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VISA MĖNESI RENGIASI RUOŠTI 
EISENAS Į Mį APYLINKĘ

Riaušės P. Afrikoje r

Praeitą šeštadienį policija neleido 
juodžiams maršuoti į Marąuetfe Parką

CHICAGA, Illinois/-—Praeitą šeštadienį Martin Luther King 
Jr. vadai buvo suorganizavę grupę savo-šalininkų ir, negavę 
miesto vadovybės leidimo, norėjo prasiveržti į Marquette Parką. 
Chicagos policija buvo pasiruošusi sustabdyti' šauvaliautojus ir 
sustabdė, o kai keli bandė vis dėlto prasiveržti į vakarus, tai su-' 
siekė iki 30. 
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EGIPTO VALDŽIA PRADŽIOJE
NEGALĖJO SUSIORIENTUOTI

Grobikai norėjo turistus išvežti į 
Libiją, bet neturėjo benzino

KAIRAS, Egiptas. — šiandien ryte septyni lėktuvų grobikai 
pagrobė turistinį Egipto lėktuvą, aptarnaujantį susisiekimą tarp 
didesnių Egipto miestų, pagrobė iš Kairo į Luxor skridusi Egipto 
lėktuvą ir norėjo priversti turistinio Uėktuvo lakūnus skristi 
tiesiai Į Lėktuve buvo 95 keleiviai, daugumoje turistai už
sieniečiai, 'iį penkių narių įgula.

Kingininkams pavyko pasiek
ti Ashland ir 71-ps gatvės san
kryžą. Kai jie rengėsijoaaršuoti 
į vakarus,-tai policija juos įspė
jo ir patarė išsiskirstyti. Vienas 
kitas maršuotojas palicijos pa
klausė ir grįžo namo, bet buvo ir 
tokių, kurie bandė prasiveržti į 
vakarus skersgatvėmis ir dar
žais.

Policija tokius gudruolius su-, 
laikė, ir Įkišo į juodąjį policijos' 
automobilį. Jiems teks aiškintis 
teisėj uk kodėl jie nebeklausė po
licijos. J

Nežiūrint į teisėjo, /policijos 
viršininko .ir> policijos - karinin- 
kų įspėjimus neruošti daugiau 
eisenų ir neardyti ramių gyven
tojų nuotaikų, kingininkų vadai 
pareiškė, kad jie ir toliau ruoš 
eisenas į Marquette Parką. Jie 
tvirtina, kad jie turi teisę mar
šuoti bet kur, todėl ateinančio 
mėnesio visus tris šeštadienius 
jie ruoš tas eisenas. Jie gali 
ruošti, bet ar jiems pasiseks, tai 
ateitis parodys. -g

Chicagos policija pasiryžo 
kingi.ninkus sustabdyti ir .tai pa-, 
darė. Jiems neleido eiti toliau 
į vakarus, kaip Damen Avenue. 
Jeigu jie būtų pasiryžę toliau 
žygiuoti, tai didesnis jų skai
čius būtų patekęs pas tarytoją.

Vienas kitas juodis prasiver
žė į Marquette Parką, bet tvar
kos ir švaros jis neardė. Poli
cija ėmėsi apsaugos priemonių 
ir 71 gatve nieko neleido Į vaka
rus o nuo Bell gatvės nieko' ne
leido į Rytus. Vienam juodžiui 
buvo išdaužyti keli langai, o kai 
jis pradėjo šaudyti į minią, tai 
policijos buvo suimtas ir padė
tas į kalėjimą. Jis neturėjo lei-. 
dimo ginklams nešiotis.

Vėsesnis Kanados vėjas 
atgaivino Čikagos orą
Vėsesnis ir švaresnis pietinės 

Kanados oras šu pradžia savai
tės atskiedė Chicagoje nenor
maliai sustiprėjusią ozono kon
centraciją, kuri buvo išsiplėtusi 
net į tokius tolimus užmiesčius 
kaip Hillside, Calumet City, Chi
cago Heights, Joliet, Skokie ir 
Bedford Park. Pavojingesnių 
skaitomas ‘geltonasis pavojus” 
jyellow alert), kurs buvo pa
skelbtas praeitos savaitės ket
virtadienį, apėmęs Lake apskri
tį į rytus nuo U. S. 45 plento.

Kenksminga “geltonoji “gelto
noji” ozono koncentracija siekė 
iki ir už Milwaukee. Illinois Ap
linkos Apsaugos įstaiga papra
šė septynių industrijos įmonių, 
kurios išmeta į orą didelius kie
kius azoto (nitrogen oxides) ir 
angliavandenų (hydro carbons) 
kad savanoriškai sumažintų to
mis dujomis taršą.

Kisingeris parduoda 
pats savo memuarus

BOSTONAS. — AP praneši
mu, JAV,VąIŠtybės sekretorius 
Henry A Kisingeris patylomis/ 
siūlo leidėjams savo memuarus 
už S2 milijonus.

Kisingerio. draugai aiškina, 
kad jis nori tapti finansiškai ne
priklausomas ir pasidaryti pini
gų pirkti sau namus Washing
tone ar New Yorke.

Kitais pranešimais, Kisinge- 
riui siūlomasavaitinė skiltis New 
Yorke Times- drenraštyje, mė
nesine skiltis Newsweek savait
raštyje ir užsienių politikos ana
listo tarnyba viename stambes
niame televizijos tinkle. Bet 

L Boston Globe tvirtina, kad -Ki
singeris savo draugams pasisa
kęs, jog mieliausiai liktųsi valst. 
sekretoriaus pareigose, jei pre
zidentas Fordas bus perrinktas.

J. Hoffa buvo 
pasmaugtas

NEW YORKAS. •— žurnalas 
Newsweek naujausioje laidoje 
pranešė, kad federaliniai investi- 
gatoriai jau turi ž inias, jog bu
vęs šoferių (teamsters) unijos 
prezidentas Jimmy Hoffa bu
vo pasmaugtas privačiame na
me vos 4 minutes atstu nuo to 
restorano, kur jis pernai lie
pos 30 dieną'buvo matytas. Iš- 

'vykdamas į tą restoraną Hoffa 
pasisakė ten turėsiąs priešpie
čius su garsėjančiu Detroito 
juodrankhj Mafia lyderiu An-
thony Giacalone; Kodėl smau- 
gikai dar ne už grotų, aiškinama 
todėl, kad pilnam teisme įrody
mui dar reikalingos kai kurios 
papildomos detalės.

Menka laboratorijų 
kvalifikacija

WASHINGTONAS. — JAV 
yra iš viso apie 15,000 įvairaus 
tipo laboratorijų, kurios nepasi
žymi kvalifikacija ir teisingais 
analizais. Dr. Morris Schaef
fer, buvęs New Yorke sveikatos 
departamente laboratorijų sky
riaus dirketoriumi, aptardamas 
laboratorijų kvalifikaciją, sako: 
Laboratorijų darbas pasitaisė — 
iš blogo perėjo į blogiausią”. .

Amerikos senatas 1976 m. pri
ėmė laboratorijų pagerinimo ak
tą, bėt atrodo, kad tas aktas la
boratorijų dar nepasisekė, nes 
teisingų laboratorinių analizų te- 
susidaro 30-40%. ’

rika. — Riaušėms malšinti spec, 
policija pilnoje aprangoje išvy-, 
ko i milijono negrų gyvenamą 
Johannesburgo užmiesti Soveto, 
kur laukiama kito smurtingo 
prieš baltųjų valdžią sukilimo. ’ 
Agitatoriai, kurie valdžios tvįr--^ 
tinimu siekia suparaližuoti eko
nomiją aplinkui Johannesburgą, > 
išdalino tūkstančius proklamaci
jų, šaukiant juodžius dalyvauti 
trijų dienų boikote, turėjusiame/ 
prasidėti šį pirmadieni. Panaši t 
akcija šio mėnesio .pradžioje pri
vedė prie atsinaujinimo kruvinų 
riaušių visame krašte. t

Apie 200,000 juodžių kasdien 
per savaitę važinėja autobusais 
po 8 mylias į darbus Johannes- • 
burge. Toks trijų dienų botko- . 
tas esą' nemažai pakenktų kraš-* 
to prekybai ir pramonei.

Saugumo policijos vadas pa
reiškė Johannesburgo Sunday 
Times, kad visose autobusų su
stojimo vietose bus užtektinai 
policijos, kuri apsaugos j dar
bus važiuojančius darbininkus. ~

Nusikaltimai 
Brazilijoje

BRASILIA. — Moderniausia 
šiais laikais nauja Brazilijos sos
tinė Brasilia iki šiol buvo lais
va nuo kriminalinių nusikaltimų, 
bet paskutiniais laikais ir tenai 
pradėjo reikštis kriminalinis ele
mentas.

Pirmame šių metų pusmetyje 
naujoje sostinėje jau įvyko 27 
nužudymai, 24 pasikėsinimai ir 
16 kovų tarp policijos ir nusi
kaltėlių. Taipgi, buvo 715 užpuo
limų, 8 išprievartavimai ir 1,- 
330 apiplėšimų.

Kriminaliniai sostinėje nusi
kaltimai daugumoje įvyko sos
tinės priemiesčiuose ir 8 mylių 
atstume naujuose miesteliuose.

Naujoji Brazilijos sostinė yra 
įkurta teritorijos viduryje; .ji 
šiandien turi 1 mil. gyventojų.

Minimum $2.20 vai.
Springfield, Illinois guberna

torius Walker sekmadienį pasi-
rašė legislatures priimtą bilių, 
kuriuo minimum atlyginimas iš 
$2.10 pakeliamas iki $2.20 va
landai. Tas pakėlimas paliečia 
apie 72,000 darbininkų. Einant 
šiuo įstatymu, minimum atlygi
nimas nuo ateinančių 1977 metų 
sausio 1 d. automatiškai pake
liams dar 10 centų, iki $2.30. 
Su kai kuriomis išimtimis, ati- 
dirbęš savo 40 valandas, jei tą 
savaitę dirba viršvalandžius, pr-i 
valo gauti kaip už pusantro laiko 
darbą.

Prezidentas Marcos 
sunaikins sukilėlius

MANILA. — Filipinų prez. 
Marcos įsakė sugaudyti ir su
naikinti iki paskutinio musulmo
nų sukilėlių vadus. Preziden
tas pareiškė, kad yra ženklų, 
jog sukilėliai nori taikytis ir 
užbaigti kovas. Kovos tarp su
kilėlių ir kariuomenės jau tęsia
si keturis metus. '-' '

- Amerikos karo laivas Tarawa gali iškelti marinus bet 
; wrioje pasaulio vietoje. Jis naudoja helikopterius ir ki

tas priemones marinams permesti ir leisti juos i darbą. 
Anksčiau panašiai operacijai buvo naudojami keturi ka- 

*, ro laivai. I

ŠIAURĖS KORĖJA APGAILESTAUJA

Prezidentas Fordas atmetė Šiaurės 
Korėjos "apgailestavimą"

," WASHINGTONAS, D.“C. — Siaurės Korėjos prezidentas at
siuntė laišką JAV karo jėgų viršininkui gen. Richard Stilwell, ku
riame apgailestauja dviejų karininkų nužudymą Panrriunjom pie
velėje. šiaurės Kinijos karo vadas Ju Kyung paprašė, kad Pan- 
munjom name būtų sušauktas susirinkimas, nes jis turįs perduoti 
svarbią žinią.; Pasikalbėjimas užtruko 13 minučių.

Prezidentas Fordas, patyręs-------------------
apie Korėjos karo vadų atsiųstą 
“apgailestavimą”, pareiškė, kad 
atėjęs “apgailestavimas” Ame
rikos visai netenkina.

Panmunjom srityje buvo šal
takraujis Amerikos karininkų 

nužudymas, jis ėjo pagal vy
riausiųjų įsakymus. Korėjos ka- 
,ro vadovybė ir vyriausybė iš
sigando amerikiečių nepasiten
kinimo. šeštadienį Amerikos ka
ro jėgos apsupo visą Pamunjom 
sritį ir nukirto tą medį, dėl ku
rio buvo kilęs ginčas ir prie ku
rio buvo nužudyti du Amerikos 
karininkai.

Amerikos ir Pietų Korėjos ka
ro jėgos išnaikino kelis šiaurės 
korėjiečių karo centrus, įrengtus 
demarkacijos zonoje, kurioje 
joks kareivis neprivalo pasiro
dyti. šiaurės Korėja bijo, kad 
Amerikos karo jėgos nebombar
duotų šiaurės centrų.

8,000 žuvusiu 
Filipinuose

MANILA. — Buvęs Filipinuo
se žemės drebėjimas buvo toks 
stiprus, kad vandenyno sukeltos 
bangos siekė virš 30 pėdų aukš
čio. kurios nuplovė žvejų kaime
lius į jūrą, o iš jūros dideles žu
vis — šarkas ir kitas — užkėlė 
ant koko medžių viršūnės.

Žuvusių žmonių skaičius vis 
didėja ir jis viršys 8,000. že
mės drebėjimo nuostoliai skai
čiuojami milijonais ir jie dabar 
siekia 140 mfl dol.

Dr. Bačkis buvo 
respublikonu konvencijoj

Valstybės sekretorius ir ponia 
Kisinger, su 90 diplomatų, vado
vaujant Protokolo Šefei, Amba
sadorei Black, 1976.VIII.19 d., 
buvo nuskridę dalyvauti Respu
blikonų Partijos Konvencijos pa
skutiniame posėdyje Kansas Ci
ty.

Tarp tų diplomatii buvo ir dr. 
S. B. Bačkis, einąs Lietuvos at
stovo pareigas. -

— Demokratų Partijos Kon
vencijoje New Yorke dalyvavo 
Lietuvos Generalinis Konsulas 
A. Simutis;

FBI direktorius Clarence M. Kelley 
praneia, kad visoje organizacijoj da
romos kelios svarbios pakartos. Hoo- 
verio laikais buvo jsipalėjf papročiai, 
kurie liy dieny piliečiams nepriim
tini. Juos pasmerki kongreso nariai, 
prie! |v<* pastalei ir vyriausias pro
kurorai

Amerikos ir Libano 
atnaujinti santykiai

BEIRUTAS. — Du Jungtinių 
Amerikos Valstybių diplomatai 
Robert Houghton ir David Mack 
pasimatymais su išrinktuoju ir 
pareigas tebeinančiu Libano pre-, 
zidentais atnaujino su Libanu 
diplomatinius santykius, kurie 
buvo nutrūkę po to, kai buvo 
nužudytas JAV ambasadorius 
Francis E. Maloy praeito birželio 
mėnesį. Laikina JAV misija Įs
teigta neoficialėje Libane krikš^- 
čionių sostinėje Jounieh, esan
čioje vos per 12“mylių nuo lini- 
josr -kuri,' Libano krikščionis ir 
mahometonus skiria į dvi dalis. 
Krikščionys sveikina Amerikos 
diplomatų atvykimą, aiškinda
mi, kad tuo būdu de fakto pripa
žintas Libano padalinimas į dvi 
— krikščioniu ir moslemu zonas.

Praėjusį sekmadienį kovos Li
bane vyko trimis frontais ir kad 
du Amerikos diplomatai už
mezgė kontaktus su Libano krik
ščionių fronto sekcija. Amerikos 
pasiuntiniai Robert Houghton 

ir David Mack daugiau kaip va
landą -kalbėjosi su išrinktuoju 
Libano prezidentu Elias Sarkis, 
kuris ateinančio rugsėjo 23 die
ną tūri perimti pareigas iš pa
sitraukiančio prezidento Sulei
man Frahjieh.

Pabrango maistas
WASHINGTONAS. — Ameri

kos valstybės administracija rug
pjūčio 20 askelbė. kad maisto 
kainos liepas mėn. padidėjusios 
0.5%. Kitu prekių kainos taip
gi pakilo, bet kritus drabužių 
kainoms LT' —statistika di
desnio Kainų pakilimo nepaste
bi. Bendrai suvestinė metinė kai
nų statistika, kuri pasibaigė lie
pos -mėnesio gale. rodo, kad pre
kių kainos per 12 mėnesiu pa
kilo 4.7%.

Ekonomistai pranašauja, jog 
šių metų infliacija sieksianti 
5-6%. ;

Maskvoje suimti 
trys amerikiečiai 
MASKVA. - Birželio 27 trys 

jauni amerikiečiai buvo suimti 
Maskvos aerodrome, kai jie skri
do iš Malazijos į Paryžių. Jų 
čemodanų dugne buvo ragta di
delis kiekis heroino, kurio vertė 
siekia 2 mil. dol..

Amerikiečių jaunuolių teismas 
Maskvoje prasidės rugpiūčio 
mėn. 24 d., kaltinant juos netei
sėtai slaptai vežus narkotikus. 
Jie gali būti nubausti 10 metų 
atsėdėti Rusijos kalėjime.

Pakilus lėktuvui iš Kairo ae
rodromo ir pasukus į krašto vi
dų, septyni arabai, daugumoje 
palestiniečiai, įsakė lakūnui 
skristi į Bengazi. Arabai gro
bikai buvo ginkluoti ir norėjo, 
kad lakūnas pasuktų lėktuvą į 

1 Libiją. Bet lėktuvo kantonas 
■ atsisakė tai daryti, nes lėktuve 
buvo labai mažai benzino. Pilo
tas buvo tikras, kad lėktuvas 
Bengazi nepasieks. Vieton Ben
gazi, kapitonas patarė grobikams 
leisti nusileisti Luxor mieste, o 
ten pasiimti benzino ir skristi 
toliau. Kapitonas manė, kad Lu
xor mieste jau bus paruošta po
licija ir galės grobikus nugink
luoti.

Valdžios atstovai pradžioje 
nenorėjo tikėti, kad patys ara
bai grobtų Egipto keleivinį lėk
tuvą. Vietoj policijos, Egipto 
susisiekimo ministerija pasiuntė 
į Luxor aerodromą kelis savo 
pareigūnus, kad pradėtų pasita
rimus. Nuvažiavusieji įtikinę 
jo grobikus, kad šitoks lėktuvo 
pagrobimas labai pakenksiąs 
Egipto turizmui. Jie įrodinėjo, 
kad lėktuve yra daugiausia ja
ponų ir vokiečių, kurie nesikiša 
į krašto vidaus reikalus, bet no
ri pamatyti senas piramides ir 
karalių kapus. Pasikalbėjimų 
metu vis dėlto paaiškėjo, kad 
lėktuvą pagrobė Egipte buvusie
ji palestiniečiai. Grobikų tarpe 
buvo keturi arabai, kilę iš Libi
jos.

Užsienio agentūros, patyrusios 
apie kapitono nusiskundimą, pra
nešė apie Egipto lėktuvo pagro
bimą. Tuo tarpu oficialios Egip
to žinių agentūros tvirtino.-kad 
niekas lėktuvo nepagrobė. Lėk
tuvas turėjo skristi į Luxor, ten 
jis užsienio turistus ir nunešė. 
O vėliau lėktuvas nuskrido dar 
toliau į Pietus, bet jis turėjo pa
siekti kitą seną Egipto miestą. 
Dabar aiškėja, kad lėktuvą pa
grobė palestiniečiai Libijos vy
riausybės gerai apginkluoti. 
Grobikai visai nenori kalbėti su 
susisiekimo monisterijos atsto
vais. Jiems visai neberūpi Egip
to turizmas. Jie nori Egipto lėk
tuvą nunešti į Libiją.

Į Luxor aerodromą buvo nu
skridęs Egipto premjeras Mam- 
du Salem ir krašto apsaugos mi
nistras Mohamed Gamasy, bet 
jie nepajėgė įtikintu palestinie
čių. šie nesileido į jokias kal
bas. Jiems terūpėjo vienas da
lykas:; pasiekti Bengazi. Jeigu 
dėl kurių nors priežasčių jie ne
galėtų tai padaryti, tai jie yra 
pasiryžę išsprogdinti 737 liuksu
sinį lėktuvą.

šiltas, saulėtas
Saulė teka 6:07, leidžiasi 7:30
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Glasgow universiteto rūmai didingi. Universitetas
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Nežmoniškasis senius siunuia 
gyvus duobėn

Vienas kitas gali pamanyti, jog tai yra modernaus 
meno paveikslas, bet taip nėra. Mechaniškai soviety ka
stuvai kasa smėlį, kad galėtu paruošti žemę ryžiams Ka
rakum smėlynėje, šitokiu būdu "vietos gyventojai ruošia 
žemę sėjai.

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

__ _ JONAS ADOMAVIČIUS, M- D. ..

ASMENYBE — BRANGIAUSIAS TURTAS

Sutvarkyk žmogaus asmenybę — sutvarkysi visą 
pasaulį. Gyvenimo tiesa

Iki šiol mes vis perdaug rū-|je, nėra tokio dalyko kaip pašau- 
pinamės gelbėjimu žmogaus iš 
skaistyklos ir permažai gelbs- 
time žmogui savo dvasinio gy
venimo pagrindus tvarkant. Be 
tokių pagrindų čionykštis gyve
nimas virsta pragaru. Blogiau
sia, kad iš jo žmogų vaduoti ma
žai kas imasi darbo. Už tai ir 
kenčiame pasibaisėtinai. Toliau 
tos mūsų kančios dėl asmeny
bės menkumo dar stiprės, jei 
mes nesigriebsime už svarbiau
sios veiklos: už kiekvienas savo 
ir artimo jausmų — nusiteiki
mo (asmenybės) žmoginimo.

Žmogus, kaip reikiant nėra-' 
pęs žmonišku, nepajėgia gyven
ti kaip jam pridera. Taip asme
nybe nesužmogėjusysis dirba vi
sokius menkniekius, dažnai per
daug melždiasi, o svarbiausius 
darbus palieka kitiems nuveikti. 
Tie kiti — dar kitiems. Ir taip 
stovi nesijudinamas mūsų dva
sinio sveikatingumo vežimas. 
Tiesa, daugelis religininkų mė
gina ant savo kurpalio užtempti 
kuo daugiau lengvatikių. Jie be- 
reikiamo darbo esti lengvatikių, 
maitinami, net labai gerai užlai
komi-. bet kas iš to: nėra žmo
guje žmogaus dabar, kaip jo ne
buvo pirmiau. Todėl galvojan- 
tieji metasi šalin nuo žmogaus 
dvasios išnaudotojų, o jauni
mas mėgina save.,stiprinti bur
tais. Gavosi padėtis be išeities 
į žmoniškesnį gyvenimą. Men
kos asmenybės žmogus dažo lan
gus namui degant ir tariasi gerą 
darbą atliekąs.

štai dievobaimingomis save 
laikančiosios mūsiškės tariasi ge
rai pasielgusios (dargi spaudoj 
pasigarsinusios). Tėve mūsų vi
sos sukalbėjusios, idant daugiau 
gerų kunigų atsirastų, pašauki
mų į kunigus daugėtų, Tikrumo-

kimas į kunigus, todėl ir mels
tis nėra ko šitam reikalui pa
gerinti. Reikia žmogaus asme
nybę žmoginti, tada tik netrūks 
gerų darbininkų geram darbui. 
Tai ir viskas. . x ■

Žinoma, ne tas ‘Tėve Mūsų” 
čia kuo kaltas, kaip ir anas lan
gų dažymas namui degant. Var
gas yra, kad asmenybėmis nesu- 
siklosčiusieji griebiasi menknie
kių, vietoje reikiamos, sunkios 
veiklos savo ir artimo gyveni
mui pagerinti. Visi žinome, kad 
sudegęs negesinamas namas su
naikins ir gražiausiai nudažytus 
langus.

»
Taip pat visiems aišku, kad 

vien meldimasis gėrio mumyse 
atsiradimui pagaminti, savo ir 
artimo asmenybės nežmoginant 
nepadės. Bet mes dėl savo dva
sinio menkumo leidžitame bur
tams mus valdyti. Taip ir surun
kame iš duobelės duobėn. O ga
lėtume ir medituoti tvarkingai 
ir dirbti reikiamai — tada pa
jėgtume žmoniškai gyventi ir 
tikru džiaugsmu gėrėtis. Reikia 
tik pasinešti į reikiamą kelią sa- 
yo laimei užtikrinti.

Niekas negali padėti sau 
nepadedančiam

Tikras dalykas, kad užteiktų 
bent vienam-kitam dvasiškiui 
taip Kristaus vynuogyne savais 
naudingais darbais prasikištį, 
taip sušvisti, kad jaunuolį tvar
kingai jausti ir galvoti pajėgian
tįjį sužavėtų. Tada kunigų se
minarijos būtų užverstos kandi
datais į taip kilnų'užsiėmimą.

šiandien jaunas -žmogus ne
mato šviesių žiburių Kristaus 
vynuogyne — jų pastebima dau- 
giau už to vynuogyno ribos — 
už tai jaunas žmogus linksta dau-

~ ...•*

A lot of people don’t 
buy U.S. Savings Bonds 
because they think it 
takes them 10 years 
to mature. Take another 
look. The old green Bond 
ain’t wbat it used to be. 
Now Bonds mature in

That’s ore reason 
Bonds are so popular 
nowadays. They’re 
simple to buy, and one 
of the surest ways to 
build a nest egg for 
something (or someone) 
special.

U.S. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, 
10 months. Tf von don’t

giau į jviętižk-4 dalyku*. Tikro

jaunas žmogus metasi j burtu# j 
mieliau, negu į paklydusios avies 1 
ieškojimą. Jau "tokių burtuose, 
skęstančiųjų jaunuolių čia pa
skaitom a daugiau 30 milijonų. Į 
O dvasiškiai tvirtina, kad taiu 
religijon atsidavimas. Mat, žmo
gum netapusysis visada mėgi
na pateisinti, kad ir nežmoniš- 
kiausią savo elgesį, norėdamas 
išvengti reikiamo darbo gėriui 
įgyvendinti savyje ir artime. 
Tokie įpranta lengvai sau duo
ną pelnytis ir nė negalvoja apie 
kruvino prakaito liejimą sau ir 
savo artimui tikrą gėrį sutei
kiant. šitaip savanaudiškai el
giantis dvasiškiams, jau ėmė į 
Romos duris belstis bedieviai —- 
dar palaukime nieko reikšmin
gesnio neveikdami — bedievy
bė ims veržtis Vatikanan. Už
tai turi visi dvasiškiai žydišku 
atkaklumu pradėti rengtis dvasi
nio atgimimo — asmenybės stip
rinimo darbams. Kito kelio į 
netolimos pražūties atitolinimą 
nėra ir nebus.

Ne ką geresniais darbais mes 
reiškiamės ir senesniesiems pa
galbos tiekime. Pasenai — žino
kis: niekas ėia tavęs nepakups, 
neužjaus, niekas reikiamai ne- 
padės. Į psichiatrinę ligoninę 
išveš — tai ir viskas. O ten se
nesnysis, savo išmatose besiras- 
damas, greičiau baigs šios že
mės kelionę. Tai ir visa pagal
ba, visas tau, geras senas žmo
gau, atlyginimas už savo savo, 
vaikams ir visuomenei begalinę 
meilę, kruviną prakaitą ir žmo
nišką atsidavimą. Pagyvenusių
jų reikalus atsakančiai netvar
kydami, mes savo didžiausią ne-, 
žmoniškumą rodome, nors viso
kiomis kūno gerybėmis pertekę 
esame. Blogiausia, kad tariamės 
turtingi esą, tuo tarpu savais 
senesniųjų atžvilgiu rodomais 
darbais esanme didžiausi dvasios 
bėdžiai. Mes tariamės pavyzdin
gai Dievą garbiną “Tėve Mūšą” 
sukalbėdami ir dar kitaip lūpas 
judindami, kai tikrumoje tal
kinimu silpnesniająm mes di- 
džiausiems bedieviams, prilygs-

want io use that money 
right away, there’s

privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds 
mature at just the right 
age for you.

e

Bonds matare in than six YMa.

Kelionės įspūdžiai tarp laiko ir erdvės
KAZYS KARUŽA

IŠEIVIO DRAUGAS
Panelė J. Serapinai^ pakvietė mane ir Kubilius 

šeštadienio popiečiui j svečius ir pati išvyko namo.
Gerai numigę, vėl rytą leidomės apžiūrėti miestą, 

kur visai nežavėjo senų namų statyba. Narna v aukšti,
Įsehi ir ^retas naujas. Veik visi juodi, nes pramonės šmėk
la juos'padabino juodai. Bet radome naujų, gražiu krau
tuvių, rūbų ir šiaip įvairių reikmenų, ypač atkreipiau 
dėmesį madas, kurios nieku nesiskiria nuo Paryžiaus .ir 
Londono. ,

Einam toliau. Keliai ir per juos senoviški tiltai, lyg 
žabangos... Bet praslinkus juos, žiūriu dvi siauros gat
vės,-net susikerta 50 laipsnių -kampu: iŠ abiejų pusių 
auksakalių ir brangenybių parduotuvės, auksas ir dei
mantai žėri akyse... Atkreipiau dėmesį -į brangenybių 
vitrinas, nes esu pirmą kartą pamatęs savo gyvenime. 
Jų meniški dirbiniai akį veria, nes labai skoningi. Aš 
net panūdau padaryti keletą nuotraukų. Traukiu pir
ma Juozą prie brangenybių vitrinos, o jie mane. Žiūriu, 
ateina su baltu calatu apsivilkęs prie -manęs;ir sako:

— Mister, draudžiama fotografuoti brangenybių vit
rinas.

Aš nusijuokiau ir sakau jam:
— čia nėra paslaptis, o antra — laisvės šalis!
Bet jis tą patį kartoja:

— Negalima, Mister.
Neatleidžia. Eina šalia manęs. Taip jis sekiojo, kol 

mudu gerai apžiūrėjome brangenybių krautuves.
Ir' šiandien galvoju, kodėl 'jis -mudu persekiojo ir 

drąudė fotografuoti brangenybių vitrinas^' "Gal įtarė, 
kad galime būti pavojingi asmenys. ,.

Apkeliavau 14 valstybių, bet tiek -daug nemačiau 
brangenybių krautuvių kaip -Glasgow’e. Tiesa, mačiau 
labai dideles puošnias krautuves Šveicarijoje. ; -

Glasgovas — tai yba didžiausias -Škotijos miestas 
ir komercinė sostinė, pramonės centras, nes turi laivų 
statyklas, anglies kasyklas ir geležes liejyklas, čia gami
nama įvairios mašinos, motorai, dinamos, 1 ifaįikfai, 
eksportuojamą į viso pasaulio šalis. " /

Čia užgimė pirmoji Škotijos opera, škotų valstybi
nis orkestras. Meno galerija ir muziejus Kelvingrove 
Parke yrą turtingas Rembrandtb, Rubens; Velašgue’r, 
Siorgione ir Betticelli meno darbų kolekcijomis. Ten

- 20 šimtmečio prancūzų menininkų pa-

tame. Mes šiandien turime sa
vas maldas remti tokiais dar
bais, kad asmenybe nežmoniškas 
asmuo tvarkytus! ir jo blogdar- 
bįai pranyktą nuo šios žemės. 
Tai svarbiausia malda ir darbas 
kiekvieno šios žemės gyventojo.

Asmenybę pastipusysis 
gyvena prietaruose

Gali, tu būtį inžinierius ar ki- [būdavo. Jos baisias kančias ken- 
tas profesionalas, jei tu asme- 'tėdavb, kol Dievui sielą atiduoda- 
nybe būsi menkas — tu.iš prie- vo. .Niekas joms reikiamos pa- 
tarų neišbrisi -—tu jais savo y ei- galbos rankos neištiesdavo, o sa
kią grįši. Toks dvigubą nušikal- ve gerais patriotais bei krikščio-. 
timą geru darbu laiko, štai in- nimis laikė, 
žinierius jaudinasi, kad juodos 
spalvos žmogus ^gretimoj gatvėj 
aysigyveno ir rengiasi bėgti — 
ne pats nežino kur. Jis nerims
ta, į visas puses plėšosi, tarsi jį 
tomedas draskytą: Jo sūnus jį 
ramina, aiškina, kad nieko blogo 
tas juodis nedaro, jis pats ati 
bėgo nuo nedoru juodžių ir čia 
apsigyveno ir mes tunme džiaug- darnos žmonės tuos pačius me
tis gerą tamsiaodį kaimyną gavę. žmoniškumus papildo, -čia dau

gumos visas dėmesys nukreip
iąs į turtą. Visi galvoją, kalba randami ir 19 
įr elgiasi kad tik greičiau pa- veikslai. Šalia jų yra muziejus ir kitų žymių dailininkų < 
storinus . banke knygelę, kad vertingų meno paveikslų. ;

Tėvas saya įdeda, jam net 
nęžmoniškiaųsįas baltas yra 

. draugas, nes jis, pagal jį, “vis 
vieši baltas”. O geras tamsia
odis pagal be asmenybės tėvą, 
yra vis. vien blogas; nes jis juo
dos spalvos. Ar čia .senai buvo 
prakeikiami tariamų- dievobai
mingųjų mūsiškių visi evangeli
kai, vien dėl to, kad jie ne ka
talikai? '

-Toks pąsilpusios.. asmenybės 
inžinieriaus elgesys..yra.dvigu
bai neteisingas — žalingas. Jis 
pratina jaunimą nekęsti spalvoto 
žmogaus, nors su jūo turėsime 
visi taikiai sugyventi’. Nė' spal
vos gilumo-storumo čia nelaimė: 
asmenybė žmoniška gali būti pas 
įvairios spalvos žmones. Su 
žmoniškos asmenybės įvairios 

spalvos žmonėmis mes turėsime 
kurti žemės rojų. Tad ir visą 
dėmesį kreipkime; asmenybės 
žmoginimui, o ne klajojimui dėl 
odos spalvos. ? •

Kitas blogis — pakenkimas 
balto žmogaus niekdarbių vien 
dėl to, kad jis baltas. Nenuosta
bu, kad išmintingasis jaunimas 
sukas šalin nuo savo menkos As
menybės vyresniųjų, nežiūrint 
kaip aukštas vietas jie turėtų 
šeimoje, organizacijoje bei visur 
kitur. *7 . ■ > ■.' ’7'
Blogavalis ir Lietuvoje laidokavo

Asmenybe pasupusiojo blog- 
darbių nesurašysi nė jaučio odo^ 
je. BlogavališkūmjaS Lietuvoje 
buvo ryškus našlaičių apleidime. 
Pirm vykdami į Eucharistinį 
kongresą Lietuvoje, turėjome 
susitaikyti su savu broliu — su 
našlaite Verkiančia pavasario ir 
rudens šaltyje prie karvių — 
šaltais rytais karvės šlapime sa
vo kojas šildančia. Reikia ma
žiau liežuvio judinimo,, daugiau
atsakančių darbų, kad badaujan-

• čiai našlaitei atrakintume'jamo- 
| tės užrakintą' duoną. Ji verkia,
kenčia badą ir’niėkanr pasiskųsti

* negali — gaus lupti. Arid ir mes, 
■ kaip italaų'lauksime nėdiėvių,
idant jie našlaitei ašaras nu
šluostytų ?

Be asmenybės žmonės Lietu
voje lėbavo — girtavo perdaug. 
Tada jie mažiau rūpinosi tarnų 
-tarnaičių sunkia dalia. Tarnai 
irgi žmonės — nėščios mergai
tės, dažniausiai pas kitataučius 
tarnaudamos ir, nėščiomis tapu
sios be šeimos sukūrimo, nuodi- 
josi actu. Kauno klinikų kori
doriuose nuolat taip kenčiančių

Jr dabar negali žmogus užmirš
ti visokeriopą skriaudą pakėlu
siu silpnesniųjų. O gąlėįom daug 
tinkamiau jiems talkinti, jti as- 
męnybėmis žmoniškęsniais bū
tume buvę.
Ir Amerikoje ne kas geriau
Šiame krašte be asmenybės

dąugiąu namų, automobilių, ki
limų... . įsigijus. O apie pasupu
sius.. visokeriopai, ypač finansi- turi grasią praeities istoriją, kuriame yra baigę moks- s 

lūs Škotijos, Anglijos, Valijos ir kitų šalių mokslo vy
rai. Universitetas buyo įkurtas 1451 metais. '

Glasgow turtingas ir architektūros katedra — vie- * 
nintelė gotikos'stiliaus Škotijoje. Iš oro pusės "atrodo di
dinga ir patraukli, nes matyti iš to, kad ten lankosi la
bai daug turistų. Beabejo iš vidaus, katedra’savo archi
tektūros grožių nemažiau vertinga. r

George Square — miesto širdis. City Chamber vidus 
išpuoštas marmuru ir gražių spalvų mozaikomis, 19 
šimtmečio italų renesanso stiliuje. Miestas ir užmiestis 
turi 61 viešą parką. Vasarvietės, kalnai, jūra, žavinčios 
įlankos, gamtos aplinkinis grožis vilioja visus, o ypač 
man buvo prie širdies, nes atsiminiau savo gimtinę. -.

Bendrai paėmus, Škotija yra gražus kraštas .gam
tos atžvilgiu, bet ten nėra tiek daug turistų kaip Londo
ne, Paryžiuje, Madride, Romoje, nes klimatas ir Škoti
jos tolimas “užkampis” sulaiko ten vykstančius turis- ' 
tus.

Vėliau pasukome į miesto centrą. Pastebėjau tarp 
senų ir naujų aukštų namų skirtumą. Bet daugumas, 
namų nesudaro patrauklumo, nesukelia įspūdžio _ kaip 
Londonas, Paryžius nors miestas turi savo gražią ir įdė
mią praeitį, istorijų. ■

Žiūriu šieje vienoje vietoje renkasi daug žmonių. 
Prisijungiame ir mudu su Juozu prie minios. Visi apžiū
rinėja naują modernišką vagono projektą, kurį ruošia 
už gero pusmečio paleisti pojGlasgow’u, kur jis vežios 
veleivius požeminiais tuneliais; Jis nėra visai modernus, 
o antra labai siauras viduje, šonuose du ilgi suolai. Aš 
paklausiau inžinierių, kodėl toks siauras vagonas? Jis 
sako, kad tuneliai siauri ir negalime daryti platesni^. 
Elektrinis traukinys gražiai dažytas raudona, oranžinė 
spalva .

Taip apžiūrėję miestų, važiavome namo. Tiesa, be 
to, mačiau ir pirmąjį seniausių namų mieste, kuris kelių 
aukštų mūrinis, mažais langais, derinusį lyg būtų iš ak
menų. Turistiniu automobiliu apvažiavome visų miestų 
ir garsų Glasgow’o universitetų, ligoninę ir kitus istori
nius namus, paminklus ir L t »•- -

(Bus daugiau)

niai ir sveikatos atžvilgiu senes
niuosius retai kas čia galvą. su
tra. Jie ėsti anksti nurašomi j 
nuostolius ■— išmetami i medi
cinišką šiukšlyną, Į psichiatrines 
ligonines, kuriose pagalba yra 
labai nepakankama.' Teisingai 
iki- šiol laiko tokias ligonines 
senesniesiems galima buvo va
dinti mediciniškomis šiukšlavie- 
tėmis. Tai baisus šio krašto su
materialėjusių — asmenybėmis 
nežmoniškų žmonių elgesys. To
kie jie meile, darbais greičiau ro
dys šuniui, katei, net papūgai... 
tik ne labiausiai apleistan ir 
didžiausios pagalbos reikalingam 
pagyvenusiam, kadaise daug nu
sipelniusiam, saviškiui. Apie tai 
daugiau sekantį kartą.

Išvada. Atsisakykime prie
tarų, būk materija žmogui yra 
viskas, Bėkime į kitą gatvėo 
pusę nuo neteisybės, būk juoda 
ar kitokia — tik ne balta kū
no spalva yra kriminalisto pa
žymys. Savo gyvenimą planuo
dami įjunkime senesniesiems at
sakančią pagalbą. Mūsų malda 
ir darbas — savo ir artimo as
menybės žmoginimas, o ne prie
tarų įvairiopų skleidimas.’

Pasiskaityti: Geriatrics; July, 
1976.

KALTI AMERIKIEČIAI
P. Afrikos policijos ministe- 

ris Jimmy Kruger kaltina Ame
rikos juodžius. Jie, esą, reng
dami JAV protestus ir riaušes 
nacionalistiniais juodžių pa
grindais, tuo pačiu daro jta- 
fcbs ir Afrikos juodiesiems. Af 
rfikos’juodžių’judėjimas parem 
tas Amerikos jucSdukų ideolo
gija, kuri daro didelį įtaką Af
rikos juodiems jaunuoliams ir 
kuri pasireiškia juodžių na- 

‘ cizmu.
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Kaip lietuviai pirko Malkavos dvarą Rusijaįe 
Ig Andriaus Ryliškio atsiminimui knygos “Fragmentai 

iš praeities miglų”

laimingu. Tiesa, gal tokio žmo
gaus gyvenimas neturi didelių 
vertybių, bet jojo veide visuo
met žydės vaikiškas šypsnys. 
Pastarasis ir yra tas pasitenki
nęs ir gėrio visiems, linkįs as- 

Ar visi sveiki?” čia mums |mu^‘.,
Vaikai, visxa1suvalgę, buvo 

su savo motinomis suguldyti šil-

(Tęsinys)
Pagaliau mes pavakaryje pa

siekėme kunigą gydytoją. Tai 
buvo žilas, vidutinio ūgio liesas, 
senelis. Jis, sutikęs mūsų dele
gaciją pas jį, pirmiausia paklau
sė:
paaiškinus, kad suaugę, tai Die- J 
vo valia, bet vaikai darganoje i . , . . ,,
atrodo suvargę. Jis išėjęs iš raš-1W, ■‘•wntoje seklyčioje ant | 
tinęs kambario kažin ir kažkam pasien,'a1*: vVls.‘ .va,ki“
nurodinėjo, įsakinėjo ir kažkur bu™ jeiki linkmu ir pus- 
siuntinėjo. Jis grtęs, kalbėjo ',algyt‘ pne sav0 ve’ 
neskubėdamas ir atrodė lyg koįzliP5’ . ■ . ,
lūkuriuoja delsia. I Mes vyrai. greUmame didelis-Į

’ ! me valdiškame ežere, dar pneš
Už durų jį iššaukę ir kažkas ’ saulėtekį užmetę tinklu, laimė- 

darė jam pranešimus. Jis, grįžęs, {jome daug žuvies. Anksti žve- 
mums sakė: “Gyvulius leiskite 
toje didžiojoje pievoje, prie ku
rios dabar stovi jūsų . vežimai.

Moteris ir vaikus veskite į ne
toliese jūsų pastovio didelius na
mus. šiandien šeštadienis, tai 
galėsite išsimaudyti net dvejo
se pirtyse, Atnešiu vaistų vi
siems vaikams ir jie šiąnakt per-

i nakvos šiltoje seklyčioje. Ryt 
bus saulėta diena ir visi būsite 
sveiki, šis vaikinas palydės jus 
ir viską nurodys”.

Vaikinas, pasirodęs duryse iš
vedžiojo vyrus ir moteris su vai- 
žalių. daržovių lapų: svogūnų, 
rus ir jiems sugrįžus prie veži
mų su berniukais vaikais, nuve
dė moteris Į kitą pirtį. Iš pir
ties tiesiai moteris ir vaikus nu
sivedė didelėn seklyčion. -Vaiki
nąs, vilko šiaudus seklyčion mo
terų ir vaikų nakvynei, o šeimi
ninkė atnešė didelį dubenį šutin
tų skustų bulvių ir didelį dubenį 
žalių daržovių lapų: svogūnų, 
žalių daržovių lapė: svogūnų, 
pienių^ kopūstų ir šiaip smul
kiai supiaustytų pievos žolių su
maišytų su grietine ir rūgusiu 
pienu, čia pat atsiradęs klebo
nas ragino vaikus valgyti, nes 
tai. esą nuo daugelio ligų vaistai.

• Mus stebino senelio kunigo 
veide vaikiškas Šypsnys. Kuo
met jis per vakarienę vaikus 
ragino valgyti ir atidžiai tyrė iš 
jų veidukų savijautą, mes ma
nydami, kad jis nesupranta lie
tuviškai, mes tarp savęs pradė
jome kalbėdamiesi stebėtis juo. 
Pasirodo, kad jis gerai supran
ta lietuviškai, bet kalbėti pri
miršęs. Po visų mūsų pokalbių 
jis įterpė lenkiškai: ‘Vertingiau
sia žmogaus savybė, tai nelauk
ti iš gyvenimo ypatingos laimės. 
Tas padaro žmogų palyginamai

,‘Visi vaikai 
ryte buvo sveiki'linksmi ir pus-

jojome, vengdami valdžios pa
reigūnų.

Mes nunešėme atsidėkodami 
klebonui net du kibirus didelių 
gyvų žuvų.

1863 m. sukilimo prisiminimas

Išaušo gražus sekmadienio ry
tas. Po pamaldų, vidurdienį pa
judėjome toliau. Senelis kunigas 
patarė neaplenkti malonios lab
daringos ponios už 40 km. nuo 
bartinės išvykimo vietos, neto
li mūsų maršruto kelio.

Gyvuliai ir žmonės, gerai pa
silsėję, linksmai traukėme į sa
vo kelionę. Kelias buvo gerokai 
prabrinkęs, šešioliktajame kilo
metre privažiavome miško pro
peršoje didelę pievą prie mažo 
ežerėlio. Iš visko sprendėme, 
kad tai privati kaimo pieva. 
Kaistų pievoje nebuvo. Taigi 
gyvuliams ganyti buvo leidžia
ma. Apsisprendėme nakvoti, o 
kitą dieną išvykti anksti ir “su
karti” 25 kilometrus. Surikiavę 
vežimus pievoje nakvynei ir pa
leidę gyvulius pamiškėje, vyrai 
taisė bristinį tinklą žvejybai, nes 
nebuvo valtelės, o paaugliai sta
tė bučius upokšnyje. Laimikis 
buvo pusėtinas nes užteko vi-

- - - 1 į.

soms šeimoms ir šunims vaka
rienei,, o pusryčiams pramatyr 
tas iš 10 bučių laimikis ryte.

Pa .vakarienės vyrai susitelkė 
prie laužo pamiškėje. Po trum
pų pokalbių apie praleistos die
nos įspūdžius, Stunžia Jasius 
kreipėsi į mano buvusi kaimyną 
Ziezdrį Juozą, sakydamas: .

— Per 1863 metų paskutini 
sukilimą žmonės plačiai kalbė
jo apie tavo matytus žmogaus4 
griaučius paežerėje. Dabar bus 
proga mums visiems išgirsti iš 
tavo lūpų apie Įvyki.

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeiti liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

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

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N«u|l«noM galima gauti puikiu knygų, kurio* papuoi bat kokią 

knygų spinta ar lantyna. •
Alakaandraa PakalniJkH, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniški*. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Kazy* Grinių*, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas. Gra
žiai* viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00

Prof. Vael. Elržfflta, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3.00. minkštais vir
šeliai* — $2.00; n dalis, 225 pst, įrišta — $3,00. minki-. 
tais viršeliais________________— ____ _____  M M

Henrika* Toma* — Tamalav»ka«, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 338 psl.. kaina $6.

P. KariOna*, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
170 psl._____________________________________.___ , $3.00

M. Gudeli*, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232 
puslapiai......................  - —........ $3.00

Knygas užsakant reikta pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, BL 60608. — Tel HA 1-6100

Br. Murinas Tiltas

Juuų! Valstybių prokuroro mai jau senai Maskvos yra or
ganizuojami ir remiami pinigais, 
agentais ir ginklais, bet pasku
tiniu laiku ji suskato tą darbą 
varyti padedant propagandai. 
Maskva organizuoja ir siunčia 
į Rusiją bei okupuotus kraštus 
vietos ir atvaJavuzių į P. Ame
riką pabėgėlių jaunimą. Ji vel
tui atsiunčia į P. Ameriką pro
pagandiniu filmų, spaudos, ren
gia visokias parodas.

Paskutinėmis dienomis Mas
kva yra išgavusi iš Argentinos 
karinės vyriausybės leidimą su
rengti Buenos Aires pramonės 
parodą, kurioje bus išstatyta so
vietiški gaminiai Rusijos vardu, 
bet, aišku, pagaminti užimtuo
se kraštuose — okupuotoje Lie
tuvoje, Gudijoje, Čekoslovakijo
je ir kitur. Paroda, tęsis nuo 
spalio 30 iki lapkričio 14 d.

Gi Meksikoje ruošiama ilges
niam laikui Maskvoje ir sate
litiniuose kraštuose pagamintų 
filmų festivalis —>- savotiška 
šventė.

. priiiiršiiiiu, teisman patrauk
tieji dar kaltinami transporta- 

j vę Mprugsianiąją medžiagą ir 
šautuvus per valstijų ribas in 
stiokalhiuvę “smurto veiks
mais neduoti "ramybės Sovietų 
Sąjungai ir kitoms svetimų 
valstvbiu valdžioms". * *

Keturi teisman patrauktieji 
yra Russel Kelner 35 iš New 
Yorko, Thomas McIntosh, «36, 
iš Woodbury, N. J.; Jeffery 
Weingarten, 21, iš' New Yorko 
miesto ir Steven Ehrlich, 21, 
iš San Francisco.

— Tai pats priminei nuotykį 
prie Aiseto ežero brastos 1863 
m. pavasarį, — sako Žiezdrys.

— Buvo taip: >— pradėjo pa
sakoti žiezdrys. Sukilėliai iš
vaikė rusus ir paskelbė potvar
kį, kad visi žmonės naktimis bū
tų namuose, bet nesivalkiotų. 
Kartą pavasarį, važiuodamas iš 
Labanoro, kažkur buvau užsu
kęs pas gausiais gimines, ir jau 
neblaivus, grįžau į namus. Tie
sesnis kelias man buvo per Link
menis, bet ten gyvenvietė, buvo 
sargybiniai, todėl apsisprendžiau 
važiuoti per Aisėto ežero bras-

Girdėjau žmones kalbant, kad 
i 1831 metais per pirmąjį sukili
mą prie brastos nišai sušaudė 
du sukilėlius ir palaidojo bend
rame kape netoli vieškelio. Da
bar toje vietoje yra nedidelis 
kauburėlis. Jauno mėnulio ra
geliai tąsyk, važiuojant per bras
tą, kilo iš užu miško ir žibėjo 
dangaus tąmsoje. Priartėjus prie 
krainto girdžiu džinšt, džinšt... 
tarytum kardų kirčiai. Iš brastos 

.į krantą lipant arkliui nuo kapo 
pusės pasigirdo kurtūs, gilūs 
atodūsiai, kaip iš po žemės ir 
matau virš kapo kyla žmogaus 
griaučiai, jie lėtai slinko po pla
čiašake pušimi.

— Ir tu nebijojai ties kapu iš 
ežero išvažiuoti, — klausia Bar- 
tašiūnas.

— Kur tu nebijosi, — sako 
žiezdrys, — po nugarą, kaip 
skruzdėlės lakstė drebulys, gerk
lė, išdžiuvo, tik širdis daužėsi 
krūtinėje. Arklys, “karpė” au
simis, lipo Į krantą, bet nesibai
dė. Aš vadelėmis raginau arklį 
sparčiau žengti.

— Ar atgal nesižvalgei — 
klausia Kunigėnas.

— Moteriškas smalsumas nu
galėjo ir išvažiavęs lygumon at- 
sigręziau. žiunu griaučiai vėl 
lėtai grįžta prie kapo. Jau to

Daugėja kubiečių 
Jamaikoje

KINGSTONAS/— Į Jamaiką 
diena iš dienos vis daugiau pri
važiuoja kubiečių patarėjų, pri
sidengusių. parama Jamaikos 
Jamaikos, kairiąją vyriausybę.

Didėjantis kubiečių ‘civilių” 
karių skaičius įvaro baimės vi
durinei jamaikiečių klasei ir opo
zicijos partijoms.

Kubiečiai Jamaiką susikraus- 
to pradėdant 1975 m. liepos mėn. 
Jamaikos prezidentui Michael 
Manley susitarus su Kubos dik
tatoriumi Gastro. Jamaikos pre
zidentas tais metais lankėsi Ku
boje. •

Opozicinės partijos sako, kad 
kubiečiai visi yra komunizmo ir 
pogrindžio veiklos agentai, bet 
Jamaikos valstiečių partijos ir 
viso krašto vadas prez. Maley. 
tvirtina, kad kubiečiai Jamai-| New Yorkas. Keturi žydų Gy 
koje atneša tik gero ir plečia 
šalių draugystę, kurios randa
si tik 145 kilometrus atstumo 
nuo viena. kitos. Prezidentas 
Maley visada pabrėžia, kad Ja
maika amžinai pasiliks socialis
tinė ir demokratinė ir draugys
tėje. su savo kaimynais kubie
čiais.

Sunku pasakyti kiek kubiečių 
dabar yra Jamaikos saloje. Ame-

man užteko ir daugiau į šonus 
nesižvalgiau, tik raginau arklį.

Sėdėdamas ramiai klausiausi 
ir galvojau, kad mano išdaigos 
taip paveikė plačią apylinkę ir 
sukėlė tokias kalbas žmonėse.

— Dieve mano, — sako Kin
durys, — pasirodo, tie vargšai 
kariai žuvę nuo ruso rankos, 
laisvės šūkiams aidint, ilsėtis 
ramiai negalėjo. Kerštas ir juo
se degė tėvų žemės niekintojams 
rusams. •. f

✓

(Bus daugiau)

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Rieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

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

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

I73S 80. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS IN THE DARK. PikantiSlrą b- Intymia naotyldq

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 pst Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končių*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.00. - ,

Dr. Juozą* B. Končių*, VYTAUTAS THE GREAT. Istorintai DLK Vy^ 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiom!* progomis. Jas Ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba ataiuntu* čeki ar 
piniginę perlaidą. -

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

rikos žurnalas Newsweek mini 
300, bet vietos jamaikiečių žinio
mis jų dabar randasi virš 3,000.

' Atmatų dėžėje 
rado kūdikį

ELGIN, III. — Carpentersville, 
Dl., priemiesčio sąšlavų dėžėje 
vaikai rado įmestą gyvą nauja
gimį kūdikį, kurs nugabentas į 
Sherman ligoninę Elgine, atrodo 
sveikas, sveria 5 svarus ir 5 un
cijas, yra raudonplaukis, tik 
turi vieną koją pakumpusią, bet 
daktarai žada pataisyti. Vaikui 
duotas vardas Jason Doe. Jei 
policija tėvų neras, rastinukas 
bus atiduotas adoptacijai.

Už palestiniečius 
neblogesni teroristai
nybos Lygos (Jewish Defense 
League) nariai patraukti teis
mo atsakomybėn ir kaltinami 
šaudę, j Sovietų diplomatų re
zidencijos Jangus čia New Yon 
ke, bombardavę New Jersey ga

Nubaustas Jake Jacobsen
WASHJNGTONAS. — Buvęs 

savo laiku prez. K B. Johnson 
pareigūnas ir pieno bendrovių 
mekleris Jake Jacobsen rugpjū
čio 20 teisėjo G. L. Hart Wa
shingtone buvo nubaustas 2 me
tams lygtinai. ■

Jis 1971 m. išsigynė davęs 
Teksaso buvusiam gubernatoriui 
Connally 10 tūkstančių kyšį, bet 
kitą kartą, pažadėjus jam suma
žinti bausmę, jis jau sakė, kad 
10-ties tūkstančių kyšį Connally 
yra davęs, kad federalinė vyriau
sybė leistų pakelti pieno kainas.

Pieno skandalo byloje, iškel
toje buvusiam prez. Niksono lai
kais iždo sekr. Connally, teismas 
Connally išteisisino, bet už tai 
buvo j teismą patrauktas J. Ja
cobsen, kaltinant ji melagingai 
liudijus.

Intern. Harvester 
pelnas

International Harvester ben
drovė pasigyrė, kad trečiame š. 
m. ketvirtyje ji apturėjusi pel
no 37,858,00 dol. Iš viso, ji par
davusi savo gaminių, sunkveži
mių ir žemės ūkio mašinų, dau
giausiai užsienyje, 1976 m. auž 
1,380,993,000 dol.

Sovietai veržiasi 
į Pietų Ameriką

BUENOS AIRES. — Sovie
tai visokiais būdais stengiasi įsi-

zolino stotis ir pasikėsinę"su- galėti Pietų Amerikoje: pagal- 
bombarduoti Irako misiją prie ba terorizmo ir propagandos. 
Jungtinių Tautų. Teroristiniai pogrindžio veiks-

Allied Chemical 
bendrove teisiama

RICHMOND, Va. — Gami
nanti įvairius chemikalus Allied 
Chemical bendrovė chemikalais 
užterštas atmatas suleisdavo į 
James upę. Bendrovė yra nusi
kaltusi teršdama vandenį bent 
1,100 kartų. Jei teismas pripa
žintų bendrovę nusikaltus šva
ros ir taršos įstatymams, ji bū
tų nubausta mažiausiai 13 mil. 
dol. bauda.

Allied Chemical bendrovė dar 
turi ir kitų bylų, kurias iškėlė 
jai 30 buvę bendrovės darbinin
kai ir žuvininkai, kurių gyveni
mas ir sveikata yra sužalota už- 
teršus chemikalais James upę 
ir jos ištaką. Jie reikalauja iš 
bendrovės 160 mil. atlyginimo.

Senatoriai kalba apie Lietuvą

Pabaltijo valstybių — Lietu
vos, Latvijos ir Estijos klausi
mais — apie jų neteisėtą Sovie- 
tų Sąjungos paglemžimą, trag- 
giškus tų kraštų gyventojų 
trėmimus Į Sibirą, Helsinkio su 
sitarimu kritika birželio mėn. 
kalbėjo JAV šeši senatoriai ir 
49 atstovų rūmų nariai. Paverg 
tųjų tautų savaitės proga kal
bėjo 4 senatoriai ir 54 atstovų 
rūmų nariai.

Taupykite dabar FSLIC
pas mus

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

UNIVERSAL

| MAUJISMot. CHICAGO *, ILL — Thuesday, August 24, 1976

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Įsteigta 1923 metais.
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TEK 421-3070

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
druomene ir parūpina fondus narnami Jsi-

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio nirmos 
dienos. ' - "
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Meras Daley kalbėjosi su kmginhikais.* Jis paprašė,
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(Bus daugiau) -

jų Čekoslovakijoje. Didžiausi naciai Čekoslovakijojereivius, kad pačioje Čekoslovakijoje susidarė nacių
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nistinę vyriausybę, o dabar bandrą primesti čekams 
komunistus, kurie dirbtų Maskvai, o ne čekams. BeUOLIAU JLLUV AA%avasa» . z C

Tai buvo melas, prieš kurį rusų politiniai komisą-B0’ visi sovietų tankai jaunų studentų buvo nudažyti 
i neturėjo jokia pasiteisinimo. Nei Vokietija bandė1 naciU svastikos ženklais. Sovietų karo vadovybe netu

$31.00
$18.00
$4.ū0

f ■

■
.'£■

Floridoje vis -dažniau ruošiamos įvairios vandens plaukiojimo šventės. Paveiksle 
-motome poKŠtininjeą, aukštyn kojom pračiuožiantį pro pačiūžoms pastatytą tiltą. Žiū
rovai manė, kad' p s užsimuš ar susižeis, bet jis apsivertė aukštyn kojom ir tolyn 
nučiuožė.

kiškų nacių.^Sovietų politiniai komisarai įtikinėjo ka- juokėsi, kai sovietų kariai pasakojo apie nacių pavo- 
į jų Čekoslovakijoje. Didžiausi naciai Čekoslovakijoje 

pavojus. Jie įsigalėjo įvairiose valstybės įstaigose ir buvo patys rusai, prievarta išvežė čekų rinktą komu- 
net komunistų partijoje, todėl reikia padėti čekams 
apsiginti nuo nacių.
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Policijai teko suimti apie 30 jaunų ir , vyresnio amžiaus 
vyrų ir moterų. Pasirodo, kad suimtųjų tarpe buvo žmo-1 
nių iš Detroito,* Missouri ir kitų valstijų. Tardymo metu I 
bandys nustatyti, ar tie maršuotojai buvo specialiai at-Į 
vežti. Be to, kartu su kingininkais maršavo didokas skai-1 
čius baltų, taip pat atsiradusių šioms eisenoms organi- j 
zuoti.

Nežiūrint j teismo uždraudimus, eisenas į Marquette 
Parką organizuoti, dabartiniai Chicagos kingininkų or-1 
ganizacijos vadai tas eisenas organizuoja. Vakar kun. 
Dunlap paskelbė, kad jo organizacija ateinantį mėnesį 
ir vėl organizuos eisenas į Marquette Parką. Jeigu nega
lės to padaryti pirmą šeštadienį, tai organizuos eiseną 
antrą šeštadienį, o jeigu ir tada nepasiseks, tai jas 'orga
nizuos trečiąjį rugsėjo mėnesio šeštadienį.

mas su Chicagos laikraštizmike Dorothy Petroskey, pa
reiškė, kad'neaiškūs gatvės elementai, nepajėgdami sa-[ 
vo nusikalstamų darbų kitomis organizacijomis prideng
ti, bando priedangos ieškoti Martin Luther Kingo Jr. or
ganizacijoje. Pats kun. Turner žino: kad, gengsteriniai 
elementai bando jo vadovaujamą organizaciją panaudoti 
piktiems tikslams, bet jis, neišaiškinęs, ias jį stumia tas 
eisenas į Marquette Parką organizuoti^vis' dėlto jas ne 
tik dabar organizuoja, bet tvirtina, kad jis jas ir ateity
je organizuosiąs. ' - ykjjŲ

Kun. Turner nekreipia jokio dėmesio į kitų juodųjų 
organizacijų vadovybių nutarimus jam’ nepadėti. Kai 
kurie juodžiai nesupranta, kuriais sumetimais jis ver
žiasi į Marquette Parką, kada tos apylinkės ramūs gy
ventojai niekad juodžiams nekliudė1 ir nesirengia kliu
dytu Visa eilę juodžių organizacijų ■ atsisakė paremti 
kingininkus maršuotojus, nes jie tiktai kenkia ramioms 
nuotaikoms, reikalingoms bet kuriems pasitarimams ir

Kingininkai užsispyrė maršuoti
Chicagos kingininkų vadai, baptistų kunigai R. Tur

ner ir kung. A. I. Dunlap, užsispyrė būtinai maršuoti 
Marquette Parko gatvėmis ir ruošti piknikus pačiame 
Marquette Parke. Jie žino, kad jų eisenos kiekvieną kar
tą sukelia Marquette Parko gyventojų tarpe didelį ne-: 
rimą. Jie žino, kad visi šios apylinkės gyventojai gerai 
prižiūri-namus, palaiko švarą apie namus, gatvėse, 
skersgatviuose ir visoje apylinkėje. Jie žino, kad Mar
quette Parkas švarus tik todėl, kad jo namų savininkai 
ir gyventojai palaiko švarą ir tvarką.

Vienas teisėjas, norėdamas patenkinti- pagrindines reikalingam bendradarbiavimui, 
kiekvieno šio krašto gyventojo teises vaikščioti visomis ;
gatvėmis ir visais miesto parkais, davė leidimą suruoš- kad jie paaiškintų, kurių tikslų ši'organizacija siekia sa- 
ti kingininkams eiseną į Marquette Parką. Jis nustatė, vo eisenomis į Marquette Parką? Pas Chicagos merą bu- 
kada jie privalo eiti ir kaip jie turi eiti, kad neišprovo-, ynieji juodžių vadai nepajėgė išdėstyti savo eisenų mo- 
kuotų niekur žygiuoti neisirengiančių ir nenorinčių Mar-’ty^ Meras pareiškė, kad daug lengviau kylančias pro- 
quette Parko gyventojų. Teisėjas kingininkams davė blem'as suprasti ir išaiškinti pfie-kbnfereheijos stalo, ne- 
instrukcijas — negadinti miesto nuosavybės ir nežaloti gu eisenoje gatvėje. Kingo šalininkai nepajėgė įtikinti 
gyventojų namų ir autobobilių. Kingininkų vadai teisė- mero Ualey. Miešto meras, turėdamas galvoje liepos 17 
jui prižadėjo, bet savo žodžio netesėjo. Jų eisena padarė dįenOs eisenos pasekmes, nieko-jiems neprižadėjo, bet
4.,.,~ ... . i kingininkai leidimo maršuoti į Marquette Parką negavo.

Leidimų negavę, pačių juodžių pasitikėjimą prara
dę, Chicagoje net ir Kingo šalininkų- skaičiaus^ netekę, 
jie . veža žmones- iš kitų kraštų, kad tiktai gėlėtų suruoš-^ 
ti įspūdingesnę eiseną į Marquette Parką. Ne tik teis
mui, bet visuomenės veikėjams, studentams sociologams 
vertėtų ištirti, kuriais sumetimais kingininkai -taip at
kakliai maršuoja ir rengiasi maršuoti į Marquette Par
ką. Jeigu jie patys nepajėgia tinkamai klausimo išaiškin
ti, tai vertėtų išaiškinti, kas juos stumia, kas jiems kelio
nes į Chicago apmoka. Bet pats svarbiausias klausimas, 
kodėl toks užsispyrimas ruošti eisenas į Marquette Par-

miestui ir gyventojams didokų nuostolių.
Antrasis teisėjas, patyręs, kad liepos 17 dieną 63 as

menis, buvo suimti, teko juos ištardyti, įtariamiems už
vesti bylas, o nieku dėtus išleisti ir kad 33 asmenys buvo 
sužeisti ir ligoninės jiems teikė pagalbą, rugpiūčio 21 
dienos eisenai leidimo nedavė. Jis- nenorejor kad tą die
ną, kad Marquette Parke buvo sportininkų' ruošiamos 
rungtynės, įvyktų koki nesusipratimai su vyresniaisiais 
pakenktų jaunuoliams. Kingininkai buvo labai nepaten
kinti teisėju Leightonu. Jiems atrodė, kad jis be rimto 
pamato neleidęs jiems organizuotai maršuoti į Mar-1 
quette Parką, todėl jie nutarė ruošti eiseną be leidimo.

Chicagoš policija priversta palaikyti tvarką. -Jeigu.ką? Kodėl kingrninkai negali surtfošti eisenų Į kitšs.di- 
ji žino, kad kingininkai rengiasi ardyti visuomeninę tvar- ’delius Chicagos Parkus, esančius .paezereje i£ plačioje 
ką, kenkti trafikui ir neklausyti miesto nutarimų, ėmė- Į pietinėje apylinkėje. Šitą klausimą privalo studijuoti ne 
si priemonių juodžiams suvaldyti. Jiems pranešė, kad be1 tik Marquette Parko namų savininkai, bet ir kiekvienai 
leidimo policija neleis ruošti eisenos, o jeigu kas minėtą amerikietis. Ar ne metas, ne tik Marquette Parko gyven-- 
eiseną vis dėlto ruoš, tai policija maršuotojus sustabdys tojams, bet visiems amerikiečiams pradėti ginti savo tei-- 
ir atiduos teismui už policijos patvarkymų neklausymą. ’sės? Jegių negins, tai jos bus sutremptos.

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS

įsiveržti į Čekoslovakiją, nei naciai turėjo bet kokios 
įtakos krašte. Klaidą padarė rusai, kad jie savo raši
niuose Dubčeko vadovaujamą naują demokratiškes
nę liniją vadino nacių linija'. Pradžioje sovietų val
džios atstovai norėjo būti konsekventiški ir patį Dub- 
čeką viešai apkaltinti ir sušaudyti. Bet jiems taip ne
išėjo. Dubčekui jie kirto kelis mielinus smūgius, bet 
jie vis dėl bent iki to meto nedrįso jo visai nužudyti. 
Rusijos čekistai nužudė ne vieną įtakingesnį kitų kraš
tų politiką, jie butų galėję lengvai atsikratyti ir Dub- 
čeko, bet pastarasis mokėjo paveikti kitų kraštų ko
munistus stipriau, negu Brežnevas. Be to, patys čekai 
labai atkakliai gynė Dubčeką ir jo vedamą liberališ- 
kesnę ir demokratiškesnę partijos liniją. Didžiausias 
jo gynėjas buvo prezidentas Svoboda', visai nustebinęs 
pačius įtakingiausius sovietų valdžios atstovus. Jis 
net ir į Kremlių išvežtas atsisakė' su jais tartis be Dub- 
čeko. Maskva nežinojo, ką su juo daryti, vežti atgal į 
Pragą ar ten pat seną karį nužudytif

Sovietų karo vadovybė buvo nepatenkinta politi
nių komisarų užimta pozicija. Ta pozicija kenkė pa
tiems kariams specialistams. Vėl kilo mintis, kad po
litiniai komisarai daro, dideles klaidsljuž ktirias ka
riuomenė privalo mokėti. Sovietų karias aiškiai matė, 
kad negalima leisti paprastiems sovieiy kariams ben
drauti su čekais. Čekai buvo apdairesni ir mokėjo ge- 

sakojo, kad vyksta į Čekoslovakiją ginti krašto nuo vo- 'riau atsakyti į sudėtingiausius rusų klausimus, čekai

Rašo Dart Kuraitis

KODfcL MASKVA TRAUKĖSI?

Visam pasauliui buvo nepaprastai įdomu patirti,
kuriais sumetimais sovietų karo jėgos, laimėjusios ru
sų politiniame biure ir Čekoslovakiją pirmą dienų pa
vergusios. vis dėlto privertė Maskvą trauktis? Sovie
tų valdžia labai retais atsilikimais traukiasi iš naujai 
pagrobtų pozicijų, o čia vis dėl to čekai juos privertė 
duoti kelis žingsnius atgal?

Pirmas ir pats svarbiausias klausimas buvo sovietų ; 
karo vadų neparriošimas kareivių. Sovietų <adai me-» 
Javo čekoslovakijon siunčiamiems kareiviams. Jie pa_ Į 
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ku nei prezidentu — bet komo 
doru. Lietuvos prekybos laivy 
nas, dar tik užuomazgoje^ sa- 

|vo grynai kokių lietuviškų tra 
i dicijų neturėjo, bet jos pama- 
Ižu kūrėsi visų kraštų jūrinin
kams bendrų* jūrinių tradicijų 
rėmuose ir dėlto nors oficia
liai ir nebuvo paskelbta, tokį 
komodorą -jau turėjome' ir' Ine’ 

; tavos prekybos laivyne. Jis bu

VI. BAKENAS

Pastabos iš tolo
Nuo Baltijos iki Pacifiko— susitikimas po 36 metu

į Nesenai, Čikagoje gyvenau- kutintoji ir turbūt pati žiau- 
fis nepriklausomos -Lietuvos I riausia audra praūžė mūsų lai 
prekybos laivyno komodoras kais, sunaikinusi netik-’ Lietu- 
(nors oficialiai tokiu ir nepas vos nepriklausomybę bet to vi

■■ • u ■ _ L? L. '— * ' '*.

. [ vo pirmasis mūsų laivyno toli-
I mojo plaukiojimo kapitonas, 
1 aukštuosius jūrininkystės mo
kslus baigęs Suomijoje, pirmą 
kartą Lietuvos istorijoje išve
dęs moderniosios technikos lai 

įkų garlaivį, kuris vadinosi 
“Maistas” —~ į tarptautiinus 
vandenis po Lietuvos trispal
ve, vėliau- buvęs kapitonu di
džiausiame Lietuvos laisve, ku 
ris vadinosi “Kaunas”, perėjęs 
visą- nepriklausomos Lietuvos

kelbtas) tolimojo plaukiojimo 
jūrų kapitonas Bronius Krišto- 
paitis viešėjo Kalifornijoje, sa
vo sūnaus medicinos dr. Ramu, 
no Krištopaičio, šeimoje, kuri 

■; ( gyveną Marina Del Rey — pa
čiame Pacifiko- krante, Los An 
gėles miesto ribų apimtyje, 
čia susitikome — po 36 metų, 
kai paskutinį kartą matėmės 
1940 m. rugpiūčio mėn. pabai
goje, Br. Krištbpaičiui atplau
kus Klaipėdon laivu “Marijam 
pole”, kurio kapitonu jis buvo 
paskirtas, nors gale laivo jau 
plevėsavo Lietuvos okupanto 
— Šori etų Rusijos vėliava. Tai j 
buvo mūsų paskutinis pasima
tymas ir dėlto, labai džiaugiau
si, kai dabar čia, Los Angeles, 
išgirdau Br. Krištopaičio bal
są per telefoną su sveikinimu, 
kad jis yrU čia pat. Būdamas 
vienu iš Los Angeles lietuviš
kosios radijo valandėlės vedė
jų, nutariau su tokiu retu sve 
čiu-padaryti pasikalbėjimą per 
radiją, kas ir buvo padaryta 
š. m. rugpiūčio 7 d. Čia paduo
du visą mūsų pasikalbėjimo 
tekstą: .

Lietuvos ‘pajūrio krantais 
istorijos beg}-j e praūžė tiek' 
daug ir labai stiprių audrų, 
kad dabar jau reikia griebtis 
istorij os va dovėlių ■ norint tiks
liai susigaudyti kada ir kokia 
audra yra praūžusi. Pati pas-

sa tai— kas nepriklausomybės 
laido tarpiu buvo sukurta: vi-į 
sai vistiek kurią gyvenimo sri
tį bepaimtume. Visa tai .žuvo 
raudonajame tvane, kai Sovie
tų Rusijos armija Lietuvą oku
pavo 1940 metais. z

Su riša privačios iniciatyvos 
ūkine sistema, sukurta nepri
klausomoje Lietuvoje, okupaci 
jos' audroje žuvo ir Lietuvos 
jūrų laivynas^ nors ir nedide
lis, bet sudaręs jau labai gerą 
užuomazgą naujoje mūsų eko
nominio gyvenimo Srityje — 
laisvinrųkystėj e ir jūrininkys
tė jė, kuri iki tol lietuviui buvo 
neprieinama, mažių . mažiau
sia — visiškai svetima, kitų 
valstybių dominuojama.'Jūro
je, kuri yra visokios gyvybės 
šaltinis ir pats gyvenimas vyks 
ta kitokiu ritmu negu, krante.- 
Dėlto jūros — ar jūrininkų gy
venime yra ir daug kas kitaip 
net pavadinimai kiloki negu! J kid'įo to'mS'į2kXi<z 
krante. Taip pavz. sakysime 
kokio nors klubo vadovaujan
tis asmuo, skirtas art išrinktas, 
čia vadinasi pirmininku, jei 
didesnė organizacija ar korpo
racija —- jis jau vadinamas ne 
pirmininku bet direktorium ir 
net prezidentu. Jūroje — yra 
kitaip: daugiausia patyręs, ne
būtinai kad seniausias amžių-, na Del Rey, šeimoje, 
mi, prekybos laivyno kapifo-l 
nas nevadinamas nei jnrmininJ 

t ' / -■ 4 " .J:.’’*

tolimojo plauktojimo jūrtų ka 
pitonas Bronius Krištopaitis. - 
Mudviejų paskutinis- susitiki
mas Įvyko jau labai tragiško
mis Lietuvos sąlygomis, kai jis 
su laivu “Marijampole” — per 
okupanto užkarta raudona vė
liava atplaukė paskutinį kar
tą Klaipėdon 1949 metaU 
rugpiūčio mėnesį.-^ taigi lyp 
gi ai prieš 36 metus. Džiangiuo

pasimatymo' Baltijos krantuo- 
se prieš 36 metus — dabar vėi 
susitikome Pacifiko krantuo
se, čia Los-Angeles, kur jis šio' 
mis dienomis viešėjo savo sū
naus Dr. Ramūno,, ir Ramūnės 
(koks gražus lietuviškų vardų 
vienoje x šeimoje sutapimas) 
Krištopaičių, gyvenančių Mari

rėjo chemikalų tiems dažams valyti, čekai mokėjo iš 
anksto pasigaminti tokius dažus, kurių sovietinis ben
zinas neištirppindavo. Rusai nuo tankų nuplaudavo so
vietų, fabrikų dažytus ženklus ir spalvas, bet jie nepa
jėgdavo nuplauti Čekų užteptų svastikų.

Sovietų karo policijai, dirbančiai kartu su. pusiau 
kariškais čekistais, buvo įsakytą suimti visus tuos žur
nalistus, kurie simpatizavo komunistams, bet viską 
suko čekiško “komunizmo” linkme. Buvo įsakyta juos 
pirmon eilėn suimti, tuojau išvežti į Rusiją. Šitas rei
kalas buvo taip sutvarkytas, kad rusai su visais savo 
patarėjais turėjo apie 300 žurnalistų suimti ir išvež
ti. Jiems nepasisekė. Pirina negu rusai pasiekė jų 
namus, kiekvienas jau buvo pačių čekų įspėtas, kad 
yra įsakymas juos suimti ir išvežti, čekistams pavyko 
suimti tiktai kelis, bet didelė jų dauguma laiku pasis
lėpė. Ksti kurie buvo rusų naguose, bet jiems pavyk
davo išsisukti. Vieni jau turėjo kitais vardais padary
tus gimimo metrikus, cf kiti gyveno visai kitoje* vieto
je. Suėmė tiktai tuos, kuriuos čekas išdavikas pirštu 
nurodė, bet daugumos nesuėmė.

Rusus nustebino Čekų kariuomenės laikysena. Bu
vo išakyta čekų kariems Desipriešinti komunistinių 
krasįų fnv&ijfti. dėkų kariai jiesipriešino.1 Bet4 jeigu 
sovietų karys bandė čekų kareivį ar karininką nugink 
luofi, fai jis ginklo rusai nedarė. Jeigu rusams rengė
si šmsti, tai ginklą į rankas- paimdavo ir čekas. So-

vietų karo .vadovybė, nesutikusi. jokio pasipriešinimo 
iš čekų karių pusės, paliko karius ramybėje^ Jiems 
buvo patarta prisilaikyti kareivinėse, kad nekiUn 
koks nesusipratimas. .

Bet čekų žvalgyba ir susisiekimas tai rusams pa
dare didžiausių nuostolių, čekų kariuomenės susisie
kimo sistema buvo pati geriausia. Svarbu, kad ji buvo' 
pati skubiausioji. Nespėjo sovietų tankas peršliaužti 
sieną, visi čekų kariai jau žinojo, kad invaziją prasi
dėjo. žvalgybos centras' žinojo, kur tie tankai šliau
žia ir ką jie pakeliuje daro; Kai čekoslovakijon pra
dėjo veržtis lenkų irt vengrų tankai, tai čekų štabas 
žinojo. Jie įsiveržė j Čekoslovakiją karo nepaskelbę, 
nieko nepranešdami. Ypatingai buvo žiaurūs lenkų 
kareiviai. Kas darėsi Pragoję, čekų karo vadai taip 
pat žinojo, bet jiems buvo- įsakyta nesipriešinti inva
zijai- ' . -

Be to, čekai tutejo nepaprastai gerai suorganizavę 
užsienio informavimą. Nespėjo rusas išgriauti seną 
čekų tiltą, vSa Vokietija, Anglija ir Amerika jau žP 
nojo apie čeky daromą žalą. Nespėjo sovietą’ kariai 
paskelbti kokį įsakymą kaimiečiams arba miestie
čiams. minėjo įsakymo" ištraukos jau buvo, žinomos 
laisvajam pasaulini. Rtfsams visa tai labai nepatiko, 
bet jie jautėsi-Bejėgiai. Jie nežinojo, iš kur Čekai taip> 
greitai viską sužinodavo'. Sovietų žvalgybai buvo įsa
kyta ištirti reikalą ir nubausti nusikaltėlius, bet jie1 
žinių šaltinių nerado, čekai, matyt, rusus geriau pa< 
žino- irt apdairiau viską suorganizavo.

< , % (Bus-daugiau} * a \

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
DIENRAŠTI ^NAUJIENAS"
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DL ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal snaitarim^

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal ai-itarima 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

>ex Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST STREET 
Ofisas: HEmlock 4-534$ 

RezicL: 338-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1_ 7
intrad.. penktadieni nuo *1--5. t 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medičiuos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, HL

VALANDOS: 3—9 darbo dieno mi ę ir 
Kas antrą šeštadieni 8—J val 
TeU 562-2727 arba 562-272B

KEZ.: GA S-0S73

DR. W. žiŠIN - BISINAS 
AKUSfcRlJA IR MOTERŲ LiGOS 
GlNEKOLOGiNE CHJRVRGUA

6i wg. Kedaie 5-2O/Q
VdXantLQo pagal susitarimą. < Jei neat

siliepia.. sKamoimi M 3-V00I.

0R. A. B. GtfVECKAS 
w Y D Y 1 OJAS IR Utį l RUKGAS 
specialybe akių ligos 

Jru/ west 103rd sweet 
Valandos?pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČĄ?
. .489^441. 561-4605-

ODOS LIGOS — CHIRURGIJĄ 
1002 N. WESTERN AVc, 

"■ 5214 N. WESTERN AVE.
Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso tei.: HE 4-IS18
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. i. MAKAUSKAS
GYDYTOJAI ik chirurgas 

VIDAUS LiGV SPECIALISTAS 
.2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta- 

. dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
l'ik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PtfCKAS
OPTOMETR IS TAS

KALBA lietuviškai ’
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS -SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJĄ 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: an»zad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso telef.; 776-2880 -L 
Naujas rez. telef.; 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAU: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-3 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

p. Šileikis, o. p.
i ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Į Aparatai - Protezai, Med. Ban 

dažai- Speciali pagalba kojoms
k-(Arch Supports) Ir t. t. '

2850 Wert 63rd St., Chicago III. 60629 
Telefu PRoapect 6-5084

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiaurt~ k ,«lulkal znttr

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT»8 *2 C.’ĄS) 

DAUBARŲ SŪNUS

5525 So. Harlem Ava. — 586-1220

remsite tuos bunierius.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

‘‘Leiskit į tėvy^ 
’Ant marių krantelio 

ir k t. ; Al- 
‘Yra šalis, 
“Kur lygus

ŽOLINĖS ŠVENTĖ
LIETUVIO SODYBOJE
Pagyvenusiems lietuviams 

malonu prisiminti savus papro 
čius, kas ir buvo suteikta dr. 
Adomavičiaus rūpesčiu rugpiū 
čio 15 d. š. m. sodybiečiams. ir 
svečiams. Pasveikinęs, susirin
kusius jis priminė, kaip Lietu
voje buvo nešamos gėlės į bąž 
nyčias Dievo Motinos garbei 
Taip pat — rūtos, mėtos, kie
čiai in kitos žoles-gyduolės pa 
šventinimui ir pųjo su džiaug 
smil nešamos į namus, dėko
jant Dievui už brandžios vasa
ros dovanas.

1Po tradicinės giesmės “Ap
saugok Aukščiausias tą myli
mą šalį”. Jonas Ramoška gie
dojo “Marija, Marija skais
čiausia lelija”... Adelė Duob- 
lienė — “Sveika Marija Moti
na Dievo”... Dr. Adomavičius 
savo žodyje apie dvasinės svei 
katos būtinumą tikino, jog su
sikaupimas dvasioje kiekvie
nam yra reikalingas, ar tiki Die 
va ąr ne. Turi susikaupt Gė
riui, tada būti ramesnis ir ma
žiau reikės vaistų.

Po giesmių sekė dainos. Ade 
lė Duoblienė dainavo: “Graži 
tu mano brangi ' tėvynė”. .. 
“Miškas ūžia, verkia,1 gau
džia”. .. ir kt Gediminas Janu 
la — “Augo sode klevelis”.. 4' 
“Neverk sesutė... ir kt. Jonas 
Ramoška, 
nę’l.., “ 
statyčiau laivelį’’, 
fonsas Šidagis — 
kur upės teka”.. 
laukai.. ?’ (Maironio) ir kt 

Antanas Kevėža deklamavo 
savo poeziją netekusiems tėvy 
nės: “Di Pi paukštelis rugpiū 
tyje”. Ir kaip padėka dr. Ado 
mavičiui bei dainininkam skai 
tė sukurtą eilėraštį “Dainuo
kit sesės, broliai”.

Adelė Duoblienė, pasirem
dama kruopščiai surenkamo
mis žiniomis is amerikoniškos 
spaudos, ir kitų šaltinių, bei pa 
ęios patyrimu, skaitė ilgą pa
skaitą apie sveikąrir-besveiką 
maistą. Apie vaisių ir daržo
vių naudą, bei jų paruošimo 
būdą. Daug dėmesio skyrė ohuo 
liams, o labiausia grybams.

Arti 50 asmenų, dauguma 
sodnelio suoluose susėdę, klau 
sėsi iš namo seklyčios garsina
mos programos. Dr. Adomavi
čius ragino būti gryname 'ore, 
bet įspėjo nesikaitinti. saulėje.. 
Naudojantis Marijos Bosienės 
paruoštais užkandžiais, ^sve
čius prie stalų aptarnavo Re
gina Simokaitiehė. Norintiems 
sužinoti savo kraujo spaudimo 
normą patarnavo Anelė Kirvai 
tytė. Pažmonys buvo ^baigtas 
Ad. Duoblienės giesme:: “La
banakt Jėzau. :.”

O. Algminienė.

cijos Lietuvoje.

Taigi, puikus lietuviškų dai 
nų reprezentąvimas Lietuvos 
laisvei padėjo gal daugiau, 
eilė kitokių pastangų.

Lietuvių chorai, jei jie 
gausūs ir gerai muzikiniai
ruošti, yrą svarbus kultūrinis 
bei tautinis Įrankis. Ir tai pri
klauso nuo kiekvieno pavienio 
asmens. Daugybė lietuvių ir 
lietuvaičių galėtų įsijungti į 
vieninius chorus ir juos susti
printi savo balsine duokle. 
(ig)

Broniaus Kazio nauja 
knyga

The BALTIC NATIONS pa
vadinimu išleista nauja knyga, 
prof. dr. Broniaus Kaslo para
šyta. Aprašomos Estija, Latvi
ja, Lenkija, Lietuva ir Suomi
ja, nors Pabaltijo kraštais lai
koma ir kitos valstybės, kurių 
krantus plauna Baltijos jūra. 

•z Knygos pradžioje autorius pa 
teikia didelės reikšmės turin
čių deklaracinių posmų apie 
tarptautinę teisę, tautų bendra
darbiavimą ir žmonaus bei pi
liečio teises.

Knygos turinys suskirstytas 
taip: 1; Pagrindinės žinios apie 
Pabaltijo valstybes, 2. Pabalti
jo tautų siekiai sudaryti sąjun
gą, 3. Pabaltijo valstybių — Lie 
tuvos, Latvijos ir Estijos San
tarvė (1934 — 1939), 4. Pabal
tijo Santarvės veikla, 5. Pabal
ti j-d Santarvės politiškoj i teisinė 
padėtis, J5. Antrasis pasaulinis 
karas ir PabąĮtijo valstybės, Pa 
baiga. Toliau duodami informa 
ciniąi šaltinai apie Pabaltijo tau 
tas, panaudota bibliografija ir 
vardynas. ’

’Knygos autorius ne tik supa
žindina su kiekviena jo aprašo
ma valstybe, bet aprašo ir jų 
tarpusavio santykius, bei tarp
tautinę podėtj.

Knyga verta, dėmesio. Kas no 
rėš arčiau susipažinti su Pabal
tijo tautomis ir valstybėmis, ga 
lės rasti labai geros, medžiagos. 
Prie kiekvienos progos, bet 
kam besidomint Pabaltijo rei
kalais, verta šią knygą reko
menduoti arba ir padovanoti. 
Knygą gražiai išleista, turi 219 
psl., kaina $12.00. Išleido Eųr- 
america Press, 381 N. Main St. 
Pittston, Pa. 18640.

Puikios dainos padėjo 
Lietuvos laisvės bylai

Kompozitorius Bronius Bu- 
driūnas, kalbėdamas Los An
geles Dailiųjų Menų Klubo su
sirinkime, pasakė, kad puikiai 
atliktos Australijos lietuvių 
dainos vietinėje Lietuvių Die
noje atkreipė dėmesį. Austra
lijos spaudos ir televizijos.

PERKRAUSTYMA!

Laidiniai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
TeL WA 5-8063

Jonas Jurašas jau .... 
režisuoja

Pastabi žiūrovė, mačiusi Jo
no Jurašo surežisuotą Andrei 
Amalriko vaidinimą Rytai/Vą- 
karai Ladmark Square Play
house Hartman Conservatory 
Theatre, Stamforde, Conn, taip 
atsiliepia: “Amalriko vaidini
mas buvo gerai profesiniai pas
tatytas, nors artistai ir nebuvo 
pirmos rūšies. Jurašas turi vai
zduotę ir naudoja visokias įma 
nomas scenines priemones — 
publikos įvaidinimą, graikiško 
choro i^ėją, mechaniškus triu
kus, perėjimą iš realizmo į vai 
zduotinę sferą Jo sorietiniai cha 
rakteriai buvo įdomūs ir įvai
rūs. Ponios ir prižiūrėtojo cha 
rakteriai buvo įdomausiai išvy
styti. Pats veikalas — politinė 
satyra su tragišku rimtu‘galu. 
Struktūriniai — neperįdomiaų- 
sias.” Teatralas

Apdraurtas perkraustymas 
H įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
*23 West 34 Place 

Tel.: FRontler 4-1882

< GBLtS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

2443 WEST Ord STRICT
Telefonai: PR 3-0*33 ir PR 8-0*34

Maiipma, kad tai prisidėjo 
prie vyriausybės nuomonės 
pakeitimo Lietuvos reikalu: 
Australija vėl paskelbė nepri 
paistanti soviety-rpsų okupa-
Australija

nei

The sugar daddy
Revenues from television rights

Football te*rp» ’

PER TEAM
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Baseball team*
**<=->.=, . --v

74 75

Ši statistikos lentelė rodo, kiek televišijos bendro
vės uždirba iš futbolo ir beisbolo rungtynių, rodomų 
įvairiausiais kanalais, ’

BRITŲ KABINETAS 
•SVARSTO PADĖTI 

-■f1'...: ’ -

Didžiosios Britanijos istorija 
tokios sausros nežino

Londonas. Ministeris pirmi- 
ninkas James Calaghan buvo 
sušaukęs atostogaujančius mi- 
ništerius skubos posėdžiui ap
tarti padėtį, susidariusią dėl 
sausros, kokios nežino Britani
jos istorija. Atrodo, kad Ang
lija gaus vandenį iniportųotis 
iš Škotijos ir Airijos.

Dėl nebaigiamos sausros tū 
kštančiąi namų sproginėja ir 
plyšta, o miestų gaisrininkai 
ir savanoriai talkininkai turi 
pilnas raukas darbo gesindami 
gaisrius, panašiai kaip per II 
Pasąulinį Karą naciams pradėį' Popiežiaus observatorija skai- 
jus bombarduoti Londoną. Ne-i tomą kaip viena iš didžiausių -' 

pasaulyje, turi naujausius te- ! 
leskopus ir stebėjimo aparatus 
ir gerai išmokslintą ir paruoštą 
personalą..

Dažnas obsevatorijos Janky- Į 
toj as yra popiežius Paulius VI, 
■kurs rodo gyvą susidomėjimą j 
Vatikano' astronomų tyrinėjimų . 
duomenimis.

gana to, Britaniją užplūdo smir 
danti nuodinga piktžolė jimson 
weed (datura stramonium), ku 
riai sausra tiek patinka, kad 
auga po visą pėdą per savaitę. 
Sausros sukeltos bėdos daugė
ja ir reiškiasi įvairiais būdais. 
Draudimo bendroves užplūdo 
tūkstančiai savininkų praneši-

Čikaga švarinosi nuo 
prostitucijos

ČIKAGA. — Čikagos miestas 
šiemet pradėjo švanntia nuo pro
stitucijos, suiminėdamas gatvė
se, klubuose bei masažo pirty
se moteris ir vyrus. Visi su
imtieji perduoti teismui.

Teismas 31 suimtąjį vyrą ra
do kaltais ir nubaudė iki 6 mė
nesių būti prostitucijos divizi
jos priežiūroje. Gi moterų teis
mas kiekvieną nubaudė po 85 
dpi. baudos ir dvi dienas atsė
dėti kalėjime.

, . > ’JULIA BALSIS
Oyv. Joliet, Illinois

Mirė 1976 nu rugpiūčio 20 d., 7:20 vai. vak., sulaukusi 87 metu 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 71 metus.
Paliko nuliūdę: dvi dukterys — Frances Thulin, žentas Guna. 

ir Bernice Sieger, žentas Hillard, 7 anūkai. 9 proanūkai. vienas pro- 
proanukas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
f Priklausė Amerikos Lietuvių Piliečių klubui.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71 
Street. -

Trečiadienį, rugpiūčio 25 dieną 7:30 vai. vak. po 
lyčioje bus lydima į lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. .JULIJOS BALSIENE giminės, draugai 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinmą.

Nulūdę: lieka:
Dukterys, žentai, giminės.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. GR 6-2345.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Drfc Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS, Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 jnelais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
bą: žemes ūkio kvietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje

Autorius saxo žodyje rašo: “Jei' liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūty su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūnrUiĮ laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakytL lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti' pačioms Skiliosioms Europos tautoms’*.

Knygos apie žemės ūkj atrodo lik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%; buvo .ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vi’kai. reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašytį^ kad pradėfus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais; “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei LfėtuvaT.

Knygas 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik S5.00. 
Gaunama Naų|ieųose.

čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. H ALSI ED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

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

..... - PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAtayetle 3-3372

GEORGE F. RUDMINAS '
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: VA rd. 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpnblic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

U 11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 74911

SBWMWWIMBWtaMMMJJLMIi ... Ji OILi I1•

ME* | NAUJIENOS, CHICAGO I. IU---- Thoesday. August 24, 1976

"ilsisi Ir tyli *i*a žeme, dikugiisi ir linksmai iūkauĮa".
Iza. 14:7."

Dėkojame Dievui už tokį brangų ir Širdį palinksminantį jojo pažadą, 
kuris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (Zr. Iza. 32:1; Pat. 14:7). Iš tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas’*. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo
nėms pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
gerovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

Visi žino, kad mirtis yri žiauri ir paliečia kiekviena. Bet kur yra mi
rusieji? 1 t< klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F, ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL, 60629
ŽV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

o«-

NUMBER OF TEAMS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
J,/ 2533 W. 71st Street
K r Telef.: GBovehill 6-2345-6

A "• 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ TUTOMOBILLAMS PASTATYTI

mą, kad jų apdrausti namai 
sproginėja irf plyšta, kadangi 
žemės gruntas .perždiūvęs pra
deda trauktis.

Vatikanas turi 
sayo observatoriją ' 

ROMA. — Popiežiaus vasari
nėje rezidencijoje Castel Gan- 
dolfo jau nuo 1880 metų veikia 
Vatikano Astronomijos Obser
vatorija, kuriai vadovauja jėzui
tai.

Dangaus stebėjimai ir tyri
mai ne tik Italijos, bet ir viso 
pasaulio astronomams bendra- ‘ 
darbiauj afit. Observatorija bu
vo įsteigta popiežiaus Leono 
NHL ;. . EUDEIKIS

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 
\ ‘ Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

'X * ~ - - - V' ' '*-*-*-> *

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

pamaldų kop-

ir pažįstami

Laidotuvių
ZJirektorių 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.



lo cm Iii ’L| , tais vasario mėn. bus pradėta liūs, “Dailė dabartinėje Lietu-i Dėkui visiems. Platinimo va- 
1S SdUIllĮ V 6IK1CS organizuoti laimės bandymai voje”. j jaus proga Naujienos yra siun-j

Jūros dienos proga, Union su vertingais laimėjimais.
Piene, Mich. įvyko Lietuvos’ Sąjungos šaudymo’ vadovu 
šaulių Sąjungos Tremtyje Cen nutarta pakviest š-X.Pl®takį. 
Iro Valdyims posėdis, kurį ali. leis. š. 
daręs sąjungos pirmininkas! pakviesti 
Karolis Milkovaitis pakvietė 
pirmininkauti š. Alfų Šukį. Pe
lei to posėdžio protokolą pers
kaitė sekretorius Stasys Juo
zaitis, kurs priimtas be patai-! 
su,

Apie kultūrinę savaite piane 
Šimą padarė š. Alfa Šukys, kad 
dalyvių buvę mažoka, tik 65, 
ypač pasigesta iš artimesniu 
šaulių kuopų ir Kanados.

Iš kuopų eina nusiskundimai 
dėl trūkumo šaulių ženklų ir 
aiškių taisyklių uniformų dė-l 
vėjimui. Nutarta atskirų komi
sijų šaulių

antruoju 
Gailiu.

A. Budrecką nutarta 
teisės patarėju, o 
sekretoriumi į A. REAL ESTATE «« SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ffi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJ1MAIS

DtL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

HELP WANTED — MALE
' ' OerblAinkv Reik U ’

? • LAYOUT/FITTER
Experienced in structural and miscel
laneous steeL Days. Overtime avail
able. Call Mr. Fischl.

375-9600

— Bugs. H d. Henrikas Nagysjėiamos susipažinimui 2 sayai- 
. .....................  JĮįem^6»U)ai. -

— Lolita Kudirkaitė iš New 
1 Yorko jstoj<x į Vasario 16 gini- 

nazijų Vokietijoje.
— Petras Jurgėla, Lietuvos 

skautijos įkūrėjas, pradėjo 76 
amžiaus metus. Nesenai yra iš
leista jo parašyta IJetuvos skau 
tijos istorija.

— Lituanistinė mokykla stei
giama Santa Monica, Cal. Vai
kus iki 10 metą amžiaus regist
ruoja dr. Liucija Baškauskaitė, 
tel. 392-8fi^. Daugelis ten gy
venančių vąįku, vyksta į Los An 
gėlės. iYra negalinčių ten nu- 
'.VX'< . . ; ..

— Amerikos Lietuvių Tauti
nės SANDAROS 62-nietų veik
los paminėjimas įvyks rengia
mame Sandaros pobūvy — pik
nike spalio 3 d. Lietuvos Vyčių 
salėje ir darže, Chicagoje.’ 
.... — Prof. Mečys ir agr. Fausti
na Mackevičiai. gyv: Lockport, 
Ill., ilgesnei kelionei rugsėjo 
mėn.išvykstaį Europos kraštus. 
Paryžiuje žada apsistoti net vi
są savaitę. .Taip pat juos domi
na ir Skandinavijos kraštai.
— Dr. živilė-Modestienė, Korp! 

Neo-Lithuania pirmininkė, ati
darys dail. Kasiulių parodą rug
pjūčio 27 d. 7 vai. vak. Jauni
mo Centro .Čiurlionio Galeri
joje. ■ ;J .

‘‘Trisdešimt metų nuo ‘Žemės 
Juozo Kėkšto žodis. Joseph Bro 
dsky, paskaita. Aušra - Marija 
Jurašienė — “Mykolaitis-Puti
nas, Boruta ir Kėkštas prisimi
nimų Šviesoje”. 8 vai. v. Litera
tūros vakaras: Joseph Brodsky,

- -
MAIL ROOM CLERK 

AND MESSENGER

pranešimą apie ka-^ fjįnė Sutema, Kostas Ostraus- 
sos stovi padarė iždininkas St. Henrikas Nagys, Marius 
Bernatavičius. . Į Katiliškis, Živilė Bilaišytė, Juo

Posėdyje dalyvavo ir gerus 2as Kėkštas. Nerijos Linkevi- 
patarinius davė, buvęs ilga-, čiūtės ir Bernardo Prapuolenio 
metis sąjungos pirmininkas gar - 
bės .šaulys Madas Išganaitis.

5. Paulauskas

dainų vakaras.

Paid weekly. Downtown location. 
Must speak English.

Call A. Bitterman.
236-8350

HBLP WANTED MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky fr Darbininkiy

ŠVIESOS - SANTAROS 
SUVAŽIAVIMAS

1976 m. rugs. 9-12 dienomis 
uniformų refor- Michigan valstijoje, Sodus, Ta

nioms nesudaryti, o tą reikaląibor Farmoje susirinkę 
pavesti sąjungos pirmininkui 
K. Milkovaičiui.

1977 m. kultūrinę 
rengs Centro Valdyba, 
mėn. antroje savaitėje 
Piere, Mich.

Dr. K. Jurgėlos anglų 
parašyta knyga: “Lithuania — 
The Outpost of Freedom” baig 
ta spausdinti. Ją ekspedijuos 
dail. Antanas Rūkštelė.

Sąjungos moterų vadovė Sta 
sė Cecevičienė pranašė, kad 
lapkričio mėn. 20 d. Čikagos 
šaulių namuose rengiamas ba
lius.

Lėsij telkimo komisija pra
nešė, kad sukėlus sąjungos dari apie dabarties moralės filosofi- 
bams daugiau lėšų, kitais me-j ją”. Pranas Lapė ir Vladas ži

savaitę 
liepos 
Union

kalba

šviesie- 
čiai svarstys šiuos klausimus:

Rugs. 9 d. pokalbis su Aušra- 
Marija Jurašiene; Juozo Kazio 
paskaita “Vokiečiai emigrantai 
iš Tarybų Sąjungos—mūsų bro 
liai ir Romo Misiūno “Lietuvis 
Lenkiioie ir Lenkijos lietu-

• • 9 >viai.
Rugsėjo 10 d. Rimvydas Šil

bajoris, “Balys Sruoga ir sim
bolizmai”; Simposiumas: “Kri
tiniai žvilgsniai į liberalinę 
spaudą išeivijoje” (Moderuoja 
Liūtas Mockūnas) ; Romas Mi
siūnas, “Jėgii balansas Baltijos 
jūros erdvėje XVIII amžiuje”. 
Kęstutis Girnius,- “Šis bei tas

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp* 

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

3333 So. Halsted et„ Chicago, HI. 60608. — Tel. 2544320
V. VALĄNTINAS •

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ^ 
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies fvalrlp prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.
- ------- -

MOVING — Apdraustas pęrkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

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

“Justino Marcinkevičiaus dra
mų Lietuva”.

Suvažiavimo metu vyks me
no paroda, skraidrių rodymas, 
veiks spaudos kioskas.

11. Paškevičienė

WIG MAKER
Čustome hair pieces for 

perienced, References. Top 
Advancement in Company, 
speaking^

PETKAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vy. Cermak Roar' Chicago IF Virgiui* 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — \^ERTIMAI.

RCŠIU DRAUDIMO AGENTŪRA J

— Leo Venckus iš Marquette 
Parko apylinkės platinimo va
jaus proga atkreipė dėmesį j 
Naujienas ir, palaikydamas lie
tuvišką spaudą, jas užsisakė 6 
mėnesiams, taip pat ta proga 
prisiuntė mūsų mielos skaity
tojos Elzės Widrienės,gyv. Fenn 
ville, Mich., 2 dot. auką už ka
lendorių kartu su reportažu. 
Naujasis mūsų skaitytojas p.E. 
Venckus anksčiau gyveno An
glijoje. čia atvykęs, įsijungė į 
visuomeninę veiklą ir buvo iš
rinktas Į Anglijos Lietuvių or
ganizacijos valdybą. Skaityto
jai turės progos jį pažinti iš 
jo puikaus reportažo, kurių ti
kimės sulaukti daugiau ir viso
kiomis temomis. Dėkui už dė
mesį lietuviškai . spaudai ir už 
bendradarbiavimą, kuriuo, be 
abejo/' bus pritraukta ir dau
giau naujų skaitytojų.
. — Anna Bruzgulienė, Willow 
Springs, III., pratęsdama prenu 
meratą,atsiuntė Naujienų para
mai $4. Tiek pat atsiuntė Jonas 
Thomas iš Gulfport apylinkės. 
St. Petersburg, Fla. Du dol. at
siuntė Antanas Rakauskas iš 
Klevelando. Tos apylinkės tau
tietis' užsisakė Naujienas 3 mėn. 
tinkamesniam susipažinimui, to 
dėl pavardės prašė neminėti.

Statis-

JAV vestuvių mažėja, 
bet divarsų daugėja

WASHINGTONAS.
tikos parodymais keturiose JAV
pagrindinėse-'kategorijose skai
čiai per praeitus metus suma
žėjo, -būtent gimimų,. mirimų, 
apsivedimų ir kūdikių mirimų; 
bet divorsų skaičius pastebėti
nai padaugėjo: gyvų kūdikių gi
mimų per 12 mėnesių periodą, 
pasibaigusį balandžio mėnesį 
buvo 3,139,000 (metais prieš tai 
1,916,000 (metais prieš tai 
buvo 3,180,0C^); mirimų buvo 
1,916,000 (ragais prieš tai 1,- 
946,000; santųokų-vedybų buvo 
2,123,000 (2,19.6,000); 49^00 kū
dikių mirimų (52,600) ir,l,059,- 
000 divprsai (metais prieš tai 
buvo 985,000)

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BKAHGFMY2RS 

Pardavimas ir Taisymą* 
9M4 WEST STREET 

Taktu REpublIc 7-1941 
! I..........  — .. .........  , -j

NARIU SKAITYTOJŲ VA.IUS
NAUJIENOMS Šiemet suėjo 00 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

HAUj IEnOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtu lietuviu laisve, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais. ,

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Ju bendras Institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąja lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuziją 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 Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metą proga 
skelbdama platinimo vają kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūną pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei* siekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chicago!® Ir Kanadoj® metimą — $30.00, pusei metp — $16.00, 

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metame 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. —. $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

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

Q Siunčiu  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinic 
vajaus proga paremdamas lietuviškų spaudų.

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vienų savaitę susipaži 
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

I — NAUJIENOS, CH**AGO *, ILL,— Thursday, August 24, 1976

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus’/ 

P. NEDZINFKAS, 4065 Arch«r Av« 
Chicago,. UI. $0632. T«I. YA 7-59W

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš' W0PA,

Llafwlv kalba: taMie- nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
■*•00 v. popiet. — Šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

POLKOS VAKARAS
TREČIADIENĮ

Geras maistas. Polkos orkestras 
Kiekvieną trečiadienio naktį.

R E D’ L Y 0 N ' k'
3009 Chicago Road

• .-i. •' /■ /i ■ Xv. ... ' y

Steger, Illinois; ^0475 j G
. 754-1370

BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. v — 778-2233'

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow BUD’S REAL ESTATE 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil- 
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well $22,000..

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu. 2 masinu garažas.

62-tra ir Talman. S29,900. «
3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360 

pajamų per mėn. Brighton Parke. 
$28.000.

kiši tyrimo davimus pateikti 
valstybės prezidentui, jo nuožiū
rai ir sprendimui. Antra vertus, 
pati taryba gali įtaigoti ir per
kalbėti, plieną gaminančias ben
droves sumažinti kainas.

Insurance. Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

PIRKSIT — PARDUOSIT — 
NUOMOSTT.

r-- ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai jums pataroauj
BALYS BUDRAITIS

, z .1 ' *

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

135-TA IR ARCHER AVĖ.
TeL 257-5861

Ištirs plieno kainas
WASHINGTONAS. — Kaip 

žinia, Plieno bendrovės jau. ant
rą kartą šiemet pakelia savo pli-e 
no gaminiams .^kainas. Bendro
vės keldamos kainas teisinasi 
didėjančiomis išlaidomis — ga
mybos kaštais, darbininkų didė
jančiomis algomis. ;

Prez. Fordas atkreipė į tai dė
mesį ir įsakė algų ir kainų prie
žiūros tarybai plieno kainų kė
limo klausimą ištirti. Taryba 
neturi galios kainas reguliuoti 
bei jas mažinti ar didinti, bet 
ji iki šių metų spalio 1 d. ti-

Afrikos juodieji gali 
pirkti namus

Port Elizabeth. ;
P. Afrikos 4wriausj’bė parė

dymo keliu leido juodukams 
įsigyti nuosavybes, nusiperkaūt 
juodųjų gyvenamame rajone 
namukus. Tuo vyriausybė tiki
si apraminti juo’dųjų pyktį ir 
jų sukeltas riaušes.

P. Afrikos juodiesiems leir 
džiama pirkti, namus, bet jie 
negali įsigyti nuosavybėn že
mės — ūkio. Iki šiol jie galė
jo tik išsinuomoti namus 30- 
čiai metų, sudarant atatinkamą 
nuomos kontnakta. z ,- . X .•

Prasidėjus Soweto vietovėje 
juodųjų riaušėms, P. Afrikos 
vyriausybė atleido varstus ir 
panaikino mokyklose privalo
mą mokymasį afrikiečhj kal
bos greta anglų, pažadėjo įves
ti elektros šviesą į juodžių bu
tus ir panaikino ..reikalavimą

•C-'~ ' Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

<259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

— Kiekvienas lietuvis, gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
-81,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir TaupomojiEn 
(dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
cite apie grupinę Akcidėntalę 
apdrauda organizacijų na
riams — tik $2 už $1.000 ap
draudę. Dėl šių ir kitokių in-' 
rormaciju skambinkite Kristi
nai - Austin % Naujienos 
Tel. 421-6100. <Pr)

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA

• ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 
1 j 11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga

ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700.

2 BUTU MŪRAS ir 2 auto mūro ga
ražas. Prieš 15 m. gražiausiai pastaty
tas namas Marquette Parke. $55,000.

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. S29,900. '

17 M. DIDELIS 2 aukštą mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000.

2 BUTU moderniai įrengia? namas 
už Kedzie. žaliame Darkė. Virš $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000. . -
4 BUTO mūras prie Maria High. Nau

jas gazu šildymas. Nauja elektra. 3 
auto mūro garažas. $44,900.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės. Pigus.

s? o--, .
REAL ESTATE

2625 WEST 71 STREET
Tel 737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namo Statvha Ir Ramentas

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulis užsakymu.

JULIUS FETINGIS. savininkas
778-8166

būti P. Afrikos piliečiu išnuo- AR JAU PASIDARĖTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

? Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos”" išleista 
knyga — ■ - - , • •

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina $3.. Su legaEško- 
mis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago HI. 60608.

mojant namukus baltųjų ra jo 
nuošė. j

— JAV LB (R) Cicero apylin
kės valdyba, ruošia pikniką Gri
nių sodyboje, Lemonte š.m.rug- 
piūčio 29 d.j sekmadienį, 12 vai. 
Bus skanūs lietuviški valgiai ir 
veiks bufetas.1 Kviečia visus t 
dalyvauti. Dėl 1 ‘informacijų 
skambinti 656-2550. Valdyba

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

/—■ ■■■ ■■■■■■—■■ ■■ ■ ■ ■
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui

7722 George St.
La Sa lie, PQ., Montreal 690, 

Canada

tik už $5.00 metams!
(Reguliari prenumerata — $10.00)

Prašome iškirpti ir prisiųsti (Pavardė ir vardas)
su virš nurodytu
premunerato® (Tikslus adresas)
mokesčiu.

■ 1 ........... f

O t M E S I O
M AMŽIAU* VAIBUOTmA!

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Juozės Vaičiūnienės knygos , 

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psŲ daug paveiksią. Kaina $2.00.

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psL Kaina $2.00 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
deri tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

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

OMEOWNERS POLICY

GA A-86S4

.............. \
STATI FAtM

INSURANCEJ
Statr Farm F<e ami Casualty Company

TPr).

Jeigu kam paveikslo reik, 
Į Čiurlionio Galeriją eik. 
Rasi daug lietuvių dailininkų 
paveikslų. •
4038 Archer Ave,; Chicago, R.

i

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

put vienintelį 
lietuvį kallininJcą

Chlcugoje

NORMANĄ

Our Economy

263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabash Areno* 
2nd Floor Chicago, DL 60601

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "MAUJIMMAS1*




