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PORTUGALUOS POLITIKAI TARIASI 
DĖL NAUJO KABINETO

Socialistai reikalauja, kad jiems būty 
grąžintas dienraštis Respublica

LISABONAS, Portugalija, — Adm. Acevedo ir prezidentas 
Costa Gomes visą sekmadienį praleido besitardami su Portuga
lijos politikos vadais dėl naujo ministrų kabineto. Pasirodo, kad 
naujo, kabineto sudarymas nėra toks lengvas dalykas, kaip iš 
pirmo žvilgsnio atrodo.

Sukalbamiausi yra Mario Soa
res vadovaujami socialistai. Jie 
sutinka dirbti su kitomis politi
nėmis partijomis, bet reikalau
ja, kad pirmon eilėn būtų ati
taisytos gen. Goncalves valdžia 
padarytos skriaudos. .

Goncalves iš socialistų atėmė 
seną jų dienraštį Respublica ir 
atidavė komunistams. Jeigu jau 
pavarytas komunistas Goncal
ves, tai reikia atitaisyti ir jo vy
riausybės padarytos skriaudos.
Portugalija — ne kolonija, — 

sako gen. CHarais
— Aš noriu priminti Lisabo- 

nui ir Sovietų Sąjungai, kad Por
tugalija nėra nauja kolonija, ku
riai sukomunistintas Lisabonas 
ar Sovietu Sąjunga, gali primesti 
sovietinę santvarką,. —pareiškė, 
gen. Chanais, Portugalijos cen
trinės karo apygardos viršinin
kas.

— Jeigu komunistai bandytų 
ruošti perversmą ir Lisabone su
daryti savo vyriausybę, tai visa 
Portugalija tokiems veiksmams 
pasipriešins. Tai bjūttį pilietinio 
karo pradžia, už kurią atsako
mybė kristų ant komunistų pe
čių.

Propagandai išpūtė komunistų 
galią

Gerai organizuota partinė pro
paganda, vedama iš Goncalves 
valdomos krašto apsaugos mi
nisterijos, labai išpūtė Portuga
lijos komunistų galią, bet dabar 
aiškėja, kad tiktai Lisabone jie 
turi grupę šalininkų. Portuga
lijos šiaurėje ir centre jų įtaka 
lygi nuliui, jų centrai uždarinė
ti. Pleikią neužmiršti, kad jie bu
vo gavę tik 12% balsų.

Mirties bausmė Laose
BANGKOK, Tailandas. — La

oso aukščiausias teismas teisė 
(už akių) 31 “išdaviką” ir šešis 
iš jų nuteisė mirties bausme. 
Vientiane radijo pranešimu, mir
ties bausme nuteistųjų tarpe yra 
generolas Vang Pao, kurs vado
vavo slaptai armijai prieš Patet 
Lao, o dabar pats yra pakeliui į 
Jungtines Valstybes; kitas nu
teistasis yra Nacional. Asamb
lėjos pirmininkas Paoui Sanani- 
kone.

Penki kiti žymūs nacionalistai 
“už brutalius ir barbariškus nu
sikaltimus”, kurie neišvardyti, 
nuteisti iki gyvos galvos kalė
jimu. Dar dvi dešimt teisiamųjų 
gavo po 20 metų kalėjimo.

BANGKOK. — -Greitai va
žiuojantis rąstų prikrautas 
sunkvežimis visu greitumu įva
žiavo į atvirame lauke filmo žiū
rinčių žmonių būrį. Dvidešimt 
keturi žmonės užmušti ir 70 žmo
nių sužeista. '■

1$ VISO PASAULIO

KUANA LUMPUR, Malaysia. 
— Teroristų veiklai nesiliau
jant, Malaysijos valdžia nutarė 
įvesti mirties bausmę už nelega
lų šaunamų ginklų, amunicijos 
ir sprogstamos medžiagos turė
jimą. Viena teroristų gauja, 
pasivadinusi “japonų raudonoji 
armija”, praeitą rugpiūčio mė
nesį buvo okupavusi Amerikos 
ambasadą, kita susprogdino 
svarbų malajų tautinį paminklą.

CHARTUM, Sudanas. — Suda
no policija ir armija pradėjo vi
suotiną medžioklę, ieškodama 
politinių disidentų ir maištinin
kų, karių, kaltinamų ruožus su
kilimą prieš prezidentą Gaafar 
Nimeiri. Spėjama, kad greitu 
laiku prasidės masiniai areštai 
ir teismai, tik-dar tebėra nesu
gauti' kaltininkai, kurie buvo 
užėmę aerodromą ir radio stotį.

BEIRUTAS. — Praeitą sek
madienį politinės krikščionių 
ir moslemų grupės Tripolyje ka
riavo savo tarpe minosvaidžiais, 
bombomis ir kulkosvaidžiais. 
Kautvnėse 14 asmenų užmušta 
irJLLsužeista. Kovos atsinauji
no ir tarp dešiniųjų bei kairiųjų 
srovių krikščionių valdomame 
Zaleh mieste, esančiame per 25 
mylias į rytus nuo Beiruto. Pra
eitą šeštadienį įvyko paliaubos, 
kurios tačiau neilgai trukus atsi
naujino.

LONDONAS.—Scotland Yard 
(anglų slaptoji policija) praneša, 
kad per vieną penktadienio die^ 
ną buvo policijoje gauta dau
giau kaip 250 perspėjimų apie 
pavojus nuo bombų. Viena bom
ba, sprogusi Hilton viešbutyje, 
du asmenis užmušė ir 63 sužei
dė. Scotland Yard bombų sky
riaus komanderis perspėjo tero
ristus, kad ateityje iš anksto 
perspėtų, -kur yra padėtos jų 
bombos ir kokiu^laiku jos turi 
sprogti. Airių Respublikonų 
Armija seniau taip darydavousi.

MANILA, P. I. — Filipinai 
sekmadienį išbandė šaudymą 
raketomis, kurių keturios buvo 
iššautos. Valdžios pranešimu, 
bandymai gerai pavykę ir nuo 
šiol Filipinai pradėsią patys sa
vo reikalams gaminti balisti
nius sviedinius.

KARACHI, Pakistanas. — 
Oficialiais pranešimais, Pakis
tano Sind provincijoje jau de
šimta diena kai siaučia dideli 
potvyniai, kuriuose jau žuvo 
mažiausiai 20 žmonių, bet kai 
Indus upėje vanduo nukris, pri- 
sibijoma, kad bus rasta daug 
daugiau nuo potvynių žuvusių
jų. Potvynių apsemtame plote 
gyvena daugiau kaip milijonas 
žmonių.

Kriminalisto Charles Manson "šeimos narė" Lynette Alice Fromme norėjo nušauti prezidentą Fordą, kad jis lan
kėsi Kalifornijoje ir buvo užsukęs į sostinę Sacramento. - Prezidento asmens sargai pasikėsintoje gerokai aplamdė, 
atėmė ginklą ir apžiūrėjo, ar neturi kokiy kitokiy ginklu. J i prašė pasigailėti, nes josios "ginklas šūvio nepaleido". 
Nepaleido todėl, kad sargas Buendorf laiku išmušė jį iš josios rankos. Suimtąją tardo FBI, o vėliau jai teks aiš

kintis teisme. Pasikėsinto^ vedama į policijos stotį.

TURKIJOJE DREBANTI ŽEMĖ
UŽMUŠĖ VIRŠ 3,000 ŽMONIŲ

Lice srityje gyvybės galėjo netekti 
apie 2,000 ramių vietos gyventojų

ANKARA, Turkija. — Ateinančios žinios sako, kad praeito
šeštadienio žemės drebėjimo metu gyvybės galėjo netekti daugiau 
negu 3,000 žmonių. Dabar jau nustatyta, kad sunkiausiai nuken
tėjo Lice miestelio gyventojai, gyvenę pačios sunkiausio drebėjimo 
centre.

Pro Lice miestelį pradėjo ke
lios žemės drebėjimo bangos, že
mė pleišėjo, namai ir žmonės į 
prarajas virto, o vėliau kita že
mės banga prarajon įvirtusius 
akmenimis ir žemėmis užvertė.

Tyrinėtojai tvirtina, kad nie
kas negalės apskaičiuoti, kiek 
Lice miestelio žmonių žuvo. Pra
džioje manyta, kad visi neteko 
gyvybės, bet vėliau rasti keli, 
kurie apapsakojo drebėjimo su
keltą paniką ir baimę.

Kariuomenę padeda 
nukentėjusiems

Premjeras Suleiman Demirel, 
aplankęs nelaimės vietas, tuojau 
grįžo į Ankarą ir Įsakė turkų 
kariuomenės štabui ruošti nu
kentėjusiems pirmąją pagalbą.

Turės padėti ir kiti valstybės 
organai, bet greičiausi pagalbą 
nelaimės vieton gali nuvežti ka
riai. Pas juos yra reikalingos 
būtino maisto atsargos, jie turi 
priemones tą maistą gyvento
jams nuvežti.

Libija aneksavo Čadą
LONDONAS (Reuteris) — 

Londono Sunday Times praneša, 
kad Libija aneksavo ilgą rėžį 
Čado teritorijos 60 mylių pločio, 
Saharos- dykumos išilgai visos 
sienos tarp šių dviejų valstybių 
Šiaurės Afrikoje.

Libija įsitikinusi, kad tame 
ruože yra ar gali būti uranium, 
reikalingo atominėms bomboms 
gaminti. Praeitą birželio mėne
sį Sovietų Sąjunga prižadėjo pa
statyti Libijai atominį (bran
duolinį) reaktorių, o Argentina 
žadėjo Libijai “paskolinti” savo 
specialistus uraniumui ieškoti.

Boston ir Louisville
BOSTONO miesto meras Ke

vin White praeitą sekmadienį 
pašaukė 600 Nacional. Gvardijos 
vyrų saugoti Bostono gatves ir 
mokyklas. Miesto policija masi
niai “serga”.

Gubernatorius Michael Duka
kis įsakė apie 1,000 Gvardijos 
vyrnų būti pasiruošus ir įgaliojo 
merą White juos pasikviesti ka
da tik matys reikalą.

LOUISVILLE, Ky. — Arti 
1,000 Nacional. Gvardijos vyrų 
ir šimtai policijos pasiruošę pra
eitą sekmadienį laukė naujų 
riaušių po dvi dienas trukusių 
riaušių, kuriose 38 buvo sužeisti 
ir apie 400 suimta. Federalinis 
maršalas pasakė, kad policija tu
rės lydėti autobusus, kuriais apie 
22,600 juodų ir baltų mokinių, 
integracijos tikslu, bus autobu
sais važinėjami į mokyklas. Me
ras Harvey Sloane prižadėjo im
tis “sudėtingų žygių” vaikams 
apsaugoti.

VITAS GERULAITIS 
SPORTO PASAULYJE

NEW YOBKAS. N. Y. — New 
York Times savo rugsėjo 6 d. lai
doje pranešė, kad Jimmy Con
nors ir Vitas Gerulaitis vado
vaus Jungtinių Valstybių Davis 
Taurės komandai prieš Venecue- 
lą rungtynėse, įvyksiančiose 
Tuxson, Ariz., 1976 m. spalio 
17-19 dienomis.

Libijos vadas Colm Oammar 
Khadafy praeitą pavasarį pasi
gyrė, kad Libija ruošiasi būti 
“nuklearinė (atominė) valstybė.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Susirgus premjerui čiu En- 
lajui, dabar premjero pareigas 
eina Teng Hsiaopingas, savo lai
ku suimtas ir vedžiotas Šancha
jaus gatvėmis, kaip revizionis-

Egiptas prašo JAV atomo 
energija prakasti 42 mylių ka
nalą, kad naudotų Kataros įdu
bimą. Ten galėtų įsteigti kebas 
elektros jėgaines ir padaryti di
delį ežerą.

♦ Gen. Goncalves labai aštriai 
kritikuoja Portugalijos karo apy
gardų viršininkus, kurie priver
tė jį trauktis iš štabo viršinin
ko pareigų, bet jis komunistams 
nepatarė ruošti sukilimo..

♦ Praeitą sekmadienį Libane 
Įvyko arabų ir palestiniečių 
smarkus susirėmimas. 31 žuvo, o 
70 sužeistų.

♦ Saigono valdžia tvirtina, 
kad ji norėtų užmegzti diploma
tinius ryšius su JAV. Ten dar 
yra 50 amerikiečių, kurie nesi
skubino laiku pabėgti.

♦ Palestinos partizanai tvir
tina, kad jie žudys Sinajaus pu
siasaliu sunčiamus amerikiečius, 
radarų specialistus.

*• Sovietų valdžia neleidžia 
šachmatininkui Boris Spasky 
yesti prancūzės, dirbusios pran
cūzų ambasadoje .

♦ Jeigu komunistai bandytų 
sukilti ir primesti portugalams 
savo valią, tai krašte būtų pa
skelbta dešinioji diktatūra, pa
skelbė vienas karo apygardos 
viršininkas

RUSAI PAGROBĖ
JAPONŲ LAIVĄ

TOKIJO, Japonija. — Sovietų 
pakraščių sargybos laivas pirma 
apšaudė, o vėliau į 'Sachaliną nu
vilko 99 tonų japonų žvejų lai
vą. -

Japonų žvejų laivas Fujuko- 
Maru laivo radijas pranešė, kad 
rusai jį apšaudo, o vėliau laivo 
radijas nutilo.

Sovietų valdžia dar nepranešė 
japonams apie laivo pagrobimą 
tarptautiniuose vandenyse.

SIRIJA IR JORDANIJA PRIPAŽINO
EGIPTO - IZRAELIO SUSITARIMĄ

Kisinneris du kartu tarėsi su Sirijos 
prezidentu ir Jordanijos karalių

DAMASKAS, Libanas. — Buvo suruošti keli mitingai, ku
riuose buvo keliami protestai prieš Egipto ir Izraelio susitarimą, 
padarytą be kitų arabų sąjungininkų pritarimo, bet tos nuotaikos 
keičiasi ir kiekvienas-yra pasiryžęs pripažinti įvykusį faktą. Pati 
galingiausioji arabų valstybė, labiausiai nukentėjusi nuo Izraelio, 
pridėjo išvados, kad taika galima daugiau laimėti, negu kardų 
barškinimu. Izraelio pasiryžimą gintis arabai supranta ir mato.

Sekretorius Henry Kissinge- 
ris, aptaręs pačias svarbiausias 
Egipto ir Izraelio taikos sąly
gas, du kartu skraidė į Damas
ką ir tarėsi su prezidentu Haf- 
fez Assad. Jis taip pat buvo 
susitikęs su Jordanijos karalių 
Huseinu. Dabar aiškėja, kad Iz
raelio vyriausybė yra pasiryžusi 
atitraukti savo karo jėgas iš 
Golano aukštumų, jeigu Sirijos 
vyriausybė sustabdys karingas 
grupes, ruošiančias įsiveržimus 
į Izraelį ir žudančias vietos lau
kų darbininkus.

Izraelio ir Sirijos pasitarimai 
taikos sutarčiai jau prasidėjo. 
Sekretorius Kisingeris atvežė 
pirmas sąlygas ir nurodė pozici
jas, iš kurių Izraelis yra pasi
ruošęs pasitraukti. ' Apskai

čiuojama, kad apie lapkričio mė
nesį Sirija ir Izraelis galės pasi
rašyti taikos sutartį, panašią į 
Izraelio — Egipto sutartį. Kiek 
vėliau, gal dar prieš metų - ga
lą, panaši sutartis bus pasirašy
ta ir su Jordanija. Organizuoto 
arabų fronto jau nėra, nes kal
tinimai prieš Egiptą ir taikos 
pritarėjus eina per galingiau
sias radijo stotis.

Pikčiausiai visus kaltina Ara
fatas. Jis mano, kad dabartiniai 
Egipto vyriausybės , nariai yra 
didžiausi jo ir palestiniečių prie
šai. Kiekviena, tačiau, žinoma, 
kad dabartinis Egipto preziden
tas Sadatas pirmas pripažino 
Arafatą ir įtikino kitus arabus 
pripažinti jį kovojančių palesti
niečių vadu. Jeigu ne Egiptas, 
tai niekas su palestiniečių dabar
tiniu vadu nesiskaitytų. Pales
tiniečiai sunkioje Egipto kovoje 
nieku nepadėjo, o dabar jau 
Egiptą šmeižia.

Jordanijos karalius taip jau 
smarkiai nesibrovė kovon prieš 
Izraelį, nes jį arabai skriaudė 
nei kiek nemažiau negu Izraelis. 
Kai jam buvo reikalinga pagal
ba prieš Izraelius, tai nei viena 
arabų valstybė pagalbos nepasi
siūlė, o dabar jis laukia derybų, 
kurias sekr. Kisingeris jam pa
žadėjo.

Egipto - Izraelio pasirašyta 
laikinoji taikos sutartis visam 
arabų pasauliui turės daugiau 
įtakos, negu pradžioje atrodė. 
Egiptas tikrai naujo karo nebe
nori. Egipto gyventojai nori pa
sigaminti sau reikalingo maisto 
ir ramiai gyvent, be įsiveržimų 
kaimynines žemes. Paskutinių 
metų karai parodė, kad kiekvie
ną kartą labiausiai nukenčia pa
prasti žmonės. Taika turės ves
ti prie prekybos su Izraeliu ir 
kitais kaimynais.

Egipto užsienio minist. Fahmi 
patarė arabams persiorientuoti 
ir skirti daugiau dėmesio pramo
nei ir žemės ūkiui, nes karų ga
dynė pasibaigė Izraelio-Egipto 
taikos pasirašymu.

Ilga ginklo istorija
WASHINGTONAS____ 45 ka

libro pistalietas, kuriuo Lynette 
Fromme mėgino .nužudyti pre
zidentą Fordą, buvo kaip atlie- 
kalas (surplus) parduotas JAV- 
bių valdžios viešame turguje. Iž
do departamento Alkoholio, Ta
bako ir šaunamų Ginklų Biuro 
direktorius Rex Davis pranešė, 
kad jo biuras tą ginklą ir jo isto
riją susekė FBI reikalaujant.

“Neilgai trukus po pasikėsi
nimo prieš Prezidento gyvybę 
FBI mums suteikė to ginklo se
rijinį numerį ir jo aprašymą”, 
pasakė Davis laikraščio Wash
ington Star korespondentui. 

k“Mes jau žinome, kad pistalietas 
buvo pagamintas 1914 metais 
Rock Island Armory dėl JAV 
Armijos. Mes taipat jau žino
me, kad jis buvo paskelbtas kaip 
surplus (atliekalas) . Dabar ban
doma susekti visa tos šaudyklės 
istoriją”, pareiškė Davis, pri
durdamas, kad nuo 1911 metų, 
kai to pistalieto modelis atsira
do, šimtai tūkstančių tokių Colt 
.45 buvo pagaminta vyriausybei.

Tuo tarpu FBI Sacramento 
mieste susekė ir tą žmogų, kurs 
yra tos šaudyklės savininkas, bet 
prieš jį kaltinimų nekelta, nors 
neabejojama, kad jis žinojo, kur 
jo ginklas šiuo metu buvo.

Tai yra pirmas atsitikimas, 
kur pasikėsintojas vartojo gink
lą, pagamintą valdžiai ir valdžios 
parduotą viešame turguje, pa
stebi Washington Star.

Likvidavo visus 
sukilėlius

CHARTUMAS, Sudanas. — 
Jafar Numeiry jau šešti metai 
tvarkingai valdo 16 milijonų tau
tą.

Komunistuojantis kariuome
nės majoras išvedė savo dalinį, 
bandydamas nuversti prezidentą 
Numeiry, bet jam nepavyko. Ka
riuomenės vadas — gen. Bašir 
Mohamed, dviejų valandų laiko
tarpyje ne tik nuginklavo suki
lėlius, bet juos ir likvidavo.

1971 metais buvo suruoštas 
perversmas prieš prezidentą J. 
Numeiry, bet ir tada jam pavy
ko sukilimą numašinti. Tada ko
vos tęsėsi tris dienas, o vakar 
tiktai dvi valandas.

šiltesnis.
Saulė teka 6:24, leidžiasi 7:12.



ELZBIETA KARDELIENĖ

ATOSTOGOS TABAKO KARALYSTĖJE
Kai vykšti atostbgų tollmen 

kelionėn lėktuvu, autobusu, ar 
lėhgvąja mašina su tūkstančiais 
keliautojų, nejučiomis pagalvo
ji kad'tas nabagas senelis gė
lė'i?ikelio traukines, jau dabar 
visai • ndšeues, hhSmurgęs ir gal 
jau Juo niekas nebevažinėja.

I abai atsitikau Šitaip galvom 
dama kai šiemet man teko trau
kiniu keliauti ponų Petro ir Van
dos Gamelių pakviestai pas juos 
atostogauti net j Tillsonburgą, 
Ont. ’

Pirmiausia traukiniui reikėjo 
pasirūpinti rezervaciją. Bilietas 
kainavo brangokai, o išvykstant 
n Ptebau radusi ir čia tūkstan
čius keleivių laukiančių savo 
traukinių.

Perone traukinių virtinėms 
nematyti nei pradžios nei galo. 
Garvežiai tik šnypščia, tik dre
ba traukinius virpindami juodus 
dūmus leisdami, grėsmingai ke
leivius šaukdami.

Ne visi tokie laimingi buvo 
kaip aš pagaliau atsisėdusi į sa
vo vietą traukinyje. Kiti ėjo ir 
ėjo išilgai vagonus savo vietų 
ieškodami. Viena moteris . net 
rusiškai manęs paklausė,kur’j i 
galinti atsisėsti, ji kalbanti i'tik 
rusiškai ir lenkiškai ir keliau
janti iš Varšuvos į Torontą atos
togauti.

Man ibgi reikėjo Toronte per
sėsti į kitą traukinį, kuris mane, 
tik po 2 valandų turėjo nuvež
ti į Ingersoll, Ont., Stotį.

Bet riertfikėjo man Stotyje vie
nai tas 2 valandas nuobodžiauti, 
kai pamačiau stotyje manęs be
laukiančias mielas mano toron
tiškes — ponias Oną Indrelienę 
ir Veroniką Ottięnę, Stoties 
restorane, rodos, tik 2 minutės 
prabėgo linksmai besišnekučiuo
jant ir besidžiaugiant netikėtu 
pasimatymu. Rodos, taip greit 
reikėjo atsisveikinti ir labai šir
dingai padėkoti, kad mielos po
nios mane atsiminė ir savo at
vykimu į stotį mane taip labai 
pradžiugino.

Tik 9 vai. vakare atsiradau 
Ingesoll stotyje, kur manęs jau! 

laukė p. Vanda Karnelienė su 
savo konfortabeliška mašina, ku
rioje iškilmingai tupėjo mažy
tis, lyg pūkų kamoliukas, į la
putę panašus žavingas šuniukas, 
kuris nenorėjo manęs įsileisti, 
aukščiausiais tonais lodamas. 
Kai užgirdau p. Vandą jį vadi
nant Tigru, bijojau net lipti ir 
mašinon, kad tas Tigras manęs 
nesudraskytų. Bet taip blogai 
neatsitiko ir mes laimingai įva
žiavome į parkų rajoną netoli 
Tillsonburgo miesto.

Architektas Erdvilas Masiulis, Beverly Shores, Ind., išrinktas šių dieny žymiu© f u ame
rikiečiu — Notable American of the Bicentennial Era ir bus aprašytas sukaktuvių 
almanache. Jis daug prisidėjo prie Nacionalinių parkų propagavimo, Lituanikos 

* * Parko įsteigimo ir jame Lituanikos paminklo pastatymo sulig jo sukurtu propektu.
Beverly Shores miesto valdyba jo darbą įvertino $4/000 ir išreiškė padėką. Arch. 
E. Masiulis verčiasi privačia projektavimo praktika, pagal jo planus yra pastatyta 

daug privačių ir’valdinių pastatų.

■Ulm’ta Knyga — geriausia dovana
$ Naujienose, galima gauti puikiy knygų, kurios- papuoš bet
j J&įpgp spintą ir Uhtyhą.

VK. Bl&finU, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl.
K. Blėltnis/blENOjANT, gražiai įrišta. 464 psl..........

' 6r. Kazys Grrniės, ATSIMINIMAI IR* MINTYS 
žiais viršeliais

ProL Vaclr.Biržiška, SENŲJŲ L1ETŲV1ŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, 1 dalis. 208. psl., įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psL„ įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais .-2...:.....     ...

Prof. Š. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai frišta, 416 pšl.
Kipras Bielinis, 

sėliais.
• Juozas LiūcfžiOs,

P. krūdiiuvienė,
& psl

Janina Narūne,
170 ’ pšl.

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, btdgrafijos "bruožai 232 
puslapiai .......... ___________________ . ..... ___

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

N A U J I E N O S

1739 S. Haisted St^ Chicago, fit 60608

koklę jį

1

A

<

II tomas,
336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.

GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir-

-KAŠTAI, 250 psl. ......... ...................... .....
ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

TRYS (R VIENA, jaunystės, atsiminima.!

56.00 ;
$6.00
Gra- <

$5.00 -

$2.00
$530

$5.00 <
$3.00 j

$1.00

$3.00 <

$3.00 <

Teh HA 1-6100

Kaip lietuviai Kanadoje gyvena

Ponų p. .ir V, GarneHų reziden
cija erdvi ir labai ištaigingai 
įrengta. Stilingi baldai, .naujas 
Steinway firmos pianinas. Kam
bariai išpuošti meniškais pa
veikslais ir pačios p. Vandos ke
ramikos darbais, bei pieštų pa
veikslų kūriniais. Apatiniame 

aukšte didelė salė svečiams; ki
toje pusėje lietuviška pirtis, ku
rioje ir man teko vanotis klevine 
vanta. Didelis vaisių, su krū
mais uogų sodas. Tillsonburgo 
mieste p. p. Gameliai turi “Im
perial” hbtėlį-. Viršutiniame auk-' 
šte noumoaami 22 kambariai, b 
apačioje didėlis, dviejų salių res
toranas. šiame dideliame kote
lyje P. Garneliūi’ šeimininkauti 
padeda jo’gražuolę dukterį Mil
da vedes žentas Vladas Gu- 
džiauskas — Gordon.

Teko svečiuotis ir jų šeimoje. 
Su savo dviem gražiais vaiku
čiais, jie gyvena dideliame, dvie
jų aukštų name, nepaprastai pra-■ 
bangiai įrengtame su didėliu, 
puikiu baseinu kieme.

515 dol., G. E. Rugieniai 2,079 
dol.). Kiek daug darbo ir pa
stangų įdėta, kad turėtų savo 
lietuvišką bažnyčią. Ir ji tikrai 
dabar graži. Papuošta medžio 
skulptūromis, kurias sukūrė ga
bus meisteris J. Vitkauskas pa
gal dailininko J. Bakio projek
tus. Jis išpildė ir architekto V. 
Zubo projektą — šventbriuje 
pastatytą lietuvišką kryžių, de
dikuotą Lietuviams Kankiniams 
Atminti.

Pamaldų metu gražiai gieda 
choras vargonuojant Daivai Ra- 
tavičiutei, arba Pauliui Vytui; 
arba kitiems bestudijuojahtieins 
muziką jaunuoliams.

Bažnyčios. įsikūrinlo vadovas 
ir iki šiol klebonas ktin. Dr. J. 
Gutauskas atrodb labai gerbia
mas ir mylimas savo parapijie
čių. Visiems labai patinką jo 
pamokslai, kurie nesiriboja vien 
tik perskaitytos evangelijos nuo
latiniu aiškinimb, bet jis nagri
nėja šių laikų gyvenimo pasireiš- 
kimus; formuodamas • parapijie
čių ’ nuomones. ■ Teko mums gir
dėti labai įdomu jb pamokslą

linkųje dirva labai tinka taba
ko auginimui, pirmoji tautinė 
grupė pradėjo Čia auginti taba
ką belgai-flamai — tuoj po pir
mojo pasaulinio karo. Labai di
delė grupė, net kelios dešimtys 
tūkstančių. Tabaką augina ir 
vengrai. _

“Dešimtmečio istorijos” kny
goje rašoma, kad lietuviai taba
ko auginimu susidomėjo daug 
vėliau.
. Pirmas lietuvis žinomas šios 
apylinkės tabako augintojas 1930 
metais buvęs Vilius Šneideris.

■Prie tabako auginimo darbų 
pradėjo dirbti ir Vincas Treigys, 
Juozas Dumša, Edvardas Pakė- 
has ir kiti lietuviai. 1934 m. 
pradėjo'tabaką auginti kaip pu
sininkas Julius Stradomskis, o 
1938 in. V. .Treigys ir J. Stra- 
dolhskis nusipirko po ūkį ir pra- 
dėjo auginti tabaką savistoviai, i

Kai pradėjo tabaką auginti 
naujai atvykę lietuviai po antro 
pasaulinio karo, senosios imigra
cijos lietuviai jau turėjo apie 45 
tabako ūkius.

Pirmas mano vizitas pas taba
ko augintojus lietusius, buvo 
pas Veroniką ir Vincą Treigius.

Juos su a. a. Jonu (Kardeliu) 
pažinome iš pirmos dienos atvy
kimo Kanadon, kai jie mus pa
sitiko Toronto aerodrome atvy
kusius iš Vokietijos 1949 me
tais. Jie išrūpino mums Kana
don įvažiavimo dokumentus ir 
surado mums Įfrieglaudą pas to
rontiškius Oną ir Joną Indrelius, 
kurių vaišinguose namuose mes 
gyvenome iki kol iš .Montrealio 
Jonas Leknickas atvažiavęs, iš
sivežė Joną redaguofi “Nepri
klausomos Lietuvos”.

Įvažiavus į Delhi miesto Tal
bot gatvę, iš tolo pamatėm vie
name kieme aukštai iškeltą ple
vėsuojančią Lietuvos trispalvę 
ir Kanados vėliavą.

Nereikėjo žiūrėti ir numerio. 
Važiavom tiesiai plačiu meksfal- 
tuotu kiemo keliu prie didelių, 
gražių, namų, kur mūsų jau lau
kė p. Treigiai. Dabar jie jau ne
bedirba savo ūkiuose. Senai jau 
juos pardavę gyvena savo di
džiuliame prabangiai įrengtame 
.name tarp aukštų žaliuojančių 
medžių, vaisių sodo ir žydinčių 
gėlių.
. Didžiausiame pašlaitėje Savo, 
žemės plote V- Treigys augina 
ir globoja įvairiausių rūšių 
paukščius, juos veisdamas, kerk- 
damas, išvystydamas naujas

paukščių rūšis ir kai galutinai 
bus į rengtai Delbi nuėsto zoo
logijos sodas, atiduos Mvo iš
augintus paukščius miestai. Vin
co Treigio rūpesniu buvo pasta
tytas ir tas stulpas Bu geltohu 
tabako lapu, skelbiąs Delhi apy
linkę tabako augintojų centtru. 
Pirmą kartą tą stulpą kažkas su
degino. Antrą kartą pastatytą 
tokį pat, nutrenkė perkūnas. Du 
metu miesto valdyba nedrįso 
stulpo atstatyti. Bet V. Trei
gys ir vėl pasirūpino, kad stul
pas stovėtų toje pačioje vietoje 
skelbdamas pravažiuojančiam 
kur esi.

Delhi didelės gimnazijos aikš
tėje visų čia gyvenančių tautų 
iškeltos vėliavos. Tarp jų V. 
Treigio iniciatyva plevėsuoja ir 
mūsų trispalvė;

Veronika ir Vincas Treigiai, 
pirmieji lietuviai šioje žemėje 
gavę Kanados pilietybę, ir kai 
juodu šventė 50 metų savo ve
dybinę sukaktį, gavo sveikinimus 
iŠ Kanados premjero įhinistferio 
pirmininko P. E. Trudėau ir net 
iš Popiežiaus.

Visą savo gyvenimą. V. ir V. 
Treigiai aktyviai reiškiasi tarp 
lietuvių: aukodami pinigus lie
tuvybės išlaikymo reikalams, iš
rūpindami daugeliui įvažiavimo 
Kanadon dokumentus, o atvyku
sius globodavo ir padėdavo įsi
kurti šioje žemėje.

(Bus daugiai!)

SKAITYK PATST-R PASflSflfc

KITUS SKAITYTI
A’L j I E'NtA Š

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” 
7722 George St.

La Salle, PQ., Montreal 690,
Canada

naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams!

(Reguliari prferiumerata — $10.00)

Prašome iSKirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 

prenumeratos 
mokesčiu.

(Pavardė^ if vardas)

(Tikslus ddresasj

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gusšen DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar fik ..............  $3.00
Minkštais viršeliais tik ........... . ........... ..................—- $2.00

Or. A, J. Gusšen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ................  $2.00.

Galima tarp pat užsisakyti pastų, atsiuntus Čekį arba 
money orderį.

i NAUJIENOS, '
I . ’1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
b ' 'Yiiii? ‘ ' -- --- ' "r n- . _ J

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietutis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapacinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant^ Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. TTai yra Amerikoje beisi- 
kunančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl. Kaina 7 doL

ČlKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
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 
isveršta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3 00.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Vincai Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina S2.00.

Vincai "Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
W psl. Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIĖNOSE, 1739 So. RALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6O6OŠ 

atsilankšnt darbe vaHnAdhiis arba užsakant pastų Ir pridedant 
čakj ar piniginį perlaidą.

------- -— l._~b ąiiriMiir~a,jiiTTiiL.-Wjja7Tx..L7WjrwaM ~~im. įjitimiil Liia.ii

Retai tokius turtingai ir me
niškai išpuoštus namus galima 
matyti’, nfet ir pas turtingiausius 
lietuvius Amerikoje gyvenan
čius,, Vaikščiojau po tą būtą, lyg 
pati būčiau filmų artistė, ku
riame vaizduojamas karališkas 
gyvenimas.

Kadangi Tilisonburgas nuo 
Čikagos tik apie 400 mylių, tai 
mano Brolis Albinas Raciborskas 
pažadėjo čia atvažiuoti su ma
nim pasimatyti.

Vieną pavakare sėdėdami so= 
de išgirdome automobilio durų 
tripktėlėjimą, bet ne durų skam
butį. Supratome, kad gal tai at
važiavo brolis. Taip ir buvo 
Klausiame, kogi jis nėina mū
sų ieškoti, o sėdi mašinoje?

. — “Mat aš esu iš Čikagos ir 
esu labai gerai išdresiruotas. Pas 
mus tokius beslampinėjančius 
po svetimus kiemus šaudo”, be
sisveikindamas atsako brolis Al
binas,' >'

Garneliai labai maloniai priė
mė ir mano brolį paviešėti pas 
juos ilgiau, o ne tik pamačius 
mane grįžti namo.

Tabako krašto širdis

Sekmadienį važiuodami į Delhi 
bažnyčią, pakelyje pamatėm di
dėlį stulpą su milžinišku tabako 
lapu ir užrašu: “Heart of Tabac- 
c’o Čdūntry”. Reiškia įvažiavo
me į tabako karalyštesrzoną.

Delhi miestuke 1959 in. Lon
dono, Ont., vyskupija leido įkur
ti Šv. Kazimiero lietuvių baž
nyčią. Pagal paskyrimo raštą 
visi lietuviai katalikai, gyveną v
nuo Delhi .->0 mylių aplinkui, net 
12 miestukų su jų apylinkėmis, 
sudaro vieną parapiją.

Iš 19B9 metais išleistos “Pir
mojo dešimtmečio istorija” kny
gos galima matyti, su kokiu en-
tuziazmu lietuviai aukojo tūks
tančius dolerių, (o tokie A. T. 
žebėrtavičiai aukojo net 2,896 
do’erius, J. 0. Stradomskiai 2,-

apie bažnyčios pažiūrą į mirties 
bausmę, žudikams . dabar val
džios svarstomą įstatymą. Apie 
pasaulyje ekzistuojančias religi
jas, jų skirtumus ir santykius 
tarp savęs. Randa jis labai gra
žius žodžius palydint ir miru
sius. Dalyvavoifiė laidotuvėse 
Antano Vaito (Klaipėdoje būv. 
provizoriaus) ir garsaus Ame
rikos lietuvio veikėjo Leonardo 
Šimučio o m. mirties sukaktuvių’ 
minėjimo šv. mišiose, kurias už
prašė Leonardo mirusio brolio 
Stasio žmona Konstacija šimu- 
tienė. Pamaldų metu nuotaikin
gai vargonavo p. Vanda Garne- 
lienė.

•i >» ' •

Tokia jau čia tradicija, kad į 
laidotuves ar mirusių sukakties 

I minėjimus, atvyksta visi para
pijiečiai. Abu kartu, po liūdnų 
ceremonijų teko- būti ir pusry-’ 
čiuose, kurie dažniausiai vyksta 
geriausiame Delhi “Golden 
Leaf” restorane.

Įvairūs parengimai vyksta ir 
bažnyčios salėje, kurioje yra sce
na, pianinas, biblioteka ir virtu
vė. čia buvo ir mūsų pirmas su
sipažinimas su šios apylinkės lie
tuviais. A. A. kunigo K. Rickaus 
įkurtoji lietuviška mokykla ke
liais atvejais ir ji čia gavo sau j 
prieglaudą, bet padidėjus vaikui 
skaičiui, tekdavo rasti didesnę i 
patalpą mokyklose. Daug pasi-į 
šventusių mokytojų dirbę lietu-Į 
viškoje mokykloje, bet kaip “De- ' 
šimtmečio istorija” knygoje ra
šoma “Ilgiausiai mokytoja iš- i 
buvo ir tai iki paskutinių metų j 
A- Ratavičienė. Jos nė tik šešta
dieninei mokyklai, bet ir ben
drai visumeninei veiklai pasiau
kojimas yra didelis ir vertas pa
garbos”. Dėl Įvairių priežasčių j 
mokyklai nustojus pernai veikti, | 
K. A. Rata vi či ai ir St. V. Ja-
kubickai veždavo savo vaikus 45 
mylias į Tzmdono, Ont., šešta
dieninę mokyklą.-

Kai buvo rasta; kad šioje apy-

V-

Yoa -rooldn’t like it, of coarse.
Yoa see, one of the nice 

things about buying U-S. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

That’* because you happen 
to live in a free country -vhere 
aobody force* you to do anything

Rather, your country asks 
dial you simply consider the 
many advantage* of Savings 
Bonds. .

First of all, If you think 
they’re a get-rich-quick scheme, 
forget it. Bonds aren’t for yon. 
They only pay off in the long 
kc«L For a quick return, there 
are a lot better wayi to make 
a bock.

They do pay off, however. 
” as a matter of £ock

A little over 4 dollar: far 
every 3 you invest. Plus, the . 
privilege of buying the ni-r 5% 
Freedom Shares along indi 
your Bond*.

But these are the selfish - 
seasons for baying Bondi.

Good, b*rt selfish.
There’: one otfafer very 

portant reason vrky AiheniA 
already own ever $S2 bfflxss 
fc Bonds.

It’s eaDed pride.
It just to happens ffset wit 

urill A-f-p fn 
this is the best piece Mt * 
estate going.

If you happen to he eneW 
these Americans vho tfasAs 
ffiere’s Something to Ads ooss^f 
•f oun, vhy not faty fate k.

Sign «p for the Payroll Sav
ing* Han vherv ye< wfo

Or go to yonr
AnJ eougk up that UAH.
Heaeu.

Take stock in America
ILS. Savings Bonds 4c Fteėdom StonM

NAUJIENOS
1739 So. Halstėd Street Chicago, ML 60008
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^Pastabos
Gerai ir negerai, 

kad tik "Akiračiuose"
Su dideliu dėmesiu (kaip ir 

daug ką) “Akiračiuose” per
skaičiau (liepos mėn. laidoje) re-
portažą (nežinomo bendradar- ir dar įdomesnes temas tik tiek 
bio) apie šią vasarą Stokholme ir P^akyta. Koks didelis nuo-
jvykusj Baltijos Instituto šuva-
žiavimą, kuriame kalbėjo net.me suvažiavime
Švedijos ministeris pirmininkas čiam ! ‘
Olof" Palme — labai kontrover- aP*e 
sinė asmenybė Amerikos-švedi- 
jos santykiuose. Kaip iš reporta-

' žo matyti — jo pasisakymai
“Baltų” adresu — viltingi.

Dėlko aš noriu apie tą suva
žiavimą padaryti pastabą, tai bū
tų štai kas: “Akiračiuose” įdė-tame reportaže pasakyta, kad ! Paskelbė. Savaime suprantama, 
lietuvių tame suvažiavime daly- ^ad Akiračiai dėl savo ai ras-
vavo apgailėtinai mažai ir dėlto 
lietuviška tematika suvažiavimo 
programoje buvusi neproporcin
gai reta. Bet dar ir tai mane 
nelabai stebina.

Kuo stebiuosi — yra tai, kad 
‘ ’ Lietuvą liečiančių pranešimų tar

pe (įdomesnių) tepaminėta tik 
Ichiro Kato (Nakaku, Yokoha
ma— Japonijoje) M. K. Čiurlio
nio kūrybos įvertinimas japono 
akimis, paskui Aba Stražo (Hai- 
fos Universitet) dėstymas apie 
1917—1918 m. Lietuvos Tarybą 
ir Dow Levino (Hebrew Univer
sitete, Jerusalėje) pranešimas

YRA GERIAUSIA DOVANA
> ” Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių 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 ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado- 
1. rnairio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori- 
I jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.
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LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

raižai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
ynuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos

1; Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvf. ao 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMfi. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St^ Chicago, HL 60608
~ --- ------- ............... . .......... —------ ... ..............

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

I
1 CBICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ

Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Eleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, DL 60608

100 didelio formato psL, daug paveikalŲ. Kaina |X00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
Ansambliai chorai grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egsemplioriij, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidu.
Knygą galima gauti Naujienose artta pasiunčiant Čekj Money or

der} tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

— —------

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

'RUONISPabaltijo žydų pasiprieši- j į

stolis lietuviui, nebuvusiam ta- i 
— besidomin-

Parodos iniciatorės Irena Tamošaitienė ir Giedra Gustaitė prie Comara Gallery, kurioje vyksta Čiurlionio repro
dukcijų paroda. -

Nuotrauka fP. Jasiukonio

apie
nimą (daugiausia Lietuvoje) gin- I 
klu prieš nacius.

Tame “Akiračių” reportaže 
apie tokius įdomius prelegentus

—•’? Lietuvą, jos žymiuosius 
žmones, įvykius — apie kuriuos 
mažai ar beveik nieko nežinoma 
pavz. (žydų priešinimasis na

ciams Lietuvoje).
Sakau dėlto, kad labai gerai, 

kad “Akiračiai” paskelbė apie 
tą suvažiavimą bent tiek, kiek 

tinės (dydžio) apimties negalėjo 
dėlti viso tų paskaitų — prane
šimų teksto, nes tokiu atveju bū
tų reikėję išleisti padidintą-‘Aki
račių” laidą.

Čia ir prienu prie kitos pasta
bos, kad kita vertus ir negerai, 
jog apie tai paskelbta tik “Aki
račiuose”, kad tokių retų pre
legentų kalbų, liečiančių Lietu
vą bei jos žmones bei įvykius, 
ištisi tekstai iki šiol nepasirodė 
kitoje mūsų spaudoje, turinčio
je ne tik pakankamai, bet ir daug 
kartų daugiau vietos negu “Aki
račiai”.

Dar vienas kryžius?...

Los Angeles mieste A. Ski- 
riaus leidžiamo “Lietuviai Ame
rikos Vakaruose” paskutinėj lai
doj įdėtas Pažemėnio straipsnis 
“Reikia lietuviško paminklo ir 
Kalifornijoje”. Tame straipsny
je, tarpe kita ko sakoma: “...Los 
Angeles ir apylinkėse, kur yra! 
įsikūrusi daugtūkstantinė lietu
vių kolonija, su gražiai patrio
tiškai — lietuviškai vedama di-. 
dele parapija, su gausiomis mo
kyklomis, su stipriomis meninė
mis pajėgomis, nėra nė kryžiaus, 
nė kokio kito memorialinio pa
minklo, kur viešai galėtume susi
rinkti, susikaupti ir pademons
truoti savo lietuvišką etninę gru-

Toliau; “...šiuo Amerikos et
ninių grupių iškilimo ir Ameri
kos dviejų šimtų metų sukakties 
minėjimų momentu būtų pra
vartu ir lietuviams pagalvoti, 
kaip šiuos įvykius ir save geriau 
įamžinti ir Lietuvą pagarsinti”. 
Tą klausimą, pagal K. Pažemė- 
ną, esąs iškėlęs prof. VI. Juodei
ka, praeitų metų ramovėnų sky
riaus (Los Angeles) susirinki
me, bet tai ir buvo viskas — taip 
atrodo.

Kaip čia sakoma, “kredito” 
reikėtų duoti ir prof. VI. Juo
deikai už tokios minties iškėli
mą ir K. Pažemėnui — už jos 
priminimą, nes iki šiol niekas 
tuo klausimu viešai nėra pasi
sakęs.

Keliant klausimus apie.Lietu
vos ‘įamžinimą” čia Amerikoje, 
statant kryžius ar kitokius pa
minklus— siūlyčiau pasvarsty
ti ir apie lietuvių paminklą Ame
rikai, kaip dėkingumo ir lojalu
mo išraišką kraštui, kuris lietu
viams ir Lietuvai, davė labai daug 
ir iš kurio tikimės (net reika
laujame) dar daugiau.

Sau jau pristatėme užtenka
mai ne tik kryžių bet ir kitokių 
paminklų. Kur jie ir kas apie 
juos šiandien bekalba.

Tik prisiminkime 1964-65 m. 
New Yorko pasaulinės parodos 
proga ten .pastatytą lietuvišką 
kryžių, dėl kurio buvo mušamas 
labai garsiai lietuviškos propa
gandos būgnas. Kur tas kryžius 
ir kokioje būklėje yra dabar? 
Kas apie jį girdėjo ir rašė tada 
(parodos metu) iš amerikiečių? 
Ir, matykite, turėjo atsitikti 
taip, kad dabar, kai tas kryžius

ANTRAS SĖKMINGAS PIKNIKAS
“Piknikas, piknikas — ir po 

pikniko”, nusiskundė mano drau
gas K. K., kai Poloni jos parko 
patvoriuose pradėjus artėjančio 
vakaro šešėliams rinktis publi
ka atsiminė, kad jau laikas atsi- 

Į sveikinti.
Ne vienas abejojo, ar po Dar

bo Dienos beapsimoka didelį 
pikniką ruošti, ir faktai parodė, 
kad apsimoka, apsimoka! Visi, 
atrodo, buvo tos nuomonės, kad 
Naujienos turėtų ir dar dažniau 

parodos laukų užkampyje išven
gė sunaikinimo (valdiško — pa
rodai užsibaigus) — jį, išniekin
tą “atrodo”, anaiptol ne reli
ginio pobūdžio laikraštis, “Vie
nybė”.

■Ir jei ne “Vienybė” — tur
būt, apie tai ir nebūtume suži
noję. Kaip tik to kryžiaus liki
mas rodo, kad jei kryžius mums 
gali mūti viskas — tai kitiems 
gali būti niekas. Amerikos lie
tuviai yra įsigiję ar sukūrę pa
kankamai vietovių ir paminklų, 
prie kurių gali pademonstruoti 
savo lietuviškumą. Dabar būtų 
pats laikas pasvarstyti apie pa
minklą — prie kurio lietuviai 
galėtų ir turėtų pademonstruoti 
savo amerikoniškumą.

"Būkim geruoju"...

Vladas Gilys, daug metų tal
kinęs Los Angeles lietuviška
jai radijo valandėlei dar Br. Ge
dimino (ir mano) laikais, o juo 
labiau naujai atsteigtajai, kuri 
be jo, turbūt, ir nebūtų iki šiol 
išsivertusi, kaip lygiai pasiges
tų jo ir daugel kitų lietuviško
sios veiklos šaltinių (ypačiai vai
dybos ir akordeono muzikos) — 
yra vienas labai retų (jaunes
nės kartos) mūsų veikėjų, kuris 
su nieku ir nei prieš ką nieturi 
jokio “grudge”.

Tokį aš jį matau daug metų 
ir niekur ir niekada mudu netu
rėjome mažiausio “confronta
tion”, nes jis visada sukalbamas, 
visada ir visur lietuviškam rei
kalui paslaugus, viskam lietuviš
kam besistengiąs padėti, nekal
bant jau apie radijo (lietuvišką) 
valandėlę, kurios jis yra nepa
mainoma gija (kai kurių valan
dėlių redaktorius ir pranešėjas, 
bet beveik 90% visų valandėlių— 
garso technikas, be priekaišto).

Daugelio metų bėgyje negirdė
jau apie Vladą Gilį mažiausiai 
neigiamo žodžio, neturėjau to
kio ir savo širdyje. Ir štai da
bar, visai nesenai, jis, sveikin
damas mane gimtadienio proga, 
ištiesia savo dešinę ir taria: 
“...būkim geruoju”. Net “pas
tačiau akis”. Juk mudu nieka
da ir niekur “nesusikryžiavome’.* 
Taip jam ir sakau. Vladas gi 
(koks sutapimas — ir aš Vla
das) ir aiškina: “žinai, mud- 
dviem užtektų ir “būk sveikas””, 
“labas”, “gerą dieną” ar kitokio 
senyvo sveikinimosi pareiškimo, 
bent žinai, čia Amerikoje, dabar 
išgyvename tokį laikotarpį, kai 
neretas lietuvis lietuviui negali 
pažiūrėti tiesiog į akį, susitikti

tokių mielų malonių subuvimų 
paruošti!-

Ir dangus visą dieną išbuvo 
palankiai nusiteikęs, saulės spin
dulius per didžiulių medžių lapus 
žerdamas nesigailėdamas, . kam 
tų dangaus dovanų daugiau, kam 
mažiau teko. Artėjant vakarui 
debesys' pradėjo kauptis ir tie, 
kurie klausosi ir tiki oro “ora
kulams”, atsiminė oro praneši
mus, kurie sekmadienio rytą pra
našavo 50:50, kad bus lietaus.

atvirose kalbose bešališkai pa
diskutuoti lietuviškas problemas, 
kai daug kas vieną kitą kaltina 
tautinio idealo išdavimu ar ne
supratimu — būtų gera, kad lie
tuvis sutikęs lietuvį visai vis
ti ek kokių pažiūrų ir pastangų 
— sveikintus:, linkėdami savo 
tarpe “būti geruoju”.

Dėlto, sako Vladas Gilys — ir 
Tau sakau “būkim geruoju”, no
rėdamas, kad toks sveikinimosi 
pareiškimas greičiau pasklistų 
lietuviškoj e visuomenėj e. Buvau 
“pritrenktas” ir pasižadėjau tą 
šūkį platinti — pats jį “adoptuo- 
damas”, nes labai jis man' pati
ko. Taigi. “Būkim geruoju’.’

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Ilgamečio BALFO pirmininko,' 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

/ - ' 404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
~ 1 ■ ’ -

ESUC

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

TeL 421-3071

Įrtaigoc pietų om kiemą* automoMU&mi pastatyti.

I — NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL, — TUESDAY, SEPTEMBER 9, 1975

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
nų, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. 1
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1800
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

So. Halsted St

nehuvo nei lakelio,Bet lietaus 
ir saulutė vėl debesų nusikračiu
si maloniai švietė ir šildė prieš 
nusileidimą savo Naujienų drau
gus ir svečius spinduliais api-

I berdama.
Būtų gera tema poetams su

kurti gerą odę, kurioje būtų ap
dainuojamas susitikimas. Tai 

į yra didelė tema visokio žanro 
; kūrėjams. Naujiems kasmet su
teikia tokias neįkainojamas pro
gas seniem, buvusiem artimiem, 
tik likimo išblaškytiems drau
gams (ir draugėms!) susitikti, 
bet šis pikniką buvo lyg tyčia 
tuo tikslu suruoštas. Piknike, 
kurs buvo beveik tiek pat gau
sus apsilankiusiais kaip ir kiti, 
šį kartą buvo ypatingai gausus 
sveteliais iš pagyvenusiųjų am
žiaus, kurie į tolimus piknikus 
užmiesčiuose nebeišsirengdavo, 
o į pikniką, suruošta, kur auto
busai iš viso miesto priveža’iki 
pat durių, daug atsirado sava
norių. Tokiems amžiumi nuno
kusiems namsėdžiams tai neį
kainuojama proga;; susitikti tam 
pačiame mieste gyvenant per 
metų metus vienas kito nebesu
sitinkant. Lietuvoje tik pusė 
žmonių gyvena to skaičiaus kaip 
Chicagoje su priemiesčiais (3 ir 
6 milijonai), o kaip retai lietu
vis nuo, sakysim, Lieplaukės su
sitikdavo lietuvį nuo želvos!...

A

DRAUGAS IR BIČIULIS

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

.?. viršeliuose už $6.00.
“Abi knygas gausite, jei pinigus pasiysite tokiu adresu:

Įvo galo, ir tuos tradiciniai ska- 
nius Naujienų šeimininkių tiek
tus pietus išvalgė iki paskutinės 
lėkštės. Prie “stiprybės barų” 
šaltas “kaip ledas” alutis pir
menybę užleido “karštiesiems”, 
vis tai ženklas, kad oras nebe va
saros, o melancholiško rudenė
lio. Daug buvo žmonių, daug 
pramogų, “laimės šulinių”, kur 
būva apsčiai gerų vertingų do
vanų, gražiai praėjo ir gyvai 
— marga pikniko programa, pa
sakytos kalbos, padainuotos dai
nos ir pagrota, muzika, bet vieną 
dalyką teko ypač pastebėti tai 
tą brangią progą susitikti, kaip 
svečių būriai lyg bitelės korius 
aplipę — stalus apsėdę, barus 
apsupę vaišinosi ir kalboms ga
lo neberado. Kad Naujienų pik
nikai “atjaunina” žmones, jau
dinančiai veikė vieno 96 metų 
lietuvio veterano tvirtas žodis 
atsisveikinant: “Iki vėl pasima
tymo sekančiame Naujienų pik
nike !

Taigi iki vėl pasimatymo!

(plačiau kitą kartą) 
jpr.

.’NAUJIENOS’ KIEKVIENO

&
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Dideles idėjos žmones jungia
Praeitą sekmadieni Chicago] e Įvyko rudeninis Nau

jienų piknikas. Tai buvo vienas įvairiausių ir gražiausių 
šių metų piknikų. Diena pasitaikė puiki, oras geras. Ry
tas buvo gražus, vidudienį vėjas pradėjo šiek tiek smar
kiau pūsti, bet netrukus aprimo ir visas popietis buvo 
pats gražiausias.

Piknikan suėjo įvairiausių įsitikinimų, įvairių poli
tinių grupių ir įvairių pažiūrų žmonės. Buvo senųjų so
cialistų ir jaunų krikščionių, veiklių tautininkų ir liau
dininkų; įvairių Chicagos draugijų narių ir fraternalių 
organizacijų pareigūnų. Buvo 90 metų sulaukusių nau- 
jieniečių, kurie galėjo papasakoti savo įspūdžius iš Nau
jienų steigimo dienų, bet taip pat buvo ir'jaunimo, ku
ris šiandien stoja į galingas Amerikos lietuvių organi
zacijas, kad galėtų dirbti visiems lietuviams reikalingą 
ir naudingą drabą.

Naujienos tapo integralia lietuviško gyvenimo da
limi, patraukiančia visų srovių ir pažiūrų lietuvius. 
Kiekvienas lieka prie savo ir saviškių, bet kiekvienam 
šiandien aišku, kad be Naujienų svarstyti mažus ir di
desnius mūsų gyvenimo klausimus būtų neįmanoma. 
Reikalai taip susiklosto moderniame minių ir masinės 
propagandos gyvenime, kad atskiros nuomonės, as
mens teisės, pagarba žmogui yra be jokio pasigailėjimo 
trempiami ir niekinami.

Naujienos visą laiką gynė pagrindines žmogaus tei-- 
sės ir kovojo už organizacijų, teisę savarankiškai tvar-' 
kyti savo reikalus. Jos kovojo už kiekvieno žmogaus tei
sę pareikšti savo nuomonę; už galimybę tą nuomonę su
prantamai išspręsti ir leisti dėl jos pasisakyti.

Naujienos kėlė pačius svarbiausius laisvės klausi
mus. Jos informavo plačiau ir teisingiau, negu bet ku
ris kitas laikraštis apie pavergtos lietuvių tautos gyveni
mą, apie Lietuvoje likusių žmonių kančias ir sovietinę 
priespaudą. Jos svarsto kelius, kaip Amerikos lietuviai 
galėtų daugiau padėti savo broliams ir seserims ne tik 
atgauti prarastą laisvę, bet kaip sutraukti galimai dides
nes jėgas, kad talka galėtume padaryti tai, ko nepajė
giame padaryti paskirai.

Naujienos veda atkaklią kovą prieš valdyti norinčių 
ir savo valią kitiems primesti pasiryžusių grupių sau
valę -ir net kriminalinius veiksmus. Kiekvienas turi tei-

trims mėnesiams  $750 
vienam mėnesiui  $250

Kanadoje:
metams  $30.00 
pusei metų  $16.00 
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
Metams - $31.00 
pusei metų -------------------  $18.00
vienam mėnesiui $4.00

Naujienos eina kasdien, ifakiriant 
sekmadienius. leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Hoisted St. Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

KODĖL PASMERKTA, 0 NESU
P. STRAVINSKAS •

(Tęsinys)
6) Dėl kaltinimo opozicijos, 

kad ji, neva negalėdama savo 
“melo’’ paslėpti, pasirašiusi sau 
įstatus, tai kaltintojas Juozas 
Gaila pasirodė išvis nesiorien- 
tojąs, kas jo vadovaujamoje 
LB darosi. Opozicija ne sau 
“pasirašiusi” kokius įstatus, o
suprojektavusi juos perorga
nizuoti visai JAV LB federaci
niais pagrindais, maždaug tais 
pačiais , kokiais yra susiorga- savo žmones (kitus nustūmę į 
nizavęs ALTas, kad ta mūsų šalį, kaip tas buvo 1973 m.) ir 
LB būtų natūralesnė, remtųsiIpo to diktuoja kitiems, su nie-

sę įtikinti kitą lietuvį savo minties, plano ar paprasto 
teisingumu ir gerumu. Bet niekas savo nuomonės, pla
no ar pasiūlymo neturi teisės primesti prievarta, niekas 
neturi teisės naudoti vadinamos “vado privilegijos” ir 
įsakinėti kas ką ir kaip turi daryti. Įtikintas žmogus 
yra daug protingesnis, negu įsakymą pildantis robotas.

Naujienos pasisakė prieš apgaulę, sukčiavimą, rin
kimų klastojimą, nutarimų iškraipymą organizacijoms 
valdyti, jų turtui eikvoti ir bandymams mažumos valią 
primesti daugumai. Naujienos pasisakė prieš krimina
linio elemento įnešimą į visuomeninį gyvenimą. Jos kėlė 
viešumon ir smerkė kitų daromus kriminalus, jos tokiu 
pačiu smarkumu pasmerkė, kai nusikaltimai buvo pačių 
lietuvių daromi organizacijoms valdyti ir savo valiai pri
mesti. Naujienos ne tik pasisakė, bet kėlė viešumon kon
krečius nusikaltimus. Jos nurodinėjo, kad negalimą smur
tu ir klastotais rinkimais grobti organizacijų, o vėliau 
reikalauti, kad klasta prie vadovybės priėję pareigūnai 
būtų skaitomi teisėtais organizacijos vadovybės nariais.

Atkakli kova prieš kriminalinio elemento įnešimą į 
visuomeninės organizacijas; kova už lietuviškų organi
zacijų teisę valdyti savo turtą; kova už teisę laisvai dis
kutuoti visas svarbesnes visuomeninio gyvenimo proble
mas sujungė apie Naujienas žmones, kuriems šie daly
kai yra brangūs ir kurie žino, kad kiti keliai ves kreivais 
keliais organizacijas ir išeikvos visai kitiems tikslams 
lietuvių sukauptą turtą. .

Pagaliau, apie Naujienas grupuojasi visi tie, kurie 
be jokios atodairos kovoja prieš Lietuvos pavergėją. Joks 
bendras darbas su okupantu; joki susitarimai arba ban
dymai ieškoti bendros kalbos su didžiausios vergijos 
skleidėju — nieko gero pavergtiesiems neatneš. Kas ra
do reikalo šunuodegauti Lietuvą pavergusiems rusams 
komunistams, tas okupantui teisybės į akis negalės pa
sakyti. Kas, aplankęs giminę, pasižadėjo apie matytą 
vargą nieko nepasakoti, tą priešas, be jokių -pastangų, 
padarė savo bendradarbiu. Kas priešo parinktos sirenos 
balsais tiek susižavi, tai greičiau kaktą praskels į greit
kelio cementą, negu žavėsis lietuvaičių laisvės dainomis.

Kova už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises yra dide
lė ir sunki. Ją galėsime laimėti tiktai vieningai žings
niuodami. Bet mus gali vienyti tiktai teisybė ir teise pa
remti kasdieninio darbo žingsniai. Apgaulė, klasta ir 
kriminalas mus skaldo. Apgaulė griauna organizacijas 
ir padeda priešui.

Naujienos kovoja už didžiausias žmonijos idėjas, to
dėl kartu su jomis žingsniuoja toks didelis lietuvių 
skaičius.

r.: :LL alkdami, dargi reni
* dauiiesi savo “demokratija”...

šitaip federaciniais pagrindais
pertvarkius JAV LB, pagaliau,

organizuotąja Amerikos lietu
vių visuomene, leidžiant joje 
dalyvauti visoms, šio krašto 
lietuvių organizacijoms — drau 
gijoms; kad tuo būdu būtų už
kirstas kelias Įsigalėti Bend
ruomenėje kokiai vienai siau
rai grupelei, kaip dabar yra su 
mūsų frontininkais, kurie vi
sokiais nesąžiningos priešrin
kiminės agitacijos būdais, klas 
tojimais ir (kitomis suktybė
mis išsirenka LB vadovybėn

būt geriau, ir tiems patiems 
frontininkams, kurie šiandien 
yra užsitraukę kone visos mū
sų visuomenės didžiausią ne
apykantą, odiumą, įskaitant 
net ir labai didelę dalį katali
kų, nors jie dedasi esą “gerais 
katalikais”... Visi tą mato ir 
supranta, tiktai vienas JAV 
LB Valdybos pirm. Jnozas Gai
la — ne! Jis poškina savo 
straipsny niekus apie JAV LB 
Reorganizacinės Tarybos pa
ruoštuosius šios LB perorgani
zavimo įstatus, kurie dar šie
met bus formaliai, tos LB Ta
rybos suvažiavimo priimti, ži
noma, jei dėl tokių užsispyrė
lių — kietasprandžių ir gero
kai siauro proto JAV LB vadų, 
kokį turime Juozo Gailos as
menyje, baisios ir nepvaldo- 
mos neapykantos (tai opozici
jai) bus sutrukdyti taikos ir 
vienybės atstatymo pasitari
mai ar derybos, štai, kodėl ir 
mes visi neturime degti neapy
kanta netgi ir visiems fronti
ninkams, kurių tarpe esama 
ir labai gerų žmonių ir veikė
jų, kurie kalti gal tik dėl savo 
pasyvumo ir akto paklusnumo 
savo nesąžiningiems vadams. 

k 7) Del Juozo Gailos nusis
kundimo, kad opozicija ke
lia aikštėn LB Tarybos rinki
mų suklastojimą (1973) ir pa
juokos, kad jos veikėjai “pa
siskelbę” pirmininkais, lyg ir 
dėl savo asmens garbės.

a) kelti aikštėn Bendruome
nėje pasireiškusius nusikal ti
ulius, ypač gi rinkimų klastoji
mus, būtinai reikią, nes lei
džiant B-nėje reikštis nusikals
tamajam elementui ji, B-nė, 
pasidarys tikrai “criminal so
ciety-”, kuriai bus tiesiog gėda 
doriems lietuviams priklausy
ti. Nėra jokios gėdos dėl tų 
nusikaltimų skųstis ir Ameri
kos teismams. Nusikaltimai 
daro žmonėms gėdą, kaip jau 
anksčiau esu rašęs, o ne nuken 
tėjusiųjų skundai dėl jų, net 
ir valstybės teismui, kur yra 
didesnės garantijos jiems iš
aiškinti.

< b) Kalbėti ar rašyti apie tai, 
kad JAV LB reorganiza toriai 
dėl savo “asmens garbės” pa
siskelbę pirmininkais gali tik 
naivus žmogus, jeigu jis pats 
sau tiki. Kokios “asmens gar
bės” iš to savo pirmininkavi
mo JAV LB Reorganizacinei 
Tarybai turi Dr. Z. Danilevi
čius, apie kurį taip paniekina
mai atsiliepia, matot, toks jau 
“didelės garbės” vyras, kaip, 
va, tas pats Juozas Gaila, ku
rio vardo niekas mūsų nežino
jo iki šios jam labai nesisekan-

Mirė Juozas Stoškus
-Floridos Amerikos Lietuvių 

klubas jau metai kai nebetu
ri savo tarpe klubo nario Juo
zo Stoškaus.

Floridos Amerikos Lietuvių 
klubui tai prisimintinas asmuo. 
Veiklus, pareigingas, visada 
ir visur klubo veikloje besisten 
giąs pagelbėti, bei padėti. Vie
nus metus buvo išrinktas klu
bo diretorių tarybon. Čia dir
bo ir atrodo savo pareigas kaip 
toks direktorių tarybos narys 
maloniai ir su atsidėjimu atli
ko.
Gal tas ir gerai, bet Dievulis 
sako, kad gerų žmonių ir jam 
reikia, tat 1974 m. rugsėjo mėn. 
19 d. pasikvietė pas save, net 
nespėjus savo klubo broliams 
pasakyti malonų sudiev.

Juozas Stoškus gimė 1902 m. 
rugpjūčio mėn. 9 d. Vilkaviš
kio aps.,’ Grižų vai., Merksįškių 
km. ūkininkų šeimoje. Šeimo
je kaip vyras buvo vienas. Bū
damas 19 m. pradėjo mokytis 
dailidės amato ir tuo darbu vė 
liau vertėsi..

Šeimą sukūrė 1930 m. balan
džio mėn. 11 d. pakviesdamas 
sau gyveninio rūpintoją Uršu
lę Domeikaitę. Dar begyve
nant Nepriklausomoje Lietu
voje susilaukė dukros Eugeni- 

čios ir JAV LB prie visiško 
bankroto privedusios jo “pir- 
mininkystės’’? ! ’ Nei fronti
ninkų “visa žinąs” vadas Dr. 
J. Girnius, LE redaktorius, jo 
anksčiau visai nežinojo, nes 
priešingu atveju, jo “didelę as
menybę” būtų bent poros ei
lučių informacija toje LĘ at
žymėjęs, ko jis nepadarė, ir 
taip paliko tą mūsų mandruo- 
lį ir “žymūną” tarp eilučių... 
Ir šitas žmogus drįsta šiandien 
taip negražiai atsiliepti apie žy
mų mūsų katalikų ir plačiosios 
mūsų visuomenės veikėją, ku
rio vardas yra plačiai žinomas 
ir Amerikos visuomenėje, net 
ir už Amerikos ribų, ypač gi 
gydytojų tarpe, nes jis gi yra 
kone pusės milijono tiražą tu
rinčio Amerikos anglų ir kito
mis kalbomis leidžiamo pro
fesinio daktaru žurnalo redak
torius, mūsų lietuvių garbė ir 
pasididžiavimas! Jam, matot, 
pagal Gailą, dar “asmens gar
bės” buvo per maža, dėl ko jis 
panoro jo, Gailos, ir kitų prie 
bankroto privestoje JAV Liet. 
Bendruomenėje “papirminin- 
kauti”... Gėda Juozui Gailai 
dėl šitokio mūsų didelių asme
nybių ir veikėjų niekinimo, 
dargi katalikų vienuolijos lei
džiamame “Darbininke”, pran 
ciškonų spaudos organe...

(Bus daugiau)

jos'ir sūnaus Vytauto, kuriuos 
laimingai su jų mamyte trem
ties vargo keliais 1949 m. balan
džio mėn. atplukdino į Cleve- 
landą ir Čia juos tuos savo ma
žiukus su mamytės pagalba 
užaugino, išmokino ir paruo
šė gyvenimui.

Vokietijoje, kaip ir visi pa
bėgę iš savo krašto — tėvynės, 
tremtinio vargus išgyveno We- 
deno lietuvių stovykloje.

Cievelande gyvendamas pri
klausė Lietuvių Bendruome
nei .ir R. K. Lietuvių šv. Jurgio 
parapijai.

Taip pat Cievelande įsikū
ręs dirbo kaip medžio apdirbi
mo specialistas .(karpenteris).

Floridon atvyko 1970 m. jau 
nelabai stipria. sveikata, bet 
kaip patriotas lietuvis vėl grie
bėsi lietuviško darbo. Įsirašė 
į Floridos Amerikos Lietuvių 
klubą ir čia reiškėsi visomis 
galimomis jėgomis, kad lietu
viška veikla būtų gyva.

Taip jau gyvenime sutvar
kyta, kad gerų žmonių ir_ Die
vuli reikia, paliko mus, tremti
nius lietuvius it iškeliavo am- 
žinon poilsio vieton.

Palaidotas Kanadoje Lietu- 
vių šv. Jono kapinėse. Kur Ne
toli gyvena dukra ir sūnus.

F. A. L. Klubo narys 
A. Urbonas

Taisome sumaišymej
šių metų rugs. 6 <1 Naujieno

se J. Vilučio straipsnis iš antro 
puslapio 6-tos skiltis nukeltas į 
psl. 5-toj skiltyje esančio “Ak
tyvūs Lietuvos reikaluose” ra
šinio vidurį, nuo 12-tos eilutės 
iki skilties pabaigos, o pastarojo 
rašinėlio pabaiga padėta antro 
spl. 7-tos skilties viršuje, tary
tum taf būtų p. Viliušio rašinio 
tąsa. .’■■■■-.?

Atsprašome P. ViliuŠį ir Skai
tytojus dėl šio sumaišyiiio. ’Šie 
nurodymai gali padėti atstatyti 
.p. Viliušio tekstą.

Naujienų Redakcija

ENCEPHALITIS MAŽĖJA
CHICAGO. — Tik du apsirgi- 

mai visame Illiriojuje užregis
truoti praeitą sekmadienį, ir tie 
tik įtariami, o nepatvirtinti. Iš 
169 ta liga ūlinojuj apsirgimų 
praeitą 'šeštadienį bebuvo 166. 
Naujai apsirgusių yra du vie
nas 65 metų vyras Evergreen 
Parke ir 4' metų mergaitė Belle
ville.

Illinois sveikatos departamen
to žiniomis, laukiama praneši
mų iš laboratorijų, iš kurių bū
tų matyti ar liga jau praeina.

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas11

DR. A. J GUSENASSAUGOK SAVO SVEffiATĄ
Medicina dar neišmoko nugalėti kai kurių ligų, bet 

kaip jų išvengti — dažnai jau žino.

13 ■
Amerikoje, girtuoklių yra 65.000.000 su viršum, o 

moterų ir merginų 25 procentas. Surinktų statistikų 
duomenys rodo, kad kroniškų alkoholikų išlaikymas 
kainuoja du bilijonu dolerių. Stebėtinai graži suma 
pinigų išleidžiama girtuoklių užlaikymui ir jų gydy
mui bei priežiūrai.

Kiek vargo, skurdo ir ligų alkoholis atnašauja, 
tai kožnas blaivaprotis mato ir gerai žino. Alkoholis 
patraukia darbininkus prie daugio industrinių nelai 
inių ir ligų; daugiau jo. vartojant, nauginiais apsinuo
dija. Kiek įvairių, pražūtingų nelaimių įvyksta vis 
dėl to gėrimo. Kiek jaunuolių vos jaunyste pražydusių, 
prostitucijos urvuose palieka veneriškų ligų aukomis!

Alkoholis paakstina žmonių ligotumą, greičiau 
nuo jo bet kokia liga prikimba, greičiau nuo jo ir įnirš 
ta. Alkoholis tai pagrindas įvairių kančių — dvasinių, 
fizinių, ekonominių, visuomeninių. Kiek dėl jo įvai
rių nusikaltimų padaroma, kiek silpnapročių, degene
ratų, išsigimėlių svietan gimsta!

RŪKYMAS NESVEIKAS
Ar mes nors kiek pągalvojamee, kad rūkymas 

kenksmingas ir žalingas mūsų sveikatai? ! Kada Žmo
gus pradėjo rūkyti, sunku tiksliai ir nustatyti. Nėra 
palikių užrašų. Žinoma tik tiek, kad jau buvo rūkoma 
prieš (ūkstančius metų. Bet niekad nebuvo rūkoma 
tiek daug, kiek nūdien. Nūnai rūko: vyrai, motens, 

seni ir jauni, berniokai ir mergiotės, net pradinės mo-1 
kyklos amžiaus vaikai!

Rūkalai viešai pardavinėjami vyrams, moterims 
ir vaikams. Jie vaizdžiai reklamuojami laikraščiuose, 
žurnaluose. Tik neseniai buvo priversti nesiskelbti te
levizijoj ir per radiją. Reklamose sakoma, būk tai tos 
ar kitos cigaretės nekenksmingos sveikatai... Netiesa.

Koktu ir žiūrėti į jaunuolius - les, kurie rūko ei
dami į mokyklą arba sustoję gatvėje. Rodos, tėvai tu- ’ 
rėtų žinoti, kad jų sūnūs ar dukros jau pradėjo rūkyti. 
Juk lengva rūkorių atspėti — jis tabaku pasmirdęs: 
Tuo pat ir jo drabužiai! Tėvų šventa pareiga paaiškin
ti vaikams dar mažiems esant prie ko rūkymas iš ma
žens prives, ir kokia bus jaunuolio ateitis!

Nuo rūkymo padidėjo ir nikotino sukeliamos li
gos. Ergo, sveikatos priežiūros departamentas buvo 
priverstas pradėti tyrinėti rūkymo žalą, nuo jo žmo
nių mirtingumą ir riboti rūkalų skelbimus.

1) Sveikatos centrų daviniai visu 100% nurodo, 
kad žmonių mirtingumas nuo vėžio ir širdies ligų dau
giausia paeina nuo rūkymo. Vienas iš penkių rūkorių 
— miršta nuo vėžio ar širdies ligos. 2) Nerūkantieji 
žmonės gx vena 10 metų ilgiau, negu surūkantieji tik 
po vieną pakelį cigarečių per dieną! 3) Rūkoriai vi
suomet būna ryklės, plaučių, lūpų ir liežuvio vėžio 
aukomis. Jie dažnai apserga chronišku bronchitu, em
physema, skrandžio žaizdomis, augliais ir chronišku 
vidų sukepimu.

Rūkymas ir dantims kenkia. Nesvarbu ką rūko — 
cigaretę, pypkę ar cigarą. Dantys nuo rūkymo para
duoja. Dantis juosiančios desnos nyksta, mažėja, at
krinta nuo dantų, prasideda dosnų uždegimas, patini
mas, pūliavimas, žandikaulio trūnijimas, dantų kli-Į 
bėjimas ir pagaliau, — dantų kritimas. 4. Rūkoriai bū-Į

na aukomis lūpų, ryklės ir plaučių piktybinių auglių, 
kurių pagydyti kartais jau ir nebegalima, ir žmogus 
miršta. 5) Ištraukus dantį, rūkorių burnose žaizda la
bai sunkiai gyja, dažnai net paeina užnuodymas. 6. Rū
kymas neša žalą ne vien tik dantims, bet ir visam 
žmogaus kūno organizmui. Nustokime rūkyti, o už vis 
labiausiai — tai saugokime savo vaikus, kad nerūky
tų ! Už tai jie užaugę bus mum dėkingi!

Nūdien žmogus paneigia savo sveikatos priežiūrą 
dar jaunatvėje būdamas. Beje, gal dėlto, kad jis ne
turi jokio supratimo apie savo kūno mašineriją. Už
tai gal jis ir neprižiūri savo sveikatos, manydamas, 
kad ji jam tarnaus amžinai ir jis bus sveikas ir nieka
dos nesirgs. Bet taip nebūna, anksčiau ar vėliau, kiek
vienas suserga ir už klaidas jaunatvėje padarytas, net 
sykiais ir mirtimi užmoka.

Nudiėn vieni iš jaunuolių suardo savo sveikatą 
narkotikus vartodami. Kiti iš jų paskęsta alkoholy, o 
treti rūkydami cigaretes. Narkotikai, gėrimas ir rūky
mas yra labai nuodingi žmogaus sveikatai ir jie vien 
tik ligas gamina.

Dr. Arthur G. James, profesorius chirurgijos sky
riaus Ohio universitete, raportuodamas vėžio draugi
jos gydytojų suvažiavime Chicagoje štai ką pasakė: 
90 proc. cigarečių rūkorių miršta nuo plaučių vėžio, 
šiemet 385.000 mirs nuo skirtingų vėžio ligų. Bet dau
giausia žmonių mirs nuo plaučių vėžio. Nuo jo mir
tingumas smarkiai dauginasi tarpe vyrų ir moterų 
rūkorių;!''

VENERINĖS LIGOS

Nerėtai dantų gydytojas sifilio ligą pirmiau pa
stebi negu medikas. Apdairus dantų gydytojas, dary
damas burnoje dantų diagnozę, suranda sifilio ligos

simptomus: gomuryje, ryklėje, liežuvio šonuose ir 
lūpose. Sifilio liga labai biauri ir užkrečiama. Ji taip 
pat yra ir paveldima iš anksčiau sirgusių sifiliu tėvų.

Sifiliu apsikrečiama per lytinius santykius, ypač 
gatvių pakampėse ir nešvariuose prostitucijos urvuo
se. Bet sifiliu apsikrėsti galima ir be lytinių santykių: 
nuo sifilitiko paliestų daiktų arba su juo bučiuojantis. 
Dažnai juo apsikrečia viešųjų įstaigų patarnautojai, 
valgyklose valgių padavėjai, svečiai gerdami iš stik
linių, puodelių, valgydami nuo peilių, šakučių ir net 
servetėlių ir rankšluosčių!

Užsikrėtus sifiliu, jo bacilos, vadinamos spirochę- 
tės, greitai įsibrauna į kūno vidaus organizmą ir spar
čiai dauginasi taip, kad per šešias savaites sifiliu ap
krečiamas visas kūnas ir kraujas. Dažnai sifiliu apsi
krečia dantų gydytojai, chirurgai, barzdų skutėjai 
ir masažuotojai. '

Paveldėtą sifilį kūdikiai gauna nuo sergančių mo
tinų, kurios pirmiau jį turėjo arba užsikrėtė lytinių 
santykiu momentu. Dažnai būna, kad kūdikiai genai 
invalidai ir už tėvų nuodėmes turi kentėti. Gerai, kad 
toki kūdikiai neilgai begyvena. Gamta gerai daro, pa
šalindama tokius išsigimėlius ir tuomi jiems ir jų tė
vams sumažindama kančias.

, (Bus daugiau)
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Nereikalingas ir neprasmingas darbas
“Lithuanians in Canada” knyga

(Tęsinys)

Daugiausiai vietos pašvęsta 
religijai. “Lietuvių religiniai 
centrai” skyrius apima virš -50 
puslapių knygos (psl. 32-80), 
kai tuo tarpu dvidešimt dviems 
metams Lietuvos Nepriklausomo 
gyvenimo laikotarpiui (1918— 

i 1940 m.) atvaizduoti pasitenkin
ta vos pora puslapių (žiūr. kny
gos 12-14 psl. J. V.). Tai prašosi 
platesnių komentarų!

Naivu būtų galvoti, kad tai tik 
paprastas, atsitiktinas reiški
nys, neapsižiūrėjimas tokiai ra- 

įšinio vietos disproporcijai ir 
I tiek... Ne! Sekant viso veikalo 
I minties vystymą, aiškiai perša- 
1 si mintis, kad knygos autoriams 
iš viso mažai rūpėjo supažindin-

'GRADINSKAS
WnhelmRi, Westchwter, IIL 

VALANDOS; 8—9 darbo dienomis ir 
**Jfcsa aątr» težtadienl 8-^3 vaL 

;" ^*1. 5425727 *rb* 542-2728.

fgy’v' 8BZ.: G! 8-0873
M W. EJSIN-EISIMAS 
i AJCU8ERIJA IR MOTERŲ UGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
•132 So. Kedzie Avo., WA 5-267D 

'Valandcs pagal susitarimą. Jei neat- 
: * 'liliepis, skambinti Ml 3-0001.

PRIETAISAS 
KIEKVIENAI TV NUO TOLO 

VALDYTI
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998 

Sekm. ir tree, uždaryta.
I' -.............. —------------- -=V

GŽLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
GĖL1NYC1A 

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

- TEL. — BE 3-5893

DR. A. 8. GLEVECKAS 
GYDYtOJAS IR CHIRURGAS 

. SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West W3rd Street 

V^tandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
Tel: 561-4605 Ir 489-4441 

QDOS LIGOS — CHIRURGIJA
J. . OFISAI:

itttt.N. WESTERN AVE.
‘/(Prie Western Ave. kampo) 

’ - 52M N®, WESTERN AVE.
Y Blandos pagal susitarimą;

0W'i»L: HE 4-1811

Pfc J. MEŠKAUSKAS
’- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

7^ VIDAUS LIGŲ SPEC.
2434 WEST 71st STREET

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

. Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

L KAT.RA LIETUVIŠKAI 
3E18 W. 71*t St. — Tei. 737-5149 
TOrring aki r Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vii ■ pARal susitarimą. Uždaryta tree.

DR* LEONAS SEIBUTIS
S- INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
,^t>ROSTATOS CHIRURGIJA

WEST 63rd STREET 
afitrad. nuo 1—4 po pietų, 

ketžrtstd. nuo 5—7 vaL vak. 
; 6fi»o t*l*f-: 776-2880 

N*uį*< r*!, telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
.gydytojas ir chirurgas

BeUvdra praktika, spec. MOTERŲ lipo*
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tok PR 8-1223
OFISO VAL: pirm., antrad.. trečiad. 
Ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
rdriė >4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
I I Ali —L ■ Į ' '

V.4wMsonis, M. D., S. C
CHIRURGAS

2454 WEST 71it STREET
HEmfock 4-2123

KWL Glbtcn S-6195
Priimt ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-212& 
Jei peatriKefdA tai

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparėtai - Protezai. Med. Ban- 
daiai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Support*) ir t L

IM Wrtf 63rd St., Chi capo III. 60629
- Teftfu PRocyect 6-50*4

iAvwa

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir. vainikai antka- 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ava, 586-1220

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063 
ljjjij ....................... r i . ...

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 P race 

i ei.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

715° So. MAPLEWOOD AYE.

CHICAGO, ILL. 60629

K5RIST HUES HURT 
OUX 53MST fMEMM
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ti šio kontinento angliškai skai
tančią visuomenę su mūsų Lie
tuvos valstybės turėta, tautos 
pasišventimu ir aukomis iškovo
ta laisve ir nepriklausomybe, su 
jos 22 metų žydėjimo laikotarpiu, 
padaryta milžiniška pažanga vi
sose gyvenimo srityse, o ir mū
sų giliu susirūpinimu dėl Lietu
vos, patekus jai vėl Maskvos 
barbarų vergi j on!

Dabar gi tos knygos skaityto
jai .be jokių sunkumų susidarys 
sau įspūdį, kad mes visai nesi- 
sielojame dėl savo valstybinės 
praeities, mūsų tautos laisvės ir 
nepriklausomybės, kad ir trum
po periodo istorijos, lyg tai ne
būtų ir buvę, ir, kad mūsų pa
grindinis susirūpinimas buvo ir 
yra tik savo religijos išsaugoji
mas ir, kad dabar džiaugiamės 
čia Kanadoje suradę tą beribę 
laisvę toj srityje, ką mes šiam 
savo pagrindiniam veikale anglų 
kalba skubame tai urbi et orbi 
pareikšti. Visi kiti žemiški rei
kalai mums visvien...

Tokiam knygos autorių galvo
senos pagrindui, o ir atsakymą 
tokiam spėliojimui, • randame 
knygos 70 puslapyje, išreikštam 
viename, gana aiškiame salemo- 
niškam sakinyje, kuris yra pa
grindinis “leitmotyvas”:

“After fighting for a century 
for their religous freedom, the 
Lithuanians found it in Cana
da”. Lietuviškas laisvas verti
mas būtų: “Visą šimtmetį kovo
ję dėl savo religinės laisvės, lie
tuviai tai rado Kanadoje”.

Vadinasi, pagal tai išeitų, kad 
mes čia esame laimingiausi, su
radę tai, dėl ko visą šimtmetį 
kovojome?! Visi kiti reikalai — 
socialiniai, tautiniai, politiniai, 
ir visokios kitos žmogaus teisių 
laisvės, kaip žodžio, spaudos ir 
1.1. — tai mums visai nesvarbu ?! 
Ar tai ištikrųjų vis klausimai 
minimalinės reikšmės, apie ku
riuos čia Kanadoje visai never
ta kalbėti?!
, Tikrumoje gi, .mūsų masinis 
bėgimas iš Lietuvos 1940—1944 
m. buvo tik nė dėl religijos, t. 
y. ne vien tik ieškojimas tikėji
mo laisvės, bet tai buvo apsi
sprendimas tarp gyvybės ir mir
ties!

Turėdami sovietinės okupacijos 
ankstyvesnį patyrimą, virš 75,- 
000 lietuvių apleido tada savo 
kraštą (kaip tai jau pirmiau mi- 

, nėta iš knygos pacituota ištrau
ka J. V.), savo gimtinės bakūžes, 
pievas ir laukus, kai raudonasis 
tvanas iš rytų užliejo visą Lie
tuvą (žiūr. Jurkūnas-Ig. šeinius 
“Raudctnasis tvanas” 1943 m. J. 
V.). Maskvos komunistiniai 
barbarai uždėjo šaliai žiauriau
sias vergijos pančius su visomis 
tautos genocido pasekmėmis. 
Žmonės gelbėjosi, bėgo... Ieško
dami prieglaudos svetur, išsiblaš
kė po visus laisvojo pasaulio 
kraštus, kad tik nepatekti oku
panto budeliams į nagus.

Apie 30,000 mūsų tautiečių tuo 
būdu atsidūrė Kanadoje. Jie pa
sirinko laisvę vietoj fizinės ir 
dvasinės vergijos, išvengę ko
munistinės valdymo santvarkos 
“rojaus” metodų — areštų, tar
dymų, kalėjimų trėmimo į pri- 
verčiamts darbo stovyklas, kur 
jų žemiška kelionė būtų pasibai
gus beženkliuose kapuose šalto 
Sibiro tundrose!... šis pagrindi
nis motyvas turėjo būti visiškai 
pabrėžtas !...

“Lietuvių religiniai centrai” 
bandoma kruopščiai, nors labai 
suglaustai, išanalizuoti krikščio
nybės atsiradimo eigą Lietuvoje. 
Prisiminta to proceso istorinės, 
politinės ir net archeologinės da
tos, o ir papročiai iš pagonybės 
laikų (Lietuviai išsaugojo savo • 
senąją tikybą iki 14-to šimtme
čio J. V.), tikėjimo simboliai,, 
dievai ir prietarai.! Neišvengta 
tačiau, kad ir praeinant, pabrėž
ti, kad krikščionybė ir Lietuvo
je, kaip ir daug kur kitur, buvo 
įgyvendinta atburto keliu, žino
ma nutylint tos eigos žhlihguš • 

I reiškimus. ’ •

Kain žinoma, krikščionybės 
įdėjii ’riedangoje slėpėsi dažnai 
politiniai tikslai. Teutonų ir kry
žiuočių ordinų karinė invazija 
ugnimi ir kardu “akleidė” krikš
čionybę Lietuvoje, su Romos pa
laima, “gelbėjo” žmones iš pra
garo nasrų, kaip kad ir žinomos 
ispanų inkvizicijos, nesivaržant 
dėl priemonių — žudant ramius 
gyventojus ir grobiant jų tur
tą... kiek tai pareikalavo aukų, 
knyga ir istorija nutyli...

Toliau knyga pastebi, kad jau 
1569 m. Lietuvoje atsirado jė
zuitai, Kristaus kareiviai, tiks
lu kovoti su besiplečiančiu pro
testantizmu, antra, atskilusia 
nuo katalikybės krikščioniška 
religija (Pirmas skilimas buvo 
1054 m. kai atsiskyrė taip va
dinami stačiatikiai-pravoslavai, 
J. V.), pagrįsta M. Liuterio re
formomis.

Nesigilinant į visų tų proble
mų smulkmenas ir jų istoriją, 
čia kyla tik klausimas, kam tai 
visa buvo reikalinga skelbti, ir 
kam tai gali 'būti įdomu skaity
ti šiuo metu ir, ypač šiame Ame
rikos kontinente, kai pats gyve
nimas jau toli visa tai pralen
kęs?! Ir tai be pagrindinių ir 
smulkių komentarų!

Nuo to laiko, kai M. Liuteris 
pareikalavo tikėjimo reformų, 
jau praėjo netol 500 metų. Kul
tūra ir civilizacija padarė mil
žinišką pažangą visose gyveni
mo srityse ir žmogus jau keliau
ja į planetas be velnio pagelbos... 
Savaime aišku, kad religija irgi 
turi progresuoti atitinkamai, jei 
nenori žūti. Tai neginčijama gy
venimo taisyklė!

šiandien visai suprantama, 
kai aukštoji katalikų vadovybė, 
su “neklystančiu” popiežium 
pryšakyje, irgi susirūpino tikė
jimo reformomis ir bando sku
bos keliu reformuoti iš pagrin
dų tai, kas dar galima, tai ką 
pats gyvenimas jau toli pralen
kė, — pašalinti nors ryškiausias 
įdogmintas nesąmones ir religi
nius mitus (Reikia laukti, kad 
kun. F. Jucevičius pasisakys ir 
apie religinius mitus, panašiai 
kaip ir apie tautinius J. V.). Gai
la, kad tai nebuvo atlikta daug 
anksčiau, savo laiku ir išpalehg- 
vo, nes dabar staigi ir skubota 
pagrindinė operacija susilaukia 
daug komplikacijų, kurios tikin
čiųjų masei sunkiai supranta
mos... Ir ne stebėtina!

Toliau, vėl pakartotinai prime
nama caro laikų persekiojimai 
Lietuvoje 1795—1914 m. Šioje 
vietoje reikia suprasti, kad tai 
turima galvoje tikybos persekio
jimus! Man atrodo, kad tai be- 
reikalo nuolat kartojama ir per
daug jau dramatizuojama. Tik
rumoje, dėl tikybos tada Lietu
voje nieks nebuvo pakartas! 
Tuom tik klaidinama čia angliš
kai skaitanti visuomenė, kuri 
nesusipažinus su tų laikų istori
niais daviniais ir neturi supra
timo apie tikrą tų laikų stovį 
Lietuvoje.

Rašančiam šias ėilūtes teko 
gerai pažinti Lietuvos vidaus 

gyvenimą, kai ji buvo dar caro 
valdoma. Prieš Pirmą Pasaulinį 
karą teko lankyti pradžios mo
kyklą ir rusų gitnnaziją. Visur 
buvo dėstoma tikyba. Nesijau
tė jokio varžymo. Lietuva bu
vo pilna katalikiškų parapijų, 
bažnyčių, varpinių ir kryžių. 
Gausu švenčių ir atlaidų su vie-

šomis didžiausių minių procesi
jomis. Civilė metrikacija buvo 
bažnyčių žinioj. Niekas netruk
dė melstis ir atlikinėti Religines 
apeigas, kaip kas norėjo taip 
tikėjo. Visos religijos buvo to
leruojamos... Iš viso visi žmo
nės buvo laisvi, kas norėjo ga
lėjo išvykti iš Lietuvos, arba at
vykti į Lietuvą. Jokio varžymo 
nebuvo! Jei dabar grįžtų anie 
caro laikai, tai lietuviai bučiuo
tų žemę. Tai buvo rojus, paly
ginant su dabartiniu bolševizmo 
režimu Lietuvoje, fizine ir dva
sine vergija: tikru tautos kalė
jimu !

Būtų buvę labai gera, jei kny
gos autoriai būtų išnaudoję tą 
progą — .parodyti tikrą skirtu
mą tarp caro laikų valdžios ir 
dabartinio komunistinio režimo 
Lietuvoje.

Jei caro laikų religijos perse
kiojimus Lietuvoje norima pa
grįsti taip vad. Kražių skerdy
nių faktu, tai tikrai menka ar
gumentacija! Tai buvo tik pa
vienis vietinis atsitikimas ir 
fanatikų dvasiškių suagituotas 
būrys tikinčiųjų, fiziniai pasi-j 
priešinęs vietinės valdžios spe
cialiam veiksmui! Aukos buvo, 
bereikalingos! Bet ir tai nega-į 
Įima palyginti su kokioms nors 
ispaniškoms inkvizicijomis!

(Bus daugiau)

Southwest Kolegijos Suaugu
siems kursuose šį rudenį prasi
dės lietuvių kalbos pamokos. 
Skaitytojai padarys gerą darbą, 
jei apie tuos kursus painfor
muos suinteresuotus, įteikiant 
šį pranešimą.

Classes to be Held at Southwest 
College

15-0613-S Conversational Li
thuanian I — por the beginner 
who wishes basic knowledge of 
the language. Also beneficial 
as a refresher for those with; 
some background in Lithuanian.' 
Classes will be held every Friday 
6:00 P.M.

15-0614-T, Conversational Li
thuanian JI — For those who 
have knowledge of the Lithua
nia language or who have com
pleted Conversational Lithua- 
nan I. Classes will be held every 
Friday 8:00 P. M. at Room 305.

Registration Information

All registration for Conti
nuing Education - General Stu
dies classes will be held at South
west College. There is no Mail- 
In Registration. - Registration 
■will be held as folldws:

Tuesday, September 16 — 
3:00 to 8:800 P. M.

Thursday, September 18 — 
10:00 A. M. to 12:00 noon, 5:00

Friday, September 19 — 3:00 
to 8:00 P. M.

For information call 735-3000.
All Registration will be held 

at Southwest College, 7500 So. 
Pulaski Road in the Auditorium, 
Building 700.

Southwest kolegijoj ir 6 piet
vakarių mokyklose taip pat bus 
įvairūs bendrojo lavinimosi ir 
naudingų specialybių kursai su
augusiems nuo 18 m. amžiaus. 
Kolegijos vadovybė kviečia vi
sus pasinaudoti.

Šviesiam Lietuvos ūkininkui, buv. Seimo 
atstovui; KAZIUI KUDLAI

mirus, 
jo artimiesiems reiškiu širdingą "užuojautą.

Pranas Adomaitis

--------------- ------------------------------------
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

KIEKVIENA DIENĄ BOTINI KRIKŠČIONIUI
"VioijMte 4fo pirm jp, rodydamas Jiems keli^ dien^ debesies sole, 

o naktį ugnies šuie\ — 2 Moze 13:21.
. * • e e

Kaip Viešpats darė dieną po dienos vesdamas prigimtąjį Izraelį, taip 
jis panašiai daro ir dvasiškajam Izraeliui. Visi, kurie bus pripažinti išU- 
kimais, tikrais dvasiškais izraelitais, kuomet jie kas rytas pradeda būties 
kovą turi išmokti ateiti pas savo Išganymo Vadą nes tik su jo pagalba jie 
galės nugalėti šėtoną ir jo talkininkus ir padėjėjus. Pabaigęs dieną nei vie
nas dvasinis izraelitas negalės likti neatsiminęs Viešpaties geradarysčių ir 
jam suteiktų malonių, bet norės dėkoti ir prašyti jo nuolatinės apsaugos nuo 
visų nakties pavojų., Tokie atsimena Dovido žodžius: wKuo aš atsilyginsiu 
Viešpačiui už visa, ką jis padarė man gera?”

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

a o o
F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 60629. 
iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
"Aikštė automobiliams pastatyti

GAIDAS— DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ISTAICA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ambulance 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAuYSE.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

HPWBIlfl

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-H3S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
.(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET KEpaoric 7-121J
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

’’ 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilln, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phene: YArdt 7-IM1
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Mar-

2951 AV. 63rd St. Tel. 436-7878

laisvas.

cia

MEILĖS DAINA

GARSINKITeS naujienose

gara- 
Air

o Visu rūšių namu apšildy
mo specialistas JOHN PUCETA. 
Telefonas 925-4661. Sk.

185 North Wah**h Avenue 
2nd Floor Chicago, DI. 60601

3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA. 50 
pėdų sklypas. Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

. 5 PO 5. MŪRINIS - MEDINIS. $1.100 
i mėn. Prašo $50,000. Marquette Par-

Mani kridi mušei 
Mani kalva dardi 
Dusti, dusti tao. 
Sessa, brali stav, 
Prašada gaide, 
Šie piš maja birado 
Prašada dad 
Tu esi maja birado 
Tu eši maja kalv, 
Maja kerti 
Narna nuja 
Prašada dad.

nes trauktis j šiltesnius kraštus. 
Kai visą Indiją užėmė anglai, 
tad visur buvo verčiama vartoti 
anglų kalbą.

YOUNG. RESPONSIBLE WOMAN- 
TO CLEAN, COOK. LAUNDRY 

11:30 to 7:30. Tuesdays through Fri 
days or hve 
bath

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, 

Chicago, Ill. 60608

puikūs 2x5 
sausam beis-

Geras

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai. *

$16.00, 
JAV vietose metams 
— 2.50. Užsieni uo
te valty nemokamai.

Kokios priežastys paragino 
žmones trauktis nuo Baltijos 
jūros j pietų ar pietryčių pusę? 
Mat, tais senais laikais buvo, 
taip sakant ledynų periodas, 
kurs privertė kai kuriuos žino-

Keturi prezidentai 
Amerikoje nužudyti

Ryšium su pasikėsinimu prieš 
Prezidento Fordo gyvybę Chica
go Daily News paskelbė sąrašą 
septynių JAV prezidentų, prieš 
kuriuos daryta pasikėsinimai;

•Prezidentas Abraomas Linkol- 
nas buvo nužudytas teatre Wa
shingtone 1865 m. balandžio 14 
d. žudikas buvo Wilkes Booth, 
teatro aktorius, kurs pats galą 
gavo suimant.

Prezidentas James Garfield 
buvo fatališkai sužeistas 1881 m. 
liepos 2 d. belaukdamas trauki
nio Washingtone.' žudikas Char
les Guiteau, evangelikas, teisi
nosi pildęs “Dievo valią”.

laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpublIe 7-1941

Per dvylika mėnesių, pasibai
gusių rugpiūčio 1 d., ta miesto 
dalis turėjo apie 400 gaisrų. De
ginamoji miesto dalis yra tarp 
California, Western, North ir 
Division gatvių.

Vienas apartmentinis namas, 
1500 N. Fairfield nuo praeitų 
metų lapkričio mėn. degė jau 14 
kartų. Namas prie 1509 N. 
Washtenaw per 8 dienas degė 5 
kartus. Tas miesto kvartalas yra 
apgyventas įvairių etninių gru
pių, iš kurių yra kilę daug pasi
žymėjusių Chicagos piliečių. 
Šioje miesto dalyje'šiandien gir
dima ispanų kalba dažniau negu 
kuri kita Rytu Europos kalba. 
Senosios kartos rezidentai Įsiti
kinę, kad naujieji ateiviai nori 
juos iš tos apylinkės išdeginti.

Private room & 
One child age 5, 3000 North 

near lake. Good Salary. \ 
References required. 

Call evenings 348-7733.

— Inž. Kostas Astravas iš Mon- 
trealio išvyko į Iraną pagal pa
darytą sutartį su valstybine 
Osco bendrove dirbti konsultan
tu naftos ir natūralių dujų eks
ploatacijoj ir apdirbimo pramo
nėje. Jo nuolatinė rezidencija 
bus Ahwaz mieste.

BUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO- 

' JAMO TURTO PIRKIMAS.
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

VALDYMAS
VERTIMAI.

Siunčiu _________  doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŽS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J .

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ugu metų patyrimas.

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

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
NOTARIATAS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

MARIA NOREEKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 5 Tel. WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas Įvairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Prezidentas William, McKinley 
buvo peršautas 1901 m. rugsė
jo 6 d. besisveikindamas su mi
nią žmonių Pan-Amerikos paro
doje Buffalo, N. Y. Jį fatališkai 
peršovė Leon Czolgosz, pasiva
dinęs “anarchistu”..

Prezidentas John F. Kennedy 
buvo nušautas 1963 m. lapkr. 22 
d. važiuojant gatve Dalias mies
te. Žudiką Lee Harvey Oswaldą 
nušovė Dalias naktinio klubo sa
vininkas Jack Rubinstein (Rub- 
by) nespėjus Oswaldą ištardyti.

Trys kiti prezidentai, prieš ku
riuos buvo daryti pasikėsinimai, 
“per plauką” išliko gyvi, būtent 
prez. Franklin D. Roosevelt, 
prez. Harry Truman ir dabarti
nis prezidentas Fordas.

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų 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, m. 60609. Tel. VI 7-3447

REAL ESTATE FOR SALE 
Nynai, žemė — Pardavimui

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 

ŠVIESĄ.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ŠT., CHICAGO 

Telef. 434-4660

Maskvos sporto mokyklos kieme berniukas, iš batų matyti, kad spor 
tininkas, aikštėje pardavinėja futbolo sviedinius.

VAIŠINA UŽSIENIEČIUS
- Į okupuotą Lietuvą vienu 

kartu rugpiūčio 20 22 d. buvo 
nuvykęs daug užsieniečių, dip 
lomatų, politikų, visuomenės 
veikėjų, žurnalistų, mokslo ir 
kultūros darbuotojų. Tarp jų 
buvo Tanzanijos, Indonezijos 
Jordanijos, Peru, Kuwaito, Por
tugalijos, Sufano, Bolivijos, Sie
ra Leone, Lenkijos Jlytų Vo
kietijos, Čekoslovakijos, Ru
munijos, .Bulgarijos, Austrijos 
Singapūro amabasadoriai. Si
rijos, Brazilijos, Argentinos 
ambasadų reikalų patikėtiniai. 
JAV, Rytų Vokietijos, Bulgari
jos, Prancūzijos generaliniai 
konsulai iš Leningrado, Lenki
jos generalinis konsulas iš 
Minsko ir kiti, ■

Pirmą dieną, svečiai apžiū
rėjo Vilnių, jo universitetą ir 
kitas vietas bei įstaigas. Vaka
re sovietinės Lietuvos valdžia 
suruošė svečiams iškilmingą 
priėmimą. Tos sovietų pasta
tytos valdžios gaiva J. Maniu- 
šis ir Indonezijos, ambasado
rius pasikeitė tostais.

Rugpiūčio 21 — 22 d. d. sve
čiam buvo rodomas Kaunas, 
Trakai ir Rumšiškėse liaudies 
muziejus. ’įT (E.)

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 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

Mano širdis daužos, 
Mano galva darda (krinta) 
Trokštu, trokštu tavęs. 
Sesuo, brolis stovi, 
Prašo dainuoti. 
Čia prie manęs tėvas. 
Prašo tėvas.
Tu esi mano briedis. 
Tu esi mano galva, 
Mano kertė (kampas) 
Namo naujo. 
Prašo tėvas.

10 BUTŲ MŪRINIS. Nauji įrengi
mai. Labai geros pajamos. Savininko 
paskola. Labai geras namas. Reikia 
skubiai parduoti.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas Vienintelį

— St, Noreika išrinktas KLB 
Calgary skyriaus pirmininku, 
A. Šukys — vicepirm., E. Krau- 
sienė — sekr., O. Zubis — pa
rengimų vadove. Apylinkėje 
veikia tautinių šokių grupė, va.- 
dovaujama E. Krausienės ir L 
Barutos. Albertos prbvincijos 
lietuviai ruošiasi dalyvauti Ka
nados Lietuvių Dienose, taip pat 
I-je Dainų ir šokių šventėje spa
lio 12 d. Hamiltono mieste.

— Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas, 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago, HL 60636, pradės 
studijas rugsėjo 13 d. 9 vai. ry
to. Institutui vadovauja A. 
Dundulis. Į Pedagoginio Litu
anistikos Instituto Neakivaizdi
nį skyrių galima įstato bet kada 
ir iš bet kur. Jam vadovauja 
Ignas Serapinas.

Žilosios senovės laikais šis 
Indijos kraštas dar neturėjo 
savo vardo. Tik kiek vėliau 
vienas keliauninkas persas, ki
taip sakant — turistas, atvykęs 
į šį kraštą pavadino vieną upę,

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

o tik pati kalba taip buvo va
dinama. Tais senaisiais laikais 
daugumas žmonių nesinaudojo 
tokiais raštais, kaip kad dabar, 
todėl visokios kalbos suskilda
vo į įvairias tarmes. Tais lai
kais gyveno nedidelis skaičius 
vadinamųjų kultąrininkų, ku
rie naudojosi rašmenimis.

Kai ėmė plėstis visokios tar
mės, tad tų laikų vienas žymus 
kultūrininkas, maždaug 400 me
tų prieš Kristų, vardu Paninis 
atkreipė dėmesį į tautos skaldy
mąsi įvairiomis tarmėmis. To
dėl jis sugalvojo kai kuriuos 
savo draugus kultūrininkus su
šaukti į tam tikrą sąskrydį, ku
riame galėtų apsvarstyti tų pa
sireiškusių tarmių subendrini- 
mą. Ir pats Paninis paruošė tam 
tikrą gramatiką, naudodamasis 
daugiausia tada vadinamąja 
Vedų tarme. Ir ta bendrinė kal
ba buvo pavadinta sanskritų 
kalba. Pats žodis sanskritas ati
tinka dabartiniam lietuviškam 
žodžiui sąskrydis.

Gyvendamas Indijoje Antanas 
Poška susidomėjo Kašmirijos 
(Kašmiro) provincija Baltista- 
nu (šiaurės vakarų Indijoj). 
Jis sužinojo, kad Baltistano var
du yra pavadinta vietovė, į ku
rią yra atkeliavę gyventi žmo
nės nuo Baltijos jūros. Kai į 
tą Baltistaną nuvyko, tad pama
tė, kad tenai gyvena žmonės sa
vo išvaizda visai panašūs į lietu
vius. Tik jų kalba jau yra žy
miai pasikeitusi, nors daugelis 
žodžių yra išlikę tokie kaip da
bartinių lietuvių. Ir A. Poška 
pasistengė užsirašyti jų pamėg
tas dainas. Vieną tokių dainų, 
pavadintą meilės daina, 
patiekiu:

DŪSTA NATA

Toks persiškas pavadinimas 
reiškė turįs geriausią klestėji
mą vietinių žmonių gyvenime. 
Ir netrukus toks upės pavadi
nimas labai visiems patiko, ir 
patys aplinkiniai gyventojai 
buvo pradėta vadinti indais, 
taigi paskui visas tas kraštas 
buvo imta vadinti Indija.

Senaisiais laikais įvairūs tu
ristai buvo pamėgę aplankyti 
svetimus kraštus; ir tuos kraš
tus, kuriuose apsilankydavo, pa
sistengdavo pavadinti kokiu nors 
vardu, ir tokie pavadinimai daug 
kur įsigalėjo. Senovėje vienas 
turistas, atvykęs į lietuvių gyve
namąsias vietas, pavadino 
lietuvius aisčiais; bet šitas pa
vadinimas neįsigalėjo, nes jau 
tais senaisiais laikais mūsų 
žmonės save vadino lietuviais.

Paprastai kai žmonių tarpe 
kalbama apie Indiją, tad daž
nai prisimenama sanskritų 
kalba. Ir kiti ima galvoti, kad 
senovėje gyvavusi sanskritų 
tauta, kurios kalba buvo vadi
nama sanskritų kalba. Tikru
moje sanskritų tautos nebuvo,

— Toronto Lituanistikos mo
kykloje mokslas prasidės rugsėjo 
13 d. 9 vai. ryto St. Vincent mo
kykloje. Į I-mą skyrių priima
mi 6 m. Mokykloje bus silpnai 
lietuviškai mokančių ir visai ne
mokančių klasė. Aukštesniųjų 
kursų"studijos prasidės rugsėjo 
23 d. 6:45 vai. vak. West Park 
mokykloje, prie Bloor ir Dun
das St. Registruotis pas kursų 
vedėją V. Tasecką, tel. 535-6659.

—- Paulius Dauderas pakvies
tas Lietuvių Namų Toronte rei
kalų vedėju. Jis yra beigęs 
mokslus Kanadoje. Namuose 
būna Bingo žaidimai, įvairūs su
sirinkimai, pobūviai, veikia val
gykla, svetainė, biblioteka.

—Juozas Laurinaitis iš Brigh
ton Parko apylinkės, šakių klu
bo pirmininkas, Lietuvos Vyčių 
sendraugių ir kitų organizaciją 
aktyvus dalyvis, lankėsi reika
lais Naujienose ir ta proga įtei
kė jų paramai 4 dol., apgailes- 
tadamas, kad dėl kitų įsiparei
gojimų negalės dalyvauti Nau
jienų rudeniniame piknike. Tos 
apylinkės tautietis užsisakė Nau
jienas vieneriems metams, bet 
pavardės prašė neminėti. Pla
tinimo vajaus proga Naujienos 
yra siunčiamos susipažinimui 
2 savaitės nemokamai.

Važmos kainos nupigintos
Chicago. — CTA Taryba už- 

gyrė papigintas seniems ir ne
darbingiems žmonėms važmos 
kainas autobusais ir elektriniais 
traukinėliais. Nedarbingiems 
pravažiavimo biletas kaštuos 
kaip ir pensininkams — po 20 
centų, o transferis (persėdimo 
kortelė) ligšiol visiems kaštavęs 
10 centų, dabar kaštuos 5 cen
tai. Tolimų distancijų biletai 
perkami po 60 centų, seniems ir 
nedarbingiems bus parduodami 
po 30 centų, o bilietai po 75 c. 
— bus po 35 centus. Dar nepa
skelbta nuo kada tas nupigini- 
mas pradės galioti.

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
jroga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

Kažkas padegioja 
namus Chicagoje

CHICAGO. — Miesto šiaur
vakariuose, į rytus nuo Hum
boldt Parko, didelis blokas buvu
sių gražių'rezidencinių namų bai
gia išdegti nuo nebaigiamų gais
rų : kai kurie namai dega pakar
totinai, nakties metu prieš auš
rą, dega kol iš jų degėsių krūva 
belieka.

DĖMESIO ■ 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. L A U R A I T I S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
_____________523-8775____________

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS
• Juozo Liūdžiaus Raštai

Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina 83.00.
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.

Savo čia patiektuose aprašy
muose trumpai papasakosiu 
mano įgytas žinias, kurias man 
suteikė mano buvęs draugas 
Antanas Paška, kuris studija
vo Kauno universitete ir pas
kui Indijoj Bombėjaus univer
sitete. Jis į Indiją išvyko 1929 
metais, ir ten 1931 — 1933 m. 
Bombėjaus universitete studi
javo antropologiją. Būdamas 
Indijoj, apkeliavo įvairias sri
tis šrame krašte, o į Lietuvą 
sugrįžo 1938 metais. Anksčiau 
jis buvo vadinamas Antanas 
Paškevičius.

7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA. 
2 vonios. Gražus beismantas. 2 auto 
garažas. Tuoj galite užimti, 
quette Parke. $29,750.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro 
žas. Nauji atskiri šildymai, 
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 metinių pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23 900

LIUKSUS 10 METU MŪRO rezi
dencija. 3 miegamieji. 2 vonios, kar
petai. beismanto gražumėlis. Kampi
nis 40 pėdu lotas. 2 auto mūro ga
ražas. Arti Kedzie prie Nabisco. — 
$37.650. _

P4 AUKŠTO. 18 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 
$21,000.

2 AUKŠTŲ MŪRAS, 
kamb. butai ir 2 kamb. 
mante. naujas gazu šildymas, 
garažas. Arti mūsų. $26.500.

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

JUBILIEJINIU METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 50 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvlTj laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų Įgalioti
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų 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: Chleagofe Ir Kanadoj® metams — $30.00, pusei metų

trims mėn. — 5830, vienam men. $3.00. Kitose
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn, 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama

Prašoma naudoti žemiau esančią, atkarpą.

Chicagoje -

.NORMANĄ 
XBURSTEINA

265^826
I (ptaigot) ir

?77-8449 
(buto)

SKAITYK IR KITiU PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS"

■ —— .

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

Lietuvių palikuonys Indijos kraštuose
Kai dabar “Naujienose” bu- neturėjusią tada jokio vardo 

vo atspausdintas J. Venclovoj vardu Indas. • - »
įdomus straipsnis su antraštei 
“Apie senovės indus ir jų gi
minystę su lietuviais”, tai to
kia proga man iškilo mintis šį 
tą parašyti apie tos senovės in
dus ir jų giminystę su lietu
viais.

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave




