-

— Majore Byrne suspendavo
48 miesto maisto inspektorius.

— Kardinolas Cody norėtų, * raketų nematęs ir nieko tiks-
kad į Čikagą atvykęs popiežius, lauš apie jas pasakyti negalėtų, 
galėtų užsukti j įvairius mies-Įjis tiktai spėliojo apie sovietų 
to rajonus. < karių siuntimo į Kubą tikslus.

------------------ Jam atrodė, kad sovietų karei
— Popiežiui avtykus į Chica- viai galėtų būti atsiųsti atomo

gą, planuojama uždaryti visas bombų saugeti. bet ar taip yria. t 
mokyklas. jis neturįs žinių. Tokią mintį kisrf pakenks sutarėiak' —
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VYTAUTO DIDŽ. KARŪNAVIMO ŠVENTĖ- RUGSĖJO AŠTUNTOJI - ■
ši diena nepriklausomoje Lie

tuvoje buvo švenčiama kaip 
Tautos šventė, buvusios Lietu-

F

tijos ki
14a 3 n- 

Didysis 
ent savo

m ui

v’'hs didvbės ir L'etu- 
-v-o Vytauto Didž. ka
is! Lietuvos karaliumi

Tada Lietuvos 
>s siekė nuo BaV

^uodųjų jūrų.
. rug_ėjo b d. ‘Vytautas 
buvo numatęs užsidėti 
galvos karaliaus vaini- 

iną). Jam pritarė kata
likiškojo pasaulio valdovas — 
šventosios Romos Imperijos im
peratorius Zigmantas. Tai iškil
mių dienai imp. Zigmantas per 
savo pasiuntinius siuntė Vytau
tui ir jo žmonai specialiai paga
mintus karaliaus vainikus (ka
rūnas) ir reikalingus diplomus. 
Bet klastingieji lenkai ir amžini 
lietuvių tautos priešai tuos im
peratoriaus pasiuntinius prie 
Lenkijos sienos sulaikė, vaini
kus ir diplomus atėmė ir juos 
pačius apmušė pasiuntė atgal. 
Vytauto vainikavimasis Lietu
vos karaliumi nebeįvyko. -Po šio 
įvykio, neilgai trukus, Vytautas 
1430 m. spalio 27 d. mirė. Tai 
buvo be galo didelis ir lemian
tis smūgis Lietuvos valstybei ir 
visai lietuvių tautos ateičiai.

Buvus ų ginkluotų jėgų ne
priklausomoje' Lietuvoje orga
nizacijos tremtyje — savanoriai 
kūrėjai, šauliai ir ramovininkai 
(ramovėnai). tęsdami nepri
klausomos - Lietuvos tradicijas, 
kaip kiekvienais metais, taip ir 
šįmet rugsėjo 9 d., sekmadienį, 
surengė 549 metų Lietuvos di- 
dvbės ir Vvtauto Didž. karūna- 
vimoši ir jo mirties minėjimą. 
Minėjimas prasidėjo iš ryto pa- 
maldom:s Brighton Parko, Chi- 
cagoje. lietuvių parapijos baž
nyčioje. Pamaldas laikė ir tai 
dienai-pritaikytą pamokslą pa 
sakė kun. Kerejlis. Laike.- pa
maldų bažnyčioje' labai įspūdin
gai; ir gražiai gedojo Vytauto 
Didž. Šaulių rinktinės choras, 
vadovaujamas muz. Vacbergo.

Po pamaldų. 12 vai., Šaulių 
Natriuose įvyko minėjimo aka-

dėmi j a. Minėjimą atidarė šaulių 
rinkt, pirm. VI. Išganaitis pa
sveikindamas Lietuvos genera
linę konsulę J. Daužvardienę, 
ALTos pirm. dr. K. Šidlauską ir 
kitus garbingus svečius. Po to 
paprašė įnešti vėliavas. Neša
mos vėliavos buvo pagerbtos 
visų svečių atsistojimu. Sugie
dotas Lietuvos himnas. Invoka- 
ciją sukalbėjo ALTos vicepirm.

j kun. Stašys.
Sveikinimo žodį tarė Lietuvos 

gen. konsule J. Daužvardienė. 
Ji kalbėjo trumpai — gal 5 mi- į 
nutes. Čia savais žodžiais patie
kiu kelis jos reikšmingesnius 
pasakymus:

“Jau praėjo 550 m. nuo Vy
tauto Didž. mirties. Nežinome 
kur ilsisis jo kaulai, jo kūno ne
bėra nei dulkių, bet jo patrio
tinį pasišventimą Lietuvos vals
tybei mes šiandien minime.

Pagal Molotovo - Ribbentropo 
sutarti Lietuva buvo rusu bol
ševikų okupuota. Tai išdavikiš
kai sutarčiai paminėti, 45 pabal- 
tiečiai Maskvoje, prie Krem
liaus mūrų susirinkę pareiškė 
protestą ir reikalavo iš tų kraš
tų išvesti sovietų karo jėgas. So
vietai tos jiems naudingos, bet 
nemalonios sutarties sukakties 

, visai nepaminėjo. Napaminėjo- 
me jos ar mes. VIENYBĖJE 
MŪSŲ JĖGA. LAISVĖ — MŪ
SŲ ATEITIS.”

Šiais žodžiais gen. konsule J. 
Daužvardienė baigė savo svei
kinimo kalbą.

Vyriausiu ir pagrindiniu to 
minėjimo kalbėtoju buvo Šaulių 
Sąjungos Tremtyje centro vald. 
vicepirm. Jonas Jasaitis. Jis taip 
pat kalbėjo trumpai, gal apie 
10 min. Svarbesnius jo pareiš
kimus ir pasisakymus perduodu 
taip pat savais žodžiais:

“Rugsėjo 8-oji7 surišta Su Vy
tauto Didž. viešpatavimu. Iki 
Vytauto Lietuva buvo padalyta 
ir valdonia dviejų brolių Algir
do ir Keistučio (Kęstučio). Vy
tautas Lietuvą štivienijo. Pagal 
to meto valstybės interesus,. Vy
tautas Žemaičius buvo perleidęs 
Kryžiuočiams. Pagal viduram-

' ' ' __ t

VOLDEMARININKAI VOKIEČIŲ .OKUPACIJOS METAIS yy 
JUOZAS AMBRAZEVIČIUS 

(Tęsinys) , v
įsibrovs net į valstybes depar

t

Lietuv->s nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokyKlš

žiu teisę ir papročius valstybė Meninę dalį išpildė Vytauto Visas minėjimas pravestas la 
skaitėsi valdovo -i
Taip Lietuvos valstybę kaip sa-

tamentą. ’ • Amerikoje tokiais 
priešais laiko egzilųs, kurių bu
vimas ir juo labiau veikla kl u- 
do sovietinę įtaką Amerikos vi
suomenėje. Reikią tad parodyti 
tuos egzilus kaip žydų naikinto
jus, genocido vykdytojus ir 11. 
Tai daroma falsifikuojant nė tik 
faktus, bet ir dokumentus. To
kio pobūdžio akcijos iliustracija 
yra 1963 skleidžiamas pamfletas 
“Nazi War Criminals Among Us 
by Charles R- Allen, Jr.”

(4) Lietuvių rankos prieš len
kus ir už lenkus. — Ekstermina- 
cija kiek švelniau pal’etė kitų 
tautybių gyventojus. Tiesa, či- 
goriai kai ktiriose vietose buvo • 
visai išžudyti. Bet jų buvo tiek 
nedaug, kad jų dingimas mažai 
pastebėtas.

Numačiusi .sukurstyti, .vieną 
tautybę prieš kitą, kaip komų-. .• 
nistai vieną klasę prieš kitą, ,yo- • 
kiečių ' okupacinė valdžią pir
miausia. siekė lietuvius nukreipi • 
ti prieš lenkus, ypačiai pasinau
dodama lietuvių patriotiniu sen-- 
timentu .dėl Vilniaus. Kai. g'ėūe’i 
ralkomisąriatas. pradėjo repąt-.. 
riantus; grąžintiiš.- r Vokietį jos,;. į. . • 
jų buvusius ;ūkiųsj;.;tai<,.4.uose i; 
ūkiuose buvusius lietuvius $u- 
valkįjoję ėmė kelti į;1VįĮnįąūs( 
kraštą, įąąky.dama:; paimti- utąm . 
reikalui vietos/gyventojų ūkįųs.,. 
Dengdamasi,,, kad gina .ir vy^dc :- 
lietuvių interesus, šaĮįn& iš Lie-r. 
tuvos lenkišką? .elementą, gene^, 

: raįkomisą^ą - ^valdžią • sugalvojo . 
.įvykdytam..visoje-Lietuvoje';va-.
■ lymą; nuo lenkų. -Buvo Įsūdaryr . '• 
tas .tariamų lenkų,sąrašas, vkųrį, , 
kaip minėta, tvirtino-srities ,ko-? Y. 
misaras- Pakliuvę., į, tą „sąrąšą... į. 
prievarta buvo,., suimami, ciąž- ■ 
niaųsįai boĮšęyikinių b.ūdur;--) 
ndkčia,.gabenami į lagerius., o iš .. 
ten į Lenkiją ,ar. >. .palęidž;amjį_.

(Bus daugiau)-Jfi

Tokios rūšies fafitai. Pikti ir 
geri. įvaikinimo ir gelbėjimo 
faktai. Katruos labiau matai, 
priklauso nuo nusiteikimo to, 
kuris žiūri ir kalba. Paliestas

1 naikinimo faktų, matys piktus 
; žmones. Paliestas gelbėjimo, 
matys geriuosius. O iš tolimes
nės perpektyvos matys, kad yra 
ir vienų ir kitų, kad už piktuo
sius atsakomybė, už geruosius 
nuopelnai priklauso atskiriem 
asmenim. Tas pats kaip ir atsa
komybė už sovietinės .okupaci
jos lietuvių eksferminaciją pri
klauso irgi atskiriem žydam.

Žydų eksterminacija dar nėra 
nuėjusi į istoriją, kuri stengiasi 
pasverti faktus objektyviai jų 
istoriniame fone. Žydų ekster
minacija dar tebėra kovos prie
monė, ypačiai dabartinėje So- 

dovybei * v^e eksPansU°s kovoje. Žymėti-
Reikia pasakyti, kad šitoks Į™. kad H pneminę Sovietai 

minėjimo suorganižavmas gaU ■ vartoja nevienodai. Lietuvoje, 
. ... j v. . , pvz. Paneriuose, kur buvo ma-outi pavyzdžiu ir kitoms lietu- v x ’
vių organizacijoms, kSip reikia ' slskai MikiMm: žydai, pastaty- 
rengti minėjimus. Minėjimas tas paminklas, tačiau jame iš
buvo' trumpas, iškiliiiitigas ir j ve”«ta vardo;. 
įspūdingas. ' I aPie s""etm“ POgcW- Ma‘

Nemaža šatiiilį Stąrnų salė ^.. Parašu reikėjo. apeliuoti i 
‘ t.,,.* ’ ■--4.V ' nrMn Lm AVi'ln rfoncOcri OC XT1 OI 1 f'k TH

buvo .perpildyta. Svečių galėjo 
būti 200-250. , , A. Pl'ėškys

nuosavybė, i Didž. Šaulių rinktinės choras, . bai sklandžiai, rūpestingai ir 
v. VT'ar'LoT--1, trumpai. Už šito minėjimo su

rengimą garbė tenka šaulių va- .
Taip Lietuvos valstybę kaip sa- vadovaujamas muziko Vacber- 
vo nuosavybę traktavo ir Vy- go,'akbnįpanųOjant mųz. A. Jur- 

gučiui. Išpildė šiuos dalykus: 
1) sugiedojo giesmę Kritušiems 
karianis, 2j padainavo Kol aš 
jaunas nevfe'dęš būvėti ir 3) Ra- 
movėnų maršą (solo Radzius).

Sugiedota ir sudšinuotą tapai 
veržęsi į Rytus, Rytai'būtų mus 1 gražiai ir įšpųdingai. Stisirin- 
užplūdę. 1 ki^į joūbįika .jfŠms karštai plojo.

V.D.i rinktinės šokėjų grupė

tautas. Po Vytauto Lietuva su
nyko. kadangi nebeatsirado tin-( 
kamo valdovo. Vytautas veržėsi 
į Rytus, bet į Vakarus ir Baltiją 
mažai tekreipė dėmesio, čia aš 
jį pateisinu. Jei mes nebūtume'

užplūdę.
Caro laikais Lietuvoje, valdi

nėse įstaigose,' tebuvo' kalbama 1
J ‘ ’ t j ’1'1tik rusiškai. Lietuvos okupantai, 

rusai bolševikai tai stengiasi 
vykdyti 'šiandien. Anais caro 
okupacijos laikais lietuviai Inte- 
ligentai rusinimui pnėšinosi, tą 
patį pasipriešinimą lietuvių tau
tos rusmimūi lietuvių inteligen
tija ir visa tauta vykdo ir šian
dien.”' ' ; " ■;; r

Baigus kalba., sekė :vėlravu iišr 
nešimas, kurios: buvo- pagerbtos 
taip_ pat .atsistojimų., ......... •

Rinktinės- .pirmininkas,.yi.- Iš-, 
ganaitis už . prisidėjimą ir daly
vavimą minėjime pądėkojo Lie
tuvos Savanorių Kūrėjiį. sąjun
gai, Liet. Karių Veteranų 'S-gai 
Ramovei, Daukanto Jūrų šauliu 
’ t- j a*; J r Ji -J ' v v - • ' . **kuopai. Klaipėdos Jūrų šaulių 
kuopai ir Vytauto Didž. šaulių 
rinktinei; Tuomi akademinė mi- f“ - ’ ' ' 1nėjifho' dalis buvo baigta.

tątijiniūš šokius: .. 1). Mikitą, 
’2) Lėnčiug^įį.ir.3) jonkelį.Tub-, 
likk. taip pdt. šokėjams ėritiiziąš' 
tingai pąplSjo. Šokių, mokytoja 
yrą Smiėiiattškąitė - ^.tkirison f ir 
Šokitį grupes ^vadovė -—t j.' Jd- 
šaityt§. AkbrSėbnū palydėjo Ą. 
Stelmokas. . .

Užšibaigiiš Hįėninėi džtliki, še> 
•kė gąūšioš. .veisės, kiinkš su or
ganizavo šaulių moterų pirm. 
Stase Čėčėvičieriė. Ldike yąiši^ 
scęiiSjė' Gtfvb išštatytąf Rietuvės 
monarchijos ir ..respublikos pe
riodų pinigai. Parodos' rengėjas 
ar savinihkks Jotiaš; Z; Aii- 
gustinus.LParoda susidomėjimas 
buvo didelis.

j

trumpai. Už šito minėjimo su-

; sentimentą gausesnės visuome- 
; nines grupės, nes žydų ten yra 
i nedaug. Vakaruose^ Jungtinėse 

Valstybėse, kur žydų masė yra 
didžiausia, sovietinė propagan
da jau kalba' apie žydų ekster- 
minaciją, apie Lietuvoje sunai
kintus žydus, ieškodama fešėn- 
timento naikintojam ; tarp; šios 
gausios grupės.

iPROFEŠI^iŠ POKALBIS
Garsus anglų aūtonioBilistas • 

atšivėde kart< (iriugą ame-. 
rikietį dutorriopili^tu’. į namus, i 
Jb Jianiuošl drit šienų btivo pri-; 
kabinėta, daūg ėiriįū ragą. i- - .. - . . •. . ,

■. ' Į Atnaujintos kalbos’Jjajae* žydų
—- Na,'jau he,-_— šdkb svečias,'• eksterminaciją ypačiai" 1961-63.

— hėjjatikėšiti,- kad 61; ttlos ei- ■ Tokio suaktūalėjimo priežastis,’ 
nius būtum šūvSžiiiėjęs... 1 .manoma,-ši:

-— — - - ■ !' ! Kadangi J. Valstybių žydų
- W&Singtbne LlSŽffii, kad : organizacijos • ėniė kelti yiešą 

WrSa4ntiis .Wūit& iŠondale.' - Prfes persekiojimą 
gali paskelbti savo kandidatūrą =“™tūose, ta. Sovietų fropa- 

j grinda ėmėsi, kaip paprastai, ne 
gynimosi, bėt puolimo taktikos:' 
kaitinimą ūž žydų pėrse'Šiojimą- 
nukreipti nuo šavęs į kitus. Nu
kreipti į tuos, kuriuos laiko sa
vo didžiausiais priešais; Europo
je tdkiė pfiešai esą vakarti Vo-' 
kieti ja; reikia tad sukelti' Ame
rikos opinijoje nepasitikėjimą 
vokiečiais, kaip revanšininkaiš, — Jus klystkib. šie randai yEa , 
kaip žydų ria'ikintbjais, kurie gauti autokštaštrpfbjk

į prezidentus

VARLĖ IR JUPITERIS

I

the woman

milyfc finances.
i

„4

i

E

R

You can’t afford to be wrong., 
Because if you’re in charge of 
the family budget, you’re 
making decisions about the 
fixture, too,

And that’s where U,$. ov 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bkank..Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he works.

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

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knows 
a good bargain.
Now E pay 6% int/'rart -vhm hrW to
maturity of 5 year* 4the firwt year).'. 
Bond* are replaced if tort, stolen or di. iiUur^Ai 
Wh*n needed, they on be o«b«d at yerna* * 
hank. Interest je not subject to state or ioeat 
inonme taxes, and federal tax may ba 
deferred until redemption.

inĄmenca.
Join the Payroll Savings PU*>

‘Prie kalno baloje gyvenusi,- 
Pavasarį Varlė ant kalno atsidūrė,. ■ , ■.
Ten Įklonėly užkampį atradusi, 
Mauruos buveinę įsikūrė:

: Po krūmeliui pavėsy, tarp žolių, kaip rojus, 
Vienok čia džiaugsmas jos neilgas buvo’: 
Užgriuvo vžišara, sū ja kaitrų pavojus — 
Kurkulės vasarvietėj viskas taip išdžiuvo, 
ivaci inušėli nepašlapdavd net kojų- , 
'" H. ■ •’ ' ■“Dievai ! — čia iš olos Varlė iiiąidaVb, — 
Manęs, vargšiilės, hežddykit
Ir žeh'ię lig vihšulcfDheš jus paškąKdihRit;
Štkiyboj kad nikn8j sausros Bebūtą, 
Kail žeme nieicdhos čiŠ nėlždziulū”.
Varliukštė klykauja be paliovos. 
Ir pagalinti Jupiterį-jū -
Kad jis neturi gždlesčio Ir het galvos. 
“Utį p’aikšė! — jSi Jiipitehš pksakd, —- 
(Vlulina^į kreiįjtąši Į jį, tuomet nėrusių) 
žtr iuicibinis tari nepakako? 
Užuot del tavo išmonių paiką - 
Tvanu žnibfiems <laryčia{i gdlą, 
Ar ne geriau tau šiuo laiku

■ ’ *• ■ Rėpliot .ženiyn į balą?”
Pasa'uly dau)» tokią žrhonių, kutieins 
Įgriso višži kUš. tiktai ne patys jie, 
Katrie gMvoja, jiems kdd But tiktai gerai, — 
.0 ten pasaulį visą tegrėble ghisrd.i.

■ \ y * ** * ki ’ f i< (J. A. Krylovas PASAKfiCIuS, 103 pasakėčių rinkinys, nail- 
riąii ifeš a ii jį eh o?ė,' k ajh^ $4),

,1 TAVO ŽODIS YRA Tiks A
Jono 17:17

IR PAŽINKITE TIESĄ, O TIESA IŠLAtsVlNS’jffe
- , -j — į /

•• • ' '' Jono 8:32 , -

■ .. šv. iįAštb . , , , - 
NAUJASIS TESTAMENTAS ■■

IR PSALMAI
I-ErtMlfS LIETU vitl K,<LBA. Į RISTAS 
Kietais plastikiniais viršeliais 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

• '■ KAiNA $3.
LITHUANIAN ŠHNisTRTES, f\0. Hox 321, 

Uwil, iii. fcihsi\

irhiTiiiiiimyitiįifįiHTmiiHMIfiiiif v *

•KIRPYKLOJE
Kfrpėj a3'kii£ntiif: ‘ : !; ,3-' 
—į-: Mln atrodo; kad as -.tave1.

Skutą. jdu nė.'pirrhąkartą.
' Klientas: - ' r

n.BALZEKAS MOTOR'S 
į 4030 Archer Avė;; Tel
| Seniausias automobilių jiGiliav^jąi-iliėiliyir

V blare Premier Coupe

Chrysler r Plymouth -„Arrow
Station Wagon’s už $3?570 ir daugiau, 
(vartotos mašinos — urmo kainomis)

SAVINGS... 
the best way to Mvejegulartyl

WITH REPAYMFN7

<5
A

-;naujien<«, CHKAC-O e/ILL. Friday, Seplfefe irO

CHICAGO. tLLTNOtS «a| 
'li-rfnlM 7.TT4T 

ar.9-8 Sat* S=1

ING CHICAGO £ND SUBURBS SINCE 1905

see us for 

financing 

AT OU# LOW MTB ...

Compound

OUR SAVINGS

CERTIFICATES

EARN U? TO INSUR.O

■ E» i.g!

■ *MB ” *• «»

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD 

Frm DimtWI.



JONAS KASELIŪNASGtLAGO KACETŲ KANKINIO VIEŠNAGĖPIETŲ AMERIKOJE
Simo Kudirkos paskaita Medelyno lietuviu kolonijoje 

1979 m. birželio mėn. 21 dieną (Kolumbijoje)
In 1971, we had the disgraceful case of the 

Lithuanian seaman Kudirka. U.S. Coast Guard. 
officials stood by while Soviet sailors boarded a 
United States ship in U.S. waters and removed 
a Soviet subject who had previously requested 
asylum. Probably no other single incident in re
cent years illustrates the moral degeneracy of 
those who make our foreign policy...

Such cases, ranging from 1917 to the present 
day. shock and horrify any decent person. Un
fortunately, these incidents have no impact at all 
on the policymakers in Washington...

(Prof. dr. Anthony C. Sutton, “National sui
cide: military aid to the Soviet Union”, 1974, 
28-29 p. — Library of Congress, Catalog Card 
Number 73-11977.)

(Tęsinys)

■Simas Kudirka su žmona Gene

KLAIDOS NEGALIMA UŽMIRŠTI

Tačiau tose stovyklose užda
ryti vaikinai ir toliau tęsia at
kaklų priešinimąsi okupantui, 
nebodami, valdžios pastangų 
juos perauklėti politiškai ir 
atsisakydami lojalumo okupan
tui. .. ' -

Remkime' koncentracijos sto
vyklose uždarytų ir verginamų 
tautiečių atkaklumą priešintis 
okupantui, kąjbėdami pasauliui, 
ar paaukodami’sutikus tą pro
pagandą reajįz^pląinčiam jauni
mo sąjūdžiui’. („Mūšų jaunimas 
yra“ puikus, tik duokime jam 
■paskatos,. nepaiikįmėė. juos vie
nus. Jų darbūič’rėikiš ‘ dolerių, 
reikia pinigų, kurie lengviau 
gaunami apsijungus bei susior
ganizavus. Tad padėkime apsi
jungti Venecuelos, Kolumbijos, 
Argentinos, Brazilijos, Urugva
jaus lietuvių jaunimui su JAV 
gyvenančiu lietuvių jaunimu. 
Jaunimas čia ir’pavergtoje tė
vynėje yra lyg tas deimantas, 
kuriam sužibus grius rusiškasis 
imperializmas. Tik sugebėkime 
išnaudoti tą progą, jaunimas tai 
mūsų ginklas!

Toliau sekė Simo Kudirkos 
atsakymai į paklausimus:
, Ponia Totoraitienė: “Ar gali
ma sužinoti turinį to rusiško 
rašto, kuris buvo Tamstai Įteik
tas?”

S. Kudirka: “Tai Lietuvoje 
•mano bylos reikalu rusiškųjų 
. tardytojų kreipimasis. j mano

žmoną Genutę rusų kalba, kas 
aiškiai parodo, kad Lietuvą nori 
surusinti rusiškasis imperializ
mas, o ne tarybinė Sąjunga, 
nors raštas ir pasirašytas lietu
vio poli truko”.'

P. Totoraitienė: “Dabar rusai 
išleido priverstinos pilietybės 
įstatymą laisvame pasaulyje gy
venantiems pabėgėliams. Kaip 
jūs žiūrite į šį dalyką?”

S. Kudirka: “Tai labai gudrus 
rusiškasis triukas. Kol kas ne
įmanoma numatyti, kurioje vie
toje šis įstatymas mus skau
džiausiai palies. Tas įstatymas, 
tai naujas rusų “Trojos arklys”, 
kuris siunčiamas visomis kryp
timis. Ypač jie stebės, kaip į tai ’ 
reaguos Vakarų pasaulis. Tuo 
įsaku jie dabar sužinos, ai- va
karų nugarkaulyje yra dar šiek 
tiek atsparumo, ar jame jau tik 
košeliena. Ir taipgi jie sužinos, 
ar mes esame vištos ar ne viš
tos. Manyčiau, kad tuo klausi
mu mes turime užaliąrmuoti 
Vakarų valstybių laikraštinin
kus ir politikus. Mes turime or
ganizuotai pasipriešinti, vystyti 
akciją, panašią į baltiečių pro
testus Australijoje, kurie pri
vertė atšaukti vyriausybės ban-; 
dymus pripažinti Pabaltijį ru-’ 
sams. Rinkdamiesi su protestais 
prie rusų ambasados ir sudegin
dami jų vėliavą mes atkreiptu-* 
mėm pasaulio dėmesį Į mus be* 
kraujo praliejimo. Už tai teguli 
mus areštuoja ir teisia vietinės

trumpai at- 
čia girdėtos 
nesupratu- 
resumir lo

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

1 Anacin® has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headashe tablet. And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength regular strength headache 

_____ ' with .safety. A______ • tablet. Gives you safety you
I Like all leading headache expect with extra strength you 

tablets, Anacin starts with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions.
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valdžios ir tepagarsina lietuvio 
teisėtus reikalavimus”.

Dr. Matičkis: “Svetimtaučių 
spaudoje mes galime pasirodyti 
atitinkamais straipsniais per 
mums simpatizuojančius laik
raštininkus”,

Dr. Gaurišas: “Mes dėkojame 
svečiui už taip įdomią ir didžiai 
reikšmingą paskaitą (Plojimai), 
už taip mielus žodžius, ištartus 
laisvės Lietuvai ieškančio žmo
gaus lūpomis (Plojimai). Rytoj, 
penktadienį, su svečiais progra
ma bus tęsiama Kupsčių ūkyje: 
užkandžiai, pasikalbėjimai, sve
čiams dovanėliu įteikimas. O V 
dabar leiskite man 
pasakoti santrauką 
kalbos lietuviškai 
siems: “Yo quiero
hablado..(Apie 7 minutes).

Ir po to buvo paprašytas tarti 
savo žodį Romas Kasparas apie 
tai, kaip yra pasaulyje susiklos
tęs mūsų jaunimo reikalas, ’ir 
kiti dalykai, nes jis Simą Ku
dirką lydėjo po visą Pietų Ame
riką ne tik kaipo šio kontinento 
ispanų ir portugalų kalbos mo
kovas, bet ir kaipo Pasaulio Lie
tuvio vienas iš redaktorių ir mū
sų jaunimo reikalų žinovas.

Į
Romas Kasparas: “Malonūs 

čia susirinkusieji lietuviai ir ko- 
■ lumbiečiai! Aš nei nebandysiu 
lenktyniauti su Simo išsamiai ir 
turiningai išsakyta kalba. Aš te
noriu Jus trumpai painformuo- 

J ti, kad netrukus įvyksiančiame 
1 Pasaulio Lietuvių Kongrese Vo- 
- kietijoje yra įrašytas programos 

punktas, kuriuomi bus siekiama 
: atitinkamos rezoliucijos į pasau

lio opiniją dėl rusų bandymo 
] mus sovietinti priverstinos pi

lietybės įstatymu. Bus išneštas 
reikalavimas, kad rusai tą įsta
tymą pasilaikytų sau, o ne 
mums pirštų. Ir taipgi jus pain
formuoju, jog ateityje prieš ru
sų visokias pinkles veiksime ir 
protestuosime jungtinėmis jėgo
mis ir koordinuotai, t.y., visuose 
pasaulio kampuose tuo pačiu 
metu tampriame ryšyje su pasi-

sklaidžiusiomis lietuvių bend-' 
ruomenemis ir vietinių vyriau- 
svblu informacinėmis tarnybo
mis. Stengsimės prieš pasaulį i 
sudaryti įspūdį, kad lietuviai > 
turi jėgą, su kuria rusai turės Į 
skaitytis. (Plojimai)

Ir, ta proga, pareiškiu, kadi 
esu įgaliotas P. L. Bendruome-l 
nės Centro Valdybos jus pasvei
kinti. Taipgi esu įgaliotas per
duoti linkėjimus iš Caracas 
(Venecuelos), Brazilijos (San 
Paulo), Argentinos. Urugvajaus 
ir Bo?otos lietuviu. Tie linkėji- 
mai reiškia, kad jus šiame Meu 
delyno užkampyje nesate vieni. 
Jūs esate grandis tos juostos,! 
kuri apjuosia visą pasaulį. Taigi■ 
esate labai svarbi 
rią ir išlaikykite 
mūsų susitikimo.”

(Sekė plojimai 
rankų paspaudimai 
Kai kurių jausmingesniųjų lie
tuvių —ypač senesniųjų— aky
se žybčiojo ašaros.)

Chicagos Šaulių pastangomis 
buvo surinktos aukos ir pastaty-, 
tas paminklas Romui Kalantai 
šv. Kazimiero’ lietuvių kapinė
se. 10 vai. ryto šauliai ir šaulės 
susirinko prie Nekalto Prasidė

si jimo Mergelės Marijos parapijos 
bažnyčios Brighton Parke, ir iš
sirikiavę organizuotai su vėlia
vomis nužygiavo į bažnyčią.

Mišias atnašavo kun. Fabijo
nas Kireilis, pamokslą pasakė 
Šaulių vyr. kapelionas Jonas 
Borevičius. Pamokslo tema — 
meilė. Net ir geri darbai, daro
mi be meilės, lieka beverčiai. 
Tik kažkodėl tos meilės kuni
gas Borevičius neparodė Romui 
Kalantai ir tiesiog jį ignoravo, 
per pamokslą visai nepaminėjo 
jo vardo. Net neprisiminė, kad 
yra pastatytas paminklas ir tuo- 

| jau po pamaldų šauliai ten vyks 
su dviem autobusais ir daug kas 
vyks savo automašinomis. Be 
to. dar reikėjo paraginti publiką 
gausiai dalyvauti paminklo pa
šventinimo ceremonijose, nes 
tai yra kartu ir savos rūšies de
monstracija, siekiant parodyti 
okupantui, kad mes dar nepa- 
miršome Romo Kalantos, pa
aukojusio savo gyvybę liepsnose 
už Lietuvos laisvę.

Ir bendrai priminti jaunimui, 
kad jis irgi aukotųsi, savo dar- 
ba:s pasektų Romą Kalantą.

Keista taip pat buvo, kad šau
lių kapelionas pamokslą prade 
jo, skaitydamas apie kažkokį 
Angluos profesorių. O buvo mū
sų didvyrio Romo Kalantos 
šventė...

Kaip atrodytų, jei per Šv. An
tano atlaidus klebonas pradėtų 
sakyti pamokslą, sakykim, apie 
šv. Jurgį? Tai ko šauliai buvo 
organizuotai susirinkę į bažny
čią? Galėjo tiesiai nuo šaulių 
salės nuvažiuoti į kapines prie 
paminklo. O vis tiek čia nebuvo 
paprastas įvykis — paminklą 
pašventino vysk. V. Brizgys. Ir 
sveikinimo kalbą pasakė gene
ralinė konsule Juzė Daužvar
dienė, pažymėdama, kad šis 
įvykis bus atžymėtas istorijoje. 
Pranešimams vadovavo šaulių 
vadas Karolis Milkovaitis. Prie 
paminklo giedojo Dainavos an
samblis, vadovaujamas muz. A. 
Jurgučio, ir pabaigai buvo su
giedotas Lietuvos himnas.

Antanas Marma
(Atsiprašome A.M. už pavė

luotą korespondencijos talpini
mą. — N. Red.)

ko 1,876 pieštus paveikslus, 
11,709 brėžinių, 27.000 graviūrų, 
1,355 skulptūras ir apie 3,000 
keramikos kūrinių.

Iš visų tų darbų prancūzų 
valdžia paims ap:e 7C0 kūrinių, 
verti $71 mil. dolerių, ir taip at
siims paveldimumo mokesčius. 
Tuos darbus paskui sutvarkys 
ir išstatys į steigiamą Picasso 
muziejų, kad norintieji galėtų 
vėliau tinkamai 
delio menininko 
bumus.

ivertinti šio di- 
nepaprastus ga-

turtas bus išda- 
būdu: didžiau-

Likęs Picasso 
lintas šitokiu 
šioji dalis atiteks jo našlei Jac
queline. trims su kitomis mote
rimis sugyventiems vaikams: 
Mava. Paloma ir Claude, ir 
dviem anūkams: Marinai ir 
Bernardui.

Pablo Picasso gimė Ispanijo
je, ten pradėjo piešti, bet Ispa
nijoje jis negyveno, nes tame 
krašte nebuvo laisvės. Vienu 
metu jis buvo susižavėjęs komu- 
n’zmu. bet kai pamatė gyveni
mą Rusijoje, tai įsitikino, kad 
ten mažiau laisvės, negu Ispa
nijoje. Jis pasirinko Prancūziją 
kaip laisviausią jo amžiaus 
kraštą. Reporteris

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 ....... ..k;;.......  $5.00
J *

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ..................... $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.
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ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:NAUJIENOS

1739 S.'Kalstei-St, Chicago, IL 60608

moterų pusės sekantis skelbi- 
Esu 30 m. išsilavinęs, mo

kąs dvi svetimas kalbas, mėgstu 
literatūrą, keliones ir šachma
tus. Esu ramaus būdo, negeriu 
ir nerūkau. Noriu susipažinti 
su romantinės nuotaikos, huma
nitarinio išsilavinimo asmeny
be. Patiktų, jei galėtų lošti šach
matais, nebūtų aukštesnė kaip 
5 pėdos, 7 coliai, nes ir aš nesu 
aukštas. Amžius nesvarbu, kaip 
lygiai nesvarbu kur gyvena, ar 
koks finansinis stovis”. Gaila, 
kad to žurnalo puslapiai dar 
nėra prieinami išeivijos vien
gungiams.”

Okup. Lietuvoje ir išeivijoje 
vedybiniai skelbimai išreiškia 
ilgesį ir meilę savam tautiečiui. 
Užsidarius Keleiviui, Naujienos 
liko vienintelės, dedančios šiuos 
skelbimus. Mano supratimu, tai. 

____  yra labai teigiamas reiškinys. 
Maskvos korespondentė Nikki i Aš teiravausi Naujienų admi- 
Finke atkreipė dėmesį į Litera-* nistracijoje apie atsiliepimus į 
tumaja Gazeta ' atspausdintą r šiuos skelbimus. Atsakė, kad 
straipsnį apie vedybų skelbimus! 
Lietuvoje, atspausdintus “Šei
mos” mėnesiniame žurnale. 
Duodami kai kurie būdinges- 
nieji skelbimai, o pabaigoje pa
teikiama statistikos:

“Per 9 mėnesius leidinys su
laukė. 680 tokių skelbimų, kiek
viename numeryje talpinama 
tik nuo 10 iki 20 skelbimu, tuo 
būdu, iki dabar pasirodė 139 ve
dybiniai skelbimai. Gauta per 
tą laiką 1400 atsakymų. Vadina
si,—kiekvienam- skelbimui tenka 
10 interesuotu. Iš to skaičiaus 
tik 23 skelbimai atėjo iš vyrų. 
Didelio pasisekimo susilaukė iš

grandis, ku-O 7

sekančioiki

ir pavieniai j 
svečiams. Į

i
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Picasso kūriniai verti 
$300 milijonu

PARYŽIUS, Prancūzija.— Is
panijos menininkas Pablo Pi
casso mirė 1973 m. balandžio 
8 dieną, bet jo palikimas iki šiol 
dar nepilnai sutvarkytas. Jo 
paveikslų ir įvairių meno kūri
nių privati kolekcija yra verta 
300 milijonų dolerių. Padėtis 
dar susikomplikavo, nes Picasso 
mirdamas nepaliko testamento.

Picasso toje kolekcijoje pali-

— Naujai susiė5' uraganas 
Frederick Meksikos Įlankoj jau 
pradėjo pūsti 100 mylių greičiu 
ir sudaro naują pavojų pakraš
čių gyventojams.
grupes.

— Afganistane nušautas O
nadietis, kurį musulmonai 
laikė rusu.

ka-
pa-

Ta-— Afganistano premjeras 
rakis dviem dienom praeitą sa
vaitę buvo atskridęs Į Kubą da
lyvauti neutraliųjų valstybių 
konferencijoje.Mūsų spaudoje JAY DRUGS VAISTINE

PR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

kad 1 
pasiskelbę gauna nuo 5 iki 15 « 
laiškų. K. Petrokaitis «
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VEDYBINIAI SKELBIMAI 
OKUP. LIETUVOJE

Nepriklausomos Lietuvos sa
vaitraštyje, rugpiūčio 28 d. lai
doje, Algimantas savo skiltyje 
rašo, kad Associated Press

2759 W. 71st St., Chicago, I1L
» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

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

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

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

KNYGOS ANGLŲ KALBA

J. ImwiNmi, A KIRS IN THB DARK. PlkmtUku ir intvrnh) naotyklt 
tpniymiL paimti Ii gyvenimo. Lengva* rtilina, gyva kalba, sranal Ifieira 
150 pat Kaina R2J5O.

Dr. JiMta* B. Kenflua, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvei IftorUef 
antranki nno pat eenidn amžhj iki pokario metę. Vidutinio formato 143 
*L, kainuoja 0.00.

Dr. JtMSM B. K*nČTw, VYTAUTAS THB GRBAT. Istoriniai DLK Vy 
Auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuve* vairtyoe* ir kaimynu i»(orlia 
til pal. Kaina 53.00. Kietai* viržellai* S4.00.

Dauguma Hp knygų yra tinkamos dovano* įvairiom!* progom!*. Ja* b 
Kita* knyga* galima UigytJ atailankiu* I Naujiena* trh* atafuntu* čeki ai 
ointglne perlaida

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

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

Minkšti viršeliai _. $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOSLIETUVIŲ ISTORIJA?“
Minkšti viršeliai _________________  $ 15.0<J

i
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i

t

NAUJIBNOSB GALIMA GAUTI NKPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO 
JO, VISUOMSNtS VEIKtJO IR RA1YTOJO ATSIMINIMUS

Dr. A. J. Gvmaa — MINTYS IR DARBAI. 230 psL, liečiančiu* 190B 
metą įvykiui. Jahlomkic Ir Totoraičio jauna* dienas ir anai 
rttptnlm*. __________ __ _ ______________

Or. A. J. Qu«**n — DANTYS, priežlflra. rreikata ir rrcči*
Kietai* rinkliau, vietoje S4.00 dabar tik_________
Klnkktala rtrieUal* tik _________________________

Dr. A. J. Gv**** _ AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 1MONRJ.
Kelionė* pe Rurope lapddtlel. Dabar tik__________

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri palto iilaidomt.

»10.00
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Viešas atsiprašymas
Savo straipsnyje “šešių Punktų sutartis' ir krimi

nalinė bendruomenė” (žodis “bendruomenė"” per korek
tūros klaidą atspausdintas iš didžiosios "raidės), pas- 

; kelbtame 1979. IX. 11 d. “Naujienose”, pareiškiau savo 
; nusistebėjimą, kaip tokie geri mūsų visuomenės veikė- 
’ jai, daug nuopelnų turi ir Lietuvos laisvinimo darbe,
■ visiems žinomi, kaip dori, sąžiningi žmonės, galėjo Pa- 
; daryti toki kriminalą — apsimesti ALTo atstovais, ge-
• ra j žinantį kad jie tokie nėra, ir, nieko ALTo Valdybai 
; nepranešus, su išsigalvotais “ALTO 'atstovų” Įgalioji- 
’ mais,' skristi ĮRoahesterį ir ten sudaryti su JAV LB at-
■ stovais ALTui nenaudingą sutarti.

Šiandien man paaiškėjo, kad Dr. L.-. „Kriaučeliūnas 
if Dr. J. Valaitis vyko Į Rochester! su ALTo Valdybos,

• bent su, jos pirmininko . žinia išsiaiškinti su JAV LB
■ Valdyba, ' ALTo ir JAV LB tarpusavio santykių sunor- 

mavimo reikalą, matau, kad mano pirmesnė informa- 
cijaapie juos buvo klaidinga. Dėl to aš Dr. Kriaučeliū-

: -na ir Dr. J. - Valaitį už jiems padarytą nuoskaudą, taip
gi <fNaujienų” Redaktorių M. Gudelį, už klaidinančios 

r žinios paskelbimą laikraštyje, labai atsiprašau.
Savo geros valios straipsnius ALTo ir JAV LB san- 

' tykių liausimais tęsiu'toliau.
Į Chicago, 1979: IX. 12 d.J ' j '■

J: ■ /' P. Strarinskas
—o— -v

Dėl ALTo ir Bendruomenės santykių
Dr. L. Kriaučeliūno ir Dr. J. Valaičio sudalytos su 

’ JAV LB Valdybos atstovais sutarties trečiasis ir ket
virtas punktas skirti ALTo ir Bendruomenės santy-[ 
kiantis sūnormuoti ta prasme, kad šalys pasikeistų savo 
ryšininkais ir kad kasmet būtų Šaukiami jų atstovų pa
sitarimai. J

Abu šie punktai ALTo Tarybos buvo priimti, gi vi
si kiti, likusieji, buvo atmesti. JAV LB Krašto Valdyba, 

; tą sutartį nutarė pilnai, t. y. visus jos punktus priimti,
• o ALTo Valdybai pranešus jai, kad ji, ALTo Valdyba,

tiktai du minėtus punktus priėmė, LB Krašto Valdyba 
patarė visą tą sutartį priimti, kad dalimis ji nesutin
kanti dėl jos tartis.

Mano nuomone, ta neva sutartis, kaip niekieno ne
pasirašyta, o be to,, kaip ALTo atstovų, peržiangiant 
savo įgaliojimų ribas, sudaryta, ALTo Valdybos nega
lėjo būti priimta, bet, jeigu du punktai jos buvo vis dėl
to priimti, tai laikykime, kad ta teisiškai defektinė su
tartis padaryta galiojančia. Ir čia pasireiškė ALTo Val
dybos gera valia gyventi su JAV LĘ taikoje ir taisyti 
jųdviejų gyvenimo santykius, o kartu ir gražiai ben
dradarbiauti lietuviško solidarumo dvasioje, pasikei
čiant ryšininkais ir kasmet šaukiant ALTto ir JAV LB 
atstovų pasitarimus. Man nesuprantama, kodėl JAV 
LB Krašto valdyba užsikirto ir nenorėjo tokio gražaus 
sugyvenimo su ALTu pradėti.

i Gi, jeigu ji būtų tuos du sutarties punktus priėmu
si, tai toliau, turint su ALTu ryšininkus ir dargi ben
dradarbiavimo santykių pagerinimo tikslu tuos meti
nius jų atstovų pasitarimus, buvo galima ir kitų sutar
ties punktų klausimus palaipsniui aiškinti, nors man ir 
atrodo, kad tie kiti punktai ALTui nepriimtini, dėl ko 
aš ir tą visą sutartį laikiau ir dabar laikau ALTui ne
naudinga. Konstatuodamas ALTo Valdybos tokią gerą 
valią, aš vis dėlto tų dviejų punktų (trečio ir ketvirto) 
priėmimą laikau perankstyvą. Perankstyvą dėl to, kad 
kol JAV LB Krašto Valdyba pretenduos į Amerikos 
lietuvių lygiagretų atstovavimą Washington© įstaigo
se, tol ji reikšis, ALTo neigimu, jo nepripažinimu, nes, 
kaip sakiau, dvigubo arba, sakykim, lygiagretaus ats
tovavimo JAV centrinėse įstaigose tų pačių Amerikos 
lietuvių negali būti. Kas imasi iš ALTo tą jo pagrindi
nio uždavinio veikmenį sutrukdyti (kol nepripažįsta), 
tas nepripažįsta ir viso ALTo, nes be Amerikos lietuvių 
atstovavimo minėtose Amerikos valdžios įstaigose jis 
savo egzistencijos nepateisina. .-

Be to, JAV LB valdovybės būtiną reikalavimą tą, 
sakyčiau, netvarkingai jo atstovų sudarytą sutartį svar
styti visa jos apimtimi, (ją visą priimant), laikau nesą
žininga norint tuo būdu primesti ALTui tuos sutarties 
punktus, kurie, kai matysime toliau, jokiu būdu negali 
būti priimti, nes jie nesiderina ne tik teisine logika, bet 
ir tautos interesu. Bet apie tai pasisakysiu taliau.

Nors aš ALTo Valdybos nutarimą (priimti minė
tus du sutarties punkus) ir laikau teisiškai negalimų 
(nes sutartis yra nepataisomų teisinių defektų),- bet- aš 
vistiek sveikinu ALTo Valdybą, parodžiusią tiek daug 
geros valios ir lietuviško solidarumo dvasios, kurios 

mums šiandien taip labai reikia. . F ’
P. Stravinskas

VIKTORAS KAROSAS

“ĮKAITĘ VILNIAUS AKMENYS”
(KOMENTARAI) 

(Tęsinys)
Šiame asmeniniame, dvasinia

me ir religiniame konflikte iš
kyla ir istorinė romano atomaz
ga vykstančios kovos tarp refor
macijos ir kontrreformacijos jė
gų. kuri nusidrieka per visus 
likusius romano puslapius. Au
torius aiškiai pabrėžė pačioje 
pradžioje, kad kova tarp kata
likybės ir reformacijos tai bu

vęs pasirinkimas "tarp grandi
nės ir laisvės”. Nenuostabu, kcid 
jėzuitai ir katalikybė būvd vaiž1 
duojami šviesiausiomis spalvd- 
mis, kai Lietuvos rėforrriacija, 
jos vadovai if patys refotrirafai 
— jitočižiausidmiš.

Aosišprendęš nepaklusti k'ung. 
Jonušo valiai, Jafcftavieius, pa
likęs savo ūkį kun. Ylos globo

je, su vienu krepšiu ant pečių 
ir lazda rankoje, pasileido pės
čias Vilniaus Imk, pas savo dė
dę Konstantiną Sirvydą. Kelio
nėje pergyveno šiurpius nuoty
kius, kurie vis rišosi su jo ne
kenčiamu Radvila. Pakeliui už
suka į Kraihpės kafčiamą, esa
mą Rudnikų girioje, kuri pri
klausė kung. Jonušui ir buvo iš
nuomota totoriui Cirkai. Pats 
Čirka be karčiamininko amato 
dar vadovavo plėšikų ir galva
žudžių gaujai, iš kurių nagų vos 
išsigelbėjo romano hero jusi

Kaip galėjo garbingo luomo 
kunigaikštis susidėti su žemos 
dorovės totorium? Šioje vietoje 
autorius įterpia situacijos paaiš
kinimą. “Kalvinistas, o totorius 
suvis ne krikščionis. Bet sutaria. 
Kaip du žirniai vienoj ankšty”. 
Negana to, Čirkos gražiąją žmo
ną ir jo dukrą “žomčinę velniu- 
kę” Liukreciją atvažiuoja, kar
tas nuo karto Jonušo Radvilos 
karieta, pasiimti į Baltosios 
Vuokios dvarą pasilinksmini
mams. Tuo tarpu Jonušo žmo
na Sofija, pradžioje buvusi uni
te ir vėliau virtusi katalike, bu
vo džiovos kankinama ir savo 
vyro apleista mirė jėzuitų glo
boje.

Pasiekęs Vilnių Jaknavičius 
surado savo dėdę Sirvydą, kurį 
autorius pristatė skaitytojui šil
tomis spalvomis. “Toks pažįsta
mas ir mięlas balsas, didelių ir 
žalių akių gerumas. Betgi dėdė 
liesas laban Lyg būtų baudžiau
ninkas, ar koks švėnfšašis. Mažai 
miega, daug dirba, meldžiasi ir 
pashikatija. Jo celėje — stalelis, 
kėdė, klaupykla, kfyžiūs, W’ 
gos, paveikslas, žąsiės plunks
nos. Viskas labai švariai užlai
koma”. ■ ■ . .

Šitvydas nurėdė seserėną į
Kažirihėrd bažnyčią,- nadjai 

jėžtntų pastatytą, kdf atiižŠd'ėo 
fytffiėČišs nįišiaš. Ir štai prieš 
jakūaričiaūs' akis ė t šiv ė f ė 
"fiiioštabtiš baroko kūfiii^šl 
Ačiū DiėVui,- tai triumfės prieš 
ėvangelifc'tiš rėfoTihėtūs, liūtėm 
fdtius, sfėeiatikhrš,- lenkiškus 
arijofiuš if kitėš selštaš”.

Apsigyvenęs Valerijono bur
soje Jonas Jaknavičius įstojo 
į Jėzuitų Akademiją ir netrū
kus įsitraukė į religines kovas. 
Kaip auto rilis nusakė: “Jaugi 
trys ketvirtadaliai šimtmečio, 
kai Lietuvoje vyksta atkakli ko
va su reformatais. Ypač Vilniuj 
nuolatiniai vaidai, riaušės, barz
dų apširovimai”.

Vieną kartą, einant Sirvydui 
su seserėnu siaura gatve, jiems 
pastojo kelią trys bajorai ereti
kai ir pradėjo koliotis ir nie
kinti katalikų tikėjimą. Sirvy
das laikėsi ramiai ir mėgino gra
žiuoju atsikalbėti nuo prikibu
sių eretikų, bet įsikarščiavę pa
leido kumščius į darbą. Tuomet 
Jaknavičius, stambaus sudėjimo 
ir gerai savo tėvo paruoštas ko
voms, stojo į kovą ir kaip mat 
susidorojo su užpuolikais, nors 
ir pats sunkiai nukentėjo.

Gulėjusį lovoje Joną aplankė 
jo dėdė ir prasidėjo įvykio aiš
kinimas: “Taį kas šitie paršė
kai?” — paklausė Jonas. “Ne 
paršėkai, ažna jau įmitę kriū- 
kriū kuiliai. Kas tie kriūkriū 
kuiliai, dėdei? Bau kalvinistai, 
ari jonai, sbcioriai, anabaptisfai 
ar pusiau žydiški sektantai”.

Po šito įvykio paplito Vilniu
je gandai, kad jėzuitai ruošia 
reformatams - šv. Baltramiejaus 
naktį. Bet tai buvusi, anot auto
riaus, ‘Kalvinistų vado Jonušo 
Radvilos ruošiama provokacija, 
idant sukelto sąmišio malšini
mui galėtų pasiųsti Kristupo H 
Radvilos raitininkus ir pėstinin
kus ir karaliaus vardu suruošti 
jėzuitams kruviną pirtį”,

Reformatams . Krąlikauskas 
nepagaili juodžiausių spalvų. 
“Griebiasi, suktybių ir šmeižtų, 
kad tik jėzuitus išjuoktų ir pa
žemintų. Griovikai, rėksniai ir 
kefšytojai. Pavojingi — bene’ iš 
totorių nusižiūrėję nesiskaityti 
su priemonėm... Jų dvasinin
kai — aršūs,- energingi ir ambi
cingi. .. Jonušas Radvila ir Kris
tupas 11 Radvila — žyniiausiėji 
dabar Lietuvos rėforinafai, pa
čios kalvinistų viršūnės.”

Jėzuitų vadovybė, sužinojusi

apie Radvilų planus,’'įsakė vi
siems jėuitams ir jų, auklėti
niams laikytis ramiai užsidarius 
savo patalpose, nereaguoti į ere
tikų provokacijas. Tokiu būdu 
buvo išvengta “krūvinės pir
ties”. ■' ’

Tuomi reikalas ‘nepasibaigė. 
Anot autoriaus! “Kalvinistų 
bendruomenė, arba zboras, ; at
siuntė griežtą raštų, pkširašytą 
Unitas Lithųąniča1’ prezidento 
df. Krasnovieękio, kuriame bu
vo virtinė kaltinimų ir reikala
vimų”. Tarp kitko kalvinistai 
reikalavo: “kad jėzuitas Sirvy
das bausmei ir atgailai būtų už
darytas į korektoriumą”.

Vėliau Sirvydas užgirdo j kad 
“kalvinistai jį .žadą-apskųsti ka
raliui, iškeldami peticiją Varšu
vos seime”. _ Pagalvojęs,• kad- 
“kryžiaus ženklu,.pravysi šalin 
velnią, bet ne’ ’kiaulę ar jlšsiu- 
tūšį šunį”, nuėjo pasiteirauti 
pas Akademijos prorektorių Si- 
mbftą Nikdevicių, ^uris Sirvydą 
nūramiho, .^akydamas: “tesuo- 
kia sau, kas jų’klausys, juokui 
išsištato, nėmaž - nėsrrūpink’s/

Taip maždaug pąsh?,ąigi!vie- 
na iš sukeltų religinių kovų’sce
na, po kurios1 autorius' ;pia£iau 
aprašo Gnėdraičip, Daukšos ‘nuo
pelnus katalikybei ir lietuvybei, 
kurie savo darbais ir raštais: 
“paliudijo ir sutvirtino -lietuvių 
kalbos ir tautos buvimą”.

Į romano- - pabaigą ..autorius 
piešia - siaubingą Vilniaus mies
to gaisrą, kurio metu sudegė 
didžioji miesto dalis, tame skai
čiuje žemutinės pilies, rūmai, 
vyskupijos visi pastatai, visas 
Jėzuitų Akademijos kompleksas 
ir daugelis kitų viešų pastatų. 
Autorius Sirvydo .lūpomis su
tinka, kad palvinis t ai; galėjo 
padegti. Vilnių”, .nes b “ugnis pa
sirodė iškart lEeliosė' vielose”, ir 
“dėl Jonušo Radvilos piktų pfa- 
sitarimų”. Esą,- paties Kalvino 
yra pasakyta — “Sudegink 
kiekvieną, kuris prieštarai j a 
Dievo valiai.’'biatifiąĮSiai 
esą prieštarauja vienuoliai, 
ypač jėzuitai”.- n *

(Bus daugiau) i
- .. ■■ f

j Baudžiavos laikai Lietuvoje
Į iki 1863 metų sukilimo
• (IŠ ANDRIAUS RYLIŠKIO IR JO SENELIO

' ANUPRO ATSIMINIMŲ)

(Tąsa)

VILNIUS ►
Z. . Mane domino pagrindinės miesto gatvės, bet 
’ jas buvome apėję dieną, todėl pavakary buvome 
; pasukę į šonines mažas gatveles.

Visos jos skendėjo sodų bei daržų žalumy-
• nūose. Šitos gatvelės dažnai baigdavosi akligat-
• viais ir užkampiais.

Bet keista, kad ne tik palociai, bet ir baku-
• žės dvelkė išdidumu ir net amžinybe. Šią amži-
• fiybę4 mes jutome dievnamiuose, aikštelėse, pi

liakalnyje, parkuose, Neryje ir Panerio kal
vose.

RASŲ KAPUOSE
Ryt anksti eisime į Rasų kapines aplan

kyti mano globėjo kapo, — tarė po vakarienės 
dėdė Juozas.

Pi biri u kambario durims, sugirgždėjus. 
; Pramerkęs ai is pamačiau dėdę su rankšluosčiu 

rankose. Pašėrus arklius ir papusryčiavus, saulė 
jau. ritosi miesto namų stogais.

Pagaliau mes jau kapinėse. Pagrindinėje 
kapinių alėjoje išdidžiai ir garbingai rikiavosi 
gražuoliai paminklai; čia baltas angelas liūdnu 
veidu žiūrėjo, ten skausmingo krucifikso akys 
žvelgė į dangų, čia kažkokių draugijų bendri ka
pai, nepertraukiama eile tęsiasi: paminklai, ant
kapiai, kombinuotos figūros, pamargintos užra
šais, eilėraščiais ir net trumpais gyvenimo apra
šymais. Savotiški pagražinimai daugelį kapų nuo
šė... Nuostabiausiu man atrodė kryžiaus papėdė
je maldoje apsalęs jaunikaitis ir prie jo fantasti
nėje vazoje gyvos gėlės. Kitoje vietoje dėmesį 
traukė aukštas stulpas, kurio viršų puošė šventojo 
stovy! a.

Vingiuotu taku pasukome prie kitos pagrin
dinės kapinių alėjos. Eidami taku radome susi
mąsčiusį senelį ant krašto naujutėlio marmuri
nio antkapio besėdintį. Dėdė perskaitė lenkų kal
ba auksinėmis raidėmis užrašą. “Jadvyga, mano 
brangioji, niekuomet neužmiršiu aš tavęs”, čia 
sėdįs senelis mums paaiškino, kad tas antkapis 
žento, pastatytas jo mylimai dukrai, “žodžiai, 
reiškiantieji jausmus vertingi, kada jie gimsta. 
Kiti jausmai atsiranda laikui beslenkant ir tas 
natūralu, kad jie jau netenka savo reikšmės. Juk 
Apvaizda niekam iš mūsų nesuteikė galios pra
matyti likimo.” Nuo čia takeliu pasukome že
myn.

— Čia jau negalima buvo ilsėtis tiems kurie 

praleido savo valahdą,- ~ dėdė Jūozhs.
Po 1831 iri. sttfcilftrio Ė3štį. įSPų iygūihoje iš

sirikiavo naujos eilės sūkilėlių kapų. Tai buvo 
vienodai supilti kapai didvyriams, žuvusieihs ko
voje su rusais, šio krašto okupantais. Buv'ė likę 
dar pakraščiai. Mano globėjas ilgai gyveriė, tai 
ten irgi pavėlavo. Greit jo draugai ir ten Užpil
dė vietas, belaukdami jo atvykimo. Jo valandai 
išmušus, jis prieglobstį rado ten žemai laisvaja
me dar kampe, — sako dėdė Jūožas.

Kalvos pakraštyje jau iš tolo matėsi ktidra- 
to formos stambus antkapis, kurio užraše "dėdė 
Juoazs” išskaitė žinomo didžiūno pavardę.

Pagaliau abiem tako pusėm raibavo papras
ti kryžiai ir kryželiai, įbesti supiltų kapų kaubu
rėlių galugalviuosė. Čia nusileidus prie paskuti
nio seno kryžiaus dėdė nusiėmė kepurę, susimą
stė ir atsiklaupęs pasimeldė. ' ‘

Pasukę į Pagriridiriį taką priė Vattų radome 
daugiau žmonių kapuose. Užrašai paminkluose 
ir antkapiuose mane domino, bėt aš buvau beraš
tis, o dėdė sunkiai “kando druką”.

Dėdės užkalbinta sena ponia perskaitė riiums 
kai kurių paminklų charakteririgesnius užrašus. 
Tų užrašų būta ne tik lenkų, bet lotynų ir kito
mis kalbomis.

Mistiški lotyniški užrašai- sudarė šventojo 
rašto ištraukas. Lenkiškuose užrašuose bnVn pa-

NAUJIINOS. CHICAGO I, ILL.

rinktos gražios mintys, reiškiančios švelnų, liū
desį. • . ‘ ' *

Nitoi kapt} grieit pasiekėme Neries upę;"Ne
ris mieguistai varė ramius vandenis- ūkandtąn 
toliu. -

k

Pageltę krūmų lapai auksiniais nėriniais su- 
po upę.- Nejudrūs meškeriotojai) sustingusiais 
veidais sekė savo narstančias meškeres bei ■ 
plūdes drumzlinaine vandenyje. , :

Niekas nedrumstė nuostabios rudens- gam
tos rSthybėš. Vos girdimai šliaužiojo srauniu 
vandeniu mažos Valtelės arba Plūduriavo vande
nyje pririštos. ■

Ten toli prieplaukoje garlaiviukai leido bal
tus garus ir mėgino savo švilpynes.

1863 METŲ SUĘILIMUI RUOŠIANT^’

1863 m. po savitrinko išvykimo-!•. Vilniį-dva
rui valdyti buVd atsiųstas path tadeuš, ■ apTg 3(T 
metų vyras. Mari iš namų iki dvaro tiesiog* peri 
mišką buvo pusantro kitomętro. Aš tuomet dir
bau dvaro stalių dirbtuvėje. 1863 m. sausio Pa
baigoje staiga atsidūrė dirbtuvės durys ir vidur
dienyje ir jose pasirodė pan Tadeuš.

’Tėgttl bus Pagarbintas Jėzus Kristus, - 
taręs jis įėjęs vidtfl if į mane atidžiai pa
žiūrėjo.

(Bus daiigiaūj
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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.

■ (T§SltiyS) / ,

Prof. W.’’'Wallis’ (190-121) vestų lietuvių tautą nuosavu
I konstatavo: -“Būti susipratusiu liu -■ pagal •- lietuvišką gyvenimo 

savo tautos nariu reikia gerai būdą, mes buv. Amerikos prezi- .
Žinoti savo taūtbs istoriją”. Va- dento prof. W. Wilson (194-68) galią galima padumti per kul-

• j .. . ■>. . ., i . turini issivvstvma. nėr evvento-dinasi, mums, lietuviams, reika- izoaz'.ais:

niajj 2-4 vaL popiet fr kitu laiku 
nagai fusitarizną.

mali j a ir ginkluota jėga”.
Tokiu būdu Lietuvai reika- 

l’nga turėti kuo daugiausia gy
ventojų, kiek tik Lietuvos teri
torija gali sutalpinti, toliau, kad 
šie gyventojai būtų Lietuvai lo
pius ir gerai apsišvietę. Taip 
pat reikia gerai išvystyti politi
nį veiklumą, turėti gerą diplo
matiją, kuri gerai gintų Lietu
vos interesus viešam pasaulio 

j forume, o čia ypač reikalinga 
Į gera informacija apie Lietuvą 
I svet’mom’s kalbomis visais jos 

gyvybiniais klausimais, ir ieško
ti visur, kur t.k galima, Lietu- 

1 vai draugų. Be to, reikia gerai 
išvystyti krašto pamybą ir tu- 

i rėti gerą, krašto sąlygoms ata- 
' tinkančią, valstybės santvarką, i

Kaip jau buvo minėta, Lietu
vai netinka nei seimokratinis, 
nei prezidentokratinis režimas, 

i o reikia, kad ne tik seimas, bet 
Į ir prezidentas, ir vyriausio teis
mo pirmininkas (krivaitis) būtų 

i tiesiogiai renkami tautos, gi tuo- 
į met jie galės savo vietoj tinka- 
| mai atlikti valstybines funkci- 
J jas, ir vienas kitą kontroliuoti 
į pagal krašto sandarą bei kons- 
i tituciją. Pagaliau, išeinant iš 
i Lietuvos geopolitinės padėties, 
i jos saugumas reikalauja lojalių 

ii ■ gyventojų. Tad .reikia, kad Lie
tuvoj pasiliktų tik tie tautinių 
mažumų gyventojai, kurie savo 
darbais įrodė Lietuvai lojalumą, 
t.y. prisidėjo prie Lietuvos gy
nimo ir jos interesų palaikymo

■ ar pan.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Žiūrėkite, broliai, | savo pasaukimą, kad nedaug yra išmintingu kū
nu, nedaug galingu, nedaug aukštos kilmės yra pašaukta" — 1 Kor. 1:16. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kupė 

manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galiniais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir i£ 
reikimą tikrą. _ . . / s

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

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

ta gali pilnai suklestėti ir sužy
dėti visu savo grožiu. Pagal prof 
Kahl (pig. Greve, 13 p.), valsty i 
bės stiprumas priklauso nuo vi- ’ 
dujinės jėgos, patvarumo, gy- ’ 
vastingumo, pastovumo ir vie
ningumo. Prof. C. Becker (15- 
70) nurodė: “Valstybės stipru-į 
mas priklauso nuo didumo teri- i 
tori jos, nuo gyventojų skaičiaus,' 
nuo žemės turto, nuo sugebėji- į 
mo tautos sėkmingai organizuoti j 
savo pramonę ir nuo politinio į 
aktyvumo”. Fr. Ratzel (Ueber! 
d’e Gesetzte dės raeumlichen; 
Wachstums der Staaten) priėjo • 
■išvados, kad valstybės erdvę bei;

PABAIGAI EUDEIKIS
Norint išsaugoti mūsų tauta 

nuo pražūties, reikia visiems 
lietuviams atsipalaiduoti nuo 

, visokių svetimų žalingų įtakų, 
i kurios paraližavo ir paraližuoja 
i lietuvių tautos gyvybines jėgas, 
! eiti nuosavu lietuvišku keliu, 
i gilinti savo lietuvišką sąmonę, 

----- i . ► , . .“ i dirbti vieningai visomis savo jė- 
Kiek-į -’.u . ° _ . j gomis lietuvių tautos stipnnr

'! mui bei Lietuvos gerovei, puose- ‘ Krašto sienų i °
į Ietį savo nuo seno paveldėta lie- )• .■tu viską kultūrą, kuri buvo vi- 

~~■ ' ■ Į sais laikais lietuviu • tautos išli-:
t kimo laidas.

(Pabaiga)

ke- GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

' ■ * : 1
ORTHOPEDAS-PROTEaSTAS 

Aparaiai - Protezai. ban- 
' dažau SpioilI patfiča koloms, 
'Arch Supports), ir.t t.

4 ir. 6—8. |Wtadiem*is 9—1
tisu W^»U63rci St., Chičaps. KL M629 

TeTaf.; PRospoct I-

G K i D A
DR; C. K. BOBELIS 

f’tbštatbš; iiikstų ir šidpumio 
tąkii <iiifurgij&

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Pėtėrsburg, Fla. 33716 

Tėi. ®i) . 3214200.

PERKRAUSTYMĄI ,, 
, MOVING 

Laidimfi,—- Pilni .ąpdrauda

.. T.f. 1-8063

turinį išsivystymą, per gyvento- 
"įeliu?! Kiekviena "iU tautinį susipratimą bei vals- 

įvykius nuo seniausių Taikų, kad r tauta privalo: gyventi pagal sa- Į ^binį lojalumą, per toy ventoj u . 
iries suprastume, kas mes buvo- vo gyvenimo būdą’’. Gi tauta . vientisunąą, per^ po i mi \e..’ u 
mė, kas esame ’dabarty} ir kuo - klesti: J- Herder- (56-75) :■ 
mes galiiriė būti ' bei? kaip mes 
turime veikti savo; ateities dar- 

| buose, kad mūšų lietuviška veik-.
’ i la būtų sėfehih'ga: Toliaū,' reikia 

lietuviąmš" mylėti savo tėvynę 
j Lietuvą ir savo tautą, ries G.

= Mažzini (95-133) lūporhiš: “Mū
sų tėvyfrė; tai ‘ Dievo -duotas' 
mums namas”, gi taip pat uoliai 
:dkrb’ūotiš; savo Taūtoš ir tėvy
nės gerovei, o ne svetimiesiems, 
kad lietuvių tauta būtų gyvas
tinga, stipri ir atspari sutikti ga
limoms nelaimėms, čia pirif. V.

— Mykoiditis - Putinas (Draūgas, 
1964 m.’lapkr. 16 d.1) paaiškino: 
“Kad ir vergovė būtų kūrybin
ga, tauta turi būti pnaiiguši ne 
tik nepriklausomybei, bet ir 
vergovei, tada ji būš pribrendu
si ir amžinybei”- Ir rėikia bū- 

~ dėti išvėngintūr rielžimių, o jei 
—■* — išvengti negalima, tai'būt ge- 

rai ęasiruošusiems sutikti ne
laimę, kad lietuvių tauta; kuo 
mažiausiai nukentėtų, kaip ir 
riurod.ė prof. G. Murray (Our 
Vital Need, 1956) : “Etemil vigi
lance is the price we must pay 
as nation, if we are to maintain 
our place in the world”. .

____ ______ i “Kiekviena tauta turi.
linga gerai žinoti savo tautos i eiti' nuosavu

■ plėtimą etfe; Prof. V; Jurgutis 
I (63-170) papildei '‘K...L_ _Z.

i. £. žemaitis (199-6):' saugumo' tarnyboj stovi diplo-

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

vien? tauta klesti bei žydi, kaip i 
me-is. ant savo nuosavų šak- 

:-hw?*»-Prof. -
(Mūsų tėūtai reikia turėti, daug 
pol-tiško 'nusimanymo ir patva
ros,"! kad galėtų atsispirti viso
kiems sprendimo siūlymams, 
nesuderintiems..-su tautos ir 
valstybės garbė ir gyvybiniais 
reikalais”. Ypač svarbu, kad lie
tuviai būtų vieningi ir solidariai 
darbuotųsi .savo tautai ir tėvy
nei . Lietuvai, o. taip pat laiky
tųsi l.etuviškų papročių, nes 
•savi papročiai konsoliduoja tau
tą. kaip ir nurodė prof. E. Arndt 
(8-48): “Jokia, žemiška jėga-, 
ta?p žmonių riesuvienija, k&ip! 
papročiai”. Pagaliau lietuviams 
būtina turėti gausias šeimas, 
nes nuo tautos, gausumo 
klauso ir jos stiprybė.

LIETUVOS STlPRfe- 
jlMO KELIU

Kiekviena tauta deda visas 
pastangas išlaikyti savo tautinį 
veidą ir nesigaili jokių aukų su
kurti savo tautinę valstybę, nes 
tik savoj nepriklausomoj vals
tybėj tauta gali pilnai iš/ystyti 

O čia r ei kalinga, gero žinojimo visas savo tautines savybes ir 
ir gerai lietuviškai Susipratusios pareikšti savo kūrybinį genijų, 
šviesuomenės, kuri gaivintų ir Į Tik savo taūtiiiėj valstybėj tau-

pri-

ik

KNOW M HEART

HELP YOUKHEARI FUND

t
i
i

VIEŠBUTYJE
Viešbutin įėjęs kubietis prisi

statė:
— Chuanas Rodrigas Karam-: 

ba de Pepeto i Gonzalez.
— Gerai, gerai. Tik tegu pas

kutinis iš jūsų uždaro duris, —1 
atsakė amerikietis, viešbučio 
tarnautojas.

SUSIRINKIMŲ

MODĖRNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

pKtaIna^imAs

TURiME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-3401

Chicagos

Lietuviu

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Telef. 476-2345

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

A

M “LiėtuVoš Ąidaf
...KAZĖ B RAŽO 11 ON YTI

Vho* programos W0PA,

a Įvairiu atstūmę.
ANtANAS VILIMAS

ttl. Ė& S7Č59N

Lietuvi^ i»t£a: kiidlen nuo plr- 
nadienic>..ikL penktadienio 3:00 
—3:30, yiL. . tėpiet Settadienūl*

3

Prvorim<H vadele

:•

į s

3354 So. HALSTED STREET
Į t4 Yeats Savings 

C^t ifiiate . 
(Minimum S500A

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
is getting from car parts before they even go into the auto
mobile. The fuel gas is being saved at Chevrolet’s Detroit 
Gear & Axle plant in a simple metal testing procedure being 
performed here by Hazella Fuqua. The electronic apparatus 
Identifies pinion gear forgings which need to be heat treated 
before they cm be machined. Formerly all pinion gear forg
ings were put through the heat treating furnace. By selecting 
only the ones which need the heat treatment, some three 
million cubic feet of gas per month^or 36 million cubia

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138.1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HilU, I1L 974-4410

Kasdien nuo pirmadienio Utf 
penktadienio 9 vaL vak,

Visos

BiL vaL p.p. 
lllO—AM banga-

$48 71ai Street 
nHftois 6CS2J 

Telef. 778-5374

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Hl. TeL: OLympfc 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayMtfc 3-35t2

i NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL. Friday, September 14, 1979 t

Ald*M D«uku> 
TaJJrj Mlreiocfc 4-J411 

7iw H. MAHgtfoop AVI. 
CHICAGO, ILL.

Nuo 

1914metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums' už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi 
aie.tyje.

Saslcaitfes apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREET 
Lnicago, IL 60629 

Tcl. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE, 

Bridgeview, IL 60455 
lei. 598-9400

n

Jll
MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632 

phone 254-4470

Passbook Savings. TeL YArds 7-19ii



CHICAGOS PENSININKAI IŠKYLAUJA
Kai inž. K. Karazija primena, 

kad važiuojame j agr. dr. J. Brie
džio sodybą iškylauti, man pri
mena mano sodybą, čiurlenantį 
upelį, bityną, čiulbančias lakš
tingalas. Panašus jausmas pa
kutena širdį ir tuomet, kai nu
vykstame į brolių Skripkų so-

Rugsėjo 12 d. 10 vai. pilnas 
autobusas ir keletas mašinų nu
važiavome į ponų Briedžių so
dybą. Puiki rezidencija, stalai 
sode, parengti svečiams. Graži 
aplinka: klombai, gėlynai, žolė 
nuplauta, jauti pasigėrėtiną

Malonūs šeimininkai pasitin- 
/ka svečius. Sveikinamės. Sėda
me prie stalų, užkandžiaujame, 

- išgeriame, be kavutės, ir šio to 
stipresnio. Vieni lošia kortomis, 
kiti traukia dainą, šeimininkai 
vaišina alučiu, įjungia muziką, 
nes muzikantas K. Venskus ne
atvyko. Ponas Marma prie savo 
stalo užtraukia dainą. Daininin
kai jungiasi su juo.

Pirm. St. Vanagūnas, dėkoda
mas šeimininkams, primena, 
kad spalio mėnesį rengiamas 
banketas. Kviečia dalyvauti.

J. Skeivys etninėse grupėse 
yra lietuvių pensininkų repre
zentantas Chicagos administra
cijoje. Esą, administracija lietu
viams rodo respekto.

Ponia Galina Josuwetih savo 
ranku darba — afgana įteikia C v O v v
poniai Briedis. Visi ploja..

Daroma bendra ir grupinės 
nuotraukos.

Tarp pensininkų dalyvauja 
J. Jokubonis, senosios kartos

V. K. Jonyną*

l’etuvis. Jis atvyko į JAV 1914 
metais. 18 m. jaunuolis. Jis gan 
aktyvus lietuviškose organiza
cijose.

Sode, be obelų, kriaučių, sly
vų. yra verkiančių gluosnių, 
net šermukšnį mačiau apsikabi
nusį uogomis.

Laikas važiuoti namo. Dėkoja
me šeimininkams. Sakome: ligi 
pasimatymo!

Autobuse klegesys — kaip bi
čių avily. Visi dėkingi valdyba^ 
ypač inž. K. Karazijai už suda
rytą progą pasižmonėti ir pasi
gėrėti gamtos grožiu, augme
nija. •

Pakely matėme fabrikus, kon- 
dommium pastatus, rezidenci-: 
jas. Nusisėdėjusiems namuose 
viskas įdomu. Kelionė į abu 
galus — $3. K. Paulius

Šluotomis prieš valdžių
Iš Pakistano sukilėlių prane

šimų, šimtai bambuko vėzdais 
a p s i g inklavusių musulmonų 
moterų Afgano provincijoje iš
varė lauk proso vi etiškos val
džios kariuomenės dalinį.

Konfrontacija tarp moterų ir 
ginkluoto kariuomenės dalinio 
siekiant nuversti t ^.fganistano 
prezidento Mohammęd. Nur Ta- 
raki kairiųjų ’ valdžų Kabule 
yra pirmas toks atsitikimas, 
stoja prieš sdvietų skverbimąsi 
į jų tautų gyvenimą.

Be to, musulmonų partizanų 
praneš’mais, Paktika provinci
joje sukilėliai sunaikino du so
vietu tankus ir tris šarvuočius.

-I

Namai, Žemi — Pardavimui 
k E AL ESTATE FOR SALS

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I: į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

— Vien tik Alabamoje nuo 
Meksikos įlankų pabėgo 50,000

- žmonių, nenorėjusių
> nuo Frederic uragano siautė-
! jimo. u

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

, i.,.. 2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke,
kentėti | palikimas. $47,000.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY

F,

— Švyturio Jūrų Šaulių Kuo- C
pa Detroite parėmė .Naujienų 
leidimą $25 auka ir ją atsiuntė = 
per mūsų atstovą ir korespon
dentą A. Sukauską. Dėkui vai-' worth, Wis., prie metinės prenu- 
dybai ir visiems to dalinio šau- ^meratos pridėjo $5 auką Naujie- 
liams. ■ ,

— Jonas Maziliauskas iš To-į .
ronto be raginimo pratęsė pre-: pietvakarių be raginimo pratęsė 
numeratą, o savo sveikinimus iri savo prenumeratą ir ta proga 
gerus linkėjimus atlydėjo $7(parėmė Naujienų leidimą $7 
auka. Dėkui. Taip pat dėliūi to auka. Dėkui. Taip pat dėkui 
miesto tautiečiui, užsisakiusiam Clearing apylinkės tautiečiui, 
Naujienas iki metų pabaigos, j užsisakiusiam-5 Naujienas vie- 

bet pavardės prašiusiam ne
skelbti.

— Anthonette Derasky, Wal-

nu paramai. Dėkui.

— Frank Urban iš Chicagos

numeratą, o savo sveikinimus ir

vie
nam mėnesiui tikslu tinkamiau 

J susipažinti, todėl pavardės pra-

= i šiušiam neskelbti.

— Standard Federal Taupy
mo Bendrovė ir šįmet premi
juos geriausius plakatus, skati
nančius taupymą. Konkurse 
kviečiami dalyvauti viešųjų ir 

f parapijinių mokyklų mokiniai 
nuo 3-čio iki- 12rojo skyriaus, su- 

_ _________ __ __ I skirstyti i penkias grupes. Ivai- 
me kelionių draudimus; Organizuojam,e keliones į Lietuvą, ir'kitus k.-aštūs 1 rflns. Hvdžin nrpi-riiinrric nukirta Sudarome iškvietimus aminiu ausilankvmui Amerikni* iv teikiama i raus uyazio premijoms paskiria

1
Tlirametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau -
9727 S.'Western Ave^ Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių. laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
L   r------------ , c    ——Į— ——e VM. v AX AAWtAO O.CU31LW
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
macijas visais kelionių reikalais. į ; T: - -L ‘ ;

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

4

PLATININIO VAJAUS ANTROJI FAZĖ I

Visi lietuviai kviečiami, atkreipti Į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti,. ■ . J\\

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

NUO RUGSĖJO PRADŽIOS IKI ŠIŲ METŲ
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
SIUSIME NAUJIENAS UŽ 10 DOLERIŲ.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati

nimo vajaus talką!

$260. Laimėję bus rekomenduo
jami tolimesnėms varžyboms. 
Konkurso'blankus galima gauti 
visuose 8 skyriuose ir' bendro
vės centre, 4192 Archer. Avė. 
Kūrinius reikia Įteikti iki spa
lio 30 dienos:

— Pedagoginiame Lituanisti
kos .Institute visiems studentams 
pradedamos paskaitos rugsėjo 
1,5 d., 9 vai., Jaunimo Centro rū
muose, Instituto ■ patalpose. Pir-

— Prez. Carteris rinkiminėje 1 
kampanijoje pažadėjo sumažin- 

. ti biurokratų skaičių administ-
■ ; racijoje, tačiau jie iki šiol pa

didėjo net 131,000.. Dabar ad-
= ministracija samdo 2,902,036 tar- 

mame kurse dar yra vietų, to- nautojus.

Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 

839-1784 arba 839-5568.

dėl, jeigu kas norėtų, galėtų tą 
dieną. ,8 vai. 30 min., įsiregist
ruoti. Instituto vadovybė į

— Dr. Mykolo Devenio pager- i 
bimas-akademija. Susidaręs or
ganizacinis komitetas rengia dr.
M. Devenio pagerbimą-akademi- 
ją, kuri įvyks rugsėjo 23 dieną 
12 vai. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Pagrindinis kalbėtojas: 
Juozas Audėnas, New York,
N. Y. Dalyvaus ir gen. konsulas 
V. Čekanauskas. Bus trumpa 
koncertinė dalis- ir kavutė. Visi

i kviečiami dalyvauti. Įėjimas vi- , kė net 8 laipsnių, 
siems laisvas.

I

Žemė dreba Naujo
joje Gvinėjoje

JAKARTA,; Indonezija.—Pra
eitą- ketvirtadieni N. Gvinėjoje 
žemė taip smarkiai drebėjo, kad 
sukėlė ant kojų visus Indonezi
jos salų gyventojus. Richterio; 
seismografas įrodė 8 laipsnių j 
drebėjimo pajėgumą. Dreba ir j 
Etna, bet Richterio rodyklė ro
do tik .4.5, tuo tarpu Naujojoje 
Gvinėjoje prasiveržimas pasie-

• Šekspyro komedija “Vasar-, 
vydžio nakties sapnas” buskar-^ 
tojama rugsėjo 23 d., sekmadie
nį, '3 vali popiet’ Jaunimo centre.' 
Vaidina Jaunimo teatras, rėži-, 
suoja Darius Lapinskas. (Pr.)

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi aodrauda —INSURANCE
BUTŲ -NUOMAVIMAS-—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 6 3rd St.. Chicago 

Tel. 767-0600.

SAVININKAS PARDUODA

iu namus Brighton Parke: 4349 So. 
Falman — 3 butų po 5 kambarius, ir 
8633 W. 43 St- — 2 butų po 5 ir 4 
rambarius, taip pat patalpa krautuvei.

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

EUSS. OPP. - 
Biznio Proga

IN TOWN
— Mieste

DĖMESIO.
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4-545 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

Laikrodžiai ir brangenybėj 
’Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
Tel. REpublie 7-1941

’"U

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. j 
Chicago, !1L 60632. Tel. Y A 7-5980

4 
f

Priims vaikus mokyklon i
K. Donelaičio lituanistinės 

mokyklos pradeda 1979 -1980 
mokslo metus naujai atremon- po didelio žemės drebėjimo van- 
tuotose Francis M. McKay mo-. denyne. 
kyklos patalpose’, rugsėjo 15 d.,' 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. popiet. į 
Į darželį priimami vaikai nuo 
4 metų amžiaus. Taip pat veiks 
speciali klasė lietuviškai nekal-, 
bantiems.

Drebėjo Ansus miestelio apy-Į 
linkę, esanti 3.000 mylių į rytus į 
nuo Jakartos.Į Pranešimais iš 
Celebes salos sako, kad žemėj 
drebėjo keliose vietose. Cebu! MARQUETTE PARKE parduoda-
salos gyventojai susirūpino, kai Tjas namas ir taverna. Dėl informaci- 
pradėjo pleišėti namų grindys ir ’ū skambinti tel. 776-4956. 

keliai. Didžiausias drebėjimo, 
centras vyko Pacifike, o drebė
jimas labiausiai palietė Vakarų 
Irianą. Iriano* gyventojai bijo 
didelių bangu- kurios atsirita

M. ŠIMKUS,

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kiloki blankai.
■_____ A

HELP WANTED — MALS 
Darbininku Reikia

HELP WANTED HOMEOWNERS POLICY

, SIUNTINIAI Į LIETUVA
- ‘ MARIJA NOREIKTENĖ

— Atstovų Rūmai sutiko su
daryti galingą komisiją energi
jos reikalams tvarkyti. Didelę 
galią turinti komisija būtų nau- 

i dingiausia kraštui.

EXPERIENCED BENDING MACHINE 
SET-UP & OPERATOR. PAID VACA

TION, HOLIDAYS, BENEFITS.
APPLY IN PERSON:

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

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia 

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

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

®. Užsakau Naujienas kaip dovaną savd_„ 
yra naujas skaitytojas. Priede ............  dol.
Pavardė ir vardas .................................. .......... ..
Adresas ___________ ___ -______________ ___

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629 • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS H EUROPOS SANDĖLIŲ

, kuris

h

tį.

£

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
■nd electricity.

SAV. ZITA IR RIČARDAS 

shlaustas

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

• 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 ___________ _______ ___ _—_____________________________

KM
i

a

F. Zapolis, Agent 
3208 y2 W. 95th St. 
Everg. Park, 111, 
60642, - 424-8654

1NSUKANC1

Į Statė-Farm Ette and Casualty Company

ENERGY
WISE -

SECRETARY FOR SCHOOL — for 
emotionally disturbed adolescents. 
Desiring mature person. Please con
tact Mrs. Moor at McKinley Day- 
Therapeutic Center, 7939 S. West
ern, 778-4365.

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

salary and insuranee benefits-
Call Ken Girard

C.J.B. — 3161 N. Elston
267-2794

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

Fvw
SHEET METAL

Setup experience helpful. 
Lead man. Setup & operate.

456-7300
Ask for Bill

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, UI- 60629

DIAMONDHEAD 
RESTORANAS

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

267-2794

C.J.B. INDUSTRIES

3161 No. Elston

Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.
Skambinkite Zitai arba Ričardui.

Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, sterkai, viščiukai, antys 

ir kitokie patiekalai.
Atdaras 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio.

3321 W. Columbus Drive, Chicago, Ill.
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie)

Tel. 925-1678

e
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Juozo Šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitui 
gyvenantieji prašomi užsisa 
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

KAIP SUDAROM! 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonst 
Wells peržiūrėta, '‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi*

i formomis.
Knyga su formomis gauna 

ma Naujienų administracijoje 
į 1739 South Halsted St, Chica 
' go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 
i Pašto išlaidoms pridėti 90c.

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

50% stronger than Doan’s.
Before you take Doan’s Pills for * 

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

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

No. 79

Arthritis Sufferers! -
w Now. Get relief • 

for painful inflammation 
and protection for your stomach!

For minor arthritis pain. Arthritis Pein 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
antacids for double stomach protec
tion Try Arthritis Pain Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
Anacin.’
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