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Andrew Young tars 
su Yasir Arafatu

^Maskva nenori aiš 
kintis dėl Kubos

NESU JOKS RADIKALAS. BET NORIU 
PAGRINDINIU ŽMOGAUS TEISIŲNEPASITENKINIMAS 

RUSŲ ANTPLŪDŽIU
Į LATVIJĄ

Latvijos KP pirmasis sekre
torius A. Voss patvirtino Pabal
tijo savilaidinės spaudos tvirti- 

i nimus apie nepasitenkinimą ru- 
I sų antplūdžiu į Latviją, Estiją 
ir Lietuva.

tikras, kad suomiai. Įvairiais 
pasižadėjimais Įpareigoti, jo ne
suimtų 
valdžios 
jis ėjo 
laukais.

Klausinėją Elvis > Ą 
Presley gydytoją;

MEMPHIS. Tenn. — Iki šio 
meto buvo kalbama, kad daini
ninkas Elvis Presley' mirei, dėl 
narkotikų, bet niekad 'nebuvo 
keliami viešumon tikrieji jo 
mirties faktai'. Gydytojas G. 
Nichopoulos, artimas Elvis Pres
ley draugas, kelis pareiškimus 
padarė mirties prįežastis tyrinė
jančiai komisijai, bet dabar jis 
turės aiškintis, .kodėl jis prira
šęs dainininkui labai nuodingų 
vaistų ir dar tokiais dideliais 
kiekiais. Jie uždrausti duoti li
goniams. Atrodo, kad daktaras 
turės aiškintis teisme. Prokura
tūra siekia, kad iš jo būtų at-, 
imtos teisės toliau praktikuoti 
medicina.

Savo straipsnyje, išspausdin
tame sovietinės KP CK žurnale 
Komunist (1978 Nr. 14), jis taip 
rašė: “Mes negalime tylomis 
praeiti pro vietininkiškus polin
kius ir tautinį siauraprotiškumą, 
kuris vis dar atsispindi kai ku
rių žmonių pažiūrose ir nusista
tymuose. Jie kartais nesugeba 
suprasti, kad komunistinė sta
tyba neįmanoma be kuo glau
desnio politinio, ūkinio ir kul
tūrinio bendradarbiavimo ir be 
broliškos savitarpės visų SSSR 
tautų pagalbos. Pavyzdžiui, to
kie žmonės kartais tvirtina, kad 
mūsų respublikoje neapsimoka 
prasidėti- šu-tam'-tikru dideliu 
pramoniniu projektu ar statyti 
tą. ar kitą jėgainę. Kodėl?; Nes, 
sako jie, išdavoje padidėja nė- 
latvių 'gyventojų skaičius.”

' ■ ■■ \.(Elta)

WASHINGTON; p.C?, — :-Se
nato Etikos komitetas, išklausęs 
senatoriui Herman Talmadge >> <1;. -1 ; r; • , -primetamus kaltinimus, turi- 
mus Įrodomus duomenis ir lei
dęs pačiam senatoriui asmeniš
kai. pasiaiškinti dėl primetamų 
kaltinimų, nutarė patį senato
rių pasmerkti dėl nedoro elge
sio su- rinkiminiais’ pinigais; nu
tarė visą jo; bylą perduoti fede- 
raliniam ■ teismui,, kad iš pagrin
dų klausimą išnagrinėtų ir be
skelbtų sprendimą.
’ ' Senato komitetas perduos 
teisingumo departamentui visus 
dokumentus ir ■ prašys ' teismą 
paskelbti sprendimą, kad atei
tyje panašūs dalykai nepasikar-

Rugsėjo 17: Kalumbas, Ro
bertas Bei., Sigutė, Galvyda, 
Mantvinas, Kimis. y

Saulė teka 6:30, leidžiasi 7.

JAV teiks pagalbą 
nukentėiusiems
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didelės bangos, kai vandenyne 

drebėjimas, sukėlęs, did eles---bangas. Žmonės gali 
tik rl’.d.eliuose...plaustucse, kuriuos artėjanti banga iškelia

Senato Etikos komitete yra 
keli labai geri senatoriaus Tal
madge draugai ir geri pažįsta
mi. Senatorius Talmadge tikė
josi. kad jo padarytas paaiški
nimas bus pripažintas teisėtu ir 
visas reikalas pasibaigs komite
to posėdyje. Jam labai nepatiko 
komiteto sprendimas pasmerkti 
senatoriaus elgesį ir visą reika
lą. kartu su turimais dokumen-

dinti “Congressional Record’
1979 m. liepos 19 d. numeryje

Kruvinos kovos 
Salvadoro sostinėj

SAN SALVADOR, Salvado
ras. — Praeitą penktadienį Sal
vadoro sostinėje Įvyko kruvinas 
mūšis tarp San Salvadoro poli
cijos ir opozicijos ginkluotos 
grupės. Susišaudymo metu bu 
vo nušauti trys žmonės, o 22 
sunkiai sužeisti. Penktadienį 
opozicija sušaukė 5.000 žmonių 
mitingą ir protestavo prieš vy
riausybės savavalę. Policijai ne
pajėgus palaikyti tvarkos sosti
nėje. .atvyko nacionalinės gvar
dijos nariai‘rr-paleido šūvius į 
minią. Buvo paleisti šūvi ai'ir 
į nacionalinę gvardiją.

vyko
•ibėti gyvybę

KAIRAS. Egiptas. — Andrew 
Young, buvęs JAV ambasado
rius prie Jungtinių Tautų. lei- 
dž a atostogas Egipte. Jis kebas 
dienas svečiavosi pas Libijos 
diktatorių Chadafi. Iš ten at
skrido į Egiptą, o vėliau skris 
į kitas arabų valstybes. Jis pa
skelbė. kad šiomis dienomis pa
simatys su Yasir Arafatu. Pa
lestinos Išlaisvinimo Organiza
cijos (teroristų) vadu.

Library uf Congress G r 
Periodtrail Division 
Washinflton, D. c. 20540

Rizikuodamas gyvybe, areštu 
ir kalėjimu, jis vis dėlto perėjo 
sovietb sieną ir pateko j Suo
miją. Bet ir ten jis buvo pasi
ryžęs vengti žmonių. Jis nebuvo

x-xxvy.x-

KOMITETAS NUTARĖ VISUS DOKUMENTUS
; PERDUOTI FEDERALINIAM TEISMUI

totų. Senatorius Talmadge labai 
nepatenkintas, tokiu Senato Eti
kos komiteto: sprendimu ir nu
tarimu federaUrtiame teisme by
la nagrinėti. ■
' DAUGELIS LIUDIJO

!'' PRIEŠ -SEN ATORIŲ

MASKVA, Rusija.
valdžios kontroliuojama spauda 
labai nepatenkinta rašiniais ir 
protestais prieš sovietų karius
Kuboje. Sovietų komentatoriai ’ sargu, bet per kimsynus patrau 
neaiškina, kuriam galui rusai Įkė Suomijos kryptimi, 
pasiuntė brigadą karių Į Kubą, 
bet pasakoja, kad JAV dar tebe
laiko *3.500 kareivių Okinavoje, 
o apie Taivaną laiko 60 įvairaus 
dydžio bazių. -

MOBILE. Alabama. — Prezi
dentą^ Parteris, iš malūnsparnio 
apžiūrėjęs labiausiai nukentė
jusias Mobile i-r kitas apylinkes, 
įsitikino, kad JAV vyriausybė 
turės teikti paramą nukentėju- 
siems Alabamos gyventojams. 

V*- ~
Prezidentas Carteris pareiškė 

gubernatoriui ir kitiems parei
gūnams, kad jis imsis priemonių 
paramai teikti. Vietomis uraga
nas išgriovė ištisus kaimelius. 
Pirmon eilėn pagalba bus tei
kiama susisiekimui. dirbtu
vėms ir. gyvenamiems namams 
atstatytai

Pirmadienis Monday, September 17, Į979

Maskvoje ^mokytojavęs 28 metų vyras per §uomiją ir Norvegiją pabėgo 
<į Švediją ir nori pagriųjfliniiį žmogaus teisių.

“ The First and Greatest \
Lithuanian baily in America
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STOCKHOLMAS. Švedija. — 
Dvidešimt aštuonių metų am
žiaus mokytojas, mokytojavęs 
keFs metus Maskvoje, nelega
liai išėjo iš Sovietų Sąjungos, 
pasiekė Švediją ir prašo trem
tinio teisės, kad iš Švedijos ga
lėtu pasiekti Ameriką. Laukais, 
miškais ir kalnais jam teko ke
liauti 26 dienas, kol pasiekė Šve
dijos sostinę ir nutarė papasa
koti savo odisėją iš Sovietų Są
jungos.

švedų- policijai mokytojas pa 
sakė savo vardą ir pavardę, bet 
jis prašė policijai jo pavardės 
neskelbti, kad sovietai nepradė
tų persekioti Maskvoje likusios 
jo motinos. Mokytojo pirmas 
vardas yra Aleksandras. Jis 
prašė, kad tokiu vardu jis būtų 
žinomas visuose pranešimuose, 
kol paaiškės jo teisinė padėtis.

Mokytojas Aleksandras pa
reiškė švedų pareigūnams, kad 
jis nesąs joks radikalas, nepri
klauso jokiai organizacijai, bet 
nori turėti pačias pagrindines 
žmogaus teises, kurias žmonės 
turi visame pasaulyje, bet ku
rių neturi mokytojai Soyietų 
Sąjungoje. Jis pareiškė noro pa
sirinkti savo laisvę, bet nelaukti 

ką jis pri- 
j valo daryti.Jis žinojo, kad jam 
i bus labai sunku . pasiekti savo 
| tikslą, bet jis tikrai žino, kad
• Sovietų Sąjungoje jis visą laiką 
turės būti vergas, neturįs tei-

• sės spręsti apie savo likimą. Mo
kytojas. ž nojo, kad iš Rusijos

. turės išvykti nelegaliai, nes vy
riausybė neduoda leidimo ir pi- 
nigų kelionėms į užsienį. Rusai 
moka atlyginimą rubliais, kurie

I užsieniuose yra beverčiai.
Savo kelionę į užsienį moky

tojas pradėjo geležinkeliu į Mur- 
j manską. siaurės Rusijoje esantį 
(didelį susisiekimo centrą. Da-, 
! bartiniu metu Rusijoje žmonės1 
į gali naudotis kelione geležinke- 
į liais. Mokytojas, pasiruošęs il- 
! gai kelionei, nusipirko bilietą ir 
| rugpjūčio 19 dieną kartu su ki 

tais, maišais apsikrausčiusiais 
Į keleiviais, per dvi dienas pasie
kė Murmanską.

Niekas jo nesulaikė ir niekas 
jo neklausinėjo. Jis žinojo, kad 
iš Murmansko jam reikia pa
siekti Verchne Tulonską, o iš 
tert jau keliauti kitais keliais į 
Vakarus. Verchne Tulonske jam 
pavyko gauti gumini laiveli, ku
ris jį galėtų nešti Į pietus ir į 
vakarus Tubonos upe. šia upe 
plaukęs 48 valandas, mokytojas 
pfądėjtv artėti prie Suomijos 
sienos. '

Palikęs upę. jis keliavo die
nomis ir naktimis, šiaurės nak- 
tys buvo šviesios, miškuose jis 
galėjo ir uogų pasirinkti mais 
iui. Žinodamas kryptį i Suomi 
jos sieną, jis vengė žmonių ir

Pavergtųjų Tautų Savaitės 
proga, JAV Kongrese liepos mė
nesį buvo pasisakyta ir Lietu
vos klausimu. Kalbėjusieji ak
centavo dvi temas: Stalin ©-Hit
lerio paktą ir politinius kalinius.

“Ar Sovietai dar laiko Molo- 
tovo-Ribbentropo paktą ir jo 
slaptus protokolus tebegaliojan- 
čiais”, klausė Kongreso atstovas 
Derwinski.. “Pabaltijo tragedijos 
pradžia susi j o su ta sovietų-na- 
cių sutartimi, visiškai ignoravu
sia tautų ir žmogaus teisių prin
cipus. Europoje negali būti tik
ros taikos ir pastovumo, kol tie 
principai grubiai pažeidinėjami 
ir Pabaltijo bei kitiems Rytų 
Europos žmonėms neleidžiama 
pasinaudoti laisvo apsisprendi
mo teise”, pabrėžė; Derwinski.

Kongreso atstovas Addabbo 
tvirtino, kad sovietų “menkos 
pretenzijos į Pabaltijo valstybes 
ir į dalį Lenkijos remiasi se
niai panaikintu Molotovo-Rib- 
ventropo paktu, sutartimi su 
nacių Reichu, kurio, pranykimas 
kuo Antrojo pasaulinio j karo 
daro tas pretenzijas gėdos šal
tiniu laisvajam pasauliui”..

• “Congressional Record’’ leidi
nyje buvo išspausdinta Baltų 
Klimės Amerikiečių Jungtinio 
Komiteto (Joint Baltic Ameri-’ 
can National Committee) dekla
raciją .dėl Hitlerio-Stąlino -pakto. I

Kongreso’ atstovė Millicent 
Fenwick, Helsinkio. •’Korpisijos 
narė, paminėjo Viktorą Petkų 
ir Balį Gajauską, kaip pavyzdi
nius “sąžinės kalinius”: “Jie abu: 
praleido daugiau kaip 30 savo 
gyvenimo metų kalėjimuose... 
už tai, kad jie skelbė nepriklau
somybės, idėjąųr reikalavo, kad 
Lietuvospiliečiai būtų teisin
gai traktuojami”.

Rezoliucijos projektą apie po
litinius kalinius (H. Res. 356) 
paskelbė Kongreso atstovas J. 
Kemp. Joje Sovietų Sąjungos, 
Bulgarijos, Jugoslavijos ir Ru
munijos vyriausybės raginamos 
paleisti politinius kalinius, su
imtus už “nėkriminlainę veik
lą”, kaip ji aptariama Helsinkio 
sutartyse; SSRS ir “satelitinių 
valstybių” vadai raginami “ofi
cialiai hepersekioti asmenų, ku
rie nori praktikuoti savo religi
ją' puoselėti savo kultūrines 
tradicijas, ar išreikšti politines 
nuomones pagal Helsinkio su
tarčių nurodymus”.

Rezoliucijoje minimi ir Balys 
Gajauskas, Algirdas Žyprė; Pet
ras Plumpa, Vladas Lapiėnis, 
Sergiej A. Kovaliov ir Viktoras 
Petkus, “įkalinti už Helsinkio 
sutartimis įteisintą elgesį”.

Visi šie pareiškimai išspaus-

tais, atiduoti '<-<!■ raliniam teis
mui.

Labinusi a r senatorių1' J. Tal
madge pakenkė jo žmonos liudi
jimas Etikos komitetui. Kurį 
laiką ji tvarkiusi senatoriaus Į kol kiti jam pasaky 
piniginius reikalus, todėl jai vi
sos operacijos yra gerai žino
mos. Senatoriui nenaudingi ir 
kiti liudijimai.

Karč’ausius žodžius senato
riui Talmadge tarė Etikos komi
teto p’rmininkas A. Stevenson. 
Jis pareiškė, kad komiteto nu
tarimas buvo padarytas vien
balsiai. 6 prieš 0.

Sen. Talmadge pasmerktas už 
tai. kad jis. gavęs daugiau 10 
tūkstančių dolerių, turėjo pra
nešti Senatui, o jis to nepadarė. 
Jis gavo S39.000 ir nieko nepra
nešė. Sen. Talmadge išreikalavo 
savo išlaidoms $43,435, bet pa
teisinamu dokumentu tokiai su
mai nedavė. Be to. jis nedavė 
teisingos ir tikslios rinkiminės 
kampanijos atskalos.

Be to. komiteto pirmininkas 
priminė senatoriui, kad jo elge
sys privalo būti pavyzdinė ne 
tik visam Senatui, bet ir visam 
kraštui. Tokio pasmerkimo ne
girdėjo nė vienas senatorius. Vi
si atidžiai lauks senatoriaus H. 
Talmadge bylos. Labiausiai vis
ką atidžiai seks buvusi jo žmo
na, kuri Senato Etikos komite
tui įteikė labai daug senatoriui 
kenkiančių dokumentų. -

Vakarų Iriano pakraščius . užli 
žemės

ir neatiduotų sovietų 
atstovams. Suomijoje 

miškais, tundromis ir 
vcr.gu ' mas susitikti net 
.imu. M i.jiojas praėjo 
ų Suomijos miškais, 

ir kimsynais.
Praėję-; Suomiją, jis įžengė į 

Norvegiją, o ten jam jau nebuvo 
taip sunku pasiekti Švediją ir 
švedų sostinę Stockholmą. šve
dų saugumo organams jis smul
kiai išpasakojo savo kelionę ir 
josios tikslus. Jis prašė švedus 
duoti jam tremtinio teises Ir 
leisti jam bandyti iš Švedijos 
pasiekti Ameriką.

Jis nori pamatyti šalį, kurioje 
pagrindinės žmogaus teisės yra 
jau pripažintos prieš 200 melų.

Visa švedų spauda aprašinė^ 
ja mokytojo Aleksandro 2.600 
mylių kelionę iš Maskvos į 
Stodfholrrra. •-15 '
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PETRAS MATEKCNAS

Ten, kur Franklinas D. Rooseveltas ir Fre
derikas William Vanderbiltas gyveno

New Yorko valstijoje yra la- nedidelė JAV vėliavėlė. Kapai, 
bai idomių v*etų. Į kurias, ypa 
ėial i. wyoik ečiai, gali lengvai 
Luvaz.,uOu i jas apziūiėti. Tu
vių vietų yra net keletas, kaip 
Howe Taverns. Cid Wesbury 
Gardens, Hyde Park, kur gimė 
ir gvyeno buvęs JAV preziden 
tas Franklinas Delano Roosevel
tas ir Grand Central Railroad 
savininkas Frederick W. Van
derbiltas. neskaitant New Yor
ko miesto.

Šį kartą aprašysiu Hyde Park, 
kur gyveno ir mirė aukščiau 
paminėti vyrai. Abi tos vietovės 
viena nuo kitos nėra toli. Jas 
galima apžiūrėti per vieną die
ną. Tai įdomios vietos, kurias 
per metus aplanko tūkstančiai 
žmonių. z

I. FRANKLINO D. ROOSE
VELTO VIETOVĖJE

LAPES ORDENAS

ne-

kad jie išsiskirstų nuo pievos, 
apsėti skirtingos rūšies žole.

b) Franklino D. Roose
velto rūmai

Rūmai vidutinio dydžio. Juos 
pastatė jo tėvas. Jie buvo pasta
tyti ne iš karto, kaip jie dabar 
atrodo, bet dalimis plečiami ir’ 
modernizuojami. Galutinai jie 
buvo pertvarkyti 1915 m. pagal 
architekto Pranciškaus W. Hop- 
pino projektą, gyvenusio New 
Yorke. Nors rūmai nedideli, bet 
stilingi ir trijų aukštų, kuriuose 
atsispindi renesanso stiliaus 
dvasia. Jo fasade antrame aukš
te yra nedidelis balkonėlis, ke
turių kolonų laikomas. Tarp tų 
kolonų yra Į pirmą aukštį įeiti 
į rūmus durys.

Pne fasadinių durų yra siau
ra terasa. Šioje terasoje jis su 
savo motina sutikdavo svečius 
ar draugus bei kaimynus, kurie 
ateidavo jį pasveikinti po kiek
vieno išrinkimo. Terasoje pasta
tyta vazoninės gėlės ir nedide
lės trys patrankėlės. Prie tera
sos, tiek iš vienos, tiek iš kitos 
pusės laiptų, esančių prie fasa
dinio įėjimo, apsodinta dekora
tyviniais krūmais, o kitoje kelio 
pusėje, kuris prieina prie tera
sos, gražioje pievelėje auga vie
tomis medžiai, o rytinėje pusėje 
— natūralus parkas. Rūmų bal
kone. kai mes buvome, plevė
savo keturios JAV vėliavos.

Gražiai įrengta ir rūmų vidu
je. Kambariai šviesūs ir viduti- 
nio dydžio, išdekoruoti ir apstai 
tyti seno 'stiliaus baldais. Kai 
kuriuose kambariuose yra Įreng
ti marmuriniai židiniai, o jų sie
nos papuoštos portretais ir. pa
veikslais.

Visi turistai į rūmus įleidžra-

Ant Kuršmarių krante

Ar kas nežino! Vilkas su lape
snape 

nebuvo niekada draugai,
bet vieną kartų draugiškumo sutartį sudarė: 
ar gal dėl to, kad buvo sutarčių laikai, 

ar gyvas reikalas privarė.

Nauji draugai, kaip priderėjo, 
tvirčiausiai kits kitam pasižadėjo, 
ne lik nė jokiam reikale nekenkti 

be dar žiūrėti,
visais nagais ir dantimis padėti, 
o savo širdis vis į gera lenkti.

Franklino D. Roosevelto tėviš
kė yra Hyde Park netoli New 
Yorko. Vietovė graži ir pasken
dusi medžiuose, prie 9-to kelio. 
Pastatę mašiną aikštėje ir, nu
sipirkę bilietus, įėjome į sody
bos ribas. Pirmas mūsų visų 
tikslas buvo namatyti Franklino 
D. Roosevelto kapą.

a) Franklino D. B.oose- 
velto kapas

Prie jo kapo jau radome
mažą būreli žmonių. Jis palai
dotas prie Rožių sodelio. Kur 
jis palaidotas, tai tikrai graži 
amžino poilsio vietelė. Iš visų 
pusių toji aikštelė, neišskiriant 
ir Rožių sodelio..: k-urį mėgo jo 
motinai-' aplinkui apaugusi ham- 
lako gyvatvore. Pirmas kapas 
yra jo žmonos, o antras —Į 
Franklino D. Roosevelto. Už jų 
antkapių yra iš balto marmuro, 
pailgo keturkampio išvaizdos, pa
minklas. Prie Roosevelto kapo mi tik pro fasadines duris. Įei- 
kairės pusės i žemę yra įbesta narna- tiesiai į gana didelę salę.

Salė šviesi, jauki, apstatyta se
novės baldais, iš kurių išsiski
ria didelė ąžuolo spinta, didelis 
bufetas, ktirfNupirko ' James 
Rooseveltas IS^-’rti: Italijoje,- 
18 šimtm. -laikro<fi$) 7<bfbnzmė 
Franklino D. Roosevelto:statu-: 
la, kurią dovariojo-princaš Paul 
Troubetzkov 1911 m. (šiame

■ I - %- t > ) ■

biuste atvaizduotas, Rooseveltas 
29 metų), paukščių kolekcija, 
kurią jis surinko turėdamas 11 
metų, daug paveikslų, ir kitų 
Įdomių eksponatų. .

Prie didžiosios salės, einant į 
kavę pusę, .yra nedidelis kam
barėlis, kuriame jo motina Sara 
Delano .Roosevelt rašydavo i ar 
šiaip praleisdavo laiką. Prie šio 
.kambarėlio yra trigubai dides
nis ūž salę svečių*kambarys, už
imąs visą .'pietini rūmų sparną, 
šiame kambaryje nę“tik skaity
davo’ar žaibavo,' bet taiįf'pat 
priimdavo švečiūs. Pats kafnba-1 

•rys yra šviesus, erdvus. Jd‘pie
tinė j e ’ d a 1 y jė ’ yra vėrancfel ku
rios stogas paremtas kėturiorėis 
kolohomis. ‘ ‘”

tyviai pasireiškė per revoliuci
nį karą (Jį išpaišė dail. Gilberto 
Stuart), o kitas, esantis virš de
šinio židinio, James Roosevelto, 
kuris buvo valstijos - assembly- 
.maitas, miesto valdybos narys ir 
.pirmasis iš šeiihos, kuris apsi
gyveno 1819 m. Dutchess Coun- 

. ty, Pensilvanijoje.’ Be šių port
retų, dar yra didelis portretas 
Franklino D. Roosevelto, kurį 
nupaišė Elena Emmet Rand 
1932 m. Hyde Park, dvi su aukš
tomis atramomis kėdės, kurias 
jis gavo, kai jis buvo New Yor- 
ko valstijos gubernatoriumi, ir 
.kiti baldai. Dešinėje pusėje, 
palikus svečiu kambarį- ’ yra 
Drezdaho ir valgomasis kamba
riai. Abu šie'kambariai, sudėjus 

i kartu, bus ■ maždaug sales’ dy
džio. Prie valgomoj o šiaurvaka
rinėje dalyje yra dar‘rūkoma
sis i kambarys, bet jis yra* Užda
rytas ir ‘turistai' negali
... ■ ■. (. . ■ t:•reti. .

■ į 'iru ■.; i . .

Drezd enp .kambarys; 
yra’ gavęs; nuo Drezdeno
no (chandelier) ir-židinio dalių, 
kuriuos James Rooseveltas 1866 
metais...< ?rtupirko ? Vokietijoje. 
Drezdeno' kąmbaryje šoninės 
užuolaidos. ir£ Lyjsi baldai ąp- 

. traukti . tos ; tpaęį$s medži agos, 
kurioje vyrauja, gėlės, o grindys 
apdengtos Ambussa kilimu, šis 
kambarys buvo sutvarkytas 
prieš atvykstant Anglijęs.kara
liui ir karalienei, f’rie vakarinės 
Drezdeno kambario sienos yra 
poixius. .

Valgomajame kambaryje sto
vi stalas, kėdės ir kiti valdai, 
kuriuose yrą-.Italų baldų sti-.. 
liaus įtaka. Šiame kambaryje 
Įvykdavo tarp svečių pasikalbė
jimai politiniais ir kitais klau
simais, o rinkimo metu susirink
davo jo šalininkai sekti rinkimų 
eigos. Tuomet kambarys, kaip 
teko girdėti, paskęsdavo du-' 
Ižuose nuo rūkymo.,.. , ,
■^ '■šiauriniame rūmų spame'yra 
virtuvė, tarnų kambarys, eleva
torius, kuriuo pasikeldavo'F. D.

apziu-

vardą

Iš ■ svečių kambario .■ yra i dye-; 
jos durys į verandą. Kambaryje 
stovi du marmuriniai židiniai, 
v,trš kurių pakabintas“' Isaac 
Roosevelto portretas, kuris ak-

Great 
American 

Dream 
Machine.

satftnea > the place that Is made 
?ut of dreams. And, UB. Savings 
Bonds have been helping to make 
harpy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
«ix years. That means your dreams 
can ctwne true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
m sings I Ian wl .er e you work, or the 
ucA a-Month plan where you Įjunk.
Before you know it, your American 

.n, *uib» a reality.

maturity 6 10 months (4*1 the tr<

•t your hank. Intaruat ia not KibMCt Io <at» T

Take stock in America.
Now mature ia test than tix y«sa$.

Rooseveltas į antrą aukštą, kai 
jis nebegalėjo vaikščioti, sandė
liukai ir vienas atskiras kamba
rys, kuria me jis buyo įr engęs 
“Summer White House” (į tą 
kambarį feinąma * iš terasos), 
šiame kambaryje 4942 m. birže- 
l:o mėn. 20 d? jis ir Winston 
Churchil pasirašė istorinį doku
mentą dėl atominių bombų.

(Bus daugiau)

Ar ilgai, ar trumpai po’ to gyveno, 
netaip svarbu, 
tiktai abu,

kaip ir seniau, kiekvienas sau ieškojos peno.
O kad laputė buvo paslankesnė 

ir sumanesnė, 
tai buvo ir sotesnė, 
be to, dėl viso pikti, 

kad kartais juodas vargas neištiktų, 
ir atsargų dar susidėjo. . v.

PARTINIS BAROMETRAS
Okupuotoje Lietuvoje pasako

jamas toks anekdotas: j-
Barometrinis spaudimas j 

atsiranda tada, kai aukštesnės 
masės slegia ar spaudžia mažės- . 
nes. Pasakyk, pagal kokį dėsnį j' 
tai atsitinka? — klausė Vilniaus* 
universiteto profesorius studen
tą. Studentas atsakė:

— Tai atsitinka pagal visa,-j 
žinančios, komunistų- partijos.1 
vėliausius principus.

— Kinijos vyriausybė Įsteigė 
tris naujas ministerijas — tei-i 
singumo, užsienio reikalų, if fi- { 
nansų.

KNOW YOUR HEART

HELP YOUR HEART FUND

HELP YOUR HEART Cf

'Importuoti kristalai,' parčelianiniai servizai, gintaro karo- ■ 
C“ Hai ir žiedais China Bosental ir kitos dovanos.

Perkame pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
; / (Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

1207-S. Sacramento (kampas Archer tr Sacramento,

Tel. 247-5081

DIAMOND HEAD
RESTORANAS

SAV. ZITA IR RIČARDAS

® Pietum’ vakarienėj nžfarndziai vienam, dviem ar tivvems šimtams 
Amerikoniški, TiMAviški Ir ja’tKHTiški valgiai — mergvakariams, ves- 

tuvėmSfc krikštynoms ar laidoluvru nžkandhams.
Skambinkite Zitai arba Ričardui.

Lobster $7.95, ^rip steak $5.50, Butt steak M.95.
Kugelis dešros, Įvairios fuvys. stoikai, viščiukai, antys

, ^fnk5b paUekalai. \
Atdaras 7 dienas m vaitai* nųp 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio^

i *H321 W. Columbus Drive,. Chicago, III. 
YyTds’h’uo 7!) tos frlfccdzic) 
"TŽL' 925^1678 7' ■;;

Tik vilkas pastebėjo, 
kad jo meilusis signataras, 
ką darąs, ką .nedarąs, 
į jo' apygardą užeidinėja 
ir niek dėle išsineša zuikiuką 
ar kokį kurapkiuką.

“’Palauk!” pasekęs vieną kartą jai sušuko: 
“Sustok!” Bet lapė nė neatsisuko,

lyg būtų negirdėjus 
ir nieko neregėjus.

, Trumpai po to ji kviečiasi kaimyną
. -z :..i . 'į savo kadagyną: - - . -

‘‘Ateik bičiuli. Pasitarsim, pakalbėsim * - 
ir naują'gražią-dieną vėl pradėsim.”

Tašai nueina. Lapė priima ineifiaiišlai' 
.d ir vaišina skaniausiai;-“ • ’ 
f paduoda net zuikienos * ... 

iš vilko dobilienos! ■ . -i 
01 ragindama kąsti, sako jam: “Kaimynė, 
žinai, koks .pašaukus zuikyš, kad' ir mažytis 
Ir akys man. apžlimba,' kai imu jį vytis. 
Taip kąiią ir jį tavo Įsmukau kelmyną.. ; 
Labai atsiprašau už tą apsigikimą:” \ ./ ;

. . Ir ;dar meiliu.žodžiu ;; d
pasikalbėjus su svečiu, t-: .. 
augščiausią ordeną ji inia ' ‘

-• • - * - i ' \’ * * '
ir sako vilkui: <cŠtai‘prašau priimti.

• - w ■ . .'. • ■ ■ fu it. ’»

Si dovanėlė tau galės priminti 
ištikimybę mano širdingiausią
ir mūsų sutarti švenčiausiai . .., <•••; ■' 
kuri jau- truks be galo.’5■

• Vilkeliui net širdis apsalo.'"” .- i • » 
Su pagarba prie žemės uodegą prispaudė 
ir kaklą išliesėk o laimės'pilnos akys

padangėse, laikos dievaitį-gatfde; į 
ir meiliai sakės: - ’.iUi

“Tikiu, tikiu.!’.- ’ .- 7. ’-.

Laputė ji maloniai apkabino 
ir ordeną ant kaklo užkabinos

Bet ftio pačiu sykiu 
erklę vilkui prakabino. _ .

(A. Giedrius, PASAKĖČIOS, gausia r iliustrųbtiįs* 
Raina $2, gaunamosNaujferrošeT) 7':

SKAITYKITE IR PLATINKITE DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to seve/egulartyl

see us for 
financing

AT 0U« 10W UTB

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO - 8%

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CEXMAK ROAD CHICAGO, nUNOtS
Fhrmei: Vb-giah 7-7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHXSQC 7ND SUBURBS SINCE 1305

t —..NAUJIENOS, ILL Monday, September 1771979 ’
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VIKTORAS KAROSAS

“ĮKAITĘ VILNIAUS AKMENYS”
(KOMENTARAI)

(Tęsinys)
interpretavimo ir kitko, bet dėl 
to neverta varginti skaitytojo, į 
nes jau pakankamai paaiškėjo' 
kas ugnimi kaitino Vilniaus ■ 
akmenis.

Kada pagaliau mūsų istorikai Į 
įsisavins seniai žinomą Vaka
ruose istorinę tiesą, kad

Be deginimų, kaip kovos prie
monė prieš jų apšauktus ereti
kus, jėzuitai buvo pamėgę už
puldinėti kitų religijų laidotu
vių eisenas ir kartais, pagrobę 
lavoną iš karsto, tampė paty
čioms Vilniaus gatvėmis. Jų pa
mokslai ir propagandinė litera
tūra buvo persunkta degančia tarp kontrreformacijos ir 
neapykanta protestantams, kuri 
rado savo išraišką Kralikausko 
romane.

Tuomi nesibaigė pragaištinga 
jėzuitų veikla. Jie nukreipė sau 
pavaldų Zigmantą Vazą prieš 
Švediją, kad atstačius kataliky
bę šiaurės Europoje; kiek vėliau 
prieš Maskvą, kad pajungus 
pravoslavus Romos bažnyčiai. 
Sukelti karai, greitai įgavę reli
ginių karų charakterį, peraugo 
į visuotiną katastrofą ir mažai 
trūko, kad Rzeczpospolita nebū
tų buvusi paskandinta tvane. 
Nuo tvano išgelbėjo ne tiek 
skelbiamas čenstachavos ste
buklas, kiek kaimynų nesutari
mas dėl Rzęczpospolitos pasida
linimo, kurio neišvengė vėles
niame amžiuje.

Senovės Didžioji Lietuvos 
kunigaikštija'- garsėjo savo' pla
čia religine tolerancija, kas su
darė pagrindą;?; jos' politiniam 
■suklestėjimui. Atėję jėzuitai, iš 
pat pirmųjų dienų, ėmė griauti 
.įvairių tautų -ir. skirtingų reli
gijų darnų sugyvenimą, kas tu
rėjo privesti prie didžiausios 
Rytų Europos valstybės sužlug
dymo.

Kralikauskas Sirvydo ir Jak- 
navičiaus asmenyje matė Di
džiosios Lietuvos lietuvybės 
apaštalus, bet jis. nutylėjo, kad 
Vilniaus Jėzuitų Akademijoje 
nebuvo įsteigta net lietuvių 
kalbos katedra. Jėzuitai tik tiek 
toleravo lietuvių kalbą, -kiek ji 
buvo reikalinga reformacijai 
nugalėti. Pagal istoriką A. Bud- 
reckį, vysk. Pancežinskis 1725 
metais pašalino iš Vilniaus baž
nyčių lietuvių kalbą, tai ką da
rė anuometiniai liet uvybės 
apaštalai?

Yra dar daug kitų dalykų, 
kaip -Šv. Baltramiejaus skerdy
nių suklastotas aprašymas, Pet- 
<ro Skargos neteisingas išaukšti
nimas, dėl Jono Kalvino mokslo

kova 
refor- 
vidur-macijos buvo kova tarp 

amžio epochos ir naujai gims-j 
tančio naujųjų amžių pasaulio? 
Jėzuitų pergalė prieš Lietuvos 
reformaciją nulėmė DLK grą
žinimą į viduramžius, kas ap
sprendė liūdną lietuvių tautos 
likimą.

Autorius iš tolo nepagavo 
DLK istorinio vyksmo XVII a., 
kurio fone vaizdavo Jaknavi- 
čiaus, Sirvydo, kung. Jonušo 
Radvilos ir kitų veiklą ir jų 
galvoseną. Negalima daleisti, 
kad tiek autorius, tiek jury ko
misija nebūtų įstengę kritiškiau 
ir objektyviau pažvelgti į roma
ne sudarytą tikrovę ir nesiskai
tyti su meno kūrinio reikala
vimais.

Jiems rūpėjo pratęsti Vilniaus 
Jėzuitų Akademijos siekių tęs
tinumą ir toje dvasioje Krali
kauskas sukūrė šį premijuotą 
romaną, pavadinęs apgaulingu 
vardu “Įkaitę Vilniaus akme
nys”, kuris buvo skirtas Jėzui
tų Akademijos 400 metų sukak
čiai atžymėti.

V. Bielinskij. kovojęs prieš 
carizmą ir už baudžiavos panai
kinimą, pakartotinai statė rei
kalavimą rašytojams, poetams 
ir meno kūrėjams, kad jų kūry
boje atsiskleistų ne vien gyve
nimiškoji tiesa, bet tolygiai sa
vo kūryba turi dvasiniai tur
tinti žmogų, puoselėti žmoniš
kumą ir laisvės siekimą. Lygiai 
tą patį dėstė Balys Sruoga ir 
kiekvienas rimtas literatūros ar 
bendrai meno kritikas.

V. Bielinskij tarp kitko dėstė: j 
žmogus yra nekaltas, jei gimė
baudžiauninko troboj ir laimin- Didžiosios Lietuvos reformatų 
gu sutapimu išėjo aukštuosius -----
mokslus, bet tapęs rašytoju 
ima garbinti despotizmą, ideali
zuoti priespaudos gadynę irf# 
baudžiauninko gyvenimą įvilkti 11 
į gražios idilijos rūbus, kas j Į 
anuomet buvo plačiai- prakti- |

f n* *
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vėliau krenta žemyn.
Reporters

OLWES ARE<SR»CeD 1 
ACCORDING To STRNDRROS:- 
MED/UM. LARGE. LARGER, MAMMCTrE, 
Gi ANT. TUMBO,COLOSSAL and , 
SUPER-COLOSSAL ?

Qi OSSM-
CARTWHEELS 
PASS FoR 

n MONEY qm

tarnauti

matome 
“Įkaitę

des-

Kra-
Vil-

kuojama. Tos rūšies rašytojus, | 
kurių dabar pilna Sovietijoje, 
Bielinskij pavadino dvasiniais 
chamais, kurie, praradę sąžinę 
ir moralę, nuėjo 
potams.

Ką tai panašaus 
likausko romane
niaus akmenys”. Autoriui nerū
pėjo iškelti istorinę tiesą ir pa
rodyti jėzuitų tikrovišką veidą, 
kurie atėjo Lietuvon kryžiuočių 
ir kalavijuočių pramintais ke
liais su tais pačiais uždaviniais 
ir tikslais. Autorius tolygiai ne
įžiūrėjo jėzuitų taikomą DLK 
lietuvybės žlugdymo manevrą, 
kurį ūąbar kartoja komunistų 
strategai. Sunaikinti pirma tau
tos individualybę, tuomet savai- 
miai žlugs jos tautinė kultūra 
ir kalįja.

Lietuvos reformacijos, jos va
dovų ir pasekėjų suniekinimui 
autorius nesivaržė, kaip matė
me iš gausių citatų, pavartoti 
chamiškus issir^feimtŽs,. smėiz' 
tą ir piktus kaltinimi^. jis, vie
nu gerų žodžiu prisiminė apie 
Martyno Mažvydo išleistą pir
mąją lietuvišką knygą,'bet apie

tautoje. Ar turiu šioje vietoje 
priminti mūsų laiudies išminti, 
kad šuns balsas į dangų neina?

Lygiai panašiai elgėsi Vilniaus 
jėzuitų viršūnės. Po pakartoti
nų reformatų bažnyčių ir mo
kyklų sudeginimų Jėzuitų Aka
demijos rektorius pasiųsdavo 
reformatų kolegijai užuojautos 

j raštą, kuriame apgailestavo ne
skelbusiu beatodairinį karą pro- į lemtus Įvykius.

v - * • . . - . I

raštiją neužsiminė nė vienu 
žodžiu. !

Visa tai matė, skaitė ir patvir
tino jury komisija, o "Draugas”, 
paklojęs . tūkstantinę. išleido į 
kaip premijuotą romaną. Visa 
tai vyksta po Vatikano II susi
rinkimo, kuriame buvo atsisa
kyta nuo jėzuitų inspiruotų Tri- 
dento susirinkimo nutarimų, pa-

Jau kelinti metai spaudoje 
pranešama, kad Norvegijoje lijo 
rūkštus lietus. Kiti pranešimai 
sakė kad Šiaurės Kanadoje iš
krito rūkštus sniegas.

Lietuvos gyventojam rūkštus 
lietus arba sniegas yra toks nau
jas dalykas, kad jie negali sup
rasti. iš kur gali atsirasti rūkš
tus lietus, o dar rečiau gali būti 
rūkštus sniegas.

Dabar mokslininkai nustatė, 
kad yra rūkštus lietus ir snie
gas. Svarbiausia, kad niekas 
lietaus neraugina arba lyjančio 
lietaus specialiais chemikalais 
neapkrečia.

Dabar mokslininkai nustatė, 
kad lietui rūkštį duoda pati 
gamta. Kaip ji aplaisto mus lie
tumi, padarytu iš vandens garų, 
taip ji tą patį lietų, padarytą iš' 
vandens garų, aplaisto dar gam
toje atsiradusiomis rūkštimis.

Savo laiku gamta palaidojo 
didoką skaičių lapų, medžių ir 
net gyvūnų. Tie gyvūnai ir žolės 
pamažu dega. Degimo metu iš 
lapų ir gyvių lavonų kyla dido
kas kiekis rūkšties. Ta rūkštis 
kartu su garais pakyla aukštyn,

o vėliau ta rūkštis susimaišo 
su karštais vandens garais. Kai 
garai atvėsta ir krinta žemyn, 
tie garai jau būna rūkšties ap
krėsti. Tas lietus žemę pasiekia 
rūkštus. nes tuose garuose yra 
rūkšties.

Daugiausia dabartiniu metu 
įkrinta rūkštaus lietaus Noive- 
«?ijos ir Švedijos pakraščiuose. 
Nustatyta, kad ten į viršų pa
kyla didokas kiekis rūkščių ga
rų, kurie aprūkština krintanti 
lietų.

Be Norvegijos ir Švedijos pa
kraščių. rūkštaus lietaus yra ir 
Kanados šiaurėje. Rūkštis paky
la. susimaišo su vandens garais,

o

ANKSTI. O NE VĖLAI
— Tas tavo kavalierius, man 

atrodo, per ilgai sėdi pas tave 
vakarais...

— Ką tu. tėti, neilgai sėdi.
— Gerai, gerai... Tik pasakyk 

jam. kad išeidamas jis neimtų 
mano rvtiniu laikraščių...

Į teotantizmui, pravoslavija. ir ki j Lietuvos protestantai, kaip

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM5 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 to 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.

ir turime kelti opius ir skau
džius mūsų tautoje vykusius 
reiškinius mokslo ar meno vei
kaluose, bet tai reikia daryti su 
orumu tiesai ir meile savo tau
tai, nežiūrint kuriam religiniam 
ar ideologiniam sąjūdžiui pri
klausytų autorius.

Man ši našta buvo itin sunki, 
nes turėjau žiauriai kritikuoti 
autorių, kuri buvau aukštai 
įvertinęs už jo romaną “Marty
nas Mažvydas Vilniuje”, bet ki
to kelio nebuvo.

(Pabaiga)

toms religijoms, už pilną kata-' 
likybės triumfą, visame pasau
lyje. Tame .. pačiame Vatikano 
II susirinkime buvo pasisakyta 
už religinę laisvę ir ekumeninį 
bendravimą su visomis krikščio
niškomis Bažnyčiomis. Ar šie 
nutarimai nepasiekė Kralikaus- 
ko, jury' komisijos ir “Draugo" 
redakcijos kolektyvo?

Atėjus krikščionių suartėjimo 
savaitei, “Draugas”, kaip niekur j 
dėtas, ‘išdroš ėditbrialą, kuriame 
su patosu rašys apie/didėjančią 
ateizmo grėsmę lietuvių tautai 

/ir kvies suglausti'visų'krikščio- 
'nių gretas (tame skaičiuje niek
šais pavaizduotuš reformatus), 
kad bendromis jėgomis kovotų 
už krikščionybės išlikimą mūsų

tolygiai dr. Jonas Šliūpas, buvo 
ir liko įsitikinę, kad Lietuvos 
reformacijos sužlugdymas buvo 
viena iš didžiųjų tragedijų lie
tuvių tautos istorijoje, apie ką 
•jau ne kartą buvo rašyta. Re
formacijos dėka išliko gyva lie
tuviu tauta, nes suskubo laiku 
suteikti lietuvišką raštą ir pa
dėti tautinės kultūros pagrin
dus.

: Išlikę lietuviai protestantai 
.Mažoje ir Didžioje Lietuvoje 
suvaidino itin svarbią rolę tau
tiniame atgimime, laisvės kovo
se ir nepriklausomybės atstaty
me ir tuomi pelnė sau užpelny
tą pagarbą didžioje lietuvių 
tautos dalyje.
. - Štai kodėl šis romanas, per
sunktas neapykanta, sukėlė lie
tuvių evangelikų ir daugelio ka
talikų tarpe labai neskanų jaus
mą. nes sudarko rimtį ir arti- 

.Tiiuma lietuviu tautoje. Galime
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įs** . For your headache get 
extra strength and safety, too.

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

i Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. 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. j

Kviečiame visus,, kurie domisi Florida, 
suvažiuoti Į SUNNY HILLS

Dėl informacijų kreipkitės į:

V. Belecką, Sunny Hills — 904-773-3333
M. Kielą, Chicagoje 312—737-1717
J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190

D. Dulaitį, Detroite 313-280-2969
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198
R. Kezį, New York — 212—769-3300

JAY DRUGS VAISTINĖ
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

- Tel.476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
: ■_■■■ IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai

2 — Prel. J. B. Končiaus
■ ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai ........................ $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

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

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

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Įimtai A KISS IN THS DARK. plkantižkT? Ir Intymių nuvtyklx 

tpraiynuL paimti Ii gyvenimo. Lengvu rtiliua. gyva kalba, snžlal lilelra 
100 pat Kaina $2-50. , ■

Dr. Jvacaa B. KaoČItn, HISTORY CF LITHUANIA. Lletnvoa latorilei 
antranki nuo pat tenuJu amžių iki pokario metu. Vidutinio formato 141 
mL, kainuoja $3.00.

Dr. Jomm B. Kentfvt, VYTAUTAS THE GREAT. literiniai DLK Vy 
auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvoa vairtyoea ir kaimynu Utorija 
111 pal. Kaina $3.00. Kietai* ririellaia $4.00.

Dauguma fclų knygų yra tinkamo* dovanot Įvairiom!* progom!* Jaa b 
rito knygas galima Įsigyti atailanJriua i Naujienas arba ttaluntiu čeki ai 
Pinigine perlaida

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psi.____ $10.00

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

Minkšti viršeliai $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _______ ___ ______ $15.Od

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
___________ ______ Minkšti viršeliai $10.00
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1731 Se. HAL8TKD 8T, CHICAGO. ILL. *4808 f

Cekj reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri palto išlaidoms.



rikos draugijos pagal veikiančią teisę, t. y. ne kokiai 
“prigimtinė bendruomenė” susieta ųe teisės, o pačios? 

(“gamtos įstatymu”, mūsų neva ’’lietuvišku krauju”, tai
gi bendruomenė ne teisine, bet socialine prasme, kuriTHl LITHUANIAN DAILY N1W1

Daily Exept Sunday by TU Lithuanian p«b. o», t»c. pagal teisę, Įstatymus, nėra joks teisės subjektas. Kada
im $0. Halstad Chlcaęa, HL

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

crt December 1, 1*77 
Subscription Ha tee:

uuago S33.U0 per year, $18.00 per 
mouUu, $1U.OU per 3 moxiitto. ir 

j Ulei UbA lecaliUes $30.U0 per yeai, 
H&OU per six montiu. $9.00 pei 
direę montiu- Canada $33.00 per year 
jtner countries $34.00 per year.

20 centi per copy.

Nyo gruediio plrmot d 
Dienrai&o kaino*:

oivaguje ir pnenuesčiuooe: 
metama______________

puaci metu — 
(runs menesiams  
zieuam menesiui 

paaci metu ----------T
trims mėnesiams 
vienam menesiui „

Naujienom eina kaadiea, Iže tiriant 
sekmadieniui Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Habted St, Chicago, 
11 00608. Telet 01-6100.

Kanadoje: 
metamg _  - ______ IS3.00
pusei metu ----------
Yięr^Tp __

______ 118.00
_____ _ » 3J0

Ufaieniuoae: 
nietema -
pusei metu ________
vienam mėnesiui __

______ SM.00
______ $18.00
--------- 8 €00

JAV vietose:
.tvl&IBA ___  .

$33.0. 
$18.0 
SlO.Ot
>

SO.a >rdsnu tartu ja gtwtyMv

NAUJIENŲ raštinė atdaia kasdien, ižakyrai sekmadieniu^ nue 
y vai. ryto iki 3 vai. vakaro, ieštadieniali — iid 11 vtL

taij galvojame,net ir iš liet.bendruomenės išsiskiriame,ta- 
i da ta mūsų “prigimtinė bendruomenė”, dėl savo didybės 
nutraukia ryšius su visomis kitomis organizacijomis-drau 

9 8?oo( gijomis, net su ALTu, mūsų Amerikos lietuvių organi- 
* s'°° zacijų federacija (Lietuvos laisvinimo darbui) bendrai 

dirbti. Ir taip tą mūsų JAV LB, savo didybės fantazija 
skrajoja neva aukštumose, bet iš tikrųjų ji nukrenta į 
žemumas, nutraukusi visus dvasinius ryšius su kitomis 
mūsų organizacijomis - draugijomis, kurių mūsų “pri
gimtinės” bendruomenės” vadovybė ir kiti jos veikėjai 
nei nemėgsta, vadina jas nusigyvenusiomis ir laukia jų 
greitesnės mirties, kad liktų “gyvą ir galinga” tiktai 
viena jų “prigimtinė bendruomenė”, dargi tokią 
rios nei teisė nepripažįsta...

Todėl mano labai nuoširdus pageidavimas JAV 
Krašto Valdybai nesiūlyti ALTui “apsijungti” su 

padaliniu, su jos visuomeninių reikalu taryba, o pačiai 
Įstoti Į ALTą, jo federacijos nariu, ką jos yra ir prašęs 
ALTas savo paskutinės konferencijos nutarimu. Ji bus 
ALTo labai nuoširdžiai priimta ir pagerbta. Įsijungus 
gi JAV Lietuvių Bendruomenei i ALTą pilnateisiu na
riu, lygiomis teisėmis su kitomis ALTo organizacijo
mis, ir visi LB vadai bei veikėjai, jų tarpe ir jos pirmi
ninkas A. Gečys su nariu A. Gurecku ir su jų veiklia 
ponia Zerr, galės pasireikšti savo veikla ir gebėjimais 
ne kovodami prieš ALTą, o veikdami jame.

P. Stravinskas

ku-

LB 
jos

Dariaus - Girėno iškapotas uzrasas

bet jų žingeidumas didesnis už 
norą klausyti sveiko patarimo.

.i

Dėl ALTo sujungimo su JAV LB
ALTo ir JAV LB Valdybos atstovų sudarytos su

tarties šeštame punkte pasakyta, kad “nutarta” suda
ryti komisiją, kuri ištirtų galimybes dėl ALTo ir JAV 
LB visųomentnivreikalų tarybos “apsisijungimo” arba 
eventualaus ALTo ir JAV LB susijungimo.

; 1. — ALTo ir JAV LB visuomeninių reikalų tary
bos apsijungimo idėjos kėlimas, mano^ nuomone, yra 
ALTo, tos garbingos Amerikos lietuvių organizacijų 

. federacijos, Įžeidimas. ~ ?
Kas gi' yra ta JAV LB visuomeninių/reikalų taryba 

ir ką jį daro šiandien? Tai Lietuvių Bendruomenės Pa
dalinys, sudarytas jos vadovybės tikslu stiprinti ALTui 
lygiagrečią Lietuvos, laisvinimo veiklą, kuri, tarp kitko, 
reiškiasi ir ALTui’priešinga pažiūra Į Amerikos vai

zdžią, Į jos politiką Lietuvos laisvinimo klausimais. Ji 
reiškiasi taipgi griovimu ir mūsų gero vardo Amerikos 
valdžios akyse. Ir štai, dabar keliamas reikalas. Į tą pa
čią LB visuomeninių reikalų tarybą Įjungti mūsų 
ĄkTą. 4. , , ... . ...... ’ tologė Ann Sheehy, 'Laisvės Ra-

, . '-Pirmiausia, kaip galima sujungti.ALTą su. ta JAV 1 G’nmo skyriaus bmleteny- 
1 . T. . . ... . . j je (Radio Liberty Research, RL

196/79).
Pasak jos, tarp 4970 ir 1979 

metų/ “imigracijos nuošimtis 
bendrame Lietuvos gyventojų

SLAVU NUOŠIMTIS LIETUVOJE 
“NEŽYMIAI” PADIDĖJO

Preliminariniai Sovietų Sąjun
gos gyventojų surašymo duome
nys rodo, kad Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje mažėja prieaug
lis, sparčiai sensta kaimai, tebe
vyksta urbanizacija ir tebesitę
sia rusų bei kitų slavų imigra
cija. Tokių išvadų prieina sovie-

kurie buvo įsitikinę, kad aukš
tesnis gimimų skaičiaus vidur
kis jų... katalikiškoje šalyje 
imunizuos ją- nuo slavų imigra
cijos tokiu mastu, kaip tai pas-

į Lietuvą sudarė 1.88 gyventojų 
skaičiaus nuošimčių, 1970-1979 
metais “imigracijos” dalis paki
lo iki 2.11 Lietuvos gyventojų 
1970 m. sausio 15 d. nuošimčių. 
Latvijoje ir Estijoje tas nuošim
tis nusmuko -nuo 7.55 (L) ir 
7.69 (E) 195.9-1970 m. iki maž
daug 4-5 nuoš.. 1970-1979 m.

Ann Sheehy rašo, kad ateities 
demografinę raidą Pabaltijo res
publikose nėra lengva prana
šauti. Jos tegalėsiančios pasi
semti darbo Jėgos-išteklių iš že
mės ūkio.' Be to,. jų .pačių prie
auglio nepakaks ateities darbo 
jėgos problemoms išspręsti. Ant
ra vertus, “imigracija” į Pabal
tijį galinti sumažėti vien dėl to, 
kad ateinančiame dešimtmetyje 
visoje Sovietų Sąjungoje paašt-

- - 7 A ' -* < - 1

taraisiais metais patyrė Latvija j rėsianti darbo jėgos problema

« L
1LB visuomeninių reikalų taryba, kurios pažiūros Į. Ame
rikos valdžią; ir .jos politiką Lietuvos laisvinimo .klausi
mais yra skirtingos? Jei dabar Baltieji Rūmai, žinoda
mi JAV LB neigiamas pažiūras Į Amerikos valclžią ir
jos politiką, jau atstumiančia ranka Įsileidžia mūsų LB, prieauglyje padvigubėjo, paly- 

. tai kas bus su ALTu, kai jis apsijungs su tos pačios mū- h - ________
’sų Lietuvių Bendruomenės padaliniu, su jos minėta
taryba? •

2. Antra, kas bus tada,, -kai. JAV LB vyriausioji

ginus su praėjusio gyventojų 
{-surašymo periodu (1959-1970).

1 “Imigraciją” į Latviją ir Estiją 
sulėtėjusi. Miss Sheehy spėja, 
kad slavu nuošimtis visose tri- 

, . . . T m • cc „ T T> • s- • • ! jose respublikose padidėsiąs —vadovybe, ALTui apsijungus” su LB visuomeninių rei-1 inežymi<, Lietuvoje ir mažiau 
kalų taryba, sekančią dieną, ar kad ir kiek vėliau, ims ’ negu 1950.1970 metais Latvijoje 
ir tą savo padalinį, panaikins? Tą gi ji gali visuomet j jr Estijoje. Duomenys apie pasi- 
padaryti. 1 skirtymą tautybėmis pavienėse

3. 0 kodėl negalima padaryti taip, kad mūsų JAV, respublikose tebus paskelbti me- 
LB, nusileistų iš savo aukštybių, kur ji skrajoja ir fan-' ° 
tazuoja esanti ne eilinė teisinė bendruomenė(Reichsge- 

;meinschaft), bet yra tokia pat eilinė organizalija — 
•draugija, kokios yra ir visos kitos mūsų bei visos Ame-

tams baigiantis.
Demografiniu atžvilgiu, rašo 

Sheehy, Lietuva pradeda pana
šėti į Latviją ir Estiją: “Tai su
kels rūpesčio tiems lietuviams,

ir Estija. Tačiau imigracija į 
Lietuvą dar- neatrodo esanti pa
kankamai gausi, kad galėtų 
reikšmingai pakeisti šalies, tau
tinę sudėtį”. ; 1

Tarp 1970. ir 1.979 metų gyven
tojų skaičius Lietuvoje padidėjo 
8.7 nuošimčiais. Tai spartesnis 
prieauglis negu trijose slavų 
respublikose (RSFSR, Ukraino
je ir Bielarusijoje), bet žymiai 
lėtesnis kaip Centrinėje Azijoje. 
1959 metais Lietuva užėmė aš
tuntą vietą tarp'.'sovietinių res
publikų prieauglio atžvilgiu, 
1970 m. — devintą, o dabar pasi
traukė į vienuoliktą vietą, pra
lenkta Tadžikistano ir Kirgi
zijos.

19o9T970 m. natūralaus meti
nio prieauglio vidurkis Lietu
voje buvęs 33.400; 1970-1979 m. 
jis nusmuko iki 22.800. Latvi
joje ir Estijoje prieauglis dar 
labiau sumažėjo.

Kai 1959-1970 m. “imigracijar

(Elta) '

Etna užmušė šešis 
turistus

C ATĄNI A, Sicilija, Įtali j a. — 
Sicilijos saloje prasiveržęs ugni
kalnis Etna trečiadieni užmušė 
šešis turistus, pasiryžusius pasi
žiūrėti į ugnikalnio viršūnės žio
tis. Etna prasiveržia išmesdama 
karštų akmenų, dujų ir žarijų. 
Vulkanas buvo prasiveržęs prieš 
tris savaites, bet vis dar neap- 
rimsta.

Prie žiočių buvo užmušti trys 
italai, norėjusieji pamatyti vei
kiantį ugnikalnį, viena prancū
zė ' ir du nepažįstami turistai. 
Sisicilijos policija tvirtina, kad 
jiems nereikėjo eiti taip arti žio
čių. Niekas nežino, kada ugni
kalnis prasiverš ir pradės kelti 
Į padanges raudonus akmenis, 
pelenus ir nuodingas dujas. Po
licija lipančius turistus įspėja,

Rodezi|os-Zimbabvės 
konferencija Londone

LONDONAS. • — Ministeris 
pirmininkas Abel Muzorewa žo
džiais. išpliekė Zimbabvės-Rode- 

. ziįos partizanų vadus “arogan
tiškais diktatoriais” ir atnaujino 
reikalavimą, kad Britanija pri
pažintų jo sudarytą juodųjų 
daugumos valdžią. Muzorewa 
pasakė, kad jis,-greičiausia, su
trumpins savo buvimą Londone 
ir grįš namo, kai tik konferen
ciją baigs rašyti naują konsti
tuciją. , -■ -

Partizanų vadovai Joshua 
Nkomo ir Robert Mugabe suti
ko pirmiausiai išdirbti naujajai 
konstitucijai terminus, o britų 
ir Muzorewos delegacijos suta
rė, kad tai baigus, reikia imtis 
apsvarstyti militarinius klausi
mus.

Ketvirtadienio ryto 'sesijoje 
nutarta sesiją Londone atidėti 
ir duoti Muzorewai daugiau lai
ko išstudijuoti naująją konsti
tuciją.

nupiginimų neduodą. Šiomis 
dienomis Illinois legislatures at
stovas Calvin R. Skinnęr užtik
rino, kad visiems moksleiviams 
važma bus nupiginta. .

Vakarų Iriane žuvo 
šimtai žmonių .

JAKARTA Indonezija.--Va
karų Iriane įvykęs žemės drebė
jimas užvertė lava ir nuodingo
mis dujomis v šimtus salų gy
ventojų. Dar didesnį - žmonių 
skaičių į kapus4 nuvarė Vakarų 
Iri ano pakraščius užgulusios 
milžiniškos( bangos. Po žemės 
drebėjimo vakarų jrianiečiai vi
suomet- laukia1"‘didelių jūros 
bangų, bet jie niekad-nemanė, 
kad tos bangos bus'tokios dide
lės ir: mirtingos.- :' c- *'r-*

Vakarų -Iriano provinciją (iki 
1963 m. buv. Naujoji” Gvinėja) 
užgulusios bangos nušlavė; na
mus, sodus, kelius, daržus _ir vi
są derlingą; dirvožemį: Didelės 
vandens bangos visas dirvas už
vertė kelių pėdų balto smėlio 
sluoksniu, visai -sunaikindamos 
žemės derlingumą.

Dauguma žmonių žuvo nuo 
didelių bangų. Vandens pavir
šiuje išsilaikė tik gėri plaukikai,. 
bet tokiu buvo mažai-.- -Ar moksleiviams nupigins 

važinėjimą į. mokyklas?
CHICAGO. — Illinois studen

tai, kurie į savo mokyklas ir iš 
mokyklų į namus važinėja trau
kiniais. laukia važmos nupigini- 
mo visais traukiniais. Ligi šiol 
tik viena CTĄ ir Burlington 
Northern geležinkelio linija stu
dentam ij mokiniams yra nupi
ginusi važmos kainą per pusę, 
bet Chicago & North Western, 
Milwaukee Road, Rock Island laimėje žuvo. ,62 keleivei Ir virs 
ir Illinois Central & Gulf jokių 100 b.uvo""sužeisti

— Senatorius Edward Kenne
dy turi išleisti ■ dideles-sumas 
rinkiminei propagaiidši, nes vie
šuose laikraščiuose apie jį rašo; 
: -■ ___________L—'i ’ - i

— Chicagos majore J. .Byrnę 
sakė, kad .jį buvo, išrinkta be or: 
ganizuotų darbininkų balsų.-Tiė 
balsai jai nebuvo reikaliųgį.".

— Jugoslavijos traukinių ne-

Baudžiavos laikai Lietuvoje 
iki 1863 metu sukilimo

(IŠ ANDRIAUS RYLIŠKIO IR JO SENELIO 
ANUPRO ATSIMINIMŲ)

1863 METŲ SUKILIMUI RUOŠIANTIS
Ponai vėl susisupo Į savo meškėnas. Prieš X 

(Rarą krūmuose suriko pelėda — žmogus. Aš su
stabdžiau arklius ir skardžiai sušvilpiau. Prie 
mūsų vežimo iš krūmų lėtai ėjo žmogus.

— Kažkas negerai, — baimės pakirstu balsu 
sušnibždėjo Tadeušas.

— Kas jūs būsite? — stebėdamas mus pa
klausė žmogus.

___ —Ponai iš Saldutiškio dvai o, — atsakiau ir 
] paklausiau:

— 0 kas būsi tu?
— Šešuolių dvare vakar žandarai darė kra

tą. Manau, kad šiąnakt kunigaikštio Radvilo 
dvaras irgi žandarų bus apsuptas.

Greičiau iš čia važiuokite. Nuo arklių kak
lų nuimkite skambučius. Kazokai stovi dvare ir 
peris i.Tkyta sulaikyti visus, kurie teirausis 
ap|e ponus.

Mes buvom: už kilometro nu 
šviesų rūmuose nesimatė. /

dvaro, bet

Aš nuėmiau nuo arklių skambučius ir sku
biai kitu keliu pasukęs vadelėmis raginau ark
lius. Jonas, kuris dėjosi gerai žinąs kelią, prieš 
save žiūrėjo, nieko man nesakydamas. Arkliai 
truktelėjo ir sugirgždėjo pavažos Želvos kryp
timi.

Virš galvų drumzlinoje melsvoje migloje 
pleveno žvaigždės. Jos man atrodė mažutės ir 
nepaprastų atspalvių, lyg jas kas bėrė. Ponus ap
leido miegas. Jie buvo nervingi, nekalbūs ir išsi
blaškę. Mus supo žalsvas oras. Pagaliau iš už 
debesų žalsvas mėnulis. Aplinkui klostėsi snie
guoti laukai, miškai, gojeliai ir krūmai apiberti 
žėrinčiomis sniegulėmis.

Nakvojome Videniškių dvare; Namus pasie
kėme kitos dienos popietėje.

PAMALDOS SUKILĖLIAMS
Laikinai einąs Saldutiškiu dvąro užvaizdo^ 

pareigas pan Tadeušas iš kažkur surankioja 
ginklų. Dalį jam atvežė besislapstą miškuose rusų 
kariuomenėn šaukiami naujokai nuo Zarasų. Vi
skas buvo supokuota paprastose dėžėse. Nuolati
nis dvaro vyresnis darbininkas Petras man pa
sakojo, kad tai esą medžiokliniai šautuvai, kar
dai ir mažose dėžėse revolveriai, o didelėse ke
turkampėse dėžėse — parako statinaitės.

Su šita manta mes dviem vežimais po porą 
darbinių arklių vykome už Molėtų 1863 m. ba-

landžio mėn. Vežimai stiprūs, bet arkliai pakin
kyti ūkininkiškai, būtent: po vieną Į ienas su lan
ku, 0 antrieji prie šonų su lauko darbams pakink 
tais kad nesimestų Į akis dvaro dalyvavimas su
kilime. Tą dieną ukmergiečio Malecko sukilėlių 
grupei buvo pamaldos miške ir priesaika. Mes 
vežėme jiems ginklų, o jie parūpino mūsų apylin
kės miškų kalvei Įrankius.

Molėtų paežerės krūmai ir miško lapuočiai 
dar kelios dienos atgal pumpuruoti, šiandien pa
sidabinę jaunyčiais blizgančiais gležnais tepe
liais. Jie šypsojosi saulėtą rytą ir metė aut že
mės lengvus nėrinių šešėlius. Oras dvelkė ąnks- 
tybo pavasario gaiva ir kvietė žmogų ieškoti 
nuotykių. Lapeliai šlamėdami kuždėjosi apie 
ryžtą ir paslaptis, šnarančio miško gležniems 
lapeliams atsiliepė gegutė. Kvepiantiems krūmų 
lapeliams lakštingalėlės ilgesingai suokė savo 
dainas šaukdamos: “Vyruk4 laikyk, tylėk!” Pa
ežerės ir miško kiti paukščiai atrodė nesuokė, 
bet'šūkavo, klykavo medžiuose pavasariškai iš
didūs ir linksmi. O gal jie klegėjo su dangų le
kiančiomis žąsų ir gervių vilkstinėmis? Straksė
dami linksmi, judrūs ir triukšmingi žvirbliai 
čirškė: “žiūrėk;1* ŽfofeK****o■ atsiliepda?' 
vo: “žiūr, žiūr, žtūt.” < *

Tvaikus pavasarinis pušų sakais kvepiantis 
oras, nauja miško lapuočių žaluma ir triukšmin-

- ■ ■ ■ , I ■ ■ .1

gi, linksmi paukštelių čiulbesiai sužadino kažkur 
giliai sąmonėje, prislėgtoje sukilimo Įvykių viltį, 
kad tik reikia žiūrėti, “žiūr, žiūr, žiūr”.Čirškė 
aplink žvirbliai ir aš pradėjau klausytis jų pęsu- 
dėtingos melodijos.

► Margas genys stuksendamas savo snapu ir 
visą jėgą mušdamas sakė: “tik, tik, tik... Vie- 
verstys Padangėse šaukė: “vyrai, pavasaris’ pa- 
vasaris’T.j. Kanapėtos griežlės balsas šaukė: 
grįš, grįš . Riestauodegės kieliukės, lakibdamos 

tarp ežero'ir savų lizdų klykė: “Cfyvį gyvi; 
gyvi”. ’ ..... >

Pavasario dvelkimo sušildytas vaiskus orai 
nuteikė kiekvieną svajingai. Gilus,aukštaš 
dangus sužadino kiekviename gyvyje džiaug
smą. r ’'

Į pamaldas tylius ir sųsikaupus:us sukilė
lius lydėjo vienas kitas Pakelės kryžius, gyveni 
v-ieeių pakelių -šuRnių svirtys.- Nieko nekuždėjo 
ankstyvą pavasarį pakelės, sudžiūvę pernykščių 
smilgų stagarai, nešnąbždėjo dar vos vos iš že- 

• mės belendą paparčiai; net ežero pernykščiai 
bailūs nendrynai buvo >amūs ir nejautrūs vėje
lio glostymams. ; ■ ■
/ > -:L ■ *" ‘(Eus daugiau)

VISI MIZNIERiai 
GARSINKITES NAUJIENOS!!}
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Ofisą totof.r 776 A880 
Rtsidsncljot tolafu 448-5545

T«L: 562-2727 irb* 562-2728

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W»a*<ka*t*r Community klinikos 
Medicinos direktorius

*938 S. Manheim Rd„ Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
"VaL antrad. 1—4 popiet,

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W- 71 St. Tai. 737-5145

Tikrina a Iria. Pritaiko akining ii 
“contact lenses”1

VaL a£ai luaitarimą. Uždaryta treč.

TEL. — BE 3-5893

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

3907 Weet 103rd Street
Valandos pagal aitai tarimu

•KUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS j 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

644f $e. Pulaski Rd. (Crawford 
MoJlcal Building) Tol. LU 5-6446 
Twinia ligoaius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

NAPOLEONAS TILŽĖJE
I

-t

DR VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, ,p^ MOTERŲ Ilges.
Ofisas 2452 WEST 59th SY R5 ET 

Tai. FR 8-1223

VOLDEMARINLNKAI VOKIEČIŲ
OKUPACIJOS METAIS

OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai 
Įr penkt. 2-4 ir 6-8 vaL rak. feitadie- j 
uiaū 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

oagal suaitarima.

ORTHOPEDA&-PBOTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. M3d. ban
dažai. Speciali pagalba kūlėms. 

' (Arch Supports) ir t t.

i

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

(Tęsinys)
Prieš lietuvius mėgino panau- lektualus.- Buvo, įsikalę į galvą 

dpti ir ginkluotus kitų tautybių] iš tariamai Lietuvą pažįstančių 
dalinius. Į Lietuvą buvo atsiųsti 
policiniam reikalui latviai, es
tai, ukrainiečiai ir net lenkai. 
Policinės pareigos buvo paves
tos ir ROA (Russkaja Osvobodi- 
telnaja Armija) daliniam. Jiem

tus tarp ūkininkų, kilo skaudžių 
kur ozų. Pvz. vienam ūkininkui, 
prikūlusiam apie 165 cnt. rugių, 
iš to k ek sunaudojusiam 28 
cnt. sėklai ir pas likus šeimai 
metam 20 cnt., buvo paskirta 
pyliavos pristatyti 204 cnt. duo- 
nin ų grūdų. Prikėlus am apie 
200 cnt. ir skyrusi;1 m sėklai bei 
ma stui apie 50 cnt. paskirta 
pr statyti pyliavos 270 cnt. Dėl 
to už 1941 metus ūkininkai ap
skritai tegalėjo pristatyti t’k 30 
proc. nustatytos normos. Prieš 
nepristatančius buvo imtasi rep- 
res'jų. 1942 keli šimtai ūk’ninkų 
iš Suvalkijos, tarp ju ir moterų, 
už pyliavų nepristatymą buvo 
’švežti j Vokietijos koncentraci
jos lager’us, ir apio juos niekas 
daugiau nieko negirdėjo. Už py
liavų neišpildymą eilė ūkininkų 

‘ demonstratyviai buvo sušau
dyti. į

šaudymo repiesij. mis la
biausiai garsėjo \ įlniaus apy
gardos womisaras Wulff. Jis 
1943 m. išsiuntinėjo vokiečių ' 
karių grupes, kinios ragino py 
liayas atiduoti. Tuo pat metu

• komisaro ūkio vad vas (Wirt- : 
į sc.haftsfuęhrer) Rexin pats va-, 
Injnėjo ir numatydavo ūkiniu. I 
i kus, kurie turėjo būti sušau- ; 
‘ ch-ti, kad įvarytu baimės ki- 
| tiems — po 3—5 ūkininkus iš : 
valsčiaus. Paskui atvykę gesta 
pinjnkai, prisiderindami 
turgadienio ar kokios šventės

‘ visų akivaizdoje 
Į aukas nušaudavo.
■ iš nzpakaliir^-pakausi. Egze- 
į kūčios vietoje aukas palikda- <

sisekė suorganizuoti lietuvių 
SS legiono.

Į-ampo^e dėl darbo jėgos gau
su dramat nių epizodų Ar ne 
popu’ arrausias po visą kraštą 
pogrindinės spaudos šnešiotas 
epizodas apie Žiežmarius, kada 
vokiečiai jau nepasitikėjo lietu- 
v ų polic ninkais ir patys gaudė 
darbo jėgą, apstodami kinus, 
teatrus, gatves ir net įsiveržda- 
mi ginkluoti į bažnyčią.

“1943.XI.9 areštuotas Žiežma
rių klebonas prel. Sužiedėlis, sa
vo dvasmei vyriausybei parašęs 
raportą, kaip Harmo ir WuLffo 
žandara; š.m. IX. 10 d. išnieki
no ž’ežmarių bažnyčią. Žmo
nėms gaudyti ekspedicija atvy
ko pamaldų metu. Wulffo pava
duotojas Reinas pareikalavo vie
tos kun’gus išvaryti žmones iš 
bažnyčios. Šiems atsisakius, į 
bažnyčią su šalmais, autom, 
ginklais ir granatomis įsiveržė 
per 20 vokiečių žandarų. Klū- 
panč:as jaunesnes ir gražesnes 
moteris jie ėmė už parankių ir 
tempė į tikrinimo komisiją. 
Prie altoriaus subėgusios jaunos 
merginos rankomis susikibusios 
vokiečių v’rtmės buvo krūtinė
mis išstumtos. Komisijos paim
tos tuojau buvo sodinamos į 
sunkvežimius ir vežamos” (I 
Laisvę 1943. Nr. 22). Kada vys-

j kūpąs T. Matulionis, remdama- 
priei sis prel. Sužiedėlio raportu, iš- 

, i drįso protestuoti, jis buvo iš- 
numatytas j kviestas aiškintis į vokiečių sau
sai! d v davo gumą, ir iš jo buvo reikalauja' 

ma. kad atsiimtų savo protesto 
raštą: nenorėjo, kad toki doku- 

Tokių egze j.mentai liktų. Vyskupo nesuėmė;
spau. * nepatogu buvo suimti tą, kuris 

, PaLra- ■ buvo praleidęs 12 metų bolše-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Saulė ir skydas yra Viešpats, malonę ir garbę jis suteikia. Vieš
pats neatsako gera tiems, kurie elgiasi nekaltai". — Psalmė 84:11.
Musų tekstas suteikia’ daug paguodos Dovido klasei. Dievo mylimie

siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
sari.’, ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
nu< viso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį rnvli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti i ateitį, pilnai ti
kėdami. kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams.

SV. RASTO TYRINĖTĄJA1
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika I? Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKIS

lowest 63rd.sū Chtoage. If L 60629 £aiP tik buv0 Pavesta priežiūra 
? Telaf.; f-5084 ’ koncentracijos lagerių, kur bu-
=========== vo laikomi- daugiausia lietuviai

‘ rt t /v i• r ta i (Praveniškės). Savo pareigas jie 
ėjo uoliai. Nuo jų šūvių žuvo 

j eilė lietuvių. Dar daugiau —■ 
= ROA kariai, buvę karo belais

viai raudonarmiečiai, gavę gink
lus, kai kur ėmė plėšti gyvento
jus, užpuldinėti namuose ir gat
vėse, ’ žudydami pasipriešinu
sius. Toks teroras buvusių rau
donarmiečių, kuriem vokiečiai 
pavedė saugoti vietos gyventojų 

— lojalumą vokiečiam, sukėlė vi- 
suotinĮ pasipiktinimą ne tiek 
ROA kariais, kiek vokiečių, nes 
buvo priimta,. kaip sadistinis 
pasitiyčiojimas iš lietuvių, pa
vedant juos jų didžiausių prie
šu raudonarmiečiu kontrolei.

“ Kas kita su latviais ir estais. 
Jie suprato vokiečių siekimus. 
Lietuvių pogrindinėje spaudoje 
buvo atsiliepta, kad jie dažnai 
nematydavo ir negirdėdavo to, 
kas lietuviam galėtų pakenkti 
darant kratas, saugojant, suimi- 

_  nėjant.

PRosp«ct 4-5084

vo kelias valandas.
kurijos faktų pogrindinė 
da pranešė iš I raku,
dės,, Rudaminos. Riėžės, Pa- vikų kalėjimuose; negi jį kal- 
beržės ir kt.

(8) Darbo prievolė ir ek>ter-j 
minacjja. — Darbo prievolė, 
konkkrečiai reiškė lietuvių dar; 
bininkų gabenimą į Vokietiją • 
kar<; prarųbnės ar ūkio 
banis. Vokiečiams tai

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL. (813) 3'21-4200

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Laidiniai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA

T*L WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
H įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
Tol. 376-1882 arba 376-5996

t;nsi bendradarbiavus su bolše
vikais.

(Bus daugiau)

SUSIRINKIMŲ

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 927-1741 — 1742 -r r

4330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

agentiį, kad tik intelektualai 
Lietuvoje esą priešingi vokiečių 
nacionalsocialistinei p o-l įtikai; 
-tik intelektualai esą vokiečiam 
nepriimtinos nepriklausomybės 
idėjos nešiotojai; tik intelektua
lai s'ekia nepriklausomos Lie- 
tu.vos.
mi vokiečių priešais, anglų ir 
net bolševiku šalininkais, kurs- 
tančiais vokiečiam lojalius ūki
ninkus. , . • ■ ‘

Tik nauja karta, kuri būsianti 
išauginta vokiečių Įtakoje, galė
sianti atstovauti tikrai lietuvių 
tautai, nes ji eisianti su tauta.

Utenos Draugiško klubo susirinki' 
mas įvyks š.m. rugsėjo 18 d. 6 vai. 
vak. Joanos svetainėje. 4258 S. Maple
wood Ave. Po susirinkimo bus ir vai-

A. Brokevičius, sekr.

buvo j 
Intelektualai buvo laiko- ūkinė parama. Paskiau tai bu-: 

vo ii- represijos dėl lietuvių pa-1 
sipriešininio. .lietuviams pasi--. 
])iiešininias prieš darbininkų
išvežimą reiškėr ne lik tautos sės. *- 4 _
gyvojo potencialo išlaikymą.] - 
bet ir politinę manifestaciją. Į SKAITYK PATS IR PARAGINI 
Įtampa iš abiejų pusių labiau- DAR KITįjS SKAITYTI 
šiai kilo nuo 1943 m. kovo iiiė-

Pati dabartinė lietuviu tauta uosio 
r

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

esanti ūkininkų klasė, kuri-, no
rinti gerai pirkti, gerai parduo
ti; kitokių siekimų, konkrečiai 
ool tinės nepriklausomybės, ji 
neturinti. ■ Smerkdami intelek
tualus ir prieš juos iškeldami 
ūkininkus bei skirdami ūkinin
kam panegyrikas, iš tikrųjų bet
gi vokiečiai nevengė tuos ūki
ninkus terorizuoti ir naikinti. 
Tarp teroro būdų buvo py
liavos. ■ ' >

Jau 1942 m. vasario 19 dienos 
memorandume žemės ūkio rū
mai nurodinėjo generalkomisa- 
riatui pavyzdžiais, kiek nepake
liamos buvo pyliavos, kada ge
neral nis komisariatas paskyrė

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

(7) Eksterminacija dėl pylia- i ;š"eikalauti iš ūkinmkų vienkar- 
vų. — Vokiečiai mėgino kurstyti tinės pyliavos 312,000 tonų grū- 
ukininkus prieš šviesuomenę, į du ir 330.0C0 t. bulvių. Paskirs- 
arba jos tada vadinamus into- čius grūdų ir bulvių kontingen-

kada vokiečiams ncpa- DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*

H N OLŲ b Y

The Well-Dressed Astronaut Of The ’80s
When America’s new Space 

Shuttle orbiter enters service, 
the astronauts aboard will use 
an advanced space suit devel
oped for the National Aero
nautics and Space Admin- 
istration.

The two-piece suit consists 
of a flexible pants portion 
and a hard upper section. 
A permanently attached 
backpack contains the suit’s 
life- support system; the 
control unit on the chest 
regulates and monitors the 
system.

The demonstrator space 
suit, below, is mounted on a 
simulated Space Shuttle bulk
head to illustrate how actual 
suits will be stowed

not in use. Both its back
pack and control unit are 
mockups, but the suit itself 
can actually be pressurized.

The engineer in the photo 
is modeling an undergarment 
that will cool and ventilate 
astronauts inside their space 
suits.. Excess body heat is 
removed by water circulated 
through thin plastic tubing 
woven into the garment’s 
fabric, and by oxygen carried 
through the hose-like tubes 
along the legs, arms, and back.

Because of its two-piece 
design, the new suit is easy to 
don. The entire process — 
from pants to helmet and 
gloves — 
minutes.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Telef. 476-2345

i

takes about fiv«
when

RADIJO ŽEIMOS VALANDOS 

Vh*» 'program** li WO PA,

Lietuvi v kalbai: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
--3:30 vaL popiet šeštadieniai* 
ir aekmadieniaii nuo 8:30 0d 8:30

Vedėję Aldeeę Dtulrvf

HfrrHeet «4U 

715f Se. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL

Programs v»d4|<

*

a
■>

..
į?

fe

£ Lietuvos Aidai 
_KAZt BRAZDilONYTt

Kasdien nuo pirmadienio Iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos ii W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

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

2646 W. 71«t Street 
Chicago, Ulinei* 60621 

Telef. 778-5374

LAST YEAR 1/6 CO SCHOOt- 
AG« CHILDREN BETWEEN 
THS AGO OP 5 AND * 
WERf KILLED BY MOTOR 
VEMlCLtB **TMW LAS. 
CMAJRLtS M. HAYES, 
PRES4OeNT OP TWt CHICAGO 
MOTOR CLUB, ASKS DRrvfBS 
TO Be FSPCCJAIXY ALERT 
FOR CMILDRBN NOW that 
SCHOOL IS *< SESSION

Chicagos

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

TURiME
KOPLYČIAS

VISOSE M’ESTO

DALYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. TeL: OLympic 2-10(13

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArd, 7-1138.1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

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

P. .L RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

J — NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL.

TeL YArds 7-1911
77k'

September 17, 1979



I

ST. PETERSBURG, FLA. f
VIKTORIJOS JAKOBSON 

PAGERBIMAS
Gegužės mėn. 19 d. Lietuvos 

Vyčių kuopa St. Petersburge 
suorganizavo savo narei Vikto
rijai Jakobson pagerbimą už jos 
lietuvišką patriotinę veiklą.

Pagerbimas, skaitlingai sve
čiams susirinkus. įvyko Kapok- 
Tree restorane, pravedėjus bu
vo J. Valauskas.

Skaniai užkandžiaujant, links
ma kupletų forma O. Galvydie- 
nė paskaitė apie Viktorijos Ja
kobson veikla ir jos vargus. 
Ji išjudina visus, lietuvišką ve
žimą — f lotą, Šv. Jono bažny
čioje pamaldas, dalyvaujant di
deliam skaičiui amerikoniškos, 
visuomenes, televizijos pasiro
dymus, išrūpino Vasario 16 d. 
proklamaciją — Lietuvių dieną, 
m’esto savivaldybėse iškabina 
lietuviškas vėliavas. Jos rūpes
čiu nuvežta lietuviška vėliava 
net Į sostinę Tallahassee, kuri 
neužilgo plevėsuos tarpe kitų 
tautų vėliavų.

Prel. J. Balkūnas savo kalbo
je išsamiai ir teisingai apibūdi
no Viktorijos Jakobson veiklą. 
Bendrai kalbėdamas apie St. 
Petersburgą pareiškė, kad lietu
viškas veikimas šiame mieste 
išsivystė todėl, kad atsirado di
delis skaičius asmenybių, kurie 
aukojasi, dirba lietuviškam la
bui. Šių asmenybių tarpe yra ir 
Viktorija Jakobson. Ji, turėda
ma pažinčių tarp įtakingų val
džios pareigūnų, gauna progos 
daug patarnauti lietuvių var
do išgarsinimui.

Pagal prel. J. Balkūną, mūsų 
lietuviškame veikime, deja, at
siranda daug šiaurių skersvėjų, 
kurie paraližuoja veikimą ir 
pastangas?

Kada'Viktorija Jakobson per 
didelį vargą iš Floridos guber
natoriaus išrūpino Vasario 16 d. 
proklamaciją, skelbiant visoje 
Floridoje Lietuvių Dieną, ir pri
statė ją Lietuvių Amerikos klu
bui, kad visiems paskelbtų, klu
bo valdybai pasitarus, prokla
macija nebuvo leista nei paskai
tyti, nei pakabinti.

Baigdamas, prelatas palinkėjo 
p. Viktorijai Jakobsop neužmig-j 
ti ant laurų, bet dąr daugiau 
dirbti.

Po to buvo įteiktas Viktorijai 
Jakobson pagerbimo lapas su 
parašais, paruoštas dailininko J. 
Juodžio. x

Toliau sekė sveikinimai. Vy
čių pirm. A. Mažeika iškėlė Lie-» 
tuvos Vyčių nuopelnus Ameri
koje ir džiaugėsi turėdamas

1 veiklia narę p. Jakobson.
P. D. Bobelienė sveikindama 

labai opt:mistiškai pasidžiaugė, 
kad dauguma mūsų lietuvių' 
vaikų yra gimę ir augę čia Ameį 
r’koje, bet rūpinantis jų tauti
niu auklėjimu jie išaugs gerais, 
lietuviais patriotais, kokiais yi*a 
Lietuvos Vyčiai ir jų tarpe Vik
torija Jakobson.

P. E. Grušienė sveikindama 
daugiau palietė asmeniškus rei
kalus. Ji pabrėžė, kad Viktorija 
Jakobson ne tik laiką ir jėgas' 
aukoja lietuviškam veikimui,
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Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimu* 
REAL ESTATE FOR SALI

ELECTROS ĮRENGIMAI; 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. į 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III. 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.

ši t:' . - ■ Bi
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Šv. Antano parapijos bažnyčio
je. Giedos solistė Danutė Stan- 
kaitytė ir, parapijos choras,. va
dovaujamas mųzs,Antano .Skri

dulio. Tuojau po pamaldų minė
jimas bus tęsiamas parapijos sa- 

bet daug aukoja ir pinigų. Iš ap- j įėjė. Po^minėjimo įvyks sky- 
i ’■ griaus metinis narių, ir-aukotojų

susirinkimas. ■. Pertraukos metu 
bus užkandžiai. Kviečiami visi 
gausiai dalyvauti. ■

— G.'’'Mačiūnienė išrinkta 
■Tautodailės - Instituto Philadel- 

.! 'phijo$-.skyriaus. pirmininke, M. 
LRaugienė — sękr., D. Šurėnienė

iždininke. Institutą įsteigė

linkos gauna labai daug truk
dymų ir nemalonumų, bet p. 
Viktorija to nepaiso, visiems 
atleidžia ir toliau eina savo kil
niu keliu.

P. Stanelienė sveikino St. Pe-j 
tersburgo Katalikių Moterų kuo-} 
pos vardu.

Po to sekė p. Viktorijos Jakob
son žodis — padėka už sureng
tą pagerbimą. Ji pareiškė, kad -.dail. Anastazija. ir Antanas Tą
jį dirba siekiant atlikti savo lie
tuvišką pareigą.

Užbaigirnui sugiedota “Ilgiau
sių metų’’. Dalyvis

įinošaičiai,' Kingston, Ont., Ka
nadoje.

— Šveicarijos, LB užsakė šio 
Mrašto .universitetams “Encyelo- 

■ | pedia Lithuanięa” .visus .6 to- 
} mus.. Šveicarijos LB .pirm, yra 

1’j Ar. Alfonsas Kušlys.
;Jonas' Mačys, gyv. Hamil

tone, Lietuvos kariuomenės ’ kū
rėjas - savanoris, . JbuVo sunkiai 
susirgęs,1 bet po-dviejų operaci- 

loniai sutiko dalyvauti ir paša- Į W jaučiasi -gepąi,, nors namuose 
kyti - pagrindinę kalbą Cicero | atšventė 80 metų sukaktį. . 
skyriaus mėtinio susirinkimo}, 
proga rengiamame BALF’o 35 
mėtų’ sukakties minėjime š.m. 
rugsėjo 23 d. Minėjimas prasi
dės šv. Mišiomis 10 vai: 30 min.'

. — Marija- Rudienėj. BĄLF’o 
centro valdybos pirmininkė, ma-

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 

savo asmenišką dėmesį, 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 METŲ 
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
SIUSIME NAUJIENAS UŽ 10 DOLERIŲ.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati

nimo vajaus talką!

— Charles A. Venckus ir Su
san M. Šhizas iš Chicagos baigė 
Southern Illinois uniyersiteta 
bakalauro. laipsniais.;j v u/a-

— Ponia V.' AilysVehė' pado
vanojo Toronto Lietuvių Na- 

i matas "daug veriin'gų. ‘ tr’*•’retai 
gaunamų knygų'; taip pat’ - du 
gražius payeikslus-portretus: E. 
Platerytės. ir'B- Radvilaitės. ’ :

I

.1

— Giliaro Urbono leidžiamas 
ir redaguojamas prieškomunis- 

. tinis politinio ir ekonominio 
realizmo • mėnesinis laikraštis 
Speak Up. 8-9 nr., jau atėjo JAV 
gyvenantiems skaitytojams. ■ 24 
didelio formato puslapiuose tel
pa įvairių straipsnių ir prieš- 

. komunistinės veiklos informaci
ja. Tai labai pageidaujamas 
anglų kalba- laikraštis paverg
tų kraštų kilmės amerikiečiams 
ir kanadiečiams,, nors Kanadoje 
jį daugiausia prenumeruoja 
anglų kilmės kanadiečiai. Kai
nuoja metams’ $7.50, pusei me- saugoti žmones 
tų. $4, atskiras numeris 75 cen
tai. Adresas: Speak Up,- P. O. 
Box 272, Station “B”, Toronto, 
Grit.,:Canada, M5T 2W2.

MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskairai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame 
kainas. PATRIA, 4207 So. 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public
Insurance, Income TaxRukstss i

Saoj2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878,
839-1784 arba 839-5568.

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

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

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

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

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savd . 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol
Pavardė ir vardas ........  _..... ............... ..
Adresas .... ...............   .........

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas_______ ________________ ___...____ ______
Adresas ..................------------------------- ---------------------------------

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

NAUJI LAIMĖJIMAI
STROKUI IŠVENGTI
Pagaliau pasiekta didelė pa

žanga gydyme, kuris gali ap-
nuo staigaus Į Įvairi-andrauda —INSURANCE

I BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

Gausus namų nasirinkimaa 
pietvakariuose

• Chicagos Lietuvių Taryba 
rengia ekskursiją' autobusu Į 
LX Amerikos Lietuvių Tarybos 
Kongresą, kuris įvyks Cleve- 
lande. Hollenden House patal
pose, š.m. spalio mėn. 13-14 d. 
Autobusas iš Chicagos išvyksta 
spalio mėn. 12 d. (penktadienį) 
6 vai. vakare (Washtenaw ir 
69 gt.. kampas).Iš Clevelando 
grįžta, į Chicagą spalio 14 d. va
kare. Kaina asmeniui ten ir at
gal 35 doleriai. Pipigai sumoka
mi iš anksto. Ęegistruotis iki 
rugsėjo mėn. 28 d, Chicagos Lie
tuviu Taryboje, 2606 W. 63rd St. 
Tel? (312) 778-6900 nuo 9 vai. 
ryto iki 5 y ai. popiet. Informaci
jos teikiamos nurodytu telefonu, 
i? ' . L <PF-)

stroko pasireiškimo.
Kaip žinia, sirokas pasireiš

kia tik tada, kaip atsiranda įs
pėjamieji ženklai pas sergan- 

’ čius asmenis. Tie ženklai vadi-Į 
;nami “transient ischemit” ata-į 
komis (TITs). Tos atakos il» 1 
gai nesitęsia,jos išsaukia staigų; 
nedarbingumą —numbness ar 
silpnumą limbe, matyme, kiau* 

Isoję arba kalbant, svyravime 
nepastovume. . į

Į naujas preventyvi nes prie
mones įeina; vaistai ir operaci
nė-procedūra. Paskutinieji iro-Į ,
dymai vaistu veikimo grupėje,- TOOL & DIE MAKER 
pasirodė visiems žinomas aspe ' Experienced die maker to maintain 

dies in metal stamping plant. Good 
salary and insurance benefits.

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

. 267-2794

rinas, įspęjąs stroko pasireiš-. 
kimų'dideliu procentu pas TIA ; 
ligonius, ypatingai pas vyrus.

Nauja chirurginė procedūra, 
vadinama “extracranial/intra-

' cranial > bypass”, naudojama 
TIA pacientams, kurie nero-

' do paegrėjiino, kai naudoja-
i > SPECIALI 20% NUOLAI-l mos kitos gydymo priemonės. Į 

DA PPJSTAČIUS ŠĮ SKELBI*y Nors šis ir eksperimentą-,' 
linis būdas, bet jau naudoja
mas Europoje ir JAV-bėse su 
gerais rezultatais.

■« William Cole, iš 
‘‘Modern Maturity”-,• July, 1978 j

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARU A NOREIKIEN®

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • Tel. WA 5-2787 į

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ
KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6^th Street 
Tel. REpublic 7-1941

HELP WANTED — MALS 
Darbininky Reikia

SHEET METAL
Setup experience helpful. 
Lead man. Setup & operate.

456-7300

Ask for Bill

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

267-2794

C.J.B. INDUSTRIES
3161 No- Elston

t

Siuntiniai į Lietuvą
- . ir kitus kraštus f

P. NEDAS, 4059 -Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632. Tel: YA 7-5980

M. ŠIMKUS

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208 «/2 W. 95th St 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654 I

STATt ««M

irfsUIANC^

r State Fawn Fite and Casualty Company

SIUNTINIAI I LIETUVA
; Cosmos Parcels Express Corp.

j j MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, Hl. 60629. — TeL W A 5-2737

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonst 
,.V e 11 s peržiūrcta, ‘‘Sūduvos’ 
šleista knyga su legališkomū 
ormomis.

Knyga su formomis gauna 
jaa Naujienų administracijoje ’ 
1739 South Halsted St., Chica ] 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00,I

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

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.

I

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

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS”

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

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

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

Chicago, UI. 60629

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 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 tuo* 
darbus dirba.

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

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

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

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

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

* P 307 W. 30th St. 
ToL (212) 541-2210

$1,000

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ii 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
crauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

ikirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa- 
<yti paštu.

Knygos kaina -^5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
•vening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Don't be a Born Loeed

ENERGY 
WISE

J. VENCKAUSKAS 

REMODELING 

Atlieka įvairius namu 
teisymo darbus. 

Tel. 582-7606

n

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town ot Like)

Dilo namus Ii U’Hto Ir Ii rldtiR.
D«rb«t rantuoto. — —2

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

- —-------- - ■/
FIGHT HEART DISEASE

l

— Čikagoje kalbama, kad kar
dinolas Cody rengiasi išeiti at- 

• sargon, kai pasibaigs popiežiaus 
Jono Pauliaus II vizitas Čikago
je spalio mėn. pradžioje.

I — MAUJIBMO*, CHICAGO ■/ ILL Monday, September 17, 1978 '
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