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1$ VISO PASAULIO

atominėms bomboms gaminti

laujaį'kad šiaurės Kerėjos karo i ~u>c’*« *««.*»<«»
vadovybė garantuotu Jungtiniu i įabar kamuojąs muziku chore

Svatopluk Karasek' ir kiti.

kad

Korėjos karo vadų pasiūlymu.

itin įdomūs.

s
*■ >•

Steel Corp- nuomonę pakeitus ir 
pranešus, kad ji plieną nepabran
gins iki sausio 1 d., visos kitos madienį vykusieji susitikimai 

Panmunjome dar labiau įtempė 
abi zonos puses.

tieji ‘-Amerikos satelitai kiekvieną minutę praneša savo stotims, 
kur ir koks Rusijos ir Kinijos derlius.

šiltas, giedras
Saulė teka 6:14, leidžiasi 7:28

Prez. Fcįttiopasfgailėjimoak-'pliebą gaminančios bendrovės 
tu tepasfnauddjo t,510 asmeny. Irgi susilaiko kainas kelti-

Žudomi amerikiečiai
i 5<iV ‘ ' į .' ?* N'-. <' ..

Irane

PHTSBURGHAS. — Plieno 
bendrovės kiek anksčiau buvo 
paskelbusios,, jog pakels plieno

tyrams, kurių priskaitoma 83,- 
000 .

Idaho valstijoje, Kellog kasykloje angliakasys tai
so naują prietaisą, kuris rekorduoja skylančius akme- 
nis. Nustatyta, kad prieš kasyklos, užvirtimą, akme
nys pradeda pleišėti ir treškėti. Prietaisas praneša 
centrui, kuris labai lengvai nustato nelaimės vietą ir; 
Įsako. angliakasiams pereitLj. saugesnę,

PREZIDENTIENĖ BETTY FORD
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FORDO S1.5 BILIJONŲ PLANAS 
AMERIKOS PARKAMS PADAUGINT
Tai bus Jūngtiniy Valstybių įubilięjĮnė dovana 

amerikiečių ateinančioms kartemą
YELLOWSTONE PARK, Wyoming. — Prezidentas Fordas 

'kalbėdamas Yellowstone-Parke prie geizerio, vadinamo Old Faith- 
' fui (Senas Ištikimasis)., pasiūlė kaip Jungtinių Valstybių 200 

.metų jubliliejinę dovaną ateinančioms amerikiečių kartoms pa
dvigubinti Amerikos miestų, parkus, nacionalinius parkus, lau
kines gamtos saugones, poilsio ir jrekreacijos vietoves ir istorinės 
vertės paminklus. ‘

Prezidentas pasakė, kad Ame
rika dabar turi 63.2 milijonus 
akrų,', parkų ir apsaugotų origi
nates' gamtos vietų,’ kurias pa- 

. skyrė ir mums išlaikė buvusios 
prieš mūs generacijos; dabar 

mūsų pareiga tą dovaną padvi
gubinti ateinančioms • kartoms. ’ 

“Aš noriu būti ištikimas savo 
vaikaičių generacijai kaip kad; 
Senasis Ištikimasis (geizeris) į 

rtuvo mu9>i generacija;. Męų. s]aptai j medBa^
geresnę gova^ mes,galrne duo- bomboms gaminti,
t, musų. Imsves treciajam su»t- Taivmo' x1sas projektas esąs iki 
mečiui ? pasakė prezidentas. - ‘ "

Prezidentas, kurs pats prieš 
40 metų gesino gaisrus ir .Susi
rikdavo meškas-tarnaudamas 
kaip ranžeris- Yellowstone par
ke vasaros sezono mėtų, pasakė, 
kad jis šį antradienį siunčia Kon- 

' gresui svarstyti Bicentennial pa
veldėjimo Akto projektą,. ski
riant:^

— $141 milijonų nupirkti plo
tų naujiems parkams, saugo- 
nėms, rekreacijai ir istoriniams 
paminklams, padvigubinant da
bartiniams tikslams . turimus 
63.2 milijonus akrų į .

— 3700 milijonus keliams, ta
kams parkuose, saugonėse, pa
statams ir kt. patogumams pa
statyti ir toms vietoms patogiai 
prieinamomis ko 'daugiau žmo
nėm s padaryti; . . ..,

— $459 milijonus 1,500 nau
jiems National, parkų aptar
nautojams pasamdyti ir J

_$200 milijonų parkams 
miestuose pagerinti ir visiems 
gyventojams saugiais ir patrauk
liais padaryti.. .

Kisinger kalbės 
PUSH Expo parodoj

CHICAGO. — Valstybės se
kretorius Henry A. Kissinger 
pasakys kalbą apie Jungtinių 
Valstybių politiką Afrikos at
žvilgiu ateinantį mėnesį Chi- 
cagoįe įvykstančioje negrų 
PUSH Expo savaitėje. ,

Operation PUSH (People 
United to Save Humanity) na
cionalinis prezidentas kun. 
Jesse L. Jackson paskelbdamas 
rugsėjo 24 d. prasidedančios 
PUSH parodos planą, pranešė, 
kad su Kissingeriu del jo kal
bos susitarta Washingtone. Jis 
kalbės rugsėjo 30 dieną per 
seminarą, skirtą temai apie 
kunigų rolę skatinant juodžių 
susidomėjimą mokslu ir sie
kiant moksle pasižymėjimų.

TEHERANAS. — Praeitą sek
madienį. rugpiūčio 29, buvo mar
ksistu grupės teroristų užpulti 3 
amerikiečiai, važiavę mašina j 
aerodromu darbu prižiūrėti. Juos 
vežęs šoferis .paliktas gyvas, bet 
ji Trano policija suėmė, įtarus 

i turėjus ryšio su teroristais.
Teroristai priklausė grupei, 

I kuris save vadina Islamo mark- 
»sintiniai partizanai.

Negarantuoja Amerikos kariams reikalingo

Taivanas n egaminąs
. atominiu bombų

■ TAIPEI. — Tai vano arba tau
tinės Kinijos valdžios pranešė
jas nuginčijo 'paskalas, kad ura- 

. niurnas, kurs yra vartojamas 
atominėms jėgainėms kūrenti,

.1985 metų pastatyti tris atomi
nes jėgaines elektrai pasigamin
ti , bet Washington Post tvirti;.

žb 
nanti, jog Taivanas tokią me
džiagą slaptai gamina.-
Kuwaito šeichas paleido valdžia

■' ■ - ...■: i .■

„KUWAIT.' — Negalėdamas 
•susitarti su parlamentu atsista
tydino Kuwaito ministerių kabi
netas, o parlamentą šeichas Sa
bah ei Salem el Saban paleido sa
vo dekretu. Negana to, šeichas 
suspendavo konstitucijos para
grafus apie spaudos laisvę už tai, 
kad spauda kritikavo visą eilę 
arabiškų režimų. Naują kabine
tą sudaryti šeichas pavedė at
sistatydinusiam premjerui sosto 
Įpėdiniui princui Jaber el Ahmed 
el Sabah, o kol ekspertai konsti
tuciją peržiūrės, Kuwaifas bus 
valdomas dekretais.

Ispanijoj stiprinama cenzūra
MADRIDAS. - — Ispanijos 

spauda aštriai sukritikavo mi- 
nisterį pirmininką-Adolfo Suarez 

xGonzialez už įvedimą cenzūros 
kabineto svarstymams. Premje
ro ofisas painformavo spaudą, 
radijo ir TV, kad pradedamas 
taikyti 1968 metų Aktas, ku
riuo visį dokumentai- kol dar 
neapsvarstyti ministerių kabi
nete, yra skaitomi slaptais ir ne
skelbtini. Apsilenkimas su tuo 
aktu skaitomas kriminatišku nu
sikaltimu.
Palestiniečiai sutinka trauktis

BEIRUTAS, Libanas, — Pa
lestiniečių lyderiai sekmadienį 
pareiškė, kad partizanai priima 
Arabų Lygos planą, kad ir krikš
čionys ir palestiniečiai pasitrauk
tų iš fronto kalnuose į rytus nuo 
Beiruto, kur situacija gresia iš
sivystyti į didelį mūšį Libano 
naminiame kare. Per praeitą sa
vaitgalį 24 valandų bėgyje už
mušta daugiau kaip 110 žmonių.

WASHINGTONAS. — Išduo
tų leidimų naujų namų statybai 
liepos mėnesyje padidėjo 0.5%. 
Iš viso, naujų namų statyba 
kiekvieną mėnesį vis gausėja. 
Tai geras reiškinys gerėjančiam 
krašto ūkiui. Kitose ūkio sri
tyse gerėjimo ženklai yra silpni.

žuvę - amerikiečiai buvo pa
siųsti į Iraną Amerikos bendro
vių — prižiūrėti ir pravesti dar
bus, kurie dirbami Irano vyriau
sybei.

Sušaudyti Trane amerikiečiai 
buvo geri elektronikos specia
listai. Jie dirbo elektroninių 
įrengimų srityje, kurie reikalin
gi trano apsaugai.

Dabar amerikiečiai Irane stip
riai saugomi.,Amerikos pasiun
tinybės personalas mieste paly
dimas pasiuntinybės sargybinių.

SEOUL, Korėja. — Atrodė, kad Įtampa tarp šiaurės ir Pietų 
Korėjos karo jėgų kiekvieną diena turi mažėti, bet tikrovė yra 
visai kitokia. Praeitą sekmadieni Panmunjom vietovėje buvo su
sirinkę šiaurės Korėjos ir Jungtinių Tautų karo vadai kylantiems 
nesusipratimams išvengti, bet iš pasitarimų-nieko neišėjo.

Amerikos admirolas Mark F. 
Frudden, Jungtinių Tautų karo 
vadas. Įteikė šiaurės Korėjos ka-ji 
ro vadui gen. Han Ju Kyonguiįi 
dvi notas ir reikalauja atsaky- Į- 
mo. Viena nota reikalavo ?iaų-| 
rėš Korėjos vadovybę nubauti- 
Korėjos karius, kirviais užmu-i

Čekijos muzikai
LONDONAS. — Londone cen- 

kTrėj^' k^usrii^iais^už^-į^ti^ tūrinti 
susius du JAV kariuomenės ka- ^Janga

‘Pragą, Į Čekoslovakija pdvoka- 
,tą Henry Goldmaną, kuris ste- 
bės visą 14 čekų, muzikų teismą,

. iškeltą už nekultūringą elgesį ir 
gyvenimą.

Į Teisiamieji muzikai priklau
sė keliom organizacijom, kurios

■ skleidė cechų tarpe vakarietišką 
muziką. Teisiamųjų tarpe yra

į muzikai, kompozitoriai, meno 
f istorikas-ir artistas, dainininkas,

rininkus. Jeigu šiaurės Korėjos 
prezidentas rado reikalo apgai
lestauti karininkų nužudymą, 
jis privalo išakyti nubausti tuos 
Korėjos karius, kurie be jokios 
provokacijos Amerikos karinin
kus kirviais ir kastuvais užkapo
jo. , s -- . fe -

Antroji Jungtinių Tautų no-

Prezidentui laikas neleidžia atvykti, bet 
prezidentienė rengiasi Chicagoje būti

WASHINGTONAS. D. C. — Baltieji Rūmai paskelbė, 
artėjantį savaitgalį ponia prezidentienė Betty Ford bus Chicagoje
ir atvyks. į Lietuvių organizuojamą šokių šventę. Ryte ji planuoja 
būti Waukegane, kad galėtų dalyvauti baptistų bažnyčioje, esan- 
čioje SOO So. Genesee gatvėje, o vėliau atvyks į Chicago, kad ga
lėtųpamatyti 2,000 lietuvių šokėjų, šokančių įvairius lietuviškus 
šokius., > ,-A'• ' - ' v ■■ . - ■ ■
, šokių šventes vadovybė krei
pėsi į prezidentą, prašydami, kad 
prezidentas, prezidentienė-ir jų 
šeimos nariai atvyktų į Chicago 
ir dalyvautų ruošiamoje šokių 
šventėje, bet Baltieji Rūmai ne
skubėjo atsakyti. Buvo daroma 
įtakingų respublikonų interven
cija, bet rezultatai buvo „tie pa
tys.'

Tada buvo paprašytas Alto 
pirmininkas Dr. Kazys Bobelis, 
kad padarytų intervenciją ir pa
prašytų prezidentą atvykti į Chi- 
cagos šokių šventę. Dabar aiš
kėja, kad krašto prezidentas ne-' 
galės atvykti. Jam ’rūpi ne tik 
Korėjos reikalai, bet jis planuo
ją rinkiminę' kampaniją ir artė
jančius viešus debatus pačiais 
svarbiais valstybės tvarkymo 
reikalais.

Praeitos šventės metu Chica-( 
gon atvyko ponia Niksonienė su 
dukra, o šiais metais atvyks, po
nia Betty Fordienė. Tuo tarpu 
dar nežinia, ar ji atsiveš kurį 
nors iš savo vaikų. ;

, . ■ s ,, j _ j- ■

Carterio pažadai
WASHINGTONAS. — Carte

rio pažadas besąlyginai dovano
ti visiems Vietnamo karo prie
šininkams bei pabėgusiems nuo 
karinės prievolės, tepaliestų ko
kius 13,000 asmenų, nes jau ne
žada dovanojimą taikyti dezer-’

Padėtis Pietų Afrikoje

JOHANNESBURG. — Pietų 
Afrikos policijos viršininkas 
Jimmy Kruger pareiškė, kad val
džia imasi ištirti tvirtinimus, jog 
policija pagelbėjusi zulusų (Zu
lu) kareiviams atakuoti juodųjų 
miliciją negrų gyvenamame Jo- 
hannesburgo užmiestyje Soveto, 
kur riaušėms malšinti policija 
yra paruošos stovyje neleisti 
riaušių. Nuo praeito birželio di
džiųjų riaušių prieš valdžią iki 
šiol 285 juodžiai užmušti ir šim.- 
tai jų sužeista.

Tautų kariams reikalingą saugu
mą. Jeigu tokios garantijos jie; 
negaus, tai tada ir ' 
pasitarimuose jie negalės daly-’ 
vauti, nes bet kurią dieną kitą 
šiaurės Korėjos karių grupės 
gali užpulti j pasitarimą Pan
munjome einančius karius. 
Jungtinių Tautų karo, vadovybė 
tokią garantiją davė ir savo žo
džių pildo. Jie nori, kad šiaurės 
Korėjos vadai ji pildytų.

Panmunjom Suspenduotas vyskupas 
egalės daly-': laiko mišias

LILLIE, Prancūzija. — Nuo 
visų bažnytinių apeigų suspen
duotas Prancūzijos, 71 m. am
žiaus, vyskupas, rugpiūčio 29 
laikė mišias lotynų kalba. Vys- 

| kupui žengiant prie altoriaus, 
publika sutiko plojimais.

Vyskupas sako, kad Bažnyčia 
Įsivėlė Į netikras vedybas su re
voliucija. Jis, esą, nepripažis-

SATELITAI NUSTATO RUSIJOS IR
KINIJOS JAVŲ DM

Amerikiečiai iš anksto žino, kiek-rusams
< šiais metais reikės pirkti javu
WASHINGTONAS, D. C. — Nuolat padangėmis besisukan-

Amerikos, agrikultūros depar
tamentas iš anksto žino, ar už
derėjo sovietų žiemkenčiai ir va
sarojus. Jie gana tiksliai apska-i 
čiuoja kiek Maskvos ar Pekino 
valdžioms šiais-metais reikės ja
vų pripirkti, kad galėtų išmai
tinti ne tik kariuomenę, polici
ją, bet ir duopos norinčius kraš
to gyventojus. Pranešimai sako, 
kad Šiais (metais Kinijos derlius 
gana geras, bet be užsienio ja
vų jie vargu galės apsieiti. Tuo 
tarpu Rusijos derlius šiais me
tais bus prastas, javams trūks
ta trąšų. Kiniečiai moka pasi
gaminti daugiau trąšų, negu ru
sai. - -

Kandidatai ruošiasi 
debatams

Prez. FordasATLANTA.
tvirtina, kad Amerikos ūkis yra 
tvirtas ir jis, gerėja. Gi demo
kratų partijos kandidatas į pre
zidentus Carteris prez. Fordo 
pareiškimus neigia. Šis klausi
mas išaiškės tik abiejų kandi
datų debatuose, kurie netrukus 
įvyks ir bus perduodami per TV.

Bėda tik, kad tuos debatus 
gali sutrukdyti atsiradęs trečio
sios partijos AIP kandidatas į 
prezidentus Maddex. kuris kreip
sis į teismą, kad ir jam būtų 
pripažintos lygios teisės daly
vauti debatuose.

Kaip ten bebūtų, bet jau du
bas prez. Fordo ir Carterio šta
bų tarnautojai stropiai studijuo-1 
jo debatų klausimus ir renka bus priversta atmesti paskutinį 
reikiamą medžiagą. Busimieji F .
kandidatų debatai, atrodo, bus nes jis yra priešingas anksčiau 

padarytiems susitarimams. Sek-

Tuo tarpu šiaurės karo vadas 
visai nenori kalbėti apie adm. 
Frudden Įteiktas notas. Jis tik- 1 tąS Vatikano tarybos nutarimą, 
tai pareiškė, kad jis neipareigo-' 
tas tais klausimais kalbėti, ne- 
.turįs. reikalingų instrukcijų. Bet 
jis pareikalavo, kad tame pačia
me posėdyje būtų aptariamas 
Šiaurės Korėjos reikalavimas: 
padalyti demilitarizuotą . zoną 
per vidurį ir kiekvienai pusei im
ti atsakomybę. šiaurės Korėjos 
karo vadai bus atsakingi už įvy
kius šiaurinėje tos linijos pusėje, 
o Jungtinių Tautu kariai bus at
sakingi už įvykius Pietinėje pu
sėje. Adm. Frudden pranešė ko
rėjiečiui, kad jis nepasiruošęs 
kalbėti demilitariziacijos zonos 
padalinimo klausimu.

\Adnu Frudden aiškiai pasakė 
korėjiečiams, kad jis nekalbės 
jokiu kitu klausimu, kol nebus 
nubausti šiaurės Korėjos kariai, 
visai be jokio pagrindo kirviais 
užkapoję du Amerikos karinin
kus ir sužeidė kitus du karius. 
Nekalbės, kol iš šiaurės Korėjos 
negaus reikalingų garantijų, 
kai demilitarizuotoje zonoje ne
pasikartos dar vienas toks už
puolimas.

Demilitarizuota zona apsau
go abi puses nuo galimo karo 
jėgų susikirtimo. Kai demilita
rizuota zona bus padalyta, tai 
susikirtimai pasienyje padaž- 
nės. Amerikos karo vadovybė

kad mišios turi būti laikomos 
gimtąją kalba vietoje lotynų, nes 
tai lygu vaikui gimusiam iš ne
vedusių šeimos.

Popiežius Povilas VI vyskupą 
Lefebre suspendavo birželio mė
nesyje. Vyskupo laikomos mi
šios tad ir prilygindamos here- 
zijai. Pats vysk. Lefebre tikisi 
;greitu laiku susilaukti eksko- 
munikacijos ir visiško išmetmo 
š katalikų bažnyčios narių tar
po.

New Mexico AIP 
nori Reagano

ALBUQUERQUE, N. M. — 
Supykę New Meksiko nepriklau
somos trečiosios partijos AIP 
nariai, išsirinko prezidentiniais 
kandidatais buvusį Kalifornijos 
gubernatorių R. Reaganą ir da
bartinį gubernatorių E. Browna.

AIP partijos lyderis sako, kad 
Reaganas ir Brownas yra ge
riausi kandidatai į prezidentus, 
juos žmonės mėgsta.

J5e atsisako remti Čikagoje 
suvažiavusių AIP partijos atsto
vų išrinktąjį kanlidatą į prezi
dentus, buvusį Georgia guber
natorių Maddox.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ 
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
Vaujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

ANKSTYBA'KOVA SU SKLEROZE
Dažnai sklerozė prasideda vaikystėje — ankstyba 

kova su ja laiduoja geresnes pasėkas.
Haris C. Faigel, M. D.

Da ar medicina pradėjo kreip
ti dėmesį į vaikų maistą, nes 
kas kart vis daugiau darinių 
gaun įsi, kad sklerozė neretai 
prasi >da vaikystėje. Vienas įro
dymų šitam tvirtinimui yra fak
tai patirti Korėjos kare. Kovoje 
žuvusių amerikiečių jaunų ka
rių
rožė buvo rasta jau toli pažen
gusi. Panašūs daviniai buvo gau
ti t:r

irdies kraujagyslių skle-

nt Vietnamo kare žuvu
siuosius jaunus vyrus. Visa tai 

kad sklerozė prasideda

užsiminti, polfrčlį sukalbėti, 
dvasioje Atsipalaiduoti, pagiežą’ 
užmiršti ir prisiminti, kad į Ka- į 
zimierines bei Tautines nenusi- 
hešime nei vilų, nei sklypų nei 
golfų laukų bei bankų sąskaitų. 
Pradėjimui žmoniškai gyventi 
išminties mums trūksta. Tik 
pradėję nebijoti būti žmogum’ 
mes pradėsime reikiamą kovą 
su skleroze. —

Kova su mirtina liga
Sklerozė yra mirtina liga. Už- " 

akus kraujo gyslai širdyje žmo
gus nė neaiktelėjęs krenta visam 
laikui. Už tai kova su skleroze 
yra savos gyvybės palaikymas. 

|Tad ir imkime save nagan —

• Ą
.•„<3

tis su pakeltu kraujospūdžiu ir
normalinti pariebėjusį kraują.

Blogybėms galo nesimato

Nelaimė, kad prie*;žmogaus pradėkime rimtai su skleroze ko
kimba daug nelaimių, šalia mi-1 voti dar jaunose dienose. Pa- Kauno miestas, žiūrint nuo Aleksoto kalno. Apačioje Nemunas.
ne tų trijų negerumų, sklerozę gyvenusieji taip pat turi lėtinti 
skatina dar kitos negeroves: ly- sklerozės vystymąsi savo krau-, . “".trijų vaikų. Juozas dirbo sun-
tis (moterų hormonai saugoja 'jagyslėse. Tada tik turėsime lai- kiai visą savo gyvenimą.' Jis kil

okime iš galvos netiesą, būk' atidaręs krautuvę? Jis mirė dėl 
liesos dietos prisilaikymas yrah - 
badavimas. Visi sklerozės su-

jas nuo perankstybos sklerozės); minga, ne tik ilgą gyvenimą. nojo prekes iš vagonų. Turėjo 
elgesys (Įtemptas — vietoj ne- 
nustygstąs asmuo šaukte šau
kiasi sklerozę); nutukimas; ne-

širdies atakos sulaukęs 63 in.
Emma ttūkino vyrui darbe vi- 

rangumas judėti — dirbti —j Šliauksime —tik jos nešaukime.^ savo gyvenimą Ji sulaukusi 
mankštintis; cukraus (glukozės) , i savo širdį per anksti, čia ir mett| gavę cukraligę ir už

' z Kelionės įspūdžiai tarp laiko ir erdvės 
KAZYS KARUŽA

1 Pasidedu daiktus. Pasikeičiu rūbais ir einu pasivai
kščioti į miestą. Diena, graži, šilta, lyg būčiau Kaliforni
joj. Miesto gatvės siauros, kreivos ir trumpos, bet pijna 
įvairių suvenyrinių krautuvėlių, kuriose pardavinėja,re
liginius daiktelius, medalikėlius, bažnytinei - brašiūrėles, 
bet kas daugiausia mūsų tautiečiai... Kas nepatiko man 
ir krito į akį... Šita negaliu užmiršti. Chateu Port?—Pa
mačiau vakarų pusėje stūksančią .ant kalno pilį. Traų- 

'kiu klaidinančiomis gatvėmis prie pilies, žmonių pilna, 
bet dauguma suaugę, seni, kur tik.pasisuksi, suvažiavę 

, iš-viso laisvojo pasaulio turistai: italai, prancūzai, ispa
nai, vokiečiai, afrikiečiai, azijatai ir daugiausia‘ameri
kiečiai. Prieinu prie vartų pilies.,Nusiperku bilietą. Kel
tuvas kelia žmones į kalną į viršų pilies. Ten einu apžiū
rėti muziejų, jo istorinių senienų. Kalno viršūnėje yra ke
letas namukų, bet jie iš akmens iškalti, išskaptuoti,, kaip 
ir pati pilis, kuri iš tolo atrodo Ubai didinga. Pilis buvo 
pastatyta kaip tvirtovė, kur senais laikais kovojof ir-gy
nėsi nuo priešų puolimo. > 2
Iš pietų pusės pilis apsupta upe, kad neprieitų priešai 
ir būtų lengviau apginama. Viduje ir šonuose pilies aikš
telės yra keletas senų mūrinių mamų, kuriuose senais 
laikais gyveno valdovai. Įėjus į pilį, niūru, kambariai ma
ži, maži langai tam, kad būtų geriau išstatyti patrankas 
ir mesti akmenimis į kopiantį priešą iŠ apačios. Kamba
rių grindys akmeninės. Taip pat suktais laiptais^ koj^au 
į pilies viršų, kur net pakirto kojų pajėgumą.

.. ..u: ... ... ; , .ui .

jimas gali eiti kartu ar atskirai 
nuo cholesterolio. Triglyceridų 
pagausėjimas kraujuje esti tada, 
kai jų kraujuje atsiranda dau
giau negu 100 mg. %.

Yra dar kita riebalų savybė 
kraujuje. Ji nustatoma sunkiau 
— reikia atlikti taip vadinamą 
elektroforętinį tyrimą (electro
phoretic studies).' Pas vaikus 
kraujas pariebėja dažniausiai 
dėl dviejų rūšių riebalų: choles
terolio ir triglyceridų.

Išvada. Gana snausti, už
teks pinigus taupyti giltinei ar 
nedoriems palikuonims. Pradė
kime rimtą kovą su mirtinu prie- 

./šuskleroze.Pasimokykime 
: nedirbo — kitiems jį palikdavo. * iš čia aprašytos šeimos nelaimių. 

Jis vedėtik^^takybą, jr labai* ’ * ‘ ’ ■-
gerai jąm sekėsi. Jis mėgo per

rodo, 
ankst'.’bame žmogaus amžiuje.

-/tikti labai gausūs tyrimai i apykaita kūne; paveldėjimas. 
Framingham mieste su dauge
liu t'.kstančių žmonių, šie ty
rimą’ iškėlė svarbą įrankių, ku
rie sklerozę žmogaus kūne dirb- 
dina: tai trys svarbiausi sklero
zės talkininkai — Įrankiai::!, 
padidintas kraujo riebumas; 2. 
tabako rūkymas; 3. pakeltas 
kraujospūdis.

rudėta tuos Įrankius naikin
ti — tėvus ir vaikus atpratinti 
nuo rūkymo, kovoti su pakeltu 

- kraujospūdžiu ir liesinti kraują. 
Vaikai, ypač kurių tėvai turi 
pakeltą ‘kraujospūdi, turi būti 
kas metai tikrinami dėl pakelto 
kra- jospūdžio ir dėl jų kraujuje 
rie!'a ų gausos. Reikalui, esant- 
reikią vaikus gydyti. Nereikia- 
darbo prieš sklerozę pavesti ki-1 
tam kam: Dievui, šėtonui ar! 
žmogui. Keikia laiku >— nuo; būti: pasijuokti, gėlę palaisty-1 minimo kapitono tėvai Juozas gęs kolegiją .-jis'-ėmėsi-,:darbo 
vaikystės mesti rūkius, tvarky- ti, su kaimynu apie gerus laikus lir Ėmma vedėsi. Jie susilaukė įvairiose ; firming. PradSoj’e 

___  , * darbas buvo sunkBą:Jrilnojo pre-
. i'kes ir dirbo ant.linijos. Jis bu-

. vo guvus ir- išmintingas.- Greitai 
jis kilo tarnyboje..( Jo vardas

Daugumai žmonių nė nemė
gink tvarkyti netvarkingus žmo
gaus elgesius gyvenant, valgant, 
judant... Nutukėlis nė girdėti 
nenori apie suliesėjimą. Jis tik 
sako norįs suliesėti, bet nenori 
jokių pastangų dėti tokios svei
katos atsiekimui. Užsisėdėjęs 
nė nemano pradėti mankštintis. 
Skubąs — dėl cento žąsį per At
lantą apsiimąs plukdyti žmogus 
nė nemano atsileisti, . žmogum 
tapti, mažiau skubėti — galva- 
trūkščiais lėkti nežinia kur ir 
nežinia dėl ko. Tokia žmonės tik’ 
dejuoja — visiems savo nega
les pasakoja, giriasi kaip bran
giai daktarai lupa, kaip daug iš-

(yra svarbiausias mūsų darbas.
Dabar širdies atakas pradeda

m. mirė paralyžuota (stroke) . 
Tėvų biznį, paveldėjo du jų 

gauti vis jaunesni ir jaunesni vaikai: Ed ir John. Jiedu išplė- 
žmonės. Tas pastebėta per pa- j tė savo prekybą — įkūrė eilę 
skutimus dvidešimt metų. Jau krautuvių ir : tapo bosais. Ed. 
septyniolikmečiai pradeda kris- ’ mirė širdies ataka 57, John — 53. 
ti sklerozės dalgio pakirsti. Vie-1 ....... .■ -n — '. ..... j Atėjo eile gyventi vaikaičiams,ną įdomų atsitikima čia paduo-' _T, . , . . . . . Edwardo sūnūs Samas tapo va-sime. Is jo nelaimes pasimoky- , . , . ... \, . . . . . v • -; dovu krautuvių vos 20 metų sukime visi, ypač jaunuoliai. iv , _. ,; laukęs. Jis sunkiai-fizinio darbo 

Kapitonas krenta negyvas
Iš-’pažiūros sveikas 26 metų 

kapitonas buvo garbės sargybo
je prie prezidento Kennedy kars
to.- Jis už savaitės mirė staiga 
nuo širdies -atakos,. Ataką jame.;savu 
sukėlė toli pažengusi sklerozė, i4 -i,“j Jį pražudę toli pažengusi sklero-

PažiOrėkime iš arčiau į jo gy- žė, pefriėbus kraujas ‘ir: širdies

buvo nutukęs. Už mėnesio po 
savo 32 gimtadienio jis ramiai 
miegodamas užmigo amžiams” 

I JĮ pražudė toli pažengusi sklero-

nas,’ uolbs, kuri supa žalieji medžiai. Makosi visa ifriesto 
graži panorama ir- į padangės iMtilusi garsioji k^įedra, 
6'ūz jos kairėje pusėj, kur pasirodie šv.: Bėrnadėta šv. 
Marija-uploje. Matosi labai aiškiai ir vingiuota upė: Ga
ve de Paul, kuri susirangiusi-teka per miestelį j vakarų 
pus^.Mjestas guli tarp kalriĮj ^lėnyjė ir kai kur aukš
čiau pakilime vanduo krinta žemyn. Taip, apžiūrėjęs pi
lies muziejij, leidausi:žemyn ir pasukau abčisiii katedros. 
Gražus parkas ir labai aukšta■■kaI»dra;;yia į^iim^M||^ai- 
iš aikštės, apvesti ratu galima eiti j antrą aukštą, kur 
nulietas cementinis takas. Du maži bokštai iš šonų ir vi
duje aukštas centrinis bokštas. &

. Prieš katedrą parko aikštėj pastatyta šv. Virgini
jos statula,, aptverta ir aplinkui apsodinta gražiomis gė
lėmis. Turistai eina prie jos, klaupiasi ir meldžiasi. Kur

Viską jauname amžiuje jos na
riai paliko perajjkstybos sklero
zės pakirsti. Tirkimės pa$ gydy
toją kiekvienas savo riebalus 
bent dvejopai — cholesteroli ir 
triglyceridus. Tai bus pirmas 
žingsnis kovoje su skleroze. To
liau apie tą kovą šekantį kartą.

Pasiskaityti. Medikai Opinion.laidų ligoninėj gulėjimas suda- venimą nuo mažens. Gyd. Faigel kraujagyslijĮJhŽsikįmšimaš. 
j x.-i- ; nuodugniai ištyrė to kapitono • Jono sūnus Jokūbas nemėgo Vol.. 6 Nd. 8 Aūgūst, 1976.

kai šeimos vedamos- prekybos. Bai-’ ------ —
Teisiamas Rodezijos 

vyskupas . - 
Rodezijos katalikų dvasiški j a 

remia teroristus ir partizanus. 
Jis juos, ginkluoją/ir globoja. 
Rodezijos-Mozambiko pasienio- pasisuksi pilna žmonių, daug matyti kunigų ir vie- 
vyskupasDonaldLamontyrasu- nuo^ Vakaras gražus, ramus, tylus r šiltas kaip An- 
ginklavus pogrindžio veikėjus, mieste pne Ramiojo vapdenyno. Tad-nesmon eiti 

j viešbutį. Noriu vis daugiau pasivaikštinėti po mies
tą ir pasižvalgyti įdomesnes vietas. Grįžtų pavargęs. 
Einu į viešbutį. Pavalgau, vakarienę restorane. Gavau 
mėsišką patiekalą su priedais ir kava. Sumokėj’au 26 
frankus (56). Buvau labai išvargęs,-kol apibėgau nedi
delį klaikų miesteli. Nūėj‘au gulti ir užmigau patogioje 
lovoje tikrai kietu įmigiu. ■ - ■

Atsikėliau 7 vai. ryto (birželio 19 d.) Nuėjau į val
gyklą. Pusryčius visiems duoda veltui nes jie iškaityti į 
kambario mokestį. Jau iš vakaro pasirūpinau bažnyti
nių ceremonijų programa kada reikia eiti, kad laiku 
visur suspėčiau žodžiu, planinga programa.

9 vai. ryto renkasi turistai aikštėje prie katedros. 
Žmonių tikras minios mišinys. ^.

Su dideliais kryžiais ir bažnytinėmis vėliavomis ran
kose visi traukia 10,80 vai. rytošv. Mišioms į bažnyčią. Aš 
irgi einu prie’ duru. Sulaiko mane sargas. Sako, kad aš 
negaliu eiti kartu su kitais turistais į bažnyčią pamal
doms, nes neturiu ■ekskursijos ženklelio kostiumo atlape. 
Tuomet atkreipiu dėmėsi, kad vįsituri prisisegę geltonus 
ženkliukus, žmonių masės eina.į bažnyčią, o. aš negaliu 
Nustebau, kad čia yra suvaržymas ir neleidžia laisvai eiti 
į bažnyčią. • '

Tuomet aš prisiminiau pasakojimą žurnalistų suvi
rinkime Villa “Trakai” svetainėje, keliaujančio aplinkui 
pasaulį akt J. Kaributo, kuris kelionėje pasinaudojo tuo 
atžvilgiu žurnalisto liudijimu. ’ > s

Na, galvoju pasinaudosiu. Aš einu antru kartu pBe 
bažnyčios duru-ir parodau sargui žurnalisto liudijimą, iš
duotą Čikagos LžC V-bos. Jis paima. Skaito. Eina su juo 
pas antrą durininką it parodo jam. Matau abudu trauko 
pečiais ir bado pirštu į pažymėjimą. Grįžta atgal prie ma
nęs ir sako: "j :

— Place Mr. Paduoda liudijimą. Praveria bažnyčios 
duris. Aš einu ramiai į vidų. Pilnutėlė bažnyčia žmonių, 
kaip silkės sugrūstos bačkoje, net nėra kur padėti kojos, 
>et emu, grumiuosi pirmyn, kol pasiekiau ėjimo taką. &

... . s (Bus .daugiau)į ' h M • > ? !

j ro... Viską tokie darys, tik ne j j
šėtonui ar ■ tai kas reikia. Jie bijo žmogumi' šeimą. Tai buvo 1900 m 

žmogui. Keikia laiku >— nuo; būti: pasijuokti, gėlę palaisty-!

Liberation’s woman,
-:" * -.

■.«-į£x

kilimas po jo rašomuoju stalu.- 
Jis gavo/nemirtiną' širdies ataką 
sulaukęs 44 metu' amžiaus.

Edvardas ir Jortas -turėjo se
serį Mortą. Ji dabar 68 metų, 
bet kiek ji turi negerovių. Jos 
kraujas yrą maišytai riebus (ir 
cholesterolis ir triglyceridai pa
gausėję). Jos aortą sukalkėjuš. 
Ji turi dažnus kvarkimus dėl gal
vos smegenyse kraujagyslių skle
rozės. Jos du sūnūs-ir du vaikai- 

leiai irgi turi mišriai pariebęjusį 
į kraują. J
| Pasimokykime ’^vėriimo iš 
į šios šeimos nelaimių; Pirmiau- 

ė.Šia, kreipkime dėmesį į anksty-

vyskupas Donald Lamont yra su
imtas ir apkaltintas globojus ir

Rodezijos įstatymai reikalauja, 
kad ne tik negalima globoti po
grindininkų, bet juos pastebėjus 
turi būtį pranešta vyriausybės 
organams. . '

Vyskupas Lamont pasielgė 
priešingai, todėl jis ir bu teisia
mas. Apylinkės teismas jį gali 
nuteisti 15 metų kalėjimu arba 
instancijai, kuri ji gali nubausti 
mirtimi.

Vyskupas Lamont yra didžiau
sias Smitho vyriausybės kriti- 

__ _ ____ t ____ w kas ir jis sako, jei jis bus nu- 
bame amžiuje kraujo suriebėji- -teistas, jis sukelsiąs, greičiausiai 
mą (tikrinkime kraujo riebumą • 

/ vaikams) ir stenkimės visomis 
jėgomis- ir priemonėmis ’ sulie- 
sinti kraują iki normos.- Tik ta
da išvengsime ankstybos--mir
ties. Tos šeimos ankstybas mir
tis prisiminkime ir save tikru

' Molly Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into battle 

during the Revolution, she did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannons, he was 

lulled by a British bullet
Molly knew the time had come to take 

stock in her country. So she picked up 
where her husband left off. And when 
the smoke cleared, America had a 
new victory and a new heroine.

Today, when its time to take 
utock in their country, Americans rT\ 1 rr.
buy US. Savings Bonds.

When you join the Payroll

Savings Plan at work, a little is set aside from each. 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically. ’

That way you’re making a real investment in 
your future. And in America’s, too.

So buy United States Savings Bonds.
Right from the start, it s been an equal

of 5 yrar). Lost, stolen or iatmrri.
Bnnds can be replaced d records are provided. When 
needed, Bonds an be cashed M your bank. Intecr 
not Mibject to state or load income tavcMndM

A pubf r of ?sii ©Vv':caho«

200 —

keliu verskime eiti. . -
Kas yra tas perriebus kraujas .

Pirmas žingsnis ^kovojant su 
skleroze yra žengtinas aptariant, 
kas yta tas padidintas kraujo 
riebumas (hyperlipičfėmia). Ap- 
draudos bendrovės atliko tyri- 

, mus ir štai kas gavėsi. Tas as
muo, kurio kraujo riebumas 
(cholesterolis) yra*225 mg.%, 
turi dvigubą galimybę gauti Šir
dies atakos ’ dar nesulaukęs 50 
metų, palyginus su tiio žmogum, 

•kurio kraujuje cholesterolio yra 
; 200 mg. %. Širdies ^atakos gali- 
!mybė trigubėja turinčiam krau
pu j e cholesterolio 240mg.%.

Todėl gyd. Faigeh— vaikų li- 
! gų profesorius New Yorke 
I valstybiniame universitete skai- 
• to padidintą kraujo riebumą ta- 

*• da, kai cholesterolio kraujuje yra 
daugiau negu 200 mg.%. Ame- 

' rikiėčių vaikų kraujo vidutinis 
’> riebumas cholestėreln^kiekifi

t kraujuje yra tarp ,160 ir 180 
mg.%. •' - ■ ' I

*• ; ' He’ Vlėn “tik riebalas i 
cholesterolis randasi kraujuje. 
Triglyceridai irgi yra svarbūs I 
riebalai kraujuje. Jų pagausė- i

perduoti bylą aukštesnei teismo 
jo pasmerkimas, didžiausią 
triukšmą pasaulyje.

jankiaiTrisipažino
MASKVA. — Trys amerikie

čiai, pagauti Maskvos aerodro
me bevežant narkotikus, mas
kviškiame teisme prisipažino 
kaltais, bet pridėjo, kad jiems 
narkotikus nuvežti į Vakarų 
Europą Azijoje- paprašė kaž
koks nepažįstamas kinietis.

Jie buvo apmokami klientai 
kažkokių Amsterdamo ponų. 
Heroiną vežė iš Malazijos. >

• 1955 m. vienas dirbantis že 
mės ūkyje amerikietis paga
mindavo maistą sau ir dar 20 
asmenų. 1965 m. toks ūkyje 
dirbantis jau pagamindavo pro 
dųktus 37 asmenims, o dabar 
net 56. Prieš 200 m. 80% Ame-, 
riktas gyventojų buvo ūkininkai 
ir kiekvienas jų galėjo išmai
tinti save ir dar du žmones.

• Generolas Hsiang či, seno
sios Kinijos kariuomenės va
das, norėdamas nustebinti savo 
žmoną, nesibijojo jokių pavojų 
ir ieškojo galimybių pasižymė
ti. Žmona, išgirdusi, apie jo drą
są ir pavojingus žygius, nusi
žudė. Gerbdamas jos lojalumą,jis 
atsilygino tuo pačiu — pre sa
vo balno laikydamas jos kau
kuose likusius 31 savo gyvenimo 
metus. i

VISI BIZNIERIAU. t
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VISIEMS SVARBŪS FAKTAI APIE

VILNIAUS KRAŠTĄ
Šiam pranešime nedarysim mą kaip ir mūsų Sąjunga. Pir 

išskaičiavimų: kas buvo nutarimus metus buvo suruošta rau
ta, kiek išsiųsta raštų bei laiŠ-lsų prašymu; antrus metus jali 
kų, kur ir kiek kartų važiuota patys hanūltoniečiai pąsirūpi- 
ir t. L, tačiau norime čia pa-fno tai pravesti, mes, tam pri- 
brėžti kelis reikšmingesnius1 tardami, paskelbėm spaudoj at 
dalykus, ypač vilniečiams. Kai’sišaukimą. Tačiau į mūsų Sau
kas skaito mažmožiu ir jokio' ksmą tik vienas kitas iš vilnie- 
dęmesio į lai - neatkreipia.!čių atkreipė dėmesį. Tai kaip 
Mums vilniečiams, pusę savo,mes galime norėti iš kitų pa- 
amžiaus nešusiems ant savo pe rainos, jei savus reikalus pa
čių lenkiškosios okupacijos’ lys ignuoruojame. Aišku, iia- 
vargą ir kančią, aiškiai matosi,miltųniečiai apvilti nuo tokių 
koks tas mažmožis. Tai ar kam minėjimų gali susilaikyti ir 
patiks, ar ne, mes, nevynioda- mūsų visos pastangos ir dar
ini į vatą, norime kelis faktus bas būtų veltui.
iškelti į viešumą. Praėjusiais 
metais buvom minėję ir prašę 
šąskrydyj dalyvaujančius neuž 
miršti Spalio 9-sios ir kiek kas

Prieš porą metų raštų už- 
klausėnr KLB-nės Krašto Val
dybą kas- daroma ar jau pada
ryta atitaisyti Winuipego lietu

išgali, ar su kitų pagelba, sten yįŲ kolonijoj paskelbtą Kaną-

“Tėviškės žiburių" redakto
riaus Pr. Gaidos apie Winni- 
pegą tilpo 1972 m. spalio 12 
dienos Nr. 41 (1181 ap/įišy- 
masr “Neradau nė klebono, 
kun. J. Bertašius buvo išskri
dęs į Vankuverį. Sekmadienį 
jį pavadavo leųkų kilnus ku
nigas Orlinski. Man teko gar
bė .atlaikyti 11 vai. pamaldas 
ir po jų pasimatyti su savo tau 
tieėiais'L Skaitos, bendram rei
kalui, bičiulysdė nuo senų lai
kų. Tai turbūt dėl tokios hi- 
ėiuljslės ir Lietuvos sostinė pa 
sfdarė Kaunas. < > \

Matomai prieš du metų del, 
panašios bičiulystės Anglijos 
Londono priemiestyj atsirado 
Wilno gatvė ir anksčiau. JĄV- 
ėse net šešios Wxlnb>-vietovės: 
Washington, Penna; Barnes, 
Noulh Dokota; Aviliams, Ohio; 
Grant, New Mexico; Jefferson,

Gražieji upes Šušvės krantai

♦

K “DARŽININKO”
Rabindranath Tagores Poezija. Verte Kl. Jurgelionis
Aš nuskyniau lavo gėlę, o pa kurią tik dvasia įstengia palv 

sauli!
Prispaudžiau ją prie savo

širdies i^ erškėtis indūrė. Į Neapleisk manę-, mano mei 
Kada dienu užgeso ir stite-Įle. nepaklaususi mano leidimo.

mo, pastebėjau, kad gėlė nuvy 
i to, bet skausmas liko.
I i-. - •

: Daugiau gėlių ateis tau su 
kvepėjimu ir puikybe, o pašau 
ii •’< .

iš! Kaklį, ir da- 
apsunkintos

neprarasčiau

gtis tą progą pravesti Vilniauą.dos visuomenei Lietuvos sosti Diadoje dar kol,kas povieną;
Dienos minėjimą. Taip pat nę ne Vilnių, bet Kauną. Į mū- Albertos ir Ontario provinci- 

x - 4 \sų pagrindinį klausimą visaii jose. Ontario Wilno apgyven-
neatsakė, tik sakė, buvęs nesu dinta vien lenkais košubais.

Detroito naujienos
Romas Kalanta Stasio Butkatfs Tamošiūno.

šaulių . kuopos kultūrinėje
Lt i išvykoje

Dėl susidariusių aplinkybių^ 
išvykoje, -nedalyvavau, šias ži-

. nias gavau iš kuopos pirm. V.

Bet mano laikas gėlėms rin
kti praėjo, ir tamsią naktį aš ne 
beturiu mano rožės, lik 
mas palieka.

skaus

ragint kilus ir patiems rašyt 
apie tai į savo ir kitataučių 
spaudą. A Įrodo, lųusų prašy
mą užgirdo tik vienas St. Va- 
ranka. '

Neturėdama pajėgų toki mi 
nėjinią platesniu mastu išvys
tyti, mūsų V-ba sudarė sąry
ši su Hamiltono Tautos Fondo 
Valdyba, turinčia panašų sieki

sipratimas. ir ateityje tas nepa
sikartos. Bet gi ir šiais metais 
tas pasikartojo ir net angliško 
je spaudoje Lietuvos, sostine 
reprezentavusi Kaunu. Visai- 
taip, kaip lenkai dažnai spau
doj parašo: “malepka Litwa z 
Kownem”

bet vistiek pasiėmė Vilniaus 
vardą ir jo išreklamavimui 
lenkišku miestu

sidėjęs -pranciškonas T. PI. Ba
ras, bet '!tenpat kalbant apie lei 
dinį “Vilnius in the life of Lit

1 Rugpjūčio mėn. 22 d. šaulių 
I Sofijos iir Ado Vasiulių gra
sioje sodyboje, vešlių medžių 
pavėsyje istorikas Jonas Švoba 
gausų būrį svečių supažindino 
su rašytojo Vytauto Alanto kny 
ga Romas Kalantta.. Susikau
pimo minute buvo pagerbtas 
ga Romas Kalanta.- Susikau- 
Ak torius Kazys Gricius, kaip 
visuomet, jautriai perdavė au-

NAUJIENŲ
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PIKNIKAS

Rugsėjo 12d
POLONIA GROVE
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4604 ARCHER AVĖ. (prie 46-tos gatvės)

Visi lietuviai maloniai kviečiami i “N.” pikniką

stengiamasi huahia —prisėjo (užmiršti net ’ ' 
ji padaryt istorinės ir net reti- kas jį yra išleidęs, greičiausiai toriaus eiliuotą: Amžinoji ug- 
gihės reikšmės vietove. Norė- yra priežastis nenorint, minėti his dar neužgęso.
tumėm užklausti, kiek lietu- vilniečių vardo, 
viai turi avo sostinės vardu 1964 m. Čikagoje verčiant 
vietovių? Atsakymas. Nieko. Į Markaičio muzikinį 
Tiesa Australijoj yra pasivadi- •’ -----
nes Vilniaus vardu skautų tun 
tas, Anglijos Londone lietuvių 
filetelistų klubas ir visai nese
nai pp. Skrebutėnų dėka ne
toli Toronto atsirado “Vilniaus 

I Z-

range”. Tai ir viskas. O to vis
ko pasekmės: “nepykdykim 
lenkų — nelieskim' Vilniaus” 
— nuo senesnių laikų varomos 
propagandos vaisiai Atseit, 
viską atidubkim , lenkams te
gul jie ir vėl mus Į šunis mai
nytų. •-

Šiai eigai Toronte pradžią 
davė 1955 m. prtel. L. Tulaba. 
Čikagoje 1959 m. leidžiant Br. 
Jonušo maršų plokštelę, laužė 
net mirusių autorių teises, vie 
toj ‘JEi pašauti! mes be ATil- 
niaus nenurimsim” padarė “Ei 
pasauli! mes be Lietuvos ne
nurimsim”, duodant vėliau ki
tiems teisę iškraipyt: “Ei pa
sauli! mes be laisvės neniirim 
sim”. . i;’ i

Niagaros pusiasalyj 1962 m. 
sudaryta sąlygos, kad vilnie
čiai buvo priversti atsisakyti 
nuo plačiai išvystitų ir kelian
čios vilniečių gerą vardą jau 
nimo šventės — Joninių ren
gimo. Tik dėl tos priežasties 
ir iki šiol St Catharines vilnie 
čiai neužmirštami netik žodžiu, 
bet ir per spaudą pavadinti pi
nigų išeikvotojai ir kitokiais 
epitetais. Labai gaila, kad už
tarėjų net ir iš vilniečių tarpo 
nesimato. ~
išleistam 1963 m. A. Šapokos 

leidinyj “Senasis Vilnius” yra 
paminėtas prie šio leidinio pri

Užsklandai rašytojas Vytau
tas Alantas, dėkodamas šau
liams ir svečiams, pareiškė:

“Man Romas Kalanta — Lie
tuvos didvyris. Tikiu, toks jis 
yra ir jums. Jo auka plačiai nu 
skambėjo visam pasauly. Visų 
mūsų širdys yra su juo”.

Po to sekė vaišės ir gausių 
dovanų paskirstymas. Leidžian. 
tis saulei, nuo aukšto stiebo nu 
sileido ir mūsų trispalvė. Sve- 
čai ir sutemus ^nenoriai skirs
tėsi iš vaišingos Vasiulių sody
bos. Rengėjai didžiai dėkingi 
mieliems šeimininkams.

Kad ši kultūrinė popietė bu- 
ėjė 1974/metais Toronte išleis-’vo tokia sėkminga, nuopelnas 
tas lenkų. leidinys “KwarteL; sesių bei brolių, kurie kepė, vi- 
nik’’ pasipuošęs savo viršelį rK aukavo maistą, dovanas, vai 
“Lwowf iLJWarszawa - Wilno’* 
miestų herbais su-prierašu, tai 
herbai “naszych zawsze wier. 
nych miast3’.-Viršelio piešėjas 
ir leidinio redaktorius inž. B. 
J. Rjbich. Atrodo, bus jau iš 
čia gimusių. i 1
Už tad 1975 m. lietuviai džiau 

giasi Toronte išleistu kalendo
riumi, kur,. atsirūbežiuojant 
nuo sostinės Vilniaus, pasinau 
dota 1932 metų statistinėmis 
žiniomis.

Ir taip visoj išeivijoj sklei
džiama mintis, pasisakant ne 
prieš lenkus ir jų varomą ken 
ksmingą lietuviams propogan- 
dą, bet prieš Vilnių ir pačius 
vilniečius, kad mes už Vilnių 
Lietuvos nėparduosime. Įdo
mu kokios? Nekurie net per 
pakaitas išdrįsta skelbti, kad 
Vilniaus klausimo dabar nė

ra. 1 .
(Bus daugiau)

veikalą 
angliškai‘Wilniaus Varpai 

vietoj Vilniaus atsirado “The 
Bell? of Hope” (Vilties varpai).

Dar vėliau vietoj tikrosios 
Lietuvos globėjos atsirado ant’ 
roji globėja Washingtone — 
Šiluvai Okupuotos Lietuvos 
dvasiškiams į Romą atvežus 
“Aušros Vartų” paveikslo me 
džio. skulptūrą Vatikano vy
riausia galva atsisakė juos pri 
imti. :J; • '

Gan tyliai, nepastebimai, lyg 
kad taip-ir reikalinga būtų, pra

šino svečius, platino bilietus.
Nuoširdi padėka skaitlingai 

atvykusiems ir visiems pasidar 
buvusiems ruošiant, išvyką: Juo 
zui.Augaičui, kun. Alfonsui Ba- 
bonui, Feliksui BlaUzdžiui, Ju
lijai Bliudžiuvienei, Eugenijai 
Bulotienei, Broniui Burbai, Bro 
niui Girniui, Marijai ir Baliui

A

Mano širdis, tyromų 
tis, savo dangų surado 
akyse.

Jos yra ryto aušrinė, jos yra 
žvaigždžių karalystė.

Mano dainos paskendusios jų 
gilumoje/*

Leisk man tik sklandyt šita
me danguj, jo vienoj begalybė 
je.

Leisk man tik palytėt jo de
besų ir išskleisti sparnus jo 
giedroj.

paukš 
tavo

Aš laikau jos rankas ir spau 
džiu prie savo širdies.

Noriu pripildyti savo prie
globstį jos meilumu, pasiverž- 
ti jos saldžią šypsą pabučiavi
mais, sugerti jos tamsius žvil 
gsnius savo akim.

Ah, bet kur tai? Kas gali pa
siglemžti mėlynę nuo dan
gaus?

Aš noriu sučiuopti gražybę, 
ji išvengia manęs, palikdama 
tik kūną mano rankose.

Sumušęs ir pailsęs grįžtu. .
Kaip gali kūnas lytėti gėlę,

Gražuliams, Liudui Grunavui, 
Elzbietai Jodinskienei, Antani
nai Jonynienei, Stefai Kaunelie 
nei, Emiljai Kutkienei, Lidijai 
ir Vladui Mingėlams, Juozui 
Murinui, Adelei ir Jonui Pode- 
riams, .Adai, Petrauskienei, Jus-, 
tinui Preibiui, Kazimierui Sra- 
gauskui, Aldonai Tamulionie- 
nei, Broniui Valiukėnui, Sofi
jai ir, Adui Vasiuh’ams, Marijai 
ir Petrui že!viams.A.Sukauskas

TaupyKite dabar 
pas mus

Aš budėjau 
bar mano 
miego.

Aš bijau,
tavęs, bemiegodamas.

Neapleisk manęs, mano mei 
le, nepaklausus mano leidimo. 

Pašoksiu ir išskečiu savo ran 
kas, kad palytėjus tave. Aš 
klausiu savęs: “Ar tai sapnas?’’

Kad-gi galėčiau bent apglobi 
tavo kojas savo širdžia ir kie
tai jas prispausti prie mano 
krū tinės!
Neapleisk- manęs, mano mei

le, nepasiklausus mano leidi
mo.

Aš myliu tave, mylimasis. At
leisk man mano meilę.

Kaip paukštis kelią pame
tusi esmi sugauta.

Kad suvirpo mano širdis, ji 
pametė savo šydą ir tapo nuo
ga. Pridenk ją pasigailėjimu, 
mylimasis, ir atleisk man ma
no meile, fe

Jei negali tu mylėti manęs, 
mylimasis, atleisk man mano 
skausmą.

Nežiūrėk į mane šnairoms 
ištolo.

Aš nustypčiosiu atgal į sa
vo kampelį ir sėdėsiu tamsoj.

Pasibaigė gumos 
darbininkų streikas

AKRON, OHIO. — Virš ketu
rių mėnesių užtrukęs gumos įmo
nių darbininkų streikas skaito
mas jau pasibaigęs. Didesne gu
mos darbininkų unijų dalis pa
tvirtino naują darbo kontraktą. 
Likusios unijos nepasiliks nepa
tvirtinusios kontrakto.
x Firestone Tire and Rubber ben
drovės Illinojaus įmonių Bloo
mingtone ir Decature darbinin
kų unijos su trejų metų nauju 
kontraktu yra patenkintos, jį 
priima ir pradeda darbus.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|l«noM galima gauti puikių knygų, kuriat papuoi baf kalelę 

knygų įpinta ar lantyna.
Alaktandrat Pakalnllkis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienų 

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

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

Dr. Kasys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas. Gra
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. -Minkštais virš. $5.00 

PrH. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; n dalis, 225 pst, {rišta — $3,00. minkš
tais viršeliais___________________________ ___ $X00

Hanrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

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

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės ataiminimaJ
170 P«L ----------------------------------------------------—-------- M 0°

M. Gudalls, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 232 
poslapiai —------------------------------------ ——--------------- M-°°

Knygas užsakant reikta pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

1739 3. Halrted St, Chicago, HL 60608. — Tet HA 1-6100

*

. I 73S So. Halgted Street Chicago, Illinois 60608

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. <

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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 namams jsi-

Ilgamečio BALFO pirmininko; 
prelato J. B. KONČIAUS knyga 

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

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

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Taupykite dabar. 
' 4

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio nirmos 
dienos.r ■ -

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantišką ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina S250.

Dr. Juozm B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psl., kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končių*, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija- 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos {vairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidų.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

Įsteigta 1923 metate. ' ’ : Lė TEL. 421-3070
Įstaigoa pietuose kiemas automobiliams pastatytų
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neišeis, kai bus viešumon paskelbtos visos pastangos už-

me, kad šitokiais keliais braidžiojantieji lietuvių toli ne-

Rašo Dan Kuraitis

IŠŠAUK* AMBASADORIŲ I MASKVĄ

jis nieko

Tuesday, August 31. 1976

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

$26.00
$14.00

$7.50
$2-50

vaikščiodavo tarp nukryžiuoto
jų ir stebėjo žmonių mirtį. Mū
sų laikų kryžiai ant dievnamių 
yra ne Kristaus kryžiai, bet jo 
apaštalų: mūsų Romos kryžius 
yra švento Petro kryžius, o ru
sų ortodoksų kryžius-, tai šven
to Andriejaus kryžius, įvestas 
visoje Rusijoje caro Jono žiau-

Kitose JAV vietose: 
metams____

pusei metu ___

Malkavos kaimo' žmonės susi- 
* -r s ■ -

telkė iš keleto Lietuvos parapi
jų: Labanoro, Linkmenų, Kuk
tiškių, Inturkės, Molėtų, Leliū
nų. Mūsų labanoriečių grupė at
vyko į Malkavos dvarų vakare 
paskutinė. Nakvojome savo ve-

N’aujienaš eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. laidžia Naujiena Ben
drovė. 1739 So. Halsted St.. Chicago 
m. 60608. Telef. HAymaiket 1-6100.

Pinigus reikia austi pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu,

Kanadoje:
metams_____
pusei metu —
vienam mėnesiui

Užsieniuose: 
metams ___
pusei metu___
vienam mėnesiui

koslovakijos. Dubčekas patarė čekams nieko nedary- jas pranešinėjo Maskvai, bet jis nieko negalėjo paša- 
ti, kol nebus išspręsta pati pagrindinė problema — 
sovietų karo jėgų išvykimas iš Čekoslovakijos.

Oldrichas černikas buvo pats patikimiausias
bendradarbis. Jis buvo Maskvoj girdėjo pasitarimus]

Ateinantį sekmadienį, rugs. 5 d., 2 vai. po pietų Chi- 
cagos International' Amphitheatre, esančiame S Hals
ted gatvėje, prie 42-os. Iš visų didesnių Amerikos lietu
vių kolonijų suvažiuos apie 2,000 šokėjų, kurie pašoks 
Įvairius lietuvių tautinius šokius. Amerikos lietuviai iš

pabudino mus pirmąją naktį, at
vykusius į, pirktąjį dvarą. Lie- 
.taus lašai barbeno į mūsų veži
mų audeklinius dangalus drąsiai 
bei tvirtai ir nurimo priešauš
ryje. Tuomet mėnulio , vaiduok
liška šviesa ryškino žemės klos
tes, paviduliuodama krūmus.

Dabar buvę baudžiauninkai 
daugumoje, visai beraščiai lietu
viui arba mokantieji tik maldak
nyges paskaityti, pirkę didelį 
dvarą, visai kitais žmonėmis pa
sidarė. Baudžiauninkų žymės iš 
jų visai spėjo išnykti. Apatišku
mas, nerangumas ir abejingu
mas dingo, o asmeniška nauda ir 
šeimų likimas sužadino aktyvu
mą, apsukrumą, veržlumą ir 
darbštumą..

jaunesnių kaimynų ir prašė ma
no senelį Anuprą papasakoti apie 
Malkavos kaimo įsikūrimo pra-

nistiniu laikraščių, o šių metų pradžioje buvo šmeižiama, 
kad Naujienos negarsinančios ruošiamos šokių šventės 
garsinimų. Šis melas buvo iškeltas viesumonė kai atėjo 
pirmas šokių šventės garsinimas, jis buvo paskelbtas. 
Daugiau neskelbė todėl, kad daugiau jų negavo. Naujie
noms buvo paskirtas vienas žurnalistas paruošiamiems 
šokių šventės darbam^ aprašyti, bet tos pačios politikų 
grupelės paskirtas žurnalistas neatsiuntė dienraščiui nei 
vieno rašinio. Galimas daiktas, jog tai buvo ruošiama

sroves ir nuves'

nai 
nės

Lenkų komunistiniai kariai kiekvieną-dieną žingsnia
vo pirmyn, o ilgiausos lenkų gurguolės kiekvieną pus
dienį vežė konfiskuotus čekų turtus į Lenkiją;

Oldrich Svestka, komunistų partijos pagrobto dien
raščio vyriausias redaktorius aršus Stalino, o dabar 
Brežnevo politinės linijos šalininkas, buvo pavaryti 
iš čekų partijos politinio biuro, kai įsiveržė sovietų ka
ro jėgos. Jan Piller čekų komunistų partijos -prezidi- 
jumo narys, taip pat buvo pavarytas iš biuro ir parti
jos. Jiedu buvo Stalino politikos šalininkai, bet čer- 
nik juos pavarė. Nei sovietų ambasadorius červonen- 
ka, nei kiti sovietų valdžios įtakingi agentai nieko 
apie tuos nutarimus nežinojo.

Svestka, išeidamas iš Rude Pravo, įdėjo praneši
mą, kad jis nieko bendro neturi su sovietu karo jėgų 
įsiverdžimu į Čekoslovakiją, kad jis niekad nekur ne
išdavęs Čekoslovakijos reikalų ir kad svarbiausia, jis 
niekad neišdavęs čekų komunistų partijos. O pasku
tinis jo pareiškimo sakinys sakė, kad jis neprašė Var
šuvos pakto valstybių, kad jų karo jėgos įsivedžtų į 
Čekoslovakiją.

Pasirodo, kad sovietų valdžia jų parašus sufabri
kavo. Maskvoje paskelbė, kad Svestka ir PHIer prašė 
šuvos pakto vastybių. kad jų karo jėgos įsiveržtų j 
vakiją, o jiedu niekad tokio dalyko nedarė. Jiedu nu
tarė nieko bendro neturėti su rusų komunistų partijos 
vadais, nes su jais joks susitarimas negalinusias.

,-x i ; | (Bus daugiau) - < ■

Mačiau dar Lietuvoj, kad bau
džiavos laikais žmonės buvo vis
kam abejingi, nerangūs ir ne
veiklūs. Gal dėl to, kad už juos 
spręsdavo kiti ir jiems, neleis
im niekur pasireikšti. Jie buvo 
tokiais prie darbo dvare ir rusų 
vyriausybės ukazų ((įsakų) sais
tomų veiksmų. , -

tuvių buvo remiamės. Tai buvo senų ir naujai atvykusių 
lietuvių pastangos parodyti amerikiečiams, kad lietuviai 
yra kultūringi, kad jie moka didelius darbus vieningai 
veikti, kad į kultūrini darbą yra įtrauktas -Amerikos lie
tuviškas. jaunimas, vyresniųjų noriai remiamas. Reikalai 
pradėjo krypti blogojon pusėn, kai viena politikų grupe
lė Šokių Šventę panoro naudoti saviems politįniems tiks
lams. Jie sulaužė darbo pasiskirstymo principą, pradėjo 
veržtis Į politinę sritį ir visų lietuvių pastangas bandė kre
dituoti tiktai tai mažai grupelei Dr. Kriaučeliūnui teko 
išsijuosus dirbti, kad visas Amerikos lietuvių
grupes apjungtų kultūriniam renginiui. , Kelias yra sunkus. Jis užims daug laiko. Bet esame

Naujienos padėjo ruošti kiekvieną Tautinę Šokių Įsitikinę kad Naujienų paimtas kelias yra -teisingas, pa
šventę. Jos pritarė ir šiai penktajai šokių šventei. Tik mokinantis ir lietuviškiausias, šiandien daugelis jau isiti 
tai jos, keldamos lietuviško gyvenimo negeroves viešu- kino, kad Naujienos niekad nebuvo ir nėra komunisti- 
mon, padarė klaidą. Jos nurodinėjo didingai šokių šven- nės. Daugelis lietuvių, paskaitę kelias savaites -Naujie- 
tei suruošti reikalingą lietuvių vienybę ir kėlė viešumon! nas, Įsitikino, kad jos kelia lietuviško gyvenimo negero-

$31.00
$18.00

$4.u0

Prezidentas Svoboda, grįžęs į Pragą ir turėjęs pro
gos kiek atsigauti po pavojingos kelionės į Maskvą ir 
po “pasitarimų su sovietų valdžios atstovais Kremliu
je. elgėsi tarytum jis būtų Čekoslovakijos prezidentas.

Alksandras. Dubčekas. atsigavęs nūo sumušimų 
Lenkijoj esančios sovietų pariuonienės žvalgybos šta
be, taip pat nutarė kad privalo eiti premjero parei
gas. Jiems buvo užtikrinta, kad sovietų karo jėgos 
bus atšauktos iš Čekoslovakijos, tai jis kiekviena pro
ga kartojo šią svarbią Čekų komunistams ir papras
tiems gys-mtojams. Palys komunislai tuojau įsitikino, 
kad kito kelio’ nėra — išknapštyti komunistus iš Če-

$30.00
$16.00
$3.00

nevyniodamos, kėlė viešumon vardus ir grupeles, kurios" Esame tikri,’kad ir ta grupelė, kuri Naujienas išbraukę 
vieningo darbo, net ir kultūrinėje srityje, nenoru Už tei-’iš lietuviškų laikraščių sąrašo, pakeis savo nuomonę, kaip 
sybės kėlimą viešumon h* teisingus tikrovės aprašymus, | ją keis ir dabartiniai Naujienų kritikai Laikas yra gė
los pačios trumparegių politikų grupelės praeitais me-'riausias mokytojas. Todėl mes ir patariame visiems Betil
tais Naujienos buvo išbrauktos iš Amerikos lietuviškų ’viams, kuriems laikas ir sveikata- leidžia, sekmadienį eiti 
laikraščių sąrašo, nors Naujienos yra daug senesnės, ne-Į ir pasižūrėti, kaip lietuviškas -jaunimas gražiai šoka lie- 
gu šios naujos politikos vadai. Jos yra daug lietuviškes-1 tuviškųs tautinius šokius. <■

miteto garsinimus, kai didelė Chieagos lietuvių dauguma 
Tautinių Šokių šventės gali būti didingos, jeigu jos Panoro paminėti JAV 200 metų Jaisvės .^^klausomy- 

visų Amerikos lietuvių yra organizuojamos, remiamos ir kaip tai padarė politinės grupelės fanatikai.
‘ Tokia pozicija nepateisinama. Netenka stebėtis, kad iki 

šio meto josios autoriai neturėjo drąsos, viešai Amerikos 
lietuviams pasakyti, kodėl jie atsisakė garsinti Amerikos 
■svarbią sukaktį paminėti pasiryžusių lietuvių pastangas. 
Lietuvis, padaręs klaidą, turi drąsos prie jos prisipažin
ti. Jeigu Naujienos būtų panašiai pasielgusios, tai būtų 
prisipažinusios prie klaidos ir dar atsiprašiusios. Bet ne
dėti garsinimo ir neturėti drąsos viešai pasakyti, kodėl 
to garsinimo nededi, jau ne naujienietiška,. ir drąsiai pa-

lietuvių buvo ruošiamos ir anksčiau, bet jos nebuvo ruošia 
mos

Subscription Ratos:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six moHth. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26,00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada >30.00 per year; 
other countries $3L00 per year.

Naujienos nelaiko vienų lietuvių, grupę pateptomis, 
kas keturi metai. Kiekvieną metą tos šventės būda- o kitų pasmerktomis. Naujienos garsina ir aprašo kiek- 

vo didesnės ir puošnesnės.- Ypatingai graži ir didinga vieno lietuvio ar grupės pastangas vienokiu ar kitokiu 
buvo ketvirtoji šokių šventė, kurios organizavimui daug'būdu prisidėti prie lietuvių kultūros renginių. Naujie- 
triuso, energijos ir pasišventimo buvo Įdėjęs Dr. Leonas uos neatsisakė dėti Chieagos Lietuvių organizacijų Kb- 
Kriaučeliunas.

Maconio Alsston Baltimorės gatvės kampe daro gerą 
biznį balionais. Jis tu r į y tiek, daug, kad galėty jį patį 
pakelti. Visi balionai priraišioti stpriais virvagaliais. Par
davėjas tvirtina, kad iš baliony jis uždirba sau duoną. 
Juos mėgsta ne tik vaikai, bet ir suaugusieji kartais užsi
geidžia juos pašaudyti.

— kyti apie prezidentą Svobodą, nes šis visai Cervonen- 
i kos nenorėjo nieko klausyti, o jau apie kalbas ir kal- 

jų bos negalėjo būti. .
I ' Rugsėjo 6 dieną sovietų ambasadorius Červonen- 

{ir “susitarimus”. Jam buvo žinomi, kad ir trumpi,, ka buvo iššauktas į Maskvą. Jis buvo rusų komunistų 
I pasikalbėjimai tarp Dubčeko ir prezidento SvobodosJ partijos politinio biuro narys. Atrodo, kad sovietų 
Jis referavo čeku parlamentui apie Maskvoje vyku- j valdžia rengėsi keisti savo politiką čekų atžvilgiu, 
sius “pasitarimus”. Jis žinojo, kad nieko gero iš jų į Kiekvienam buvo aišku, kad rusai padarė klaidą, bet 
Maskvos pasitarimų negali išeiti. Jis dirbo dieną iri jiems taip pat buvo aišku, kad jie negali leisti Dub- 
naktį, bet pradėjo jausti nuovargį, kurį sukelia tokia čekui tvarkyti Čekoslovakijos reikalų. Jis prižadėjo 
didelė įtampa. Jam atrodė, kad reikalai nesibaigs suvaldyti spaudą, bet kai atvažiavo Tito, o vėliau Ce- 
taip, kaip kai kurie čekai jautė: jis buvo įsitikinęs, 
kad rusai čekams keršys.

Bet keisčiausia figūra visame čekų tautos naikini
me buvo — A. Červonnenka. soviejų ambasadorius Pra
goję Jis turėjo būti informuotas apie visus sovietų val
džios planus ir jų vykdymą. Dalį planų jis žinojo, 

i Brežnevo tikslai jam buvo aiškūs, bet jis nežinojo apie 
sovietų karo jėgų įsiveržimą į Pragą irf kitas Čekoslo
vakijos pasienio vietas, červonenka nieko nežinojo 
apie sovietų tankų nusileidimą Pragoję, jis nieko ne
ko nežinojo apie Dubčeko likimą, jam niekas nepra
nešė, kai sovietų tankams buvo įsakyta dingti iš Pra
gos centro ir pasislėpti soduose ar krūmuose. Sovie
tų karo vadovybė nepasitikėjo civiliais. Jiems Červo- 
nenka visai nebuvo reikalingas. Ų

Nei Dubčekas, nei gen. Svoboda su ambasadorium 
červonenka nieko bendro neturėjo. Pbrą karių jie pa
klausė. koki y3ra sovietų valdžios tik&lai 
negalėjo pasakyti. Jis gaudė žinias & čekų valdžios 
atstovų, visai nedrįstas krėtpfis į sovietų gen^ralns ir 
pulkininkus. Ambasados šnipai jam pranešdayo vieną 
kitą įvykį, jis atidžiai seke Tito ir aucescu kalbas Ceir

(Tęsinys)
Mano atmintyje, kažkas apie 

1907 metus, Riasnos klebonas 
Lėtokas susirgo ir kažkokio kai
mo numirėlio laidoti atvyko vi
sos parapijos klebonas iš Ra- 
domlio; kun. Budrys. Jis, atkal
bėjęs maldas prie kapo, prisiarti
no prie kapinių kryžiaus, saky
damas: mūsų lietuvių praeitis
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žiaus. visi galai lygūs. Lietuviai 
katalikai, prisimindami Kristaus 
Atpirkimo paslaptį, gerbia šį 
simbolį — Kryžių. Krikščiony
bei įsigalėjus Romos ir Bizanti
jos valstybėse kryžiavimas bu
vo panaikintas, nes tai. buvo sa-Įžimuose.' Griaustinis’ su žaibais 
votiška kankinimo aistra bei gė
rėjimasis kitų kančia.

Kiekvienas statomas kryžius 
turi būti gražus, stilingas ir ne
reikalingas pašalinių pagražini
mų — simbolių: sadučių, mė- 
nulių/bei omegų. ’ '

Kryžiaus prasmė aiški, o puoš
menys tikintiems bereikšmės. 
Saulutės į mūsų' kraštą atneštos 
iš Italijos pranciškonų ar jėzui
tų. Mėnulio delčios iš Rusijos 
per Unitų Bažnyčią, net .ir mūsų 
Dievo motina Aušros vartuose 
uždėta ant jauno’mėnulio atmai
nos.
Kaip lietuviai pirktame dvare 
kūrė lietuvišką Malkavos kaimą

Kartą, kiek prisimenu, 1910 
m. pavasarį pas mus susirinko

lotynais. Priešistorikai sako, 
kad lietuviai atėjo iš Azijos pie
tinių Juodųjų jūrų pakraščiu, 
o ten buvo tos sritys apgyven
dintos Afrikos baltųjų žmonių, 
ir tur būt, buvo jų valstybė Ly
di ją, kur gyveno turtuolis Kre
zas. Aš priešistorijos nestudija
vau kunigų akademijoje Pera- 
pilyje, todėl daug ko pasakyti 
negaliu apie tuos laikus. Bet 
kažkur lietuvių susidurta su. Mė
gai itin e .kultūra, nes žemaičiai 
darymies stabus, vadina juos 
mengirais. Pagaliau. Romos 
viešpačiai — lotynai mengiriš- 
kus kapinių stulpus panaudojo 
nusikaltėliams bausti, tai žiau
ri bausmė — kryžiavimas. Bu
vo daromi nesunkūs mediniai 
stulpai, o ant jų dedami atplau
ti nuo to stulpo pagaliai- Nusikal
tėlio rankos buvo kalamos prie 
pagalio, o kojos prie stulpo ir 
tas pagalys buvo uždedamas 
ant to stulpo. Tų laikų žmonės

nes, nes jos visą laiką dabojo visų lietuvių n 
vienos mažos, ir agresyvios grupelės reikalų.

aucescu, tai visos jų kalbos buvo atmuštos čekų spau
doje. Maskvai tas labai nepatiko. Ji negalėjo suprasti, 
kad tam pačiam Duhčekui reikėjo persitvarkyti, pa
taisyti sveikatą ir paimti valstybės vadeles į savo ran
kas.

Šitas sovietų karo jėgų įsiveržimas, vėliau nutari
mas atšaukti sovietų karo jėgas iš Pragos, leidimas 
Dubčekui ir Svobodai tvarkyti visus reikalus, sukėlė 
didžiausią konfuziją čėkų komunistų eilėse. Dubčet 
ko šalininkai, kurių buvo 'didelė dauguma, jautėsi lai
mėtojus, tuo tarpu mask viniai komunistai jautėsi la
bai pasimetę. Jie negalėjo remti Maskvos, kada ji pa
ti nežinojo, kur ji eina ir ko ji nori.

Dar labiau juos erzino vokiečių ir lenkų karo jė
gų įsiveržimas į Čekoslovakiją, o jie veik visi lapo 
dubčėkiniais komtmistais, kai pa tynė, ką vokiečių ir 
lenkų karo jėgos darė Čekoslovakijoje. Jie negalėjo 
suprasti,:i»ip komunistų,vadovaujami vokiečiai ga
lėjo'su čekais elgtis, kaip pačiai, "kai k nuimsatvejais 
vokiečių kariai elgėsi afšiau, negu naciai. Naciai gau-< 
dę žydus, o vokiečiai gaudė čekus komunistus ir juos- 
tardė, klausinėjo, kankino ir vežė į Vokietiją o lenkai

plačiausiai aprašė anksčiau lietuvių suruoštas šventes, 
Naujienose bus apsčiai rašinių ir apie šią penktąją šokių 
šventę. ’

Naujienos yra įsitikinusios, kad didesnieji renginiai 
privalo būti visų lietuvių rengiami šis principas privalo 
būti taikomas, ne tiktai šokių ar dainų šventėm, bet jis 
privalo būti taikomas ir politikos srityje. Lietuviai pri
valo būti pakankamai pakantrūs, kad galėtų išklausyti 
ir savo kaimyno nuomonės ir turėtų pakankamai proto, 
kad išmoktų vieningai dirbti Kai visi imasi organizuo
tai dirbti bet . kurio didesnio darbo, tai jis leng^'iau pada
romas, • gaunama tikslesnė pajamų ir išlaidų kontrolė, ir 
visuomenės sudėtos aukos eina ne vienos grupelės neaiš
kiems tikslams, bet eina visų lietuvių laisvės kovos ir kul
tūros reikalams. :

DUnraščU kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

meta my__________________$30-00
pusei metu ___   $16.00
trims mėnesiams ________ $8.00
vienam mėnesiui _______ _ $3.00

davo.
Vežimų įnamiai kyščiojo gal

vas iš po vežimų dangalų saulei 
tekant, čia niekas nerado tė
vų rūpestingai sutaupytų paliki
mų. Visa manta tilpo vežimuo
se. Visi turėjo sunkiai ir kant- 

dirbti ir kovoti už kasdieni- 
duonos kąsnį.

PRIESPAUDOJE IEŠKANT LAISVĖS 
Kaip lietuviai pirko Malkavos dvarų Rusijoje 

Ig Andriaus Ryliškio atsiminimų knygos “Fragmentai 
iš praeities miglų”

Senelis su lazdele priėjo prie 
stalo sakydamas:

-— Prieš mano akis praslinko 
Malkavos lietuviško kaimo įsi
kūrimas. Mačiau per 25 metus 
įvykius, tadėl galiu jums papa
sakoti savo asmeniškus įspūdžius 
bei išgyvenimus.

Malkoviečių gyvenimas slin
ko ne tik darbštumo ženkle, bet 
'nutikdavo ir menkavertiškumui. 
Pasitandndavo kaimynų barnių, 
nors visiems žinoma, kad tam iš
minties ir sumanumo nereikia. 
Juk lengviausia plūstis. Visoki 
vaidai ir nesantaikos įsižiebda
vo, tai gęsdavo vienoje bei kito
je formoje. Tai vis žmoniškosios 
prigimties savybės.
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DR ANNA BALIUNAS
Am>V, ausų, nosies

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). TeL LU 54446 
Priima iigomua pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
- Ttlcf. 695-0533

Fex Valley AAedical Centą? 
860 SUAAMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
z Ofisas: H Em lock 4-5649 

Relict: 388-2233
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antram. penKtadiem nuo 1—5. tree, 

ir sestad. Ūktai susitarus.

DR. PAUL V. DARG1Š 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikai 
Medicinos direktorius.

193* S. Manheim Rd., Westchester, HL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ix 

kas antrą šeštadienį -8—3 vai.
TeL: 562-271? arba 562-2724

^6

* Pirmą Anurikojv bu- • Prancūzijos žymus meno ■sS<*«**********«********y*ai*»»#,**«***w»****i»ow«*»^»At^wa(^
vo nustatytas mažiausias 2o Klodas Vilergas, pabu-j $YEHTO RAjTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

(tų valandinis atlyginimas 1938 
m. Po metų jis buvo pakeltas 

Maskva (real). Pradėjus So- Apklausnėjant studentus pa-'iki 30 centų. 1956 m. buvo ma- 
yietiįoje tirti bendruomeninio tirta, kad jie mielai tuoktųsi jei žiausiu Atlyginimu doleris va- 
gyvenimą formas, moksliniu- medžiaginės sąlygos pagerėtų’o dabar iekė neĮ 
kai atliko visą eilę sociolognuųl ir iei butui gauti nereiktų po - KT . , ,

• ■ "'■*’ -- $2.30. Numatoma, kad 1977 m.
mažiausias valandinis atlygini
mas bus $3.

Šeimų planavimas Sovietų Sąjungoje
Dar viena bolševikų genocido priemonė 
pavergtoms Pabaltijo tautoms naikinti

tyrinėjimų, kurių rezultatai yra 
j tokie, kokių markaizmas-leni- 
nizmas nenumatė.

Visuomenė susideda ne tik 
iš pavienių asmenų (individų), 
bet ir iš bendruomenių, kurių 
svarbiausios >Ta tautos ir šei
mos.

Tautybių klausimą Leninas 
tikėjosi išsprendęs, sovietų liau 
džiai pripažindamas kultūrinę 
autonomiją, tačiau pasirodė, 
kad ne rusiškosios tautybių 

e -grupės tuomi nesitenkina. Jos 
nori dalyvauti valstybės val
džioje, kas pas kaukaziečius ir 
Vidurinės Azijo turkmėnu gen 
tyse ypač pasireiškia. Maskva 
tose srityse buvo priversta kie 
to partinio pažabojimo vade
les atpalaiduoti ir kompetenci 
jas perleisti.

Besvarstant tas problemas, 
tyrinėtojams teko susidurti su 
įvairių tautų skirtingomis pa
žiūromis į šeimą ir vaiką. Nors 
Sovietijoje viską valdo ir tvar valstybės konstitucija? -vadina 
ko' viena kompartija, žinoma, 
su tautinių partijų sekcijomis,

daug metę laukti. Klausinėjant 
apie vaikus, atsakoma, kad vai-

kiną, kodėl sovietuose, kur -vie 
nas ar abudu šeimos partneriai 
turi akademinius, laipsnius, tik 
vienas vaikas yra arba nė vie
no nėra. J. Pr

IŠ TAUTINIŲ
ŠVENČIŲ ISTORIJOS
Naujieną rugp. 10 <L numery 

išspausdintasis A. Kelmučio ra 
šinėlis' “Kiek dabar mes turi
me savo tautinią švenčią?” rei
kalingas pataisos ir papildymo.

Steigiamojo Seimo šventė ge
gužės 15-toji 1927 metais A. 
Smetonos valdžios dar nebuvo

vo švenčiama ir 1928 metais, 
bet jau nėbevadinta Steigiamo
jo Seimo šventė. Tą dieną pa
naikinta 1922 metą konstituci
ja ir paskelbta nauja Lietuvos

vojęs Rusijoje ir lankęs murie- ( 
jus, grįžęs j Prancūziją pareiš-t 
kė: “Daugumos Sovietų Rusi
jos, muziejų geriausi eksponatai 
yra muziejų viršininkai generolo 
laipsnyje”.

•KAITYK PATS IR P F-aGINK 
KITUS SK .IIYT)
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KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Jis yri man pasakęs: Gana tau mano malonės, nes mano jo^a tobu

lai pasireiškia silpnume. Todėl a| mielų noru giriuosi mano silpnybė
mis, kad Kristaus jėga gyventy manyje" — 2 Kor. 12^t į
Brangūs prieteliaį tikėkime, kad ištyrimai, persekiojimai ir sielvartai 

ateina į mus Dievui leidžiant, mūsų naudai Žinokime, kad Tas, kuris rody
damas savo meilę, priėmė mus, suteikė mums dali savo šventosios dvasios ir 
pavadino savo sūnumis ir dukterimis, žino visus mūsų reikalas ir rūpinasi jais, 
ir dėlto leis ateiti ant mūsų tik tokiems patyrimams ir pagundoms, kurios 
tarnaus mūsų aukščiausiai gerovei. Jėzaus Kristaus Apaštalas Povilas, kuris 
lafoai daug kentėjo, dar sako: “Todėl aš turiu pamėgimą savo silpnybėse, 
niekinimuose, varguose, persekiojimuose ir priespaudose dėl Kristaus”.

Visi Žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
rvskii? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILU 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

KEZ.:til 8-0873

DR. W. ciSitt - tiSlNAS 
AKŲSfcKIJAiR MOTERŲ LIGOS 

GlNbKOLOGiNECHIRURGIJA 
. os. Keozie Ave., WA 5-26/0 
Valandos pagal susitarimą. .Jei neat

siliepia, skambinti Mi 3-0ūCI.

CR. A. 6. uUvKKAS 
GYDriOJAS 1R GHIKUKUA^ 
5P£CiAi.TttE AKIŲ LIGQ5 

3TŪ? . west' lU3rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. 'K A. K JUCaTj
4S9-4441 - 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVfc. 
5214 N. WESTERN AVĖ., 

Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso tek: HE 4-1818
Rezidencijos; PR 6-98GI

DR. J. MAKAUSKAS 
GYDYTOJA^ IK CHIKUKVAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 7)st STREET , 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK tlKKAS
OPTOMETRISfAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
inkstų, pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET

Vai.: anwad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telof.: 776-2880 
Naujas rez. telef.: 448-5545

Mužikui

LIUDUI JAROŠEKUI

mirus, žjnonai IRENAI, jos šeimai ir visiems

F«sasga

EUDEIKIGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

ROY SENUKAS
... Gyv. Brighton Parke.

Mirę 1976 m. -rugpiūčio 28 d., 6:30 vai. ryto, sulaukęs 92 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje iigyveno 73 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Frances Todd, anūkė Camille Zozaski, pro

anūkės — Kerry ir Kristin bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Eržvilko Draugijai, Joniškiečių Klubui, Upytes Klubui, 

Lietuvių. X-Minierių Klubui ir Chieagos Lietuvių Našlių, Našliukiu ir 
Pavienių Klubui

Kūnas pašarvotas Eudeikis, Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 South 
California Ave^

Trečiadienį rugsėjo 1 dieną 10:00 vai ryto bus lydimas iš koply
čios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. ROY SENUKO giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

- ' — :•: Nulūdę: lieka:
Duktė, anūkė, proanūkės.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas Gaidas ir Geraldas Daimid. TeL 
523-0440,

TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
moji' 1928 metų konstitucija.

1928 metai buvo pirmojo ne- 
tačiau ji nepajėgė žmonių gal- priklausomybės dešimtmečio su 

kaktuviniai metai, atžymėti pa- 
Bendros valstybinės skaitlį- | radais ir nepriklausomybės me 

nės čia nieko nepakako: Sovie
tų Sąjungoje gyvena 60 milijo^- 
nų šeimų, kiekvienoje (vieno
dai padalinant) po 3.7, tai yra, 
po nepilnus keturis šeimos na
rius. Kasmet Sovietijoje apsi- 
veda 2.5 milijono porų, iš jų 
230,000 antrą kartą, o gimimai 
svyruoja apie 4.5 milijonų, me 
tuose. Ne -rusiškosios tautos j 
rytus nuo Uralo, Kaukaze, Už- 
kaukazyje ir Vidurinėje Azijo 
je daugiavaikėj, „šęmęios. laiko
mos aukštoje pagarboje, daug 
vaikų yra jų pasididžiavimas. 
Prie, to verčia instinktyvus no
ras prisidėti prie savo tautos 
tvirtumo ir siekimas turęti dau 
giau įtakos. Rusijoje ir Ukrai
noje industrializacija iššaukė 
gimimų skaičiaus sumažėjimą. 
Pabaltijo tautos linksta į vie- 
navaikes šeimas... ‘

Sociologai jų tarjpe žymūs 
mokslininkai kaip 'Anatolij 
Cbarczew bando tokį skirtin
gą vaikų , pomėgį aiškinti kaip 
skirtingą supramonėjimo ir su 
miesčionėjimo laipsnį. Tuo bū 
du jie išsisuka nuo genčių, 
kaip visuomenės junginių pri 
pažinimo, kas prieštarauja 
(komunizmo) mokslui. Ir ta
čiau, kiekvienas naujas gyven
tojų 
kad 
yra 
ma. kuri tautinės substancijos Į 
pakeisti negali. / r.

Dabar bus bandoma, skati
nimais tuoktis ir sudarinėti šei 
mas, vaiku darželiais ir prieš 
mokyklinėmis mokykfbmis maž 
vaikės ar bevaikes šeimas pa
skatinti į “pfodaktingumą”. 
Kad ta priemonė pasisektų, jų 
nuomone reikia pakankamai 
pastatyti didesnių gyvenamųjų 
patalpų (butų) ir išplėsti me

dicinos aprūpinimo tinklą.

vosenos uniformuoti.

suskaičiavimas parodo, 
marksizmas - leninizmas 

tik išorinė gyvenimo for-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tat: PR 8-1223
OFISO VAU: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai v&ic Sesta aie- 
niaia 2-4 vai po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOP ED AS4> ROT EZISTAS 
Aparatai ■ Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba Kefom. 
(Arch' Supports) ir t L

2850 West 63rd St., Chicage lit. 60629 
Talofu PRotpect 6-5064

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiau*!?* 2*146 Ii xxtks

piq papuošimui ir sezoninės 
-^„. kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT* *.*2 f?AS)

DAUBARŲ SŪNUS

5525 So. Nariam A«m. — 586-1220

Apdraustas per kraus tymai 
II {vairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: F Rentier 6-1882

p—deaeewfae ■ ■■ iim . i , t
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

REMKJTE TUOS th/NJERTOS. 
KURIE GARSINASI

54-43 WEST Mr<J SfftĖET 

Telefone): PR 80833 Ir PR B4»?4

dalių derlium. Naujai paskelb
tos konstitucijos įžangoje sako
ma, jog respublikos preziden
tas, pritariamas viso ministe- 
rių kabineto, “susirinkusio iš
kilmingąjį posėdin kariuomenės 
šventės dieną, 1928 ih. gegužės 
mėn. 15 d., su padėka pami
nėti žygių, padarytų per dešim
tį metų Lietuvių Tautos, ypač 
jos. vaikų, ginklu apgynusių ne 
priklausomą Lietuvos likimą ir 
nuolat esančių jos : sargybojey 
nusprendė paskelbti ^Šitokią Lie 
tuvos- Valstybės Konstituciją”...

Be- abejo, kai Steigiamojo Sei 
mo priimtoji konstitucija -nai
kinama, tai ir seimo-šventė nau 
jos konstitucijos įvade perkrik
štyta į “kariuomenės šventės 
dieną”, vengiant Steigiamąjį Sei 
mą ir bepriminti.
Tačiau, net ir konstituciniame 

akte gegužės lotoji pavadinta 
kariuomenės švente daugiau ne 
bebuvo švenčiama. Kariuome
nės švęptę apsistota švęsti lap
kričio mėnesį, o tautos šventei 
1929 metas parinkta rugpjūčio 
15-toji — žolinė. _

Tautininkų valdžios propa- 
[ gandistai visaip aiškino reikalą 
turėti atskira tautos šventę, ku 

[ra esanti tinkamiausia Žolinė, 
nės tą dieną daugelis lietuvių ir 
taip ją švenčia. Deja, propagah 
distai ir tos Šventės sumanyto- 

[ jai apsiriko. 1929 metų tautos 
šventės, rugpjūčio 15-tos, para
dai išėjo labai blankūs, nes mo 
ksleiviai , šį kartą nedalyvavo, 
kadangi mokyklų atostogų me
tu jaunimas išsiskirstęs.

Prireikė ir vėl švenčių ir po
ilsio dienų įstatymą keisti. At
sirado auksinė proga Žolinės, 
kaip tautos Šventės, bė sarma
tos atsisakyti — 1930 metai pa
vadinti Vytauto Didžiojo Me
tais ir rugsėjo 8-toj i paskelbta 
ir išreklamuota tautos švente.

Teisybę A. Kelmutis rašo, jog 
j daug kam toks Švenčių kaita
liojimas nepatiko, nežiūrinLkad 

[naujoji tautos Šventė rišama su 
planuotu Vytauto vainikavimu. 
Tautininkų valdžiai orpozįciją 
reikšdami kai kurie,kunigai rug 

[sėjo 8-tą , dieną net tautininkų 
organizacijų vėliavų nenorėda- 

Ivo bažnyčios įsileisti bei dary
davo kitųkių trukdymų supla
nuotai iškilmei.

Kai tiek daug kartų švenčių 
įstatymas kaitaliotas, tad ne
nuostabu, jog ir datos užmiršta 
mos. Faktas, jog 1927 metais 

.-IhigsėjO 8-toji dar nebiivo tau- 
| tos švente vadinama., to labiau 
I ji tokia nebuvo 1921 metais, 
Į [kaip tai Antanas Šukys knygos 
|“Du mediniai ir trys geležiniai

I kryžiai” 36R paaekh-
JI ia. Klauseikių

giminėms 'bei artimiesiems reiškiame širdin
giausią. užuojautą ir kartu liūdime.

SLA

Danguolė ir Stasys Šurantai

Monika Stankaitienė

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

jad 50 moty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 
giau kaip SEPTYN1US MILIJONUS dolerių savo apdraus 
uems nariams.

-r-, didžiausia - lietuvių fraiemaline organizacija — duoda gyvy 
bes apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUS1 VLEr

> 'NĖJIMAS neieško pelno, o teiKia patarnavimus savitarpines 
pagalbas pagrindu.

— Jau tun daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdrauda tikrą ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gau 
gauti ivainų klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00.

SI.A -— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdrauda 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

— AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ ir draugu y na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $200 
į metus.

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkite* į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SLA

SLA
SUSIVIENIJIMO darbus

Gaueile spausdinta* informacijas,

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 100(11

jeigu paraAysit;

PLIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juous Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija, Išleu 
t* Chicagoje 1366 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da 
1hį: žetries ūkio švietimo problemos ukininkų krašte. U dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje,

Autorius sava žodyje rašo: “Jei Liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi 
mų ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
Ir prilygti pačiomš iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lieturių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ua> 
n inkai arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti neoe^inon pertrauktu Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai štah žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli 

ūmai Tėvynei UetuvaT. ? U '
Knygos 300 puslapių su daug vatodeHo Ir lentelių, kaina tik $5.00 

Gaunama
čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HAL&fci) STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

pdĖpalne.

NARIAI:
Chieagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. L1TUANTČA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

t ‘ PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
> (tACKAVVICZ)

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

So. HALSTED STREET Phone: YArds 7*1911



— Marija Smilf/ienė iš mū~ 
s'.į kaimynystės įteikė adminis
tratorei Kristinai Austin pat
rauklią dovaną Laimės šuli
niui Naujienų piknike, kuris 
bus rugasėjo 12 d. Polonio Gro 
ve, 16-ta ir Archer Avė. Visi 
kviečiami šiame piknike daly 
vauti. Svečių malonumui bus 
paruošta skanių valgių ir« ge
rų gėrimų, šokiams gros J. Jo
niko orkestras, bus valso, pol
kos ir tango konkursas. Galį 
praturtinti Laimės šulinį atlie 
kainais dovaniniais bei 
dingais daiktais ir rankdar
biais prašomi skambinti Kris
tinai Austin, tel. 121.6100.

ir vaiku (’ėtžcūš. Ihformaęi j as-- 
teikia 1'ciesc Gečienė, telefo
nas, t>77-15Xl.

Sol. Dana- Stankaitytė, 
Stc.sy.s Baras ir Jonas Varnelis 
taip pat muz. Alvydas Vasai- 
lis pakviesti dalyvauti LB Cle- 
velaiuio apylinkės Tautos šven 
tės minėjimo didžiajame kon
certe rugsėjo 11 d. 7:30 vai. vak, 

[Nekalto Prasidėjimo parapi- 
I jos salėje. *

nau-

— Aleksas Urbonas ir Jonas 
Valauskas iš St. Petersburg, 
Fla., pratęsė iš anksto be ragi
nimo savo prenumeratas ir kar 
tu su gerais linkėjimais prisiun 
tė po $4 Naujienų paramai. 
Tos apylinkės tautietis užsisa
kė Naujienas 3 mėn. tinkames 
niani susipažinimui todėl pa
vardės prašė neminėti. Dėkui 
visiems.

— P. Peškaitieuė iš Marque
tte Parko apylinkės išvyko j 
Royal Acres Retirement Villa
ge, Tinley Park, Ill. Ignas An-
drašiūuas iš šiaurines miesto 

į apylinkės apsigyveno Gage
Parke. “į,? - ; i

GEN. DAUKANTO JŪRŲ
ŠAULIŲ KUOPOJE

Sudaryta ligonių lankymo 
tarnyba iš moterų vadovės U. 
Zinkienės, tel. 776-7579 ir š. V. 
Galecko, tel. — 376-8095. Ligos

i Dr. A. J. Gusenas . ' g.

• Vitaminai A. B. C. ir D. Būtini Mityboje | 
tojo gydyti naminiams paukš 
čiams, sergantiems polyneųri- 
tu (dirgsnių uždegimo liga) ir 
jam pavyko juos pagydyti.

Tada jis savo išrastais vais
tais pradėjo gydyti ir žmonės, 
sergančius beri-beri liga, ir jie 
pasveiko. Tuomet gydytojas

k Gydytofai McCullum ir Su
mmons patyrė, jog nustatant 
kasdieninę mitybą, galima re
guliuoti' augančių žiurkučių 
amžių. To palies galima pa
niekti ir ,su augančiais vaikais. 
-Tbiinieąii bandymai įrodė,;kad 
mityba ir gyvenimo aplinka

REAL ESTATE F <3 R SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

REAL ESTATE Ml 
žemė — P^r<

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERM 
IB* ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIM

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Įniilemiaųr žmogaus amžiaus il Fragk'savo išrastąjį vaistą pa- 
vaistą pavadino vitaminu, ku- 
rį'vėliau pavadino vitaminas 
B. ' Vi

Kiek vėliau gydytojai i Mc
Cullum . ir Davis, tyrinėdami 
pieną ir sviestą, surado vitami 
ną Ą. šio vitamino yra ir auga 
luose. Jis gaminasi augaduose 
saulės šviesos spindulių įtako
je. Jo yra daržovėse, morkose, 
riebaluose, inkstuose, jaknose 
ir t. t. Jo spalva panaši į dar
žovių, vaisių aliejų. Viršutinio 
se kopūstų, salotų lapuose yra 
daug vitaminų A. B. C, bet jų1 
viduje, taip pat ir salierių, vi
taminų^ beveik nėra.

bet'buvo-surasta, kad jie.lui'i ■-vilamin0 A vra jabai daug, r -a
. -. . .v i 2 PO 5-MŪRINIS. Centrinis sildy-svieste, grietinėje ir pavirsutl- mac 2 masinu garažas.

nėję pieno dalies padengime.] 52^Xn!rT S29>92°-.
5 Į Daugiausia, jo gaunama is jvąi paiamu per mėn. Brighton Parke, 

rių žuvų jąknų aliejų. Jį išs- S28.000.
kiria ir konservuoja. Tas alie 
jus dar turi ir kitą svarbią vi
tamino D dalį, kuri skatina 
vitamino A veiksmą. Yra ir 2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878 
kitu; gamtos šaltinių, kurie tei
kia mažesnius vitamino A kie 
kiuš^ kaip tai žemesnių .rūšių 
augalai ir jūrų žuvys.

Vitaminas. A žmogaus kūne 
palaiko visų organų normalų 
veikimą, taip pat skatina ir 
bakterijų veiksmą žarnose. Vi
taminas A yra labai tampriai 
susijęs su vitaminu B. Beja, 
prie vitaminų dar prisideda ir 
mineralinės druskos, kurios nū 
stato'žmogaus kūno kaulų ir 
dantų tvirtumo pagrindą.

Trūkstant sudėtinių vitami
nų dalių kūne, vaikų augimas 
sutrinka, kūnas praranda ats- 
naruma, o tas atveria duris 
įvairioms limpančioms ligoms. 

Dažnai esti, jos nuo vitami
nu ir mineralu trūkumo, kūdi
kio kaulai, kremzlės ir danfvs 
subręsta ir išnn<H mt^Vsti. sH Knygos kaina $3.. Su legalisko- 
nni. 'inos neitai nuveikia nrryi mis formomis — $3.50. 
mo huVferiios. kuriu burnoie 
vrū miluonu TniTiionai.

Vitamino A trūkumas sm/a- 
Ihia ir kūdikfu re^ėiima. Nū- 
Hięn Amerikoje vra sausus Ine 
kis. vaiku silpno reseiimo i§{^v’

* m ■ *' •
mažu dienu! Tik pradčie lan- 
kvti mokvkla. g jau knvgoie 
neįžiūri raidžhi, turi dėvėti 
akinius. Tėvams labai skaudu, 
kuomet jų vaikai silpnai mato 

žiūrėjo i tai labai abejingai, jau iš mažu dienu!

gumą. i
Deją, įjyosta mitybų ir sun

ki gyvenimo aplinka, tai pa
grindinės daugumos įvairių li
gų priežastys. Tai sutruippipą 
amžių ne tik žmonių, bet ir 
žemesnės rūšies gyvūnų. Beje, 
skūrfeiaF gyvenantieji neturi 
progos ifaudotis gamtos teikia
momis dovanomis.

Dr.v MeCarrison, gyvenda
mas Malajų salyne ir daryda
mas mitybos tyrimus , turėjo 
progos patirti vietos žmonių 
sveikatos stovį. Tie žmonės daiy 
ir. nūdien, labai atsilikę nuo 
šių dienųjrūi iuros ir progreso,

— Zigmas Žiupsny# iš Mar
quette Parko : 
lūs lietuviu sporto organizacijo 
se, yra LSK Neris jaunių tink
linio komandos treneris. Ko
manda yra Chicagos miesto’ 
čempionas. Joje žaidžia: R. 
Gorskis, A. Donskis, V. Martin, 
kus, V. Matusevičius, V. PoduI 
ka, T. Stubich ir R. 'žiupsnys.

— Lietuvos Dukterų Draugi
ja ruošia daugelio dailininkų'dvila, vienas iš kuOpos atsteigė- 
kūrybos paveikslų ir meniškuoju, Mykolas Mikėnas ir Pranas 
rankdarbių išpardavimą rugsė Adomaitis. Naujai į kuopą pri- 
jo 3-5 d. Jaunimo centre. Atvy- imti: Gertruda Martinkienė, Ak- 
■kę į Tautinių šokių šventę ir, vile Maletienė, Balys Damulis,; 
eikagiškiai taip pat turės pro
gos aplankyti Prancūzijos lie
tuvių dail. Bronės, ir Vytauto 
Kasiulių kūrybos parodą Jau- kropiamas į šeštadienį - 
nimo centro galerijoj. Paroda J0 4 d-» Union Pier, Lietuvą tau 

tiniuose namuose vasaros pasi
linksminimą—jūrininkų šokius, 
prie puikaus Ąžuolo Stelmoko 
orkestro.

apylinkės, veik-|atveju ŠauHa? Prašonii tuoiau 
pranešti kuriam valdybos na
riui arba vienam iš ligonių lan
kytojų. \ '

Visi kuopos šauliai iki rugsė
jo mėn. 15 d. . prašomi įsigyti 

i naujus nario liudijimus, krei
piantis į valdybos iždininką V, 
Navicką, 832 West 33 St. Chi
cago, Ill. 60608, tel. 247-1459. : 

Į kuopą sugrįžo: Kasperas Ra

PETHAS KAZANAUSKAS, Preziceutaj

2212 Vr. Cerm?ik Roa? Chicapo LV Virgiui*

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS - VALDYMAS - 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

j VtSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACĘVICIUŠ — BELL REALT
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie' Ave. — 778-21

Rima L'tarienė ir Vitalis Uta- 
ra.

Dabar Didžiausias dėmesys
- rugsė-

— Philadelphijos V. Krėvės 
lituanistinė mokykla pradės 
mokslo metus rugsėjo 11 d. 
10 vai. ryto pamaldomis šv. 
Andriejaus bažnyčioje, o po 
pamaldų parapijos mokykloje 
bus mokinių registracija ir pa 
mokos. Prie mokyklos bus lie
tuviškai nemokantiems klasė nas ir Kazys Skaisgirys.

veiks iki rugsėjo 6 d.
— Rašyt. Danutė Bindokienė 

yra 5-sios Tautiniij šokių šven 
tės suvenyrinio leidinio redak
torė. Redakcijos komisiją su
daro dail. Ada Sutkuvienė, Ju
dita Džiugaitė, Jonas Bagdo-

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted Ff„ Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320 

V. V A L A N T I N A S

.Važiuojantieji savais automo 
biliais į šokių šventę iš Windso- 
ro, Detroito ir kitų pietryčių 
vietovių į Chicagą, kviečiami 
lietuvių vasarvietėj Union Pier, 
Michigan, prie 94 greitkelio,, 
apie 100 mylių nuo Chicagos 
sustoti, liksmai praleisti šešta
dienio vakarą ir čią pernakvo
jus, ryte važiuoti į 'Chicagą 
tautinių šokių šventę.

Lapkričio 13 d. Vyčių salėje, 
įvyks kuopos plaukiojimo sezo
no užbaigimo balius su šokiais, 
vaišėmis ir menine programa..

MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairią prekių. 
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

laiMi

• Singapūro visuomenė pra
dėjo kovą su kudliais ir apsi- 
ledūsais. Įstaigose • ir privačio
se krautuvėse, .restoranuose ir 
kitus yra iškabinti užrašai: 
“Kudliai ir nesiprausę aptarnau
jami paskutinėje .vietoje”.

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

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

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 meta. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoj* už Lietuvos ir pavergtą lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju Jgalio-

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Jn bendras Institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalu renesanso.
DAINUOJA: Chicago!# Ir Kanadoj# matam# — $30.00, pu##* metų — S1S.00, 

trims mėn, — S850, vienam min. S3.00. Kitos# JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — S14J50, vienam mėn. — Užsieniuo
se —w $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama aavaltf nemokamai, 

^rašema naudoti žemiau esančiu atkarpą.

NAUJIENOS, 
39 So. Halsted St, 

Chicago, Hl. 60608

LAIKRODŽIAI IR BRANGEMYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

WA WEST 69th STREET 
Tei<fj REpublk 7-1 Ml

Z

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archvr Ava 
Chicago, III. 40632. Tat YA 7-5980

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

Lietuvių kalba: \aidien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
’•00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

tvirtą kūną, yra sveiki ir sens
ta negreit. Taip pat jie nesirg 
davo tokiomis ligomis, kaip 
skrandžio -negalavimais, žarnų 
žaizdomis (ulcers), votimis, 
aklosios žarnos uždegimu ir yė 
žiu. J'

Praleidęs apie dešimtį metų 
tyrinėdamas ligų priežastis ir 
grįžęs į kultūringą pasaulį la
bai nustebo, radęs tiek daug 
žmonių, sergančių nepagydo
momis ligomis. Jis greitai priė
jo išvadosį kad vadinami ne
kultūringi žmonės naudojo na 
turalų, nesužalotą cheminių 
konservų maistą.
. Motinos savo kūdikius mai
tino krūtų prienu. Augantieji 
vaikai ir užaugę žmonės 'vai
tojo gamtos išaugintą ir ndrma 
Ii ai išsirpusį maištą/’ pieną, 
kiaušinius, mėsą, medų, pilnų 
grūdų maltą duoną, : šviežius 
vaisius ir daržovės. Savaime 
aišku," jogŲ;£ivfIizuptų šalių 
žmonės, o daugfaušia biednuo 
menė, skurdė ir varge gyve
nančios žmonių minios, netu
ri ištekliu nirkti geros rūšies 
maisto,, kuris vrą būtiniausias 
gerai sveikatą/palaikyti. .

Todėl daugumo ir sersa -vi
daus kūno lisomis ir nuo jii be 
laiko miršta. <’: - z

Žinoma, kad užsimes kū 
dikis turėtu būti maitinamas 
savo motinos pienu, nes ir že
mesnės rūšies gvvūnas negali 
be to gerai augti. ; ■

Beje, pieno sudėti ir jos sa- 
wh.es Dradoio tvrinėti anglų 
wdvtojas Hopkins. .To kolegos

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

Insurance. Income Tax

BUD7S REAL ES
PIRKSIT PARDUOS 

woMOsrr.
ĮVAIRŪS drauda

Maloniai jums patari

BALYS BUDRAF
4369 ARCHER AVE. CHJ 

Tel. 254-5551
-X35-TA IR ARCHER i 

TėL 257-5861

• Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Ma$»!ewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pūdomi pilietybės pra- 

, šymal ir. kitokį blankai.

AR JAU PASIDARĖTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knygą -y; . . ’ - -

KAIP SUDAROMI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma '‘Naujienų’ administracijoj,

Užsakymus su Money orde
riu siusti ^“Naujienos”. 1739 S. 
Halsted St. Chicago Ill. 60608.

akydami, jog Hs ieško to, ko
nebuvo pamėtės. Tuo pačiu .ir kiti bendrai konstatuoja, jog 
metu ir svdvtofas Frank tyrinę be vitamino A organizmas ne
to išsunktus skvsčius- ir ryžių įgalėtu pagaminti - pakankamo 
ir mielių. Tą skystį jis pavar- kraujo kiekio. Dėl trūkumo vi

Gvdvtojai KesleĄ McKinzie

; t— Narnienas užsa
kyti telefonu . drflmhinjmt , nd- 
ministraciiai <J»rbo valandomis. 
Taip r*t kviečiama skambinti 
arba rašv*5 prašant siusti susi
pažinimui. Platinimo vaisus 
DiW N^uHenos vrn siunčia 
mos susipažinimui 2 savaite 
nemokamai pggal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

TPrT.

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams!

(Reguliari prenumerata — $10.00)
L* SaHe. PO.. -Manfree! 6^0, 

Cąnat!*

lamino A organizme praside
da mažakraujystė. Savaime aiš 
ku, jog vitaminas A palaikyme 
žmogaus gyvybes vaidina ga
na svarbų vaidmenį. K

. VERTINGŲ NAMŲ GAL

ANT HICKORY KALNO pi 
11 m. 7 kamb-. rezidencija ir 

’ ražas. Savininkas ligonis pa 
§52,700. . .

VIENINTELĖ STILINGA 
9 m. rausvo mūro reziden 
auto garažas. Puikus ridai 
Marquette Parke. $29,750.

MŪRINIS — MEDINIS p: 
mas. 2 butai. Pirkėjui tikra 
Marquette Parke. $29,900.

17 M. DIDELIS 2 aukštu n 
auto mūro garažas. Radiant 
Marquette Parke. $38,000.

2 BUTŲ moderniai irengl> 
už Kedzie. žaliame parke. Vi 
pajamų. Kainuoja $30,000.

4 BUTU mūras prie Maria H 
jas gazu šildymas. Nauja e 
auto mūro garažas. $44,900.

PLATUS LOTAS arti šv. 
ligoninės Pigus. ų;

h v /L L-j U 1
REAL ESTATE

2S25 WEST 71 STREE
Tel 737-7200; arba 737-^

BUILDERS AND CONTRA!
Namu 5tahd<» |r Remer

PETTING CONSTRt'CTI*
7152 South Kedzie Aven 

Natrii namai ir remonto d 
atliekami sulig užsakym 

JULIUS FETINGIS, savir 
778-8165

HEATING AND AT 
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVI 

Chicago. Ill. 60609 Teel. Vl

D t M E S I O 
S?—M M AMfiAUC VAĮBUC 

Tiktai $74 pusmečiui autom* 
. Liability apdraudimas pensini:
I Kreintis:

A. L A U R ė ’ T * S 
4645 So. ASHLAND AVI 

523-S7/S

Demokratijk be partijų
Du totalistai svarstė savo par

tijos reikalus. Vienas sakė:
— šiuo metu demokratija žm-o 

nėse dar yra populiari, todėl mes j 
negalime tiesioginiai ją smerk-' 
ti. Turime tik ignoruoti ar peik- > 
ti poitines partijas, be kurių de-1 
mokratija išnyktu ir mes tik 
vieni liktume valdžioje.

— Bet ką mes turime sakyti 
apie savo partiją? — klausė ant
rasis. Pirmais j tai nė nemirkte- 
l'ėjęs atsakė:

— Reikia sakyti kad mūsų 
partija nėra partija..

(Pavardė ir vardas) ■

STATI FA

iTikslns adresas)

CHICAGO, ILL. 60629 IMSUtAK

• t - • ♦

Didžiausias kaili

State Farm f >re antf CtapAy'i

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. Call Frank Zapolis 

320871 W.95th St.
GA 4-8654

iškirpti tr pritinsti 
ffn vir< nnrMvtiT . ✓

mokesniu

give
•o more will live 677-848$

(bute

SKAITYK IR KITAM fATJ
SKAITYTI

2nd Floor Chicago, HL 6060*

Juozės Vaičiūnienės knygosTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl_ daug paveikslų. 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
derį tokiu adresu: ? , ? • .

Chlca^o>

NORMAN.
BURŠTEII

iDRESAS

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

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

’AVARDE IR VARDAS______________ —

1. NAUJIAHOA, CH*SAGO A, ILL.— Tuesday, Augu* 31, 1976

NAUJIENOS .!;
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

HEART
FUND?




