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ŽMONĖS DAUGINASI BILIJONAIS
Šiandien daugiau kaip 4 bilijonai; 

dar po 33 metų bus astuoni
BONA. — Jau daugiau kaip keturi bilijonai (milijardai) žmo

nių gyvena šioje planetoje. Tuos skaičius patvirtino Jungtinės 
Tautos. Prieauglio ratos dabar yra kasmet po 2.1 nuošimčių. 
Atrodo prieauglis nedidelis, bet jis reiškia, kad tuo tempu dau
gėjant, dar po 33 metų ant Žemės gyvens aštuoni bilijonai.

Dabar kiekvieną valandą gim
sta po 800 naujo prieauglio; per 
vienerius metus žmonija padau
gėja 80 milijonais, žmonija ne- 
bedaugėja, nebepriauga, o sta
čiai eksploduoja. Didžioji žmo
nijos nelaimė ne atominis karas, 
o gyventojų “ekspliozija”. Dėl 
viso kito galima šiaip taip su
sitarti, bet ne dėl žmonijos prie
auglio kontrolės, kalbama Jung
tinėse Tautose.

Kristaus gimimo metais, tai 
yra prieš du tūkstančius metų, 
mūsų Žemėje gyveno apie 250 
milijonų. Iki 17 šimtmečio vi
durio žmonija padaugėjo dvigu
bai, tai yra iki 500 milijonų ar
ba pusės bilijono, taigi truko 
1650 metų, kol žmonija iš ber- 
taimo bilijono padaugėjo iki pu- 
sės^flijonor - -'■ -

Tik praeito šimtmečio vidury
je žmonija pirmą kartą pasiekė 
vieno bilijono (milijardo) skai
čių. Žmonijos ekspliozija prasi
dėjo nuo šio šimtmečio pradžios: 
1930 metais jau buvo du bilijo
nai, 1960 metais 3 bilijonai, o 
1975 metais 4 bilijonai, ir eks
pliozija nesulaikomai didėja. Net 
didžiausioji “kruvinoji pirtis” — 
Antrasis Pasaulinis Karas, ku
riame žuvo 50 milijonų žmonių, 
nei kiek nesulėtino, nes karui 
pasibaigus žmonių buvo daugiau 
nei karui prasidėjus buvo. Vien 
Indija kiekvienais metais turi 
prieauglio daugiau negu kad 
Australija turi gyventojų. Pa
saulinio banko prezidentas Ro- 
bert S. McNamara pasakė: “Per 
šešis ir pusę šimtmečių žmonija 
žemėje stovės po vieną žmogų 
kiekviename ketvirtainio metro 
(jardo) plote... Tai yra vizija, 
prieš kurią ir pats pragaras (In
ferno) išblykšta.

Žmonijos vislumas nėra vie
nodas aplink žemės kamuolį. In
dustrinėse šalyse prieauglis yra 
žymiai sumažėjęs ir sulėtėjęs, 
bet žaibo greitumu jis didėja 
ten, kur skurdo daugiausia. At
silikusiose Azijos, Afrikos ir 
Pietų Amerikos šalyse, kur nau
jasis gyventojų derlius, toli dau
giau kaip pusė tebėra jaunesnė 
kaip 15 metų amžiaus. Tikras 
pragaro katilas, kuriame tie žmo
nės įmerkti: juo žmonių daugėja, 
juo skurdas didėja, bet prieaug
lis visiškai nekontroliuojamas.

Erdvės, žaliavų ir maisto pro
duktų dar po šimto metų nebe
užteks. Žmonių gyvenimas pa
metė savo natūralų balansą. Lyg
svara tarp gimimų ir mirimų, il
gus šimtmečius tvėrusi, šiandien 
yra dingusi. Kiekvieną minutę, 
kiekvieną mėnesį, kiekvienais 
metais žmonių dvigubai daugiau 
gimsta negu miršta. Tik du me
todai galėtų išgelbėti, būtent 
gimimus ir mirimus subalansuo
ti; arba mažiau žmonių turi 
gimti arba daugiau mirti.

♦ William F. Buckley mano, 
kad Portugalija yra pilietinio 
karo išvakarėse. >

IŠ VISO PASAULIO

FARGO, N. D. — Dėl dažnų 
šiltų lietų vasaros pradžioje, 
Raudonosios upės pakraščiais 
ir bendrai Dakotoje prisiveisė 
daug uodų (moskitų), kurie 
yra apsikrėtė “miego liga” ir 
siurbdami žmonių kraują tą 
žmogų apkrečia. Vieno miega
mąja liga apkrėsto žmogaus 
mirtis sujudino sveikatos ap
saugos institucijas. Uodams 
išnaikinti visos uodų peryklos 
purkš<3amos chemikalais, o 
gyventojai paskatinti saulei 
nusileidus be reikalo nevaikš
čioti laukan. Turint eiti pata
riama apsirengti, kad moski
tai’nerastų neuždengtos vietos. 
Be to patariama gyventojams 
apsčiai vartoti “vaistus”, nuo 
kurių uodai bėga.

WOOSTER, Ohio. — Jung
tinių Tautų Pasaulio Maisto 
Tarybos vykdomasis direkto
rius viešai pasakė, kad “ame
rikiečiai turi imtis darbo pa
sauliui maitinti, jei nori tai
kos”. “Mes nebeturime laiko 
lėtoms procedūroms?, perspė
jo direktorius Dr. John Han
nah kalbėdamas Ohio Agrikul
tūros Tyrimo centre.

COLLEGE STATION, Texas. 
— Pasiūlymas uždrausti dar 
du pasėlių parazitams naikinti 
žemės ūkyje naudojamus che
mikalus — chlordane ir hepta- 
chlor gali sukelti maisto kai
nas labiau kaip kviečius So
vietų Rusijai pardavus, pers
pėjo Dr. L. S. Pope, agrikul
tūros profesorius Texas uni
versitete. Chlordane ir Hepta- 
chlor vieninteliai pesticidai 
pasėliams nuo vabzdžių apsau
goti, kaštuoja nuo 11 iki 43 
centų akrui lauko apdulkinti; 
kitokius pesticidus vartojant 
kaštuotų nuo $5.80 iki $12 vie
nam akrui.

BALTIMORE. — Werner 
von Browm, pasižymėjęs vokie 
tis mokslininkas, kurs pagel
bėjo Jungtinėms Valstybėms 
iš Sovietų Rusijos atgauti pir
menybę erdvių tyrimo progra
moje, dabar taisosi po vėžio 
operacijos, kuri jam buvo pa
daryta John Hopkins ligoninė
je. Jis yra 63 metų amžiaus. 
Jam buvo išpjautas piktybinis 
auglys. Į klausinėjimus ligoni
nė tik tiek atsakė, kad Dr. 
Brown jau atsikelia ir pavaikš 
čioja.

NEW YORKAS. — Daniel 
Moynihan, JAV-bių ambasado 
rius Jungtinėms Tautoms, pa
sakė kad Amerikos išstojimas 
iŠ JT būtų “visų blogiausias 
dalykas”. Geriau padarytume 
jei tokių kalbų apie JAV išsto
jimą nė nekalbėtume, pasakė 
Moynihan.

Baltimorės savivaldybė nutarė savotiškai paminėti Amerikos 200 metę nepriklausomybės sukaktį. 
Ji nutarė baltai nudažyti visus 300 miesto hidranty. Paveiksle jau matome papuoštus hidran
tus, o tretįjį šiandieninis Baltimorės menininkas bando aprėdyti baltai ir pridėti senam hidran

tui mūšy laiky abejotiną šypseną.

Komunistuojantis generolas Carvalho jau 
pradeda kaltinti pačius komunistus

LISABONAS, Portugalija. — Savaitės pradžioje dūmais nu
rūko visa eilė šiaurės Portugalijoje buvusių komunistų partijos 
centrų, o praeitą naktį sudegė Arcos de Vadeves miestelio trijų 
aukštų partijos centras.

Trečiadienio pavakare į mies
telį susirinko didokas apylinkės 
ūkininkų būrys, apie trys tūks
tančiai. Jie įspėjo į partijos cen
trą ir viską jame išdaužė ir su
naikino.

Pradžioje jie namo nelietė, bet 
už poros valandų sugrįžo ir na
mą padegė. Nei policija, nei ka
riuomenė negali sulaikyti savo 
ateitimi susirūpinusių portugalų.

Ūkininkai nori tikros 
demokratijos

Portugal!js ūkininkai kentė
jo 40 metų griežta dešiniųjų dik
tatūrą. Dabar jiems bandoma 
primesti komunistinę diktatūrą. 
Miestelėnai ir kaimiečiai neno
ri klausyti apie jokią diktatūrą, 
net jei ji pavadinta “liaudies de
mokratiją”.

Jie nori tokios demokratijos, 
kur šimtmečiai veikia Anglijoje, 
Šveicarijoje ir kituose kultūrin
guose kraštuose. Portugalijoje 
nebuvo komunistų, kai reikėjo 
vesti kovą prieš Salzburgo dik
tatūrą, o dabar jie Maskvos pi
nigais nusisamdo miesto centre 
geriausius namus ir skleidžia 
savo propagandą.

Garnizonų ultimatumas 
turi įtakos

Garnizonų viršininkų ir ūki
ninkų daugumos 4 dienų ultima
tumas turi įtakos į dabartinius 
krašto valdytojus.

Komunistai žino, kad jie nepa
jėgs įveikti gerai organizuotų 
Portugalijos garnizonų.

Gen. Otelo Carvalho, kuris ry
žosi Lisabono centre padaryti 
didžiausią koncentracijos stovy
klą, dabar kaltina pačius komu
nistus dėl neramumų Portugali
joje. Jis patarė komunistams 
neerzinti krašto gyventojų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

.* Iš pavergtos Lietuvos atei
nančios žinios sako, kad ši va
sara buvo šilta ir nepaprastai 
graži. Praeitais metais daug li
jo, bet šį metą oras gražus. Vie
tomis kviečiai jau nupjauti ir 
pradedami piauti rugius.

♦ Amerikoje už vieną nailo
ninį ploščių, skėtį, skepetaitę ir 
porą kojinių buvo sumokėta 24 
doleriai, čia įeina ir šių daiktų 
persiuntimas. Siuntinys oro paš
tu- ėjo tris mėnesius, o gavėjas 
turėjo užmokėti tokius muitus: 
už ploščių — 30 rublių, už skėtį 
6 rublius, už skepetaitę 7 rublius, 
o už kojines — 1 rublį. Rusų 
muitas du kartu didesnis, negu 
prekių kaina.

Jungtinių Tautų sekreto
rius Waldheim paprašė 737 mi
lijonų dolerių ateinančių metų 
organizacijos biudžetui.

♦ Marquette Parko Lietuvių 
namų savininkų vicepirminin
kas Algis Barakauskas šeštadie
nio rytą, 10 AM, prie 71-mos ir 
Richmond gatvių šaukia demon
straciją.

♦ Vikingas Išskris j Marsą 
tiktai ketvirtadienį. Kol taisė 
vieną ratuką, baterija išsekė.

♦ Tajaua premjeras pranešė, 
kad Amerikos karo jėgos pasi
trauks iš Tajaus teritorijos atei
nančių metų kovo mėnesį.

JERUZALE. — Pinhas Sa- 
pir, vienas iš Izraelio steigėjų 
“tėvų” ir šiaip gabus politikie
rius, mirė širdies ataka sulau
kęs 68 metus amžiaus. Jis buvo 
nuosaikiųjų izraelitų lyderis.

37 milijonai žmonių 
piktadarių aukos

WASHINGTONAS. — Teisin
gumo departamento surinktomis 
žiniomis, 37 milijonai žmonių 
Amerikoj nukentėjo, buvo aukos 
piktadarių 1937 metais.

Praeitą trečiadienį išleistame 
biuletenyje parodyta, kad dau
giau kaip 40 nuošimčių užpuoli
mų buvo apiplėšimai, prievar
tavimo, apiplėšimų, vagysčių, už
puolimų ir įsilaužimų padaugė
jo per tris kartus. Departamen
to studijos rodo, kad juodžių tar
pe piktadarysčių yra žymiai 
daugiau kaip baltųjų tarpe.

Pusberniai tarp'16 ir 17 me
tų amžiaus nusikalsta daugiau
siai; sekanti grupė yra negerai 
vaikai nuo 10 iki 15 metų am
žiaus. Mažiau gavo nukentėti 
pensijon paleistieji, virš 65 me
tų amžiaus. Nuo plėšikų — įsi- 
laužikų daugiau šeimos nuken
čia šeimos, teturinčios iki $3,000 
metinių pajamų, mažiau šeimos, 
gaunančios metinių pajamų iki 
15,000 ir daugiau.

Pirmoji angliakasė
SPRINGFIELD, Ill.. — Tay- 

lerville miestelio gyventoja yra 
pirmoji certifikuota moteris Ili
nojaus angliakasė, kaip pranešė 
Kasyklų ir mineralų departamen
tas. Pirmąjį certifikatą anglims 
kasti gavo Jeanette Beeman, 27 
metų amžiaus. Certifikatas lei
džia jai kasti anglis šachtos ir 
paviršiuje.

NEW YORKAS. — Barbara 
Krolik 25 metų viename Man- 
hattano viešbutyje devintame 
aukšte iššoko pro langą ir ne
užsimušė. Policijos pranešimu, 
ta moteris Miss Krolik krisda
ma pramušė viršum įėjimo du
rų stogelį ir pataikė ant tuo 
momentu praeinančios kitos 
moters Miss Berman. Tie du 
kritimo kliuviniai išgelbėjo 
Miss Krolik. Abidvi nugaben
tos į ligoninę.

KISINGERIS RENGIASI SKRISTI
Į ARTIMUOSIUS RYTUS

Žydai sutinka atiduoti egiptiečiams Mitla 
kelia ir Abu Rudeis žibalo versmes

WASHINGTONAS, D. C. — Egipto prezidentas Sadatas pa
tenkintas paskutinėmis Izraelio valdžios padarytomis nuolaidomis 
laikinosios taikos reikalu. Jis norėtų, kad Izraelio karo jėgos pa
sitrauktų iš visų Sinajaus žemių, bet jam jau patinka ir pasku
tiniame kabinete nutartas pasitraukimas.

Prasidėjo kovos 
Timor saloje

LISABONAS, Portugalija. — 
Iš Timor salos ateinančios žinios 
sako, kad praeitą trečiadienį pra
sidėjo kruvinos kovos Dili mies
te, salos sostinėje.

Praeitą pirmadienį vietos De- 
.mokratų Unijos atstovai parei
kalavo iš kariškių, kad jie per
leistų valdžią ir leistų gyvento
jams paskelbti Timor salos ne
priklausomybę. Portugalijos ka
riai savo šeimas sudėjo į laivus 
ir išsiuntė į Australiją, Darwino 
uostą.

Tuo tarpu kariai gavo įsaky
mą iš centro, draudžiantį atiduo
ti valdžią Demokratinės Unijos 
atstovams. -Maištininkai užėmė 
radijo stotį ir aerodromą, bet 
kariai dar tebevaldo kareivines 
ir svarbiausius Dili miesto val
džios namus. Nepriklausomybės 
šalininkai labai blogai ginkluoti.

Žmonių grobikų 
nauji metodai

YORKTOWN HEIGHTS, N. 
Y. — Seagram likerių gamyklų 
savininkas Samuel Bronfman Jr. 
apie -1.7 bilijono vertės turtų 
paveldėtojas, buvo praeitą sa
vaitę pagrobtas. Tik po kelių 
dienų Bronfmano artimieji ga
vo’ iš grobikų pranešimą, kad 
Bronfman yra “palaidotas” su 
maisto, vandens ir oro atsarga 
dešimčiai dienų ir bus paleistas, 
kai už jį bus sumokėta $4.5 mi
lijonai išperkamųjų.

Po kelių dienų Bronfmano tė
vas gavo grobikų laišką, reika
laujant minėtos sumos pinigų, o 
kiek vėliau gavo magnetinę juos
telę, kurioje Bronfman Jr. grau
dingai prašo jį išpirkti.

Bilijonai gydymui
WASHINGTONAS. — Paruoš

tame federalinei valdžiai penkių 
metų plane nurodyta, kad dau
giau kaip 30 milijonų amerikie
čių, jaunesnių kaip 65 metų am
žiaus, neturi jokios sveikatos ap- 
draudos ir negali pasinaudoti 
socialine apdrauda aukštiems 
gydymo ir vaistų išlaidoms ap
mokėti. Pastebėta taip pat, kad 
daugelis JAV gyventojų neturė
dami pakankamos medicinos glo
bos, apserga įvairiomis ligomis, 
tokių tarpe ir venerinėmis. Tarp 
nepilnamečių “motinų”, kasmet 
apie 600.000 atvejų gimsta kū
dikiai, kurių apie ketvirtadalis 
yra su fiziniais ir psichiniais trū
kumais.

Pasirodo, kad Izraelio vyriau
sybė, Washingtono spaudžiama, 
nutarė atiduoti Egiptui Mitla 
kalnų tarpeklį ir Abu Rudeis ži
balo versmes. Egiptas tikėjosi 
gauti ir Gidi tarpeklį, bet Izrae
lis laikinai taikai tokių didelių 
nuolaidų dar nedarys. Principe 
Izraelis yra pasiryžęs atiduoti 
didelę daugumą Sinajaus žemių, 
bet tai bus padaryta, kai ®<np- 
tiečiai bus pasiruošę padaryti 
taikos sutartį su Izraeliu ir at
naujins prekybos ryšius.

Abu Rudeis yra vienintelės ži
balo versmės, kurias turi Izrae
lis. Dabartiniu metu tos vers
mės prietaisai dirba dieną ir nak
tį. Izraelis ištų versmių gau
na daugiausia žibalo, bet jos ne
pajėgia patenkinti visų moder
nios valstybės reikalavimų. Iz
raelis žino, kokios svarbos Abu 
Rudeis yra pačiam Egiptui. 
Egipte yra kitos žibalo versmės, 
bet Abu Rudeis verčia į pavir
šių patį geriausią aliejų. Tuojau 
po karo Izraelis pradėjo naudoti 
Abu Rideis žibalą. Karo metu 
ne vieną kartą Izraelio tankai 
naudojo šių versmių žibalą.

Sekretorius Henry Kissinge- 
ris, gavęs ambasadoriaus Simča 
Dimico. paskutinį pasiūlymą, 
tuojau jį perdavė Egipto prem
jerui Sadatui. Egipto preziden
tas džiaugiasi, kad Izraelis savo 
iniciatyva padarė šias nuolaidas.

Izraelis pranešė, kad jis su
tiktų pasirašyti trijų metų lai
kiną Egipto - Izraelio taikos su
sitarimą. Izraelitai nori, kad ši 
sutartis būtų galima pratęsti 
dar vieneriems metams, jeigu kil
tų reikalo. Bet žydai nori grei
čiau susitarti su Egipto vyriau
sybe ir baigti tarpusavi us karus. 
Išsprendus Egipto - Izraelio kon
fliktą, savaime išsispręstų ir Iz- 
raelio-Sirijos konfliktas. Jorda
nijai Izraelis siūlo sudaryti dvie
jų valstybių sąjungą. Izraelis 
mano, kad sąjunga būtų daug 
saugesnė Jordanijos karaliui, ne
gu nuolatinė kova tarp Jorda
nijos karo vadų.

Kisingeris yra įsitikinęs, kad 
dabar galima pasiekti laikinos 
taikos tarp Egipto ir Izraelio. 
Izraelis atiduoda egiptiečiams 
Mitla kainų kelią, o pats pasilie
ka Gidi kalnų kelią. Tokiu bū
du egiptiečiai galėtų įsiveržti į 
rytinę Sinajaus pusiasalio pusę, 
o izraelitai galėtų įsiveržti į va
karinę pusę, jeigu būtų reikalo. 
Jeigu Egiptas bus patenkintas 
dabartinėmis nuolaidomis laiki
najai taikai, tai Kisingeris skris 
į Artimuosius Rytus ir baigs 
nesusipratimus.

Šiltas, lis.
Saulė teka 5:55, leidžiasi 7:52.
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jeigu nebūtų buvę plačiai kal
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Italijos politinė tvaria^. Reikia 
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valdžią. šiandien Vienoje, toje 
socializmo tvirtovėje. Dollfuss 
pasiryžęs yra steigti šalies at-

VITAS MANELIS IR JURGIO
KRIKŠČIŪNO MONOGRAFIJA

Juozo Audėno redaguota prof. dr. agr. Jurgio Krikščiūno mo
nografija jau perleista per Naujienų dienraščio 55 atkarpas. Tai 
ue tik redatoriaus, bet ir daugelio bendradarbių didelis darbas. 
Toliau seks tik papildymai ir monografijos — knygos išleidimas.

Šia proga pažymėtina, kad prof. dr. agr. Vitas Manelis (1910. 
11.17—1965.VIII.2), kurio mirties dešimtmetis minimas dabar, 
buvo vienas iš pagrindinių redaktoriaus bendradarbių. "

Agr. Alfonso Indreikos žodžiais tariant (Draugas, 1975 m. 
rug. 7), Jurgio Krikščiūno monografijų sumanius leisti, Vitas 
Manelis uoliai rūpinosi atitinkamų bendradarbių parinkimu ir 
pats dar spėjo parašyti platų išsamų straipsnį: Prof. Jurgio Krikš
čiūno vaidmuo, nagrinėjant ir sprendžiant aktualias Lietuvos 
žemės ūkio politikos problemas. Taip pat jis davė ir kitiems sky
riams medžiagos.

Agr. Alfonsas Indreika minėtame straipsnyje, skirtame pa
minėti Vito Manelio mirties sukaktį, suteikia įsidėmėtinų žinių 
apie asmenį.

Nūdien, kai taip akivaizdžiai įsisiūbavęs mūsų visuomeninis 
nevieningumas, ypač tirščiau susitelkusiose vietovėse, labai pa
sigendama asmenybių, mus jungiančių, cementuojančių. V. Ma- 
jae'io turtingą asmenybę prisimenant, kaip ryžtingą ir nuoširdų 
kooperatininką, Pabaltijo valstybių vienybės idėjos puoselėtoją, 
gilaus proto, tvirtų idealų kupiną, tai jo ir panašių asmenybių 
minėjimas šiuo tarpsniu lieka didžiai prasmingas.

Žemės Ūkio Akademijoj baigęs mokslus, pasiliko toj pačioj 
mokslo institucijoj drauge su tarnybiniu darbu nertis į gilesnes 
studijas. Jo disertacinis darbas buvo studija apie Pabaltijo vals
tybių kooperatines pieno perdirbimo bendroves. Išeivijoje, Vogie- 
tijoje, taip pat profesoriavo Pabaltijo Universitete. Amerikoje, 
Chicagos universitete dirbo tyrimų .institucijos administraciniame 
skyriuje. Vėliau Įsigijo M. B. A. laipsnį ir dirbo Pacard Co. moks
linių instrumentų radijo aktyvumui matuoti gamybos įmonėje 
vadovaujamose pareigose.

V. Manelis, dar studijuodamas ŽŪA kooperatinius ir ekono
minius mokslus, rimtai susidomėjo kooperatiniu sąjūdžiu. Jis su 
žavesiu tikėjo kooperacijos idealistų skelbiamais žodžiais — ko- 

, operacija tai ugniakuras, prie kurio visi vienodai gali šildytis. 
Jis visu rimtumu susikaupė į kooperatiškų principų taikymą tautos 
ūkio sistemoj viso krašto, mastu. Jis ir praktiškai buvo daug įsi
jungęs į Lietuvos kooperatinę veiklą. Jzs

džiant daug neliesos mūsų jau-i 
nimui. Taip pat kai kurie tau
tininkai dabar skelbiasi naą bu
vę liberateitį cars tam yra pri-. 
versti panaudoti tikrai suktus, 
argumentus. Be to, pats Sme
tona savo kalbose mėgo kartoti, 
kad istorija yra gyvenimo mo
kytoja — historia ėst magistrą 
vitae, kaip jis mėgo išsireikšti, 
lotyniškai, ir pridūrė, jog rei
kia skaityti jos visi lapai, taigi 
ir patys juodžiausi.

Geriausi istorijos dokumentai 
yra paties veikėjo pasakytas ir 
parašytas žodis. A. Smetonos 
samprotavimams nušviesti pa
naudosime jo paties knygą “Pa-1 tyčiomis Smetona pasakė apie 
eoVvtu Pq/1 097 1 QQJY I ernviu

ga: drausminga auditorija, pa
klusnūs ir akh* gandonešiai, bet

Bet to« pat knygos pel. 248, 
“Penkiolikę Laisvės Metų* mi 
nint, kalboje pasakytoje per ra
dijo 1933 m. vasario 15 d. ir iš
spausdintoje “Lietuvos Aido”, 
1930 m. Nr. 39, taip sakoma:

“Kad būtų visuomenei pati
kimesnė, Tarybon buvo parinkta 
atstovų iš visokių srovių. — No
rėdama insistiprinti savo parei
goje, ji stengės gauti sau ir už
sienio lietuvių pritarimo” — ne-

sakyta Parašyta” (1927—1934), 
išleistą 1935. T-os knygos įžan
goje A. Smetona prisipažįsta, 
kad jis perredagavo savo kal
bas ir straipsnius, nes: “O aš 
noriu būti aiškus, lengvai skai
tomas ir kaip reikiant permano
mas“, — taigi, pasakyta, para
šyta ir dar pataisyta. A. Sme
tonos kalba palikta netaisyta, 
mano padaryti tik sakinių pa
braukimai.

Tuoj po perversmo dar tebe
veikė Seimas., Areštavus vals
tiečių liaudimnkų frakcijos sei
mo narį Jz. Pajaujį -(kaltinant, 
kariško perversmo ruošimu)., be 
Seimo sutikimo ir atsiklausimo, 
tai valst. liaudininkų frakcija 
įnešė skubotą. interpeEaeiją. VaL; 
džia pareikalavo^ kad Seimas pa-: 
smerktų Jz. Pajaujo sukiiimą,' 
bet Seimo dauguma pareiškė vy
riausybei ' nepasitikėjimą. -A. 
Smetona, užuot nušalinus vy
riausybę, paleido Seimą ir išlei-' 
do savo rašytą atsišaukimą'“Sū
nūs ir Dukters. Lietuvos”, kuris į 
atspausdintas oficiozo “Lietu-

srovių reikšmę visuomenės pa
sitikėjimui, bet jam dabar už
teko žandarų pasitikėjimo.

Kiek aiškiau A. Smetona pra
kalbėjo Lietuvos Tautininkų Są
jungos suvažiavime, 1931 m. ge
gužės 30 d., kuri buvo išspaus
dinta “Lietuvos Aido”, 1931 m.
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būti itališki dėsaiai, bet lietuvis-1 stovybę ne parti j ų, o organizuo
tas pavidalai”—natmeskime “ita-'tos visuomenės pagrindais”. Bet 
liški” ir “lietuviškas” žodžius, j to dar-negana. Jis kalba apie 
kaip klaidinančius bei neatitin- 
kančins tikrovei ir mes gausime 
nuagai.piiką tiesą: Fašistinis tu
rinys, tautinirikiška, tiksliau 
smetoniška, forma.
’ Komėnistai taip pat tvirtina:

gos 269—271 psl.,’kur sakoma: 
^‘Seimo dauguma — naudinin

kų, socialdemokratų, lenkų, žy
dų ir klaipėdiečių frakcijos — 
ne tik jo nepasmerkė, bet dar pa
reikalavo iš valdžios, kad paleis
tų iš kalėjimo atstovą, ir jai pa
reiškė nepasitikėjimo”. Tuo sa
vo aktu A. Smetona nusikalto 
konstitucijai, nes nepaskelbė ki
tų Seimo rinkimų ir jis nuėjo 
fašizmo keliu. Demagogiškai A. 
Smetona bando mesti liaudinin
kams ir socialdemokratams ne- 
patriotizmo šešėlį, kad tos par
tijos susidėjo su tautinėmis ma
žumomis, nors jos buvo iš pilna
teisių Lietuvos piliečių ir jų Sei
mo atstovai teisėtai išrinkti. Tas 
Smetonos išsireiškimas vėliaus 
nuodijo lietuvių ir tautinių ma
žumų santykius.

Per neapsižiūrėjimą Smetona 
paaiškino to mete savo vaidme
nį su Seimu tos knygos psl. 243, 
kalboj “Valdžios Dešimtmetis”, 
kuri buvo atspausdinta “Lietu
vos Aido”, 1928 m. Nr. 233 
(“Lietuva” jau dingo — liko tik 
jos aidas...). Ten taip pasakyta:

“Bet dar senų senovės filo
sofas Pitagoras pasakęs, kad 
šventovėn ateina nevieni pamal
dieji : ateina vieni melstus, kiti 
savo papuoštų rūbų parodyti, ki
ti pagaliau vogtų. Ir Vilniuje 
Aušros vartuose, kur budi alto
riuje šv. Mergelės stebuklinga
sis paveikslas, pasieniais para
šyta: Saugokitės vagių. Vadinas, 
taip būta senovėje, taip tebesa
ma ir dabar. Amžina tiesa. Vie
nas plikas demokratizmas nėra 
padaręs ir nepadarys šventovės 
iš valstybės”. — Taip, tikra tie
sa, ypač kada Į tą šventyklą įsit- 
sa, ypač kada į tą šventyklą įsi- 
liojimais, kuriems demokratija 
tėra priemonė fašistiniam są
mokslui.

Atsiradusią tuštumą užpildy
ti jis suorganizavo tautininkus 
ir Liet. Tautininkų 'Sąjungos su
važiavime, 1930 m. spalio 19 d., 
pasakytoje kalboje, kuri buvo 
atspausdinta “Lietuvos Aido” 
1930 m. Nr. 240 ir šios knygos 
psl. 303—304, tvirtinama:

“Valdyti būtų neįmanoma, jei 
visuomenė nepritartų. Čia daug

ma; koks gražus dviejų interna
cionalų — fašistinio ir komu
nistinio — sutapimas!...

Psl. 66 Smetona pasisako 
prieš liberalizmą todėl, kad jis 
internacionalinis. Tautos vadas 
išlindo, kaip jis pats rašo, iš Užu
lėnio balų, pelkių ir tamsių miš
kų, todėl jam galėjo atrodyti ci
vilizuotas pasaulis baisus ir pa
vojingas. Bet su laiku jis pa
mėgo tarptautinius skautus, ka
talikybę, sportą, pramonę, pre
kybą, literatūrą, meną ir fašiz
mą. Kaip tik priešingai: nie
kas tiek nekovojo už tautų lais
vę kaip liberalizmas. Lietuvos 
nepriklausomybė buvo tos kovos 
išdava. Smetona netyčiomis pri
pažįsta liberalizmui ir socializ
mui kreditą savo knygoje, “At
gimstant III”, kur prakalboje, 
1930 m. spalio 3 d^ jisai taip 
rašo:

“Kad nebūtų buvusi lietuviams 
grąžinta <1904 m.) rašto teisė, 
kad nebūtų Rusijos revoliucija 
<1905 m.) praskynusi laisvės ke
lio, tai Lietuva būtų vargiai ga
lėjusi pasinaudoti didžiuoju ka
ru ir atgyti savo nepriklausomą 
valstybę” — bet Smetona su sa
vo šalininkais kaip tik buvo prieš 
tą revoliuciją.

Nekęsdamas liberalizmo, par
lamentarizmo ir demokratijos 
Smetona nuolat nepraleidžia pro
gos juos pasmerkti. 1933 m. 
gruodžio 15 d. kalbėdamas Lie
tuvos Tautininkų Sąjungos su
važiavime, jis plačiau kritikavo 
liberalizmą. Kalba buvo per
spausdinta; “Lietuvos, .Aido”

Pietų Amerikos kraštus, apie Is
paniją ir daro išvadą:

■“Liberalizmo pamatai, išsky
rus Angliją ir Skandinavijos ša
lis, svyruoja visame pasaulyje. 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
tos free country Kongresas, duo
da diktatoriškų teisių savo pre
zidentui...” — Ir čia neaišku, 
ar tautos vadas tikrai neturi jo
kio supratimo apie USA san
tvarką?... Jis nesumini Belgi
jos, Olandijos, Luksemburgo, 
Šveicarijos demokratinių kraš
tų ir daro išvadą: “štai visuo
tinė demokratizmo ir parlamen
tarizmo krizė”!

“Insisenėjusi valdymo formai 
— parlamentarizmas — pergy- 
vena didžiausią krizę. Daugelyje 
kraštų seimo rinkimai eina muš-, 
tynėmis (esti ir užmuštų kaip

i perkąrą); partiniais dėsniais su
daroma valdžia vos laikosi, netu-i 
rėdama seimo daugumos. Seimaiį 
tik barasi ir nebepaslerika dar-' 
bo dirbtL Valdžia , gelbėdama; 
valstybės vairą, apsilenkia su’ 
konstitucijos dėsniais. Visur ne-' 
pastovu, netikra, nebėra pasiti
kėjimo parlamentarizmu ir jieš-į 
koma naujų šalies valdymo for-; 
mų. Taip esant atsirado fašiz-i 
mo idėja, netrukus -bus dešimt' 
metų kaip Italija valdos! jos, 
principais”.

Smetonai fašizmas pasitarnau
ja tik kaip moderniška forma"' ..........
jo paties senoms idėjoms, ku-; N?_285 .ir. šjos knyg°! 
rias jisai buvo pareiškęs darĮ 
prieš didįjį karą, dirbdamas .laik
raštyje “Viltis”.-Tuomet jo ko-' 
va pasireiškė fries pirmeivius 
ir socialistus., kartu su caro juo
dašimčiais, bet apie tai jis neno
ri prisiminti. - r-

Sekančiais metais, 1932 m. 
birželio 11 d. Liet. Tautininkų 
Sąjungos suvažiavime Smetona 
prakalbėjo visiškai atvirai. Ta 
kalba buvo išspausdinta “Liet. 
Aido” 1932 m. Nr. 131 ir mi
nėtos knygos psl. 319—315, var
du “Liberalizmas ir fašizmas”, 
kur Smetona taip rašo:

“Pietų Amerikoje nesiliauja 
revoliucijos, demokratiškai rink
tos krašto atstovybės tebever- 
čiamos. Maža kuo skiriasi ir Eu-

psl. 316—332, taigi ilgiausia iš 
■visų toje knygoje kalbų. Toje 
kalboje sakoma:

“Tačiau pavojus kraštui su
irti ir patekti komunizmo dikta- 
tūron iššaukė griežtai priešingą 
visuomenės sąjūdį. Ne socia
lizmas, o liberalizmas, jį pagami
nęs, yra kaltas, kad insisvyravo 
ndtvarka šalyje! Taigi reikia 
sudrausti partingoji laisvė, tvir
tai vieninga "valdžia turi tramdy
ti išjudintas minias”. — Tvirtai 
vieninga valdžia... su Jz. Pajau
jo, Tauragės, Petruičio, Alytaus 
sukilimais, skilimais su katali
kais ir Voldemaru, už metų bus 
gen. Kubiliūno kariškas bandy
mas, karo -policijos puskarinin
kių sąmokslas, vėliau ūkininkų 
streikai... vienybė. Tai jau ne 
ginčai seimuose, bet Smetona 
vistiek kartoja:

“Vieninga tauta su vienu va
du priešakyje! Toks šūkis pasi
girdo Italijoje. Ji buvo pirma 
didžioji šalis, kuri griežtai ko
munizmui atsispyrė. Italija pir
ma skelbė naują valstybės san
tvarką, pavadintą fašizmu. Mus- 
solinio laimėtas žygis Romon bu
vo smūgis liberalizmui”. — Tik
rovėje, fašizmas sudarė puikias 
sąlygas komunizmo pogrindžiui 
ir dabar komunistai Italijoje yra 
viena iš stipriausių partijų, bet 
diktatoriams, anot tos patarlės, 
po mūsų kad ir tvanas... Smeto
na negali atsidžiaugti fašizmo 
plitimu:

“Po Italijos ir kiti kraštai, 
kaip, vą, Lenkija, Jugoslavija, 
Lietuva, grasomi anarchijos, 
staiga pasisukę nuo liberaliz
mo ir ėjo prie vieningos autori
tetinės valdžios. Pagaliau ir Vo
kia, eilę metų gyvenusi Veima
ro konstitucija, ilgai kentėjusi 
nematytai žiaurią parlamento 
partijų kovą ir dar žiauresnius 
rinkimus, lydimus muštynių ir 
žudymų, nuslydo nuo liberaliz
mo pagrindų ir šiandien, Hitle- 

šistų pavyzdžiu seka”. — Ir Sme- rio vadovaujama, fašistiškai per- 
tona prieina galutinės išvados: sjtvarko ir kuria trečiąjį Reichą.

“Ne paslaptis, kad Tautinin-J Netrukus ir Austrija, gindamasi ( 
kų Sąjungai patinka dabartinė grasinančios Reicho inkorporaci-

serga, vietomis merdėja”.. di
džioji pasaulio spauda rašė, kad 
Vokios parlamentarizmas mer- 
dėjąs. Nacionalsacializnao srovei 
insigalėjus, ten .esą lankstąs ir 
valstybės vairas”—ir tuo Sme
tona džiaugiasi, ners kiekvienam 
protingam lietuviui Hitlerio įsi
galėjimas turėjo kelti didelio 
susirūpinimo. Bet toje kalboje 
mes toliau randame;

“Italija pirma suprato šią tie
są, pirma kritiškai invertino 
parlamento ir jo komponentų 
(partijų) skurdą. Jai. mat, pir
mai grasė pavojus suirti, pavo-' 
jus, pasireiškęs iš liberalinės 
tvarkos, virtusios netvarka. Lo
pyti parlamentas ar tautos at
stovybė daryti kitais pagrindais ? 
Fašistai turėjo drąsos nueiti šiuo 
antruoju keliu. O parlamenta
rizme inžiūrėjo fašistai aibes 
spragų. Partijų sistema — pa
senęs dalykas... Gelbėdamas Ita
liją, partijų ardomu, Mussolini 
ryžosi kurti tautos atstovybę 
kitais dėsniais, nekaip mokė li
beralizmas”, “Daugelis kraštų, 
kur pasvirusi parlamentinė sis
tema, yra susidomėję fašizmu. 
Vokiečių nacionalsocialistai fa- 
šisftų pavyzdžiu seka”. — Ir Sme-

J eigų minėtos citatos parodo 
labai liūdną Smetonos nuovoką 
apie tarptautinę politiką, tai 
tiesiog gėda skaityti tokį tautos 
vado tvirtinimą:

“Vokiečių nacionalsocializmas 
turi daug bendro, bet ir nemaža 
skirtumo, su italų fašizmu. Abe- 
jur kovai su liberalizmu davė 
progos insigalėjęs komunizmas, 
abejur sąjūdžio vadai — Italijoj 
Mussolini, o Vokioje Hitler — 
yra kilę iš plačiojo gyventojų 
sluogsnio, abu vadai drąsūs di
džiojo karo kariai, abu kovoje 
su komunizmu buvo remiami di
džiojo kapitalo — pramonės ir 
prekybos, abu, naudodamies:par
lamentine laisve, žygiuodami 
plačiai išsišakojusių drausmingų 
organizacijų priešakyje, vienin
gos tautos šūkiu yra paėmę, vy
riausia krašto valdžia”. — Sme
tona nepasako iš ko jis yra ga
vęs pinigų savo fašistiniam per
versmui, bet reikia stebėtis jo 
liūdnu bandymu iš tų dviejų 
tarptautinių nusikaltėlių pada
ryti kariškus herojus, ar girti 
jų pąnaudojimą parlamentinių 
laisvių toms laisvėms panaikin
ti, žmonių teisėms pavogti. Ka
da viso pasaulio didžioji spauda 
kėlė tų dviejų padarytais nusi
kaltimais žmoniškumui pasibai
sėtina triukšmą, tai Lietuvos 
vardu Smetona juos iškelia į pa
danges ! Dar blogiau, kad Sme
tona, kaip toliau seka iš jo kal
bos, buvo susipažinęs su Hitle
rio “Meint Kampf” (Mano kova) 
knyga ir žinojo kokiuos planus 
turi Hitleris pasauliui.

Po gen. Kubiliūno kariško per
versmo bandymo Smetona kal
bėjo K. Naumiestyje, Vinco Ku
dirkos paminklo atidaryme, 1934 
m. birželio 10 d. ir už savaitės 
Kaišiadoryse. Kudirkos Nau
miestyje jis trumpai-drūtai pa
reiškė :

“Mes niekam nepavydim lais
vės, bet reikalaujam tautiškos 
ir valstybiškos vienybės. Kas 
ją ardo, tam prievartos grieb- 
sitnės”. — Prievartos Kubiliū-

vieno iš jų nebaus,..
Kaišiadoryse per tautos dieną 

pasisako kiek plačiau ir nori 
gen. Kubiliūnui primesti kraš
to išdavimą:

“Tauta telkiasi krūvon ir tuo 
ji stiprėja. Ir labai nusideda 
tautai tas, kas šiokiais ar tokiais 
sumetimais mėgina ardyti jos 
vienybę, kėsinasi silpninti jos 
suburtą pajėgą! Paskutinis, vi
siems žinomas, invykis Kaune, 
siekęs per kariuomenę padaryti 
netvarkos mūsų mūsų valdžio
je, pažeidė tautos garbę ne tik 
mūsų akyse, bet ir kitur, paša
liečiuose. Gal ta kibirkštis, ga
lėjusi sukelti mūsų krašte gais
rą, buvo vėjo atpūsta iš svetimo 
kiemo”. — Bet pats Smetona 
buvo kalčiausias, nes jis įtrau
kė kariuomenę į perversmų li
gą ir jis pats perdėtai iššlovi- 
no Hitlerį. Kubiliūnui patiko 
Hitleris; geriau už Mussolini. 
Vėliau paaiškėjo, kad kai ku
riems Smetonos iškeltiems gene
rolams bei 
diktatorius 
munistas...

karininkams ■ patiko 
Stalinas, atseit, ko-

spalio 15 d. žemės 
pasakytoje

1934 m.
Ūkio Akademijoje 
kalboje, psL 98-101, Smetona iš- 
rikiuoja istorijos eigą fašistinės 
pasaulėžiūros naudai:

“Norint išvengti paklaidų, ten
ka dairytis istorijos perspekty
voje. Ten visa kinta, ten vieną 
doktriną, išaugusią laiko aplin
koj, pakeičia kita doktrina. Ro
mėnų latifundiją'pakeičia vidur
amžio feodalizmas, renesanso me
tu gimsta policinės valstybės ti
pas,' paskuhi ateina NVIII am
žiaus absoliutizmas,, pagaliau jį 
sutriuškina kapitalizmas, pasi
reiškęs liberalizmo forma, o štai 
dabar po didžiojo karo paliegusį 
liberalizmą stumia, nuo sosto fa- 
šizmas ir autoritetinė -valstybė”. 
— Bet tai gryna nesąmonė,'nes 
diktatūros ftėra: atžagarei viskas 
istorijos. žingsnis atgal i abso
liutizmą:' nekarūnuotą ir nekon
troliuojamą', patį tamsiausią ab
soliutizmą. Diktatoriai turi'da
bar daugiau galios,"kaip senovės 
karaliai. Tai ne progresas, bet 
regresas, žengimas atgal.

Liet. Taut. S-gos suvažiavime, 
1935 m. sausio 5 d., pasakytoje 
kalboje, -psl. 333—344, Smetona 
padaro įdomią klaidą; ,j.

“Šiandien žmonijos buitŲ le
mia kelios didžiosios valstybes: 
Anglija, Prancūzija, Vokia, Ita
lija, . Rusija,^ Japonija”. — Bet 
jis nesumini Jungtinių Ameri
kos Valstybių. Kodėl ? Mato
mai todėl,, kad tautos vado gal
vosenoje demokratinė Amerika 
yra palaida bala, bejėge, silpnu
tė ir neverta rimto dėmesio. Tuo 
tarpu tautos vadas iškelia fašis
tinę Italiją į ketvirtą didžiųjų 
valstybių eilę. T

Audrius Joniškis
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meniškai pažino, ’ skaitė jo straipsnius, knygas Ir klausėsi jo paskaito. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu Istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO ROKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VttNIšO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL
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PETRAS

POPULIACIJŲ SUKLESTĖJIMAS

lietui lašnoti per-

Anelei Kirvaitytei 
“šėriau, šėriau sau 
pagal dainos rit-

lietuvišku- 
aplinkoje 
Čikagoje 

avė.
O. Algminienė.

Žmonėms patinka skraidyti, sekti aviacijos manevrus ir džiaugtis aviacijos pasiekimais. Didokas 
amerikiečiu skaičius petys bando statyti lėktuvus. Anksčiau tai buvo neįmanomas dalykas, bet 
dabar yra didokas tokiy mėgėjy skaičius. Paveiksle matome Tony Mossie, Washington, Ind., 
gyventoją, kuris stato lėktuvo sparną. Jis tikrina, kad viskas būty pagal federalinės valdžios pa
našiu lėktuvy statybos nurodymus. Sparnas bus 13 pėdy ilgio. Jis tinka lėktuvams, kuriais no

rima nusileisti mažoje vietoje. Massie stato lėktuvą kartu su draugu Charlie Milligan.

2? . - 1 >»■ . v'ty -A’t • v’ • iė'’- -r'.■
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(Tęsinys)

Visuomeninis gyvenimo bū
das būdingas ne vien tik paukš 
čiams. Polinkis gyventi bendrai 
užtinkamas visose gyvūnų rū
šyse ir; visoje gamtoje pasireiš 
kia; įvairiomis formomis, pra
dedant atsitiktiniais susitiki
mais ir poravimosi laikotarpiu, 
baigiant ilgus metus išsilaikan 
čiomis tvarkingomis kolonijo
mis.
; Toks gyvenimas duoda daug 

pirmenybių: beždžionių banda 
savo apsaugai skiria .sargybi
nius^ paukščių vorai -lengviau 
privesti bėgti užpuoliką. Auko 
mis paprastai tampa užsižiop 
soję ar nuo voros atsilikę 
paukščiai. Visuomeninis gyve
nimo būdas padeda geriau veis 
tis. Pavyzdžiui, ondatros nega 
Ii normaliai veistis, jeigu jų 
tankumas mažiau nei viena po 
ra pusantro kilometro ilgio pa
krantės ruože arba 86 akrai 
(34,8 ha) balos, žuvys bū 
riuose lengviau išmoksta plau 
•kyti, nei pavieniui. Bitės savo 
sparnelių mostais vėdina avi
lius'.
/ "z

.'Bet koks vienos populiacijos 
skaičiaus didinimas paliečia ir 
kitas, kaimynines populiacijas, 
įeinančias į tą pačią bendriją. 
Jeigu visi vienos populiacijos 
nariai surinkti į vieną vietą ir 
jiems gresia tie patys pavojai, 
gali., atsitikti taip, kad išmirs 
.visa lokalinė populiacija.

{domus pavyzdys, susijęs su 
tankumo didinimu, neseniai 
buvo pastebėtas Filadelfijos 
zoologijos sode; kai kurių žin 
duobų populiacijų didinimas 
per aštuonetą metų privedė 
prie to, kad dešimt kartų padi
dėjo ir širdies susirgimų skai
čius. Mirties atvejų nuo pana
šių susirgimų nepasitaikė lig 
tol, kol zoologijos sodo volje
ruose nebuvo tokio didelio 
tankumo. Vos tik buvo sukur
tos tokios gyveninio sąlygos, 
populiacijos narių tarpusavio 
santykiai labai susikomplikavo, 
kilo šokas, prisidėjęs prie 
ūmaus širdies susirgimų pa
gausėjimo.

Pavojai, kurie tyko “perpil 
dytų” populiacijų, yra žinomi 
nuo seno. Tačiau egzistuoja ir 
atvirkštinis pavojus, susijęs 
su populiacijos p rare tė j imu. 
Klasikinis pavyzdys čia galėtų 
būti istorija su tetervinais, ki
ta dos gausiai gyvenusiais Ame 
rikos šiaurrytinėse valstijose. 
Apie 1880 metus jie buvo ga
lutinai išnaikinti medžiotojų; 
išliko tik vienintelėje Martas- 
Vinjardo saloje prie Keip Ko
do. Saloje buvo įkurtas dide
lis rezervatas, imtasi paukščių 
apsaugos, tetervinų ėmė gau
sėti ir 1916 metais jų čia jau 
buvo 2,000. Tačiau netikėtos 
stichinės nelaimės — gaisras, 
uraganas, šalta žiema ir nelauk 
tas vanagų pasirodymas salo-

- ------ -- ------------- •—----------- - --------

Prof. Vaclovo Biržiškos

1739 So. Halsted Street

Piršiiisjne yri 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, 
Aiv įsreši minkšfuess viršeliuose parduodami už S4.00, o kietuose

Ė, ' -j.■ viršeliuose už $6.00.
t Abi knygas jausite, jei pinigus pasiusite tokiu adresu:

Chicago, Illinois 60608
. ..± .»________

s— -------- _ - V
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rio ir davė patarimus. Alf 
Brinką baigė pažinjonį eiliuota 
Antano Gustaičio satvra: “Su
diev kvietkeli”, “Lietuviais esą 
me mes gimę” ir kt.

Per visą laiką nuo vidu- 
dieno Marijos Bosienės užkan
dinėje netruko užkandžiauto- 
jų. Čia pat pasiprašiusiems, 
dr. Adomavičius matavo krau
jospūdį, registruojant Al. Krum 
plauskui. Kol šių metų gražio
ji vasara dar tęsiasi, negalin
tiems iš miesto toliau nukakti, 
verta praleisti sekmadienį gė
lynų vaiskiame ore 
mu alsuojančioje 
Lietuvio Sodyboje 
6515 So. California

es pasakėčias “Dramblys ir 
Stirna” ir “Dėdė ir Sūnėnas”. 
Dr. Adomavičius jas komen
tavo kaip painoką žmonėms. 
Juzė Marinienė skaitė savo po 
eziją “Lietuva, tu numylėta”.

Padangėms apsiniaukus, Al
fas Brinką geram ūpui palai
kyti apsirengęs ir nusigrima
vęs klounu (toks jis laukė vai
kų) apjojo ant šunies aplink 
Sodybos sodą su skambalu 
rankoje. Ir dar linksmiau nu
teikė visus klouniškai šokda
mas polką 
dainuojant 
žirgelį”... 
mą.

Pradėjus 
sikelta į seklyčią, kur K. Dilys 
padeklamavo Maironio: “Miš
kas ir Lietuvis” ir “Vilnius 
prieš Aušrą”. Dr. Adomavi
čius kalbėjo apie numetimą svo

rašymų, dažniausiai — apie 
jūros gyvūnų žuvimą, krantus, 
nusėtus kalnais dvokiančių žu 
vų, vėžlių, austrių, krevečių 
ir krabų. Priežastys čia gali 
būti pačios įvairiausios: ugni
kalnių veikla, povandeniniai 
žemės drebėjimai, netikėti tem 
peratūros pasikeitimai ir t. t. 
Tačiau dažniausia nelaimė dau 
geliui jūros gyvūnų — yra 
ūmūs tam tikrų planktoninių 
organizmų dauginimosi atve
jai. žaibiškai daugindamiesi, 
jie tarsi krauju nudažo jūrą, o 
juose esantys nuodai paraližuo 
ja jūros gyvūnų nervinę siste
mą; galop — jie sukelia didžiu 
les ekologines katastrofas vi
soje jūrų gyvybės grandinėje.

Masinis ištisų rūšių išmiri
mas — ilgi ne naujas reiški-, 
nys mūsų planetoje. Iš 2500 
žinduolių šeimų iškasenų apy
tikriai trešdalis gyvena žemė
je. Nebūtina” čia prisiminti di
nozaurus ir trilobitus. Maž
daug prieš 6 — 10 tūkstančių 
metų vien tik šiaurės Ameri
koje išnyko šie stambūs žin
duoliai — mastodontas, Ko- 

Įlumbijos dramblys, kupranu
garis, didysis šarvuotis, dvi 
rūšys bizonų, didysis me- 
gaterijus, tąpyras ir mamutas. 
Faktiškai per pastaruosius dvy 
lika tūkstančių metų šiaurės 
Amerikoje išnyko trys ketvir
tadaliai visų žolėdžių.
Ekologiškai žiūrint — visiems 

organizmams, įeinantiems į 
bendrą mitybos grandinę, mir 
tini yra tie aplinkos pakitimai, 
kurie griauna pagrindines'pi
ramides — pirminį producen- 
tą. Klimato pasikeitimas šiau
rės Amerikoje visų pirma pa
lietė producentą — žolę, per 
ją ir visus’ kitus piramidės 
aukštus tol, kol suardė ją galu 
tinai. Po šio didžiojo šiaurės 
Amerikos žolėdlių išnykimo, 
čia susiklostė nauja bendrija. 
Joje buvo apie 60 milijonų bi
zonų ir milžiniškos kaimenės 
šakotaraghi antilopių, kurias 
persekiojo vilkai ir kojotai, 
daugybė smulkių žinduolių, 
paukščių... Buvo užpildytos 
visos ekologinės sistemos nišos.

Visa ši itin sudėtinga struk 
tūra buvo suardyta čia įsiver
žusių Amerikos kolonistų. Ir 
ne tiek medžiojant bizonus ar 
statant spąstus, kiek pačių pa
matų griovimu — pertvarkant 
gyvenamąją aplinką. Preri
jose išaugo ■■ .miestai ir gyven
vietės, būdingi prerijii gyvū
nai ir paukščiai išliko tik zo
ologijos parkuose ir drausti
niuose. Greta visų kitų katas
trofų, ištikusių žemę — trilobi 
tų ir dinozaurų išnykimo prieš 
250 milijonų ir 60 milijonų me
tų, masinio gyvūnų žuvimo plio 
cene prieš 2—3 milijonus metų, 
daugelio stambių Eurazijos ir 
šiaurės Amerikos žinduolių iš 
nykimo maždaug prieš 10 tūks 
tančių metų — prisidėjo dar vie 
na: šiaurės pusrutulio gyvū
nijos pasaulio nuniokojimas 
mūsų laikais.

Raudonieji potvyniai retkar 
čiais pasitaiko ir Atlanto, ir 
Ramiojo vandenynų šiaurės 
Amerikos pakrantėse. Meksi
kos įlankoje jie buvo pradėti 
kruopščiai tyrinėti. Pirmasis 
toks potvynis £ia buvo 1844 
metais, nuo to laiko pasikarto 
jo bent devynetą kartų, pasku J 
tinį sykį — 1963 metais. Visa "

je — sumažino tetervinų skai
čių iki 50 perinčių porų, šis 
skaičius pasirodė esąs kritiš
kas: nepaisant visų bandymų 
populiaciją atkurti, jos skai
čius nesustabdomai mažėjo, ir 
1932 metais tetervinų, kitados 
čia gausiai gyvenusių, neliko 
nė kvapo.

Populiacijos skaičiaus regu
liavime gyvūnų žuvimas turi 
tokios pat svarbios reikšmės, 
kaip ir jų veisimasis, nes bū
tent jisai nulemia egzemplio
rių skaičių, kuris išgyvena iki 
lytinio subrendimo. Nors galų 
gale kiekvienam populiacijos 
nariui lemta išnykti, tačiau 
juo vėliau tatai įvyks, tuo ge
riau visai populiacijai. Žino
ma, kiekvienoje populiacijoje 
galima surasti keletą veteranų, 
sugebėjusių išsisukti nuo gro
buonių ir parazitų, išvengti 
bado mirties, nelaimingų atsi 
tikimu ir atlaikvti konkuren
ciją, tačiau dauguma narių lau 
kinese populiacijose nelabai 
viršija tą gyvenimo laiką, kurį 
sąlygoja jų rūšies fiziologija. 
Trumpais itin palankiais perio
dais mirtingumas smarkiai su
mažėja; tatai perpildo popu
liaciją, plyksteli epimemijos, 
badas — ir gahj gale populiaci 
jos skaičius vėl smarkiai lei
džiasi žemvn.

Egzistuoja. daugybė veiks
nių, turinčių įtakos mirtingu
mui ir tokiu būdu nustatančių 
aukščiausią populiacijos skai
čiaus ribą. Pavyzdžiui, žino
ma, kad tuo metu, kai Pensil
vanijoje p risi veisia daug pelė
nų, palėdos minta tik jais, o 
jų skaičiui sumažėjus, — ima
si kito grobio. Tokiu būdu pe
lėdos atlieka buferio rolę, leis 
damos pelėnams atstatyti savo 
skaičių. Kitaip sakant, juo pe
lėnų mažiau, tuo ilgiau jie gy 
vena. Perpildymas gali ne tik 
sutrumpinti gyvenimą, bet ir 
sumažinti populiacijos dydį, su 
keliant emigraciją. Delis na
minių pelių ,'tuo atveju, kai jų 
skaičius itin didelis, pajutę per 
pildymo pavojų, emigruoja į 
kaimynines patalpas, o liku
sios tęsia normalu veisimasi. 
Jeigu dėl kažkurių priežasčių 
emigracija neįmanoma, daugi
nimasis smarkiai aprimsta ir 
gali visai nutrūkti. Tokie išli
kimo mechanizmai. Pagrindi
niai reguliuotojai vis dėlto yra 
maistas ir gyvenamas plotas.

Paprastai žmonių dėmesį pat 
raukia ne nuolatiniai populia
cijų svyravimai, o fluktuaci- 
jos — nesimetriški nukrypi
mai nuo pusiausvyros — ma
siniai gyvūnų žuvimai. Istori
nės kronikos pilnos panašių ap

Eiliniai sekmadieniai 
Lietuvio sodyboje 
Kiekvieną skaidrų, šiltą va

saros sekmadienį Sodybos įna
miai renkasi sodo aikštėje prie 
stalų su įsmeigtais į juos skė
čiais (nuo saulės), laukdami 
lankytojų. Rugpjūčio 10 d. Al- 
vudo sumanymu buvo laukia
ma ir vaikų su jiems pritaiky
ta programa. O ir nesulaukus, 
pasižinonėjimas vyko kultū
rinėje plotmėje su liaudies dai 
nom, Anelei Kirvaitytei pro
tarpiais dainuojant. Dr. J. Ado 
mavičius paskaitė ištrauką ‘ iš 
Juozo Paukštelio romano apie 
arklių naktigonę Lietuvoje, 
atskleisdamas romantinį- vaiz
dą nakties tyloje. Grožvyda 
Giedriutė ' perteikė savo tėvo 
Antano Giedriaus simbolisti-

pakrantės juosta per daugelį 
kilometrų tįsojo aibės negyvų 
žuvų. Buvo nutraukta pramo
ninė ir sportiųė žūklė, užsida
rė turizmas. Tiktai 1947 metais 
mokslininkai aptiko organiz
mą, kuris kaltas dėl visų šių 
katastrofų. Tai pasirodė besą 
mikroskopinio dydžio dumb
liai — Dinoflagellaten, kažkas 
tarpinio tarp primityviausių 
augalų ir gyvūnų.šie smulkūs 
padarėliai paprastai labai ne
gausūs, sugeba žaibiškai dau
gintis — viename laše vandens O 
jų skaičius gali pasiekti šešis 
tūkstančius egzempliorių.

(Pabaiga)' _■ ; ..'
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LIETUVIO 
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... : : ; - JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS
Juozo Liūdžiaus Raštai

Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina §3.00.
PETRONĖLĖS LIŪDŽIUVIENĖS

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU
88 puslapiai. Kaina $1.00.

Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pasiuntus 
pinigus tokiu adresu:

“NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.
X.

Taupykite raic
J

<

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Investavimo knygelės sąskaitos neša

1

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

šie Ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 Se. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 

rHIUėdcant darbe valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 
. . čakL ar piniginę perlaida.

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 12.00.
Penduntimui paltu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusio* 10 ar daugiau egaempliorlų, 

nemoka palto peniuntfano išlaidų.
Knygų galima gauti Naujienose arfJa pasiunžiant čekį ar Money or-

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
r /A *1 ' ’ ' • • "

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
LJitt gerbūvis,‘.privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 

čia* suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
3; : ; Jv-szat Kapačinskis, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
/. ūžiant. Lietuvą bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk- 
• lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina_A-<loL
7 Juozas Kaminskas, IŠEIVIO DALIA Atsiminimai. Išeivio Dalia 
1 yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 

kuriančio.ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGlETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ, 
p Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 

Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
- kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
r išversta-į anglų kalbą.
k D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės į Lietu- 

' yą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.
D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au

toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2.00.

Vincas Žemaitis, LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

p as;

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
nų, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Nesenai išėjusi laukta
Juoze s Vaičiūnienės knyga

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Chicago, ILL 60608 
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS. 

TeL 421-3070Isteftta 1923 m Kak
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9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro Šeštadieniais — iki 12 vai.

Verčia Maskvą daryti nuolaidas
Prezidentas Fordas, besikalbėdamas su U. S. News 

žurnalo redakcijos nariais, pareiškė, kad jau atėjo lai
kas Maskvai daryti nuolaidas. Iki Helsinkio konferenci
jos kitos valstybės darė nuolaidas Sovietų Sąjungai įvai
riais tarptautiniais klausumais. Šis laikotarpis jau pa
sibaigė. Dabar daromas spaudimas, kad Sovietų Sąjun
ga pradėtų daryti nuolaidas laisvajam pasauliui.

Prezidentui Fordui labiausiai rūpi susitarti su So
vietų Sąjunga dėl atomo ginklų lenktynių. Dabartiniu 
metu galingosios valstybės išleidžia nepaprastai dideles 
sumas naujiems atomo ginklams gaminti. Prezidentas 
Fordas nori tokios sutarties, kurią patvirtintų Ameri
kos kongresas. Kitaip, sakant, neužtenka prižado, reikia 
leisti Amerikos specialistams patikrinti pagamintų ir 
dabar gaminamų sovietų atomo ginklų kieki. Sovietų 
valdžios pareigūnų pažadais niekas netikės. Reikia, kad 
amerikiečiai savo akimis pamatytu.-

Abu galingieji blokai turi imtis priemonių, kad abie
jose Rytų Europos Sienos pusėse būtų sumažintos karo 
jėgos. Karo jėgas sutinka sumažinti Atlanto Pakto vals
tybės, bet jas taip pat turi sumažinti ir Varšuvos pak
to valstybės. Šis sumažinimas taip pat turi būti tikrina
mas tarptautinės komisijos. Kol abu blokai verčiami iš
laikyti dideles karo jėgas gaminti toms jarmijoms 
ginklus, tai gerbūvio negalima laukti.

Prezidentas Fordas, besilankydamas Jugoslavijoje, 
patarė jugoslavams laikytis vieningai ir ginti savo ne
priklausomybę. Fordas priminė jugoslavams, kad JAV 
rūpi Jugoslavijos laisvė ir nepriklausomybė. Jis pasakė, 
kad JAV neleis bet kuriai valstybei pavergti Jugoslavi
jos. Jugoslavai bijo, kad prezidentui Tito mirus, krašte 
gali būti sukelta suirutė ir Sovietų Sąjungos karo jėgos 
gali Įsiveržti Į Jugoslaviją. Prezidentas Fordas prižadė
jo paramą, išskyrus Amerikos karo jėgas. Prezidentas 
neturi teisės prižadėti Jugoslavijai ar kuriai kitai vals
tybei siųsti Amerikos karo jėgų.

U. S. News žurnalas, gavęs progos savo reporteri 
siųsti kartu su prezidentu Fordu į Helsinkio konferen
ciją ir Rytų Europos valstybes, o vėliau visi redakcijos 
nariai turėję progos Baltuose Rūmuose išsikalbėti su 
pačiu prezidentu detentės ir kitais politikos klausimais,

trims mėnesiam# . $7.60
vienam mėnesiui  $250

Kanadoje:
metams , $30.00
pusei metu '_______________ $16.00
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
Metams -- ------------------------- $31.00
pusei metu ■ $18.00
vienam mėnesiui $4-00

Naujienos eina kasdien, įtekinant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted 6L. Chicago, 
Ui. 60608. Tėtei. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu $u užsakymu.

A. SVILONIS

Tokie vedamieji neatneš gerų vaisių
Tenka tik apgailestauti del 

kun. Jėzuito Kijausko š. m. 
birželio mėn. Pasaulio lietu
vyje paskelbto vedamo, kuria
me tamsiai neaiškiomis užuo
minomis kalba apie vykstan
čias išeivijoje konvulsijas ir 
krizę. Anot jo samprotavimų 
to priežastys esančios tokios: 
sudužusios ambicijos, savęs, 
savo sugebėjimų, savo reikš
mės pervertinimas, asmenišku
mai, suskaitą suvedžiojimai...

įdėjo prezidento Fordo pareiškimą Pabaltijo valstybių 
reikalu.

Prezidentas Fordas pasisakė, kad jis jau seniai do
misi pabaltijo valstybių likimu, kad JAV niekad, nepri
pažino Lietuvos, Latvijos ir Estijos inkorparacijos j So
vietų Sąjungą ir kad aneksijos nepripažins dabar. Pre
zidentas specialiai pabrėžė,-kad aneksijos nepripažini
mo nepakeis Europos saugumo konferencijos nutari
mai.

Prezidentas pakartotinai paneigė gandus, kad Hel
sinkio konferencija uždės antspaudą ir patvirtins da
bartinį Europos padalinimą, pripažins Baltijos kraštų 
inkorporavimą ir pripažins Antrojo Pasaulinio karo 
pabaigoje nustatytas Europos sienas. Helsinkio konfe
rencija sienų klausimo visai nesvarstė. Šis klausimas pa
liktas Europos taikos konferencijai.

Prezidentas Fordas, atsakinėdamas į klausimus, ši
taip dėstė detentės sampratą:

“Man atrodo, kad detentė daugelio žmonių yra 
blogai supratę. Keliais atvejais ją kritikuojama be 
pagrindo. Detentė neatneš 100% to, ko kai kurie 
žmonės norėtų. Kai kurie žmonės nori pakaitų So
vietų Sąjungos viduje. Aš nemanau, kad galime 
laukti tokio dalyko iš detentės. Kitiems atrodo, kad 
detentės politika mes daugiau pralaimėjome, negu 
laimėjome. Aš nemanau,kad tai būtų tikslus verti
mas. Detentė yra pastangos susodinti dvi galingą
sias valstybes ir pasvarstyti abipusis intereso pro
blemas, dirbti kartu Įtampai pašalinti ir išvengti 
karo.” (U. -S. Nes, 1975 m. rugp. 11 d. 20 psi.)
Prezidentas nurodė, kad pavyko susitarti dėl ribų 

strateginiems atomo ginklams gaminti ir pavyko iš
vengti karo Artimuose'Rytuose. Prezidentas yra Įsiti
kinęs, kad detentę bus naudinga ir kitoms problemoins 
spręsti. Atidžiai skaitėme visus prezidento Fordo pa
reiškimus ne tik detentės politikos, bet ir Helsinkio koj> 
ferencijos klausimu, niekur neradome jokios minties, 
liudijančios, kad prezidentas Fordas būtų padaręs nuo
laidas Soviejų Sąjungai, pripažinęs šios imperijos anek
siją arba pardavęs rusų jau pagrobtas Pabaltijo vals
tybes.

Prezidento Fordo pareiškimas, padarytas prieš iš- 
skrendant Į Helsinki, tiek paveikė Sovietų Sąjungos val
dovus, kad Pabaltijo kraštų pripažinimo rusai visai ne
kėlė. Pabaltijo “pardavimo” klausimu buvo daug Įvai
rių spausdintų gandų, bet rimtesnieji žurnalai pakarto
tinai tvirtina, kad JAV Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
inkorporacijos Į Sovietų Sąjungą nepripažino. Kuriam 
galui mums kartoti žinias apie neįvykusi pardavimą?

O šių visų tikrasis pagrin
das, anot jo, tai dvasinis men
kumas bei nuovargis. Jas pas
kaičius, nejučiomis kyla klau
simas: Ar iš tikrųjų šios. Ar 
tai nėra bandymas tik priden
gti tikrąsias, kurios yra visai 
kitos.

Be to, kun. Kijauskas klys
ta sakydamas, kad krizė vyks
ta išeivijoje. Ne išeiyijoję, p 
Lietuvių B-je. Ačiū Dievui, 
mūsų išeivija kaip tokia, dar

nėra krizėje, nei ją purto koų 
vu bijos.

Gaila, kad kun. K. apsime- 
ta lyg ir nežinąs tikrųjų Liet, 
B-nės priežasčių. O jei tikrai 
nežino, tai, matyt neskaito lie
tuviškos spaudos. Skaitant tik 
tą, kuri yra frontininkų Įtako
je, tai jo ir žinios apie ją yra 
kreivos ir vienpusiškai šališ
kos. Būt buvę išmintingiau, 
jei jis rašydamas vedamąjį, 
būtų pasiskaitęs “Naujienas”, 
“Laisvąją Lietuvą”. Pagaliau 
bent asmeniai laiškais pasitei
ravęs pas tuos, kurie puikiai 
žino L. B-nės krizės priežas
tis. Pas tuos, kurie šiandien 
reikalauja, kad L. B-nė būtų 
reformuojama, kad ji veiktų 
jai skirtuose darbo baruose ir 
kad ji apjungtų visus lietu
vius. Tada jam nebūt reikėję 
laužyti galvos ir išgalvoti to
kias nerealias, sakyčiau nai
vias, o kartu labai piktas Įžei
džiančias priežastis, kurios 
tikrai nieko bendro neturi su 
Lietuvių B-nės krize. O jo pa
klaustieji būtų jam atsakę, 
juoda ant balto išdėstę, kad 
konvulsijų priežastys yra su
keltos Liet. B-nės dabartinių 
vadų, jų daromų nukrypimų 
nuo jos tikslų.

Ar gi tai tiesa, kad sudužu
sios ambicijos asmeniškumai, 
sąskaitos buvo priežastys, ku
rios L. B-nę supurtė? Ar gi ga
lėjo sukelti joje konvulsijas 
reikalavimas, kad ji būtų kuo 
plačiausia savo apimtimi ir 
apjugtų .visus lietuvius; seną
ją ir naująją ateiviją? Ar gi, 
tai yra sudužusios ambicijos, 
kai pasisakoma prieš vadukus, 
kurie yra pasikėsinę sugriau
ti laisvinimo instituciją Altą? 
Ar teisinga sakyti, kad tai su
dužusios ambicijos kai reika
laujama, kad Washingtone ne 
būtų dviejų lietuvių atstovy
bių ir pan.

Labai gaila, kad kun. Kijaus 
kas savo vedamajame apsilen
kė su objektyvumu ir parodė 
didį savo šališkumą. Jis užmer 
kia akis ir nebemato tikrųjų 
LB-nės krizės priežasčių, ku
rios ir sukėlė joje stiprią opo
ziciją, reikalaujančią refor
mų.

Kun. Kijauskas daro sugesti
ją apie okupanto meškerioji
mus drumstame vandenyje. Tai 
yra pikto Įtarinėjimo užuomi-! 
nas, kuria tiekia Įskaudinti 
reor. LB-nės veikėjus. Ar gi 
jis dar iki šiam laikui nežino, 
kad L. B-je iškilusi opozicija 
yra tik del jos vadukų nevy
kusių ėjimų, jų kėslų, nukry
pimų nuo jos tikslų. Reorga- 
nizatoriai vandens nedrums
čia, priešingai, jie yra pasiry
žę gelbėti ją nuo susiaurėjimo 
ir nuosmukio.

Kun. Kijauskas rašo apie 
blogą medį įr blogus vąįsius. 
Tikrai, dabartinės į. B-nės 
vadukų vaisiai yra blogi. Už- 
teks tik paminėti rinkimus 
LB-nės Tarybon ir jų metu 
padarytus sukčiavimus. Br. 
Nainio laikysena Marquetie 
Parko apylinkės visuotiname 
susirinkime, Cicero apylinkės 
suskaldymą, Amerikos Lietu
vių Tarybos griovimą, išleistą 
propagandinį vadovėlį lituanis 
tinėms mokykloms ir kit. At
rodo, kad jis tų “vaisių” nema
to, ar nenori matyti, bet bando 
šv. Evangelijos žodžiais šunie 
kinti reorg. LB-nės veikėjus. 
Tai jau demagogija, kuria jis 
klaidina visuomenę. Kadangi, 
LB-nės negriauna, jie tik rei
kalauja, kad ji apjungtų visus 
lietuvius ir, kad visj būtų 
Įrikiuoti Į tėvynės laisvės ko
vas. Baigdamas šias savo pas
tabas del kun. Kijausko veda
mojo noriu pareikšti, kad toks 
jo neobjektyvus šališkas veda 
masis neatneš gerų vaisių ir 
nepatarnaus siekti tėvynei 
laisvės.

Atiduokime tiems, 
kas jiems priklauso
Taip savo laįku rašė p. Nai

nys “Pasaulio Lietuvyje”. Ten 
jis teigė, kad Čikagoje jauni
nimas pasiuntė Į Vašingtoną 
apie tris tūkstančius telegra
mų. Neginčiju ir aš. -

Galvoju, kad jaunimas pa
siuntė gal ir daugiau, bet rei
kia atsiminti, kad telegramas 
ir laiškus siuntė ne vien Čika
gos jaunimas, bet ir vyresni 
lietuviai, Be to, siuntė dar ir 
kitos lietuvių kolonijos. Taigi, 
ar jau čia vien tiktai jauni
mo “nuopelnas?”

Greitu laiku vyks šokiu ir 
dainų šventė. Spaudoje paste
bėjau, kad dalyviams bus ap
mokama tik pusė kelionės iš
laidų. Kiek patirtis parodė, šo
kių šventės duoda pelno viri 
dvidešimties tūkstančių dole
rių, o pinigus pasiima ben
druomenė.
, Kiek žinau, tenai nei p. Nai
nys, nei p. Gaila ir visi kiti, 
save skaitą dideliais bendruo
menės “veikėjais”, nešoks.

Kai kurios šokių grupės vos 
vegetuoja, ubagaujasi pinigų 
kelicmėms. Ne kitokia padėtis 
ir su chorais: patalpų nuoma, 
gaidos pareikalauja pinigų. 
Tuo tarpu bendruomenė susiš- 
luoja pinigus, o Jūs “vergai” 
žinokitės, verskitės, kaip iš 
manote.

Taigi ponai, ar nereikia ati- 
atiduoti tiems, kam priklauso: 

tai yra šokii^ grupėms /r cho
rams,

Nęsivą^d*8111^^6 posakiu, kas 
priklauso Jupiteriui, neprikišu 
so jaučiui.

Dar yra laiko, kad visą or
ganizacinį darbą į savo ran
kas paimtų šokių grupės ir eho 
rų seniūnai. Tada visas klau
simas savaime išsispręstų. Ad
ministraciniam darbui galėtų 
pasiimti keletą asmenų, o li
kusį pelną išsidalinti.

Dn V. Balčiūnas

Nenori tartis su Izraeliu
Amanas, Jordanija. — Egip 

to prezidentas Sadatas pareiš
kė Meksikai, kad dabartiniu 
metu jis nenori susitikti su Iz
raelio premjeru Rabinu.

Meksikos prezidentas Luis 
Echevarria pasiuntė į Egiptą 
savo užsienio ministrą ir pa
tarė jam suorganizuoti dviejų 
valstybių preztidentų susitiki
mą.
• — Kol Izraelis laiko Egipto 
žemes, nėra jokios prasmės 
jam susitikinėti su Izraelio 
premjeru, — atsakęs meksikie 
čiui Sadatas. Meksikos prezi
dentas Echevarria važinėjo į 
Jordaniją ir kalbėjosi su spau
dos atstovais.

Nepasitiki Jungt, Tautoms
New York, N. Y, — Jungti

nių Tautų sekretorius Kurt 
Waldhejm, ruošdamas meti
nę šios organizacijos atskaitą, 
pastebėjo, kad visame pasau
lyje mažėja pasitikėjimas tarp 
tautine organizacija.

Sekretorius prašo šios orga
nizacijos narius kreipti dau
giau dėmesio, parodyti daugiau 
pasitikėjimo, jeigu nori, kad 
tarptautinė organizacija hūti^ 
efektyvi.

Sekretorius norėtų, kad or
ganizacijos nariai nesuruoštų 
kovai vienas prieš kitą, bet 
bendradarbiautų.

MONROE, La. =—-A psi sau
goti nuo nešvarą platinančių 
karvęlių, Louisiannos univer
sitetas sugalvojo triuką — gyva
tėmis tuos nevalyvus paukš
čius i$ universiteto rajono iš
vaikyti. Buvo pagamintas dide 
lis kiekis dirbtinų, guminių gy 
vačių, kurios išdėliotos kur 
karveliai labiausiai mėgsta bji 
riuotis. Arizonos universitetui 
gumines gyvates pagelbėjo, p 
Louisianos universitetui niękp 
negelbėjo. Karveliai beregint są 
tomis gyvatėmis “susibičiulia
vo” ir ne tik studentai, bet ir 
profesoriai turį vidun bėgte 
įbėgti, kad apsaugojus skrybėlę 
ar pakaušį nuo tų nevalyvu 
paukščių kritulių.

* J. VENCLOVA

APIE SENOVĖS INDUS IR JŲ
GIMINYSTĘ SU LIETUVIAIS

3
SENOVĖS INDŲ CHARAKTERIS

Savo būdu senovės indai buvo panašūs lietu
viams. Jie, kaip ir lietuviai, buvo giliai religingi: su 
religija buvo susijęs jų gyvenimas nuo lopšio ligi 
karsto. Taip pat indai buvo labai teisingi. Indų seno
vės raštų tyrinėtojas dr. J. Muir ((kS-20) priėjęs išva
dos: “Iš čia nieko nėra svarbesnio, kaip teisingumas 
(Dharna). šis teisingumas yra tiesa”.

Senovės indų mitologija nurodo, jog indai pasi
žymėjo doringumu, ypač moterys reiškėsi aukšta do
rove, kaip ir senovės lietuvių. Jie net turėjo doros 
dievybę: B. Redfield (82-91): “Indų mitologijoj doros 
dievybės buvo Darmadeva”.

Iš indų raštų sužinome, jog indai labai mylėjo sa
vo tėvų kraštą, buvo narsūs kariai, žirgas juos }ydėjo< 
karo žygiuose. Vadinasi, senovės indai, kaip ir lietu
viai, buvo kariai vyčiai: Dr. J. Ncgelcin (71-97): “Žir
gas buvo išimtinai skiriamas karo žygiams”. Be to, 
kaip vėliau pamatysime, senovės indai Ihivo links
mo būdo: mėgo dainas, kanklių muziką, tautinius šo
kius ir panašiai.

INDŲ VISUOMENĖS SANTVARKA
• ... . „ ‘Kaip ir lietuviai, taip ir senovės indai reiškėsi sa

vo patriarchaline santvarka, kur šeimos priekyj tėvas 
Mi aukščiausia galia, nors ir motinos autoritetas buvo 
žvmtis. Iš šeimų susidarė kiltys, valdomos renkamų ir 

kai kada paveldimų karalių. Paprastai karaliais buvo 
renkami pasižymėję karvedžiai: prof. H. Zimmer 
(118-212): “Iš vyčių karalius buvo išrenkamas”.

Karaliaus pagrindinės pareigos: vadovauti ka
riuomenei ir valdyti kiltį. Tačiau karalius nebuvo ab- 
solutus valdovas — jis turėjo laikytis įstatymų ir pa
pročių teisės:, dr, B. Gokhale (31-102): “Karalius bu
vo saugotojas tvarkos. Įstatymo šaltiniai buvo teisy
nas ir vietiniai papročiai... Karalius galėjo išleisti ad- 
įstatimdavystę”.

Karalius vykdė savo fundeijas per ministerių ta
rybą. Apie tai mūsų minėtas istorikas dr. B.Gokhale 
(31-108) rašė: “Karaliui padėjo administracinius už
davinius vykdyti ministerių taryba... Pradhana, mi- 
nisteris pirmininkas, Saciva, generolas, taip pat žino
mas kaip senapati, kuris buvo karo ministerių, mant- 
rin, užsienio reikalų ministeris... Pradvivaka, teisin
gumo ministeris, pandika, dorovės ir religijos minis- 
leris, ir sumantra, valstybes lėšų ministeris“.

Vienok ne tik iš karaliaus buvo pageidaujama 
geriausio ir sąžiningiausių pareigų atlikimo, be ir iš 
jo ministerių atatinkamų kvalifikacijų, kurias dr. B. 
Gokhale (31-108) išvardijo; “Geriausios ministerio 
ypatybės buvo: ištikimybė, tinkamumas, žinojimas, 
drąsa, iškalba, garbe'*, įtakingmnas, orumas ir geras 
būdas”. Karaliaus pareigas prižiūrėdavęs seimelis 
(Samitis), kur susirinkę srities įtakingi asmens apro
buodavę karaliaus valdinius veiksmus.

Visa senovės indų valdoma teritorija buvo sus
kirstyta į apygardas bei kraštus, paprastai valdomus 
renkamų karalių. Kraštai dalijosi į seniūnijas bei vie
šas (viš, vieše), valdomų seniūnų (senani), o šios sa
vo keliu skirstėsi į kaimus: dr. Gosh (Prof. R. Majun- 

dar, 356 psl.) nurodė: “Bilow the viš, came the gra
ma or villige, which was the basic administrative 
unit”.

Pagal istorikus prof. E. Rapson ir-kitus vėlesniais 
Rigvedos laikais indų visuomenė susiskirstė į 4 skir
tingus luomus: dvasininkija (Brahmaną), kariai 
(Kšatriya), ūkininkai (Vaisyą) ir vergai (Šudra), ku
rie pagal šį pasiskirstymą attikdavę skirtingas parei
gas: dvasininkai mokė religinių tiesų ir attikdavę ti
kybines apeigas, kariai gynė kraštą, ūkininkai gami
no ūkio produktus ir mokėjo mokesčius, gi vergai 
atliddavę paprasčiausius darbus.

SENOVĖS INDŲ TIKYBA
Kadangi indai buvo giliai religingi, tai jų ir dievų 

panteonas buvo gausus. Pagal Rigvcdą vien tik že
mėj buvo apie 30 įvairių dievybių. Jie, kaip ir seno
vės lietuviai, garbinę gamtos jėgas: Parjanya buvo 
perkūnijos ir lietaus dievaitis, saulės dievybė-Vivas- 
vat, vėjo dievaitis Vayu, Ušas-Aušros deivė, ugnies 
dievybė buvo Agni ir kiti. Kaip ir lietuviai, jie turėjo 
ir Dievo dukrytes: Duhitar Divas.

Vieni dievai, kaip Varuna, visatos tvarkos palai
kytojas, gyveno danguje, kiti, kaip karo dievas Indra 
savo karietoj važinėjo skersai padangėj. Jie turėjo 
laiipčs defvę Lakshaini, doros dievystę Darmadeva, 
lalMiarybės-Rama, žemdirbių deivę Šita, pasėlių-Ur- 
yaka, karo lauko deivę Parbūta, mirusiųjų teisėją ir 
valdovą Kaito a ir visą eilę kilų dievybių: Isana, Mų- 
nis, Ganga. Vajas, Vasana, Danava, Ašvins (žirge
liai), Yamuna, Rita, Daiva, Butapali, Išvara etc., o taip 
pat demonus: Ravana, Rudra ir kitus. Pagaliau, kaip 
senovės lietuviai (Pradžiapatis, Praamžius), indai tu

rėję vyliausią Dievą-Prajapati, kuris buvo sukūręs 
žemę, žmones, dievaičius ir visus kitus kūrinius.

Savo religiniams reikalams indai turėję savo 
dvasininkus, vaidilas, žynius (Rishis), kurie dėvėda
vę baltus drabužius. Paprastai dievams buvo aukoja
ma pienas, javai ir gyvuliai, o karo žygiuose aukoda
vę žirgus. Ir kaip pas senovės lietuvius, taip ir pa$ 
indus namų židiniuose degusi amžina uguis; prof,' 
dr. S. Chaterr ji (15-126): “Indų Tvastar-lietuvių Kal
velis. .. Namų židinyj ugnis nuolat degusi”.

INDŲ ŪKINIS TVž\MYMA3IS J
Kaip aprašo gana smulkiai prof. H. Ziųimer savo 

veikale “Altindisches Leben” senovės indų ūkinj tvar
kymąsi, tai jis visai panašus į lietuvio kaimiečio ūkinį 
gyvenimą. Jie gyveno kaimuose, statė visai panašius 
triobesius į lietuvio sodiečio, vyrai laukuose dirbę žę- 
mę, moterys namuose verpė ir audė. Tai nurodė ir 
prof. K. Gosha1 (33-23): “Kai vyrai dirbo žemę. Ui 
moterys verpė verpemuose rateliuose ir audė rankf» 
iiėmis staklėmis“.

(Bus daugiau)

DIENRAŠTI “NAUJIENAS”
JOS VISAD RAŠO

TEISYBĘ
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M. ANNA BALWNAS
ADŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS
Ž858 W. 6Srd Street

Valandos pagal imsi tarimą.

ttl K. G. BALUKAS AKUiERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GIMUCOLOGINl CHIRURGIJA
M49 Ss. Pulatki R4. (Crawford 

Hhdkal Buildios). TaL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimą.-

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

<CK. BOBELIS
INKSTŲ tR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
T«Uf. 695-0533

Fax VMUy Medkai Carrtar 
840 SUMMIT STREET 

ROUTE SI, RLGffl, tUMNOli

DR. PETER BRAUS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
CtftMt: HSmlock 4-5349 

Radix 338-2233 
GEISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—1 vaL. 
anfiaA. penjriadim HUO 1—5, treč. 

ir festad. tiktai susitarus.

DR. PAIR V. DARG £ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WactcbMiar Cwnmualty klinikos 
N Medkinas direktorius.
1931 S. Man halm Rd., Westchester, HL 
VALANDOS: 8—8 darbo dienomis ir 

kis antra šeštadienį 8—3 vaL 
■■ TaL 50-2727 arba 542-2723,

BE2L: GI 8-Ū873

DR. W. EISiN - EiSINAS 
AKUtERIJA tR MOTERŲ L'GO5 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
4132 So. Kedxle Avi., WA 5-2470 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-0001.

TEL — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS }R CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS 
Tek: 561-4605 ir 489-4441 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
OFISAI:

‘ "'1002 N. WESTERN. AVĖ.
. (Prie TTeslem Avė. kampo).

J214 .No. WESTERN AVE.
/•/; yr1 anuos pagal susitarimą,

Ofise tek: HE 4-1814
Xazidsncijcs: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VAtANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet. 
Tik susitarus.

.Trečiadieniais uždaryta.

Detroito naujienos
Tautos šventės minėjimas

Tautos šventės minėjimas 
įvyks rugsėjo 7 dieną. Ruošia 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kė. Prasidės visose lietuviškų
jų parapijų bažnyčiose 10:30 
vai. ryto — ir 12:30 vai. popiet 
iškilmingas minėjimas bus Kul
tūriniame centre Southfield prie 
9 mylios. Paskaitą — Tauta ir 
jos kultūra — skaitys prof. Vy
tautas J. Bieliauskas. Be to pre- 
ligentas palies JAV detentės po
litiką su sovietais ir jos povei
kį lietuviams. Meninė dalis: Bus 
dedamos visos pastangos subur
ti atostogoms išsiskirsčiusius 
“Šilainės” šokėjus. Vadovė Ga
lina Gobienė pažadėjo progra
mą atlikti, jei visi šokėjai su
grįš repeticijoms. Karolis Balys 
ir Taura Zarankaitė padekla
muos momentui pritaikintus kū-

GRADINSKAS
f

PRIETAISAS 
KIEKVIENAI TV NUO TOLO 

VALDYTI
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998 

Sekm. ir treč. uždaryta.
------------- ; - ------------------ --- -------------------------. ' ------------

f31 1 ''' ....   1 ' ”įl'' -

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G I L I N Y C I A 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

rimus. Paskaita ir meninė da- 
Hs užtruks apie vieną valandą 
laiko.

Visos organizacijos prašomos 
pamaldose ir minėjime dalyvau
ti su vėliavomis. Visuomenė kuo 
skaitlingiausiai kviečiama da
lyvauti.

Persiformavusi LB apylinkės 
vadovybė keičia savo taktiką. 
Tautos šventės minėjimo metu 
rinks aukas tik Lietuvių Ben
druomenei. Ateityje nebesibraus 
į Vasario 16-sios proga renka
mas aukas tik Amerikos Lietu-' 
vių Tarybai. Būtų gerai, kad 
pasektų Detroito kolonijos pa
vyzdžiu ir kitos lietuvių koloni
jos. Tuomet ir bereikalingos in- 
trygos išnyktų.

St. Butkaus šauliu išvyka
Išvyka - gegužinė įvyko Sofi

jos ir Adolfo Vasiulių sodyboje 
po vešliai apaugusiais ąžuolais. 
Atvykusius svečius pasveikino 
kuopos pirm. Juozas Lesčinskas. 
Dalyvavo ir šaulių Sąjungos 
pirm. Vincas Tamošiūnas. Kaip 
šauliams pridera, buvo pakelta 
ir nuleista tautinė vėliava. Ce
remonijas atliko Joana švobie- 
nė ir Adolfas Vasiulis. Kun. A. 
Babonas sukalbėjo maldą. Iš ry
to lietui gerokai nuli jus diena 
buvo labai graži, svečių susirin
ko per šimtas. Visi vaišinosi 
šnekučiavosi, o kai kas ir pos
mą užtraukė, pritariant akordio- 
nistui Algiui Piesiui.

Buvo ir kitų paįvairinimų: 
kas laimėjo, tai tikrai buvo lai
mingas.

Thfe darstreu Va^^btmd Camper came* wKh. camper*.
(Mldvbs .and. sleep* five Skills aboard* (

> year of shocks, more wd more Americar-s art setrdbr 
ing for quieter weekends or mini-vftcatioxxs far trom tbe hurly* 

( burly. And more and more people are finding that a boat offers 
access to new and different vacation spots close to home,z

ir 10 dienomis. Šiais metais pa
sirodė ir lenkų nemažas ansamb
lis. Bet kas keisčiausia, kad len
kų ansamblis šoko kazoką, kaip 
ir ukrainiečiai. Tik toks skir
tumas, kad apdaras kitoks, vy
rų kelnės siauresnės, o mergai
čių kitoks margumas.

Už vikriai pašokimą plojimų 
gavo kaip ir ukrainiečiai. Kei
čiasi žmonės, su jais mados ir 
šokiai.

— Izabelė ir Rimas Korsakai 
susilaukė pirmagimio sūnaus Jo
nuko. I. Kukueionienė ir Mari
ja Korsakienė džiaugiasi anū
kėliu.

A. Bukauskas

MAMWhMMJWhMAAMMMAAMAMAAMWMMMMVMM1
IWNTO WTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 

KSKYENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI
*Yr» stca Viešpačiui k giedoti tavo vaidui, Aukščiausiasis**.

Psalmė 92:L
" e e a

* PaeavUyje raadaoi miliįonai žmonių, kurie nėra nieko girdėję apie 
garfilaa Dievo planą. Tokie juk negali dėkoti arba garbinti musų Dievą. 
Todėl m&sų Jfipas um atiduoti jam garbę. Mes turime be paliovos atsi- 
natti Viešjucį, oežlto*t kur esame. Juk visur pasirodo jo išmintingi, 
šventi ir sebttą^i jptA^nnai. Juo geriau mes pažįstame kilnųjį mūsų Tvė
rėjo charakterį, tuo didesnis bus mūsų noras garbinti ir gerbti jį. Juo ge
riasi aušpažtetasM: su dideliais Dievo darbais, apsireiškiančiais gam
toje, tu* *eaau nefiaų iirdys ir mintys bus palinkusios garbinti, girti ir dė
koti Viifegabw Kteėjū.

VU kad .■irtis yra žiauri h- paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi- 
nU*HT j te tdenUmf atsake knygutė “Viltis po mirties“, kurią sausite 
MnUummL • • P

F, ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

ŽV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

G Ė L i N I N K A S 
(PUTBAMENTAS) 

fjnksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėles.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ay*. — 586-1220

‘ PERKRAUSTYMAi

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINAl
R. Š E K Ė N A S 

Tei. WA 5-8063

MOVING •
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tei.: FRontier 6-1882
V---Z--------- ....................................... * -r----------->

DR. FRANK PLECKAS 
' OPTOMETR1STAS 

kalba lietuviškai 
2111 W. 71st St — Tel, 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“■contact lenses”.
TtL.T®E^ susitarimą. Uždaryta treč.

' DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CH1RURGUA 
2466 WEST 63rd STREET 

( VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų. 
ire tint s d nuo 5—7 v ak vak.

Ofiso telefi: 776-2880 
N>V)M rei. tefefj 448-5545

DR. VYT. TAURAS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra .praktika, spec. MOTERŲ lipos 
Ofisas: 2652-WEST 59th STREET 

TeL PR 8-1223
OFISO VAL- pirm., antrad.. treČiad. 
tr penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
ni ii t 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V< Tumesems, M. D., S. C.
CHIRURGAS 

1454 WEST Fist STREET 
Offee tefeL? MEmlock 4-2113 
Stgid. tetefu Glbson 3-6195 

PriinM lifamuf pagal susitarimą. Dėl 
v»lin4m skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei paataUippta tai telef. GI 8-6195.

i P. ŠILEIKIS. 0. P. 
^5 OCTMOPEDAg-PROTEZlSTAS 

jgį Aparatai - Protezai, Med. Ban- ’W dažai. p«g*lbi kojoms
I (Ardh Support*) ir t. t.

VaL: p__4 ir —8. Šeštadieniais 9—1.
2150 West 63rd St., CHceao III. 60629 

Ts<ef.: PReep^cf 6->084

»T <U 
k MIMCS
" 101(05

* GAMK M WDM

SOPHIE BARČUS j 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, j 
1490 kil. A. M.

Lietuviu, kalba: kasdien nuo pirma-j 

dienio iki penktadienio 11:30—12 | 
vai. ryto. — Šeštadieni ir sek-l 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
715° So. MAPLEWOOD AVĖ. Į 

CHICAGO, ILL. 60629
* -------- ■ ■ v

SLA 200 kuopos išvyka
Susivienijimo 20D, kp. meti

nė išvyka - gegužinė Įvyks rug- 
piūčio 31 dieną, pradžia 12 vai., 
šaulių stovykloje “Pilėnai” prie 
Mančesterio. • '

Susivienijimo narės moterys 
pagamins lietuviško skonio mais
tą, o vyrai gaivinančių gėrimų. 

' Gros Juozo Kinčiaus muzika. 
Šaulių “Pilėnuose” yra iškasta 
didžiulė maudynė, kas norės ga
lės ir pasimaudyti.

Kas dar turite neišplatintų lo
terijos bilietų, prašoma pasku
bėti išplatinti, nes laiko nebe
daug liko. SLA 200 kuopos va
dovybė visus detroitiečius ir 
apylinkių lietuvius maloniai 
kviečia atsilankyti. Pelnas bus 
skiriamas visokiems lietuvis 
kiems reikalams: Vilkui, Altai, 
Balfui, L. Bendruomenei ir ki
toms organizacijoms, kurios ruo
šia sukaktuves ar kitokius di
desnius parengimus.

ALTS-gos skyriaus išvyka
ALTS skyriaus išvyka-gegu- 

žinė Įvyks rugsėjo 14 dieną, sek
madieni gražioje Onos ir česio 
Šadeikų sodyboje, 2*8975 Welling
ton Rd., Farmington, tarp 12 ir 
13mylių prie Middle Belt Rd. 
Važiuojant Middle Belt Rd. nuo 
12 mylios Į šiaurę, maždaug už 
% mylios yra Wellington Rd., Į 
ji sukti dešinėn.

LOS ANGELES, CALIF.
Dailiųjų Menų Klubo susirin

kime' platokai panagrinėtas ru
sų emigrantų leidžiamas kultū
ros, politikos žurnalas “Konti
nentai”. Pirmininkaujant B. 
Brazdžioniui, pagrindinį prane
šimą padarė Pranas Visvydas.

Išsivysčiusiose gyvose diskusi
jose pasisakyta, kad tas žurna
las, leidžiamas A. Solženicyno, 
besistengdamas apimti rusų pa-, 
vergtų tautų, kūrybą, daugiau
siai spausdiną rusų emigrantų 
raštus. Iki šiol dar nei vienas 
gyvas lietuvis nepakviestas 
“Kontinentai” žurnale bendra
darbiauti. Kad ir kaip keista, 
bet pakviesti bendradarbiauti 
keli mirę lietuviai kultūrinin
kai...

darbuojasi dėl savo narių, su
rengia banketus, piknikus, išva
žiavimus, sukviečia ir mielai lau
kia svečių ir iš toliau. Metinis 
piknikas - gegužinė Įvyks šį 
sekmadienį, rugpiūčio 17 dieną, 
Lietuvių Klubo parke.

Oras kvepia, žolė nupjauta, 
gera proga atvykti Į pikniką pra
leisti dieną linksmai tarpe drau
gų. Klubo šeimininkės paga
mins skanių valgių užtektinai. 
Šaltais gėrimais svečius pavai
šins su šypsena ir daina. Lietu
vių Klubas duos daug dovanų 
ir išlaimėjimų. Augustinas Ka- 
pačinskas perduos meliodijas, 
dainas iš plokštelių, iš Lietuvos 
geriausių chorų ir solistų.

Rengėjai užtikrina, kad klubo 
piknikas bus smagus ir linksmas, 
tik nevėluokite, nes prasidės 
anksti. Jeigu oras bus nepato
gus ar lietus, tai Lietuvių Klubo 
didžioji salė bus atidara.

Sekm. rytą klubo baras užsi
darys 12 vai. ir visi trauks į pik
niką. -Maloniai kviečia brangius 
klubo narius, svečius ir iš toliau, 
Chicagos, Kenoshos, Raeinp, Bi- 
loito ir kitų miestų ir miestelių.
Lietuvių Klubo pikniko rengėjai

Koresp. Žvalgas

JORBST HKES HURT
OUR FOREST

UA1MC lfae CBCrieN oč fe*.' 
I So pteaae fe&xw Smokeft ABCc 
į Alvw* NoU coU.

Jfe MU » feova CM&pfeiM.

Memel (My

Maistu ir gėrimais pasirūpins 
rengėjai. ALTS-gos skyriaus 
valdyba visus Detroito ir apylin
kių lietuvius maloniai kviečia 
dalyvauti šioje rudeninėje ge
gužinėje. Pradžia 12 vai.

Motery seimas Detroite
Seimas prasidės rugpiūčio 13 

d. 5:30 v. p. p. Ramada Inn vieš
butyje. 28252 Telegraph Rd., 
Southfield. Po sesijų bus gali
ma aplankyti ir parodėlę, kur 
bus išstatyti Įietuviški rankdar
biai bei knygos. Detroito visuo
menė kviečiama parodėlę aplan
kyti.

Tautybių festivaliai
Detroito vidurmiestyje prie 

upės visą vasarą savaitgaliais 
vyksta tautybių festivaliai, jų 
tarpe ir lietuvių. Festivaliuose 
būna atliekhftii tautybių pasiro
dymai su dainomis ir tautiniais 
šokiais. Gyviausiai šoka ukrai
niečiai “kazoką”. Jie ir aplodis
mentų daugiausia gauna. J>en- 
kų festivalis Įvyko rugpiūčio 8-9

Prileidžiama, kad “Kontinen
tai” gali, išaugti Į .gudriai politi
niai užmaskuotą rusų imperia
listų leidinį, pridengiamą demo
kratiniais bei lygybės šūksniais.

Dailiųjų Menų Klubo narys 
Juozas Balčiūnas-Švaistas dėl 
šiuolaikinės nesveikatos susirin
kime negalėjo dalyvauti.

Sekančiam laikotarpiui Dai
liųjų Menų Klubo pirmininku iš
rinktas Bronius Budriūnas.

d.

BUFFALO, N. K- — Dvide
šimt žmonių grupe iškėlė $100 
milijonų ieškinį, .reikalaikla- 
nii “kompensacijos” už jų “tei 
šių pažeidimą” Atticos kalėji
mo riaušių metu. Per tas riau
šes .prieš keletą-metų žuvo 43 
žmonės — 32 kaliniai ir 11 ka
lėjimo -tarnautojų. Byla iškel
ta prieš viceprezidentą, tuo
met buvusį New Yorko guber
natorių Nelson Rockefellei'į ’ 
ir eilę kitų aukštų pareigūnų..

Surirtttkim-u
PRANEŠIMAI

n.

ROCKFORD, ILL.
Lietuvių klubo metinis piknikas

Didžiausia Rockfordo lietuvių 
organizacija, tai Lietuvių Klu
bas jau 35 metai kaip sėkmingai

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
‘AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL

2533 W. 71st
Telef.: GRovehill 6-2345-6

HOME
Street

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
* '

Upytės klvbc pirmas į
linksmas piknikas jvyks ii sekmadie
ni, rugpiūčio 17 d. Kays darže, 83rd; 
ir Kean Ave., Willow Springs. Pra-i 
džia 12 vai. šokėjams bus ^eras Ge
orge Joniko .orkestras. Bus skaniu; 
šiltu valgiu ir šaltu gėrimų. Taipgi i 
seimininkės iškeps skan-ni pampušk^. 
Turėsime daug vertingų .dovanėliųJ 
Kviečiame visus narius k svečius art-* 
silankyti ir smakai praleisti laikau 
tyrame ore su upytiečiais.

A. Kalys '

NARIAI:
dricagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aaeociacijos

. AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAX.YSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

1446 So. oOth Ave^ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003
BALYS PUTRIMAS
Gyv, Red i n gton Beach, Fla. PETRAS BIELIŪNAS

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-113$

Mirė 1975 m. liepos men. 31 dieną, sulaukęs 86 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Utenos apskr., Naujasodžiu apyl., AtkotiškiŲ kaime.

Amerikoje išgyveno 66 metus. <
Paliko nuliūdę: žmona Ona, duktė Jean Misevieh ir Jos vyras Ri

chard. anūkai — Richard -Allan ir Thomas Misevich. taip pat Algirdas 
Pa keltis su žmona Carol, 3 proanūkai ir viena proanūkė.

Lietuvoje liko broliu vaikai ir kiti giminės, draugai bei pažistami.
Veboms buvo tėvas mirusios dukters Nellie Pakeltu ir sūnaus 

Juoko.
Priklausė Amerikos Lietuvių Piliečių Pašalpos klubui, Žagarie- 

čių draugiškam klubui, Žemaičių draugiškam klubui. Utenos draugiš
kam klubui. LOS 76 kuopai, LLD 45 kuopai, Amerikos Lietuvių Vyr. 
Piliečių klubui.

Velionio pelenai bus parvežti i Lietuvių Taktines kapines, kur 
koplyčioje bus atliktos laidotuvių apeigas ši šeštadienį, rugpiūčio 16 
diena 1U30 tote, o »o apeigų pelenai , bus palaidoti šeimos' 
sklype.

Visi a> a. firifo FuUtese gimines, drangai y pažiMamį beširdžiai 
kviečiami dalyvinį Laidotuvių apeigose ir suteikti jam paskutini pa> 
tarnavimą ir atateveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Žmona, duktė, žentas, anūkai ir Įeiti atecunės.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW4CZ)

2424 WEST STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23wl PLACE Virginia 7-6672

1 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo« Hills, DL 974-4414)

■

11

P. J. RIDIKAS
Phene- Y Arda 7-1911
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Išaiškinta bičių 
vagiu organizacija

Palm Beach apskrityje, neto
li Jupiterio, buvo susekta sep
tyniuose apskrityse veikianti bi
čių vagių organizacija. Pavog
ta už apie 500,000 dol. vertės bi
čių su aviliais.

Surastas sandėlis ir suimta 
trejetas asmenų. Aviliai su bi
tėmis buvo vagiami iš atvirų 
laukuose esamų bitynų, vežami 
j sandėlį, metus išpumpuojamas 
ir parduodamas. Policijai pasi
sekė suimti žmones sunkveži
miu vežančius tik ką iš bitynų 
pavogtus avilius su bitėmis.

Bičių vogimas, policijos’žinio
mis, jau buvo stebimas keletą 
savaičių, bet paskutinėmis sa
vaitėmis smarkiai suintensyvė
jo.

Miškingame rajone, minėtoje 
apylinkėje, prieš keletą dienų 
buvo konfiskuotą 90 avilių su 
bitėmis apie 10,000 dol. vertės. 
Kiek vėliau konfiskuota 343 avi
liai su bitėmis 34,000 dolerių 
vertės.

Vienas bitininkas vagių san

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr, A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __ _______ $3.00
Minkštais viršeliais tik .......    $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik ..................- $2.00

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arbi 
money orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

I SIUNTINIAI I LIETUVA
I MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas .įvairiy prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209 

w__________
i   ■ ...v,....... e„—„ . T" ■ -

' Į Į Į II I L ■!!_■! ■ .11 I _ l| lllllll HUI ____ „

SIUNTINIAI I LIETUVA 
s Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai.

maistas, doleriniai Certifikatai.
\ V. VALANTINAS 

JUBILIEJINIŲ METŲ 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

šiemet suėjo 60 metų. Minint ta sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietiirių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū 

us ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stori ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisve 
nūiis m0S k* Desi(^e^amos i sandėrius su okupantais ar jų Igalioti-

N’AUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, Ju bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS, atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto- 
nkos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems idomios. naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: ChlcagoĮe Ir Kanadoj® metams — $30.00, pusei metu — $16.00, 

trims men. — S8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 2-50. Užsieniui 
*• — $31.00 metami. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St,

Chicago, Ill. 60608

Į Siunčiu --------------  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

[J Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS _____ _

ADRESAS _____________________ .____________________
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Tony Massie ir Charlie Milligan patys statosi sau lėktuvą, kurį galės naudoti įvairiam susisieki
mui. Apskaičiuojama, kad paveiksle matomas lėktuvas lės nusileisti bet kurioje farmoos vie
toje arba platesnėje pakelėje. Matomas lėktuvas yra pakankamai galingas, kad galėtu keleivius 
be pavojaus nunešti į pageidaujamą vietą. Abu lakūnai yra įsitikinę, kad jie galės pastatyti lėk

tuvą ir juo skraidyti. Statybos darbas atliekamas laisvu laiku.

dėlyje atpažinęs savo avilius su 
bitėmis stebėjosi, kaip jie ga
lėjo taip ramiai vagystę atlikti. 
Sakoma, kad daug avilių vienoje 
vietoje nelaikoma, tai nuostolin
ga, neproduktinga. Daugiau me
daus gaunama, *kai aviliai gru
pėmis išdėstomi patogesnėse vie
tose. Medus imamas keturis kar
tus per metus.

O kaipgi vagys"operuoja? Ne-

didelį sunkvežimį atbulą jie pri- 
stumia arčiau prie bityno ir per
15 minučių prikrauna avilių su 
bitėmis tūkstančius dolerių ver
tės.

Vienas nukentėjęs bitininkas 
pasakoja, kad iš jo bityno ir 
anksčiau bitės buvo vagiamos, 
bet kai buvo pavogta 40 avilių 
su bitėmis, tai smarkiai susirū
pinęs. Kitas vėl nusiskundė, kad 
atgautomis bitėmis ne bus ga
limybės pasinaudoti — jos bus 
apkrėstos.

Bičių vagystėms'padaugėjus, 
policija įpareigojo keletą seklių 
išaiškinti piktadarystę.

Bitininkai pasakoja, kad žmo
nės net neįsivaizduoja bičių pra
monės. Amerikos bitynai da
ro apyvartos po 800 milijonų dol. 
Vienas avilys su medumi kai
nuoja apie 150 dol. Avily būna 
nuo 8 iki 10 rėmų su koriais. 
Aviliai ir rėmai dažniausia at
žymėti, kad savu laiku būtų ga
lima atpažinti.

Vėlesniu laiku dar buvo su
rasta 200 vogttų avilių 10,000 
dolerių vertės.

Iš viso iki šiam laikui surasta 
791 vogtų avilių 79,000 dol. ver
tės. M. T-nas 

Mūsų spaudoje
Laikas išnaudoti detante

Kanados tautinių mažumų mė
giamas laikraštis “Speak Up” i 
rugpiūčio numeryje įdėjo toron
tiškio J. J. Wolowiec laišką:

“Aš esu ukrainiečių kilmės j 
Kanados pilietis, atvykęs išvie- 
tintu asmeniu 1948 m. Turiu ar
timų giminių Ukrainoje, kurie! 
dirba kolektyviuose ūkiuose. Jų 
atlyginimai yra tokie žemi, kad 
jie negali pragyventi. Aš jiems 
pagelbiu materialiniai siųsda
mas reikalingiausių daiktų siun
tinėlius, pavyzdžiui, batams 
odos, drabužiams medžiagos iri 
vaistų.

Siuntimas tokiu siuntiniu vra 
brangiai kainuojąs dalykas. Di-' 
desnė dalis to siuntimo kainos 
susideda iš muitų ir kitokių mo
kesčių, kuriuos uždeda Rusijos 
valdžia. Pavyzdžiui, jei siunti
nėlio kaina yra Š100, tai mui
tai ir kiti mokesčiai gali būti
tarp $125 ir S140. Tokiu būdu! 
pakietėlis man kainuoja nuo! 
-225 iki 240. Nors aš jokio rei- I 
kalo nenoriu su Rusija turėti, 
bet esu priverstas aplinkybių 
palaikyti tuos bomus jįj uždėtais 
plėšikiškais muitais ir kitokiais 
mokesčiais.

Aš jaučiu, kad Kanados val
džia turėtų pažvelgti į šią situ
aciją. Tarp Kanados valdžios ir 
Rusijos imperijos turėtų būti!
koks nors susitarimas, kad pa-i 
galbos siuntinėliai nebūtų už- i 
kraunami mokesčiais. Prašau iš
spausdinti mano laišką taip, kaip 
jis yra parašytas”.

Aš taip pat manau, kad Ame
rikos valdžia irgi turėtų pažvelg
ti į šią situaciją ir apsaugoti sa
vo piliečius bei gyventojus nuo Į 
apiplėšinfų, ypatingai dabar, pa
sirašius detentės raštus. Gera 
proga pažiūrėti ir patikrinti visą 
tą garsintą reikalą praktikoje.

Mėnesinis “Speak Up” savo 
vedamuoju pakartotinai pasisa
ko už ekonominį ir politinį rea
lizmą, taip pat už tyliosios dau
gumos aktyvumą šiuose bei ki-| 
tuose gyvenimo ir politikos rei

kaluose. Leidėjų vardu pasira
šo. G. Urbonas, Kainuoja 5 dol.
metams. Adresas: Speak Up, 
Box 272, Sta. B., Toronto, Ont., 
M5T 2W2, Canada.

K. Petrokaitis

Kova su tarša
Kaip atrodo gražiausioji 
Amerikos upė Potomac

THOMAS, West Virginia. — 
Prieš dešimtį metų, tuomet pre
zidentas Lyndon Johnson geros 
nuotaikos pagautas, iškilmingai 
pažadėjo, kad iki 1975 metų bu
vusi gražioji Amerikos upė Po
tomac bus tiek apšvarinta, kad 
bus galima joje maudytis.

ŠĮ rugpiūčio mėnesį ta istori
nė Amerikos upė (praplaukianti 
pro visos JAV šalies sostinę), 
yra tiek beviltingai užteršta, 
kad natūralistai ją vadina “per 
tiršta gėrimui, bet per skysta 
arimui”.' Pradedamas pastebė
ti susidomėjimas. Pradėtos or
ganizuoti dviratininkų ir kito
kios ekskursijos, kurios pradė
tų reikalauti išgelbėti tą upę nuo 
nešvarumu. V

Sirica patarė 
apvaldyti advokatus

Montreal, — Teisėjas John 
Sirica, kalbėdamas Amerikos 
Advokatų Sąjungos metinėn 
konferencijon suvažiavusiems 
teisininkams, pareiškė, kad tei 
sėjas visą laiką turi kontro
liuoti teismo salėje esančius 
advokatus. Jeigu teisėjas nepa 
jėgia jų sukontroliuoti, tai var 
gas bus tam teisėjui ir teismui.

Teisėjas Sirica papasakojo 
kelis Watergate bvloš anekdo- 
tus, kilusius tarp jo ir advoka
tų, bet jis džiaugiasi, kad Wa
tergate byla daugelį sugrąžino 
i teisėta kelia.

Sirica pareiškė įsitikinimą, 
kad Amerikos teisinė sistema 
yra gera ir veikia pavyzdingai. 
Watergate byla parodė, kad 
valstybės tarnautojai privalo 
eiti savo pareigas, jeigu nori 
būti naudingais kraštui ir gy’- 
ventojams. Jeigu jie išeina iš 
savo ribų, tai teisėjas privalo 
sugražinti Į nustatytą kelią.

♦

— Al. Karan-Karanauskas iš 
Marquette Parko apylinkės pra
dėjo dirbti Cavelle Realtors įs
taigoje, esančioje Evergreen 
Parko apylinkėje. Jis yra bai
gęs Nekilnojamo turto pirki-

HELP WANTED — MA L E-F EMA L E 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

DINNING ROOM HELP 
EXPERIENCED 

BUS BOYS — WAITRESSES 
Must have 2 years experience. 

5 Day Week. Steady Work. 
Good pay and other benefits. 

UNIVERSITY CLUB 
76 E. MONROE ST.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

WAITRESSES
Experienced in dining room service. 

Evening hours.
Apply in person after 11 A. M.

THE CART RESTAURANT
601 So. WABASH

CHICAGO, ILL.

EXPERIENCED BROILER COOK 
to take charge of kitchen. Also 

CLEANING WOMAN
Call Bud between 2 and 6 P. M. 

Monday thru Saturday for 
appointment.

668-1550.
WHEATON AREA.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKE IŠNUOMOJA
MAS atstatytas 5 kambarių butas pa
vieniams vyrams arba moterims. Pri
einama kaina. Po 5-tos vai. vakaro 

skambinti 778-1085.

IŠNUOMOJAMAS 3^ KAMB. BUTAS 
suaugusiai porai arba vienam asmeniui 
Brighton Parke. Skambinti po 6 vai. 

vakare. Telef. 523-5747.

mo-pardavimo mokslą South
west kolegijoje, puikiai kalba 
lietuviškai ir noriai lietuviams 
patarnauja perkant arba par
duodant namus.

— Anupras Savickas iš Kala
mazoo, Mich., atvyko pas savo 
dukrą ir žentą, gyvenančius Ci
cero apylinkėje.

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muziejus ruošia meniško siuvi
nėjimo (Art of Quilting) šešių 
savaičių kursus trečiadienių va
karais 7:30—9:30 vai. Kursai 
prasidės rugsėjo 17 d. Įrankiams 
ir medžiagai reikia sumokėti 
$27.50. Kviečiami registruotis 
kursantai nuo 12 m. amžiaus, 
skambinant tel. 847-2441 darbo 
valandomis. Kursų lektorė bus 
Lorraine Litviak jš Brighton 
Parko apylinkės.

— Vyresnio Amžiaus Piliečių 
komitetas prie miesto mero įs
taigos praneša apie rengiamus 
pokalbius su pensininkų organi
zacijų bei grupių atstovais. Chi- 
cagos pietvakariuose tokie po
kalbiai bus spalio 10, lapkričio 
14 ir gruodžio 12 d. 10—12 vai. 
Bataan salėje, 4046 So. Western 
Avenue.

— Amerikos Lietuvių Piliečių 
klubo, Suffolk apskrities rudens 
gegužinė - piknikas įvyks š. m. 
rugpiūčio 24 d. 2 vai. popiet gra
žioje A. Antanaičio sodyboje. 
454 Meadow Road, Kings Park, 
Long Island, N. Y., tel. 516 — 
269-9417. Maisto bus galima 
gauti ir vietoje. Klubas kviečia 
lietuvius iš visur ir visus, pra
leisti popietę gražioje gamtoje, 
susitinkant senus pažįstamus ir 
užmegsti naujas pažintis.

♦ Zarasiškių Klubas ruošia 
linksmą ir smagią gegužinę 
rugpiūčio ,mėn. 17 dieną Onos 
Bruzgulienės darže, 8284 Kean 
Ave., Willow Springs. Geguži
nės pradžia 12 vai. Veiks bufe
tas su įvairiais gėrimais, bus 
šiltų ir šaltų užkandžių. Gros 
Ramonio orkestras ir bus vertin
gų dovanų paskirstymas. Pra
šoma visus atsilaikyti. (Pr).

♦ Linksmavakaris visuome
nei. Pranešimas. Šį šeštadienį, 
rugpiūčio 16 dieną, Illinois Lie
tuvių Respublikonų Sąjungos 
Marquette Parko /Apygardos 
Valdyba kviečia visus čikagiečius 
šaunian Linksmavakarin Lietu
vių Namuose, Union Pier, Mi
chigan. Pradžia popiet ir tęsis 
iki pirmųjų gaidžių.... šokiams 
gros puikus Ąžuolo Stelmoko 
orkestras.

Algis P. Barakauskas, 
Illinois Lietuvių Respublikonų 

Sąjungos Marquette Parko 
Apgs. Vicepirmininkas ir 
Sąjungas Revizijos Pirm.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.

MŪRINIS BUNGALOW ant 43' skly
po. Centr. šildymas. 64-ta ir Whipple. 
Nebrangus.

2 BUTŲ po 4% kamb. 17 metų. 
sklypas. Centrinis šildymas kiekvie
nam butui atskirai. Tik S43,000.

4 BUTŲ: 2 po 4, 2 po 3 ir 3 kamba
riai skiepe. 2 auto garažas. Centri
nis šildymas. Geros pajamos, gera 
gyventi vieta.

10 BUTŲ MŪRAS. Naujas šildy
mas. Geros pajamos. Dideli kamba
riai.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

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

SUNLAND REALTY
4511-4th Street North, 

St. Petersburg, Florida 33703 
Tel. 813-527-0696. Lietuvis Realtor

ANTON L. MAURAGAS.
Jis , maloniai patarnaus lietuviams, 
kurie nori pirkti ar parduoti namus.

MARQUETTE PARKE parduodamas 
2 miegamų bungalow, gazu šildomas, 
su centrinio vėsinimo Įrengimais, at
naujinta virtuve, pilnu beismantu, 
2% mašinų.garažu. Duokite pasiūly
mą. Skambinti Al. Karan (Karanaus- 
kui).
CALVELLE REALTOR. Tel. 636-1111.

— A. Rugys, Lake Worth, 
Fla., pratęsė prenumeratą iš 
anksto be raginimo ir parėmė 
Naujienų leidimą 4 dol. dovana. 
Naujienų vadovybė dėkinga už 
laiko taupymą, mažinimą iš
laidų, už paramą, 'taip pat už 
gerus linkėjimus.

o Visų rūšių namų apšildy
mo specialistas JOHN PUCETA. 
Telefonas 925-4661. Sk.

Kas žlugdė ir žlugdo lietu
vių tautą. Tai naujai išėjusios 
A. D. Kizlio Kizlaičio 127 pusla
pių knygos pavadinimas. Jos 
kaina $2.25. Autorius, recenzuo
damas V. Žemaičio vandenvar
džius ir piliakalnius, gvildena 
istorinius ir šių dienų lietuvių 
tautinės savižudybės aspektus. 
Nurodo būdus, kaip išsilaisvin
ti iš užgožusios svetimųjų dva
sinės vergijos ir medžiaginio iš
naudojimo.

NAUJIENOSE galima gauti 
tik po vieną knygos egzemplio
rių, atsiuntus nurodytai sumai 
čekį tokiu adresu: NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. 60608.

■—'———-------------------------------------------------

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 6063X Tel. YA 7-5980

Didžiausias kail ių
pasirinkimas

pas vleninteŲ
lietuvi kailininką 7^

Ch ima n V* ' 1'

ei. 263-5826 
(į*Uigo*> ir 
677-3459

(buto)

Chlcagoje ——

NORMANĄ

2nd Floor Chicą^o, UI. 60601

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

PRIEŠ MOKSLO METUS
7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA. 

2 vonios. Gražus ^beismantas. 2 auto 
garažas. Tuoj galite užimti. Mar
quette Parke. S29.750.
2 BUTŲ 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai. Įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35 700.

GRAŽUS GEORGIAN 5 kamb. 40 
pėdų lotas. 2 auto garažas. Arti ofiso. 
Jau turime raktą. $18,250.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas, nauja elektra, alumin. langai. 
S15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
S23 900

LIUKSUS 10 METU MŪRO rezi
dencija. 3 miegamieji. 2 vonios, kar
petai, beismanto gražumėlis. Kampi
nis 40 pėdų lotas. 2 auto muro ga
ražas. Arti Kedzie prie Nabisco. — 
$37,650.

1% AUKŠTO, J8 metų mūras, 2 bu
tai. 2 auto garažas. Arti mūsų. Liga 
verčia atiduoti. $33,500.

6 KAMBARIU MŪRO NAMAS. 2 
auto garažas. Beveik prie Marquette 
Parko bažnyčios. Jau laisvas. — 
$21,000.
, 2. AUKŠTŲ MŪRAS, puikūs 2x5 

kamb. butai ir 2 kamb. sausam beis- 
mante. naujas gazu šildymas. Geras 
garažas. Arti mūsų. $26.500.

PLATUS LOTAS su garažu. Arti 
Maria High. Pigus. $5,900.

VALDIS
REAL ESTATE

2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

BUTU NUOMAVIMAS, ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKIMAS.
• PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5554

PARDUODAMAS NAUJAS NAMAS 
su 13 kambarių ir 2 vonios kamba: 
riais ant 4 akrų sklypo. Naujas šil
dymas gazu. 4 mylios nuo krautuvių, 
5 mylios nuo Bass Lake. $22,000.

Kreipkitės i savininką Kasparą 
Račiūną. Knox. Indiana. 

Tel. 219 — 772-1492.

— ■ r Iff...... f 114. ".'S." OT-JWirigg? 3.

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pr«- 

1 šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
□erstatau senus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. Tel. VI 7^3447

Į ĄHON1F į
Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2644 WEST 69th STREET 
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