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LENKU DARBI
NUMUŠTAS IRANO NAIKINTUVAS 

. i, IR DU IRAKO BOMBONEŠIAI
Į PAGY'VĖJO KARO. VEIKSMAI VISUOSE FRONTUOSE

Teherano radijas pranešė, kad 
trečiadienį Irano teritorijos gi
lumoj numušti du modernūs So
vietų gamybos bombonešiai, ski
riami ilgų distancijų skridimams. 
Vienas jų numuštas netoli Qom 
miestelio, kuriame gyvena mula 
Ruholah Chomeini. Irako ka
riuomenės -vadovybė patvirtino 
žinią, bet savo komunikate sa
ko, kad abu bombonešiai nukri
to, puldami .Irano kariuomenės 
bazes-Kilan. ir Ahwaz miestuo
se. Komunikate taip pat prane
šama apie naikintuvų dvikovas 
Virš Irano teritorijos-Numuštas 
Irano Phamton spraųsminiš lėk
tuvas. Žinią patvirtino Teherano 
radijas ir pranešė, kad lėktuvo, 
pilotas nėra surastas. <

Irako artilerija apšaudė Aba- 
dano rafinerijas, didžiausias vi
same pasaulyje. Taip pat prane
šama apie aviacijos bombardavi? 
mus. Irano kariuomenėj pozici
jų Abadano fronte. Komunika
te sakoma, kad visuose frontuo
se kovos yra pagyvėjusios. Tehe 
fano radijas pranešė, kad iš Ira
ko kalėjimo- išsiyęržė 1,500 kali
nių. Jų tarpe buvo iraniečių ka
ro belaisvių, taip pat Kuvaito ir 
Sirijos piliečių. iMąnonia,'kad ži
nią yra apgaulinga. ' ■; t .

Jungtinių Tautų Saugumo ta
ryba tebeposėdžiaują Irano — 
Irako karo reikalu. Jos nutari
mus bei pasiūlymus baigti kąrą 
taikos derybomis mula Chomeit 
ni atmetė. Sovietų Sąjungos 
ambasadorius Jungtinėse Tauto
se Oleg A. Trayanovsky pareiš
kė, kad šis karas yra kapitalis
tų ir imperialistų sukurstytas, 
tikslu laimėti .kontrolę naftos 
versmių, esančių Persų įlankos 
rajone. > ~' "f' ,

.Irano — Irako '.karas pąkėlė 
naftos kainą tarptautinėje rin
koje. Rottėrdamo biržoje už naf 
tos statinaitę mokėjo 40 dolerių. 
Prieš mėnesį ten naftos statinai
tė kainavo $32.

PAGERĖS SANTYKIAI TARP 
EGIPTO IR IZRAELIO

MIT ABUL KOM, Egiptas. — 
Šiame miestelyje; netoli Izrae
lio prezidento Y’itzhak Navon 
gimtosios vietos,prezidentas 
Anwar Sadatas parinko jų kon
ferencijai vietą. Trečiadienį 
draugiškoje atmosferoje jie nu
tarė ieškoti būdų bei priemonių 
suartinti abu kraštus ir rasti 
naujų idėjų spręsti palestinie
čių autonomijos klausimus. Pre
zidentas Navon koresponden
tams pareiškė, kad norima kon
soliduoti abieju kraštų san
tykius.

Prez. Sadatas pareiškė, jo'g 
nutarta daryti tįakos, kad pales
tiniečių autonomijos klausimai 
būtų kuo greičiausiai išspręsti. 
Nutarta įsteigti “vyriausią tai
kos komandą”, ? kuri plėstų tu

ir kitokius santykius."-Atidarius 
Nilo tunelį ir greitkelį tarp Si
najaus ir Egipto, žymiai page
rėjo susisiekimas tarp abiejų 
kraštų.

KAI RENGIASI STREIKUI

Atstoyų Rūmų nąry^Erank Annunzio,’ geras ko- 
r votojas už pavegtų tautų (įskaitant-ič*Lietuvąj 

laisvę, atsiuntė Naujienoms šią sveikinimo 
telegramą:

,.U

CARTERIS IEŠKO BCDŲ 
INFLIACIJAI STABDYTI

WASHINGTON.' — Charles 
Schultze, vienas iš prez. Carte
rio ekonominių patarėjų, pa
reiškė, kad vyriausybė yra rini
tai susirūpinusi infliacijos paža
bojimu. Anot jo, šį kartą bus 
kreipiamas dėmesys į tas gamy
bines ir prekybines bendroves, 
kurios, kooperuodamas su sa
vais darbininkais, racionaliai 
kelia gaminių, kainas ir darbi
ninkų atlyginimus, nesiekiant nė 
vieniems, nei kitiems nepama
tuoto pasipinigavimo. Tokioms 
bendrovėms bus sumažinti vals
tybiniai mokesčiai. O toms, ku- 

! rios ekonominės krizės laiku no
ri pralobti, mokesčiai bus padi
dinti. Tas paliestų tiek darbda
vius, tiek ir darbininkus.

Charles Schultze šį pasiūlytą 
projektą pavadino tik pažadu, 
bet davė suprasti, kad dedama 
daug pastangų siekiant infliaci
jos pažabojimo.

TEISINGUMO MINISTERIS RYŽOSI 
PAMOKYTI DARBININKUS J

LEWAND0WSKI0 APKLAU
SINĖTOS NUOMONĖS

CHICAGO, Ill. — Chicagos 
lenkų laikraščio Dzienik Zwian- 
zkowy bendradarbis R. Lewan
dowski apklausinė jo 1,351 len
ką, norėdamas patirti, Už ką jie 
balsuos ateinantį antradienį. Jis 
klausinėjo čikagiečius, išaiškino 
savo tikslus ir gavo iš jų tokius 
atsakymus:, ,

Už prezidentą Carterį pasi
žadėjo balsuoti 575 apklausinėti 
žmonės. Tai sudarė 51 nuošimtį 
apklausinėtų.

Už Reaganą pasisakė 545 — 
48%, už Andersdną — 1%.

TENGO;NUOMON6 -. . , 
APIE MĄO. CETUNGĄ ; Į -

PEKINAS, Kinija. — Ketvir
tadienį pirmą kartą viceprem
jero Tengo Hsiaopingo nuomo
nė apie Mao Cetungą yra pa
skelbta komunistinėje spaudoje.

Tengas kalbėjosi šu žurnalis
te Oriana Fallaci rugpiūčio mė
nesį. Tas jų pokalbis Amerikos 
spaudoje jau buvo paskelbtas 
rugsėjo mėnesį, bet kiniečių 
spaudoje nebuvo nė vieno žo
džio. Tiktai šiandien, baigiant 
Keturių gengsterių bylą, jau 
pradeda rodytis svarbesni pa
reiškimai spaudoje.

Tengas tvirtina, kad visos tos 
“kultūrinės” revoliucijos tik
ruoju kaltininku buvęs pats 
Mao Cetungas. Tuo metu nuken
tėjo didokas skaičius kiniečių, 
nes jie buvo atleisti iš atsakin
gų pareigų ir sukišti į kalėji
mus. Pats Tengas buvo išsiųs
tas į provinciją ūkio darbams.

Tengas buvo atleistas iš vice
premjero pareigų ir kurį laiką 
laikytas namų arešte. Nuo Mao 
Cetungo ir jo' žmonos intrigų iš
gelbėjo Pekino karo vadai.

Mr. Martin Gudelis
Editoi- of Naujienos, Lithuanian Daily News 
%;.The-Beverly Country Club

/8700 Southwestern Avenue
Chicago, Illinois 60620

Please accept my heartiest congratulations on the occa
sion of the 66th anniversary of Naujienos, The Lithuanian 
Daily News. Your newspaper has been a beacon of light 
over the decades to the Lithuanian immigrants who have 
cc'me to America and who, like their forebears, have con
tributed so much to making America the strongest democ
racy in the world. Prior commitments make it impossible 
for me to be with you, but I assure you that I share your 
hopes, dreams, and aspirations for a peaceful world and 
I send you my best wishes for the continuing success of 
Naujienos as it serves the needs of the Lithuanian-American 
community.

FRANK ANNUNZIO 
Member of Congress 
11th District, Illinois

ISLAMO PARLAMENTAS NESUDARĖ 
KVORUMO ĮKAITAMS PALEISTI

GANDAI APIE MULOS 
CHOMEINIO VĖŽĮ 

ęHREA’EPORT.JLa. — Pre
zidento patarėjas Frank Moore 
trečadięnio vakarą pareiškė, 
kad mula Chomeini turi nepa
gydomą vėžį. Jis jau ne vieną 
kartą kreipėsi pas gydytojus, 
bet, matomai, yra mažai vilties- 
pasveikti. Chomeini yra 80 me
tų amžiaus, o .vėžys meili
nėje. Moore tvirtina, kad mulos 
bendradarbiai kalba, kad vėžys 
gali jį pribaigti daug greičiau 
negu daugelis tikisi.

Baltieji Rūmai, patyrę apie 
Frank Moore teigimą, tvirtina, 
kad prezidentas neturi jokios 
žinios apie Chomeinio. vėžį.

•Chomeini visą laiką buvo la
bai nervūdtas žmogus.. Kai jam 
pavyko iš Kurdistano pabėgti į 
Iraką, tai jis visą laiką buvo su 
Įtemptais nervais. Pradžioje jis 
planavo vesti kovą prieš šachą, 
bet netrukus jis pradėjo abejoti 
Irako valdytojais. Chomeini šiek 
tiek aprimo, kai persikėlė į 
Prancūziją, bet kada grįžo po 
šacho nuvertimo, vėl įtempta 
padėtis atsiliepė jo sveikatai.

KOMUNISTŲ PARTIJOS SEKRETORIUS KANIA 
VAŽIUOJA Į MASKVĄ PASITARIMAMS

VARŠUVA, Lenkija. — Ko- - ------— -----
munistų partijos gen. sekreto- — Baltųjų Rūmų propagan?. 
rius Stanislaw Kania išskrido į ■ distas tvirtina, kad Lietuvos pa- 
Maškvą pasitarti su pačiu Leo- reigūnai atstovybėse turės teisę 
nidu Brežnevu ir kitais komu- pasirinkti jaunesnius atstovybių 
nistų partijos pareigūnais apie 
kylantį naują kc'nfliktą Lenki
joje. Jis oficialiai pareiškė, kad | 
sutinka su streiko komiteto rei
kalavimais leisti Lenkijos dar
bininkams suorganizuoti darbi-' 
ninku unijas be komunistų kon- i 
trolės. Darbininkai reikalavo, 
kad ko'munistams būtų atimtos 
visos privilegijos, kurių neturė
jo Lenkijos darbininkai. Keli 
komunistai mekleriai buvo su
imti, atimti iš jų automobiliai 
ir išaišskiritos spekuliacijos duo
damos didelės pajamos. Pava
rytas buvęs Lenkijos komunis
tų partijos generalinis sekreto
rius Gierekas, žinojęs apie kyši
ninkavimą, bet nesiėmęs prie
monių-prieš lėbąuti mėgusius 
Tcomunistus.

. Dabar Lenkijos teisingume 
ministeris ryžosi pamokyti strei
kavusius Lenkijos darbininkus. 
Jis -tvirtina, kad spekuliacija 
'nusikaltę komunistai atleisti iš 
pąfeigų,čbet ne visi komunistai; 
buvo'lėbautojai. Nauja vyriau-i Jas patvirtins, tai streikas pra-

pareigūnus.

— Kabant apie antradienį vy
kusį debatą tarp prezidento J. 
Carterio ir R. Reagano, demo
kratai tvirtina, kad Carteris bu
vo geriau informuotas, o respub
likonai sako, kad Reaganas ge
riau pasirodė.

šai duotą pažadą. Dancige tuo- 
į jau susirinko 36 unijų atstovų 
komitetas šiam klausimui svars
tyti. Lenkijos unijų vadai dvi 
dienas svarstė susidariusią pa
dėtį. Ketvirtadienio rytą komi
tetas, nuodugniai apsvarstęs vi
są reikalą, nutarė lapkričio' 12 d. 
skelbti visų laisvų Lenkijos dar
bininkų unijų streiką. Unijos 
atstovai vyks į Varšuvą ir iš
klausys Aukščiausiojo teismo 
sprendimą. Jeigu Aukščiausia
sis teismas atmes teisėjo Ko- 
walskio įrašytas privilegijas ko
munistams, tai streiko nebus, 
bet jeigu teismas tas privilegi-

— ABC ir Hams apklausinė
jimo duomenimis, R. Reaganas 
pirmauja prieš prcz. Carterį 
42:39 santykiu. Andersonui ten
ka 12%. Sindlinger apklausinė
jimo duomenimis, R. Reaganas 
veda 40-37-11 santykiu. Politi
niai stebėtojai tvirtina, kad R. 
Reaganas jau turi 240 elektorių, 
o prcz. Carteris — 139.

rin-
kimu.

ITALAI SUDARĖ STIPRIĄ 
KOALICIJĄ

ROMA, Italija. — Buvęs Ita
lijos krikščionių demokratų 
partijos pirmininkas Arnaldo 
Furlani pajėgė sudaryti stiprią 
koaliciją. Be krikščionių demo
kratų, į naują vyriausybę įeina

— Federalinės vyriausybės 
metinis biudžetas, kuris baigėsi 
š.m. rugsėjo 30 d., atmšė Ame
rikai 59 bilijonų dolerių neda- 
tekliaus. Tokia nemaloni žinia 
buvo viešai paskelbta tik po pre
zidentinių debatų. Jeigu ši žinia 
būtų pasirodžiusi dar kiek prieš 
debatus, tai R. Reaganas būtų 
turėjęs garą progą stipriai pa
kritikuoti prezidentą Carterį.

šybė ėmėsi apsaugos priemonių 
ir atleido daug suimtųjų. Bet 
tsrisihgumo ministeris reikalau- 
^rjpripažinti komunistams visą 
eilę'privilegijų, kurias jiems 
davė -Sovietų karo jėgos. 
<K6lnunistų partijos general! 
Bis’ sekretorius Kania prižadėję 
Lenkijos darbininkams leist 

į organizuoti unijas be’ komunis
tų priežiūros ir kontrolės, o tei- 
šingmno ministeris įsakė teisė
jui Kowalski ui įrašyti į darbi
ninkų prašymą paragrafą, pagai 
kurį, būtų pripažintos specialios 
teisės komunistų partijos atsto 
vams organizuojamoje darbi
ninkų unijoje, šitas teisėjo prie
rašas yra priešingas lenkų val- 
džio' vicepremjero Jagielskio su
tikimui pripažinti darbininkų 
unijas be jokios komunistų kon- 

| trolės.
I Darbininkai suprato, kad Len
kijos vyriausybė keičia savo vie-

sidės lapkričio 12 d. rytą.
Lešek Walesa pareiškė, kad 

Linki jos organizuoti darbinin
kai streiko nebenori. Jie žino, 
kad prcduktingas darbas yra 
naudingas ne tik valstybei, bet 
ir kiekvienam darbininkui. Bet 
Lenkijos darbininkai nenori 
‘eisti komunistams kontroliuoti 
darbininkų unijas, nenori, kad 
komunistai administruotų jų nu
savintus pinigus ir santaupas, 
jas naudodami įvairiems komu
nistų planams.

Kania nori išaiškinti Sovietų 
valdižos atstovams, kad Lenki
joje gyventojų nuotaika yra nu
kreipta prieš Sovietų lenkams 
primestą išnaudojimo sistemą. 
Lenkijos darbininkai yra įsitiki
nę, kad jie yra pakankamai su
sipratę ir gali savo reikalus su
tvarkyti ir taip pat gali sąžinin
gai ir pareigingai tvarkyti visus 
darbo santykius.

— Lenkijos darbininkų atsto
vai tarsis su Stanislaw Kania, 
kai šis penktadienį grįš iš 
Maskvos.KALENDORĖLIS

Spalio 31: Liucilė, Volfgan
gas, Tanvilė, Mantvilas.

Saulė teka 6:26, leidžiasi 4:47.
Oras giedras, vėsūs.

— Lenkijos valdžia nori iš
vengti naujo streiko, bet nertorF 
daryti nuolaidų streikavusiems 
darbininkams.

ITALIJOS KRIKAč. DEMOKRATAI IR SOCIALISTAI 
SUDARĖ KOALICINĘ VYRIAUSYBĘ

TEHERANAS, Panas. — Is- simas bus sprendžiamas po 
lamiškas Irano parlamentas tre
čiadienio vakare rinkosi posė
džio, bet nepajėgė sudaryti kvo
rumo. Vyravo įsitikinimas, kad 
parlamento nariai trečiadienį 
nutars paleisti vistis Teherane 
laikomus amerikiečius, bet to
kio nutarimo nepajėgė padaryti. 
Žmonės kalbėjo, kad iraniečiai 
dar prieš prezidento • rinkimus
Amerikoje paleis amerikiečius1 socialistai, respublikonai ir so- 
ir padės prezidentui Carteriui' cialistai demokratai, 
laimėti,- bet parlamento nariai 
kitaip galvojo ir į posėdį ne
atėjo.

Kvorumas buvo tikrintas tris 
karius ,o kai galutinai paaiškė
jo, kad neatvyks pakankamas 
narių skaičių, tai vadovybė nu
tarė sekantį posėdį šaukti sek
madienį.

Trečiadienį paaiškėjo, kad 
šeštadienį parlamento'nariai jo
kio sprendimo meskėlbS/ nes yra 
-dar'daug-norinčių-kalbėti. Klau-

Visos mažesnės politinės, par
tijos patarė krikščiionims demo
kratams pravesti kelias reika
lingas reformas. Pirmon eilėn 
krikšč. demokratams buvo pa
tarta pravesti žemės reformą. 
Italijos komunistai norėjo pa
dėti krikščionims demokratams 
pravesti minėtą žemės reformą, 
bet kr. demokratai žemės’refor- 
mai vis nebuvo pasiruošę. Ko
munistų į vyriausybę jie neno
rėjo kviesti.

— Trečiadienį vienoje Peki
no geležinkelio stotyje įvyko ne
žinomos kilmės sprogimas. Apie 
20 asmenų buvo užmušti ar su
žeisti.

Teroro klausimas sukėlė bai
mę visų italų tarpe, žemės re
forma atpuolė į antrą vietą. Visi 
pajuto, kad teroro likvidavimas 
buvo pats svarbiausias dalykas. 
Premjeras Forlani pajėgė įti
kinti kitas tris partijas, kad 
bendromis jėgomis imtųsi prie
monių teroristams suvaldyti. 
Didokas teroristų skaičius jau 
tebesėdi kalėjime. Vieni jau nu
teisti, e kiti laukia teismo.

BT ©

■

šavo niicmo- 
eismui liudys 

Cetungo našlės žiaurų charakterį ir perversmo 
paruošiamuosius darbus.

Tengas Hsiaopingas kiniečių spaudoje paskelbė 
nę apie Mao Cetungą, o šiomis dienomis jis t 
apie Mao



1980 metaisSolistai
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Pirmiausia paspauskite paskutinį PAUKŠČIO mygtuką, o vefiaj galėsite spausti kitus, kurie Jums geriausiai patinka

Dirigentas — Aloyzas Jurgutis

>šalis,yija pasaulyje? Vtįl
A (sakymas: ^.Kuba. J<r širtfis 

yra Havanoje, valdžia Maskvo
je. kapinynai Angokj. ir Abisi- 
nijoje, o žmonės Ll ridoje,..

Antiadicni. iarkrič 
ūką. jei norite

atlojo vietoje, kaip matote šioj lentelėj, atskiltoje nuo kitų. Paukščiui bus naudingas tik paskutinio mygtuko paspaudimas

lapkričio 8 d. 9 vai. vakare 
lapkričio 9 d. 3 vai popiet

sau. bet ir didelius kiekius eks
portui. žodžiu, iš daugiau kaip 
150 šiais laikais oficialiai pris- 
kaitomų valstybių apie 140.yra 
priverstos pirktis maisto kitur. 
Tos keturios, kurios eksportuoja 
milijonus tonų grūdų ir mėsos, 
yra J. A. V-bes. Kar?da, Aus
tralija ir Argentina. Apie 100 
kraštų yra priklausomi nuo JAV 
ir Kanados grūdų. Kas atsitik
tų? jeigu šis milžiniškas Šiaurė? 
Amerikos rajonas staiga dėl saus 
rų ar kitokių priežasčių pradėtų 
grūdų nebeeksportuoti? Dabar 
nėra kitų tokių valstybių, ku
rios galėtų jas pakeisti. Pietų 
Afrika ir buvusi Rodezija nema
ža padėdavo maistu’Afrikos k on 
tinentui- Dabar tie du kraštai 
atsidūrė politiniuose sunkumuc 
se, kas netolimoj ateity laba: 
lengvai gali paveikti jų ekono 
miją ir eksportus. N. Zelandija 
visada turi mėsos ir pieno pro
duktų perteklių, tačiau grūdų 
prisiaugina tik sau. Tas pats i 
su Vakarų Europos valstybėmis: 
pieno produktų perdaug, o grū

sis dešimtmetis parodė kad. tei
kiant pirmenybę kombainams ir 
žemės ūkio mašinoms, o ne au
tomobiliams ir tankams, parrau-

kiekvienas lietuvis ir jo prikalbintas kaimynas privalo paspausti JOHN PAUKŠČIO' jny£
kad Paukštis laimėtų. Nespauskite pirmo ar antro^ bet paspauskite paskutinį. Jo paskutinis mygtukas stbv

Niekad anksčiau nebuvo dar 
taip, kad tiek daug tautų nega
lėtų pačios išsimaitinti net ir tu
rėdamos geras gamtines sąlygas. 
Pirmą kartą istorijoj tik ketu
rios valstybės* pridedant dar 
kelias mažiau įkoduktirigas, su
geba prisigaminti maisto t:k

Režisierius — Petras Maželis
Dailininkas — Jurgis Daugvila

1830 m. žmonija pasiekė mili
jardą. Sekantis milijardas priau 
go per 100 metų. 1960 m. jau 
buvo trys milijardai, t. y., dau
gėjo vis po milijardą kas 30 me
tų. Ketvirtas milijardas priaugo 
per 15 metų! Šiandieną turime 
jau 414 milijardo burnų. 1987 
m. pasieksime 5 milijardus. Nors 
gimimų skaičius visuose kraš
tuose, įskaitant Kini j ą, ir Indiją, 
smarkiai sumažėjo, tačiau tikra, 
kad šeštasis milijardas baiga pri
augti apie 2000 m.

Vis daugiau žmonių palieka 
kaimus, keliasi į miestus, ieško
dami lengvesnio gyvenimo. Dar 
iki 1950 m. alsilikusieji kraštai 
išsiversdavo be maisto importo, 
nes tam reikalui ir pinigų netu
rėjo. Kylant pramonei ir gero
vei, tie kraštai jau 1970 m. įsi- 
veždavo 20 mil. tonų maisto, o 
1979 m. net 70 mil. Jeigu taip 
tęsis toliau, maždaug po 10 m. 
importas pasieks 145 mil. tonų 
per metus, žinoma, jeigu nebus 
sausrų ar kitokių gamtinių ne
laimių. Kur jie gaus tiek pinigo? 
Arabams kol kas ne problema, 
tačiau daugelis kraštų jau dabar 
yra iki ausų įklimpę skolose. 
Praeity pasaulis niekad neturė
jo tokių didelių sunkumų išsi
maitinti, bet, atrodo, permaža 
kreipiama į tai dėmesio, — nesi
rūpinama bent būtiniausiu žmo 
nijos pasotinimu. Mažiausiai po 
20 metų pasaulio maisto produk 
rija turėtų padidėti dvigubai, ir. 
tai būtinai tuose kraštuose, ku
riuose ji palaipsniui mažėja. Rau 
ionos pavojaus vėliavos jau se
niai plevėsuoja. Turime milijar
dą žmonių, ketvirtį žmonijos, ku 
'rie badauja ar gyvena pusbadžiu. 
Ištikus sausroms ar kitoms ne
laimėms, tas skaičius dar padi
dėtų. Padėtis būtų dar blogesnė, 
bet, žmonijos laimei. 1960-70 
metų dešimtmetis žemės ūkiui 
buvo ypač geras. Be to, 1950 m. 
prasidėjusi “žemės ūkio žalioji 
revoliucija”, ypač Indijoj, Pa
kistane, Turkijo, Filipinuose ir 
Meksikoj, smarkiai pakėlė javu 
derlių. Cheminės trąšos ir tech
nika čia atliko milžinišką dar
bą- Tuo pačiu Amerikoje kuku
rūzų hibridizacija ir žemės ūkio 
sucheminimas patrigubino der
lius. Naudodama tuos naujuo
sius būdus, Indija savo kviečių 
produkciją nuo 11 milijonų to
nų pakėlė iki 26, o Filipinai pri-s 
siaugino ryžių visiems savo gy
ventojams.

Tačiau viltys, kad, einant ir 
toliau tuo pačiu keliu, pasaulio 
maitinimo problema bus išspręs

nu redaktorius nusikalto A. Ge
liui ir J. Navakui? Juk Naujie
nų redaktorius buvo pakviestas 
j etninių spaudos astovų konfe
rencija,, kurioje buvo svarstomi, 
bei aptariami įvairūs etnines 
grupes liečiantieji klausiniai, jų 
tarpe ir Madrido konferencijos. 
Ar gi M. Gudelis neturėjo teisės 
paklausti dėl R. Česonio -pasky
rimo Madridan? Man rodos, kad 
jo paklausimas buvo būtinas ir 
vietoje. Tai turėtų būti aišku 
kiekvienam, nes Madrido konfe
rencija mums lietuviams svar
bus dalykas. Tuo labiau toks 
dalykas buvo reikalingas, nes R. 
lesonis yra LB-nės narys. O ši 

per Br. Kviklio vedamuosius 
Helsinkio konferencijos punk
tus yra labai suniekinusi. Net 
Vatikano atstovas buvo prista
tytas tokiu, kuris operuoja Jude 
grašiais. LB-nės vadai iki šiol 
dėl Br. Kviklio tokių vedamąjį 
tylėjo. Reiškia, jų tyla yra pri 
‘arimo ženklas.

Le to, R. česonis mūsų visūo-
* “v - *■
nienei labai' mažai pažįstamas' 
Jei jį pažįsta A. Gečys, reikia 
labai abejoti ,ar jį pažįsta ir J. 
Navakas. Tai kas gi čia blogc 
buvo padaryta, jei Naujienų re
daktorius paklausė, kodėl bu ve 
paskirtas R. česonis. o ne mūsų 
laisvinimo veiksnni atstovas? 
Bet ar už tai reikia jį dergti, 
kuris parodė susirūpinimą taip 
mums svarbiu reikalu?

Toks .J. Navako nekultūringa 
užpuolimas parodo, kad jis lyi 
būtų įsisavinęs Lietuvos paver
gėjo taktika suniekinti, apteršt 
kiekvieną, kuris nepritaria me 
’ui, bet vengiama kritikuoti pa 
■eikštas mintis. Noriu paklaust. 
J. Navaką, kada ir kur, kokios, 
jo žodžiais tariant, visos politi 
nės partijos buvo pasmerkusio> 
Naujienų redaktorių M. Gudeli'; 
■Jei jis bent kiek save laiko gar 
bingu žmogumi, turėtų šių par-

AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS AUDITORIJOJE 
6727 South California Avenue.

mejimų. *
Po 1970 m. sausrų daugelis 

kraštų vėl atsidūrė bado padė
ty. Meksika, kuri “žaliosios re
voliucijos” metu eksportuodavo 
net 10 -proc. savo derliaus, vėl 
buvo priversta 20 proc. grūdų 
pirktis svetur, o Filipinai ėmė 
importuoti ryžius. Sov. Sąjun
ga, kuri eksportuodavo grūdus, 
tapo didžiausiu importminku. 
Taip pat Indijos 20 mik tonų're
zervo sandėliuose beliko tik pc-

Sykį Brigita Bardot, kažko
kią rolę vaidindama, atsidūrė 
Rytų Berlyne, kur jai buvo su
ruoštas banketas pačiam komu
nistų bosui Llbrichtui dalyvau
jant. Sužavėtas viešnios grakš
tumu, Ulbrichtas jai į ausį tarė:

— Patenkinsiu madmuazelės 
kiekvieną norą. Prašau pasi
rinkti! ,
• — Tad prašau nugriauti |<ė- 
dos sieną.

— Matai, kokia lahistfi gud
ruolė ! — nusijuokė Ubriditas. 
— Norėtum su manim palieti 
Vienui viena!

GIFTS INTERNATIONAL (Vaznelių prekyboje), 2501 West 
71st St., Chicago, IL 60629. Tel.-471-1424 (darbo valandomis). 

Tuo pačiu adresu galima bilietus užsisakyti ir paštu.

tijų vardus viešai paskelbti- Ki
taip toks jo pareiškimas yra 
akiplėšiškas melas. Jis siundo 
VLIKą pasmerkti redaktorių, 
siundo visas partijas ir organi
zacijas. Toks siundymas kelia 
klausimą, ar šis žmogus yra jau 
tiek naivus, o|»al su juo dar kas 
blogiau?...

Jam neaišku, kokiu keliu Nau
jienų redaįrtorius atsirado Ame
rikoje? Tai pikta, žeminanti 
žmogų insinaucija. Tikrai, rei
kia apgailestauti, kad mūsų išei 
vijoje atsiranda tokių, kurie pri- 
rūgusių pamazgų statines karts 
nuo karto" paverčia ir užteršia 
lietuviškos išeivijos atmosferą. 
Jis rašo, kad Gudelis kiršina 
LB-nę, bet pats nejaučia, kad 
jis tokiu laišku yra tikra pras
me visos lietuviškos išeivijos 
kurstytojas.

Taigi žmonijos gyvybė priklau 
so tik nuo keleto valstybių eko
nominių, politinių, energijos‘ ir 
gamtos sąlygų. Ypač visų badau 
jančiųjų akys nukreiptos į JAV- 
bes. Tačiau Amerikos žemės 
ūkis yra pagrįstas mechanizaci
ja ir chemija: energijos stoka, 
infliacija, -gamtinės nelaimės ir 
kitokios vidaus problemos ir jai 
kelia susirūpinimą. R^įkia di
delių lėšų lĮąujįe^sęįsradimąms 
ir bandymams,' nes, naudojant 
genetinę įtęfžiiięrijąj ; modernieji 
hibridiniai javai ir gyvulių ban
dos ima prarasti atsparumą Įvai 
rioms ligoms ir epidemijoms. 
Daugelis parazitų pradeda įsigy
ti imunitetą prieš iki šiol naudo 
tuosius chemikalus. Ukminkai 
pradeda sėti tik tokias sėklas, iš 
kurių tikisi daugiausia naudos- 
Einama prie vienodumo, kas la
bai nesaugu, ypač kilus epide
mijoms, 1970 m. net 15% kvie
čių žuvo nuo vadinamojo, “blai- 
to”. Šiandien jau nebekreipiama 
dėmesio į dirvos sveikumą, van
dens sudėtį, mineralus ir orga
nines trąšas. Chemikalais laukai 
priverčiami duoti kuo didesnį 
derlių. Tokia praktika pamažu 
naikina dirvos našumą. Tačiau 
kelio atgal nėra. Jeigu dabar 
staiga nustotume naudoti chemi
kalus, pasaulio maisto produk
cija kristų visu trečdaliu.

Žmonijos maitinimo .prolile- 
ma. lyg juodas debesis, kabo 
virš mūsų: galvojama, daroma, 
bet tik tomis lėšomis, kurios at
lieka nuo kitų “svarbiųjų” fėi- 
kalų, ypač nuo pasiruošimo, iš- 
sinaikinti. Kol tai tęsis, milijo
nai išpūstais pilvais ir šleivom 
kojom vaikų grauš pasaulio sąj 
žinę.

yra prirašęs spaudoje tuo' reika
lu vedamųjų? Jeigu M. Gudelis, 
Naujienų redaktorius, to neda
rytų, tai J. Navakas tikriausiai 
jo, nsi Naujienų nepultu. Bet ar i 
didelė garbė J. Navakui sekti 
okupanto samdinių gengę, kuri 
tarna uja okupantui, žemindama, 
purvais ir pamazgdtnis apipil
dama visus tuos išeivijos lietu
vius, kurie spaudoje griežtai 
pasisako prieš Lietuvos oku
pantą? J. Navakas šaukiasi pa
dorių lietuvių, kad jie pultų 
Naujienų redaktorių ir pačias 
Naujienas, bet pats nejaučia, 
kiek jis savo laišku atskleidė 
savo moralinio nuosmukio.

Anicetas Naudžiūnas

Lietuviškai visuomenei yra 
aišku, kodėl J. Navakas puola ir 
žemina Naujienų redaktorių ir 
Naujienas. Jis per Naujienas 
veda neatlaidžią kovą prieš-oku- 
pantą. Norėčiau paklausti, kiek 
J. Navakas yra pasisakęs prieš 
Lietuvos okupantą? Kiek jis! Chicago, 19X0 m. spalio 28 d

du tenka iš kitur prisipirkti. nauJus būdus ir technt 
Jeigu dėl blogo derliaus Šiau
rės Amerikoj kviečių ir kukurū
zų tiekimas sumažėtų bene 10% 
ir tai tęstųsi bent porą metų, 
tai smarkiai pakiltų kainos ir 
bado šmėkla grėstų daugeliui 
kraštų.

Gyvename pasaulyje, kuriame 
kasmet priauga 75 milijonai žmo 
nių. Tai reiškia, kad kas treji 
metai 225 milijonams (maždaug 
JAV gyventojų skaičiui) reikia 
rasti maisto, aprūpinti pastoge 
ir kitais būtiniausiais dalykais. 
Vien tik dabartinės kartos lai
kotarpiu pasauly žmonių patri-

Tokių laiškų rašėjai atskleidžia 
savo moralini nuosmuki

JAV-sc gyvena J. Navakas, Paskaičius J. Navako laiški 
kuris kartais‘‘Drauge” pasiskar- kyla klausimas: kuo gi Nauji 
(kna savo poleminiais rašinė
liais. Nežinau, kokiu jis laisvo
je Lietuvoje vertėsi amatu ir 
pelnė sau duoną, bet šiuo metu, 
atrodo, jau gyvena pensininko 
klienas, nes savo laiške, neseniai 
atspausdintame Drauge, rašė, 
kad esąs senesnės kartos žmo
gus. Jis neseniai atspausdino 
Drauge laišką, kuriame jžūliai 
puola Naujienų redaktorių ir 
pačias Naujienas. Manau, kad 
j lokį jo .žiaurų puolimą bus 
naudinga ir reikalinga reaguoti 
-bent viena kita kad ir nemalo- 
jiia J. Navakui pastaba.
[ Gerai pažįstu p. M. Gudeli 
'esu visos lietuviškos išeivijo: 
^spaudos skaitytojas, taigi i; 
^Naujienų. Tokie laiškai, kaip J. 
;Navako, nėr-a naudingi, nes jk 
mūsų visuomenėje sukelia ne- 

ia svkantos audras, ardančias 
paūsų vienybę, 

e
; Ir is viso, spaudoje paskelbti 
J vieši 2 ji laiškai yra dažniausiai 
dabai subjektyvūs, todėl juose 
‘pareikštos mintys dažniausia’ 
‘būna reaptvardytų jausimi iš
davos. Be to, kiekvienas bent 
kiek pamokytas žino, kad nega
lima nusirašinėti tokių pareiški
mų, kurie būna artimi, bet tikri 
šmeižtai, ir juos patvirtinti sa
vo vardu. Mat. tada yra ne tik 
spaudos vagystė, bet, parodo to
kio plagiatoriaus žemą moralę. 
J. Navakas A. Gečio laišką, at
spausdintą Drauge, ne tik pa
skaitė bet jis nuo jo nusirašė 
visus koliojimus. skirtus Nau
jienų redaktoriui ir dar šį tą 

.nuo savęs pridėjęs, paskelbė 
i Drauge ir savo parašu patvir
tino. Tuo jis pasitarnavo A. Ge- 
ciui, kuris rašė savo laiške apie 
Naujienų redaktorių neteisybę, 
šiuo atveju J. Navakas su vai 
dino negarbinga role, nes savo 
laišku padėjo A. Gečiui pilti pa
mazgas ant Naujienų ir jų re
daktoriaus.

Roma Mastienė, Margarita -Momkieuė/ Audronė 

imonaitytė-Gaižiūnienė, Julius Savrinas* Vytas Rady

y
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JOKŪBO KREGŽDE KNYGA
“REFORMACIJA LIETUVOJE”

(KOMENTARAI)
(Tęsinys)• r

Daugiau liberaliniuose sluoks
niuose vengta vartoti tokiu re
formaciją smerkiančių išsireiš
kimų, bet vistiek šį sąjūdį api
būdindavo kaip įvairių sektantų 
pasireiškimų, atnešusį Lietuvai1 
pasimetimą, anarchiją, nuo ku
rio išgelbėjo atėję jėzuitai.

Oficialioje Lietuvių Enciklo
pedijoje, kuri, teoretiniai turėtų 
laikytis-į mokslinio integralumo, 
reformaciją buvo nusakyta kaip 
erezija, suskaldžiusi R. Katalikų 
Bažnyčią} ; d . rašant straipsnius 
apie evangelikus, dažnai buvo 
vartojami tokie epitetai, kaip 
eretikai, atskalūnai, kreivatikiai, 
klaidatikiai ir pan.

Tokiam lietuvių katalikų nu
sistatymui apvainikuoti, neke
liant mažiausio protesto iš libe
ralų ir pažangiųjų pusės,.buvo 
pastatyta Washingtone Šiluvos 
Marijos koplyčia, kurios dedika
cija buvo užbaigta šiais reikš
mingais žodžiais:
'“Lietuviai1 katalikai žvelgia j 

Šiluvos Mariją kaip į savo išgel
bėtoją. Jie tiki, kad Marija iš
gelbėjo Lietuvą; prieš 300 metų 
nuo protestantizmo, Ji išgelbės 
ją ir dabar nuo ateistinio ko
munizmo” (Šiluvos šv. Marijos 
koplyčios dedikacija. 1966 m.).

Reiškia, oficialūs mūsų veiks
niai ir visuomeniniai atstovai, 
kurie dalyvavo šios koplyčios 
pašventinime, visos Lietuvos 
vardu prilygino reformaciją 
bolševizmui, tuomi pareikšdami 
savo giliausią panieką protes
tantizmui. Vienintelė Lietuvių 
Evangelikų Taryba išdrįso pa
kelti protesto balsą prieš Lietu
vos reformacijos išniekinimą.

Toks perdėm neigiamas, prie
šiškas, kartais pilnos neapykan
tos, nusistatymas Lietuvos re
formacijos atžvilgiu rado tylų

pritarimą tautininkų liberalų ir 
net socialistų sąjūdžiuose, .ku
rių žurnaluose ar rašomose kny
gose buvo vengiama reformaci
jos temomis pasisakyti. į

Tuo tarpu okup. Lietuvoje re
formacijos kultūrinis ir idėjinis 

, palikimas yra keliamas visu pla 
tumu nors ten galioja marksis
tinė — leninistinė dogmatika ir 
rusų griežta cenzūra. Pradedant 
kung. Radvila Juoduoju, visi se- 
kę Biržų linijos Radvilos būda-( Juozas Pauliehius 
mi Lietuvos reformacijos vado
vai ir globėjai, tuo pačiu laiku 
vedė atkaklią kovą mūšių lau- dėjusi pagrindus kapitalistinei 
kuose prieš besiveržiančią Mas- epochai, kuri savo raidoje per 
kvos galybę į DLK žemes ir gy vidujinius prieštaravimus ir kla
ne Lietuvos suverenumą Varšu- sįų kovas pasiekė socialistinės 
vos seimuose.

Dėl šių priežasčių tarybiniai 
mokslininkai ir literatai negali 
pajudinti savo darbuose pačių 
dramatiškiausių Lietuvos istori
jos epizodų, nes susikirstų su 

' Maskvos užimta linija, pagal ku 
rią Rusija turi būti vaizduoja
ma kaip tautų laisvintoja ir pa-! 
žangosmešėja- [

Nežiūrint šių sunkiai apeina-! 
mų kliūčių, visa eilė tarybinių! 
mokslininkų teigiamai pasisakė 
apie Lietuvos reformacijos nuo-: 
pelnus lietuvių tautai, čia pami-' 
nėrini: J. Jurginis, K. Korsakas? 
J. Lebedys, L. Gineitis, M. Lu-j 
kšienė, Inga Lukšaitė, A. Ra-, 
dzevičius ir kiti, kurie kultūri-!

griovusi feodalinę sistemą ir pa

! santvarkos.
Tuo būdu dabartiniai Lietu

vos tarybiniai ideologai (išsky
rus Maskvinės orjentacijos J. 
Žiugždos tipo propagandistus) 
Lietuvos istorijos praeityje ieš
ko idėjinio ryšio tarp renesan
so, humanizmo, reformacijos ir 
Apšvletos amžiaus idėjų, kurie 
jų galvojimu nutiesė pažangos 
kelius į Lietuvos socialistinę 
dabartį. Tarybiniai moksU’ninkai 
be pasigailėjimo atmeta v'są 
feodalinės epochos kultūrinį ar 
idėjinį paveldėjimą, kaip tam
siųjų amžių palikimą, kurioje Ro 
mos Bažnyčia vaidino pačią svar 
biąją rolę.

-----------  - —, ------ --------- - Susidaro savotiškas paradok- 
nėje ir literatūrinėje plotmėje iš saS) nes Vakarų demokratijos te
kėle Lietuvos reformaciją kaip^ lygiai remiasi tuo pačiu idėjiniu 
šviesiausi periodą lietuvių tau-j paveldėjimu, bet su vienu ės
tos istorijoje, atnešusį lietuvis-- miniu skirtumu, nes nepripažįs- 
ką raštą, tautinės kultūros pa-j ta totalitarinių priemonių, sie- 
gnndus ir asmeninę laisvę. • kįant išspręsti žmonijai gerbū

vio, laisvės ir laimės problemas.
Iš čia suprantama, kodėl iš-

Ruduo

ka Renesanso, Humanizmo ir Re 
formacijos idėjų, pasireiškė stai
gus kultūrinis pakilimas. Tame 
amžiuje buvo sukurti valstybi
nio pabūdžio monumentalūs pa
minklai: slavų rašto kalba para
šyta Lietuvos.Metraščių plačio
sios redakcijos, Lietuvos Metri
ka, trijų redakcijų: 1552,1566 ir 
1588 metų Lietuvos Statutai, 
pirmieji tokios rūšies visoj Eu
ropoj” .■

“Tačiau kultūrai ir švietimui 
visų daugiausia davė reformaci 
ja. Kaip kitose šalyse, taip ir 
Lietuvoje, reformacija buvo 
toks sąjūdis, kuris paliko neiš
trinamus, ryškius ir gilius pė
dsakus istorijoje. Reformacija 
iššaukė dvasinį pakilimą ir pa
dėjo plisti huriianistinėms idė
joms. Reformacija išgelbėjo se
niausią iš indoeuropiečių kalbų 
— lietuvių kalbą. Reformacija 
suteikė lietuvių tautai raštą gim 
tąja kalba, — pirmąją lietuvišką 
knygą, padėjo pagrindus tauti
nei kultūrai, kas ją išgelbėjo nuo 
išnykimo. Reformacijos dėka 
steigėsi viena po kitos mokyk
los, spaustuvės; paplito spauda, 
poleminė literatūra; pakilo švie
timas ir pradėjo formuotis lietu
vių tautoje vakarietiška kultūra 
ir civilizacija. Reformacija Lie
tuvoje buvo vienas iš reikšmin
giausių Lietuvos kultūros istori
jos laikotarpis. Reformacija yra 
lietuvių tautinės kultūros moti
na” (J. Kregždės, Pratarmė kny
gai).

Tapęs reformatų leidžiamo 
“Mūsų Sparnai” žurnalo redak 
torium, prieš J. Kregždę atsi
stojo sklausimas, kaip reaguoti 
prieš katalikų spaudoje ir rašti-Į 
joje reiškiamą panieką Lietuvos 
reformacijai, jos vadams ir žy
miems veikėjams, tuo būdu pra 
tęsiant neapykantą visiems Lie
tuvos protestantams.

Nepriklausomybės pradžioje 
kun. P- Šepetys išleido pirmąją 
dalį veikalo “Reformacijos isto
rija Lietuvoje”, kuri sulaukė la
bai piktos kritikos katalikų spau 
doje. Sinodas nutarė nejudinti 
“širšių lizdo” ir neskyrė .lėšų 
šiam ar panašiems veikalams leis 
ti. Manyta, kad esant mažumoje 
ir norint sugyventi su katalikiš 
ka dauguma, reikia vengti viso 
to kas galėtų iššaukti iš kitos

Prašome visus lietuvius, gyvenančius 4-ajame’
. * - ■. . ■ • J * i į

Kongreso distrikte, lapkričio 4 dieną balsuoti už 

mūsų geriausią draugą ir pagalbininką Liel u vos 

laisves byloję, Kongreso atstovą t

EDWARDA J. DERWINSKI.

' i \ Dr. KAZYS BOBELIS.

VLIKo pirmininkas,

y , r ALTo garbės pirmininkas

JL. __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

grindus ir asmeninę laisvę.
Tai nėra nuostabu, nes studi-1 

juajant privalomą marksizmo 1 
kursą, tarybiniai mokslininkai ^eivijos lietuvių kultūrininkai,

I atsirėmę į Lietuvos feodalinės 
į. epochos kultūrini palikimą, ku

rioje katalikų religija sudarė jos 
esminę dalį, su tokiu priešišku
mu ar abejingumu yra nusistatę 
prieš Lietuvos reformacijos idė
jinį ir kultūrinį palikimą.

Šių idėjinių priešingumų san
kryžoje yra atsidūrę tikrieji Lie 
tu vos reformacijos palikonys, 
kurie negali pritapti nei prie vie 
nos nei prie kitos stovyklos ir 
turi išeiti su savo savitu nusis
tatymu, kuris, antra vertus, ar
timai riša lietuviu tauta su visu 

i protestantišku ir Vak- demokra 
tijų pasauliu.

šioje vietoje patieksiu paties 
autoriaus suformuotą pažiūrą, 
kuria pradėjo savo pratarmės 
žodį, ir labai vykusiai apibūdi
no Lietuvos 
mę lietuvių 
me:

“Nedidelė
ciau turininga. Be galo sudėtinga 
ir audringa jos istorija. Didžio
sios Lietuvos Kunigaikštijos is
torijoje XVI amžius yra pats 
įdomiausias. Tame amžiuje, dė-

susipažino su originaliais K. 
Markso ir Fr. Engelso raštais, 
kuriuose reformacija apibūdina
ma kaip revoliucinė jėga, su-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

į CIAMOS TREČDALĮ METŲ!
h- Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas: 
savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

r 1 Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

reformacijos reikš- 
tautai. Ten skaito-

lietuviu tauta, ta-

NAŪ JIENOS 
1739 S. HALSTED ST 
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką fr mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede doL
Pavardė fr vardai ___________________________ ___
Adresas ---------------------------------------------------------------- --------- _

• Užsakau Naujienas kaip dovaną' savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL 
Pavardė fr vardas —1------------------------------
Adresas -----------------------------------------------

, kuris

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st SL, Chicago, UL

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

Atdara šiokiadieniais nuo

piktą reakciją} y ; ;
Tokiu būdu reformatai, kaip 

ir bendrai visi evangelikai, per 
Visą Nepriklausomybės metą ne- 
?aruose^ir; neišleido rimtų stu- 

yų.,/Lietuvos reformacijds te- 
irĮdmis'; -neparodė jos-sąryšio su 
Naujųjų amžių epochos iškili
mu ir Vaje., demokratijos susida
rymu, "nors savo eilėse turėjo 
aukšto išsilavinimo ir ihtelektua 
linio pasiruošimo asmenybių. J. 
Kregždė tokį Sinodo ■ nusistaty
mą laikė nedovanotina klaida, 
ir nežiūrint vyresniųjų būkšta- 
vimų, nutarė ginti Lietuvos re
formacijos garbę, iškeliant jos 
tikrovę faktų ir įvykių šviesoje. 
Ta kryptimi veikė ne vienas, 
bet buvo Subūręs apie žurnalą 
visą eilę bendradarbių kurių 
pastangų dėka buvo pralaužti 
savųjų tarpe mažavertiškumo 
kompleksai ir išeita su tomis 
mintimis į plačiąją išeivijos 
suominę.

(Bus daugiau)

vi-

Sponsoriaua pavardė, vardas ir vietovė Tel. 476-2206 PIRL'ITE JAV TAUPYMO BONUS

• platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą, fr 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ doL
Pavardė fr vardas -----------------------------------------------------------—
Adresas _ —--------—-------------------------------------- ------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų.
Pavardė fr vardai ------------------------------------------------- '
Adresai --------------------------- —---------------------------------------------------- ----------.

Išėjusi U tpaudoi fr galima gauti knygų rinkojv

AMERIKOS
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikoi lietuvių pastan
gas daryti ftakoa j krašto politiką. 102 ptl. Kaina f 1.56.

Knygoa bui išsiųsto*, jei 11.50 čekis arba Money Orderi* 
bus pealųatas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
I73t S*. Rt_ Chleare. IH.

POLITIKA
WORMS 

CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

Don’t give them, 
the chance... use ’ ”

A Sergeant s
A H Co

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir-mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijds, iliustruotos Nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 296 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ?6.

• KĄ LAUMĖS LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.

. • SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo Išlaidoms,

3 — Naujienos, Chicago, 8, Uh Friday, October 31. 1980
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užima atsakingas vietas Kongreso komitetuose. Abu Kon
greso rekorduose paskelbė visą eilę svarbių dokumentų, 
liečiančių pavergtos Lietuvos ir kitų valstybių teisinę pa
dėtį. Frank Annunzio šiais metais Atstovų Rūmuose pra
vedė Lietuvos nepriklausomybės sukakties minėjimą. Jis 
pasiūlė priversti Sovietų valdžią atšaukti iš pavergtos 
Lietuvos visas Sovietų karines ir policijos jėgas, dar prašė 
išvaryti iš Lietuvos rusus kolonistus, kurie turėtų pasi
traukti kariu su pavergimo armijomis.

Nebuvo nė vieno didesnio Naujienų susirinkimo, ku
riame atstovas Martin Russo nedalyvautų ir nepasakytų 
kalbos. Jis seka pavergtų Rytų Europos tautų gyvenimą 
ir ragina administraciją padėti pavergtiesiems atgauti 
laisvę ir sudaryti sąlygas nepriklausomai ir demokratiš
kai tvarkyti savo kultūrinius, ekonominius ir visuomeni
nius reikalus.

Illinois senatorius Frank Savickas, atst. M. Madigan 
ir Richard M. Daley tvarko svarbius Illinois Senato rei- 
lus. Kiekvienas jų prižiūri svarbias visuomeninio gyve
nimo šakas. Frank Savickas yra, be kitų dalykų, svarbus 
darbo' reikalus tvarkančio komiteto narys. Illinois valstija 
turi pačius moderniškiausius įstatymus darbininkų įr 
darbdavių santykiams tvarkyti. Illinois Senato atstovas 
yra įtakingas darbo reikalus tvarkantiems įstatymams

Z'on City vasarnamiaiM. ŠILEIKIS

Rinkime Annunzio, Russo, Savicką, 
Daley, Madiganą ir Paukštį

Mums atrodo, kad krašto prezidentu dar vienam ter
minui turėtų būt iišrinktas prezidentas Jimmy Carteris. ;• 
Jis jau turi ketverių metų patirtį, turėjo progos arčiau 
pažinti rusus ir ėmėsi priemonių pastoti jiems kelią.

Prezidento Carterio nutarimas pasmerkti Sovietų ka
ro jėgų įsiveržimą į Afganistaną, jo prižadas padėti afga- 
nistaniečiams kovoti už savo krašto laisvę, nepriklauso
mybę ir papročius pakenkė Sovietų prestižui daugiau, 
negu bet kuris kitas žingsnis. Prieš 40 metų rusai, susi-' 
tarę su Hitleriu, pavergė Lietuvą, praeitų metų pasku
tinę savaitę paruošė ir pasiuntė Į Afganistaną 100,000 So
vietų ^karių neginkluotai tautai pavergti. Rusai išgriovė 
visus Afganistanu •■svarbesnius kelius, užėmė sankryžas, 
pasienio miestus, bet Afganistano dar nepavergė. Afga
nistane rusai jau neteko 8,000 įvairaus laipsnio karių, 
pradedant generolais ir baigiant eiliniais, mobilizuotais 
įvairiuose rusų pavergtuose kraštuose. Carteris įtikino 
visą eilę didelių tautų nesiųsti jaunimo Į Maskvos olim
piadą, Carteris gerokai apardė Sovietų ūkį, nepajėgiantį 
pasigaminti pakankamai duonos, riebalų ir drabužių.

Bet prez. Carteris vienas nepajėgs atlikti didelių 
valstybės darbų. Jis nepajėgs tvarkyti krašto ūkio, jeigu 
Kongreso atstovai nenorės bendradarbiauti su prezidentu. 
Jis turi turėti visą eilę glaudžių bendradarbių ne tik At
stovų Rūmuose, bet visoje eilėje kitų Amerikos įstaigų. 
Ameriką valdo prezidentas, bet jis gali veikti tiktai tuo 
atveju, jeigu prezidentas turi pakankamą gerų atstovų 
skaičių įstatymus leidžiančiose įstaigose. Jeigu preziden
tas turės Senate ir Atstovų Rūmuose pakankamą atstovų 
skaičių, tai prezidentas galės glaudžiai su jais bendradar
biauti ir gauti reikalingus įstatymus. Prezidentas gali 
daug ką padaryti, jeigu Kongresas išleidžia reikalingus 
įstatymus, įpareigojančius prezidentą tinkamai tvarkyti 
užsienio prekybos reikalus. Jeigu prezidentas nesilaikys 
įstatymų, tai jis bus patrauktas atsakomybėn.

Svarbu, kad antradienį į JAV Atstovų Rūmus būtų 
išrinkti atstovai Frank, Annunzio ir Martin Russo. Abu. 
atstovai gerai pažįsta Amerikos užsienio politiką, abu

paruošti, liudininkams apklausinėti, o vėliau daboti, kad 
jie būtų pravesti ne tik per komitetus, bet ir pačiame sei
me. Visiems svarbu, kad tie įstatymai būtų laiku priimti 
ir pravesti.

Demokratų partijos atstovai yra parinkę Richard M. 
Daley kandidatu Cook apskrities prokuroro pareigoms. 
Jis yra baigęs teisės mokslus, dirba teismo srityje ne tik 
praktiškame gyvenime, bet ir Illinois valstijos įstatymų 
leidimo įstaigoje. Jis jau vertėsi advokatūra savo tėvo,
Richard J.’ Daley, miesto mero laikais. Tuo tarpu dabar 
atsirado grupė politikų, kurie nenori, kad Richard M. 
Daley būtų išrinktas toms pareigoms. Chicagos kraštu
tiniai juodaodžiai norėjo, kad ateityje jis nekandidątųotų 
Chicagos mero pareigoms. Jie mano, kad Richard M. Da
ley po kelių metų galėtų tapti Chicagos meru ir tvarkyti 
šio milijoninio miesto reikalus taip, kaip savo laiku tvarkė
jo tėvas. Richard M. Daley gyvena Bridgeporte, lietuviai 
jį gerai pažįsta, buvo atvykęs' į paskutinį Naujienų ban
ketą ir pasakė ten gražią kalbą, todėl visi lietuviai priva
lėtų atiduoti savo balsus ateinančių rinkimų metu už Rich
ard M. Daley ir šiuose rinkimuose išrinkti jį Cook ap
skrities prokuroru.

Bet labiausiai lietuviai turėtų darbuotis, už John 
Paukščio išrinkimą į Illinois seliną. Gabus, teisingas ir pa
dorus Amerikos Legiono pareigūnas, vienerius metus 
buvęs viso Amerikos Legiono pirmininkas, kurio vieton 
dabar paskirtas kitos tautybės veikėjas. Lietuviai privalo 
daboti, kad John Paukštis būtų išrinktas. Jis yrą įrašytas 
į įstatymus leidžiančių pareigūnų sąrašą. Ties jo vardu 
sąrašo apačioje yra trys mygtukai. Kad John Paukštis 
galėtų pasinaudoti lietuvių balsais, tai pirmiausia reikia 
paspausti paskutinį John Paukščio mygtuką, o vėliau pa
sirinkti kitus pageidaujamus kandidatus įvairioms įstai
goms, bet pirmiausia reikia paspausti paskutinį Paukš
čio mygtuką.

Vietoj Draugo, atviras laiškas Naujienoms
Jis turčių būti skirtas DRAU-j Gal jau daugiau kaip Bronius 

GUI, bet nėra vilties, kad jame j Nemickas DRAUGE savo lais- 
būtų atspausdintas. Mat nebūtų; kais niekinančiai pasisaką apie 
paranku, kad DRAUGO skaity-i. Vliką. Į Br. N. laišką (198,0 m. 
tojai išgirstų ir kitą pažiūrą. 1 birž. 30 d. Draugo Nr. 152 (L-

i
l Šmulkštys laišku) 1980 metu 

rugs. 22 d. Draugo Nr. 222) re
agavęs—kaltinęs Br. N. sekan
čiai: “.. .degradavimas Vliko į 
visuomeninę organizaciją .. .ken 
kiąs Lietuvos laisvinimo pastan
goms. “Taigi, Br. N. savo pasi
sakymais Vliką belaikąs TIK 
visuomenine organizacija!?. To
dėl, lyg teisindamasis, savo Įaiš-
ke (1980 n?, spalio 16 d. Draugo 
Nr. 242) sakosi nesusikalbąs su 
L. Šmulkščiu dėl VLIKo esmės. 
Mat L. š. vaizduojąs VVliką koks 
jis buvęs praeity, iš kurio (anot 
Br. N.) principų mažą kas beli- 
kę: “.. .kone viskas apvirtę auką 
tyn kojomis- .. nieko nebeliko,
išskyrus vieningos politinės va
dovybės vieną pradmenų”., • Įf 
Br. N. atpasakojęs eilę Vliko. 
organizacinių per sitvarkymų 
tvirtina, kad tie veiksmai pakei 
tę Vliko sąrangos pagrindus. 
Anot jo: “... mažų mažiausiai 
devynis kartus... persiųvinėtas 

įviiko esmės DRABUŽIS”' (p. 
i P. Š. Gerai bent tiek, kad Br. 
į N. sako esmės drabužis). Taigų 
jei jau siuvinėta tai tik drabu- 
žis. Su tais drabužiais jis nori 
Vliko esmę įsupti į miglas: įtai
goti skaitytojus, kad kurios nors 
organizacijos įsijungimas ąr pa
sitraukimas beesąs Vliko esmė. 
O negalima prileisti, kad Br. N- 

. nežinotų Vliko įsisteigimo ir bu
vimo esmės. Pats- tvirtina, kad 
dar liko pradmuo (taigi pati es- 

i mė) — neginčytina VIENINGA 
POLITINĖ VADOVYBĖ. Tuo 
pagrindų Vlikas įsisteigė, jo te
besilaiko, tuo remiantis ir yra 
tautos balsas laisvajame pasau-

■ lyje šaukiąs Lietuvai laisvės. Į 
Vliką kurios nors organizacijos 
įsijungimas ar išėjimas gali bū
ti tik Vliko sustiprinimas ar su- 
silpninimas.

Čia verta priminti: jei lietu
viai komunistai (kiek ten jų be
būtų) nebūtų tautos išdaviakis, 
parsidavėliais Lietuvą okupavu
siai So.v. Sąjungai, ir dar dau
giau, jei Lietuvos piliečiai tauti
nių mažumų būtų išlikę lojaliais, 
ir jų atstovams galėtų būti vie
tos Vlike. Br, Nemicko Draugo 
skaitytojams įtąigojįmas, kad
Vlikas esąs pasikeitęs savo esmė 
je, yra šiurkštus kreivais išve
džiojimais skaitytojų apgaudi
nėjimas.

Br. N. žino, kad Vlikąs yra įsis 
teigęs ne Lietuvai valdyti, bet 
padėti išsilaisvinti iš okupacijos. 
J-ei Vlikas įsisteigdamas savo
veiklai gairėse yrą pabrėžęs de- 

: mokratinį principą ar kuiį val- 
dymosi tęstinumą, iš. to dar ne
reiktų išvesti, kad laisvę atga
vę Lietuvos gyventojai lauks iš 
pašalės, nurodymų valdymose 
formąi nustatyti!- K

Grįžtant prie Vliką sudaran
čių gruĮiių gausės, (enka pabrėž.- 
ti, kad kuo jame daugiau- politį- 

,.nių grupių, tuo Vliko - balsas, 
kaip pavergtą tautą atstovaująs, 
yra paveiklesnis. Tat ir bet ku
rios grupės, siekiančios Lietuvai 
laisvės, yra pareiga Vliko veik
loj dalyvauti. Kaip kaprizingais 
sumetimais iš Vliko besitrau
kiančios grupės nebegali girtis 
Lietuvai laisvės tebesiekiančios, 
taip ir išeivijos bet kurie jungi
mai ar pavieniai asmenys, siekią 
VLIKo VIENINGĄ POLITINĘ 
VEIKLĄ TRUKDYTI, ar kaip 
nors KENKTI. Ir kuo tokios 
grupės, organizacijos, o ir pa
vieniai asmenys besiskiria nuo 
mūsų parsidavėlių komunistų; 
pastarieji Vliką vadina “vaduo
tojais”, o čionykščiai — nusenu
siais, aukštyn kojomis apsivertu 
siais ir kitokiomis priekabėmis.

mėgina nuvertinti, tiesiog že
minti.

Galop reikia tvirtai pabrėžti, 
kad jokia išeivių organizacija ne
gali Vliko atstoti ar tautos var
du kalbėti. Išeivija gali kalbėti 
tik išeivių vardu kai neginčy- 
jamai kas nors būtų įgaliotas- 
Jei išeivija remia tautos laisvės 
siekį, tuo pačiu • privalo remti 
ir tautos balsą — Vilką ir jo 
veiklą. To nedarant KENKIA 
bendrai veiklai Lietuvai laisvės 
besiekiant, ypač mėginant su
darinėti PAKAITALUS. Tuo at
veju ko ieškoti kokių ten infil
truotų asmenų griaunamajam 
darbui vystyti Lietuvai įąįsvės 
siekio veikloj. Tik tinka pritai
kyti posaki:'*Dieapgink ma
ne nuo draugų, o nuo priešų aš 
pats apsiginsiu.

Petras Šilas
P. S. Sekmadienį šį laišką ne- 

išsiuntuš, pirmadienį (spalio 27 
d.) gavau Draugo Nr. 249 — 
1980 m. spalio 24, kuriame Liu
das Šmulkštys tarp kito sekan
čiai pasisako:

“DAR VLIKO ESMĖS IR 
VEIKLOS REIKALU

Atsiliepdamas į malonaus ko
legos Broniaus Nemicko prilygi 
nimą Vliko visuomeninei organi 
zacijai š. m. rugsėjo. 22 d. laiške 
(“Draugas” Nr. 222) pasirėmiau 
1944 m. vasario 16 d. Vliko de
klaracijos įžanga ir nurodžiau, 
kad Vlikas savo teisine esme 
yra ne kokia ten visuomeninė 
organizacija, bet pavergtosios 
lietuvių tautos atstovybė.

Kolega Bronius Nemickas 1980 
m. spalio 16 d. atsakyme (“Drau 
gas’’ Nr. 242) jau nebekalba apie 
Vliką kaip visuomeninę organi
zaciją ir lyg pritaria mano iš-

(Nukelta į šeštą puslapį)

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

— Argi tu dar nežinai? aš jį išvadavau... — 
įžūliai pareiškia Ramunė, nepatenkinta Irenos 
tokiu aiškiu džiaugsmu.

— Taip? ... — virpančiu balsu atsiliepia 
Irena.

Džiaugsmo ašaros smaugė jai gerklę. Iš vi
sų jėgų ji laikėsi, kad nepravirktų. Bet Ramu
nės toks šaltas ir nedraugiškas tonas ją gąsdinę.

Tai kodėl jis neateina?
— Prieš tai aš atėjau įspėti tave, kad tau 

teks pasitenkinti tik šiuo pasimatymu su juo.
— Kodėl? ar jis čia nepasiliks? —stebėjo

si Irena.
— Aš noriu tau paaiškinti, bet nežinau, ar 

tu mane suprasi. . .
Irena žiūri į ją ir tikrai negali suprasti, ko

dėl visi taip keistai su ja šiandieną elgiasi ir kal
ba kažkokiomis mįslėmis; ji jaučia, kad kažkas 
nuo jos slepiama, dėl to jai darosi dar .sunkiau, 
ir .ją apimo dar didesnis nerimas.

Gal tu galėtum man tiesiai pasakyti, kas 
čia yra. be jokių mįslių, — nervingai kreipiasi ji 
į Ramunę.

Ramunė suminša, toks energingas Irenos to
nas atėmė jai drąsą, nors pasiryžimas ir nesu
mažėjo.

— Aš jau tau sakiau, kad Ringaudą išva
davau aš, — stengdamos išlaikyti šaltumą, tęsia 
ji toliau.

— Gali būti, bet aš nežinau, ko tu iš manęs 
nori, — taip pat šaltai atsako Irena.

— Aš tik norėjau tau pasakyti, kad aš turiu 
į jį tam tikrų teisių... — jau nebe taip drąsiai 
pareiškia Ramunė.

— Jūs jąų vedę? ... — su pasipiktinimu pa
klausia Irena.

- Ne.
— Susižadėjote? ...
— Aš jį išgelbėjau nuo tikros mirties.
— Niekaip negaliu suprasti, kodėl visa tai 

man pasakoji?
— Aš atėjau išsiaiškinti.. .
— Pasakyk, kur yra dabar Ringaudas? — 

nebetekusi kantrybės, stačiai paklausia Irena.
— Pirmiau mes turime susitarti.
— Prašau pasakyti atvirai, ko iš manęs nori?
Ir vėl Ramunė neranda žodžių. Visur ji mo

kėdavo rasti išeitį. Tikrus žmogėdras privers
dama nusileisti ir pasiekdavo savo, o čia... buvo 
virš jos jėgų...

— Gerai, kalbėsime atvirai, taip bus geriau, 
— pasako ji ir vėl nutyla. •>

Irena įtemptai laukia, ką ji pasakys, nors 

jau iš anksto jaučia, kad ji nori ją nuskriausti. 
Pagaliau Ramunė pažvelgia Irenai ■ tiesiai į akis 
ir sako:

— Žinau, kad tu Ringaudą myli, bet nema
žiau myliu jį ir aš... Pasidalinti mes jo negalime, 
todėl jis tegali tekti tik vienai iš mūsų...

— Tu pamiršti, kad Ringaudas nėra koks 
nors daiktas, ir labai keistai atrodytų, jeigu mes 
imtume dėl jo čia derėtis, visai nedalyvaujant jam 
pačiam. Man rodos, kad šį dalyką išspręs jis pats, 
ir mums čia dėl to visai nėra reikalo nė kalbėtis.

— Klysti, Irena, nėra taip paprasta, kaip tau 
atrodo. Jeigu ne mano pasiaukojimas, tai Rin
gaudo ir kaulai seniai būtų jau supuvę. Tu, sėdė
dama minkštuose savo tėvo foteliuose, ir supra
timo neturi, kokių pastangų reikėjo, kol aš juos 
išvadavau. Tu manai, kad aš ištisus metus kovo
jau kasdieną rizikuodama savo gyvybe, tik dėl to. 
kad paskiau jį tau padovanočiau?

— Tu teisi, Ramunė, tu daug padarei, bet aš 
vistiek nesuprantu, ko tu iš manęs nori.

— Tu nesupranti!... — su pikta ironija pa
kartoja ji Irenos žodžius. — Nevisuomet vyrai 
būna dėkingi — jis ilgisi tavęs.. . — patylėjusi 
piktai, bet atvirai prisipažįsta Ramunė.

i— Tai ko aš čia kalta? ... Tu gi patį tik ką 
pasakei, kad aš jokių pastangų nededu...

— Bet jis... Žinai, Irena, jo likimas dabar 
tavo rankose: tu jį gali išgelbėti arba pražudyti...

— Tu pradedi labai keistai kalbėti — juk tik 

ką pasakei, kad jį jau išgelbėjusi.
Ramunė nervinasi; ji jaučia, kad Irena teisi 

ir įtikinti ją visai neįmanoma, bet kartu ji žino, 
kad kitos išeities jai nebėra... Tiek iškentėjus, 
dabar pasiduoti... Niekuomet...

— Aš jį myliu ir niekam jo neatiduosiu, — 
nervingai pareiškia ji pagaliau.

— O jis? ...
— Jis... jis yra aklas ir to visai nemato... 

Aš jam esu tik kovos draugas, idealiste, kaip 
Niaura, Guoba ir kiti. Jis žavisi mano narsumu, 
didžiuojasi mano drąsiais žygiais, tik vieno daly
ko jis nemato — mano meilės... Jis visai atvirai 
pasakojasi man, kaip jis ilgisi tavęs. . .

Ji nutyla; ją smaugia toks pasižeminimas, 
begalinė gėda...

— Tu nežinai, kokia tai kančia... — vos gir
dimu balsu priduria dar ji, ir pabaigia trumpą 
savo išpažintį.

Dabar Irenai pasidaro jos jau gaila.
— Aš pilnai tave suprantu, Ramune, bet tu 

tęgalvoji tik apie save, visai pamiršdama jį, nekal
bant jau apie mane. Tegul sprendžia jis pats.

(Bus daugiau)
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiinlūTnTnūlūi  
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JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS
*

1, Šiandien žmonijai labiausiai reikia gabaus Valdovo; tokio, 
kuris būtų gana gabus išvesti žemės tautas iš neapykantos ir 
saumylystės ir iš visų nesutikimų ir tarpsavinių kovų, ir įvesti j 
jas į pasitikėjimo ir bendro sugyvenimo stovį, be kurio nebus i 
galima įsteigti žemėje pasiliekančius taikos, ramybės ir saugumo i 
žmonėse arba tautose.

Pasaulio istorijoje parašyta apie daugelį didvyrių, kurių var-1 
dai ir atsižymėjimai puošia istorijos puslapius. Vienok, nė vie-1
Uas jų nebuvo susidūręs su tokia pavojinga padėtimi, kokioje 
šiandien, yra pasaulis. Šiandien visas pasaulis pilnas visokių keb
lumų ir kiekviena tauta turi painių ir neišrišamų klausinių. Sa
koma, kad pasauliui reikia viršgamtiško žmogaus, kuris galėtų 
išgelbėti žmoniją iš suirutės, kilusios dėlei dviejų, vienoje gent- 
kartėje įvykusių karų. Bet kur surasti tokį pageidaujamą Vadą, 
niekas negali pasakyti.

Jie paliko Lietuvą 1944 m.Dagys

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

Trečioji Juozo Kapačinsko knyga
■šių metų, Kapačinske!(Tęsinys)

tuva buvo atėjūnų laikoma pries 
paudoje ir tamsoje, spaudos lie
tuviškas žodis ėjo iš senovės 
lietuviams priklausančios Prūsų 
žemės. Kovoje dėl lietuviškos 
spaudos ir gimtojo žodžio išpli
to daugelio slapų “vargo mokyk 
lų’’ tinklas, gimė pirmieji po
grindiniai lietuvių laikraščiai ir 
išaugo knygnešių armija. Šios 
kovos sukeltoje tautinio atgimi
mo bangoje iškilo didieji ano me 
to mūsų rašytojai ir kultūrinin
kai. Pradedant Martynu Mažvy
du (1547 m.), Kristijonu Done
laičiu, vysk. Motiejum Valan
čium, Maironiu, Dr. Jonu Ba
sanavičium, Dr. Vincu Kudirka 
ir kitais ano meto visuomenės 
veikėjais idealistais, kurie atida
vė savo jėgas, rizikavo savo lais 
vę, betarnaudami lietuviškai 
spaudai, išvedė Lietuvą į nepri 
klausomą gyvenimą. Jų prana-

Taigi, kaip rodo šios “Vieny- šingi žaodžiai pasiekė mūsų tau- 
laikraščio ištraukos, man tos gyvybės sąmonę, sužadino 

širdyse laisvės ilgesį, paskatino 
kovoti dėl religijos, kultūrinės 
ir politinės laisvės atgavimo. 
Nors lietuvių tauta, patyrus žiau

TUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika S? Evans

I

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS lt CHIRURGAS 

Wtotohtotor CemnMMiity kbaikee 
Medicines <firektorius

VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ir

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC LAL YB t AKIU LIGOS

VtltndfW pmi fpltarimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMITRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2610 W. 71 St. T»L 737-514?

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lentoj*

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880,

Rezidencijos tolei.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTMRŲ life- 
Ofisas 265? WIST SWa FiifllT

OflSO VAU: pinu. antraL, tnčiaa.

Biai* 2-4 vaL popiet ir kita laikv

P ŠILEIKIS, O. F.
OBTHOPKDAS-PBOTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban
dėtai. Speciali pataika feDieaa.. 
(Arch Support*) ir t t ’

UM Wtot 6Jrd SL, CNsas*. UL 6M19 
TRtof.j PRtopsct R-5SM

FLORIDA
DR. C. K. BOBEUS

Prostatos, inkstų Ir flapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVK
St. Petersburg, Fla. 33710
• TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdravda

ŽGMA KAINA

MOVING
Apdravetoe rerip-ew*ym*t 

B Ivelrty «Www.
ANTANAS VILIMAI

Tel. 276-1U2 arka 276J996

CH RELIEF 
FROM COHSTIMDOH 

WITHOUT 
9ASMS OR CRAMPS

Rėgutol
STOOL SOFTENER’- - _4 - - - - -

£ “Lietuvos Aidai
_KAZi BRAZDŽIONYT*

Programai

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 3:30 vaL vakaro.

Virei laidos ii WOPA rtotim. 
banga i49u am

St. Petersburg, Fla-, 12:30 vai. p-p. 
U WT1S stoues lilU—am

2646 W< 71st Street 
Chicago, Illinois 6062$ 

TeleL 778-5374

T

RADIJO SUMOS VALANDOJ
Vi»to prepraieoe ii

HR klL A te.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir- 

-madienio iki penktadienio 4:UC 
4:30 vaL vak. šeštadieniais n 
sekmadieniais nuo 8:30 un 9;3o 
vai. ryto.

Vedėja Aldona Dauku*

Telc*.: HS.Ttlocs 4£4i^

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

TIK VIENĄ KARTĄ

Kelionėje laivu viena poniutė 
pradėjo įkyrėti kapitonui savo' 
nebaigiamais klausimais, štai 
pavyzdys:

— Ar katastrofai atsitikus 
pirmiausia’ gelbsti moteris ir 
vaikus?

— Ar dažnai laivai skęsta?
— Tik vieną kartą.

s

etikos ir gal stumiami 
rašo apsilenkdami su

1978 m; rugpiūčio 18 d.,

bės'
bedirbant redakcijoje, teko pa
tirti skirtingų vertinimų. Kuris 
iš jų arčiau tiesos, palieku spręs 
ti pačiam skaitytojui. Nebūtų
gal verta minėti tokių pasisaky- rių rusų administracijos perse- 
mų; priminiau tai tik dėl bend- j klojimų, bet istoriniai įvykiai pa 
ro vaizdo. Darbas redakcijoje, j liudijo didžiulę šios kovos ir jos 
kaip matome, susilaukė gana laimėjimo reikšmę ne tik lietu- 
skirtingo įvertinimo iš skaityto- vių tautiniam atgimimui, bet ir 
jų pusės.

Redakcijoje dirbdamas gali at kurio net iki šios dienos nepa- 
į jėgiama paneigti. į

Lietuviai ištisus dešimtmečius 
kovojo už spaudos laisvę. Rusų 
caro žandarai, pasienio ir vidaus 
policija bei kiti rusų pareigū
nai buvo įjungti į spaudos gau
dymo darbą. Knygų platintojai

vėlesniam tautos sąmonėjimui,

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
Tel. 422-2000

rasti daug draugų, bet nemažai 
ir priešų, kurie reikalus kitaip 
supranta. Norint palaikyti laik
raščio egzistenciją, tenka nesi
gailėti ilgesnių valandų triūso, i 
o kartais atsisakyti smagaus po
būvio ir nutraukti miegą. Ta- 
čiau atpildas ne visada yra mie- "įbėmatorfų
las: kartais priekaištai ar kriti- j adininistraciniu būdu> trėmimu

EUDEIKI

Straipsnio autorius sako kal
bėsiąs faktais, bet kas liečia ma-, 
ne — faktų neparodo, tik patei
kia savo paties išgalvotus teigi
mus. Ir gaila, kad pats nesivar
žydamas mini, kitų asmenų pa
vardes, o savo tikrosios pavar
dės neišdrįso pasirašyti ir dras
ka vosi slapyvardžiu Frank Ste
pan. Ar riša tai neparodo jo 
tendenciją intriguoti ir tarsi pa
žeminti kitus? Paprastai slapy- 
vardininkai, negalėdami savo 
teigimų pagrįsti, nesilaikydami 
spaudos 
pavydo, 
tiesa.
Vėliau

“Vienybės” toje pačioje skilty
je “Stebėtojo Patabose” pasiro
dė straipsnis, kuriame buvo taip 
rašoma”. (Cituoju visą straips
nį ištisai.)

Išvietintas Juozas Kapačins- 
kas, pagyvenęs tarp Amerikos 
lietuvių. Chicagoje, priėjo tokių 
pat išvadų, kokias paskelbė SLA 
prez dentas kun- Jonas žilins- 
kas-žilius įkurto organo Tėvy
nės pirmajame numeryje 1896 
metais. Kapačinskas mūsų lai
kais rašo: ’“Dabar turiu dvi tė
viškes: Lietuvą, kurioje gimiau, 
išaugau ir brendau, bei Ameri
ka, kur esu sukūręs šeimą ir gy
venimą. Šiai esu dėkingas už su
teiktą globą savo demokratinėje 
santvarkoje.”

Kapačinskas tūlą laiką pade-' ženklus, o paskui tas lenteles tel10 moko savo sūnų žodžio ir

GAIDAS --DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

ka numuša ūpą ir palieka tam| 
tikrų nuosėdų.

LIETUVIŲ SPAUDOS 
DŽIAUGSMAI. IR VARGAI

Rašant apie spaudą, tektų pas 
kirti daug laiko jos atsiradimui į

į Sibirą. Todėl sakoma, kad kar 
das gynė Lietuvos valstybę, o 
vėliau tautos gyvybę palaikė ra
šytojo plunksna ir knygnešiai- ! 
Todėl turime knygnešių laiko
tarpį, garbingus jo darbuotojus

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

Kiru aaug idiKO jus dvsilduuuui _ ra§yto;jus ir knygnešius. Kny ■ 
bei vystimuisi apibūdinti. Ras- gnešys _ .mogus> neboda
tas nebuvo išrastas vieno žmo
gaus, — jis atsirado pamažu, ku 
rį ištobulino daugelis tautų.

mas pavojaus gyvybei, gabenda
vo knygas per sieną iš Vokie- 

. . į tijos į Lietuvą.
Spaudos pradžia siekia jau] ~

gilią senovę. Pirmykštis žmogus į sunkų mūsų spaudos is- 
dar rašto nežinojo, bet žymėjo J tori jos laikotarpį atvaizdavo lie- 
įvykius ženklais bei piešiniais, j tuviai dailininkai: Petras Rim- 
Asirieciai ir babiloniečiai rašė į ša skulptūroje “Vargo mokyk- 
molinėse lentelėse, žymėdami ^a’ > kur lietuvė motina prie ra-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

:o Mykolui Vaidylai redaguoti 
Sandarą, bet ir šiandien nesiša- 
lina pareigos, kurios kratosi 
28,090, tarp Amerikos lietuvių 
globą radusių išvietintųjų gana 
d’delė dalis. Sako: ‘‘Įsijungiau 
į spaudos darbą, iš kurio ir šian 
dien nesu pasitraukęs.” Ilgiau

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel: 652-5245

riUJį’ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

Nuo
1914 metu

Midland having? rotar- 
nauja taupymo *. .ami; 
paskohi reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojama 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti ?ums naudingi ir 
ai** »vic.

Sąskaitą apdraustos 
•ki $40,0CC

2657 W. 6? STREEV 
Chicago. (L 6062 

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AvE. 

Bridgeview, IL 60455
Tel. 598-9400

&
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M
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO. ILL. 60632

PHONE 254-4470

4 \ savings 
(Minimum S500)

Certificate
Passbook Savings.

ugnyje išdegindavo- Pirmoji bi- rašto. Juozas Zikaras skulsptū- 
blioteka jau buvo žinoma trys roję “Knygnešys” vaizduoja kny 
šimtai metų prieš Kristų. Žino-įgnešį su maišu knygų, kurios j 
ma, atrodė visai ne tokia, kaip simbolizuoja lietuvių tautos spau 
dabar. Istoriniai padavimai sa- j dą ir švietimą. P. Rimšos droži- 
ko, kad tose bibliotekose tų lai- j nyje moteris verpėja — tai mu
kų raštai buvo sukraunami vir- j SU tėvynė Lietuva; šalia jos 
tinėse — molinės lentelės ar pa- j sėdintis oerniukas su elemento- 
piruso ritualai._ (Papirusas au-1 
galas, kurio lapai buvo naudo
jami raštui — tai popieriaus 
pirmatakas). Papiruse rašė se
novės egiptiečiai ir kitos seno
vės tautos.

Žvelgiant į tolimesnę mūsų { 
lietuviškos spaudos praeitį, ku- ’ 
ri gražiai įsilieja į mūsų gyve
nimo kasdienybę, matome, kad 
spauda visada priklauso nuo di
delės laikraštininko bei leidėjo 
rodomos meilės. Tik prisiminki
me ankstyvesnius laikus, kai Lie

2533 W. 71st Street
M j 1410 So. 50th Ave., Cicero
4k Telef. 476-2345

rium rankodse — tai Lietuvos 
jaunoji 
pereina

karta, j kurios rankas 
krašto likimas.
(Bus daugiau)

— JAV LB vadovas A. Gečys 
i Bendruomenės pasitarimą bu
vo atvykęs su Rimu česoniu, 
kuris rengiasi vykti į Madridą. 
Cėsimis atidžiai skaito įvairias 
knygas apie Lietuvos okupaciją, 
nes nori būti gerai informuotas 
apie karo’ pradžios įvykius.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
- AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chic<gof

Lietuviu

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVE. TeL: YArd* 7-3401

TeL: OLympic 2-1002

BUTKUS - VASAITIS
1446 bo. 50th Ave, Cicero, HL

4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

%

Tel.: V Ards 7-U38 -1138

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE.

DR. ALDONAI ŠLIURAITEI 
mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškiame jos seseriai kuratorei 
Ipatijai Yčicnei-Žiūrienci su šeima, broliui inž. Vy
tautui šliupui su šeima ir kitiems giminėms bei 
artimiesiems.

LIET. EV. REFORMATŲ’ KOLEGIJA

------ --------------

4

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4418

r

3354 So. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911
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Amerikos Lietuviu Dailininku . aš rėmiausi, bet

Amerikos Lietuvių Dailinin
kų Sąjungos narių dailės darbų 
paroda ruošiama š. m. lapkričio 
7 dieną, penktadienį, Čiurlionio 
Galerijoje, Ine., 4038 Archer 
Avė. Atidarymas 7 vai. vakaro.

Amerikos Liet. Dailininkų Są
junga gyvuoja 24 metus ir da- Į 
bar tebetęsia savo kūrybinį dar
bą. Turi-arti trisdešimties na
rių, tik ne visi nariai šioje paro
doje dalyvauja dėl tolimų dis
tancijų. Dalis narių apsigyveno 
Floridoje ir kitur. Tačiau Są
junga pasipildo naujais nariais.

Ši paroda žada būti įvairi. Du 
nauji mariai: Eglė Rūkštelytė- 
Sundstrom ir Edwardas Walai- 
tis, dalyvauja šioje parodoje. Vi
so dalyvauja 11 Sąjungos narių, 
išstatydami po keturis darbus.

Spausdinamas iliustruotas pa
godos katalogas. Paroda tęsis po 
?ą savaičių ir gali būti pratęs- 
a. Sąjungos nariai buvusius 
Jiurlionio Galerijoje, Ine. pa- 
zeikslus atsiima.
Meno bičiuliai maloniai kvie- 
•iami atsilankyti Į parodos ati- 
iarymą ir pamatyti mūsų dai- 
ininkų vėlesniąją kūrybą.

EDWARDO WALAICIO
PARODA

Lapkrico 2 d. Balzeko Lietu
viu kultūros muziejuje rengia
ma įžymaus akvarelisto dail. 
Edv/ardo Walaicio darbų paro
da.
PRANO GAILIAUS PARODOS

Dail. Pranas Gailius gimęs 
Ijetuvoje, Mažeikiuose, 1928 m. 
Nuo 1945 m. Pranas gyvena Pa.1 
ryžiuje- Tapybą jis studijavot 
pas garsųjį prancūzų dailininką 
Femand Leger, o litografiją 
— Ecolc Nationale des B'eaux- 
Arts. Jo darbų parodos ruošia- ‘ 
mos spalio-lapkričio mėn. Cle-, čiūnas atidarė dantų gydymo 
velando ir Detroito lietuvių ko- kabinetą 4912 W. 1 Ith Št.,' Ci- 

į cero, tel. 656-2441.

—- Lietuvių Fondas paminės 
mirusius narius gedulingomis 
pamaldomis Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje lapkričio 2 d. 12 vali.

— Teatro festivalio atidary
mas įvyks lapkričio 26 d. 7:30

— Dc Ch.-.r!es Šarūnas šiau-

lonijose.
HERMAN PAVILONIO

PARODA ■

Los Angeles, Kalif. Whittier i 
meno galerijoje spalio mėnesį^ 
buvo surengta dail. .Hermano! 
Pavilonio darbų paroda. Išstaty- I , 
ta grafika ir tapyba. Dail. H.> val. vak. Jaunimo centre. Po 
Pavilonis yra Amerikos Lietu- atidarymo bus Humoro' vakaras, 
vių Dailininkų Sąjungos narys, datyvaujant aktoriui Vitaliui
Pavilonis yra Amerikos Lietu atidarymo bus Humoro' vakaras,

Žukauskui. Lapkričio 27 dieną

BALZEKAS MOTOR’S 
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

ft

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už §3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

2 vai. -popiet Čikagos Jaunimo 
Teatras vaidins Liūdo Dovydė
no komediją “Jeigu mes rasim 
uranijaus” ir Aloyzo Barono 
vieno veiksmo vaidinimą vai
kams “Diena prie ežero”. Reži
suoja Darius Lapinskas ir Lai
ma Rastenytė-Lapinskienė.

— Sol. Prudencija Bičkienė 
dainuo's Amerikos Lietuvių In
žinierių ir Architektų S-gos Mo- 

1 terų skyriaus ruošiamame ban- 
] kete lapkričio 1 d. Tautiniuose 

Jį j namuose. Solistei akompanuos 
;!}muz. A. Kaminskas. Skyriaus 
i į 1 pirmininkė Birutė Briedienė re- 
| j zervuoja vietas.

— Vasario 16 gimnazijoje šį
met mokosi trys mokiniai iš Či
kagos: Nelda Žiliūtė, Albertas 
Kiela ir Darius Ramonas.

— KLB šalpos Fondo HamiT 
totio skyriaus ruošia vajaus už
baigimo balių lapkričio 8 dieną 
Jaunimo Centre. Meninę pro
gramos dalį atliks “Gjwataro” 

į šokėjai, vad. G. Breichmanienės, 
ir Otavos mergaičių chorelis 
“Bamunėlės”, vadovaujamas 
Rūtos všiulytės. Po programos 
— šmagūs šokiai, grojant ge
ram' orkestrui. Bus bufetas, 
įvairių gėrimų baras, laimei iš
mėginti turtinga loterija ir lai- 
■taės staliukai. Gautas laimės 
staliukas iš S. S. Rakščių. Ba
liaus metu įvyks tradicinis lie
tuvių aibturientų pristatymas 
lietuviškai visuomenei. Visi ąbi-

įžangai, kuria 
tik kruopščiai dėsto neesminius 
Vliko narių — politinių grupių,1 
kitų organizacijų pasikeitimus ir 
1945 m. liepos 3 d. bei 1964 m. j 
gegužės 22 d. nutarimus, nors tie 
pasikeitimai ir nutarimai visai ( 
nepalietė Vliko, kaip lietuvių

i tautos atstovybės, esmę.
Į Taigi, Vliko teisinės sampra- _ 

tos pagrindinis dėsnis, išdėsty-, 
tas 1944 m. vasario 16 d. dėklą- ■ 
racijos įžangoje, tebegalioja ir; 
Vlikas tebėra rusų pavergtos , 

. lietuvių tautos atstovybė.
I Ž'noma, neblesse oblige — pa 

turim tai yra prašomi užsi regis t- dėtis įpareigojai. Vliko vadovy- 
ructi pas J. Pleinį tel. 519-5372. ■ bė privalo suprasti savo atsako- 

————--------- | mybę, garbingai atstovauti mū-
. , . . su tautai ir vengti pasitaikančių

Atsiųsta paminėti negerovių. Iš antros pusės, kas 
ci-fr-T-r- <TiMc v • be rimto’ teisinio pagrindo šiais 

i • J" ■ ,Pa 101 sunkiais lietuvių tautai laikais 
viešai griauna Vliko teisinę es
mę, mažina jo kompetenciją, 
kenkia Vliko vykdomoms Lietu
vos laisvinimo pastangoms...”

Draugo pridėtas sekantis prie
rašas.

“Red. pastaba. Abiem pusėm 
kalbamu reikalu pasisakius, dis
kusijas baigiame”.

Atrodo, kad pati redakcija 
savo nuomonės neturi — ar ne
drįsta pasisakyti, ir nieko dėta 
kad leido Br. Nemickui paskleis 
ti niekinimus prieš Vliką.

P. š.

lietuvių tautos atstovybė.

numeris; leidžia Lietuvių Skau-' 
tų Sąjungos Pirmi ja. redagup-; 
ja Alė Namikienė. Redakcijos' 
kolegiją sudaro Antanas Dund- 
zila, Sofija Jelionienė, Ginta 
Remeikytė, kun. Antanas Sau- 
laitis, Robertas Vitas, Vladas 
Vijeikis ir Bronius Žalys. Kalbos 

’priežiūra — Juozo Plačo. Ilgu 
straipsniu paminėtas ir pagerb
tas vyr. sktn. Mykolas Naujo
kaitis už nenuilstamą veiklą or-į 
ganizacijojė ir už darbuotę dėl ] 
Lietuvos laisvės pirmc’sios bob | 
ševikų okupacijos metu. Užten
ka tik paminėti, kad M. Naujo
kaitis keturis kartus su slapto
mis žiniomis, perėjo Lietuvos- 
Vokietijos sieną ir buvo trim šū- į 
viais sužeistas. Visa kita me
džiaga, gausiai iliustruota, yra 
skoningai išdėstyta 24 žurnalo 
puslapiuose sudaro labai pa-

j kiasi, paliepė asistentui nueiti 
pratybas. ięapįtoilą įr atkreipti jo dė-

DEO GRATIAS

ESTAT
Namai, Žemė — Pardavlraul 
REAL ESTATE FOR SALI

w Namai, žemi — Pardavlimri
REAL ESTATE FOR SAL*

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM! 
xB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

->£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKĄS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7*7

L BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA J

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 

: Maplewood. Labai tinka giminingoms
’ šeimoms.

• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

Pasibaisėtinos audros metu: 
: laivo keleivių tarpe buvo’ ir tū-j 
las vyskupas su savo asistentu 
kunigu. Vyskupas, girdėdamas

. . v * » įveliij j UI A11111XVCX1 ULGULiauoiai

trauklų ispudj. Ypač tenka pa- kiasį b ė asistentui nueiti 
girti lituanistines j—x- ’—
Skautų Aidas kainuoja metams 
•$5, pusmečiui $3. Administra
torė Malvina Jonikienė, 6346 S. 
Washtenaw .Ave, Chicago, IL 
60629.

I

mesį į įgulos jūrininkų nešvan- 
f kų keikimąsi. Kapitonas išklau-

i sęs šią pastabą pareiškė: Į
— Kunige, pasakyk vyskupui, | 

kad kol jūrininkai keikiasi, tai j 
laivo padėtis nėra grėsminga.

Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

DĖMESIO
62-80 M. AAAŽIAUS VAIRUOTOS
Tiktai $120 pusmečiui automobi 
Liability -apdraudimas pensininką 

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVI.
523-8775

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medži 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce 

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. K ?dzie Avenue

Tel. 776-8505

NEIGHBORHOOD
REALTY GROUP

U.S.AT
We’ll help you make the right move.
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TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jono 8:32

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS 

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Bex 321
• Oak Lawn, I1L 60454

VIETOJ DRAUGO, ATVIRAS DauS blogiau, kai nustoja keik 
LAIŠKAS NAUJIENOMS Į «s ir pradeda melstis. Paprašyk

(Atkelta, iš I psl.)

dėstytai Vliko sampratai šiais žo 
džiais: “nedrįsčiau neigti, kad 
Vliko esmė buvo kone tokia, ko 
kią kolega Šmulkštys vaizduoja 
savo laiške”, tik jis mano, kad 
“dabar jau maža kas bėra likę 
iš tų Vliko principų, kurie buvo 
priimti Lietuvoje” ir nurodo be- 
ne devynis tų pasikeitimų atve-: 
jus: Aš dar galiu pridurti, kad 
Vliko įsteigimo metu buvę jo na 
riai — atstovai jau bene visi pa
sikeitė. Kas per beveik 40 metų 
nesikeičia? Bet ar dėl šių visų 
priežasčių Vlikas nustojo teisi
nės esmės? Anaiptol!

: Kolega Bronius Nemickas ne
sako, kad buvo pakeista 1944 m. 
vasario 16 d. Vliko deklaracijos

vyskupą, kad eitų į kabiną ir
■ melstųsi.

Po kurio laiko vyskupas pa
siunčia asistentą deniu patirti 
kaip elgiasi įgulos jūrininkai. 
Asistentas grįžęs praneša:

— Keikiasi dar daugiau.
Tai išgirdęs, vyskupas ramiai 

atsisėdo į fotelį; ir giliai .alsi-, 
dusęs tarė:

— Deo Gratias (Ačiū Dievui),)

1

I

MARIJA NOR

ĮĖJIMAS IR IŠĖJIMAS

Tūlas džentelmenas mėgina, j 
įeiti į Monte Carlo kaziną, bet 
durininkas jį sustabdo ir nenori 
įleisti.

— Atleisk, pone, bet be kak
laryšio įeiti negalima.

— Kaip tai? — pykteli su-: 
stabdytasis. — Štai tenai, ma
tai, net be marškinių. Kodėl 
jam galima? j

— Atsiprašau, bet jis neįeina, 
o išeina, — ramiai paaiškina 
durininkas.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO. ■
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600

DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAVIMAS *• 

Nėra darbo permažo. Visus paimu 
Iš lauko ir vidaus. 

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

s.

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 6<Hh Street 
Tel. REnublic 7-1941

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

MAINTENANCE MAN
Experienced full time machinery 

and building maintenance. 
Excellent benefits. 
Call: Mr. GEORGE 

463-8500

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

2608 Wert 68t* St, Chicar®, RL <M2I • TeL WA M78T 
Diaelix pa al rinkimu geroc rūilet {vairių prekių.

MAISTAS Ii EUROPOS BANDELIŲ

Pt

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1501 W. 6Hh St, Ch’eago, DL W«2t, — Tel WA 1-2Į17

renting IN GENERAL 
Nuomos

Logika

Pašto tarnautojas aiškina vie
nai merginai, kad laiškas esąs 
persunkus ir ji turi užklijuoti 
dar vieną 15c. pašto ženkliuką.

— Gerai, — sutinka ji, — bet 
aš nemanau, kad užklijavus ant
rą ženkliuką laiškas palengvės.

— Kaip galvoji, ar bus tre
čias pasaulinis karas?

— Ne, nebus. Bet kova dėl tai
kos bus tiek smurtinga, kad ne
bepaliks. akmens ant akmenio.

ir

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

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

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa-

adresas: ’ 
Campbell Avė.

PRIE 73-čIOS IR KEDZIE

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tol. 254-7459 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pre- 

tymai ir kiloki blankai.

antrame aukšte išnuomojamas 
butas suaugusiems, be jokių 

gyvuliukų.
Skambinti 776-4743 

po 6 vai. vakaro.KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
išruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos* 
šleista knyga su legališkomis 
ormomis.

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje 

! 739 South Halsted St., Chica- 
'o, ILL. 60608. Kaina $3.00.

Paslauga daktarui

— Sunku pasakyti, kokia li- 
»a tamsta sergi. Gali būti, kad 
:ia kaltas alkoholis.
'*— Gerai, daktare, aš ateisiu, 

kai tamsta būsi blaivus.

4

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent > 
3208/2 W. 95th Si 
Ev.rg, Perk, UI. 
60642, - 424-8654 V

SUM *•••

•••••Al

Slate Facm Fire and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street

Chicago, Hl. 60628
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