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INDIJOS IMIGRANTAI LONDONE

Policiją apmėtė plytomis, sužeidė 400 
dalyviy, kelis labai sunkiai

LONDONAS, Anglija. — Praeitą pirmadieni Indijos imigran
tai suruošė didelį Calypso šventą, kurios metu kilo nepaprastai 
didelės riaušės. Bandė Įsikišti Londono policija, bet jį buvo 
priversta bėgti, kai ją pasitiko plytomis, tuščiomis bonkomis ir 
laukiniais šauksmais. Londono policija neturi revolveriu, bet 
tiktai gumines lazdas. Ambulatorija pareiškė, kad teko teikti pir
mąją pagalbą 272 policininkams ir 131 civiliams.

Riaušės .prasidėjo vadinamo- 1 '• =r==i‘ ■ - . -
je putting kalvėje, kur buvo su
sirinkęs. didokas būrys karibų 
salų kilmės muzikų ir daininin
kų.- c Policijai sulaikius kelis ki
šenvagius, sugebėjusius apva
lyti kelis Šokėjus, karibiečiai 
pradėjo mėtyti' plytas Į polici
ninkus. Teko atsiųsti stipresnį 
policijos dalinį, kad suvaldytų

. riaušininkus.
Šuimtie privalės- eiti į teismą

NEW DELHI. _ Indiros Gan- 
dhi vadovaujama Indijos vyriau
sybė paskelbė jos planuojamus 
punktus Indijos konstitucijai pa
keisti, suteikiant'vykdomąja val- 

ir ^aiškinti kuriais sumetimais džia — administracija beveik vi- 
jie kėlė riaušes ir svaidė ak--siškai neribotą galią. Pakeisti 
menis į policiją^ siūloma visą konstitucijos pre

amble (Įžangą) ir 59 paragra
fus. Pakeitimuose nustatomosNiksoną fades liudyti 

narkotikų byloje? 
MIAMI. —; AP praneša, kad 

buvęs prezidentas Richard M. 
Nixon gali būti šaukiamas liu
dininku narkotikų konspiraci- j-j tarpe konstitucijos papildy- 
jos byloje. Kaltinamojo Mit- mus. Siūlomais amendmentais 
.chell WeriBell III advokatas Indijos aukštieji teismai nebe- 
gynėjas pareiškęs, kad Nihso- galės leisti potvarkius, kurie ga
nąs, buvęs Baltiijų Rūmų “plum lėtų “užvilkintij visuomeninės 
beris” Egil Krogh ir buvęs Nik (svarbos reikalus”.

siems Indijos piliečiams, drau
džiama bet kokia veikla, kurią 
valdžia skaito “prieštautiška” ir 
suvaržoma teisingumo institu
cijų teisė prievarta ginti civili
nes teisęs bei teisti įstatymus,

'VYTAUTO BtEtUUAŪS'vadovaujami-^'ATEITIES" šokėjai davė peacfiuę Lietuvių 
Tautinių šokių šventei Chioagoje. ^Paveiksle matome du Bietiajaus mokinius, besisu
kančius pa gap lietuvišką muziką ir radančius amerikiečiams, kaip lietuviai gali gra
žiai-lietuviškus šokius pašokti. Tais laikais^ visi lietuviai padėjo šokėjams išsikovoti 
sau teisę parodyt lietuviškus šok-us amerkiečiams.

jos byloje. Kaltinamojo Mit-

beris” Egil Krogh- ir buvęs'Nik 
šono patarėjas John D. Ehrli- 
chman galėtų paliudyti, jog 
WerBello Įsipainiojimas taria
moje konspiracijoje buvo da
romas geriausiais valdžios in
teresai”. Byla liečia tonų 
riuanos šmugelį.

U. S. Distrikto teisėjas 
ter Fay pasakė, kad jis 
lauks, kol prokuratūra baigs 
kaltinimų, partuošą ir tuomet 
nuspręs ar šaukti Niksoną liu
dininku ar nešaukti. ,

Pietų Afrikoje
SALISBURY, Rodezija. — Ro- 

dezijos aukštasis teismas nutei-

Pagrobė Pietų
Korėjos laivą

SEOUL, Korėja. — šiaurės
Korėjos laivas vakar apšaudė,.
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PADARYTU SUSITARIMU
Maskva nori parodyt: Amerikai ir pasauliui 

savo galią Viduržemio jūroje
WASH1NGTONAS, D. C. — JAV krašto apsaugos de 

mentas penktadienio vakarą pranešė, kad praeitą šeštadie 
vietų karo laivas, nesilaikydamas anksčiau padarytų susit 
sužalojo JAV fregatą Jonijos jūroje. Fregata yra Vidutin 
džio karo laivas, turįs tris stiebus ir galįs naudoti bures, 
tos yra, palyginus, gana greitos. Jos naudojamos dide: 
laivams apsaugotų ir priešui kirsti smargesnius smūgius.

Izraelio farmeriai siekia 
aneksuoti Jordano paupius

Amerikos fregata “Vog 
vėjo Viduržemių vandeny 
šių mylių atstumoje nu< 
Amerikos karo laivo. Vis 
laukiant,-fregata buvo sul 
suduotas i- gai smarkus

Socialinis ligos 
draudimas

WASHINGTON AS. — Sočia-. . 
linis ligų draudimas Madicaidj815’ 
kaštuoją bilijonus dolerių mokes
čių mokėtojams. Blogiausia, jog 
tie kaštai sparčiai didėja vien
kart blogėjant gydymui.*

Senatas yra sudaręs specialų 
komitetą, kuris jau 8 mėnesiai 
kaip tyrinėja Madicaid išlaidas 
ir jo patarnavimą. Net kai ku
rie senatoriai, kaip sen. Frank 
E. Moss, kaip pacientas lanko, 
daktarusį- ligohrnė.št’vaistinės ir 
kitas - įstaigas susiryšušias su 
Madicaid programa.

Tiek senato komitetas, tiek 
ir sen. Moss rado, kad Madicaid 
patarnavimas yra labai nesąži
ningas, nepakankamas, neaty- 
dus ir vienkart labai brangus. 
Sen. Moss sakosi, jog jis yra 
sveikas, bet jam lankantis pas 
gydytojus ir ligoninėse buvo pri
rašyta maišas įvairių vaistų.

Administracijos kabineto mi
tinge, svarstant Madicaid klau
simą, švietimo, sveikatos ir šal
pos sekretorius F. D. Mathews 
pareiškė, kad esama toli prieša
kyje, tyrinėjant Madicaid, ir yra 
jau daroma panaikinti įsigalė
jusį. Madicaid programoje suk
čiavimą bei nesąžiningą patar
navimai

Pasirodo, kad vandenyse 
j sovietų narlaivis pradėję 
' ir savo žvalgo bokštu kirt 
gatai į patį didįjį sraigtą 
gatą pasitraukė į šoną, o i 
dens išlindo sovietų karo 
Pradžioje buvo iškištas 

-žvalgymosi bokštas, gerol 
žalotas, o vėliau iš randi 
lindo ir visas sovietu 
vis.. ' '

Amerikos fregata “Vos 
galėjo plaukti, josios si 
buvo sugadintas. Tuojau 
vandenyse atsirado kiti j 

kos karo laivai, parišo f 
ir nuvilko i Kretos sala 

*■ -f

Įlanką, kur tikimasi pia 
apgadintą sraigtą. Fregat 
ge” yra 3,400 tonu laivas 
aptarnauja 247 jūreiviai 
čiausiai prie sužalotos fr 
buvo kita JAV fregata, v 
ma “Moinester”. Ji buvo 
lių atstumoje nuo “Vogė 
tuojau atsirado greta jos.

Suimti \pinigų 
padirbėjai

CHICAGA. — Keturi Chica- 
gos pinigų padirbimo “specialis
tai” buvo išaiškinti ir suimti, kai 
vienas jų stengėsi parduoti po- 

-licijos agentui padirbtų pinigų 
380,000 dol. sumoje. Suimtųjų 
tarpe yra Alphonse Sumakeris, 
Six Steps Printing Co. darbi-

sė jmirties bausme-8 negrų na-j Pietų Korėjos užveju laivą ir nu- 
čiorialistuš,' Afrikos (negrų) 
Tautinės Tarybos pareigūnas, 
kaltintus sabotažu ir miestų par
tizanų kariškais veiksmais. Mir
ties bausmė nuteistajam auto
matiškai duoda apeliacijos teisę. 
Teisiamieji prisipažino dalyvavę 
Salisbury mieste teroro riks
muose, bijodami, kad už neda
lyvavimą bus kitų nacionalistų 
baudžiami.

Pietų Afrikoje policija vėl nu
šovė du negrus jų gyvenamame 
Soveto mieste. -Policiją pasiteisi
no šaudžiusi į “paprastų krimi- 
nalistų elementą, svaidžiusį ak
menis Į policiją ir Soveto pilie
čius”. Be to, pirmadienio rytą 
tame juodųjų apgyventame So
veto mieste rasti keturi negyvi 
juodieji, spėjama kad buvo už
mušti savaitgalio riaušėse.

Vienas Pietų Afrikos karys 
Bill Anderson po priesaika pa
darė pranešimą apie juodųjų 
kankinimus.

sfrilko jį į šiaurės uostą. Atro
do, kad šiaurės Korėjos karo 
vadovybė turi galvoje vykstan
čius Amerikos rinkimus ir pre
zidento Fordo nenorą, pradėti ka
ro veiksmų, todėl kapliais žudo ninkas, J. W. Johnson, T. G. 
Amerikos karininkus ir grobia 
laisvuose vandenyse žuvaujan
čius Pietų Korėjos laivus.

Komunistai nusivilko Į šiaurę 
laivą ir 23 žmones. Manoma, kad 
be metų komunistai jų nepaleis, 
kaip nepaleisdavo-žvejų iki šio 

jmeto. ? - -

i Sirijos kariuomenė

JERUZALĖ. — Izraelio ka
rna- zriuomenė sutrukdė Hebrono žy- 

Idų naujakuriams okupuoti Jor- 
pe-‘ dano upės vakarinę pusę ir iš

plėsti savo koloniją beveik iki 
kalvų. Dešimt žydų sulaikyta. 
Kolonistai, apie 1,400 žmonių, 
prie Hebrono Įsikūrusios Kiryat 
Arba bendruomenės narių, ban
dė kalvas apstatyti prefabrikuo- 
tais (iš anksto pastatytais), gy
venamais nameliais Izraelio ap
saugo ministeris Shimon Peres 
perspėjo, kad tų'naujakurių ko^ 
lonistų akcija gali priversti prie 
“konfrontacijos” su 50,000 
bu Hebrono gyventojų.

pa-

Johnson ir A. A. Bauch er.

Spausdinimui reikalingi' Įren
gimai bei prietaisai (Matricos) 
buvo rasta viename suimtųjų 
garažei. Apie *50,000 padirbtų 
pinigų 20-ties dolerių bilietų jau 
spėta išplatinti.

Maskva Libijos pusėj
MASKVA. — Kilus ginčams 

ir -Įtampai tarp prieš tai buvu
sio Maskvos draugo Egipto ir 
Libijos prezidento Muamar Ka- 
dafi, Maskvos viešpačiai aiškiai 
atsistojo Libijos pusėje.

Pravdos rugpjūčio 30 d. lei
dinyje rašoma ir kviečiama vi
sas pasaulyje pažangias tautas 
bei jų jėgas paremti Libiją ko
voje su Egipto arabų vienybę 
naikinančiomis pastangomis. Ne
tiesiogiai Pravda kritikuoja ir 

' Sirija už jos Įsivėlimą į Libano 
civilinį karą ir už pastangas de
rybų keliu išspręsti ginčus su Iz
raeliu. . .

Tai pirmą kartą toks Sovietų 
komunistų partijos oficiozo vie
šas pareiškimas Mažosios Azi
jos reikaluose, atsistojant vie
noje pusėje.

Teisine 3 oro b-vės

ara-

Mirties bausmė Irane

TEHERANAS. Valdžios 
nešimu, sušaudyti vyrąs ir 
teris, nuteisti už 1972 metais nu
žudymą vieno Irano turtuolio bi- 
lijonieriaus. Nuteistieji mirties 
bausme buvę nariai tos pačios 
partizanų organizacijos, kuri 
praeitą šeštadienį nužudė tris 
amerikiečius. Tai jau trečia mo
teris Teherane sušaudyta už te
rorizmą. Nuteistieji buvę na
riai vienos Islamo mai^sistsų 
grupės.

pra-
mo-

u Libane užaliarmuota ČIKAGA. — Valstijos proku
roras Bernard Carey? patraukė 
į teismą 3 Amerikos oro bend
roves, apkaltindamas jas nesi-

BEIRUTAS. — Naujai išrink
tam Libano prezidentui Elias

.Sarkis lankantis Sirijos sostinė- Į laikant įstatymu ir tuo nesutei-

Gali lyti, vėsesnis

Saulė teka 6:15, leidžiasi 7:Ž6

MONTGOMERY UŽDARO 
-KRAUTUVĘ

Montgomery Ward prekybos 
bendrovė, dėl menkos prekybos 
ir susidarančių nuostolių, užda
ro Harvey vietovėje Dixie Square 
krautuvę ir auto aptarnavimo 
centrą, -

je Damaske, visa Sirijos kariuo
menė Libane yra užaliarmuota 
ir įspėta būti kovos paruoštyje.

Palestiniečiu žiniomis, apie 
20,000 Sirijos kareivių traukia 
rytiniu Bekaa slėniu prieš pa
lestiniečių ir kairiųjų musulmo
nų sugrupuotas kalnuose jėgas. 
Vienkart kairiųjų musulmonų 
radijo pranešė, kad 20,000 nau
jų Sirijos kareivių peržengė Li
bano sieną rugpiūčio 29 d.

Matyti Libane artėja paskuti
niai ir sprendžiamieji mūšiai, nes I 
palestiniečiai mobilizuojasi, o 
Libano krikščionys kviečia už
sienyje gyvenančius libaniečius

kiant keleiviams reikiamo sau
gumo. Bendrovės, tikrinti ke
leiviams ir ginklams ieškoti, 
samdo neprityrusius ir neištre
niruotus tam darbui mokinius.

600

tie

Prez. Fordo fondas
WASHINGTONAS. — Apie 

106; aukštieji valdžios pareigū
nai, įskaitant jr viceprezidentą 
RockfelerĮ, suaukojo prez. For
do rinkitninės kampanijos fon
dui 62,527 dol. Aukos buvo au
kojamos nuo 100 dol. iki 1,000, 
kaipfederalinis rinkimų aktas 
leidžia. k

Be to, prezidentas, pasire-| stoti į jų armiją bei miliciją sa- 
miant rinkiminės kampanijos j vanoriais. Falafigės partijos it 
.i.x.. j aaa privačios armijos vadas Pierre

Gemayel sako, kad tūkstančiai 
libaniečių, gyvenančių užsieny
je, pareiškė, noro stoti savano
riais. - . -

aktu, dar gavo 25,000 iš federa
linio fondo.

Tie visi pinigai buvo panau
doti pirminių rinkimų kampani
joje gub.R. Reagantd nugalėti.

Cheminis sprogimas 
Atominiu medžiagų 
RICHT^AND, Wash. — Atlan- 

i tie Richfield Hanford bendrovės 
[ atominių medžiagų sandelyje 
įvyko sprogimas. Sprogimo prie
žastis tuo tarpu nėra žinoma. 
Sprogimas 8 darbininkus, dirbu
sius sandėlyje, užkrėtė radiju- 
mo aktyvais spinduliais. Darbi
ninkai paguldyti ligoninėje.

Uolėnų alyvos 
dar neturėsime

; WASHINGTONAS. — Colo
rado, Wyomingo ir Utah valsti
jose yra dideli uolėnų plotai tu
rį daug alyvos. Apskaičiuojama, 
kad uolėnose gali būti apie 
bilijonų statinių alyvos.

Atsiradus alyvos krizei,
plotai buvo pradėta išnuomoti 
alyvos bendrovėms. Bendrovės 
jau spėjo investuoti milijonus 
dolerių. Dabar paaiškėjo, kad 
viena iŠ uolėnų išgauta alyvos 
statinė kaštudtu nemažiau 20 
dol., vietoje 12-kos, kuriuos da
bar sumokama arabams. Be to, 
išgauti iš uolėnų alyvą apsunki
na gryno oro įstatymai ir kon
greso nenoras suteikti kredito.

Nustatyta, kad jau dabar, dar 
prieš pradedant uolėnų destilia
ciją, Colorado oras yra užterš
tas virš leidžiamos normos ang
liavandeniliu ir dulkėmis.

Bendrovės tad ir sustabdo pra
dėtus darbus uolėnų alyvai gau-

Esanti greta atominė jėgainė j tt Jos prašo vyriausybės nu- 
sprogimo nepaliesta ir oras pa- traukti kontraktus. Už išnuo- 
vojingomis radijumo aktyviomis motus sklypus jos nuomos vy- 
■medžiagomis nebuvo užterštas, ri ausy bei jau nebemoka.

Manoma, kad sovietų 
vis ramiai gulėjo Jonijos 
nyse. Jis tylėjo ir sekė i 
kos karo laivų judėjimą 
žemių jūroje. Kada laivų 
jimas aprimo, tai sovieti 
laivis nutarė pakelti i Vi 
pasidairyti, bet jis nepas 
tiesiai virš jo stovinčio i 
kos karo laivo. Jeigu jis 
pastebėjęs, tai savo žva 
bokšto nebūtų kišęs Į JA 
gatos sraigtą.

Krašto apsaugos sekrt 
Įsakė laivynui ištirti vis: 
dentą. Prieš 15 metų .1 
jos ir Pacifiko vandenys* 
kartus Įvyko JAV ir sovif 
ro laivų susidūrimai. Abiej 
tybių - laivynų atstovai 
taisykles tokiems susidūr 
išvengti. Paskutiniais 
karo laivų susidūrimų n* 
bet praeitą šeštadienį s 

karo laivas Įkišo savo 
i Amerikos karo laivo sr 
Jeigu sovietų jūreiviai bū 
silaikę aptartų nuostatų, • 
vietų narlaivis neturėjo p 
Amerikos karo laivo. Jis 
būti penkių mylių atsti 
Vienas fregatos jūreiviui 
tų narlaivio smūgis sužeid 
ką.

Galimas daiktas, kad < 
gramozdišku elgesiu rus; 
ri parodyti Amerikai ir 
liui savo galią Viduržemi 
danysa
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Frank Zapoiio vadovaujami Vyčiv šokėjai dalyvavo didedesniuose lietuviu renginiuose ir visose Lietuvi? Tautiniy šoki y šventėse. Zapolis ir Zapo- 
liene jar ir Šiandien vadovauja jauny Šokėję grupei, kuri gražiai pasirodo lietuviy sukaktuviniuose renginiuose.

JUOZĖ VAIČIŪNIENĖ

Kelios mintys apie mūsų tautinius šokius
parašė Jai pabyra, ir kiekvienas atski je susiklosčiusio kalnagūbrio liu Parvalkų kaimo 'laukuose 

' rai netenka bendrosios reikš-'per šešias šimtmečius guodė* susijungusi su. savo broliu Le- 
mės. Idėja atmeta visa, kas ten hnkuvį žmogų sekmadieniais veniu savo ramią" srovę pasu-1, , Valiai,

d„, skandina, skaldo, smulki ' maldoje, o turgadieniais aprū-įko į šiaurę. ' mok^M bu“
......... I ^n° ^edžiaginėiiih> gerjbė-j Linkuvos aplinkuma, — lygu pagrindinis prieauglis 1918 me 

priešingumas beidėjiš imS- 1 e 11 senu c 1 u a, 'aip žemė. Žemė, kurioje bran. tais rugsėjo mėnesį įsteigtai 
paklvdusi mergaite užuot siun .... .... . . i. • , . „ -- -. • ; . . , dziai bujoja gintarinių kvie- Einknvos gimnazijai.

kil-! , • . . eiu laukai. 'Aki veria mėliams1 pasuko savo srovę i rvtus. Am .• s . -T.,- .,N. , • • .. . .. .... , . . , .. ... f . žiedais prazvdę linų pasėliai, teigimu išsipildė Linkuvos irt žiu begvj e bandė pralaužti Lm • «• t - £ . ,i - J vejų bangos šnerantis vasarojų jos s apylinkes gyventojų ilgų
_ į plotai, lai Linkuvio ūkininko metų, puoselėta svajonė. Apy-

Juozė Vaiuiūnienė
ir Chicagos Lietuvių Literatu 
ros Draugija išleido josios kny 
gą “Tautinių šokių švenuių ta 
kais“. Knyga parašyta trečia
jai šokių šventei praėjus ir ket 
virtai artėjant Knygą galima 
Naujienose, josios kaina $2.00.-

i

na...
Idėja 

kuinui.

Spausdiname Vaičiūnienės min 
lis apie tautinius šokius. .V. R.

ŠVENTĖS SĄVOKA
Šventė šven 

kalbamoji jau r< 
dieniškumą. Savo retu 
m u, idėja, tikslu, išraiška to-Į 
kios šventės išauga iš kasdie
nybes ir praauga. Jos yra lyg j 
kalnai — piliakalniai stipriau 
šiųjų asmenų ir tautos atžalų 
stipiilų iš kasdienos pasiektų- 
kūrybinių darbų. Kalno viršū
nę piešia saulę ir šviesą užsto
jančius debesis. Ant šio kalno 
pasilypėjęs matai kasdienybės 
pakalnėje besitiesiantį einantį 
ir nueitą kelią, pasitikrini dar 
bo kryptį. Jo, kalno, sudėtyje 

į randi lyg piliakalnyje, kultūri-’ 
-nių ginklų. Tokie kalnai pilti, 
jjpac dabartiniame mūsų kely

je, būtini: “Aš jam kalną py-
• Jau, jis man duobę kasė”. Taij. 

^-apibrėžia mūsų tauta gera ir 
bloga darytojus. Kas 
kalno, jei duobės ir nekasa,

Linkuva kaip balta vienuo- kuvos kalnagūbrį pralaužti, 
j lė berymanti ant ledų gadynė-'bet nepajėgė. Ir tik Lies Pasva- 

xs. • ■» z-* w b 1 r-x Lt I T *11 L-X I Iru Ir- ’ i i t I - it /\

jėga.
nunias, 
mas, besąlyginumas, nedalo
mumas... visų pastatą daro^

Idėjos gyvumas, 
didumas, nemirtingu-

lei nelvgu. čia sukuria dvasinę jėgai

tveriaio katalikais. Iš vvksk it 
VUanėiaus “Žemaičių Vysku
pystės” sužinome, kad dar 
prieš 1863 m. sukilimą Linku
voj veikė pradinė mokykla, 
kurią rusai stengėsi surusinti. 
Vėliau jie miesto vakarinėje da 
lyje pastatė dviklasės mokyk-1 
los raudonų plytų pagal ;
laikų supratimą gražias patai giesmės kelia kiekvieną į dangų, nes bažnyčia
pils. 1 ą mokvklii vra lunkp ir5 7 ° . . . i

baigę nemažas skaičius Liuku 
vos ;
jų pažymėtiFilologijos dr. Juo 
zas Januškevičius, buv. Linku
vos gimnazijos direktorius Ig
nas Brazdžiūnas, mokyt P.’ 
Spudas, J. Mišeika, A. Janaus- 
kas, šešplaukis, Petrušaitįs ir 
daugelis kitų ūkininkaičių.

Pirmoje pasaulinio karo, me 
tu 191o metais Linkuvą oku
pavus vokiečių armijai, tų me 
tų rudenį, žmonių švietimu 
besirūpinantis klebonas Liudas 
Šiaučiūnas (vėliau garbės ka
nauninkas) kartu su Ignu Bra 
ždžiūnu ir ūkininkais J. Ališei 
ka, A. Janausku, šešplaukiu, 
Kėdžių, Petrušaičiu ir kitais 
linkuviais iš vokiečių karo vai 
džios (iš Kreishauptmano Jonis 
kelyje) iš gavo leidimą steigti 
pirmą lietuvišką mokyklą ru- 

■sų mokyklos patalpose. Tos mosusijungusi su savo broliu Le-rk,. . - ’ „^ -.7 > ‘ .J ° x . Ikyklos vedeju buvo paskirtas

Kelionės įspūdžiai tarp laiko ir erdvės
, KAZYS KARUŽA ; ’ g

Atnašauja kardinolas šv. Mišias prie didžiojo alto- 
riaus, kuris stovi pakilime, lyg viduryje bažnyčios, dau- 

anŲ i giau į vidaus sienos pusę. Turistai gieda kartu su choru.
T- nkfcl i. i. - n. ouos, giesmes Kena kick v imą j ------ J~~'“
, Lm^s laiXaLinkmPlatb erdvi-ir aukšta, kur skambėjimas giesmių pasakiš- 
apyiinkės ūkininkaičių, iš kai gražus. Didelis centrinis altorius ir keletas išdėsty

tų mažesnių šonuose. Prie šv. Mišių patarnavo daugybė 
kunigų, prelatų, vienuolių, o jų rūbai lyg auksu blizgėjo. 
Pamokslą pasakė prancūzų kalba kardinolas. - •

Pasipuošusi meniškais šventaisiais paveikslais kate
dra. Visur matosi graži architektūra ir skulptorių pridė
ta ranka. Įdomūs šventųjų paveikslai, nes senovės menas, 
kurie primena šventųjų gyvenimo sunkius kelius, kuomet 
kūrėsi krikščionybė. Vienu žodžiu iš lauko ir vidaus gra
ži katedra.

Aš pasimeldęs šv. Mišių metu, pirmas sprukau per mi
nią pro. duris laukan Į aikštę. Vėliau visi pasipylė eiti pro 
duris iš bažnyčios; tai buvo didelė kamšatis minios. Po 
to buvo 4 vai. pertrauka, pietų metas.

Apie 4 vai. vėl prigužėjo pilna aikštė turistų, ligonių, 
kurie su vežimukais buvo išdėstyti šonuose aikštės po me 
džiais, kuriuos globoja specialiai pasamdyti uniformuoti 
baltais rūbais vyrai ir vienuolės. Tai buvo iš daugelio ša
lių suvežti’ligoniai. Matant juos, liūdesys skaudžiai pažei
dė mano širdį, nes tie žmonės jau palikti Dievo valiai. Visi 
čia tik meldžiasi, tiki ir laukia stebuklų šv. Mišių metu’:^v. 
Bernadetai ir šventos Marijos garbei, kuri senovėje pasi
rodė uoloje ir tai intencijai, jos garbei pastatė žmpp^ ka- 
tedrą. ,

Aš irgi „meldžiausi šv. Bernadetos ir šv./M arijos gar
bei, kad ■ suteiktu sveikatą niah, mano šeimai; gimiiiėms, 
pažįstamiems ir kenčiančiai Lietuvai grąžintų laisvės 
dienas. • į ; <. ■ '

Čia patartina keliauti kiekvienam ir pamatyti šią 
stebuklingą vietą, kuri yra pagarsėjusi .prie Pirėnėjų kal
nų — Liurdas. < v •

Kada aš pasikėliau keliauti Į (Europą; dar ifiOĮpt-i-. 
minė mano žmona Jadvyga ir seniau'-prieš mirtį ah a. 
Ant. Gintneris, kuris savo laiku ten keliavo ir meldėsi 
stebuklingoje vietoje Liurde.Mano žmona pabrėžė man:

— Būtinai aplankyk“ Kazimierai Liurdą. Pasimelsk 
Už mane, namiškius, gimines, pažįstamus ir kenčiančią 
Lietuvą, šv.’Marijos garbei.

Aš nuvykau ten ir atlikau taip kaip pridera katali
kui, atlikau visas šventas ceremonijas, dalyvavau šv. Mi
šiose ir kardinolų palaiminimuose. Todėl -nesigailiu, kad 
ten vykau. Tokiu būdu patariu kiekvienam nuvykti ir 
gauti religinius atlaidus ir dvasinį šv. Bernadetos ir šv. 
Marijos palaiminimą iškilmingų šv. Mišių metu.

1975 m. birželio 19 d. 6 val/po pietų nuvykau į gelež. 
stotį. Sėdau į ekspresą, kuris važiavo, per Pirėnų kalnus 
į Madridą. Traukinys visą laiką ėjo pamažu ir nedaugiau 
40 — 50 mylių per valandą; neš aukstjm į kalną turėjo 
kopti tarpekliais i Pirėnų kalnus. Pradėjus važiuoti bu
vo gana daug keleivių vagonuose, bet pavakary veik vi
si išlipo artimiausiose stotyse. Liko tik vienas antras ke
leivis, o “mano vagone” nė vieiio, išskyrus mane.- Nakties, 
metais; aplinkos vaizdų nemačiau. Vėliau pasidarė la
bai šalta vagone. Apsivilkau visūs šiltus rūbus, susisukau 
į-kamuolį, bet ir tas negelbėjo. Taip susalau į ožio ragą. 
Galvoju, kad važiuoja traukinys sniego kalnagūbriais, ku- 
rie apkloti storo sniego sluoksniu. Apie 2 vak , nakties, 
jau traukinys riedėjo greičiau, nes buvo perkopęs Pirė
nų kalnų kalnagūbrius ir taip leidosi žemyn artėdamas 
prie Madrido. Netrukus pasirodė saulės spinduliai pro 
kalnų viršūnes. Tokio grožio, joks dailininkas negalėtų 
sukurti. Gražus saulėtas rytas, bet dar šalta vagone, nes 
nebuvo apšildomas ekspresas. Nesimatė pravažiuojant 
miškų, o tik krūmokšniai ir retai kur moliniai ūkininkų 
namukai ir smėlis, akmenys. Kur-ne-kur vaikštinėjo ma
žas asiliukas, arkliukas ir karvutė. Aplinka liūdna, že
mė prasta, tik žvyrius ir akmenys laukuose. Taip grei
čiu įlėkė traukinys į naują ir modernišką geležinkelio 
stotį Madridą, kur nušvito mano akys. . į

Su Linkuvos gimnazijos įs

itempto darbo išdava, pasidi- linkės gyventojams ši mokslo
etekia*liekas*1 n?' aPsire’škia tada, kai priešingumas madoms ir sko- džiayimas už jo pralietk prakai įsteiga teikė didelį džiaugsmą.;
eis-ia neras-. susitelkusi kiekviename at-.niams- .Jhž ir triūsą. Linkuvos lygumų O jauniems žmonėms sudarė

itraiikp tnJ$kirame vienete — asmenyje,1 Didingumas. Idėjos; jėgos zeme3e Per amžius augo ir bren. tinkamas sąlygas siekti švie-Idėjos; jėgos 
Ibusilenkia ir paklūsta savo va- jr grožio susituokimas, sukuria 
i lia visumai. Paklusimas idė- didingumą. Dirstelkime į gani 
jai parodo vienetų, dalyvių visatą ir žmogaus sukurtus 
sveikumą, Lyg ano Kudirkos til didingus veikalus. Gražus ru- 
,to lietuviškųjų dalių stiprumą, dens šalnų pakąstas lapas ar

vienetų,

kultūringumą. Jėga yra ta tėk
mė, km i pati veržiasi, teką ir 
neša pagriebusi kitus. Ta tėk
mė, kuri graužiasi viena savą
ja vaga, neįsiliedama į kitą.
Jėgos kalba, vaizdas įsako žiū 
rovams džiaugtis, rūstauti, kenj ar besiblaškanti 
tėti, juoktis stiprėti, kietėti,!

1 maištauti, kovoti, nurimti, iš- 1 
tesėti. Anot Galaunės, “Tautos 
kuriamoji galia ir josios pada- 

nebū

nepiia
tai

Ateinančioji T. š. šventė 
kasdienybės priešingumas lr 
kai lu kasdienybės darbų apys 
kaita. Jos rengėjai, dalyviai —• 
kaino — piliakalnio pylėjai.

t- Ii)eja, jėga ir grožis

švenlę užves į kalno viršū-
2 nę idėjos, jėgos, grožio ir tau
kios dvasios pavaizdavimas tau- 
įtiniu stiliumi.

Idėja — 50-jai Vasario 16- 
jai ne tik trumpai prisiminti, 

-^bcl ja ir išgyventi, nupūtus nuo 
jos kasdienybės ir laiko dul-

3 kes, daabrtiniu žodžiu tariant, 
atsinaujinti ir jaunam su gry

•^niausiu ir vertingiausiu praei-
bc» turtu žengti j ateitį. Ta idė 

a ja sena, istorijos keliu ateinan
ii is karaliaus AJindaugo laikų, 
pct Lietuvos galybes šimtme
čius, per užgriuvusią vergiją, 
baudžiavas iki 1861 m.,

V
^voiiucijos, per ją iki 1918 m. jos grožis ir 
y Vasario 16-sios. O ši parodo grožis, visos tautos turtas, ro~ 
£ anksčiausią ryžtą ir bauginant (tomas los pačios kilmės žmo-. 
*cią drąsą kovose už laisvę su-’nėms, tautai. Toks bendras lauĮ 

** biendusiujų. Nepriklausomy- lai būdingas grožis, 
i bis atstatymo akio pasirašyto- jg iš kitų lautų,

jų Idėja šiai šventei atitenka turėtų išgirsti atgarsio, atsilic-į 
5,11 paduoda visa, kas tinka. ryV pimo kiekvieno lietuvio pri-| 

kma. daro ją savotiška. Api- gitnlyje. Tai būtų tautinio me
lu <zia minčių ratą, nurodo kai no grožio pokalbis su jį suku- 
b.j. garsą — muziką. įkvepia rusia tauta... Kadangi tautos 
isi a iškas vaizdus, judesius, nuš bendras grožis turi ir visuoti- 
vitria spalvas ir visos aplinkos nio tarptautinio grožio pradų.' 
pobūdi. Idėja visas dalis suve lai jis nėra visiškai nesupran-

žydinčios vvšnios šakelė. Bet 
didingumą pajuntame viso so
do žydėjime, ar audrų blaško
mo miško kovoje. Gražus sru
venantis upelis, bet didingu
mu užburia tyli susiruąčiusi 

jūra. Graži 
snieguole, bet šaltu didingumu 
alsuoja sniego platumos ar kai 
nai. Gražus atskiras žmogus, 
bet didingumu pavergia tas, 
kuriame “j 
ir kardas”, literatūriškai ta
pant, tragedijos veikėjas. Gra
ži pasipuošusi moteris, bet di
dinga Pirčiupio stovyla.. . Ko
syginas, pamatęs Vatikane Pa 
šaulio sukūrimo paveikslą 
prieš savo valią sušuko “koks 
didingas vaizdas’’.. Didingas 
kūrinys yra žmogaus ir tautos 
aukščiausioji kūryba.

Didingumas priešingas beje 
giškumui ir beidėjiškumui iš- 

vieuas dailus dalykas turi bū- sl^laidymui.. .

riniai” Be vidinės jėgos 
tų jokio heroiškumo.

Jėga yra priešingumas 
giškumui.

GROŽIS IR JO SANTYKIS 
SU IDĖJA IR JĖGA

Vienas pats grožis, tur būt, 
gali būti, yra skonio ir mados 
dalykas, apibrėžiamas taip: 
“Ne tas gražu, kas gražu, bet 
tas, kas kam patinka. Geriau 
be galvos, bet u e be mados“ Tad 
pagal skonį ir madą ne.kiek-

beje-

Ii apspręstas idėjos ir veržtis 
jėga.

Kadangi skonių ir madų bu 
vo, yra ir bus įvairių, o pagal 
įvairius skonius įvairių dailių 
ir nedailių daiktų, tada neži
nia. kieno ir kokiam skoniui* 

I madai laikytis. Taikantis atski 
ram ar grupės skoniui, madai, 
būtų dalelės visuomenės sko
nio patenkinimas. Toks skonio 
grožis neatstovaus visos tautos 
anų metų kūrybai, nebus kū
rybinė tos rūšies suma. Arba

eina! atstovaus melagingai, šiuo aL 
sukilimus iki tautinės re-[vcju suprantamas tautinės idė- 

jėgos sukurtas

išskiriąs 
turi, ar bent

nutraukus, atskiros dalvs

Mivo lai jis nėra visiškai nesupran- 
kuri tarnas ir* svetimiems.
per \ šuolinis tautinis yrozis v ra

do stiprios ir stambios išvaiz- sos ir mokslo aukštybių.
dos ūkininkai, žemė, iš kurios Nuo 1918 metų iki šio laiko 
derliaus išteklių buvo pasogina- įvyko Linkuvos visuomenėje 
mo? savo grožiu^ar išmintimi kartų pasikeitimas. Senieji vei 
patrauktos linkuvių- ūkininkų kėjai viens po kito pasitraukė 
dūk tenš. Žemė, kurioje liuku-1 iš scenos į amžinybę. Jaunoji 

x—j:_i—_ —_ ir karta užėmė jų vietas. Pama-
žėle, audringų įvykių sūkury
je, grimsta į užuomaršą įvy
kiai, faktai, žmones. Kas sena 
jai kartai tebėra dabartis, tas 
naujajai jau yra istorija, se-

vis žemdirbys per bmžius iš
laikė būdingą ūkininko bruo
žą — sveiką, nesužalotą, susi- 
pratusio lietuvio žmogaus tau
tinę sąmonę. < i ..
Linkuva, — senas šiaurės Lie

tuvoš miestas, .Įsikūręs bene niesiams amžinininkai dar jau
XIV amžiuje, senųjų/ žiemga- čiami, kaip gyvį, jauniesiams 

jlių žemėje, žiemgalių vargias mirusieji jau yra pavirtę žvel- 
tampriais ryšiais yra suaugęs giančia iš kriyrgų nuotrauka. Tai 

‘susituokė ir kankliai su ^edimino kilme (princips senas bėgančio laiko nepakeis 
1 P f d f T "V T inbi, PlQTHQc rlAoTlTe Tic IrA'iAir*et dūx Semigallorum). Linku- 
viai savo būdo bruožais paro
dė, atsparumą iš ilgiausiai at- 
sispirusių unijinei įtakai, šį 
teigimą tvirtina išlikę. Linku
voje XVII amžiuje įsikūrusių 
karmelitų dokumentai (dabar , lydėtos dienos visados grįžti 
Vilniuje) Taigi Linkuvai-suei- šviesiais atsiminimais į žmonių 
na 600 metų nuo jos įsikūrimo sąmonę, šie atsiminimai muš 
pagal kronikose' esamus duu- skatina ir įpareigoja Linkuvos 
menis. - j aplinkumoje

čiamas dėsnis. Jis keičia žmo 
nių ■•veidus,.. vardus_ ir įvykiui 
spalvina naujom varsom .ir tik 
rovę pagražintais ormamen-- 
tais. O vis del to jaunystės pra 
bėgusios, audrų ir viesulų pa

prieš 600 metų 
MerkeIio... jGiedraicio prasidėjusią senųjų lietuvių 

nuopelnas, kad linkuviai iš ano žiemgalių istoriją pratęsti, kad 
hueto religinių sumaiščių išėjo linkuvių po mūsų ateinanti kar

tf

zu menininko Aristide Miillol Tokia pati
skulptūra yra Paryžiau* TuiHaria* soda. Skulptūra do
mi*! Detroito studentė Claukia Barker, kuri tyrinėĮa 
kiakvian^ skulptūros raumenį-

ta galėtų prisiminti mus, kad 
mes buvome tie šviesus kultū
ros žibintai, kurie sugebėjo pa
likti gražų šviesos mokslo ir 
kultūros paminklą. 0 tas pa
minklas būtų labai kukus, bet 
prasmingas ir išiekantis am
žių sąvartoje igesniam laikui, 
tai Linkuvos gimnazijos mono 
gnafija. Visi 'buvę Linkuvos 
gimnazijos mokytojai, abitu- 
rentai, auklėtiniai ir Linkuvos 
miesto ir apylinkių gyventojai, 
gyveną laisvame pasaulyje prie 
šio darbo savo dvasine ir me
džiagine auka prašomi nuošir 
džiai prisidėti. Tai bus mūsų, 
brangūs linkuviai, didžioji pa- 

, dėka tiems į Amžinybės So
dus iškeliavusiems Linkuvos 
gimnazijos auklėtojams ir auk 
lėtiniams, kurie mums sudarė 
tinkamas sąlygas ir nurodė ke 
liūs į šviesos, mokslo ir kultu 
ros pasaulį. K. T.

VVASĘINKTO^AS. —Sęnhio 
etikos komiteto pirmininkas J. 
J. Flynt pareiškęs, jog jis ži* 

kas iidavė slaptus dokumen- 
jtus žurnalistui Schorr, bet nė- 
’ galįs nieko daryti, trūkstant 
įrodymams.

Traukinys riedėjęs iš Lotitdės per iiaktį, pasiekė ge
ležinkelio stotį Madride 19?5 m. birželio 19 d. 7. 30 vai. ' 
ryto. Iš traukinio išlipo ne daugiau kaip 15 žmonių nors 
garvežys vilko per Pirėnų kalnus 16 vagonų. į

Į geležinkelio naujų, modernią stotį suvesta apie 14 
bėgių linijų, kuriomis subėga iš viso krašto traukiniai. 
Be to, dar vyksta dideli darbai, kur prie užbaigimo dar
bų mačiau dirba daug darbininkų, bet daugiausia primi
tyviai : kirkėmis, kastuvais it,kūjpis.

Traukiniai pirmos klasės* moderbūs ir garvežys va
romas elektra. Jie eina nėt švilpia, gal 100 mylių per va
landą, ypač moderniausias paleistas elektrinis traukinys 
“TOLGO”.

. (Bus daugiau)
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j VjSiĮMS SVARBŪS FAKTAI APIE

VILNIAUS KRAŠTĄ

(Tęsinys) tas Kęstutis Miklus šiame susi-
Vf If 1 • {rinkime. pegali dalyvauti. Jis

_VUkoHta:renk. ,r ,telb-a aUtovauja VUKe_
lenk., pasisakymu.,.1 klauw Baliwut |uri su 

be! zalmglB „ulyh. Ta. uenor Jun li„emi, Taulo„,is. tai. lu- 
malu. . , . , . ...... , >■imdamas tokį piatų akiratį, b^ 
. Be to ir pačio VLIKO mūsą tų galėjęs smulkiau -šiuo klau 
są j tulžio iškeltų pasiūlymų ig- simu mus supažindinti.

Mūsų spauda rašo: “Lietu
viai ir dėl lenkų neturėtų už 
merkti akių. Tiesa, Paryžiuje

Iš kitčs pusės, mus pasiekia

noravimas, visoks uždelsimas 
ir nebūtais dalykais pasiteisi
nimas nėra švarus reikalas.
Toks elgesys perša mintį, kad leidžiamas lenkų kultūros ic
užkulisiais daroma \kaž kas politikos žurnalas Kultūra yra
priešingai. Mažlietuviams jau objektyvus .lietuviams, bet jis 
antrą leidinį baigia išleisti? nėra būsimas Lenkijos politi- 
muins.ir dėl to vieno daro nu- nis rodiklis.
tesimus ir net trukdynus. Ma
žosios Lietuvos prieteliamš to žinios, kad šio meto lietuvių 

sveiki- ir lenkų tarpe tėvynėje galvo- 
> sąjungos sudarymą 

šnytyje sėkmės. Mes tik nori-, tarp Lietuvos ir Lenkijos, kaip 
me užklaust VLIKo Valdybą,'buvo prieš šimtmečius, kad bū 
kuomet vokiečiai pasidarė lie-1 tų lengviau atsispirti prieš ru- 
tuviams didesni priešai negu su imperalistinius kėslus. To-, 
lenkai, jei prieš vokiečius ga- kio galvojimo atsiranda, gal 
Įima knygas rašinėt ir iš jų pra1 kad lietuviai tvirtai stovi ant

liepavydim, tą progą 
narn ir linkini daugiau toje’ja apie • M*n.*n*n*<as Alexander .Calder gamina savo kūrinius iš linijų, gintaro, cemento 

‘f medzjagy. Paveiksle matome menininkę, gaminantį voratinkli, už kurį its
tikisi gauti tukstancius. Menininkas Calder prisilaiko New Yorke, kur iam pavyko su
ruošti didele paroda.

Yra lempa, liet niekad lieps 
ar toks ta 

> vo likimas, mano sintie! Ah, 
mirtis būtų tau daug geriau!

Rabindranath Tagores Poezija. Verte Kl. Jurgelioni
Nuskink šitą mažą žiedelį ir tno ugnim! 

pasiimk jį, negaišuodamas! Aš 
bijau, kad jis nupuls ir įkris j nos žvbterėjhno. 
dulkes.

Jis gali nerast tavo vainike
vietos, bet suteik jam garbės ->
skausmo palytėjimu iš tavo ran! Vargas beldžia į tavo duris, 
kos ir nuskink jį. Bijau, kad ir pranešti, kati tavo ponas bu- 
neužsibaigtą diena man beser-jdi ir šaukia tave meilės suei- 
gstint ir kad nepraeitų aukoji-l gon nakties tamsumoj.
mo laikas: I

Nors jo spalva būtų negili in. lietus 
jo kvapsnys būtų menkutis, su 

irnaudok šį žiedelį tavo aukoj 
nuskink jį, kol dar laikas.

ir

savitos kultūros pagrindų”. Ir 
tokias mintis skleidžia ne ei
liniai žmonės, o taip sakant,

šyt okupacinių reparacijų, o 
lenkams bijomasi parodyti sa- 
vasiškas etnografines sienas?
Atrodo, kad be “nepykdinkimį mūsų elitas, kaip Bernardas 
lenkų” yra čia kaž kas dau-i Brazdžionis, Pranas Visvydas, 
giau neskelbiamo. Gaila, dėl;Bronys Raila, Dalila Mackia- 
šeimininių reikalų, mūsų kvies lienė, Balys Mackiala, Pranas

Gaspaionis, dr. Marija Gini-, nyčioje, mišių skaitymai buvo narni. Viešuose parengimuose 
butienė, Algirdas Gustaitis, Vin atiiekanH^enku.’ kalba, “ taiį) girdime vien lenkiškas dainas, 

Jonuškaitė, Budziunienė, ' pat ir pamokslas po-mišių bu- Kalėdų plotkas išnešojamos 
- > , ; (lenkiškuose vokuose, lietuvių 

yra, kad spaudoje dažnai skaitom pro-
( . r _ ymus. Prie

ki įsrityj turi daugiau pataikauti 'šingi raštai, jei spausdinami,

ęė Jonuškaitė,
Bruno. Markaitis, Alfonsas Gri vo lenkiškas, 
cius, Lembertienė, Vilutienėi Patvirtinta tiesa 
ir kiti Dailiųjų Meno klubo lietuviai kunigai Vilniuje ir jo lenkiškus pasisakj 
susirinkime, srityj turi daugiau pataikauti'šingi raštai, jei s
įdomu, iš kur jie tokias žinias lenkams, Tiegu lietuviams ar* __„2^______ T_ ___
gavo? Greičiausiai tokie'su- kitų tautybių' parapijonams, šaliai bereikšmiam laikraščio 
manjunai ne iš anos pusės atė nes kitaip gali nukentėti. Vysk, skvrelyj, kaip kad daro “N. 
jo, o čia išeivijoje suprojektuo i J-. Steponavičius negali grįžti į L 

savo vyskupiją tik dėl lenkų je.

tai apkarpytai laiškų ar nuo-

Debesiai užkloja debesius 
temsta.

Ah, meile, kam man leidi 
laukti ore’visai vienam ties du 
rim?

Pusiaudienį darbo laiku aš 
esmi su minia, bet šią tamsią ii 
gą naktį tiktai tavęs aš viliuos. 
* Jeigu tu neparodaj man sa
vo veido,’ jeigu palieki mane 
visiškai atmestą, aš nebežinau, 
kaip išbūti šitas ilgas lietingas 
valandas..

Aš bežiurau į tolimą dan
gaus ūkaną, ir mano širdis kla 
joja vaitodama draug su ne
rimstančiu vėju.

I Dangus apgultas debesų ir 
nesiliauja. Aš. nežinau 

kas tai sukyla manyje/^ws 
nežinau to reiškimo. '

Valandėlės žaibo pažiba ina 
no regėjimą užtraukia gilesne 
ūkana, ir mano širdis graibsto 
tako in te, kur nakties muzika 
mane šaukia.

šviesa, ak, kur-gi Šviesa! Už
žiebk ją liepsnojančia geidimo 
ugnim! Griaudžia in vėjas 
grieždamas skuba per tuštumą. 
Naktis tamsi kaip tamsusis ak 
niuo. Tenepraeina valandos 
tamsumoje. Užžiebk meilės 
lempą savo gyvastim.

NAUJIE
RUDENS

PIKNIKAS

Rugsėjo 12 d.
POLONIA GROVE

4604 ARCHER AVE. (prie 46-tos gatvės) 

Visi lietuviai maloniai kviečiami į 'TST.” pikniką

ti. Į tai turime pabrėžti, kad 
naujų pavienių ar kad ir gru
pinių pasisakymų nebereikia, 
nes Lietuvių tauta Nepriklau
somybės laikais jau pasisakė 
25.000 aktyvių Vilniui vaduoti 
narių 700.000 Vilniaus pasų lai 
kytoją. Taigi, atmetus kitatau
čius ir vaikus, bus beveik kom 
paktinis lietuvių tautos pasisa
kymas.

Anos pusės lietuvių nusista
tymą ir galvojimą puikiai nu
sako 1975 m. iš okupuotos Lie
tuvos pabėgęs dit Algimantas 
Saunorius. Jis į klausimą: ar 
Sovietų Sąjungos griuvimo at
veju nebūtų pavojaus Lietuvai 
iš nacionalinės Rusijos? Atsa
ko: — “Neatrodo. Tuo atveju 
rusams reikės bėgti iš visos Ry 
tų Europos, Kaukazo, Ukrai
nos. Gudai yra gerokai nutau
tinti. Didesnis būtų pavojus; 
atsikuriančiai Lietuvai iš Vil
niaus krašto lenkų bei sulenkė 
jusiu lietuvių. Vilniuje lenkų 
nedaug, bet Vilniaus krašte 
veikia lenkiškos pradžios mo
kyklos, per kurias lenkinimas 
vykdomas toliau. Sulenkėju
siems lietuviams atitautinti 
reikės dar daug pastangų, juo
ba, kad rusai varo ne tik rusi
nimo, bet ir lenkinimo politi
ką Vilniaus krašte”.

Vilniaus lenkiškumą dar pat 
virtiną tais“ pačiais metais ten 
svečiavęsis vokiečių kardino
las Bengsch. Jį priimant, Šv. 
Teresės t. v. Aušros Vaidu baž-

nesutikimo, nes Vilnius pri
klauso Balstogei, kurios vado
vu yra lenkas vysk. Henryk 
Gulbinawicz.

“Ir gerai irt blogai” skyriu- Šviesa, ak, kur-gi - šviesa! 
Užžiebk ją liepsnojančia geidi-

Iš širdies dėkojame J. Dai- 
nauskui už taip išsamų, pa
grįstą ir teisingą .“Kultūros” 
žurnalui atkirtį prieš lenkų puo 
limus. šioji polemika su len
kais dar kartą patvirtina, kad

Bažnytinė vvriausvbė dar 
iki šių dienų nelaiko Vilnių 
Lietuvos centru, o P. L. B-nė iš lenkų jokio pasikeitimo nei 
skelbia, kad bažnytinės provin objektyvumo nėra, ar jis bus 
cijos sudarymas užbaigė ne- prancūziškas ar kitoks jis nie- 
prikląusomos Lietuvos kūrimo kada gero lietuviui nelinkėjo 
darbą. O kurgi Vilniaus kraš- ir nelinkės. Dabartinė su nuo 
tas, kurį popiežius nei tada nei laidomis bičiulystė yra tik sa- 
dabar nepripažysta? ves apgaudinėjimas ir tiesio^

Aišku, kad B-nė Vilniij su'gims ieškojimas sau dar vie- 
trečdaliu Lietuvos žemių pris- nos kilpos ant kaklo. Dr. V. 
kyria lenkams! Tai gal dėlto 
B-nė ir nori sunaikinti ir VLI- 
Ką> ir Altą, ^kadangi tos organi
zacijos sudarytos iš partijų, 
tai negales gauti vienbalsio 
prolenkiško v pasisakymo, šia
me punkte .VKLS-ga turėtų 
ateiti VLIKui ir Altui su akty
vesne parama, žinoma, išrėka- 
laujant iš jų Rytų-Lietuvos klau 
simu aiškesnio pasisakymo.
; štai ir šiais metais Lietuvos 
bažnytinės provincijos penkias 
dešimtmečio proga popiežius 
visiems lietuviams sveikini
mus ir palaiminimus įteikė ne 
Vilniaus valdytojui, bet Kau
no vyskupui. Tačiau-mūsų di
gnitoriai nenori to nei matyti 
nei žinoti, jiems irt liūdnas Su 
valkų trikampio lietuvių šau
ksmas nėra girdimas.

Negana to, kad išeivijoje vi- 
,su tempu esame ąnglinami, pa 
pildomai dar esame ir lenki-

irgi norime padė- 
norėdama įsiteikti 

“Kultūros’’ lenkams, parodė 
savo, kai kurios spaudos ir, 
kaip ji sako, didumos lietuvių 
prolenkišką veidą.

čia dalelę faktii išvardinda
mi, norime įspėti vilniečius ir)

Sruogienei 
kot, kad ji

visus lietuvius, kad ne vien vi
sos blogybės atėjusios iš kitų 
mums žalingos, dar didesnę 
žalą padarto kuomet jos ateina 
iš savųjų. ■

Tam atsispirti reikalinga mū 
su visų geresnio susiklausymo, 
tvirtesnio ryčio ir bendresnės 
vienybės. Nesiblaškykim į pa
šalinius kiemus eikvodami sa
vo jėgas, bet grupuokimės prie 
savųjų, iškeldami savo vilnie
tiškų pasiryžimą ir teisę, ku
ria mums suteikė 725.000 Lie
tuvos gyventojų už mūsų var
gus ir aukas!

Kviečiame visus, palikus 
nuošalyj asmeniškumus, ambi
cijas, sukaupus visas jėgas im
tis bendro darbo!

VKLS-gos Kanados Krašto 
Valdvba

Isėjau vienas savo keliu m e i 
lės sueigon. Bet kas tai, kas se 
k a mane tylioj tamsoj?

Pasislenku į šalį, kad išven
gus-jo, bet jo aš neatsikratau.

Jis sukelia dulkes nuo že
mės savo pasigyrimais jis pri
duri ;a save garsų balsą prie 
k'ekvieno žodžio, kurį ištariu.

Jis yra mano paties mažulis 
aš. mano pone, jis nežino gė
dos; bet aš gūdžiuos ateiti prie 
tavo dury draug su juo.•

Ar negirdėjai jo tyliųjų žings 
niu?

Jis ateina, ateina, nuolat atei 
na. '

Kas valandėlė ir kas amžius, 
kasdiena ir kasnakt jis ateina, 
ateina nuolat ateina.

Daug dainų aš dainavau dau 
gyb'e būdų, ibet jų visų gaidos 
visuomet apreiškė: “Jis ateina,. 
ateina, nuolat ateina’.

PEACE COSTS MONE¥J

BUY U.S. SAVINGS

Dgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N«u|l*no*a g*|im» g* utį pultely knypy, kurio* papuoi bot koki# 

knygų tolnft ar lontyna.
AlokMndraj PakalniJkii, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienu 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- 
manas. 367 psL Kaina 85.

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

Or. Kary* Grinių*, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas.
Kals viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais ---- ---------------------------- --------■----------

Gra- 
$5.00

____________________________ 52 00
H»nrllr»* Tome* — T*m»ž*v»k«», LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 

Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina . $6.

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

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ 
170. psl. --------------------------------------------------------------$3-00

M. Gudelis, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232 
puslapiai ____ —-------- ----------------------------------------— $3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

1739 3. Halsted St, Chicago, BL 60608. — TeL HA 1-6100

404 dideli poslapiai, daug nuotraukų. ;
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:;

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS IN THE DARK. PikantiSkų Ir Intymiu nuotykiu

aprašymai, paimti' iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psL Kaina S2J5O.

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės Ir jos kaimynu istorija. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas priima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidu

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

RSAL

MAUJIIMol, CHICAGO fU — Wednesday, September 1, 1976

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-

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
na, neša nuošimčius nuo mėnesio uirmos C"
dienos.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. ~ \*Į

i -

Investavimo knygelės sąskaitos neša

FSLIC 
III nil įgilini I ilM

Taupykite dabar
mus

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

įsteigta 1923 metai*. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemą* automobiliams pastatyti.
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"priverstas pasakyti atsisveikinimo kalbą. Pakeist aš ir jo 
vadovauto komiteto vardas j “Tėviškės” draugijos var
dą. Pakaitos padarytos Maskvoje, pagal vieną kurpalį 
visoms komunistų pavergtoms tautoms. Šia proga su
šauktiems naujos draugijos vadovams Karvelis buvo pri
verstas perskaityti pareiškimą, iš kurio cituojame šiuos 
sakinius:

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year, $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six montas, $7.00 per 
three months, Canada >30.00 per year; 
other countries $31.00 per year,

15 cents per copy.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: . u

metams —_____——-_____ $30.00
pusei metu  ......  , r $16.00
trims mėnesiams  $8.00 
vienam mėnesiui---------- -- $3.00

Kitose' JAV vietose: 
metams _ 
pusei metu $14.00

trims mėnesiams
vienam mėnesiai

Kanadoje:
metams ______
pusei metu _ _
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams --- --------------------- $31.00
pusei metu -------------- — $18.00
vienam mėnesiui - ------ $4.0)

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sėkmadienins. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St.. Chicago 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

$7.50
$2 JO

- $30.00
. $16.00
- $3.00

prie

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Karvelis meluoja per akis
Nepriklausomoje Lietuvoje gimęs ir išauklėtas gen. 

Vladas Karvelis nuo pirmų sovietų karo jėgų okupacijos 
metų perėjo rusų imperializmo tarnybon. Jis gimė Šiau
liuose, -mokėsi Lietuvos karo mokykloje, žinąs gilino 
Kauno universitete, 1929 metais Lietuvos gyventojų pi
nigais buvo išsiųstas i Pragos karo mokyklą karo žinioms 
pagilinti, o 1936 metais jis jau dėstė Lietuvos karo mo
kykloje, ruošdamas jaunus Lietuvos karininkus. Bet kai 
atėjo raudonoji armija Į Lietuvą, ne tik jis pats, bet ir 
daugelis jo pavaldinių persimetė sovietų tarnybon.

Pradžioje rusai juo nepasitikėjo, klausinėjo ir tar
dė, bet kai Įsitikino, kad jis gali būti geras sovietinio im
perializmo Įrankis, tai davė jam progos valdyti sovietų 
karius ir dalyvauti mūšiuose prieš vokiečių karo jėgas. 
Jis žygiavo kartu su raudonosios armijos jėgomis Len
kijon, Lietuvon ir čekoslovakijon, o kai sovietų karo jė
goms jis jau buvo nereikalingas, tai. 1961 metais buvo 
paleistas atsargon ir pastatytas Lietuvos kultūrinių ry
šių su tautiečiais užsienyje komiteto pirmininko ■ parei
goms. Okupantas tikėjosi, kad gen. Karvelis paveiks ke
lis savo kolegas, Su kuriais tarnavo Lietuvos kariuome
nėje, pastatė Karveli šios organizacijos prięšakin, bet vi
sus jos reikalus pavedė vesti jaunam ir apdairiam komu
nistui Vytautui Kazekevičiui, kuris išėjo patikimesnes 
sovietų mokyklas, negu lietuviškas generolas.

Generolas Karvelis buvo šio komiteto priešakyje, 
bet mažai ką jis galėjo padaryti. Užsieni pasiekę lietu 
viai kariai generolu nepasitikėjo, Į jo atsišaukimus ne
kreipė jokio dėmesio ir buvusio karo mokyklos dėstyto
jo neklausė. Lietuvos kariai ėjo dirbti sunkiausius dar
bus, mokėsi kalbos, taikėsi prie sunkaus užsienio gyveni
mo, bet Karvelio skelbiamų atsišaukimų neklausė, jo lei
džiamų lapų neskaitė, o jeigu kuris ir skaitė, tai nekrei
pė jokio dėmesio, nes žinojo, kad Karvelis persimetė pas 
lietuvių tautos priešą ir kartu su juo išnaudoja paverg
tus Lietuvos valstiečius ir kitus krašto gyventojus.

Atėjo laikas ir Karveliui trauktis iš “visuomeninio, 
darbo”. Senatvė, ligos ir nesugebėjimas pataikyti Į nau
jos sovietų politikos tajstą. Karveli atstatė. Jis buvo jėgiantieji žmonės.

“Naujasis socialistinis mūsų'gyvenimas m 
statybos, taip pat gausiai šiandien tarybų Lieti 
kuriamos kultūros vertybės jaudina kiekvieną 
sų bičiulį — išeivį pažangieti, domina kiekvieni 
rą tautietj. Žadina jo norą sužinoti kuo daugia 
plačiau, pamatyti savo akimis, pasisemti čia d 
nes stiprybės. Nuo pirmųjų laiškų, nuo pirmų p; 
nių svečių vėliau pereita prie turistinių grupių, 
nuolatinio, pastovaus bendravimo. Atėjo laikas,
susidomėjimas tarybų Lietuva apiiria visus išeivijos 
sluoksnius, kai tas susidomėjimas, noras bendrauti 
auga nebe metais, bet mėnesiais, griaudamas poli- 
tikieriškas reakcingosios išeivijos dalies užtvaras, 
skindamas kelią tiesai apie tarybų Lietuvą, apie bro
lišką socialistinių tautų gyvenimą tarybų Sąjungoje”. 
(Laisvė, 1976 m. geg. 21 d. 3 psL), 
Vienintelė ir pati didžiausioji užtvara, kuri skiria 

užsienyje gyvenančius lietuvius nuo Lietuvoje likusiųjų 
tautiečių -yra Sovietų Sąjunga, kuriai taip nuoširdžiai 
tarnauja tas pats melagis generolas Vladas Karvelis. Už
sienyje gyvenantieji lietuviai, reakcingi kaip jis sako, 
ar pažangūs, kaip Amerikoje gyvenantieji sovietų impe
rializmo simpatikai save vadiną, visi privalo sustoti pie 
sovietų karo jėgų ir policijos iškeltos geležinės uždangos, 
pro kurią niekas negali praeiti. Maskvos imperializmui 
ilgus metus tarnavusieji komunistėliai negali pro šią Už
dangą pralįsti, o ką jau bekalbėti apie žmonės, kurie nie- 
ka'd su komunistais nieko bendro nenorėjo turėti.

Tvirtintų kad susidomėjimas dabartiniu Lietuvos gy
venimu auga ne metais, bet mėnesiais gali tiktai atbu
kęs sovietinio imperializmo tarnas. Amerikos, lietuviai 
domėjosi ir rūpinosi, Las Lietuvoje darėsi karo metu ir 
tuojau po karo. Tūkstančiai lietuvių norėjo nuvykti į 
Lietuvą ir patirti, ar karo audros metu liko gyvųjų ar
timiausieji. Kiekvienam rūpėjo patirtų ar turi pastogę,! 
ar yra apsirengę, ar liko dar koks grūdas badui numarin-'viePas kito žvalumu, gaivumu, 
ti. Gen. Karvelio viršininkai, okupavę visą Lietuvą, nei!ge^ais vėržUais .
vienam lietuviui neleido kojos įkelti i Lietutį Uz metų buvo> nedaug> Jie viskuo 
išimtis biivo padaryta Antaiiūi Binlbaų kūri^ pamatęs nepatenkinti. Priešiškoji dvasia, 
kelias Lietuvos vietas, už galvos susiėmė. Raudonosios'tai jų neatskiriamas bruožas, 
armijos ir sovietų policijos gyvenimą sąlygos buvo tokios pie įžiūrėdavo visur blogį. Kai- 
žiaurios, kad pats Bimba nenorėjo'apie jas kalbėti' bendruomene tvarkosi blo-

/. . Igaų nėra arti ežero, didelės upės
Karvelis pasakoja apie kiekvieną lietuvį jaudinančias'vimsĮ, gaudyti,- perdaug miš- 

“kultūrines vartybes”, tai kodėl jis,- būdamas tokš itakin-!k’?- Jų veidus iškreipdavo val
gas, tų užtvarų neatidaro ir neleidžia užsienio lietuviams .pes^. Kalb®tls Jais sunku, 
savo akimis tų ‘vertybių pamatyti. Kodėl pavergtoji negalėjo itawi w perkalM 
Lietuvon nuvažiavusių turistų Karteliai, Kažakėvičižti,, y. Kaimynai, susitikę su jaiš, 

pradėdavo jiems pritarti galvos 
linkčiojimais, maloniu- šypsniu ir 
atšidęsti. jie tuomet galvodavo,

nams, kabardinams praleisti dešimt dienų Ukrainoje n-fofe MWmfpoMWMatfte- 
Gruzijoje, bet Lietuvoje neleidžia daugiau penkių dienų? Jgifš žmonėmis hbr jie nepratar-

Xhicagos šokėju grupė "Grandis" šoka "Malūną" Naujieną piknike. Ateinantį sekmadienį "Grandies" 
jai, Smielauskienes vadovaujami, Chicagos Amfiteatre pašoks kelis lietuviškus tautinius šokius. \

Kaip lietuviai pirko Malkavos dvarų Rusijoje
Ig Andrians Ryliškio atsiminimų knygos “Fragmentai 

iš praeities miglų” • -

me šviesesnės ateities. Tiesa, 
Tiesa, žiaurios kliūtys kartkar
tėmis mus apvilkdavo: ledamu- 
šai, sausros, žmonių ir gyvulių 
ligos. Ir yisbi veržlumas, viltin
gumas ir pasitikėjimas savimi 
buvo gyvenimo pagrindu vi
siems, nes be jų pasisekimas 
neatsiekiamas.

Mes, ūkininkai atsakomirigu- 
mo sunkumus suvergdavome li-

(Tęsinys)

Sunkumų bei riedateklių da
lis ūkininkų nepakėlė ir pardavę 
ūkius išsidangino: Maželis, Dič- 
petrisj Kraūjalis, Purvinis, Pe
tronis; Kunigėnas Kazys, Dau- 
gilysr Gegis Antanas, Undraikė- 
nas, Rudėnas Viktoras. 1.

Mūsų likusiųjų kaime vargus 
pakeisdavo džiaugsmo prošvais- 
žtės, pilkas ir niūrias dienas nu-j
šviesdavo saulutė, d šiaip lydėjo kimui ir pasitikėdavome Dievu, 
viltingumas. žmonės prisiimdavo visa, kas

' Tarp naujakurių pasireikšda
vo žmonės viskuo patenkintieji 
šviesiais veidais. Jie greit pri
sitaikė prie sunkių gyvenimo 
sąlygų." Jie dirbo energingai, 
brangino laiką ir išnaudojo pro
tingai laisvalaikį. Buvo nuošir
dūs, ‘svetingi, yeržlūs. Tokie 
žmonės susitikę persiimdavo nuo

gerais, veržliais sumanymais.

žiaurios, kad pats Bimba nenorėjo'apie jas kalbėti.

Paleckiai. Keimeriai ir kiti tos “kultūros” pttdšęlėtbjai iš 
“Gintaro” viešbutėlio neišleidžia ir iiepdrbdo, tos “kultū
ros”, Kodėl okupantas leidžia ukrainiečiams, armė-

Gruzijoje, bet Lietuvoje neleidžia daugiau penkių dienų?
Kitų tautų parsidavėliai nekalba apie “kultūrinei verty- davb tiė viėfid žodelio.
bes”,- nes ten jų nėra, tuo tarpti Kdrvėliš apie jas kalba,! ”.
bet bijo jų parodyti. Būtų daūg geriau, jeigū 'MrVelišf^"’” ~ •; . . . : * ,
uzsiciauptųy tylėtų, kaip tyli, kiti uz laisvę kovoti liepa- Gyvenonie ateities svajonėmis. Į ^„ikiu dicnos darb, anksty.

, Mes visi nėtėjbrrie gėresnės 
(ateities' savo vaikams ir vaikai-

PAVASARIS EINA KARPATŲ
KALNAIS

PABLOGO JO SANTYKIAI SU MASKVA

Sovietu karo jėgoms įsiveržus į Čekoslovakiją, Wa- 
schingtono ir Maskvos santykiai žymiai pablogėjo. Sek- 
retornus Dean Rusk gerokai apibarė sovietų ambasado 
rių ir pareiškė, kad rusai sąmoningai atideda ilgiems 
Inetams l>et kokį susitarimą.

lijo tarpu Minnesotos inteligentų ir muzikų grupė 
turėjo vvkfi j Maskvą, bet visa ta keionė nuėjo nie
kais. Nei Minnesotos muzikas nenfctft jo vyldi į iRhsiJą, 
kai sovietų lankai nutildė visus Pragos muZzikus.

Dean Rusk pareikalavo, kad butų jafii į>žisa£ytž 
sovietų valdžios* pozicija Rurmmijos atžvilgiu. Sekre
toriaus tonas buvo toks griežtas, kad sovietų ambasa-

dorins, nesulaukęs sekančios dienos, tuojau išvyko į 
sekretoriaus Rusk ūkį ir pasiprašė, kad jį tuojau pri
imtų. Jis aiškino sekretoriui, kad Sovietų Sąjunga neši 
rengia siųsti karo jėgiį į Rumuniją.

— O Varšuvos Pakto valstybės ar nesiųs? — pa
klausė sekretorius Riisk.

— besius,’ potitis SekHtotiau, — atsakė jam Dob- 
ryniiia'š.

— Tafttšta' gSftSifttidji? — dar pakaušė sekretorius.
—^rariešifiiai iŠ Maskvos man tvirtina, kad Sovie

tų Sąjurtga nėsirėrigižt siųsti karo jėgų į Ruminiją...
— Ar aš galiu tai tiešdi paskelbti: — paklausė se

re torius Rusk.
— Gali, pohūs šėkrėtoriau, — atsake ambasado

rius, — Rodė! rtc, pfašottiė skelbti.
— G kode! Jus rieskelbiatė? — dar paklausė.
— To aš nežinau, portas sekretoriau, — atsakė atu- 

hasadorius. — Aš turėsiu atsiklausti savo vyriausy
bės. ..

Sekretorius Rask, gStęs lokį užtikrinimą, tuojau 
pratiesė JAV aitibasaddHui Rnkarešfė. O šis pasikvie
tė rumufty valdžios atstovus ir perskaitė jiems sekre
toriaus Rusk gautą pranešimą.

ATSKRIDO VASILIJUS KUZNECOVAS

Sovietų ambasadoriui červonenkal išskridus į 
Maskvą, ten tuojau atskrido sovietų Užsienio ministe- 
rio pavaduotojas Vasilijus Kuznccūvės. Jis užmiršo 
apie rusu valdžios duotus pažadus čėkoslovak||os'Vy
riausybės nafidms. bet tuojau iŠkviile pas savę* pir
mąjį čekų kopiunistų partijos sekretorių ir pareika
lavo, kad tuojau būtų suvaldyta Čekų spauda. Jis pa
reikalavo. kad patys čekai suimtų tuos Žurnalistus, ku
rių nepajėgė suimti sovietų karo žvalgyba ir* atskri

sirasdavome miške — savuose 
rėžiuose. Spėriai dirbant nak
tis pažvelgdavo iš dangaus skaid
riomis žvaigždėmis. Pušys- ir 
eglės kvepėjo dervos sakais, bet 
ore sklindanti vėsa šiurpdavo 
kūną. Saulės dėmės plačiai pa
siskleidę iš vakaro miške gęso 
viena po kitos. Jų kaskart da
rėsi iiiaziau. Tik .nfėdžų yifŠu- 
nės dar degdavo žžromis it Vie
nur bei kitur sužydėdavo .pilki 
voratinkliai• tamsiuose kadagių 
krūmuose. Pagaliau miškas pasi
daro tamsus, kaip svetima siela. 
Virš galvų zvimbia vabalai, šmik
ši šikšnosparniai ir kiti nakti
niai padarai. Sukurti laužai 
skaisčiai liepsnoja, mėtydami 
eglišakių kibirkštis tamsoje. Miš
ko naktiniai įnamiai kažkūr to-atsitikdavo ir nejausdavo atsa

komybės, išskirus tiesą prieš sa- Įų ūbauja, bet naktis slopina gar- 
ve. ’ ’ _..77_ _____

Laikas ir aplinka keitė žmones. Į kūnai geidžia poilsio, o laužai 
Senesnių žmonių įtaka greit iš
garavo darbe ir gyvenime. Mat, 
nebeišvengta klaidų ir trinties 
santykiuose, žmonių bendruome
nėje greit nusistovėjo įvairūs 
santykiai: palankumas, prisiri
šimas, nuoširdumas, bičiuliškos 
pažintys, nors netruko ir pavir
šutiniškų pažinčių.

Viso pergyvento įtakoje pasi
reiškė pas daugelį perdėtas rėfi- 
gingumas, o pas kitus prislri-' 
Šimas prie žemiškų tgrtū Saittį 
nutraukimo su katalikų bažnyčia 
kaime nepasitaikė. Mūsų tarpe 
liūdesys kaitaliojbši sii šeimyni
niais pobūviais, g'jvetiimas šu 
mirtimis, da'ribb ciieii&š; su Įveli- j 
tadieniais. . A į

Dienos buįįa ilgdš,v mėnesiai 
trumpi, o urėtai 'skriejo nežy-i 
miai. - .'

Pastovus kūriifiisis
Reikėdavo Arti dienomis, Sė

ti, šienauti, piauti ir kartu triūs
ti apie trobesius. YakSrais tel> 
davo kirsti miškus: fttbŽti rąs- 
tus-trobesiams, plėsti erdvę pie-

Praeityje ir dabartyje ieškojo- vos vakarienė dar su saulute at-

dę čekistai. Jeigu jų nepagavo rusai, tai dar sunkiau 
buvo tuos žūrnžlistus pagauti čekų policijai, kuri jų 
gaudyti visai nenorėjo.

Be fo; Kuznėcovšs vedė dar vieną naujovę, prieš 
kurią čekistai labai priešinosi. Jis pareikalavo,' kad če
kų vyriausybė įsakytų kiekviename čekosovakijbs 
miestelyje sudaryti bendrą sovietų karo atstovų ir 
vietos komunistų komisiją “kontrarevoliucionieriams 
gaudyti. “Čekai labai griežtai prieš šitokius Kuznevo- 
vo užmojus pasipriešino. Jie reikalavo, kad sovietų 
karo jėgos galimai greičiau pasitrauktų, o apie jokias 
bendras komisijas ir kalbėti jie nenorėjo.

Sovietų karo'vadai matė, kad iš tų komisijų nieko 
gero neišeis, nes čekai daug apsukresni už rusus.vKe
li sovietų generolai skaitę “Kareivėlį Šveiką”, biivo tilt 
ri, kad čekai apgaus rusus, kaip savo laiku apgaudi
nėjo austrų kariuomenės vadus ir aūkštesnius karinin
kus. K tų komisijų nieko tiėiŠėjdį nes jeigu kitr buvo 
bandotna vieną kitą dėką “kotitrarevoliucionierių” su
imti, tai pasitaikė, kad jis buvo šimtaprocentinis Mas
kvos agentas. Jis aiškinosi rusains, bet pas rtisus ne 
taip lengva pasiteisinti. Jiems teikiu įrodytrių, fcad esi 
nekaltas. Jeigu būtų titivęs kaltaš, tai jis komisijos be
būtų suimtas.

Soktetų spaudi, kurį kliką patylėjusi, pradėjo ra
šyti prieš Čekoslovakijos spaudą* už “chuliganus0. Pa-

sus. Po nakties darbo žmonių

fiepsnodami ir traškėdami nutei
kia žm'dnes pokalbiams, žmonių 
juokavimai švenūs, nepikti ir 
dažnai sąmojum pakurstyti.

Mūsų kaimo žmonių pokalbiai 
Įvairūs ir mintys skirtingos miš
ke lauke, prie trobesių rentimo. 
Prie laužų čia pat tupėjo ir gu
lėjo mūsų šunes. Gulintieji iš
tiesdavo savo'letenas ar ant jų' 
padėję galvas" išoriniai atrodė 
diskam abejingi, bet geriau įsi- , 
žiūrėjus/jis vos pastebimai akių 
judesiais, nudribusiomis lūpo- 

■ifr'is ii', Sutepusiomis ausimis sa
vaip reagubdavėi Į kiekvieno po
kalbininko pak^t^i bžlsą.

(Bus daugiau)

D^audirtid bendrovių garbe
Auto' draiidiirių Ifendrovės, pa

liestos recesijos, .piadėjo rim
čiau ir tęišingižu aptarnauti sa
vo klientus, llgiagrečiai pradė
jo vairuotojų žtkyse kilti jų re
putacija. Bet kadangi bendra 
amerikiečių nuomonė apie biz
nierius yra neigiama, tai tuo pa
čiu neigiamai nusistatoma ir 
prieš pačias auto draudimo ben
droves. 7 ą .

Pragon atvykęs Kuznecovas nesiskaitė SU jokiais 
susitarimais. Apie čekų karo jėgų atšauki/hą iš Čekos
lovakijos jis ir kalbėti nenorėjo, bet užtat visame kraš
te prasidėjo- sovietų kareivių žudynės. ViePur tankis
tai buvo pasmaugti šalia tanko, kitur jie buvo apipilti 
gazolinu ir sudeginti. Trečiur jiė buvo tiek prigrasinti, 
kad norėjo tiktai galimai greičiau krausstyti iš čekos 
lovakijos. Kuznecovas, nepajėgdamas Stivalldyti čekų, 
paleido gandą, kad Čekoslovakija bus Suskaldyta. Vie
ną dalį valdys čekai komunistai, o antrąją — slovakai.

Sovietų karo jėgos dar ir šiandien tebestovi. Čekos
lovakijoje, Vokietijos pasienyje, bet čekai dar ir šian
dien neleidžia- rusam sauvaNaūti. KuznecovbS tiesiš
kai tė su Dubčeku ir nenorėjo kalbėti su Ciemiku, bet 
jis pasikvietė VicėpTėmiėtą Htisak ir bandė patraukti 
jį Mžskvos edfeltcffi. Pradžioje jis buvo linkęs Kuz-j 
necovo klausyti, bet neilgai. Jis pabijdjti čekų, kurid 
atidžiau jį sekė, nėgu rdsad, Htisdkas Išafikibo soviet 
tų planus prisijungti Slovakiją ir palikti Bohemiją če
kams. Bet žiniž stiRelė didŽIdusią paniką Slovakijo
je, nes visiems Buvo aišku, kad rusai tub jau pradėd 
vežti slovakus tūkstančiai? į Rtisijbs gilmtią. Ten va
žiuoti nenorėjo net ir komunistai. Slovakai buvo pasi
ryžę atkakliau priešintis rusams, dega Čekai.

Kuznecova?, bekomisarasdamas Pr^gojė, įsitikino^ 
kad jis čekų tfėpajėgs suvaldyti, Maskva neleis jani 
ndudotf Pragoję esančių poros tfikstariČfų čĮkišlų.

(Bris datigisn) • v.siundo, kad tie č«kų “chuliganai” neleido .vengtų tan- , 
k Ams|Siatižti į ^fekdšlbvifkiją, Kaip tie" verigrų ladkarf • ■ ?.*• 'L ■-
pateko į komunistų valdomą^ Vokietiją, nebuvd aišku 
bei sbviitų spaufel,'tvfrfifto,.kad:-vengrų ' lankdt' ban-: SKAITYKITE IK PLATINKITE 
dvdanii iš Vokictijps patekti į Čekoslovakiją, “diuli- HtuxtO a sn “XI a tt ttom a a»
ganų” buvo sulaikyti, apversti ir gerokai sužaloti, o- DISKAS J j ?IAUJlfeNAS
juoe buvę tankistai nepajėgė toliau važiuoti. | '"A"" ■
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J. ■ VASAROS LIETUS

DR ANNA BALIONAS
AH.Ų. ausų, nosies

285a W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS I 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C K.'BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ

> CHIRURGIJA
Tslsf. 695-0533

Em Vtlliy Medical C*nt«r 
880 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Dundėdamas ant mėlynų Šilų kraštų,
ant Įliepsnojusių vidurvasario kaitroj akiračių, 
praplodamas pritvinkusias ir sunkias debesų skara*, 
ateidavo griaustinis. 'f t / '
Tadą atūždavo lietus, šniokštėdamas viršum šilų 
ir rūkdamas viršum palaukių vinkšnų, 
ant sustatytų lauko žaginių — 
dideliais ir tykštančiais lašais 
pasipildamas ant kiemo, tvarto, stogo, 
ir ūždamas ant kelio lieptų, liedamasis 
varpytinių kartelėmis ir apynių spurgais, 
sunkiais ir dideliais-lasais 
kapodamas per sodų galvas, daržo plotus, 
ir kirsdamas per griūvančius rugių laukus.

Jonas Mekas

• Vienas automobilis tenka Azijos gyventojų. Išdalinus po 
3 a merit: er-ianri, ūešimčia eu-i lygiai visus automobilius vj*Qj 
popiečių, 35 Pietų amerikie- pasaulio gyventojams, laimin- 
čiams, KM afrikiečiams ir lOOlgas batų kas 18-tas žmogus.

ŠVINTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET 
Ofisas: HEmlock 45849 

Ralid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS; * 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antracL. penktadieni nuo i—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dit PAUL V. DARGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS / 

W«stchtst«r Community klinikoj 
Medicinos, direktorius.

1938 5. Manheim Rd., Westchester, HL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ix 

• kas antrą šeštadieni 8—G vai 
TeL: 562-2722 arba 562-2728

KEZ.: Gi 8-0873

DR. W. HSIN-fiSiNAS 
AKOŠtKUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CH1RURGUA 
6132 od. Ava., WA 5^2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-PJGL

TEL. — BE 3-5893

£>R. A. B. GLAVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
SPECIALYBE akių ligos 

3907 Wait 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. ĮC A. V. JUČAS
439-444] 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 

' 5214 N. WESTERN AVE.
Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso teL: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98GI

DR. J. MŽSKAUSKAS 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais; antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta* 
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK HtCKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

Jamaikos bėdos
KINTGSTONTAS. — Jamaikoje 

vienu laiku visokie pognndinin- > Amerikai iš komunistų pū
kai ir gengstbriai buvo aukštai1 
iškėlę galvas ir jautės lyg būtų [ 
krašto viešpačiais. Juos tepri- 
vertė vėl sulįsti į pogrindį mi- 
nisterio pirmininko Michaelio 
Manley birželio 19 paskelbtas 
nepaprastas stovis, suteikus ka
riuomenei ir policijai galią kra
tyti namus, ieškoti ir suiminėti 
kiekvieną įtartiną pilietį.

Iki šiol jau yra suimta 1,768 
asmenys, konfiskuota daug na
mų darbo bombų, ginklų ir iš
aiškinta suokalbis nuversti vy
riausybę.

Vieni suimtųjų yra apklausi
nėjami, kiti jau yra nuteisti. Nu-'l 
teista 419 asmenų, kaltinant žu
dymu, plėšimais ir marijuanos - 
prekyba. . . _ - - ;

Jamaikos gyventojai jau. vėl 
ramiau pradeda lankytis nakties 
klubuose bei pasilinksminimuo
se. . Naktiniai šaudymai yra din
gę. Atrodo, ministerio pirminin
ko Manley priemonės pagelbėjo, 
bet krašto ateitis tebėra neaiški.

Jamaika yra socialistinė ša
lis, tampriais ryšiai susirišusi 
su kaimyne Kuba. Kubiečių, pa
tarėjų ir specialidtų riedango- 
je, Jamaikoje jau yra kėli tūks
tančiai ir jų vis daugėjo. Jos san
tykiai su JAVnėra geriausi. Pa
siuntinybės veikla yra suvar
žyta pasiremiant neramia padė
timi. ' - '

nistai gal būt paprašys Aliaskos, 
Kalifornijos ar Louizianoš.

C ' t - / ' • ■ ' 'V
Atstovas Morris priminė grės-

sės, iš Sovietų Rusijos, kuri ga
li mus sunaikinti. O atstovas 
Rarick, kurs buvo nuo demokra
tų partijos atstovu kongrese, pa
sakė; “Aš esu buvęs tuose rū
kalų dūmais pripildytuose rū
muose ir esu pastebėjęs, kad pusė 
Amerikos atstovų sudaro tikri 
amerikiečiai, o kita pusė — vieno 
ištiso pasaulio internacionalis-

. 2 ANNA U. CASE •
Pagal tėvus Benikaltis

Gyv. 18-tos apylinkėje.
Mirė 1976 m. rugpiūčio 30 d., sulaukusi 65 metų amžiaus. Girnų- 

si Maryland valstijoje.
Paliko nuliūdę: vyras Kenneth, posūniai — Jerome, Rodge ur 

Alien, 6 anūkai, sesuo Bertha Urban gyv. Calif omi joj e ir kiti gimi
nės. draugai bei pažįstami.

priklausė American Legion Flanders Unit Nr. 734.
Kūnas pašarvotas Pomierski koplyčioje, 1059 W. 32nd St.
Penktadienį rugsėjo 3 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į St. Mary of Perpetual Help parapijos bažnyčią, o po gedulingų* 
pamaldų bus laidojama žv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
^thsiza. a. ANNA CASE giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą.

Nuliūdę lieka:
r Vyras, posūniai, sesuo. -----

Laidotuvių Direktoriai Walter Powierski ir Sūnus. TeL YA 7-8424,

DR. LEONAS SABUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: anvzad.' nuo 1—4 p© pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso teUL: 776-2880
Naujai rex. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

B«ndra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

OFISO VAL.: pirm., antrai trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir b-B vai. vak. Seštadie 
niais 2-4 vaL po pieta ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

JAV nepriklausomos 
partijos konvencija
ČIKAGA. — Čikagoje įvykęs 

nepriklausomos partijos atsto
vų suvažiavimaskandidatu į 
valstybės prezidentus išrinko 
buvusį Georgia gubernatorių 
Lesteri G. Madox.

Išrinktasis trečiosios partijos 
kandidatas į valstybės preziden
tus buv. gub. Madox .kalboje 
pabrėžė, kad jis priešinasi abor
tams, nes yra klaidinga taupy
ti gyvybę kriminalistų ir vient- 
kart atiminėti ją nekaltiems ma
žiukams. Jis sakė, kad mes ne
reikalingi ginklų kontrolės, bet 
mes reikalingi griežtų įstatymų 
kontroliuojančių kriminalistus. 

Užsienio klausimais jis pareiškė, 
kad jis nei 5 centų nenubrauktų 
nuo gynybos biudžeto, bet pu
siau sumažintų pagalbą užsienio 
kraštams. Jis priminė, kad Ame
rika dovanojo komunistams 70<V 
C00 žmonių, pasibaigus antra
jam pasaulio karui. Esą, mes 
turime sustabdyti tų dovanoji
mų procedūrą, nes vėliau komu-

———- /

Čekoslovakijoje
stokoja automobilių

‘ ’ į

■PRAGA. — Čekoslovakijoje 
yra ne tik mašinų trūkumas, bet 
ir nekaip dabar padaromos, tu
ri nemažai gedimų ir greit su
sidėvi. Todėl čekai, ypač čekų 
jaunimas, pamėgo prieš karą 
1928-30 metais, Bratislav No
votny firmos gamintus ąūtomo- 
biliūš. Jie anais laikais buvo to
ki gėrai ir tvirtai padaryti, var-. 
tojarit geriausią plieną, kad da
bar, jau padarius dėt 600,000 
mylių kelio, dar tebenaudojami, 

i Jie nėra rūdžių suėsti ir dar ge
rai važiuoja. 1

Brarislav Novotny prieškari
nės gamybos automobiliai dabar 

' čekoslovakij o j e kaštuoja. 2,0 00 
—2,800 dolerių, gi šiapus gele
žinės uždangos jie verti 6,400 
dol. šie automobiliai, kurie vadi
nosi “Aero”, iš Čekoslovakijos 
leidimo draudžiama išvežti. Lei
dimus išduoda 3 asmenų komisi
ja,.} kurią įeina Veteranų Klubo, 
Technikos Muziejaus ir Čekos
lovakijos valstybės užsienio va
liutų Tusex įstaigos atstovai.

ZAKARAS
y ‘ :Gyv. 4212 South Rockwell Street

Mirė 1976 m. rugpiūčio 28 d., sulaukęs 71 metų amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje, Šiaulių aps., Linkuvos vis., Laborų kaime.

Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko Jiuliūdę: Lietuvoje — žmona Elena 2 dukterys — Rozalija 

Gabriūnienė ir Elena Misevičienė, 3 anūkai — Jolanta, Jūratė ir Gin
taras, 3 seserys — Ona Pakalnienė, Amelija Šopienė ir Teodora "Veb- 
lauskienė 6ėi kiti giminės draugai ir pažįstami Lietuvoje bei Ame
rikoje. ; _ r -

Laidotuvėmis rūpinasi Grigaliūno šeima.
Kūnas; pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 South Cali

fornia Avenue.
Ketvirtadienį, rugpiūčio 2 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš kop

lyčios į Nekalto2 Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus. laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

; - Visi a. a-. RAPOLO ZAKARO giminės, draugai ir pažįstami nuo- 
~ širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

įjv Nužudę: lieka:
Žmona, dukterys, anūkai, seserys.

Ląidofuvių Diręktorius Petras Bieliūnas. Tet. LA 3-3572.

syt T A SUSIVIENIJIMAS 
;W| / A LIETUVIŲ 
WJ-'-L AMERIKOJE

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZlSTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Bau 
dažai. Speciali pagalba Kojom* 
(Arch Supports) ir t V

PERKRAUSTYMAl

M 0 V IN G
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. i E R t N A S’ 

Tai. WA 5-8063

NUKENTĖJO PENŠININKAĮ
TLLAHASSEE, Fla. Flo

ridoje buvo atsiradusių tokių 
suktų žemės vertelgų, kurie su
gebėjo apgauti nemažai pensi
ninkų. Pensininkai pirkosi Flo
ridoj e sklypus, pasitikėdami duo
tu sklypus parduodančių firmų 
žodžiu, kad sklypai neturi skolų 
ir jų morgičius yra vienintelė 
skola. Bet baigiant pensinin
kams mokėti morgičius, paaiš
kėjo, kad sklypus parduodančios 
“bendrovės” žemę buvo tik pa
čios užpirkusios ir kad pensinin
kų morgičiai, padaryti perkant 
sklypus, yra jau antros eilės: 
Tuo būdu daugelis pensininkų 
neteko sklypų ir sumokėtų už 
juos pinigu.

Floridoje šiuo klausimu veda
mi tyrinėjimai ir tardymai. Kai 
kurios žemę pardavusibs bendro
vės atsidūrė teisme, kitos dar 
daukiasi teismo.

2850 West 63rd SK, Chicago HI. 6062* 
Ttlof-- PRospecf 6-5084<

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausiu* gž— k ▼audikai 

ptu papuošimui ir mezoninės
* kapams gėlės.

ROY Rr PETRO (PUT**^T t A$) 
DAUBARŲ SŪNUS

5525 So. Harlsm Ava. -- 586*1220

MOVING'
ii Ivairiy «hhimv, 

ANTANAS VILIMAS
823 Wtsf 34 Place

Tel: FRontUr 6-18tl

GtLtS VISOMS PROOoMS

Beverly Hills

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

Gyventojų skaičius 
keisis amžiumi

Čikagos 'prekybininkų atsto
vas Herbert Zeltner susirinku
siems spaudos atstovams pareiš
kė, kad ateityje Amerikos gy
ventojų sudėtis keisis savo am
žiumi. Jis numato, 1985 m. že
miau 25 m. amžiaus jaunuolių 
susidarys nedaugiau visų 
gjftrentdjų. , •

.Dešimties metų laikotarpyje 
gyventojų Amerikoje padaugės 
21 milijonu. Per ta 10 metų vy
rų it moterų kartu, turinčių 25- 
se m. jrmžittMr, m tebus K 
milijonų.

-Tur»d«mi didį Kunigį Dievo MmtmS, artinklmės tikri širdimi, 
pilnu tiki j i mv". — Ebr. 10:21, 22.
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas ji ir būti jam.patinkamais, -jie 

turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų šakyti: aš darau visa norėdamas pa
mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmogui. 
Neužmirškime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie
kados nesikeičia; jei mes pilnai tikime į Jėzaus padarytąjį permaldavimą už 
mūsų nuodėmes, atnaujindami savo pasišventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 

, žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime į amžinąjį. mūsų
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 
ir ištikimasis tarne”

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mU 
ruslajlt Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

TĖVAS IR SONUS

2533 W. 71st Street
TrieL: GRovehiU 6-2345-S

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

TRYS MODSNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

.SLA — jau 30 mėty tarnauja lietuviu visuomenei ir Išmokėjo dau 
giau kaip SEPTYN1US MILIJONUS dolerių savo apdraus 

i’ uėms nariams.
SLAdidžiausia lietuvių fraternaline organizacija — duoda gyvy

bes apdraudą ir itgoįė pašalpą, kuri yra pigi, nes SUblVLEr 
NU1MAS neieško pelno, o teisia patarnavimus savitarpines 
pagalbos pagrindu.

SLA — jati turi datigiaU, kaip, tris su puse milijono dolerių Kapitalą, 
tad jor apdraudė tikra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gan 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo S100.00 
iki $10,000,00.

SLA — ja lininiui duoda gerą Taupomąją Apdraudę - Endowment ln=-' 
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

ŠLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TISRM apdraudą.
■ • . už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams

SLA — AKC1DENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asmė 
dims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir drauguų na-

- Tiems. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2 00 
;zi metus.,.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kretpkiies | kuopų 
vetkejus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gdupite spausdintas Informacijas, jeigu paraAyirit:

UTHUAMAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y 10001

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
/• LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr\ Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Ghicagoje 1906 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da 
hą: Žemes Ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. U dalis: iemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savd žodyje rašo: “Jei liūdnas Lietuvių tautos likimą* 
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 didfaubtis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%; buvo ūkininkai ir po pa 
šaulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
n inkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuviu daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinon pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriatha Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei LietiivaF. « . t C * . ! J t 4

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik S5.0O 
IBatuma NaujtaHae. įl

čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
So. ftALŠtĖt) STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

pwrtfw, pnHnMme.

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4505-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

4330-31 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayetfe 3-0440 .

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
. TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, ill. Phone! OLyttipic 2-1003

“ 7 PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

v GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LTTUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

’ 11 . J



Visus kviečia talkon - - * ;
Pradėjus rusams leisti siųsti dosanas artimiesienjs, liku

siems kitoje geležinės uždangos pusėje, surinkti duomenys rodo, ' 
kad vien lik Amerikos lietuviai muilais sumokėjo sovietų va k ; 
dziai virš 50 milijonų dolerių, ’ z

Cliicagoje yra sudarytas komitetas, kuris stengiasi tą “mel
žiamą karvutę” iš rusų atimti. Komitetas nori savo darbą pa-* 
remti faktais, todėl ir prašo Amerikos lietuvius suteikti jam 
tikslių žinių, kiek per visą laiką šeima yra sumokėjusi rusams 
muito. Būtų naudinga pridėti trumpą aprašymą okupuotoje Lie? 
tavoje likusių artimųjų vargą ir skurdą.

Ne būtinai siųsti šiam komitetui blankas, kurias siuntinių 
persiuntimo agentūros užpildė. Jos kartais gali būti šeimai rei
kalingos, bet jeigu jos jau nebereikalingos, tai mielu noru pri
imsime pačias blankas arba fotostatines jų kopijas. Jeigu ir to 
negalma padaryti, tai prašome iš blankų išrašyti sumą, kiek 
muito išmokėta Sovietų Sąjungai ir pasiųsti tokiu adresu: CEASE 
DUTIES, 6831 So. Maplewood Ave., Chicago, Illinois 60629.

? gu ir praktiš!:ą Urinwi indą— 
, Pressure cooker. Rengėjai nuo.
širdžiai dėkoju, piknikas bus 
rugsėjo 12 Polonia Grove. 
Naujienų ‘ administratorė Kris
tina Austin, tel. 121-6100, sudė
tingumu priima (lova n in i us 
daiktus bei rankdarbius ir kito
kius visiejns naudingus daly
kus pikniko Laimės šuliniui.

Jurgis Jonikas ir jo orkestras 9ros 
Naujienų piknike rugsėjo 12 d. Po
lonia Grove. Bus valso, polkos ir tan
go konkusas. Teisėju komisija įteiks 
kiekvieno šokio laimėtojams p© bon- 
ką sampano. Konkuse, kaip ir pikni
ke, kviečiami dalyvaut visi. L. -......

HCLF WANTED — MALE
Darbininkų Relkh

TURRET LETHE OPERATORIAI 
ĮRANKIU DIRBĖJAI 

MAŠINISTAI
Nuolatinis darbas su vršlaikais. Auk
ščiausi atlyginimai. Daug priedų. Ga
limybės pakilt. Mes kalbame ietuviš-

DUNDICK CORP.
4816 W. 20 St. Ciceru'.

Tel. 65S€363

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žamė — Pardavimui

REAL ESTATE «e SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

—Jonas Samaitis iš Marquet
te Parko apylinkės platinimo 
vajaus proga tapo Naujienų 
skaitytoju jas užsisakydamas 
vieniems metams. Naujasis mū 
su skaitytojas p. J. Samaitis tu
ri Įdomų ir retą darbą, reika
laujanti didelio atydumo, tiks
lumo ir, svarbiausia, sąžiningu
mo. Jis buvo supervizorium Na 
tioanal Lead bendrovės brangių 
metalų skyriuje. Jis žino for
mules ir turi patyrimą, kaip iš 
brangiųjų metalų ir metalų pa
daryti junginius, naudojamus
preciziniuose aparatuose, rada-jbe raginimo savo prenumeratą, 
ro bei elektronikos įrengimuo- o gerus linkėjimus Naujienoms

so. Lydiniams naudojami patys 
brangiausi metalai — platina, 
auksas, sidabras ir brangieji nu 
neralai. Tokių specialistų yra 
30 — 10 visoje Amerikoje. Iš
sikėlus Nat Lead b-vęi, jis da
bar dirba iš Lietuvos kilusio Si
mons bendrovėje, Pilzen apy
linkėje. Be abejo, esant progai, 
naujasis mūsų skaitytojas p. Sa 
inaitis plačiau papasakos apie 
savo Įdomų darbą ir patirti žar 
slant auksą bei kitas brangeny
bes, taip pat apie pagundas, 
kurios pražudė daug šios rūšies 
specialistų.Tuo tarpu dėkui jam 
už dėmėsi Naujienoms.

— Jonas Dalbokas Los Ange
les, Cal., pratęsė iš anksto

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, IH. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted ct., Chicago, 111. 60608. — Tel. 2544320 

V. V A L A N T,1 N A S •

ir jų bendradarbiams, taip pat 
visiems pažįstamiems Chicago- 
je, atlydėjo $6 dovana Mašinų 
fondui. Tos apylinkės veikėjas 
užsisakė Naujienas vieneriems 
metams, bet pavardės prašė ne 
minėti. Dėkui už auką ir už dė
mesį. Platinimo vajaus proga 
Naujienos yra siunčiamas susi
pažinimui 2 savaites nemoka
mai.

— J.Kutra iš Kalifornijos pa
tikslina, kad straipsnyje apie 
prof. M. Mackevičių Naujienų 
198 nr. yra klaidingai atspaus 
dnta sakinio dalis — “dėstė ko- 
riiunistinę teisę”. Turi būti 
“komunalinę teisę”. Apgailes
taujame klaidą ir atsiprašo
me.

— Dail. Antanas Rūkštelė iš 
Petersburg, Fla., atvyko Chica- 
gon ir apsistojo 9706 So. Spring 
field Ave., Evergreen Parko 
apylinkėje, čia bus iki spalio 15 
d. A. J. Alekna iš Bostono atvy
ko į North Miami Beach, Fla. 
Stanley, Pocius iš Orland Parko 
apylinkės grižo iš 
atostogų.

— Aldona ir Vincas 
kai, taip pat Stefanija
nienė išvyko atostogų j Union 
Pier, Mich., .lietuvių vasarvie^ 
tęs.

— Mykolas Kiriejus iš Mar
quette Parko, linkėdamas Nau
jienų piknikui gero pasisekimo, 
o jo dalyviams geros nuotaikos 
ir linksmo popiečio, prisidėjo 
prie šių dalykų Įvykdymo paau 
kodamas Laimės šuliniui bran-

ATSKRENDA VENEZUELOS 
ŽOKĖJAI

Ateinantį ketvirtadienį, rugs.
2d. lygiai 5:23 PM iš Venezue- 

los į O‘Hare aerodromą United. 
Air Lines skrid. nr. 239 atskren 
da 30 Venezuelos lietuvių šoke- j 
jų, kurie šoks ruošiamoje Tau
tinių šokių šventėje. •

šokių grupei vadovaują Au
relija Žalneriūnas, o šoks Juan 
Rose Žalneriūnas, Milagro Pas- 
lekas, Matilda Rodriguez Igua- 
tavičiūtė, Juozas Kukanauza, 
Ona Kukanauzienė ir 25 kiti jįau 
n uoliai. Juozas Kukanauza re
daguoja Venezueloje leidžiamą 
lietuvių laikrašti. Atvykusieji 
vyks į Jėzuitų centrą, kur jiems 
nurodys nakvynei vietas.

LIETUVIŲ SPAUDOS KLUBO 
. SUSIRINKIMAS

šių metų rugs. 3 d., 7:30 v.v. 
(kaip visuomet pirmą mėnesio 
penktadienį),1 Marquette Parko 
Fieldhouse (Marquette Road ir 
S. Kedzie sankryžoje, įvyks Lie 
tuvių Spaudos Klubo susirinki
mas. Jame bus negrrnėjamas 
pastaruoju metu mūsų spaudoj 
paliestas Lietuvos žydų šaudy
mo klausimas.

Klubo nariai ir prijaučiantie
ji prašomi atsilankyti. : * « /

’< Klubo Valdyba--

ilgesnhi

Račins-
Kaulė-

SUIMTOS MANSONO
GERBĖJOS

MARIA NOREIKIENŽ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2638 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies fvairiv p rėki y.
; MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.,

PORTLAND, Oreg.— FBI su
ėmė dvi kalines, žudiko Manso- 
no gerbėjas — Susan Murphy, 
ir Diane Elliš. kurios rugpiūčio 
14 pabėgo iš J Terminal -'Island 
kalėjimo Kalifornijos. Jos buvo 
suimtos Portland senamiestyje.

Murphy buvo nuteista 5 me
tams balėjimo bausme už gra
sinančių laiškų rašymą bendro
vių prezidentams; o EIlis — už 
banko apiplėšimą.

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metu patyrimas.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2M6 WEST STREET
Tolofj REpublIc 74*41

AUTOMATINĖS SCREW MASINOS 
OPERATORIAI IR SET-UP 

SPCIALISTAI
patyrė su Brown & Sharp mašinomis. 
Nuolatinis' darbas su viršlaikiais. 
Aukščiaus atlyginimai. Daug priedų. 
Galimybės pakilti. Mes kalbame lie
tuviškai.

' * DUNDICK CORP.
4616 W. 20 St. Cicero.

... . Tel. 656-6363.

MISCELLANEOUS
(vairūs Dalvkal

POLKOS VAKARAS

TREČIADIENĮ

Geras maistas. Polkos orkestras 
Kiekvieną trečiadienio naktį.

3009 Chicago Road 

Steger, Illinois 60475 

754-1370

išbandę rado, kad kai kurios 
žemės duoda labai gerus vai
sius'tik reikia įrengti palaisty- 
mą ir tam reikalui labai palan
ki yra Kolumbijos upė.' Koks
šiemet bus bulvių kiekis' tono- į 
mis, biuletenyje Alert nepas
kelbta? bet Bartlett kriaušių iš 
Pacifiko pakraščio valstijų' 
laukiama 545,000 tonų.

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS DAGIEMS TERMINAMS 
S 2EMA1S NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS. Prezidentas
2212 H. Cerznal Roa/ Ghicap'v LF Virgiui? 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
NOTARIATAS -

: VALDYMAS 
VERTIMAI.

[' VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA į

J. BACEVICIUS — BELL REALTY
' INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 773-2233
5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 

su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymą^ gazu, garažas. 56-ta ir Rock
well. $22,000.

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

62-tra ir Talman. $29,900.
3 BUTAI ir tuščia krautūvė. $360 

pajamų per men. Brighton Parke. 
;$28.000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

BUD’S REAL ESTATE
- PARDUOSIT — 

JiuoMOsrr.
PIRKSIT

■ĮVAIRŪS ’ DRAUDIMAI
Maloniai Jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CTHCAGOJE 
TeL 254-5551

I35-TA IR ARCHER AVĖ. 
TeL 257-5861

TRYS BUŠO GROBIKAI 
TEISME

MADERA, KAL. —Trys bu- 
so grobikai, kurie buvo pagrobę 
busą su 26 vaikais, turėjo būti 
teisiami rugpjūčio 26 Maderos 
apskrities teisme, bet jų gynė
jams reikalaujant ’preliminari
nis teismas atidėtas iki rugsėjo 
22. Gynėjai sako, ,kad kaltina
mieji, prisipažins kaltais ir pra
šys perkelti bylą’ iš Maderos.

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maolewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimal/ glmlnly' 
Ilkvletfmai. pildomi pilietybės pra- 

: žyma! ir kitokį blankai.

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAU.JŲ SKAITYTOJŲ VA.JUS

NAUJIENOMS šiemet spėto S0 meta Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas- amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja nž Lietuvos ir pavergtų Uetnvių laisvę, 
neriamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų Įgalio
tiniais.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
turiškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago]* Ir Kanadoje matams — $30.00, pusei metų — $18.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14J», vienam mėn. — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą. .

NAUJIENOS,
D 39 So. Halsted St,

Chicago, Ill. 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

I — NAUJIENOS, c SA GO t, U-L,— Wednesday, September 1, 1976

Siuntiniai Į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch*r Ay« 
Chl«se, UI. 80631 T»l. Y A 7-59W- - - -
SOPHIE BARČUS

RADIJO iEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

LlefvvlŲ kalbi: Vtsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
‘|a00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
TeleL: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

BULVTU IR KRIAUŠIU
LABAI GERAS DERLIUS

Maišo produktų prekybos 
sluoksniuose patiriama, kad šie 
met vaisių ir daržovių derliui, 
ypač bulvėms' ir kriaušėms la
bai geri metai. Šviežių kriaušių 
iš Oregono ir Washingtono vai 
stijų dar pridėjus Kalifornijos 
derlių, rinkoms teksią apie 
345,000 tonų.

Bulvėms šiemet'buvo skirta
1.15 bilijono 4 akrų, tai yra 10 r “Viešosios sveikatos srityje 
nuošimčių daugiau kaip pernai.1 specialistai rimtai susirūpino, 
Pacifiko pakraščių farmeriai kad vėžys yra liga, sukelta ap-

RALPH NADER, APIE VĖŽĮ 
SUKELIANČIAS PRIEŽASTIS

Tuo tarnu, kai JAV valdžia 
supylė 3 bilijonus dolerių Į “ka 
rą su vėžiu”,‘Washingtono ad
vokatas^ žmogus, * neturįs medi
cinos kredencijalų . ir turėda
mas labai ribotas lėšas, rado la
bai svarbią prięžątį, sukeliančią 
vėžį.

Patikrinęs senato prekybos 
komisijos' apklausinėjimus, ku
rie vyko anksčiau šią vasarą, 
Raltfh Nader pareiškė “Korpo
racijos yra“’vėžio sukėlėjos”, 
štai jo pareiškimas:

AR JAU PASIDARĖTE ‘ 
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma *Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis — $3.50.

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

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

' 11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga- 
i ražas Savininkas ligoms parduoda už 

$52,700.
VIENINTELS STILINGA 6 kamb. 

9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Parke. $29,750.

MŪRINIS —. MEDINIS pajamų na
mas. 2. butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

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

_ ^2 BUTU moderniai įrengiąs namas 
už Kedzie. žaliame parke. Virš $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000.
4 BUTU mūras prie Maria High. Nau

jas gazu šildymas. Nauja elektra. 3 
auto muro garažas. $44.900.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus- 
ligoninės Pigus.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

EUB.DERS ANO CONTRACTORS’ 
Namu StatyM Ir RsmontM

— Naujienai salima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyt4 prašant sipsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimą skaitytoją 
adresus.

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauii namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakvmu.

JULIUS FE11NGIS, savininkas 
778-8165

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVF.

Chicago. Ill. 60609 Teel. VI 7-3447

RESTORANAS IR SVETAINĖ 

ME TROPO LIS

........ ....... 6538 So. Western'Ave., Chicago, Illinois

praneša visiems mieliems tautiečiams, kad restoranas, svetainės ir kok
teilių baro

DIDYSIS ATIDARYMAS
Įvyks pektadienį. rugsėjo 3d., į.

Priešpiečiai nuo 11 vai ryto iki 2:30 vai., o po 2:30 iki 2 vai. nak. 
pietūs. ‘

JOLANDA ir PETRAS KAUŠAI, 
u .... Savininkai, Tel. 925-5272

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIŲ ŠOKIUI 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: ’ f

NAUJIENOS* 1
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608.

linkos; Tai yra užteršimas (vis
pusiškas). Vėžį sukelią vaistai, 
visokie priedai, dedami į mais
tą,, cigaretės ir panašūs daly
kai; visi jie yra atrandami, rek
lamuojami ir nerūpestingai 
tvarkomi korporacijų, įskaitant 
nesibaigiančias reklamas, ku
rios patraukia milijonus ameri
kiečių rūkyti cigaretes. Taip, 
kad išsireiškimas- “korporacijos 
carcinogenesis” pradeda išrys-' 
kinti prasmę.”

Ralph Nader pareiškimai įdo 
mūs ir logiški, bet medicina iki 
šiol dar neatrado patikimos teo-

DOMESIO
S2—«o M AMŽ’AL’S VAIPUOTO.IA! 

Tiktai- $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:
A. L A U R A ’ T • 5 

4645 So. ASHLAND AVE, 
523-8//s

Call Frank lapolis 

3208ya W.95trh St. 
GA 4-8654

jrsį

rijos, kas paveikia kūno audi- Didžiausias kailių 
nius, kad jie pasidaro vėžio 
gumbais. V. Linas, Sr. pasirinkimas

pas Tfenlatelt
lietuvi kMllDlnką įįM 

Chlc^ojė -

NORMANĄ
mė-

PALEISTAS PLĖŠIKAS 
PASIDARĖ ŽUKIKAS

CHICAGO. Pasėdėjęs 18 
pesių kalėjime už ginkluotą api
plėšimą Michael Brooks, 27 me 
tų amžiaus, sekmadienį vėl su
imtas savo namuose 4331 S.Fe- 
delar St., kaltinamas pietinėje 
miesto dalyje apiplėšęs maisto 
krautuvę, 158 W. 95 St. ir nu
žudęs krautuvės savininką Na
thaniel Phillips, 66 metų am- SKAITYK IR KITAM rATARK
Įiauh , SKAITYTI "MAUJIOAS" '

263-5826 
(įataigoa) ir 
677-8489 

(baito)

185 North Wabwh Areno* 
2nd Floor Chicago, IH. 60601




