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IS VISO PASAULIO
Viena bomba sprogo arti So

cialistų partijos būstinės, Spro-

Seeing bendrovė pradėjo statyti paveiksle matomą naują transporto lėktuvą; -Jis 
skiriasi nuo kily lėktuvu savo iškeltais sparnais, specialia pakilimp ir nusiletdimp 
kontrole, Jis gali leistis tiesiai žemyn ir lengvai nutūpti. Boeing specialistai jau išti
są metą išbandė šį lėktuvą, kuris dabar pradedamas gaminti didesniais kiekiais. Lėk
tuvas skraido Seattle apylinkėje.
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F’orto uoste išgriauti socialistu 
demokratę partijos centrai

LISABONA, Portugalija. — Valandą prieš atvažiuojant Por
tugal! jos prezidentui Antonio RamalhoEanes į šiaurinį uostamies
tį Porto, sprogo dvi bombos tuo pačiu metu ir vos per pora šimtų 
jardų viena nuo kitos. Tai buvo pirmas prezidento vizitas jam 
pradėjus pareigas nuo liepos 14 dienos.

žalojo ir daugelio artimesnių na- 
mų lankus išsprogdino. Vienas 
žmogus sužeistas.

Subombar duota Portugalijos 
šiaurinės srities karo koman-' 
danto brig. Antonio Pires'Vėlo
se rezidencija, o antra bomba 
spėta išardyti minučių bėgyje 
prieš sprogimą. Ji buvo laiku 
rasta padėta prie' Centro Demo
kratų Socialistų partijos vyriau
sios būstinės.

Keičiasi J. Tautų 
narių nuomonės

NEW YORKAS. — Buvo lai
kai 1974-5 m., kai Jungtinių 
Tautų organizacijos dauguma 
narių, taip vadinamo trečiojo 
Afrikos pasaulio, kietai laikėsi 
prieš JAV politiką ir prieš pa
čią Ameriką. Bet dabar, pasak 
JAV pasiuntinio Jungtinėse Tau
tose Wiliam Scrantono, laikai 
keičiasi ir taipgi keičiasi trečio
jo pasaulio pažiūra bei nusista
tymas Amerikos atžvilgiui Pa
siuntinio žodžiais tariant, keičia
si gerojon pusėn. -ri

Ambasadorius Scrantonas ma
no, kad būsimoje J. Tautų asam
blėjoje, kuri prasidės rugsėjo 
21 d., gali įvykti kaikurių susi
kirtimų sprendžiant P. Afrikos, 
Rodezijos arba Mažosios Azijos 
klausimus, bet tie susikirtimai 
nebus tokie aštrūs kokie buvo 
praeityje, kai buvo priimta sio- 
nizbą smerkianti rezoliucija ar
ba kai buvo išmesta iš JT asam
blėjos posėdžių ta pati P. Afri
ka.

Keičiasi pasaulis susikuriant 
naujoms valstybėms, keičiasi ir 
JT nuomonės bei pažiūros, pa
sak Scrantono. Ambasadorius 
pripažįsta, kad pasauliui keičian
tis, jame visdėlto šiandien vięš- 

s patauja taika dėka J. Tautų. 
Nors toji taika nėra tokia 
kia ji turėtų būti.

Prieš aplinkos nuodijimą

GENEVA, Šveicarija. — Nu
siginklavimo konferencija, kurįo- 
■je-dalyvavd* 30*valstybių, praė
jusį penktadienį baigė savo 1976 
mėtų sesiją principe aptartu ir 
sutartu sutarties projektų už
drausti aplinkospanaudojimą ka
rų, tikslams, kaip tai sudary
mu dirbtinų žemės drebėjimu, 
iššaukimu didelių bangų ir po
tvynių, atmosferos, ir klimato 
pakeitimu. Konferencijos priim
toji sutartis persiunčiama Jung
tinių Tautų Visuotinam Susirin
kimui tolimesni ems debatams.

Nors sutarties tekstas nėra 
visais atžvilgiais tobulas, pareiš
kė Jungtinių Tautų dalyvis Jo
seph Martin. Jr., bet mes esame 
įsitikinę, kad konvencija efek
tingai pašalins visus pavojus, 
kokių galėtų įsimanyti išradėjai 
modifikuodami aplinką priešiš
kiems tikslams.- '

Sprogo 2 tonos dinamito
CORITICA,BraziŪ ja. — Sunk

vežimis veždamas dvi tonas di
namito ir 'klijų sprogo šio pie
tinės Brazilijos miesto reziden
cinėje dalyje. Užmušti tik žmo
nės, bet daugiau ar mažiau su
žeisti 102, kuriems ligoninėse su
teikta pagalba.

Sprogimas 45 namus sugrio
vė, daugiau kaip 100 namų su
žalojo ir sprogimo vietoje gat
vės grindinyje išmušė 9 pėdų 
gilumo duobę. Oficialiu prane
šimu, buvo vežama 3,000 svarų 
dinamito ir 1,000 svarų industri
nių klijų, šoferis pastebėjęs 
liepsną spėjęs iššokti ir bėgda
mas

Airiu

Meksika— I Libano.krikščionys 
ekonominiam chaose; nepatenkinti JAV 

r -Ja?IRUrfe. Libano'krikš- 
čionys nėra patenkinti Amerika, 
kad ji jiems nepadedanti užbaig
ti Libane karą. Falangistų va
das, pasikalbėjęs su Amerikos 
pasiuntiniais, pareiškė, jog Li
bano : namai sudeginti tiesiog 
'priešais Baltuosius ■■ Rūmus, 
Kremlių ir priešais visą-pasaulį. 

. Stiprios kovos vyksta beveik 
.visose Libano kovų frontuose. 
Arši artilerijos dvikova vyks
ta kalnų vietovėse į. rytus nuo 
Beiruto, šimtai sužeistų ir . už- 

’muštu. Nuo 1975.m. balandžio

Meksikos pezą laisvai plaukioti 
laisvoje valiutų rinkoje, ekono
minis Meksikos gyvenimas stai
ga pasimetė, atsirado lyg ir ban- 
kruto pavojuje... Visų rūšių ga
minių kainos, pradedant kampe- 
sino užaugintomis daržovėmis ir 
baigiant automobiliu/ smalkiai 
pakilo. 7'į'" : ."/V'/'

Meksikos darbininkų unijos 
reikalauja žymiai pakelti Uždar
bius. -Dienraštis Excelsior rašo, 
kad Meksika /priverstą gyveni
mokentėti, bet toji kąhčia/baig-- __ ____ ,___
sis ir tauta grįš į normalias eko-! mėnesio, nu© civilinio karo pra- 
noniines vėžes, jei jf aukosis. džios Libane, priškaitoma iš vi-

Dauguma meksikiečių tartum 
yra pasimetę. Jie nežino kas 
laryti ir kaip elgtis: investuoti 
kapitalą dabar ar laukti, ma
nant, kad kainos dar didės ar 
mažės. Pramonės ir prekybos 
lyderiai kreipėsi į prez. Luis 
Echeberra, prašydami stabili
zuoti pezo vertę vietoje, leidžiant 
jį laisvai plaukioti valiutų rin
koje.

Meksikos bankai tebemoka 
20.4 *• 20.6 pezus už dolerį’, bet 
laisvoje prekyboje doleris kaš
tuoja 30 ir daugiau pezų.

so žuvusių jau nemažiau 35,000.

Kisingerio misija 
Afrikoje nesiseka

k - WASHINGTONAS. Valst. se
kretorius Henry Kisingeris, ma
tydamas savo diplomatines at
sargas derybose dėl Pietų Afri
kos išsenkant, išskrido iš naujo 
bąndyti per Londoną.. Pasita
ręs su britų, prancūzų ir Pietų 
.Afrikos repreentantais. jis ap
sispręs ar , jam. leajp Jungtinių 
Amerikos Valstybių sekretoriui 
darj’ti; pirmąjį vizitą Pietų Af
rikai, ypač po to, kai Kisingeriui 
pakritikavus Pietų" Afrikos mi
nister i o pirmininko John Vors- 
tėrio segregac i nę /politiką; Vors- 
teris .pareiškė, kad.. Pietų Afri
ka “moralinių pamokymų ar gra
sinimų nėra reikalinga”.’

- Kisingeris ir Vorsteris7 šiomis 
dienomis turi susitikti, neutra
lios Šveicarijos mieste Zuriche.

Praeitą savaitę kalbėdamas 
Philodelfijoje. beveik vien juo
džių audiencijai Kisingeris pa
sakė esąs reikalingas Amerikos 

.juodųjų pritarimo savo inicia-

ko-

Didelis auto 
pardavimas 

DETROITAS. - Automobi
lius gaminančios bendrovės 
džiaugiasi, kad automobilių par
davimas ir kartu jų gamyba di
dėja. šiais metais rugpiūčio mė
nesyje automobiliu buvo par
duota 15.2% daugiau už praei
tų metų tuo pačiu laiku. Ameri
kiečiai baigia išpirkti 1976 m. 
auto modelius, turėdami ome- 

- nyje padidintas kainas 1977 m. 
modeliams.

Kanados auto gamintojai taip- 
, gi č|irba paspartintu greičiu, nes

P. Korėja tebėra 
karo stovyje

SEOUL. — P. Korėjos gyny
bos ministeris įsakė šiais metais 
nešvęsti ir nedaryti jokių ka
riuomenės iškimių. Kuo remian
tis šiemet nebus^Švenčiama gin
kluotų pajėgų diena — ministe
ris nepaaiškino, bet visiems aiš
ku, kad tai turi ryšio su bruta
liai nužudytais dviem Amerikos 
karininkais, žodžiu, 600,000. P. 
Korėjos armijos ir 42,000 JAV 
karių pasilieka ir toliau ypatin
goje paruoštyje,. beveik karo 
stovyje. y

Įtempimas paskutinėmis die
nomis Korėjoje yra atslūgęs, su-

perspėti žmones.

Dublinas medžioja 
bom barduoto jus

DUBLINAS, Airija. —
policija penktadienio naktį pada
riusi bombų medžioklę, Dublino 
mieste rado bombų gamybos “fa
briką” ir suėmė 5 vyrus ir 1 mo
terį, įtartus prieš keletą dienų 
subombardavus du kino teatrus 
ir tris barus. Iš bombų dirbtu
vės policija išvežė tris vežimus 
bomboms gaminti medžiagos.

Apdraudos statistika

Insurance Information Insti
tute (III) statistika rodo, kad 
1975 metais ekonominiai nuosto
liai dėl įvairių trafiko akcidentų 
kaštavo daugiau kaip $36 bilijo
nus. Tuos kaštus sudarė nuosa
vybei padaryti nuostoliai, išlai
dos už mediciną ir laidotuves, le
gates išlaidos ir apdrauda. Au
tomobilių akcidentų 1975 m. bū
ta 24,887,000. kuriuose 4,978,000 attinkant ir pasikalbant nekie-

prekyba automobiliais ir ten žmonių sužeista ir-46,000 užmuš- no Žemėje paliaubų komftijai, 
yra pašokusi lū» U

ŠEŠTADIENĮ ATSKRIDO į WAUKEGAN^, 
SEKMADIENĮ ATVYKO Į CHICAGĄ 

Chicagon privažiavo daug šokėju iš 
didesnių Amerikos kolonijų

Prezidento Gerald Fordo žmona, prezidentienė Betty Ford, . 
sekmadienį atvyko į Chicago, kad galėtų dalyvauti Lietuvių Tau
tinių šokių šventėje, vykstančioje International' Amphitheatre 
didžiojoje salėje. : ..

Darbo unijų vadai 
remia demokratus
AFL-CIO__prezidentas George 

Meany ir kiti pirmaeiliai dar
bo unijų vadai savo Darbo Die

nos proga pareiškimuose ma
žiau besigyrė savo praeities nuo
pelnais ir ateities laimėjimais, 
bet agitavo ateinančiuose lapkr. 
mėnesio rinkimuose balsuoti už 
demokratus:

Paduodamas toną, bet Jimmy 
Carter vardo, neminėdamas, Mea
ny pasakė, kad darbas turi rem
ti Demokratų prezidento tikėtą. 
“Reikalas yra grąžinti Ameriką 
prie darbo — visiškai panaikinti 
nedarbą”^,pasakė .Meany. “Nik;, 
soncwForcw --administracija per 
praeitus 7^ metų tęsė politiką 
paremtą- prielaida, kacL daugiau 
mažinant mokesčius industrijai 
ir padedant turtuoliams dar la
biau turtėti, kada nors kąrp nors 
sumažės/nedarbas. Aišku, to
kią; politika nepasisekė.. “Meany 
pareiškė, kad, šiemet, bedarbių įshingtoną.

Praeito šeštadienio vakarą ji 
atskrido i Glenview laivyno avi
acijos aerodromą. Nakvojo ji 
Marriott Linconshire vasarvie
tėje. Sekmadienio rytą ji da
lyvavo Waukegano Shiloh bap
tistų bažnytėlėje, o po pamaldų 
ji išvyko į Chicagą.

Lygiai 1:15 valandą po pietų 
ji jau buvo Stock Yard Inn kam
bariuose, kur jai Valdas Adam
kus suruošė privatų priėmimą. 
Jame dalyvavo daugelis kviesti
nių svečių ir Amerikos laikraš
čių spaudos atstovų.

Lygiai 2 valandą po pietų po- 
1 nia prezidentienė pradėjo Penk
tąją Amerikos Lietuvių Tauti
nių šokių šventę ir pasižiūrėjo, 
kaip 2,000 jaunų lietuvių vyrų 
ir motėm šoko Įvairius tautinius 

■’šokius./ - ;/ - ■

Tuojau po 3:00 PM ponia For- 
dienė padėkojo lietuviams už pa
kvietimą dalyvauti šventėje ir 
pamatyti, kaip lietuviai šoka sa
vo tautinius šokius, ir išvyko 
į Midway aerodromą. Ten dar 
prieš keturias ji išskrido į Wa-

Jablonskio žudikai
nubausti

WASHINGTONAS. — Paul 
Gilly, samdęs žudikus angliaka
sių unijos kandidato į un ijos
Rrezidentus Joseph Jablonskio j ^rifrikoje,'bet jo kerįmas

Afrikos objektyvais iššaukė kri-ItacijaL Už Cąrterį - Mondale.

skaičius sieksiąs 20 milijonų.

Automobilių darbininkų uni
jos (UAW) prezidentas Leonard 
Woodcock pasakė: • '“Tiesa, šią 
Darbo Dieną ekonomija yra ge
resnė jerbūklėj e negu buvo prieš 
metus' laiko,' tačiau tai menka 
paguoda daugiau kaip 8 milijo- Į 
nams amerikiečių, kurie tebėra tuvių iš pačios Chicagos ir jo-

Praeitoje šokių šventėje daly
vavo ponia Patricija Nixoniene, 
tuometinio JAV prezidento 
žmona. Dabar ji gydosi Kalifor
nijoje, kur ji buvo gavusi šir
dies priepuolį, lengvai pakenkusį 
josios kairiai kojai ir rankai.

Salėn privažiavo daug lie

ir jo šeimos žudikus, nuteistas I 
tris kartus visam amžiui kalėji
mo, kitas, angliakasis Claude 
Vealey, kurio prisipažinimas pa
dėjo išspręsti tą bylą, nuteis- 

Itas vienam amžiui kalėjimo su 
teisėjo rekomendacija laikui at
ėjus suteikti jam parolę. Kalti
namasis Aubran Martin, kurs 
teisinasi esąs nekaltas, bus tei
siamas atskirai.

Jablonskių šeima buvo nužu
dyta Clankville, Pa., 1969 m. 
gruodžio 31 d.<

bet karių budruTnaa^šemaž^Hu

JAV-bių politikos su juodosios

be darbo. Mūsų užduotis aiški: 
mes turime nusikratyti Fordų, 
Burnsų-ir Greenspanų ir grąžin
ti kraštui ekonominę sveikatą 
per Demokratų administraciją 
ir Demokratų Kongresą”.

Plieno darbininkų unijos pre
zidentas L. W. Abel visą Darbo 
Dienos forumą panaudojo agi-

Popiežius kviečia 
melstis

VATIKANAS. — Popiežius 
Povilas VI kviečia visus katali
kus melstis, kad į herezijją įkri
tęs ir neklausantis popiežiaus 
įsakymų Prancūzijos arkivys
kupas Marcela Lefebvre pasitai
sytu ir grįžtų prie Bažnyčios at
gailaudamas/ /

Aricivyskuflas Lefebvre yra 
suspenduotaf nuo visų bažny
tinių pąrętfi^.

tikos nemažiau kaip pritarimo. 
Juodųjų bloko (caucus) Kongre-' 
se narys kongresmanas Charles 
Diggs (D., Mich.) pareiškė, kad 
Kisingeris nepakankamai toli 
ėjo, o kiti atkirto, kad savo pir
mojoje kelionėje į Afriką pra-. 
ėjusį pavasarį jis pateikaudamas 
juodžių tikslams per toli nuėjo, 
net pakenkė prezidento Fordo 
pirmiesiems rinkimams. .

. Simpoziumas 
energijos klausimu
ČIKAGA. — Ulinojaus pre

kybos ir ekonomijos išvystymo 
departamentas rugsėjo 11 d. 
Starved Rock State Parke ruo^ 
šia diskusijas energijos klausi
mais. Diskusijos bus paįvairi
namos praktiškais energijos ban
dymais.Užmušė baisbolo 

kuoka i
ČIKAGA. ■— Rusėjo 2 d. Hum

berto Garcia, 1034 W. Cullertoh, 
susiginčijo sb dviem jaunuoliais/ 
kurių vienas kirto jam į galvą 
baisbolo kuoka. Garcia vėliau 
mirė ligoninėje. ..

Policija jau rugsėjo 3 turėjo
suėmusi įtartiną mušeiką. Po-Į Dr. Hilary Kuprowski, tyrinėto-

Nauji vaistai nuo pasiutligės

PH1LADELFIJA. — Wistar 
Instituto mokslininkai pranešė 
apie išrastą naują vaistą — skie
pus nuo pasiutimo ligos (rabies)*. 
Tie skiepai yra efektingesni, ma
žiau skaUsmingi, lengviau įskie
pijami nėgu dabar vartojamieji.

sios apylinkių. Rengėjai tvir
tina, kad jiems pavyko parduoti 
visus 9,000 tikietų. Jie skelbė, 
kad anksčiau jau buvo išparduo
ti visi tikėtai, bet prie Įėjimo 
dar buvo galima gauti.

šventėje dalyvavo kelios Chi- 
cagos šokėjų grupės ir suvažia
vusios iš kitų didesnių kolonijų. 
Buvo Detroito. Cleveland©, To
ronto. Rochesterio, New Yorko, 
Bostono, Floridos ir Kaliforni
jos šokėjai. Juos atlydėjo šo
kių mokytojos, o daugelį mer
gaičių Chicagon atlydėjo moti
nos. Buvo atvykusios kelios Pie
tų Amerikos šokėjų grupės, ku
rios įsitraukė į bendrą šokį.

šokėjus išvargino ilga kelionė 
ir ilgas stovėjimas ir laukimas, 
kol' ateina eilė šokti, bet jauni
mas patenkintas, galėjęs pasi
važinėti, pamatyti kraštą ir pa
bendrauti kartu su kitais lietu
viais.

šokių šventėje dalyvavo kon
greso atstovas, užsienio komite
to įtakingas narys Edward Der- 
winskis, artimas prezidento šei
mos ir lietuvių draugas.

licija kaltina Juan M. Castillo.
1830 W. Cermak, nužudžius žmo-

jų grupės vedėjas, pasakė, -kad j 
'tbOS skiepus ištobulinti, truko| 
24’metas, . ■

šiltas

Saulė, teka :19. MdMari T:19



šalia proto tvirkos yra Žmogui 
bfitlni dalykai normaliam jo gy
venimui. Todėl visus tris šulus 
savo gyvenime tvarkykime vie
ną už kitą geriau, vienas kitą vi
sapusiškame sveikėjime pralen-

vi-
Kelionės įspūdžiai

KAZYS KARUŽA
<ūno, proto ir įaušmę darnos pagrindai
\au jausiu mokslo žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. _____ _

savo

SKLEROZES VYSTYMASIS
Pažinkime didžiausią savo priešą — lengviau bus 

su juo tvarkytis. Mediciniškai raginimas

Sk;- rožė yra kaip ledų kalnas 
jūroje, širdies ataka ar paraly
žius yra tikmaža dalis, nors mir
tina, r 
sklidus 
krauy-. 
pažeu: 
spindis 
kraujo 
raumenis 
džių j 
pritel 
reikia

katingumui pagausinti.
Daug naudingiau bus visiems, 

jei mes žmogaus gerumo šalti
niu laikysime jo asmenybę — 
tada bogą asmenybę turėdami 
žinosime kurią savo buities da-I 
Į reikia taisyti. Dabar sumes- 
dami visas žmogaus daromas nė-

lačiai po visą kūną pa- 
dos sklerozės. Tai ligai 
gyslėse (arterijose) toli 
us susiaurėja arterijos 
. Žinoma, tada sumažėja 

pritekėjimas į širdies geroves ant mechaniškos pom- 
Tai panašu į vamz- pos — raumeninės širdies, mes 

skretimą kalkėmis ir ne- 
įimą vandens ten kur 
Raumenims kraujas (su 

krauju ateinantis deguonis ir 
kitos maisto medžiagos) yra 
reikalingas jų darbuotėje — su
sitraukimuose. Tai sunkus dar
bas. Reikia nuolatiniai gero 
maišų 
gausa 
kankamai tokio.

V-

k’d’s yra raumeninė pompa
Nustokime

Ne visi Amerikos jaunuoliai dirba fizinį darbą ar
ba sportuoja. Laikui bėgant sudrimba ir netinka jo
kiam patvariam darbui. ,New Yorko sportininkai pra
dėjo kampaniją jaunimo tinkamumui atstatyti. Jauni 
vyrai ir moterys privalo valdyti kiekvieną savo raume
nį. New Yor ko valstijoje, Mamaronek miestelyje spor
tininkas rodo jaunai Lizai Pverbeck kaip galima sto
vėti ant ranky ir iškelti koją.

šauname ne į taikinį: “tu bešir
dis” mes sakome mediciniškos 
tiesos nebodami. Taip nesiim
dami būtinos veikos — savos as
menybės žmoginimo, mes ken
čiame kaip seniau kentėjome ir 
tų kančių dė žmogaus nežmoniš
kumo galo nepramatome, kaip

\'e perriebaus, nes per-’seniau kentėjome ir tų kančių 
bet tikrai gero ir pa- Į dėl žmogaus nežmoniškumo galo 

nepramatome. Ir taip atsitinka 
didžia dalimi dėl mūsų dvasios 
vadų savo avelių pasakėlėmis

neteisingai pri-* vieton gyvenimo tiesos maitini- 
skirti daiktams tokias savybes,’mo. Bent rabiniškos tiesos dar 
kurių jie neturi, širdis yra su-’šiandien tokie vadai turėtų pa
de: ir. g a pompa — daugiau nie- į sisavinti— tada mes bent hi- 
kas. Ji neturi jokio gailestin- gieniškiau gyventume ir nesi- 
gumo. jokio pamaldumo. Ji nė- voliotų mūsų jaunimas narkoma- 
ra švenčiausia, nei nekalčiau- /nijoje — nerūktų tabako dūmuo- 
sle c taip pat nėra ji ir biauriau- se mūsų Jaunimo Namai. Kar
si ,Y.i tik iš mėsos (raumenų) tą ant visados šiandien supraski- 
suc.3.'ytas maišelis, aprūpintasf me kad mūsų sveikata laikosi 

{ant trejopai sveikų pamatų: ant 
kūno tvarkos, proto sveikatos ir 
asmenybės (nusiteikimų) dar
nos — ant jos sintetiškumo. ši
tokios asmenybės Įsigijimui rei
kia milžiniškų pastangų, tiek pa- 

‘ties žmogaus dedamų, tiek visų 
aplinkinių atliekamų. Tai nėra 
lengva, nėra taip, kaip tūli va
dovai tvirtina — visi žinom, 

kad meile pakeisti neapykantą, 
yra pats sunkiausias darbas ant 
žemės — tai asmenybės pakeiti
mas, tai žmogaus analitinių nu
siteikimų sintetiniais paverti- 

'maš. Todėl čia viešai prašome 
visus vadus, ypač jaunimui va
dovaujančius, prisilaikyti gyve
nimo dėsnių, pasakėles į savo 
komputerio pastogę padėjus. To
kį darbą vadai pirmieji turėtų 
atlikti —-tik tada jaunimas pa
jėgs sekti vyresniųjų žmoniš
kais žingsniais.

Kai sklerozė toli pažengia
Blogai esti, kaip'hvasinė — 

asmenybės sklerozė toli pažen
gia. Tada vadai ima" savo ave
les pasakėlėmis maitinti. Ne kas 
geriau nutinka, kai arterijų skle
rozė toli prasikiša. Tada arteri
jos spindis visai užanka ir krau
jo tekėjimas (benzino pristaty
mas raumeniniam motorui — 
oompai) plaunasi, žinoma, tada 
notoras sustoja ir žmogaus gy
vybė užgęsta. Taip nusiduoda 
^tambesniai arterijai užakus. 
Kai vien smulkesnė arterija už- 
ikemša, tada apmiršta tik dalis 
aumeninio motoro — gaunasi 

vadinama širdies ataka — ne- 
nirtina. Tą apmirusią raume- 
lų dalį kūno mechanikai sulopo, 
landų apmirusioj! raumens da
is sugyja.

Priklausomai kaip stambi ar
terija užsikimša, atitinkamas 
•aumenų plotas apmiršta. Kalba- 
na tada apie sunkesnę ar leng- 

, esnę širdies ataką. Čia yra pa- 
lašumas Į žmogaus asmenybės 
uigedimą: kai stipriai ji niekais 
/irsta — žmogaus elgesiai pri- 
ygsta didžiausiam pasaulyje bu
leliui. Tokių, jėgos įgavusiųjų 
pasaulis ne vieną turėjo. Taip 
ir mažesniame ratelyje nutinka : 
menkos asmenybės mūsiškiai at
sakingose vietose atsiradę daug 
ža>os mums daro — ir dar tei
sinasi. kad ne jie kalti, o žmo
nės ma įmano apie juos — ne- 
'iūri i juos sintetiniai, o tik ana-

ilitiii’ai. Tarp elgdamasi, jie nė f 
nemėgina tvarkv+i eavo asmeny- 

netinkamus elgesius i

skystomis pertvaromis.
į.-n-nės kartais priskiria sa

vy vf. visai jų tokių neturinčia- 
jam. Vienas sako, kad nėra sun
ku pakeisti Į meilę savo neapy- 
kantą artimui jam — sako, net 
rašė, kad artimo veiklos blusi- 
nė/imą lengva pakeisti Į jam 
reiškiamą pagarbą. Toks tvir
tina. kad lengva pakeisti arti
ni' i metams savo žvilgsnį iš ana
litine Į sintetinį. Taip, tokią 
netiesą tvirtina net jaunuolių 
va o«as. Tikrumoje, čia kalba 
ei u a apie žmogaus asmenybės 
pasireiškimą. Sakoma, kad len- 

criaunančiąją asmenybę pa- 
i kūrybingąja. Tikrumoje, 
bai sunkus, suaugusiam be- 
tieimanomas darbas. Už tai 
nančiosios (analitinės) as- 
bės savininkus dažniausiai 
arsto lenta ištiesina. Taip 

ie ir palieka visokerio- 
griovikais mūsų tarpe, 
sunkiausią darbą tūlas 
mums tvirtina esant 
Taip tokie vadovai ir 
sunkaus, bet būtino 

i:o — asmenybės žmoginimo 
c sintetine pavertimu). Jie 

-■ akelėmis migdo — žaidimą 
sunkaus darbo siūlo mūsų

■ imui. Dabar net vaikui aiš- 
]-(' ’ėl mūsų tarpe siaučia pe-

ika.s nesugyvenimas. Tik kai 
tūli vadai bus parengti bū- 

•moniškais vadais, kai jie sa- 
zsmenybėmis — darbais ves 
s į žmonišką gyvenimą, tada 
m"sų jaunimas augs vienas 

■i .gerbdami, be svaigalų, be 
•kotikų. be neapykantos, be 

nfo. žvilgsnio apseidami. 
žinomla, suklestės mūsų 

tikrai žmoniškas gyveni- 
Išeina, kad kiekvienas iš 
turime ne pasakėlėmis 

tis. nors ir vadai mums 
j"- ri’-štų. bet gyvenimo tiesos 
dėsnių prisilaikant gyventi.

T •.•.in turime elgtis ir širdies 
ap- iuges srityje. Įsivaizduoki
me širdį tik tokią, kokia ji tik- 
rvrioje yra Nėra blogos šir- 
/if < ji gali būti serganti tiktai. 
Frmna negali pykti, pavydėti bei 

rėti Dievui tarnauti. Ji ga- 
fik sugesti. Visos viršui mi- 

ir dar daug kitų neigia
mu turi žmogaus nežmoniš- 
asmenybė. Todėl asmenybę 

s turime .'nioginti, o ne prie 
aitos — niekuo dėtos širdies 
inėtis ir jai visas dorybes bei 
nsmgumus primesti.

•1 nuo šiandien visi savo 
neteisingas pažiūras į širdį keis- bės. savo netinkamus elgesius i kra jo 
kimo teisingomis. Tai nelengvas gerinti. -Tie tik kitiems nurodo ' (trombas), 
darbas l>et būtinas mūsų svei- taisymosi reikalą.
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Nuo kai kurių širdies atakų gali staiga staiga užkimšti ir 
žmogus pasitaiso: apmirusių • žmogų numarinti.
raumenų vietoje naujos arteri- j 2. Kitas atvejys, kada riepil- 
jos išsivysto, apmirusiai vietai nai dėl sklerozės užakusi arteri

ja užsidaro ir žmogų numarina, 
tai spazmo —susitraukimo ar
terijos spindžio po susijaudinį- 
moj Susijaudinęs žmogus tik 

pabalk, jei jo arterijos sveikos. 
Jis-j as -tik susiaurina. Sklerozi- 
pės —

2. Kitas atvejys, kada nepri

randu sugijus. Tas randas esti 
raumeninės pompos silpna vie
ta. Randas tai ne raumuo. Ran
das jokio darbo (susitraukimo) 
neatlieka. Tokiu būdiršu kiek
viena naujo ataka yra silpnina
ma raumeninė pompa. Daug 
randų — ■ daug neveikių vietų 
širdies sienelėse atsiradus; jau 
vien dėl to širdis ima nepakan
kamai veikti — žmogus. dąroši naši ataka, jei. didesnė , širdies Į

Pasiskaityti. Outlines of In
ternal Medine, Part H, Watson. 

Meksikos t>ezo vertė
MEXICO CITY. — Meksikos 

. -alstybės pinigo pėzo vertė iki 
Šiol laikosi tvirtai nustatytos 
vertės santykyje su doleriu. Pė
zo kursas ištisus 22 metus buvo 
tvirtas — pėzų už vieną 
dolerį- Bet nuo rugsėjo 1 d. 
Meksikos vyriausybė pakeitė 
nuomonę ir leido pėzo vertei nu- 

] slstovėti laisvoje valiutų rinko
je — pagal pasiūlos ir paklau
sos ekonominį dėsnį.

Toks Meksikos vyriausybės 
potvarkis tvarkant pėzo vertę, 
džiaugsmingai buvo sutiktas tu
ristų tarpe, nes jie dabar kei
čiant laisvai dolerį, galės gau
ti 17 ir net 20 pezų. Bet kaikas 
liko ir labai nepatenkinti, net 
nukentėję. Tai visi tie, kurie 
turėjo investavę arba pasidėję 
Meksikos bankuose pinigų, iš
keltus dolerius Į pėzus. Užsie
niečiai indėlininkai Meksikos 
bankuose turėdami pezus, dabar 
juos atsiėmę ir keisdami Į dole
rius turės nuostolių.

Paleisti laisvai plaukti Meksi
kos pezą valiutų rinkoje, Mek
sikos vyriausybė buvo priversi 
ta žydų boikoto, žydams atsisa
kius kaip turistais lankytis Mek
sikoje, užsienio valiutų įplaukos 
labai sumažėjo, nukentėjo vieš
bučiai, restoranai, jų tarnauto
jai ir t, t.

pės._ f- kiek priskretusios arte- Laisvai plaukiojus Meksikos
rijos,, dėl kurios nors priežasties pėzas, tikimasi, atgaivins tu- 
susijaudinus —visai užanka. Jei rizrao. ir viso krašto ūki.
tai-bus širdies arterijos — gau-

- • - - k r ■

raumenyse arterija tuo būdu už
anka — mirtis gatava. Taip mi
rė vienas k etų vis gydytojas po 
pakartotino J laikomo ; neišlaikęs 
čioilyfečių' gydytojui egzaminų. 
Jo lavonas buvo tirtas medici
niškai, neš jis staiga ligoninėje 
mirė. Rasta buvpvbs adatą pra
leidžiantis širdies ’a^tėrijos rau
ni eiiyje spindis. Dėl susi jau dini-

chroniškas ligonis — tikras pa
liegėlis. ■ ; ■ ±;.:

Arteriosklerozė lėtai žengia.
pirmyn > ■"••••

Dėl . sklerozės arterijos spin
dis priskrenta labai. pamažu. 
Sklerozei. žengiant pirmyn ir 
žmogui tikrai perankstybą mir
ti rengiant, žmogus pradžioj'ė 
nieko liguisto.nejaučia. Todėl jis -trio jis staiga visri. užako. Taip 
nuo sklerozės, pradžioje'nešigy-.ant prikrauto dramblio nuga- 
do. Jis tik tada kreipiasi pas gy
dytoją pagalbos,.kai jau esti vi
si šaukštai po pietų: kai gauna 
sunkiai pataisomas sklerozės pa
sėkas: kojų gangreną,. ; smege
nyse kraujo išsiliejimą (strpką) 

.su vienos kūno pusės paralyžium, 
ar širdies ąitaką':bėi. .dėl inkstų 
sklerozės pakeltą kraujospūdi.

. Ne pas. visus žmones sklerozė 
pamažu užakina .arterijos spin
dį. Kartais sklerozė yra dar pu- 
siaukelyje, žmogus dar nieko blo
go nejaučia, nebent lipant i kal
ną jam krūtinę suspaudžia, o 
žmogus Staiga miršta, žmonės 
tada kalba, kad visai sveikas 
žmogus buvo ir mirė. Todėl/jie 
tariasi, kad gydymasis čia nier 
ko vertas. Gydysies ar nesigy- 
si nuo sklerozės — vis vien-dar 
jaunas nuo jos gali mirti.

Kodėl taip atsitinka, kad ar
terijos spindis dar visai neužako, 
o žmogus staiga miršta dėl di
dėlės širdies atakos. Taip nusi
duoda dėl trijų, dalykų:

Staigios mirties trejopos .... 
priežastys

1. Dar neužakusi arterija stai
ga užanka tada, kai kraujo kre
šulys (trombas) ją staiga už
kemša. Reikia suprasti šią me
dicinišką tiesą: kai krešulys pa
sigamina ir pasigaminimo vieto
je užkemša arteriją — tokį kre
šulį medicina vadina trombą^ o . 
kai tas trombas esti nunešainas Į 
tolyn ir atnešto trombo dalis už- - 
kemša mažesnę arteriją — tas' 
krešulys jau vadinamas embolu. 
Tai tiek dėl pavadinimo — leng
viau orientuosimės paimame rei
kale.

ros nukritęs šiaudas dramblį su
klupdė^ ; -k- >.

3. Arterijos spindis, gali Stai
ga ūžakti ir žmogių staiga numa
rinti dar .ir tuo atveju, kai dėl 
sklerozės pakitusi arterijos vi
diniam paviršiuje esanti smul
ki arterija trūksta, Tada po vi
diniu arterijos sienelės sluoks
niu renkasi kraujas; Jis pučia 
vidinę sienelę toj vietoje kaip 
kamštis. Ir arterija spindis už- 
sispaudžia, žmogų.staiga numa
rindamas, ar sunkiai jį susirg- 
dindamas. -p

Pastaroji trečioji staigiai žmo
gų pakertanti priežastis pasi
taiko gana retai/ Dažniausiai 
pamažu užanka arterijos Spindis 
arteriosklerozei pamažu vystan
tis, kaip minėta anksčiau.

Išvada. Ne tik kūno, tvar
ka, bet ir asmenybės sveikata,
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VIKING 2 PRADEDA 
IEŠKOTI GYVYBĖS- 
MARSO PLANETOJ

PASADENA, Calif. JAV erd- 
vėlaivis Viking 8 skraidyda
mas aklink Maria pradėjo foto 
grafuoti sušalusias vulkanines 
dykumas Marso utopijoje, ieš
kodamas vietos, kur nusileisti 
šį penkiadienį.

Marso Utopijos lygumos yra 
pribarstytos vulkaninių akme
nų, bet geologai tvirtina, kad 
tos lygumos yra vėjo pripusty- . 
tos smėlio, dėlto Vikingas 2 ne- : 
tūri pavojaus sudužti į akme
nis.

Vikingas 2 padės Vikingui 1 
ieškoti Marse gyvybės, ką Vi
kingas jau nuo liepos 20 dienos 
daro Maršo kitoje pusėje.

NEAPDAIRI BENDRVĖ
WASHInGTONAS. — Verty

bių ir keitimo priežiūros komisi
ja rugsėjo 1 d. apkaltino sąskai
tybos tikrinimo bendrovę, anks
čiau besivadinusią L. Wiliam 
Seidman, o dabar pasivadinusi 
Seidman and Seidman, nesąži
ningumu ii* apsileidmu tikrinant 
didžiųjų bendrovių knygas. Seid
man and Seidman bendrovė tik
rindavo tarp kitų ir Equity Fun- 
ding Corp, knygas, kuri sukčia
vo milijoninėmis sumomis.

see us for 
financing.

AT OUR LOW RATES
WVITH REPAYMENT 

TO riT YOUR INCOME

Mutual FeSSl 
Savings and Loan

Dėl sklerozinio priškretimo 
kartais toje arterijos vidinio pa- 

i-šians vietoje sukreša dalis 
kra jo ir susidaro 

Tada dar 
atvirą arterijos spind.

kamštis i 
gerokai I 
kamštis j
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> Miesto namai aukšti langai, durys maži, o gatvės 
siauros, kreivos, kad vietomis negali prasilenkti du “ka
riukai”. Visos gatvės grįstos akmenimis. Žiūriu ateina 
vienas vyras gatvele užsimetęs pusę jaučio ant peties, ku
ris užėmė visą gatvės plotį, net mes turėjome dėl to pri
siglausti prie sienos. Aš tuojau padariau nuotrauką, ku
rią turiu savo archyve. ::

Dailininkas Greco. Tai buvo ir yra žymiausias Tole
do miesto dailininkas, kuris paveikslais ir darbais pa
garsėjęs yra visame pasaulyje. Aptikome jo gyvenamą 
namuką dviejų aukštų, bet vidaus įrengimas, baldai ir 
virtuvės indai: dar primena akmens amžių. Jo ten ma
čiau keletą paveikslų Labai įdomūs ir vertingi, kokių 
mūsų šių dienų dailininkai amžiais tokių nesukurtų. Gre
co paveikslų randasi: Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje 
ir Amerikoje, o gal ir kitų valstybių muziejuose. Aš do
mėjausi kai kuriais jo darbais, paveikslais pav.: Kristaus 
žengimas iš daugaus, kurį apsupę angelai ir kiti šven
tieji. Žemiau šv. Marija ir vienas priklaupęs vyras tiesia 
ranką ir prašo išmaldos, o kiti aplinkui sustoję ratu stebi.

. .. / KARALIŠKI RŪMAI MADRIDE ’ .

Karališki rūmai Madride yra miesto Vakaruose, už
ima didelį beveik keturkampį, plotą. Frontas turi apie 
150 metrų. Graži dabartiniu rūmų dalis, taip, kaip senas 
Alcazaras. Austrijos karalių buveinė, buvo gaisro sunai
kinta 1734 ml gruodžio-24 dierios naktį, vėliau atstatyta.

Nuo 11 iki 14 .šimtmečio rūmų dalis, vaizdu į Man- 
sanores slėnį, buvo naudojama, kaip tvirtovė į Moorish 
Alcazaro. Apylinkės buvo- tinkamos medžioklei, /.todėl 
Trastamaros dinastijos' karaliai Henry II, John, ir Hen
ry IV: (ten trumpą laiką gyveno Fetdinand ir'Izdbella) 
pavertė į karališką, rezidenciją. Vėliau karaliai Charles 
V ir jo sūnus Philip II su pataisymais pavertė tvirtovę į 
karališkus rūmus. Imperatorius pavedė atlikti tą projek
tą architektams Luis de Vega ir Alonso Covarrubias, ku
rį jau įvykdė Iran Bantipta..de Toledo Juan de-Herrera 
ir Francisco de Mora, valant Philip H ir.i?hiiip^HL 
1561 m.' Philip II karališką dvarą perkėlė į Madrid^. Su 
Karolio II mirtimi pL700 m. ispanų karūna perėjo į Bur- 
bonų dinastiją .ir Philip V padarė ten savo ^rezidenciją. 
Kaip buvo minėta, po 1734 m. po gaisro Alcazar rūmai 
buvo atstatyti. Dėl ribotos?erdvės,^įterpdami galerijas, 
kurios buvo mėgiamos italų, karališkuose rūmuose, pa
vertė 3-jų aukštų pastatą — '6-šių aukštų. Statyba buvo 
pradėta 1738- m. Architektai suplanavo pailgą, beveik 
kvadrato formos rūmą su 4 dideliais bokšto formos įsi
kišimais kiekviename kampe. ■ - /

Viduryje yra labai tiksliai suplanuotas/ proporcin
gas vidaus kiemas, apie 39 m. ilgio su 9 arkomis kiekvie
noje pusėje?i paremtomis dorėnu stiliaus7 pilioriais žemu
tinėje pusėje ir johėnų stiliaus aukštutinėje. Visa tai su
daro eilę portikų su arkomis, išilgaikųrių-yra didelė ga
lerija su langais pirmutiniuose aukštuose.

Siauresnėse arkose šiaurinėje ir pietinėje pusėje yra 
romėnu inperatorių statulos. Rūmų sienos apie pirmo 
aukšto langus turi nelygaus paviršiaus bazę virš to yra 
galerija su langais. Viršutinė pastato dalis kampuose yra 
papuošta jonėhų stiliaus kolonomis, o tarp jų — dorėnų 
stiliaus pilioriai ir balkonai. Pastato viršus baigiasi dide
liu išsikišusiu briaunomis kamyzu, stogu su langais ir 
balto akmens baliustrada. . t * “

Bendrai paėmus, gražios spalvos, puiki simetrija 
ir kompozicija minėtų paveikslų. Dailininko Greco pa
veikslai, daugiausia šventųjų kūriniai, kurie vaizduoja 
senovės katalikų, gyvenimą ir kančias, kurie buvo ^perse
kiojami Romos imperatorių Santvarkos. Greco gyvenimas 
buvo labai skurdus, tai matėsi jo gyvenimo apyvokos na
muose, bet jis liko garsus tarp pasaulio milžinų dailininkų, 
kuris yra gimęs Italijoje, o savo visą gyvenimą, praleido 
Ispanijoj Toledo mieste, savo skurdžiuose namuose. ..

Iš tolo žvelgiant pilis yra apsupta vandens kanalu, 
upė ir dviem aukštomis mūrinėmis sienomis. Tikslas 
tam, kad lengviau apsiginti nuo priešų, puolimų ypač 
Anglijos karalienės žiauriosios karų, o taip pat prancū
zų, italų ir vokiečių. Ispanija turėjo senais, laikais daug 
kovoti ir gintis nuo priešų, todėl visoje šalyje tam buvo, 
pastatytos tvirtovės, pilys apsigynymui. Tai Vis’ žiaurios 
kovos del laisvės.

Savo laiku ten gyveno ir žydį, bet vėliau Taledo ad
ministracija juos išvijo. Dėl šios priežasties Izraelio tau
ta nemėgsta Ispanijos ir su jais veik neturi diplomatinių 
ryšių.

Tolede dabar gyvena ispanai, kurie aptarnauja At
vykstančius turistus iš viso pasaulio. Kas tik keliauja 
į Ispaniją, visi aplanko istorinį Toledo, nes ten yra pa
likta senovės karų praeitis ir raudonųjų padaryta skriau 
da tautai 1936 metais. r į
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GAUSUS MOTINOS DIENOS
MINĖJIMAS ARGENTINOJE

Susiv. LieL Argentinoje ge
gužės 9 dieną 18 vai. savo pui
kiame salione Av San Martin 
3175 lanus, Bs. Aires, gražiai 
paminėjo Motinos Dieną, su la 
bai tinkama programa tai die
nai, ir vaišėmis.

Minėjimą atidarė Argentine 
je gimusi ponia Olga Zabaraus 
kaitė-Casas ir programai vado 
vo lietuviškai. Ji jautriai nuš-l 
vietė. tos dienos reikšmę, kad 
mes visi privalome gerbti sa
vas motinas ir būti dėkingi 
joms už mūsų išauklėjimą, ir 
visada turimą mums meilę. 
Baigdama pranešė, kad mūsų 
jaunuoliai — SLA “Ansam
blis” pašoks keletą tautinių šo- 

' kių. Tuoj scenoje pasirodė gau 
sus jaunimas, antros ir trečios 
kartos lietuviukai, tautiniuose 
rūbuose- gražioje nuotaikoje, 
jų linksmi veidai rodė gražų 
pasiryžimą pitogramą pildyti. 
Viso jų buvo 15 porų, kurios 
sutartinai, tinkamai išlavintos, 
pajėgė patenkinti gausią pub
liką, sušokdami porą tautinių 
šokių, vadovaujant Gigai Za- 
barauskaitei-Casas ir Irenai Si 
manauskienei šokius lydėjo 
akordeonu jaunuolis inž. Gi-

lermo Kliauga. Jaunuoliams 
skaitlinga publika reiškė tin
kamą .padėką aplodismentais, 
prašydami pakartojimo.

Po poros sušoktų tautinių šo
kių, Alicija Bakaitienė, gimu
si Argentinoje, lietuvių kalbo
je turėjo paskaitą apie moti
nas lietuves. Labai gabiai nuš 
vietė lietuvių motinų praeities 
sunkumus, bet jos pajėgė iš
auklėti savo sūnus, dukras mei 
Įėję Lietuvai ir išlaikyti lietu
vių tautos žodį. Iš klausytojų 
susilaukė tinkamos padėkos 
rankų plojimu.

Po paskaitos ir vėl pasirodė 
SLA jaunuolių ansamblis,. Juos 
jausmingai sutiko dalyviai rei 
kšdami padėką, kad jų prašy
mas nebuvo atmestas. Jie dar 
pašoko 3 šokius: Malūną, Apy- 
linkį ir Našlę. Kaip pirmu, 
taip ir antru pasirodymu tau
tiniuose šokiuose, jaunuoliai- 
lės susilaukė tinkamos padė
kos aplodimentais.
Paskiau scenoje pasirodė dvi 

jaunos gražios mergaitės, tre
čios kartos lietuvaitės, Celija 
Mičiudaitė ir Ireną Bačanskai 
tė, kurios gana gabiai pasakė 
eilėraščius, pritaikytus Moti-

sek-
me

John, Connally, JAV iždo
retorius Nikson© administrae jos 
tu, dabar glaudz.ai bendradarbiauja 
su prezidentu Fordu. Jis vadovaus vi
sai rinkiminei kampanijai Texas val
stijoje. Texas respublkiony dauguma 

■ balsavo už Reaganą. Connally bandys 
juos įtikinti, kad dabar jie balsuotų 
už prezidentą Fordą.

Gyvos diskusijos 
spaudos klube

Praeitą penktadienį Lietu-

Kazimiero Sragausko fotografija

NAUJIENŲRUDENS
PIKNIKAS

*

nos dienos minėjimui. Dalyviai 
suprato ir tinkamai įvertino jų 
gabumus.

Scenoje pasirodė visas SLA 
jaunimas su savo vadovėmis. 
Iš jų 10 mergaičių įteikė dešim 
čiai motinų puokštes gėlių, rei 
kšdamos pagarbą motinoms. 
Tai labai malonus, reikšmin
gas reiškinys, kad taip nuošir
džiai buvo’ pagerbtos motinos. 
Žinomą ne visos; jų buvo gana 
daug.

Pabaigoje SLA pirm. Juozas 
Deveikis, jaunuolis- čia gimęs, 
lietuviškai išreiškė padėką da
lyviams už skaitlingą dalyvavi 
iną ir visiems-soms scenos dan 
buotojams-joms ir jų -vado
vėms už tinkamą pasiaukavi- 

•mą motinos dienos minėjimo 
ruošime. -

Pažymėtina, kad Juozas R. 
Stalioraitis su pasiryžimu SLA 
pirmininkavo tris perijodus, 
tai yra 6 metus. Tas jaunuolis, 
trečios kartos lietuviukas, pa
jėgė SLA išlaikyti patrijotinė- 
je pavyzdingoje vienybėje ne
atitraukdamas ir nuo religijos, 
šiais metais pirmininkauja lie 
tuvis-argentinietis Juozas De
veikis gabiai ir noriai, pade
dant visai valdybai. Vicepirm. 
Albertas Stalioraitis, gabus jau 
nuolis, Juozo R. Stalioraičio1 
brolis.

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

Visi lietuviai maloniai kviečiami į “N.” pikniką

I
 RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

NiuĮlenoM galim* gauti puikiu knygy, kurios papuos kokią J 
knygų solnta ar lontyn<.

Aleksandras Pakalnilkis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienų j 
atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- (» 
manas. 367 psl. Kaina $5. y

A. Pakalniškis, METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- » 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- > 
tyti { 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Karyi Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas. Gra- 
žiais viršeliais. 336 psL Kaina 36.00. Minkštais virš. $5.00 J1

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psl.. įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; n dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minki- 
tais viršeliais ______________ ____ _____ 57 00 ’j

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. J 
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu- J 
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

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

Janina NarOnA, TRYS IR VIENA, jaunystės ateiminimaJ
170 pal.$3.00 :

M. Otxfoll*, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 232 
poslapiai $3.00 ;

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto Išlaidom*.

; NAUJIENOS, > :
1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100 <

Pavyzdingai ir garbingai SLA 
sugeba eiti tikruoju Lietuvos 
keliu, nesiveldamas i politiką 
ir okupanto pataikūnams čia 
nėra vietos apgaulingai meškę 
rioti jaunimą. Savo payyzdin- 
gu veikimu Susiv. Liet Argen 
tinoje yra skaitlingiausia ir 
turtingiausia lietuvių, organi
zacija. Vienybėje dirbdami, 
daug, laimėsime (Maironio žo 
džiai). Kad ir nedaug mūsų 
brolių yra; bet jei riš vienybė, 
mes laimėsime, nes vienybėje 
galia ir laimėjimas mūsų tau
tos ateityje. .Juozas Siųsis

• Romos Triumvirato narys 
Licinijus Krasus (114—54 BC) 
tapo turtingiausia žmogum ge
sindamas gaisrus. Jis suorgani
zavo 500 gaisrininkų organiza
ciją ir, kilus' gasrui, pasiūlyda
vo už pigią kainą nupirkti de
gančią bei pavojuje esančią 
nuosavybę. Jei savininkas ne
sutikdavo parduoti, tai jo gais
rininką leisdavo namams su
degti. Licinijaus turtas siekė 
apie 7 bilijonus dolerių.

Aleksandras Solženitzinas Gu- 
, „ _ įlago archipelage aprašo rusų iš
vos Spaudos Klubo susirinki-'Įjeįuvos (Atremtus lietuvius Si
me vyko nepaprastai gyvos dis bjrp darbo stovyklose, kur vyrai 
kusijos, .tesip n*, kiekviename .buvo atskirti nuo moterų spyg- 
klubo subrinkime. Pirminin-, duotomis vielomis. Ir tose sto- 
kav«> Antanina Repšienė, o sek vykiose Įvykdavo vestuvės — 
retoriavn K. Povilaitis. ‘idėjinės ir angeliškos — kur ka-

Paaiškėjo, kad Amerikos 200 linys kunigas sujungdavo at
metu sukakties komitetas sten1 skirtus vyrus ir moteris bend- 
giasi sumažinti minėjimo me-iram gyvenimui, nors jie niekad 
tu padarytus nuostolius. Paga 
minti nepaprastai gražūs ženk 
lėliai, primenantieji Amerikos 
230 metų -Rukaktį ir Chicagos 
suruoštą ojinėjiiną.

Diskusijų; metu buvo palies
tas žydų persekiojimas Lietu
voje. M. Gudelis papasakojo 
kelis epizodus, kaip jam, kaip 
redaktoriui, teko ir <— __— 
tenka susidurti su šiuo klausi
mu. Ne vieną kartą buvo me
tamas visai tautai kaltinimaš, 
nors pagrindo tokiam kaltini
mui nėra. Žydai nebuvo perse- 
kiojimi Lietuvoje nepriklauso
mybės laibais, bet disrėspek- 
tas.prasidėjo, kai vokiečių ka
ro jėgos nusiaubė kraštą ir lei 
<lo naciams sauvaliauti. Nega
lima paneigti, kad lietuviai,ne 
padėjo naciams, bet reikia pri 
pažinti, kad žydus persekioju
sių lietuvių, skaičius buvo_ne- 
paprastai jau mažas. Bet tie 
faktai pačių lietuvių nenusta
tyti, medžiaga nesurinkta ir ne 
paskelbta. Jis asmeniškai daug 
patyręs apie persekiojimus iš 
Onos Šimaitės, kuri karo pa
baigoje buyo Prancūzijoje ir 
susirašinėjo šiuo klausimu. Ji 
iškėlė visą eilę lietuvių pas
tangų žydams pagelbėti. Dau
gelis lietuvių, paip ir ta pati 
Šimaitė, dėl žydi] nukentėjo.

Atsiranda straipsniai ir net 
knygos, kuriose kaltinama lie
tuvių tauta žydų persekiojimu 
karo metu. Atitinkami lietuviui 
organai turėtii šitą klausimą' 
ištirti iš pagrindų ir paskelbti 
duomenis .Gudelis supranta, 
kad naciams žydus persekioti 
padėjo labai maža lietuvių tau 
tos. dalis,...užtat negalima kal
tinti visos tautos Lietuviai vi
sais laikais su Lietuvoje gyve
nusiais žydais taikiai ir gra
žiai sugyveno. Dėl kelių žiau
rių žmonių negalima kaltinti 
visos tautos. Vokiečiai išaiški
no žydų persekiotojus ir nuo 
jų atsirubežiavo. Lietuviams 
šitas klausimas taip pat turėtų 
būti aiškus. Kompetentingos įs 
taigos tuo reikalu turėtų pasi
sakyti. Visiems būtų daug nau 
dos.

Trumpai kalbėjo sąskaitybi- 
ninkas Kazimieras Povilaitis, 
priiminęs kelis epizodus iš lie
tuvių ir žydų gyvenimo karo 
metu. Plačiau prie šio klausi-' 
mo apsistojo teisininkas Pet
ras Stravinskas. Jis papasako
jo apie gausią literatūrą, lie
čiančią žydų persekiojimus Lie 
tavoje, Latvijoje ir Estijoje. Vi 
są akciją prieš žydus organiza 
vo Tilžėje buvęs specialus na
cių organizacijos vienetas; Vo 
kiečiai patraukė teisman visą 
tą nacių partijos vienetą ir iš
nagrinėjo nacių padarytus nu
sikaltimus. Pasirodo, kad 
cagos bibliotekose galima 
ū tuos du didelius Ulmo 
mo tomus, aprašančius 
teismo eigą, liudininkų parody 
mus ir sprendimus. Stravinskas 
yra surinkęs nepaprastai daug 
lietuvius liečiančios medžiagos

mens kilnumą bei pasišventimą. 
Bet mums Detroito lietuviams 
Kazimieras Sragauskas yra ne
pakeičiamai brangus žmogus. Jis 
yra mūsų kolonijos gyvenimo 
nenuilstamus fotografas ir jam- 
žintojas. Detroitas kaip ir vi
sos kitos lietuviškos kolonijos 
turi savo nesusi tarimų. Vieni 
korespondentai rašo j vienus, ki
ti j kitus laikraščius, skirtingai 
nušviesdami tą patį dalyką. Ta
čiau Sragausko fotografijose vi
si sutelpa ir niekas nėra pamirš
tas. Niekas raštu taip neapra
šė Detroito lietuvių gyvenimo 
kaip Kazimieras su foto apara
tu. Jo foto archyvas yra ne vien 
tik jo namuose, bet visų patrio-

Lockheed pasaulinių skanda- 
| las iškilo aikštėn šį pavasarį, 
'kai tos kompanijos pareigūnai 
pasakė Jungt. Valstybių senato 
subkomisijai, kad jų firnuusiek 
dama padidinti savo gamybos 
jianhivimus, kelioms valsty
bėms sumokėjo 21.1 milijonus 
dol. laiokfieesl iijvts*akacijos Ita 
lijoje piiroilė, kad Į tą skandalą 
yra Įsivėlę du buvę Italijos 
št<) apaugos ministerial 
kščionių demokratų Lugi 
ir socialdemokratų Mario 
nassi.

kra 
kri- 
Gui 
Ta-kartu nesueis.

Lietuviai buvo išskirti ir tarp 
Lietuvos ir Amerikos, Kanados 
ir kitų kraštų. z

Policijos pareigūnas Kazimie
ras Sragauskas pasitraukė Į Va
karus, o Lietuvoje liko jo žmona 
Eugenija Mikaitė ir sūnus. Iš
eivijoje jis-liko ištikimas savo tiškų laikraščių rinkiniuose. Ir 

dar daban padėdamas jai materiali
niai ir dvasiniai. Ir štai liepos 
mėn. 29 dieną Lietuvoje mirė 
jo žmona.

Rugp. mėn. 21 d. Detroito 
Švento Antano bažnyčioje Įvy-, 
ko laidotuvių pamaldos, kurias 
atlaikė kun. K. Simaitis, ir pus
ryčiai parapijos salėje 80 žmo
nėms.

Vien tai pakaktų iškelti as-

ir labai jautriai papasakojo 
apie karo metu padarytu nu
sikaltimus. Stravinskas žadėjo 
netolimoje ateityje šiuo klausi 
mu plačiau lietuvių spaudoje 
pasisakyti.

Pranešimus papildęs teisi
ninkas Kazys Šidlauskas. Jis 
pabrėžė, kad žmonių žudymų 
bylų laikas nenutraukia. Jeigu 
kas nusikalto, tai bylą galima 
bet kada kelti, kai tik išaiškina I 
mas nusikaltėlis. Šidlauskas ne

visa tai jis atliko ir atlieka be 
užmokesčio — nes jo šeima yra 
tapus visa lietuviška išeivija. 
Ar tai bus didelis Įvykis, ar ma
žas, Kazimieras ten bus su fo
to aparatu.

Pažįstu aš Kazimierą nuo pir- I 
mu savo studentavimo dienu, kai 
jis gyveno mūsų namuose. Dau
giau ištvermingesnio lietuvio 
savo visuomeniškame pasirinki
me nesutikau savo vėlesniame 
gyvenime; nors teko suktis 
margoje lietuviškos veiklos 
spūstyje per visą Ameriką.

Mes, detroitiečiai, liūdime kar
tu su Tarim, mielas Kazimierai, 
ir Tu jau seniai esi .mūsų širdy
se.

Saulius šimoliūnas

LOCKHEED CO. PAGARSĖJO 
MILIJONINIAIS KYŠIAIS
ROMA. Italijos žurnalas “L’-

Esppresso” paskelbė dokumen

Namibijos klausimas 
Jungtinėse Tautose
NEW YORKAS. — Jungtinės 

Tautos buvo priėmusios rezoliu
ciją, kad prieš tai kaizerio lai
kais buvusiai Vokietijos koloni
jai Namibijai š. m. rugpiūčio 31 
d. visuotinu balsavimo keliu, pri
žiūrint J. Tautoms, būtų suteik
ta nepriklausomybė. P. Afrika 
JT rezoliuciją ignoravo ir ne
pildė. Rabar, praėjus rugpiūčio 
31 d. terminui, Madagaskaro pa
siuntinys prie JT pareikalavo, 
kad JT saugumo taryba paskelb
tų P. Afrikai ekonominį boiko
tą, nes ji dabar jau yra su Na
mibija karo stovyje, ir, jei rei
kės, išmesti P. Afriką iš JT tar
po.

1973 m. P. Afrika buvo tre
čiojo pasaulio ir komunistų plo- 
ko balsais išmesta 
ralinės asamblėjos. 
P. Afrika pati jau 
vo JT asamblėjoje.

P. Afrikos liaudies organizaci
jos prezidentas Sam Nu j omą at
siuntė telegramą, kurią JT sau
gumo taryboje perskaitė Mada
gaskaro atstovas ir kurioje orga
nizacijos prez. Najoma prašo su
teikti P. Afrikai dvi savaites, 
kad jos ministeris pirmininkas 
galėtų dalyvauti JT saugumo ta
rybos posėdžiuose, sprendžiant 
Namibijos reikalus. JT saugu
mo taryba sutiko su Najomos 
prašymu ir Namibijos klausimo 
svarstymą atidėjo.

iš JT gene- 
Gi 1974 m. 
nebedalyva-

Ghi- 
ras- 
teis- 
visą

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jauninas, A KISS IN THE DARK. Pikantišką ir intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $230. •'

Dr. Juozas 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. 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 (vairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius J Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
pinigine perlaidų.

NAUJIENOS
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mano, kad šio klausimo dabar lus’ kurie ‘ariamai parodo, kad 
nevertėtu kelti, bet išaiškinti Premjeras Giulio Andreotti pri 
jis būtų naudinga. To turėtu. ėm?s “ L°ckheed korporacijos 
imtis atsakingos lietuviu įstai:^43,000, kyšių. Andreotti tą ži
gos, turinčios tikslesniu infor-P ’̂a<Įino J

c ‘ ITT L*"! 1"" hnl vrin Irv vnzla Lai i n

macijų.
šiuo klausimu pasisakė St 

Grigaravičius Aldona . Bruso- 
kienė, A. Pleškys, K. Runimas 
ir kiti. Diskusijos buvo labai 
gyvos, bet minčių pasikeitimas 
mažai ką.išaiškino. Nutarta ši 
tą klausimą dar kartą pagvil
denti ir rasti bazę faktams nūs 
tatyti ir teisingoms išvadoms 
padaryti. Reporteris

dalyku”, bet žurnalo redakcija 
atsakė, kad tųl dokumentų tik
rumą ji tikrino per. dvi savaites 
ir priėjo išvados, kad siekiant 
surasti tikrą tiesą buvo,nutarta 
tuos dokumentus paskelbti. Do 
kumentai mini Lockheed užra
šus. apie.-pa mokėjimą (premje
rui) Andreotti, kad galėtų pa
naudoti jo Įtaką gauti daugiau 
Italijos užsakymų Lockheed lėk 
tuvams. "•

BUY U.S. SAVINGS BONDS.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės bez-

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. ’ x ~~

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

TEL. 421-3070Įgtalcta 1923 metais.
Ištaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų

> . MAUJIENot, CHICAGO t, ILk,— Tuesday, September 7, 1076



Daily Except Sunday by Hie Lithuanian News Pub. Co., I nr 
173V So. Stroot, Chic«9o, III. 6O60C. T.lephono HA 14100

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

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 monUs. $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:
metams $30.00 
pusei metų _____________ $16.00
trims mėnesiams_________ $8.00
vienam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose:
metams _
pusei metų

_ $26.00
_ $14.00

trims mėnesiams _______
vienam mėnesiui -_______

. $7.50

.. $2^0

Kanadoje:
metams_______________
pusei mėty _____________
vienam mėnesiui ________

. $30.00

. $16.00 (
- $3.00

Užsieniuose:
metams ________ ;_______
pusei metų_________ _
vienam mėnesiui - ,

. $31.00 ■

. $18.00 4

. $4.00 1

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drove. 1739 So. Halsted St, Chicago j 
HL 60608. Telet HAymarket 1-6100. ,

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu, j

įzas pradėjo čiaudėti, senelis tuo 
, nusistebėjo, nes kaimo rubuilis 
I paauglys tik dvi dienas pabuvęs 
ant sauso maisto pradėjo nega
luoti (taip sentelis sakė).

Po vakarienės Gobis papasa
kojo mums tų matytų pamink- 
lų parodijas. z

Štai tų atsiminimų pluoštas 
paprasmiui. .

— Rusai pastatė Muravjovui 
korikui paminklą Vilniuje ir pa
skyrė šventinimo datą. Vilnie
čiai studentai tom iškilmėms su
važiavo į Vilnių. Jie naktį pa
statė prie šventinamo paminklo 
simboliškas kartuves su permes
ta virve. Paminklo pamatus iš
tepė vilkų taukais ir prie pa
minklo pamatų, iškasę keturias 
duobes, pridėjo šviežių gyvulių 
kaulų iš mėsinių ir jas užėrė že- _ 

Įmėmis. .
I šventinimo rytą rusai,, aptikę 
kartuves, jas pašalino. Prąsidė- 

:>tytus:^škino, Ekaterinos'nir ** šventinimo iškilmėms, ponai 
f rusai prisivedė šunų ir šiaip kaž
kas atgabeno šunų iš miesto. Tie 

'lunes kėlė kpjas ir šlapino pa- 
|minklo pamatus ir čia pat, su- 
uodę mėsą, atkasė kaulus, juos 

• tąsė ir graužė urgzdami. Rusų 
[policijai teko surikus uždavinys, 
šventinimo iškilmės tų įvykių 
gerokai-buvo sudrumstos ir net 
nuotaikos prislėgtos. Muravjo
vo, paminklas amžinai, buvo te
pamas vilkų taukais ir apmėto
mas žmonių išmatomis su po
pieriniais krepšiais, o gyvento- 

| jai įgavo paprotį pro carinės 
Ekaterinos II ir Muravjovo ko
riko paminklus eidami tris kar
tus spiauti paminklo pusėn.

Guobientė įdomiai papasako
jo carienės Ekaterinos II pa- 

Į minklo dažną ligą, būtent:
Lenkės, eidamos pro pamink

lą, sakydavusios: Šiandien Ka- 
Į triutei viduriai ir vėl netvarko
je. Mat, naktį vilniečiai pokšti
ninkai. paminklus apmėtydavo 
popieriniais krepšiais su žmo- 

Į nių išmatomis, todėl tie abu pa- 
[minklai iš tolo dvokdavo. 
'* Puškirio paminklo niekas, ne
liesdavo... *

Pagaliau rusai prie didžiųjų 
paminklų, buvo pastatę sargybi
nius ištisai parai, tuomet pokš
tai kartodavosi žymiai rečiau, 
bet spiąudymaš- buvo viešas da- 
lykass ir,- tąs visi> rusai pareigū
nai; žino j o;, L •

Pobaudžiavinės rusiškosios 
kaimo beidruomenės

Parvykau* atostogų į namus 
Užgavėnėms,; Kjtos-dierios vaka
re trys; burliokai užėjo net iš 
Kalugos, gubernijos su vėlimo 
Įrankiais ir siūlėsi suvelti velti
nius. Senelis žadėjo kitą dieną 
duoti darbo ir jie paliko nakvy
nei.

(Bus daugiau)

Kaip lietuviai pirko Matkavos dvarą Rusijoje
Ig Andriaus Ryliškio atsiminimų, knygos “Fragmentai 

iš praeities miglų”
vėl būdavome žvalūs.

,Nųo Aušros vartų einant sena
miesčiu į kitas bažnyčias, senelis 
tarė:

— Vilniaus senamiestyje am
žiai žvelgia į praeitį... čia ne tik 
kiekvienas pastatas, bet ir kiek
vienas grindinio akmuo gal? kal
bėti apie praeitį. Tas viskas.ma- 
no mintis užvaldo ir neša jas to
lyn.

Šv. Petro bažnyčia Antakal- 
__ oyjo- padarė man didžiausią j

čių lankymą pradėjome Aušros Į įspūdį savo skulptūromis bei

(Tęsinys)
Girdėjosi miško ūžesys, 

karo dainos melodija ir vaideno
si istorinės Lietuvos praeities d-i 
dybė. Mat, iš kaimo senių daug 
buvau prisiklausęs pasakojimų 
iš istorinės Lietuvos praeities.

Apsistojome pas senelės svo
tus Gobius, netoli Aušros var
tų koplyčios ir tą dienų sene
liai pašventė bažnyčių lankymui 
ir miesto apžiūrėjimui. Bažny-i

, šiai galėjo elgtis vienoje Rytų valstijoje, net ne Ilinoju
je. Jie taip pat nustatė, kad šitoks sauvaliavimas jiems 
yra nepaprastai parankus. Parankus organizaciniais po
litikos klausimais ir palankus finansiniu atžvilgiu. Nė
ra registracjos, nėra teisinių pagrindų, nereikia duoti 
jokios atskaitomybės...

Cicero atstumti lietuviai, įsigyvenę į Bendruomenės 
pagrindines idėjas, panoro padaryti tai, ko, nepadare 
pretenduojantieji lietuvių valdovai. Jie užsiregistravo 
Illinois valstijoje, išsiėmė čarterį ir davė teisini pagrin
dą savo veiklai. Pagal Illinois valstijos įstatymus, Bend
ruomenę Illinois valstijoje atstovauja čarterį turintieji 
Bendruomenės atstovai. Samdyti advokatai gali rašinė
ji santažinius laiškus, bet jie reikalo nepataisys. Jie 
jali nustatinėti datas atsakymui, bet negali bet kokio 
žingsnio imtis, kai į santažinius grasinimus nieko jam 
neatsako. Šantažu Gaila galėjo suskaldyti ne tik Cicero, 
)et ir Marquette Parko apylinkes, bet jo veiklos laiko
tarpis jau praėjo. Šiandiennė Gaila nieko negalėtų pa
daryti, užtat ir jo samdytas advokatas nutilo.

Visus šiuos klausimus būtų buvę galima išaiškinti, 
aptarti ir susitarti, bet Bendruomenės valdovams atro
do, kad jie galės ir toliau tais pačiais metodais primesti 
lietuviams savo valią, kaip jie tai darė šio meto. Matyti; 
kad ir pats Gaila nebenorėjo toliau įsakymų klausyti. 
Jis buvo geras įsakymų vykdytojas, bet jam pačiam bu
vo sunku tais metodais organizaciją valdyti. Jam buvo 
pasiūlyta ir toliau būti pirmininku, bet jis greižčiausiai 
atsisakė.

Oficialiai dar neko nepaskelbta, bet tvirtinama, kad 
naujuoju frontininkų Bendruomenės pirmininku numa
tytas visai kitas žmogus. Pirmininko pareigas teks eiti

. ... « • i • , . . tam pačiam, kuris daugiausia prisidėjo prie Bendruo- nukloti’brangiais-kilimais, žva-
Pnes praėjusius rinkimus pačių frontininkų pa-[ menės suskaldymo, kuris pačiam Gailai įsakinėjo, ką jis kės dega ir žėri sidabro žvakidėse 

rinkti kandidatai kalbėjo apie reikalą rasti bendrą kai- turi daryti ir ką atskeliamiems pareigūnams turi paša- ir- žibintuvuose, .iki. skliautų 
bą su atskilusia Bendruomenės dalimi ir ieškoti kom- fcyti. Tuo žmogum iki šio meto buvo Algimantas Gečys, 
promise vieningam organizacijos darbui atstatyti. Nei Oficialiai jis titulavosi tiktai “visuomeninių reikalų ko- 
vienas protingesnis politikas nebūtų praleidęs šios pro- miteto pirmininkas, “bet jis buvo tkras planuotojas, jo
gos ir nebandęs išaiškinti, nuomonių skirtumų ir neban- sios skaldytojas ir tolimesnis josios “puoselėtojas”. Yra 
dę tų skirtingų nuomonių sušvelninti. Bet frontininkų • pagrindo, manyti, kad šiomis dienomis Algimantas Ge- 
grupelei labiausiai rūpėjo patiems įsistiprinti keliems čys bus paskelbtas naujuoju JAV Lietuvių Bendruome- 
metams, o vėliau paleisti gandus apie norą vieningai nės valdybos pirmininku, 
veikti. Jie ganailgą laiką bijojo sušaukti naujai “išrink
tos” tarybos. Jie prisiminė kai kurių narių prieš “rinki
mus” ]_ 
tarybos nariai iš tikrųjų panorėtų ieškoti “bendros kai- kos Lietuvių Bendruomenėje ir .kalbos negali būti. Ne
bos”. Jie sušaukė tarybos pasitarimą tiktai tuo metu, £ali žengti prie vienybes tas, kuriam visai: kiti reikalai 
kai asmeniškai su “išrinktaisiais” susitarė ir is. anksto ^Pi- Pirmon eilėn, jam rūpi vienas dalykas: — valdyti 
gavo jų pritarimą seniai užimti krypčiai. I Bendruomenę. Jam rūpi būti organizacijos priešakyje

TT. . \ . " -r* -r. • -r, , met ir tuo atveju, jeigu josios eilęse.lieka tik;-mažas lie-
Visi atsimename, kad JAV Lietuvių. Bendruomenę tuvi bflrelis Geč buv0 p£skirtas visuomenės rėika- 

suskaldė tuometinis josios valdybos pirmininkas Juozas 
Gaila. Jo kelionė į Chicagą, įsakymai tuometiniam Cice
ro apylinkės pirmininkui buvo pagrindas Bendruome
nei skaldyti. Cicero lietuvių rinkta ir termino dar nebai
gusi apylinkės vadovybė buvo neteisingai apkaltinta, 
be jokio teismo pašalinta, o josios vieton klastotu budu. -
“išrinkta” nauja Cicero Bendruomenės vadovybė. Jei- Į kakliai kovai, jeigu jie nori padėti gimtiniam- kraštui 
gu pašalintoji vadovybė būtų įsakymo paklausiusi ir | kovoti už laisvę. Mūsų naujieji politikai, propagandos 
pasitraukusi, tai nebūtų jokio konflikto. Panašius me- metodų pramokę Vokietijoje, bandys juos naudoti Ame- 
todus frontininkai vartojo iki Cicero įvykių, jie manė, rikos lietuvių tarpe. Jie kalbės apie vienybę/ bet jo& 
kad jiems pavyks dar viena machinacija. Bet čia jie vengs; jie kalbės apie darbų pasiskirstymą, bet. jįė; ir 
apsiriko. Cicero lietuviai panoro pažiūrėti, ar atvažia- toliau kamšios kuolus į besisukančius ratus. Vietoj tąl- 
vęs smarkus pirmininkas turi teisę panašiai elgtis. Ne- kos m pagalbos, teks saugotis, kad iš pavydo nepakenktų 
trukus paaiškėjo, kad tokios teisės jis neturi. Jis pana- h* neišardytų paruošto ir aptarto plano.

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

Savo valios lietuviams neprimes
Maža lietuvių politikų grupelė, neteisėtomis ir suk

tomis machinacijomis pagrobusi JAV Lietuviu Bendruo
menės vadovybę, tikisi apardyti Amerikos lietuvių gy
venimą ir primesti jiems savo valią. Jeigu jiems būtų 
rūpėję didesniems politikos ir kultūros darbams reika
linga vienybė, tai paskutinius “rinkimus” jie būtų ga
lėję panaudoti tai vienybei Bendruomeneje atstatyti. 
Bet tokių žymių politikų grupelės tarpe nesimato, todėl 
ir kalbos apie Bendruomenės vienybę negali būti.

Jeigu neoficialūs arba pusiau oficialūs pranešimai 
padalytus pareiškimus ir bijojo, kad jaunesnieji pasitvirtintų, tai tada jokios kalbos apie vienybę Ameri-

lams tvarkyti, bet kai Chicagoje reikėjo parodyti bent 
lašeli visuomeninių reikalų sampratos, tai jis pradėjo 
koliotis. Kolioti ne eilini lietuvi, bet įtakingą Amerikos 
lietuvių Tarybos pareigūną.

• Amerikos lietuviams reikia pasiruošti ilgų metų at-

J. VENCLOVA

Senovės graikai, giruliai ir getitai 
ir jų ryšys su lietuviais

SENOVĖS GRAIKAI
(Tęsinys)'

Rudenį spaliu mėnesį, anot prof. W. Manhardt 
(82-161) graikai iškilmingai šventė derliaus padėkos 
šventę, kur buvo dėkojama dievams (Dionysui, Seme- 
lei etc), o po to būdavę pasilinksminimai su muzika, 
šokiais ir dainomis.

Pavasarį deivės Erigonės garbei buvo Sūpuoklių 
šventė (Aiora), kur jaunimas suposi su supuokėmis, 
kaip seniau Lietuvoj per Velykas, o taip pat šokda
vęs ir dainuodavęs, ypač mėgo dainas apie gegutę 
(Dr. (i. Wilke, 151,5). Patara mieste ir kitur buvo 
švenčiama dievaičio Apolono garbei, kur jo sūnus Li
nas, garsusis dainius, pasireikšdavęs melodingomis 
dainomis.

palydint: prof. V. šikarskis (127-445): “Achilas daina
vo dainas, kanklėmis pritariant’.

Apie graikų kalbą

Graikų kalba yra viena iš reikšmingiausių indoeu
ropiečių kalbų. Ji buvo susiskaldžiusi į daugybę dia-1 
lėktų, apie ką rašė žymusis kalbininkas prof. dr. M. I 
Pei (99-37): “Senovės graikų kalba turėjo daugybę 
dialektų: Atikos, Dorėnų, Jonėnų ir kitus”. Tačiau ne- 

į žiūrint to, graikų kalba pasiliko bendra visiems grai- 
j kanas.

Tad graikų kalba žymiai pakitusi nuo pirminės in- 
' doeuropiečių kalbos. Tai konstatavo moderninės kal- 
Ibotyros tėvas prof. A. Meillet (87-31): “Nors seniausi 
• lietuvių rašytini tekstai siekia 16 amž. po Kristaus, 
tačiau kai kurifc lietuviu žodžiai daugiau artimesni 
pirminei indoeuropieuių formai, kaip atatinkami žo
džiai sanskrito ir graikų, žinomų daugiau dviejų tū
kstančių metų”, čia papildo dr. J. Zaranka (Krivūlė, 
1973, 4 nrt): “Lietuvių kalboj šios formos (esmi, esi,

Senovės Graikijoj buvo ir daugiau švenčių bei fes
tivalių, kaip nurodo prof. C. Hayes (42-98): “Some 
of the chief festivals (in Athene) were celibrated not 
only by processions Athletic contests, and Sports, but 
also by public choral singing and acting of dramas’. 
Jie likėjo j burtus ir iš paukščių čiulbėjimo hei lekio
simo spėdavę ateitį.

Pagal prof. dr. L Rhcsa (Prutcna. 181$) graibų, 
kaip ir lietuvių dainos, pasižymėjo subtilumu, lyriš
kumu ir meliodingumu. O kaip kompozitorius prif. 
T. Brazys įrodė savo raštuose-graikų meliodijos vuvo 
labai giminingos su lietuvių. Jie dainavo ir kanklėmis

esti ir t. t.) yra grynai indoeuropietiškos, tuo tarpu 
sanskritas ir graikų kalba prieš 2800-2500 metų jau
buvo pakeitusios senąsias formas naujoviškesnėmis”.

Bene pirmas kiek rimčiau atkreipė dėmesį į grai
kų kalbos giminingumą su lietuvių kalba-18 am. kal
bininkas P. Ruhig savo veikale “Bctrachtung der li- 
tauische Spralhe in ibrcni Urtsprunge, Wescn and Ei- 
genshaflen”, kur jis išdėstė apie 400 graikų kalbos žo
džių giminingų su lietuvių kalba. •-

Dr. L. Wilser (154-116) konstatavo: “Jokia kita 
kalba nerodo tiek daug panašumo graikų kalbai, 
kaip lietuvių: lietuvių dievas-graikų teos, liet- drąsus 
-graik. trasus, dūmai,durnos, lampa-lampas, naujas-

vartų koplyčia ir baigėme šv. 
Jokūbo bažnyčia Lukiškyje.

Sunku ne tik atpasakoti, bet 
net įsivaizuoti Vilniaus švento
vių grožį. Milžiniškos mūrinės 
kolonos ir kolonados skirdamos 
navas dingsta lubų skliautuose/ 
Didingų pastatų prieblandoje'^ . ------- .
saulės spinduliai žaidžia darniu Muravjovo paminklus. Abu pa- 
šviesų ir šešėlių deriniu. Tyla, I s*uynieji paminklai buvo iš žal- Į 
menas ir poezija glūdi tose mū- žmogaus ūgio, didumo, 
rinėse gražiose šventovėse. "bu paminklai atrodė nepatrąuk-

menji.

Nuo Gedimino kalno stebėjo
me saulėlydžio fone nepaprastus, 
nuostabius Vilniaus bažnyčių si
luetus. Nuo kalno nusileidus, se- |, 
nelis pravedė pro rusų pasta-i

rinėse gražiose šventovėse.
— čia karaliai, didikai ir skur- 

džiairvarguoliai išpažino gilų ti
kėjimų, — sako, senelė. Jei jos 
didingos paprastomis dienomis,

tai ką kalbėti, apie šventadie
nius. Jų kolonos, tabernakuliai 
ir statulos žvakių šviesoje žėri 
ir tviska. Laiptai prie altorių

šventovėše aidi vargonų ir chorų 
balsai. Tada žmogus pajunta 
Dievo didybę ir Jo galybę.

šiaip šiokiadieniais bažnyčios 
buvo apytuštės popietėje ir 
skendėjo tyloje, bet ausys gau
dė neaiškius garsus. Didikų ant
kapiai šoninių navų pasieniais, 
jų akmentinės statulos įvairio
se pozose, rodėsi, kad buvo pasi
likę šventovių sargyboje. Toms 
statuloms talkino nišose demo
nai, kapitelių slibinai. Bažnyčios 
buvo pilnos šventųjų statulų. 
Ornamentiniai pabaigos ir. slibi
nai; atrodė, pasiruošę piktoms 
išdaigoms.
- Mes bažnyčiose sėsdavome de
šinėje pusėje, o šiaip besimel
džiančios moterys sėdėdavo kai
rėje pusėje. Pastebėjau ant be
simeldžiančių ponių rankų auksai 
nes apyrankes, žiedus. Iš žiedų 
trykšdąvo vaivorykštės spalvų 
liepsnelės, tai žėrėjo brilijjan
tai ir kiti brangakmeniai. Mano 
akis užburdavo tos liepsnelės ir 
jos ten. būdavo įsmeigtos. Tos 
liepsnelės šoko kažkokį neramų 
keistą šokį;
i Nauji įspūdžiai vargindavo

liai (1915 m. išvežti į Rusiją). I 
Ėjome gražiu medžiais, nuso-į;

dintu Jurgio prospektu (Gedimi
no) ir sunku buvo įsivaizduoti, 
kad prieš 45 metus gražioje Lu- 
kiškio aikštėje liejosi kraujas ir 
rusų buvo vykdomos kruvinos 
bausmės šio krašto patriotams, 
žengiant per Lukiškių aikštę šv. 
Jokūbo bažnyčios linkui senelis 
tarė:J

. — 1831 iri 1863 m. baisių su- j 
kilimų laikais, apylinkės namų| 
gyventojai girdėdavo mirtinin
kų patriotines giesmes,. patrio
tinius šūkius ir prakeikimus ru
sams.

Senelio pasakojimas apie Mu
ravjovo koriko žiaurumus skam
bėjo baisią pasaka.
į Būnant Šv. Jokūbo bažnyčio

je nupurkštė trumpai smulkus 
lietutis. Grįžtant Jurgio pros
pektu senelis pasakojo to pros
pekto istoriją, štai ji:; -

. Caro Aleksandro II* laikais 
Rusijos sosto įpėdiniui Aleksan
drui, vėliau carui Aleksandrui! 

jIII gimė pirmas sūnus, kurį; pa-1 
krikštijo Jurgiu,. Gajas Aleksan
dras II įsakė kiekvieno miesto 
pagrindinę gatvę pavadinti;“Jur
gio prospektu” būsirriojo impe
ratoriaus garbei.

Einant Jurgio prospekto* šali
gatviu pro šalį prariedėjo vienas 
kitas automobilis, šnarėdami sa-1 
vo guminiais ratais,- beldėsi ve
žikai ir kažkur, šoninėse^ gatvėse 
girgždėjo sunkiai prikrauti ve
žimai. Tamsus žvaigždėtas dan-

mus, todėl suėjus į-, bažnyčią su-1 gus švitėjo vakaruose dar sau- 
sėsdavome į suolus. Seneliai mo-I lėlydžio žaromis. Miesto gatvės 
notoniškai šnabždėdavo maldas, gyveno judriu, kaip šaltinio 
o mes trumpai numigdavome ir I verdenė, gyvenimu. Brolis Juo-

'.''L L2L'“-L ' 1 --
neoš, pilis^pojis, piemuo-poimen,. platus-, purai-puros, 
spartutus-spartus kairę-cheir, kdaujas-kreas ir L t.

Prof; J. Cuno “Forschungen in Geschichte der al
ien Voelkėrkunde”: graikų tu-lietuvių tu, gr. tas-liet 
tas, tovs-tuos, saldus-saldus, vior-vyras, pente-penki, 
essi-esi etc.

Prof. K Brugmann “Grundriss der Grammatik”: 
graikų meto-lietuvių medus, stegos-stogas, udros-ūdra, 
tata-tėtis, esti-esti, enos-senas, oikos-ūkis, man-mano 
etc.

Net graikų kalboj galima aptikti ištisus tolygius sa
kinius su lietuvių kalba: prof. dr. A. Ramūnas (Drau
gas, 1968-11-24 d., II d.); “Graikiškai: Treis metęres, 
dyo poimenes en te kome ton platyn akmona helkou- 
si-lietuviškai; Trys moterys, du piemenys tame kai
me tą platų akmenį velkasi”, prof. dr. J. Ehret (34- 
19): “Ho poimen en te kome estin-piemuo kaime esti:» 
dr. O. Nbrem (97-268); “Dzeus dės odantas, dosei si- 
fos-Dievas davė dantis, duos ir duonos”.

Visi šie išvardinti žodžiai aiškiai byloja graikų 
kalbos giminingumą su lietuvių, kalba, o taip ir ats-

Graiką vardai
Dar aiškiau parodo graikų giminystę su lietuviais 

graikų vardai su pavardėmis, čia garsus indoeuropie
čių proistorės žinovas prof. dr. H. Benderi (4*24) nu
rodė: “The names of familiar things are usually well 
preserved”. Tad patieksime nemažą skaičių graikų 
asmenų vardų su pavardėmis, kaip jie yr*a užrašyti 
atskirų autorių:

Dr. W. Pape “Woerterbuch der griechieschen KL 
gennamen”, Braunschweig: Agelos, Alėtos, Boutes, 
Krautos, Protenis, Amentos, Melantes, Nastės, Akis. 
Tursos, Karpes, Arėta, Dunamis, Žilos, Menis, Atena, 
Artemis, Arajos, Aganos, Adikos, Aisinos, Aisis, Aka- 
mos/ Alkinos; Alkmene, Antonos, Aflatos, Ardalos, 
ATeios, Atistos, Armenis, Astulos, Boudes, Daidalos, 
Didumes. Dala, Melos, Mikos, Monos, Pintos, Protas, 
Silos, Simos, Skiros, Alkas, Menejos, Tesėjas^ Antejas, 
Kėlėjos, Augius, Mantijus, Didias, Agiš, Adppis, Alkis, 
Alis, Anasis, Aretis, Deinis, Erutis Draesis, Molis, Aį* 
nis, Irsis, Gulįs, Pelis, Menis, Alene, Atanis, Arės, 
Bendis, Ismenos, Alke, Arėtas Kritilos Mantis, Lėtų, 
Nikis, Senis, Tanros.

kirū sakiniai. Bet kadangi graikų kalba yra daug pa- . ,
k i tusi, tai-kai kur trūksta žodžiuose raidžių ir galu-Į , 0* Muhhnann erzeichnis der geschihtlichen
nė “as” yra virtusi į “os” ir t t pavyzdžiui, lietuvių p amen • Alcis, A-myntos (karalius), Butes, Carijotis, 
kalboj senas pas ffraikus pavirto i "cnos" etc. Cantos, Miletas, Cyrene Diomedes. Kone (deivėh

Dorylps (centaurus). Leda (karalienė), Dymos, Eury- 
Graikų kalbos giminystę su lietuvių kalba rado: tis (kentauras), Syndaros (karalius)^ Arionis, Lino» 

prof, dy,’ R. Miliam, z (7į-6£5),_ pęn(,, B. Dwight ,(^2- (dainius), Mędea Medonis, Kaunos, AJemona, Nemo? 
113)^;dr.,1/ Taylor ‘(IMįfEJ),' dr.‘V. jun^ert sis,' Preteuą* (dnMutia), ■Ąieemennis,. Ahaneris, Alėū 
(53-19), prof, dr, M Mueller (901331), prof. A. Beriedi-, mede, Klymene, Alkmena, Salmonis, Semele (deivė)j 
ctscn (5-40), prof..dr. F. Book (9-128), prof. K Bohuszj Sinis, Tauroms (vadas), Iris (dievų pasiuntinys)^ Tag 
(6-147), prof. dr. H. Krahe, prof. J. Mikkola ir ištisa’mantis, Tautonis, Teseus (karalius), Atys, Dalia, Sie- 
eilėkitų. <. * nis. Te u tis, Doris; Tėtis. (Bus daugiau),

j.kNOS, CMh a<*O «, i. — Tuesday, September 7, 1976
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ros. kad lietuviškoji veikia ne-

AAUS*&iJA IK MOThKŲ LIGOJ 
SMtCA.Oi.OGua. CNiKURGjjA

MtolUruua
Jei sratsru<pu* SatiuiDuiU

R. ZAYtST. 3/15 YHSY STREET. CHKAGO. ILL.
IV. RAITO TYRINI TOJAI

IŲ IR SkAPlMQ lAKŲ 

chirurgija
Taiat 69541533

2*58 W. Mrd Ru$ai turi saw charakteriu* kėni 3 
vharukterhg^ priežodį, Nors u

i beturi tą pačią”. Lenkų charak
teris parodo, kad jie su rusais

gai rodo.
apie tuos santykius patyrė isto
rijos bėgyje, likimui lėmus gy
venti 'artimiausioje kaimynys-

'JIKS.V Ml httdesm.

į kusį xfe^ saw
į^yvetum% pusmetitusį muzikui 
i Luvtiui ir iuū>ų. Ūmiai.

įxeaimLL> eiua \i\v 
mums paliuką^ ar

SUMMIT STJLEET 
iOUTE 54, EL.G1N, ILLINOIS

ML PETER BRAZIS 
rn r 51L1AA amO Sukvcvo 
KH WEST 7l»t STREET 

Ottsas; HEtruoc* 4-Jtf-ty

UJUSJ VALaZWUi.
2X xeULTLiQ, 1__i

LaOiciu. Uuu A__ Qw
uxuxi įmurus*

AK. fAUl V. PAKGb
wYDl jx <riiKUA.v>.^

iswisn^jr vtftfuiiuu.i.

n 111,

kų trikampio. bet ir Lenkijos 
lietuviai neturi re^uliaries savo

I keturis kurtus į metus, ir tai 
iiereguliariaL ^Vingis* bandė 
bdti dažnesnių, bet greitai visai

laisvojo pasauSo visai rteįleidžia- 
~a. Kontaktai su okupuota Lie
tuva varžtam. Patekti lietu
viams studentam Į Vilniaus uni
versitetą labai sunku, nes varžo 
lenku administracija. Tai tik

Vietos rainouč'uų skyriaus ° 
pirmi ninku A. Jonaičio pa»iū- | 
lemtų besiartiuinčiai ’\>kių 
metų Lietuvos. Kariuomenės su 
kakviai paniūrėti 1^73 m. rug 
sėjo mėn. 12 d. buvo sušauk
tas seuų dainos veteranų būre 
hs> jų tarpo keletas euergiugų, 

212 kuopos, DuBė, RuMfe P"
trtuuį>4 laikį paruoša pn> ;

Iš pradžių buvo vietiniai cho lapkričio 21.
rv vedėjai; S. Vaitelis. J. MaoM chviv

dvtuas^ Puikiai, su^ambeju^ 
skkn dain<^ bakiaga ¥yr<$ bal 
sų medžiaga uustvbiuu Mtsirin 
kušini plLvlik^.^

KENOSHA. WIS.

1923 metais Kenoshoje buvo 
sutvertas choras, vardu Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje

norius J

Choras veikė. bei tuo pačiu 
sykiu choristų tarpe buvo ir ne 
patenkintų vedėjais.

Tada buvo atsikreipta į Ka
zį SteponavičiųStepbeus. Iš K.

¥«uuii

ItVAS R SIMUS
.MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street I
1VW.: GKw.ehill j-2345-6

1410 So. 50th Ave. Cicero
TeW.: TOwohaU S-210S-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AlKšTš TVTOMOBILLYMS PASTATYTI

>

zhuz.., ui o-uoid

n. fciaut - cbihMS
IK iriUlEAlj) MVVi

»EL. --- ^0070

V1C m« b, UL£V£lft/U

Apie tuos santykius neprik’au- 
sonios Lenkijos metais, kaip jie- 
elgėsi su lietuviais pačioje Lie
tuvos sostinėje Vilniuje ir “kre- 
sais” pavadintoje Rytų Lierit- 
voje, ją smurtu pasigrobę su
laužydami Suvalkų Sutarti, ga
lima skaudžiai vaizdžiai skai
tyti Jeronimo Cicėno knygoje 
“Vilnius tarp audrų”.

Kokiu būdu lenkams “valdy
ti“ atiteko keli lietuviškiausi ap
skričiai, pavadinti Suvalkų Tri
kampiu, istorija dar neparašy
ta, bet čia lenkai turėjo gerą pro
gą parodyti savo širdį atsidūrę 
su rusų bolševikų pavergta Lie
tuva bendroje nedalioje. Tą ke
liolikos tūkstančių lietuvių ma
žumą trijų dešimčių milijonų ipora iliustracinių faktų, rodan- 
lenkų tauta “be baimės” pati t ėrų. kad po oficialia laisvės kau- 
“sulietuvėti” galėjo taip trak- j ke sleptAsy rrsdiemis lenkų agre- 
tuoti, kaip-jie moka patetiškai į syvumas. Ir tai tuo metu, kai 
deklamuoti unijos nostalgijos Į okupuotoje Lietuvoje, ners ir 

i pagauti. Ypač dabar, kada jie (raudonos spalvos, gyvuoja gau- 
patys skelbiasi iŠ•; agresyviojo.|sj feskų spauda, veikia mokyk- 
klerikaliznro — nacionalizmo i los. mokytojų seminarija. Įvai- 

| kvaitulio pakirdę. Bet ką rodo j ries institucijos bei organizaci- 
Įjų elgesys su jiems atitekusia |jos. Kodėl gi toks vienpusišku- 
lietuvių sajale?

“Tėviškės Žiburiai” lapkr. 2S
|mas? Ar tai sovietinio trisingu- 
mo žerAlas?

t

kampis pavojuje” be kr. rašo

lYtsr iu>ra ^rrtei
-.' • *—-» ...

¥ <lū£UŪQS pa^ai 2>U^AUUALLL4.

Wf lU A. Y. jutai 

40^-4441 ^oi-^ovo 
ODOS LIGOS — CrtiRUKGiJA 

lUuž bL a v t, s
N. WfiOiCKiX MVfc. 

Telefonas arsakoma$ 12 vai.

Tel. 737-5149

Ofiso TeL; HE o 
Rezidencųos: Fk

DR. J. mUKAUSK/U
MlUY.rOjMd IK LHIAUAVMD 

VIDAUS Lioy orELiMLioiAi 
2404 Wfcoi /isr OiKEkl 

VALANDOS: Fuiuatuemau. auuadie 
mais. keivu uiUiciuai^ ir peiiAia- 
fiiemais nuo iki i vai. popiet 
iiK nusitarus.

Trečiaaieniais uždaryta.

. DR. FRANK FLtCKAŠ
OPTOMETRIS i A3

KALBA L1E/1U VlSKAi
261» W. 71 st St
Tikrina akis. Pritaiko aRinins ir 

"contact leases .
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2*56 WEST t>3rd STREET 

VaL: anvad. nuo 1—4 po pietų.. 
tetvirtad. nuo 5—7 vai. vaK.

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

DR; VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIKUKUAS 

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

TaL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antraa.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir o~8 vai. vaK. SeNiaaie^ 
mau 24 vai. po pietų ir Kitu laiku 

pagal susi Larima.

Tai etnografiniai lietuvių plo
tai, kurie dabar yra valdomi Len
kijos ir kuriuose, gyvena kelio
lika kūkstančių. lietuvių./Jeigu 
okupuotos Lietuvos- tautiečiai 
turi grumtis su rusinimo, tai Su
valkų trikampio — su lenkinimo 
pavojais. Naujausiemis- žinio
mis, gautomis iš autentiškų šal
tinių, geografinė lietuviškumo 
riba tame trikampyje per poka
rini laikotarpi yra susiaurėjusi. 
Lenkinimo įtaka, nežiūrint visų 
lietuvių pastangų, skinasi kelią 
vis Į tolimesnes lietuvių gyven
vietes per šventoves, mokyklas, 
spaudą, radiją, administracinį 
tinklą, mišrias vedybas. Tokiam 
palyginti, mažam vienetui, kaip 
Suvalkų trikampis, yra sunku 
atsilaikyti prieš Lenkiją, kurioje 
gyvena per 30 milijonų lenkų. 
Iš senos patirties žinome, kad 
nacionalinis lenkų agresyvumas 
yra didelis — didesnis netgi už 
jų katalikiškumą. Net ir sovie
tinėje santvarkoje jis nėra pa
sikeitęs. Sovietinis internacio
nalizmas nepajėgė jo ne tik nu
galėti. bet nė sušvelninti. Tai 
faktas, kuris kelia susirūpinimą 
visiems lenkų kaimynams, bet 
ypač lietuviams, kurie savo kie
kybe negali remtis.

Kuopi reiškiasi nacionalinis 
lenkų agresyvumas? Argi lie
tuviai Suvalkų trikampyje yra 
persekiojami? Oficialių sluoks
nių duomenimis remiantis, rei-

P, ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHuKfeOAS-PROTeZiSTAS 
Aparatai - brotezai. AtcCL Ban 
dažai. Speciali pagalba noiom* 
(Arch'Supports/ir L L

MOVING 

Apdraustas par k rausly mat 
ii {vairių atstumų, 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.i F Rentier 6-1882

’ PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
a Tel. WA 5-8063 

Voo.v i ............ ................. .■K'

2450 West 63rd St., Chicago. HI. 60629 
T«f«fu , PRospact 6-5084

*

Linksmame arba liūdesio valandom 
graziauaw 5^— **

piu papuošimui ir sezoninės 
papams gėlėa.

ROY R. PETRO (PUT»*YI i AŠ)

-DAUBARŲ SŪNUS

5525 So. Horlom Aro. — 586-1220

I

GALIS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

*

wremsite tuos Biznierius. 
KCRIE GARSINASI

v k» &» i n i 
1443 WIST &3rd ST^^IT 

Į T«l«femih PK 1-0333 Ir PR B-6O4

Nemažiau agresyviai reiškiasi 
nacionalinis lenkų agresyvumas 
per šventoves. Tai sena istorija, 
kuri nėra pasibaigusi ir dabar 
Suvalkų trikampyje. Ne tik miš
riose, bet ir grynai lietuviškose 
parapijose dirba lenkai kunigai, 
o lietuviai nukelti Lenkijos gilu
mom Lietuviškos Punsko pa- 
parapijos klebonas pakenčiamai 
moka lietuviškai, bet vikaras — 
ne. Seinuose klebonauja kun. Ra- 
gtAvski. labai antilietuviškos 
dvasios žmogus. Parapijos šven
tovėje — bazilikoje, prie kurios 
statybos nemažiau prisidėjo ir 
lietuviai, lietuviškos pamaldos 
uždraustos. Lietuviams pamal
dos 
me

laikomos mažame buvusia- 
protestantų dievnamyje.

tikimas.
Visa choristai naują Minkyto 

ją sutiko džiaugszniugaL Netru 
kus jis savo švchua, iutriigeuti- 
ška tuscipliua užkariavo visą ■ 
chorą. Visi choristai jį gerbė. 
Tarp, chorist ir vedėjo buvo put 
klausia Lartuouija.

Iš pradžių jauk teko sunkokai 
padirbėti, kol jis uvt iš menke
snių (.lainininkų padarė gėrės- : 
nius. >

Po kiek laiko K. Steponavi
čiaus vadovaujamas mūsų cho
ras .tikrai aukštai iškilo.

Suruošė daug koncertų ir ope 
rečių. Ne lik Kenoslioj, bet it' 
kitur, kaip'Racine. Mihvaukee. 
XVaukegane, ir net buvo Chka- 
goj. Budriko radijo ir Naujie
nų parengimuose.

Choristų sudėtis buvo maišy
ta; iš senesnių ateivių ir čia au
gusio jaunimo.

Chorą išlaikėme; 15 melų. 
Per visą tą laiką choras yra su
ruošus 120 įvairių rengimų.

Nedidelėj kolonijoj lokį cho 
rą išlaikyti per tokį ilgą laiką 
buvo nelengva, teikėjo daug pa 
sišyentusių ‘sunkiame darbe.

šiandien iš buvusių senesnio 
amžiaus choristų didžiuma yra 
išmirusi. Jaunesni choristai ži-

nuolatinę globą ir visai vietos 
visuomenei nuoširdžiai pagei
daujant. ohorąs mielai sutiko j 
tęsti savo veiklą. Taip per tre-, 

: jus gyvavimo metus, turint daž ’ 
mansiai tik vieną kartą savai 
tėję re peticijas, choras paruo-' 
ši- tO dainų iv 10 giesmių reperi

sirudyuių ir giedojo bažnyčio
se 12 kartų. įdainuota daugiau! 
šia savo gyvenauhoj vietovėj;^ 
gastrolėmis, aplankyti Roeeste-l 
ris, N. Y., ir St. Catharines. Ka| 
nadoje.

šiuo metu choro sųstatų su
daro 21 asmenys, dauguma jų Į 
išdainavę įvairiuose meno vie-; 
lietuose po 30-K) metų. Nuo! 
įkūrimo pradžios chorui vado-i 
yauja buv.sVilniaus operos, so- 
lisląs muz. Julius Kazėnas. Jam 
padeda ir chorui akompanuo-’ 
ja piannistė Genovaitė Karso- 
kienė. Administracinius reika-: 
his per visus trejus metus tvar’ 
ko choro pirm. Aleksas Liut- - 
kus. Rugsėjo 18 dieną choras : 
koncertuos Jaunimo Centre

Laidotwvfa DirektftHai

EUDEIKIS
DA1M1DGAIDAS

SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAUXMLMO IŠTAIGA

SUSIRINKIMU
4605-07 So. HERMITAGE

Tel.; VArde 7-1711 - 1742

šauni “lietuviai 
televizųoje” diena

Rugpjūčio 29 d. Vyčių salėje 
ir sodelyje “Lietuviai Televizi
joje” programos administraci
ja buvo surengusi savo dešim
tąją Lietuvių Dieną. Tai progai 
paminėti išleido ir skoningai 
pateigtą leidinėlį. Oras buvo la 
bai palankus, tad svečių, vieš
nių prisirinko tikrai gausiai; 
daugiausia buvę “anglikonai” 
ir dabar atvykusieji į Tautinių 
šokių šventę svečiai.

Apie programos vyksmus su 
maniai pranešinėjo p. Frances 
Šluticnė. Pagrindinę progra
mos dalį išpildė iš Anglijos.at
vykusi šokėjų grupė “Lietuva”. 
Jie mums grakščiai pašoko tau 
tinius šokius: Landytinį, Auš
relę, Audėjėlę, Mikytą, ir Csau 
ninką. šiai grupei vadovauja 
Verutė Jurienė yra gimusi An- 
kuvienė. Ihdymėtina,. kad p. 
Verutė Juriene yra gimusi An
glijoje, bet lietuvių tautinių 
šokių menu yra susidomėjusi 
ir, suorganizavus grupę, jai 
vadovauja. Taip gi ir p. Jurų 
atžylynas — sūnelis ir dukre
lė yra šios grupės nariais.

Svečius muzikos akordais 
nuotaikingai linksmino tuoli-Į 
tunų nrkcslras Vytis ir poros 

-gistkščiai sukosi šokių sūku-' 
riuose. Kili valgė, uikaiuUiavo 
prie baro, sukiojosi, mėgino 
laimę laimės šulinyje ir saldai ( 
nėmis. Svečių larpe matėsi Ca
sey Oksas, ui kurį lapkričio

rihkiniudšė atiduosime savo 
balsą, Algirtlas Brazis ir buvę 
“anglikonai” J. Jokubka. B. 
Brazdžionis, Lakai, Maleckai, 
Matulevičiai. J. Šidlauskas ir 
daugelis kitų.

Vėliau ėisi malonioje nuo
taikoje praleidę šią smagią 
sekmadienio' popietę, įspū
džiais bfesidalihdanri, skirstėsi 
į savo mielus hafnuč’ius.

J. J-tis

Lietuvininku Pensininku Sąjungas 
Valdyba šių metu rugsėjo mėn. 9 d. j 
organizuoja išvyką autobusu j p. p. 
Briedžiu sodybą. Lemento apylinkė 
je. Norintieji išvykoje dalyvauti, pra 
šomi užsiregistruoti šiais telefonais; 
434-8063 (p. Vanagūnas) arba 434-

Našliu, našliukių. n- pavieniu 
menų klubas turės poatostogini 
sirinldina rugsėjo mėn. 10 d. 7 
vak. Vyčių salėje, 2435 W. 47 St, Vi
si nariai ir norintieji būti nariais 
kviečiami atsilankyti. Taip pat susi
rinkime galima bus isigyYi banketui 
bilietu, kuris ivyks Polonia Trove 
spalio mėn. 17 d. Norintieji dalyvau
ti bankete prašomi bilietus įsigyti iš i 
anksto. Po susirinkimo vaišės ir šo- i 
kiai J. Jonikio orkestrui grojant,

V. Cinką .

OI A SUSIVIENIJIMAS
I / 7\ i>n£tuviu 

KX-i-'-A. -k. AMERIKOJE

SLA

Telefonas; LAfayelle 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOM
.___ - - ----------------

as- 
su- 

val.

l&iuukvju Ūmu 
<<tvo apuraus

duud« gyvy

— jau M> rotty uaaauja Uetuvių visuomenei U 
giau kaip SEKTYMUh MILIJONUS doleriu 
uviua u«naux».

— di<h»«uMa lietuvių iiMitntuune urgam^uj*
Apdraudė it hgejt Kun yra iivk SUM VIE

NIJIMAS iwteiUe p*Ino, o teikia paUrnavuuub aavilarpinea 
paj»aibuA pa<nnUu

-* jau lun OautiiMU, aaip itH iv frusa ihthteno Jotai iv KAplUH 
Ūki jo a^4iraw«hi tikra tr Uupt. Kiefcviefiaa belu v u čia gali 
gauti įvairių klasuų reikalinųiauaiat aptiroudat huo IlOO.DU 
ui

— jaunimui duoda $er^ Tau^omaĮe Apdraudę tndowmanl Itv 
turanc% kad jaunuku i^aulų (magiu aultsiojo mok&io atudi 
)unw ir gyvenimo prmthai

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliam Ubai ^i«h4 tKRM
ui ajKiraudwt Ui M melam

— AKUUM^NTALB AFlVHĄUtlA nand^nęa \iMdUn awstvauK
AiWMų refeomeoduatiama hth>*Hkų KLUBŲ ir **
fanu. LU 8LWUUU akf>deulahxa istW
| mciua

— kuopoa yra dauųunHoe IteiuMw i L^*Ma**
Yeiktjua u jie pJaOau pMiaUtm <|Me MVMVmNVIMC M Sua.
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CICERO
Slinėsini Tuulos SiPenle

Rugsėjo mėn. 12 <1. 12 vai. 
Ciccroje parapijos salėje bus 
minima Tautos šventė. Invo- 
kaciją sukalbės kun. l)r. Ai<a- 
nas Juška, paskaita — l)r. J au 
tvila. Bus patriotinis vaidini
mas iš Lietuvos partizanų gy
venimo.

Po minėjimo kavutė, kurių 
ruošia ponios Irenai Pranske- 
vieienei vadovaujant.

Viskas užtruks apie pusant
ros valandos laiko ir paskui 
bus vykstama į Naujienų pik
niką 4604 Archer Ave. Polonia 
Grove.

Rugpiūčio mėn. 29 d. tarp 
Lemon to ir Lockponto, Aldo
nos ir Aniceto Grinių sodybo
je, įvyko Cicero ir apylinkės 
lietuvių išvažiavimas į gamtą, 
kurį organizavo Registruotos 
Lietuvių Bendruomenės Cicero 
apylinkės valdyba.

Sekmadienis pasitaikė nepa
prastai gražus, tad Grinių pie
vos buvo pilnos sportuojančio 
jaunimo. Lietuviškų plokštelių 
muzika sumaniai tvarkė Du
bauskas.

Grinių šeimoje yra dukrelė 
Kristina, Lemon to lituanisti
kos mokyklos mokytoja, nepa
prasta muzikos ir raitųjų spor 
to mėgėja. Jos jaunesnieji bro 
liukai Edvardas ir Ričardas 
yra pasižymėję* įvairiose spor
to šakose. Netrukus jų pagelba 
nouima suorganizuoti prie Ci-isavo gerus linkėjimus atlydėjo

cero jum šaulių kuopos Klai- $14 dovana Naujienų paramai, linauskas ir J. Siriūnas Iraigė '• • ~ ■' " - , '
pėda sporto komandą. Dėkui už auką ir už nuolatinį inžinierijos mokslas Toronto ( . HELP WANTED — MALE

Tenk.i pasidžiaugti, kad Gri ^rūpestį Naiįjienų gerove. > 
niai už ^L^Ąbramayičius,:Wesl-
puikiu M)d\ba nefiekį ? anksčiau gyvenęs 
tuojancio jauninti neima jokio (;age parko apylinkėje/ atskiru

laišku atsunlė $10 Mašinų fon
dui, linkėdamas vajui ir Nau
jienoms geros sėkmės. Dėkui 
už paramą ir už bendradar- ■

atlyginimo. bet jiems paremti, 
premijų ir kitokių dovanų pa 
vidale, kasmet dar išleidžia po 
kelius Šimtus dolerių

N. Paulauskas

— Illlinois valstijos loterijoj 
rugsėjo 2 d. traukime laimėjo 
šie numeriai: 89, 216 ir 8589, 
spavla — balta. Rugsėjo 3 d. 
Double Derby traukime laimė
jo: 139, 1232, 17415 ir 12860G, 
spalva — geltona.

— Juozas Jahušaitis, Gary, 
Ind., tapo Naujienų skaitytojur 
Jo geri draugai, jį gerbdami ir 
išreikšdami savo draugiškumą 
taip pat linkėdami jam gera il
sios kloties, vajaus proga, už-, 
sakė Naujienas vienerienis me 
tams. Dėkui jiems už lokį pa
vyzdžio vertą dovanos parinki
mą išreikšt savo draugišku
mui, kartu palaikant lietuviš
ką spaudą. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savates ne 
mokamai pagal gautus pagei 
davinius arba atsiųstus galimų 
prenumeratorių adresus.

— Frank Prūsis iš Calumet 
City, III., pratęsė iš anksto be 
raginimo savo prenumeratą, o

Inžinierių^ ir Arduteklų S-g<x> 
Toronto skyrių. Skyriaus, nidi-- 
ns pobūvis bus lapkričio 13 d. 
Islington golfo klube. Skyriaus 
pirmininku yra inž. J. Stankus, 
gyv. Thornhill, Ont.

— Paulius Barbatavičius, To 
■ ronto Lietuvių Filatelistų D-jos 
1 narys, dalyvavo pietinėje Ka
nados filatelistų parodoje. Už 
Lietuvos pašto ženklų rinkinį 
jis gąyo sidabro medalį. Po 
poros metų sueis šimtmetismųų 
Kanados įsijungimo į Tarptau
tinę Pašto uniją. Ta proga To? 
route ruošiama tarptautinė fk 
latelijos paroda, kurioje planud 
ja dalyvauti ne tik Toronto, bet 
ir Chicagos ir New Yorko fila
telistai,.;

Gage Parko apylinkės .Da
riaus-Girėno lituanistikos mo
kykla pradės mpk$lo metus rug 
sėjo 11 d. 9 —12 vai. Jaunimo 
centre. Mokyklos vedėjas yra J. 
Plačas. f i ■; ' ' ?

— A.’ Vanagūnas. ir A-Repšie- 
nė .turi nepapratai gražių Ame
rikos 200 metų sukakties ženk
lelių. Plačiau tuo reikalu kalbė
jo praeito penktadienio vakarą 
vykusiame Lietuvių Spaudos 
klubo susirinkime.

— Stasys Patlaba, su žmona 
praleidęs atostogas Floridoje, 
North Redingtone, pas savo se
nus pažįstamus Mykolą ir Pet- 

I ronėlę Karaičius, jau grįžo į 
‘ j Chicagą ir pirmadienį tuojau 

. -w. t i metėsi į Chicagos visuomeninio— M. Augustmavicius, L. Ci- ’ 
pljauskas, A. Jurėnas, G. Ka-

savininkas 
gavo Arne-

Southwest

— Jonas Lengvinas iš Mar
quette Parko apylinkės, žino
mas vasarviečių 
L’nion Pier, Mich., 
rikos .pilietybę-.

— Rimas Kinka,
kolegijos profesorius ir lietuvių 
kalbos kursų suaugusiems ve
dėjas, pakviestas Lituanistikos 
kursų suaugusiems vedėju. Kur 
sai apima lietuvių kultūrą, tra 
dicijas ir tautodalę. Prasidės i 
rugsėjo 15 d. ir bus kiekvieną 
trečiadienio vakarą St. Gail baž 
nyčios salėje prie 35-tos ir Ke
dzie Avė., tęsis iki lapkričio 
d. Registruotis Southwest kole
gijoj, 7500 So. Pulaski Rd., pa
state nr. 700, rugsėjo 7 ir 8, taip 
pat 10 d. Teirautis tėl-735-3000. 
Kursai bus anglų kalba ir juos 
lankyti kviečaini suaugę nuo 18 
m. amžiaus. Prof. Romas Kin
ka yra suruošęs studijas litua
nistikos temomis, rūpinasi lie
tuvybės ir lietuvškumo išliki- ■ 
niu išeivijoje, dalyvauja ___
rojo kaimo teatralų veikloje. 
Visi Amerikos lietuviai yra J 
kviečiami atkreipti dėmesį 
šiuos kursus ir juos lankyti.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-332' 

V. VALANTINAS

<7

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

BENDRUOMENĖ RUOŠIA 
BALIŲ

Maloniai kviečiame atsilan
kyti į LB Marquette Parko Apy
linkės RUDENS BALIŲ, kuris 
įvyks š. m rugsėjo mėn. 25 d.1 • 
7 vai. vakaro, Vytauto Didžiojo) 
Rinktinės Šaulių Namuose,2419 
West 43 St., Chicago.

Trumpa meninė programa: 
šalta ir šilta vakarienė. Veįks 
bufetas bei kiti paįvairinimai, 
šokiams gros. Korp. Neo-Lithu- 
ania orkestras Vytis. Bilietus 
galima įsigyti pas valdybos na
rius, ar paskambinus šiais tele
fonais: RE 6-4540, HE 4-3713, 
Auka $8.00.

Rengėjai LB M.P. Apyl. V-ba
(Pr.)

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

yra

TURRET' LETHB'OPERATORIAI 
LRANKIV MRBfUAI t'<-.

**. k. MASINISTAI
Nuolatinis darbas su vršlaikais. Auk
ščiausi atlyginimai. Daug priedų. Ga
limybės pakilt. Mes kalbame letuviš- 
kai.

DUNDICK CORP. 
4616 W. 20 St. Cicero. 

Tel. 656-6363

AUTOMATINĖS SCREW MAŠINOS 
. OPERATORIAI IR SET UP 

SPCIALESTAI
patyrę su Brown & Sharp mašinomis. 
Nuolatinis darbas su ' viršlaikiais. 
Aukščiaus aŲyguūmai. Daug priedų. 
Galimybės pakilti, .Męs. kalbame lie
tuviškai. < v’

i r DUNDICK CORP.
- a 4616 W. 20 St. Cicero.

.. .. -Tel. 656^363.i A ? ‘

PRESS BRAKE
Must be experienced in making 

own complete set-ups on press brakes 
from blueprints.

• ■ i

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žema — Pardavimui

REAL ESTATE SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vv. Cermal Roar' Cbicapn IP Virginie 7-7747

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI

j VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BEIL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — - 778-2233

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. 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 ,ųž Lietuvos ir pavergtu lietuvių laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir 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 rajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuv^kos 
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 reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chleagef* Ir Kanadoje metam* — $30.00, pusei metų — 518.00, 

trim* mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metam*. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Rugsėjo mėn. 8 dieną 
mūsų Tautos šventė. Ta proga 
rugsėjo 12 d., sekmadienį, 10 
vai ryto prie Gimimo švenč. 
Mergelės parapijos bažnyčios, 
Marquette Parke, bus iškėlė- 
mos vėliavos. Kviečiame visus 
LB Marquette Parko apylinkės 
narius ir visa lietuviška visuo
menę dalyauti vėliavų iškėli
me. O taip pat dalyvauti 10:30 
vai. šios bažnyčios pamaldose.

1:30 vai. p. pietų įvyks tradi
cinė Šiluvos Dievo Motinos gar 
bei procesija. Prašome visus 
rinktis Marijos High mokyklos 
kieme. Mišių metu ir procesijo
je LB Marquette Parko apylin
kės dalyvaus su vėliavomis, Pa
nelės ir ponios prašome pasi
puošti tautiniais rūbais šiai iš
kilmei.

Marquette Parko Apylinkės 
Valdyba iš anksto dėkoja vi- 
siems,kurie dalyvaus iškilmėse.

LB M. P. Apylinkės Valdyba
(Pr.)

gyvenimo sūkurį.
— Jonas Indriūnas, lietuviš

ko darbo rėmėjas, sunegalėjo 
ir pateko į šv. Kryžiaus ligoni
nę. Guli 402 kambaryje. Pažįs
tami ir bendradarbiai linki jam 
greitai sustiprėti.

— A. Kehlertas, 1207 Erie St., 
Racine, Wis., žinomas bitiniu 
kas,-aprūpinąs taip pat Cliica- 
gos lietuvius medum, šiomis 
dienomis "lankėsi Naujienose ir 
Įteikė 4 stiklinius indelius su 
savo bityno medum, tuo prisi
dėdamas prie Laimės šulinio 
Naujienų piknike.
— Ona Leriartaitė iš Marquet

te Parko apylinkės šeštadienį 
lankėsi Naujiehuose ir ta proga 
labai įdomiais' ir visiems nau
dingais fantais praturtino Lai
mės šulinį, kuris bus Naujėnų 
rudeniniam ;piknike, ateinantį 
sekmadienį, rugsėjo 12 d. Polo
nia Grove. Bet kuris pikniko 
lankytojas bus labai patenkin
tas laimėjęs jos dovanotus daik 
tus: stalui papuošti Įdomią pe
leninę, pypkę ir elektrinį kami- 
čių atidarytuvą. Rengėjai už do 
vanas nuoširdžiai dėkoja.

— JAV LB (R) Cicero apĮjlin- 
kės valdyba S/nL'rugsėjo 12‘<3. 
rengia Tautos Dienos minėjimą. 
10 va?, min/ pamaldos šv. 
Antano bažnyčioj už žuvusius ir 
kenčiančius dėl Lietuvos lais 
vės. 12 vai. mokyklos salėje pa 
skaitą skaitys <3r. Juozas Taut 
vila. Jaunimas, suvaidins R. Ru 
nimo vaizdą ‘^Liaudies prie
šas”. Po minėjimo kavutė su 
užkandžiais. Kviečia visus da
lyvauti. Valdyba

,r. V. PUNCH PRESS
'Must have .experience, making own 

complete . setups from blue-prints. 
Complete knowledge of progressive 
dies, automatic fetds and straight 
side presses. -

We offer complete Company paid 
benefit package, which includes hos
pitalization major medical, life insu
rance, pension, .profit sharing. We of
fer up to $6^1 per hour to start with 
periodic increases phis cost of living 
adjustments. Overtime available. Ex
cellent pohditionsZ. ;: .

IF YOU HAVE’ SKILLS FOR
ANY OF THE ABOVE JOBS -

Apply:
READY METAL .MFC:

4520 W. 47th St.

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow i; 
vakarus nuo Californijos ir 62. Nau-‘ 
ji alum, langai, did. garažas.

1 %, AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman.

PELNINGAS investavimas — tri
jų apartm. med. ir biznio patalpa. 
Žemi taksai. Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St TeL 436-7878

FOR SALE BY OWNER 6 room 
brick bungalow. Air conditioned. Car
peting and drapes. 2 car garage. Near 
72nd and Sacramento. Phone: GR 
6-1112.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

HELP WANTED— FEMALE 
Darbininkių reikia

LIVE-IN HOUSEKEEPER
‘or elderly lady 5 days per week.

Top salary. Skokie.
Call 9 to 5. " ‘ ’

• OR ^-3345' ........

NEW BUFFALO. MICH. — 2 bed
room,- brick bungalow, full basement, 
enclosed porch, 1 car garage, comple
tely remodeled and fully carpeted. 2 
blocks from shopping. 523,000. Call 
or write: C. Follino. 229 S. Mayhew, 
New Buffalo. Mich. Tel. 616-469- 
1668. ' : : - -

*

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

. POLKOS VAKARAS
.- TREČIADIENĮ

}ėfaš"majstąs, Polkos, orkestras 
Kiekviena--freęiadienio.-uakti.

• - Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, gimlnly 
Ilkvletimaj, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

NAUJIENOS, 
P 39 So. Halsted St 

Chicago, Hl. 60608
ILLINOIS LIETUVIŲ

ORGANIZACIJA

3009 Chicago Road 
Steger, Illinois 60475 

754-1370

Siuntiniai j Lietuvą . 
ir kitus kraštus

P. NEDZIN««f Al. 4045 Areh*r Ar* 
Chleaoo, III. «6*n. T»l. YA 7-5910

ELEKTROS ĮVEDIMAI, 
PATAISYMAI.

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai.

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel.: 927-3559

Pensiios ir komDensaciios iš Vokie* 
tuos ir iš kitų kraštu, pilietybės popie
riai. Įvairiu valstybės formų pildy
mas. Interesantu reikalais lankosi 
valdžios ir savi vai dvbės ištaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių pašalpas tei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iŠ WELFARE ir kitų ištai
gu įvairias pašalpas: buto nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošja imi
gracinius dokumentus ir iškvieti
mus i Amerika Sudaromi tpstamenfm 
rr asmenų paieškojimai. Be to išrū
pina metrikus ar iu pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.

P. S. Užpildomos formos IL-1363 
Tax Relief Claim for Grant for 

Citizens and Disabled Persons.
A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC 

Income Tax Service
3548 SOUTH EMERALD AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 6660©
(Pirmas aukštas. ’Aiimas iš kiemo) 

Tel. LA a-1387 
%SW^.V«W»*.V,AA’.,.W«V^V.

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.

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyt5 prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vaiaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

(Dr).

LAIKRODŽIAI IR BRANGFNYBtS 
Pardavimai Ir Talaymac 

244* WEST 69th STREET 
Talafj Rlpubllc 7-1941

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

Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

skaitlingą lietuvių grupę daly
vauti demokratų partijos prezi
dentinio kandidato J I M M Y

RADIJO 1EIMOS VALANDOS
Visos programos 13 WOPA,

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

| — NAUJIENOS, CW''>GO 8, ILL.— Tuesday, September 7, 1976

FAKELŲ EISENOJ, 
kuri įvyks Chicagoj ketvirtadie
ni, rugsėjo 9 d., 7 vai. vakare. 
Lietuviai renkasi prie Wacker 
Dr. tarp Dearborn ir Wells gat-

1 vių 6 vai. yakara.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
’•OO v. popiet. — SeStadieni Ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai

Telef.: HEmlock 4-2413
7154 So. MAPLEWOOD AVI.

CHICAGO, ILL. 80629

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT _ PARDUOSI! — 

NuoMosrr.
ĮVAIRŪS draudimai

... Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

135-TA IR ARCHER AVĖ. 
TeL 257-5861

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KA.LN0 prie ąžolyno 

11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga- 
i ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700.

VIENINTELĖ 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. _.

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

2 BUTŲ moderniai Įrengtas namas 
už Kedzie. žaliame parke. Virš $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000.
4 BUTŲ mūras prie Maria High, Nau

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

PLATUS LOTAS arti Šv. Kryžiaus 
ligoninės- Pigus.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTOR?- 
Ntmv Statyte Ir Remontas

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8165

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. HI. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO 
«2—80 M AM?’AUS VADUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas penjfninkimf.

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-87/5

BEST THINGS IN UFE

Call Frank Zapolis 

32081/2 W.95trh St.
GA 4-8654

Į StMe Farm Lif^ Insurance Company j

— Dail. Kasiuliu dailės darbu 
paroda atidaryta Jaunimo Cen
tro Čiurlionio Galerijoje (5620 
So. Clermont).. Lankymo valan 
dos: šiokiadieniais 7—9 v. v.; 
šeštad. 11 v. r. — 9 v. v.; sek- 
mad 11 v. r. — 1 vai. p. p. ir 
6—9 v. v.; pirinad. 3—9 v. v. 
Paroda uždaroma rugsėjo 6 d. 
(pirm.) 8 v. v4 Nupirkti paveik

usiai atsiimami uždarymo die- TeL 421-6100.
n«- . ^4 --------

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji—En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap
draudę. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin %

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas 

pa® vlenlnteU 
lietavĮ kailininką bį 

Chicago je

NORMANĄ 
kBURŠTEINĄ

TeL 263-5826 
(įstrigo*) ir 
677-8489 

(buto)

4

185 North Wrixih Avena* 
2nd Floor Chicago, HL 60601

Naujienos _____________ _ __
(Pr). SKAITYK IR KITAM f ATARK 

SKAITYTI ’NAUJIEHAS*




