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P. AFRIKOJ RIAUŠĖS NESILIAUNA, 
KISINGERIS IEŠKO SPRENDIMO

- - • ’ ' • >

5 ' > CAPE TOWN. — Kaip tyčia P. Afrikoje'juodųjų, mulatų ir 
aziatų riaušės išsiplėtė tuo metu, kai Amerikos valstybės sekr. 
Kisingeris tarėsi su P. Afrikos ministeriu pirmininku ir Europos 

’ . valstybių- vadais, ieškodamas tinkamo sprendimo- Afrikos klausi

nį: rugsėjo 7 d.. tūkstančiai
‘ - Cape Touwno ir netoli ■- Johanes- 

. n' ■ burgo esančio beveik, vienų JUOį- 
' ;>džių apgyvento miešto Soweto 

juodukai ii* visokie maišyti kitų 
rasių triukšmadariai, pritarian
tieji juodžių reikalavimams, gat
vėje-besipešdami su policija, 
šaukė: “Mes norime kraujo!” 

‘ ' ’r \ ‘ ' '
Juodžių riaušės nėra savaiminės

. . H - .'Rasinės'/P’ - Afrikoje riaušės 
.-rietą'savaiminės bei spontaniš
kos.' Jos atsirado ir išsivystė iš 
lengvo specialių agitatorių bei 

• agentų kurstomos. Aiškiai ma
tyti, kad paskutinės rugsėjo 7 
dienos riaušės buvo brganizuo-

“ tOsV ' ' ‘ .
' Policija- riaušininkus Cape 

Towno baltųjų rajone, kur riau- 
. - šininkai-buvo įsiveržę, malšino

ašarinėmis dujomis ir net pa
vartodama šaunamus' ginklus 
bei policijos šarvuočius. Keturi 
Keturi ašmenys buvo nušauti ir 
nemažas skaičius buvo’sužeistų. 
Policija tuo būdu riaušininkus 
išvaikė, bet jie vėl susiorganiza
vę puolė policiją riaušininkų 
bangomis, apsiginklavę lazdo
mis, bonkomis, akmenimis ir, gal 
būt, kitais ginklais. -- _• -C'.:

Prieš 3 mėnesius prasidėjusios 
riaušės Soweto miestelyje netoli 
Johanesburgo, maždaug 1,000 
mylių į šiaurę nuo Cape Towno, 
iki šiol jau pareikalavo virš 300 
gyvybių. Įdomu, kad riaušinin
kai randa pritarimo ir baltųjų 
tarpe. Pavyzdžiui, Cape Towne 
riaušes malšinanti policija bal
tųjų gyventojų buvo apšaukia
ma nepalankiais šūkiais. \

P. Afrikoje riaušės sustiprė
jo, grįžus ministeriui pirminin
kui John Vorsteriui iš Šveicari
jos, kur jis tarėsi su JAV vals
tybės sekretoriumi -Kisingeriu. 
Riaušėse daylvauja P. Afrikos 
darbininkai, mokyklų ir net 
Western Cape universiteto stu
dentai. ■

Kuwaito vyriausybės 
krizė

Atsiradus tarp Kuwaito mi
nisteriu kabineto ir parlamen
to nuomonių skirtumui, atsis
tatydino ministeriu kabinetas. 
Naują ministeriu kabinetą su
darė Kuwaito 'karalijos prin
cas šeikas Jaber ai — Ahmed 
Sabah. Gi Kuwaito karaliją 
valdąs šeikas Sabah as-Salem 
as-Sabah paleido parlamentą 
ir suvaržė spaudos laisvės kons 
ti locijos paragrafus.

Nauji parlamento rinkimai 
dar nepaskelbti ir nežinia kada 
jie įvyks.

ORAS C^£U
Vėsesnis
Saulė teka 7:13, leidžiasi 7:03

1$ VISO PASAULIO

Blėsta viltis rasti 
gyvybę Marso planetoje

PASADENA, Calif. — Vikin
gas 2 antradieni pradėjo foto
grafuoti Utopijos Lygumą, pa- 
rddydamas Marso dykumos sek
ciją, kurios jjokš žmogus dar 
nebuvo matęs. Manoma, kad 
nuotraukos-įrodys vyksmus, ku
riuos gaėjo padaryti tik vanduo 
ar ledas. Vikingas 2 pradės da
ryti atmosferos tyrimus viršum 
Utopijos. Pasinaudodami gau
tomis trij ų dimensij ų nuotrau
komis, mokslininkai '^perkels Vi
kingą 2 į patogesnę vietą, kur 
jis pasisėmęs Marso ‘žemės”?pa- 
darys savo laboratorijoj biologi
nius tyrimus, ar yra kokių gyvy
bės ženklų- ■—organinių mole
kuliųtoje ■ “žemėje”. ’

Viltingas .1 prislopino inoksli- 
.įlinkų'' entuziazmą, ’ nerasdamas 
jokių neginčytinų gyvybės pėd-

Darbiečiai reikalauja peninti 
didžiuosius Britanijos .bankus

LONDONAS Britų vedan
čioji Darbo partija antradienį 
pareikalavo, kad valdžia perim
tų didžiuosius krašto bankus ir 
draudimo kompanijas, kad ga
lėtų -pilnai kontroliuoti invest
ments, finansus ir ekonomijos 
politiką. Tas pareiškimas bus de- 
batuojamas Darbo partijos me
tinėje konvencijoje nuo rugsė
jo 27 iki spalio 1 dienos. Pasiū
lymas valdžios dar nėra priim
tas. Siūloma nacionalizuoti ke
turis didžiuosius komercijos ban
kus, vieną prekybos banką ir 7 
didžiąsias draudimo' kompanijas.
Skerdynės Argentinoj nesiliauja

BUENOS AIRES. — Argen
tinoje antradienį teroristai nu
žudė vieno valdžios banko egze- 
kutyvą ir armijos kariai užmušė 
tris kairuosius partizanus. Ar
mijos pranešimu; sekmadienį Tu- 
euman .provincijoje kariuome
nės patruliai susišaudė su kai
riaisiais partizanais, kurių du 
nušovė, šiuos incidentus įskai- 
čius, šiemet Argentinos neramu
muose jau žuvo 860 žmonių.

Įtampa Korėjoje atsileidžia

WASHINGTONAS. — JAV 
karinėms pajėgoms Pietų Korė
joje duotas potvarkis “grįžti į 
normalaus budrumo padėtį”, ku
ri buvo kraštutiniai paaštrėjusi, 
kai prieš 20 dienų šiaurės Ko
rėjos sargybiniai demilitarizuo
toje zonoje nužudė du JAV ar
mijos karininkus. Pentagono 
pranešimu, 40 greitųjų kovos 
lėktuvų ir bombonešių, kurie 
krizės metu buvo pasiųsti į Pie
tų Korėją, tenai pasilieka. Pie
tų-Korėjoje’atsargos tiksiu lai
koma 42,000 JAV karių.

Kanadoįe, britu Kolumbijoje, kanadiečiai pasigamino naują sunkvežimį raštams 
vežti. Padarytas specialus žemas dangtis, kad galėtu ^daugiau prikrautu ir vienu ^veži
mu išvežti iš skynimy. šitas stiprus keliaratis sunkvežimis vienu važiavimu gali išvilk
ti 250 tonu rąstu. Jeigu naujas, sunkvežimis bus praktiškas, tai kanadiečiai daugiau 
jV pasistatys. . : . ’’iUv <

HAMBURGAS. — Rugsėjo 7 sekr. Ksįngeris pareiškė, kad 
' įis T^nzan1jos i>rezidento ^J. Nyerere yra^ kviečiamas -atvykti į 
- Dar es Salaam, kur bus išdėstoma diplomatiniai planai Rodezijoč 
ir Namibijds-kauslimois.

Tanzanijos pareigūnai sako, ■ 
kad Kisingeris neatvyksta Tan
zanijos kviečiamas, bet savo pa
ties iniciatyva.“ Tačiau kiti pra
nešimai tvirtina, kad Tanzaniją 
yra pasiūlusi Kisingeriui susi
tikti Dar es Salaam, kur suva
žiuos penkių Afrikos valstybių 
galvos: Tanzanijos, Angolos Mo
zambiko, Botswanos ir Zambi
jos. '

Kaikurie suvažiuojančių Afri
kos penkių valstybių delegatai, 
įskaitant lyderius Afrikos iš
laisvinimo organizacijos, sako, 
kad sekr. Kisingeris veržiasi at
vykti į Afriką vien tik norėda
mas sumedžioti daugiau rinki
kų balsų prezidentui Fordui. Pats 
gi sekr. Kisingeris pareiškė, kad 
jis vyks į Afriką į penkių vals
tybių galvų suvažiavimą, norė
damas išgauti jų pritarimą dip
lomatinei veiklai, sprendžiant P. (mais.
Afrikos ir Rodezijos reikalus.}

Afrika ginkluojasi
WASHINGTONAS. — Wa

shington© pranešimu, kaikurios 
afrikos valstybės, įskaitant Su
daną, Camerouną, Gaboną, Ke
niją ir Zaire, prašo JAV ginklų. 
Jos prisibijo savo kaimynų, ku
riuos stipriai ginkluoja Sovietų 
Rusija.

Amerikos valstybės departa
mentas atsisako tuo reikalu ką 
nors aiškinti, bet yra žinoma, 
kad prieš du mėnesius lankantis 
gynybos sekretoriui D. L Rums- 
feldui Kenijoje ir Zairėj buvo 
pažadėta ginklų už 120 mil. dol.

Minėtų valstybių kaimynai, 
kaip Uganda, Kongo, Angola ir 
kiti, yra ne tik Sovietų ginklais 
ginkluojami, bet organizuojama 
ir apmokama jų kariuomenė 
Kubos ir rusų agentų; taipgi ruo
šiama pogrindžio teroristai ir 
kitokie specialistai.

JAPONAI ATMETĖ PENKIS GRIEŽTUS 
SOVIETŲ VALDŽIOS PROTESTUS

Prezidentas Fordas davė sovietų lakūnai
įvažiavimo vizą ir tremtinio teises

1 TOKIJO,- Japonija. -- Pirmadienį ir antradienį sovietų vy- 
' riausybė įteikė Japonijos valdžiai penkius griežtus protestus ir la

bai didelius:reikalavimus, bet Japonijos vyriausybė ramiai atmetė 
visus penkis sovietų valdžios reikalavimus. Pirmiausiai rusai reir 
kalavo, kad japonų vyriausybė tuojau atiduotų ne tik lakūną Vik
torą 1. Belenką sovietų karo vadovybei, bet grąžintų ir lėktuvą 

Mig 25. 1 ■ T ./U. .

Pirmą reikalavimą japonai ga
vo iš jįądivostoke esančios so
vietų karo vadovybės,.Įxit’.japo- " 
nai nekreipė jokio dėmesidr Ta'- - 
da ^kreipėsi sovietų ambasada 
Tokijo mieste ir pati Maskva. 
Bet japonai nenusigando. Jie ko 
ramiausiai atsakė rusams, kad 
vyriausybė svarsto reikalą ir la
kūno nesirengia atiduoti. Tada 
sovietų ambasada reikalavo, kad 
japonai leistų sovietų ambasa
dos tarnautojams pasimatyti su 
atskridusiu lakūnu Belenka. Bet 
japonai atsisakė tenkinti ir šį 
sovietų reikalavimą. Jie Įrodinė
ję;; kad britai leidžia sovietų

Idi Amino priešus 
, verčia į Nilo upę

NAIROBI, Kenija. — Afri
ka. Svetimšaliai technikai, dir
bę prie milžiniškos jėgainės 
statybos ant Nilo upės, Ugan
doje, metė darbus ir pasitrau
kė. kadangi Ugandos preziden 
to Idi Ammino kareiviai 
verčia savo nužudytųjų 
nių-lavonus.

Diplomatų turimomis 
mis, del technikų ir kitų rrie

į upę 
žmo-

Baigiasi gumos 
darbininkų streikas
COLUMBUS^ — Gumos bei 

kaučuko įmonių darbininkų 
streikas, prasidėjęs š. m. ba
landžio 21 d., manoma jau baig 
sis, pasirašius gumos darbinin- 
kij unijos vadui P. Bommarito 
darbo naują sutartį su B. F. 
Goodrich bendrove. Sutartis 
dar turės būti patvirtinta bal

žinio-
- J”7) aau lutu iv'ivtzxi.cv ovvivvu

chaninii^.^pre^^^m^Owen 'ambasada* -pasimatyti-su pabė-

Ehrlichmanas į 
kalėjimą

A WASHINGTONAS.
siam prez. Niksono laikais Bal-(sų dauguma gurno darbininkų 
tųjų Rūmų žymiam pareigūnui unijos narių Godrich bendro- 
John D. Ehflichmanui įsakyta vės įmonėse dirba 9.061 darbi- 
irugsėjo 17 d. pasiduoti i^derali- ninkas. Naujasis kontraktas 
nes valdžios pareigūnams. Tokį jįems padidins uždarbį1.35 do.l 
įsakymo formoje pranešimą J. į valandą. Vienkart prie algos 
Ehrlichmanas gavo iš teismo, bus primokama gyvenimo pa
turi'atsėdėti-5 metus kalėjime brangimo priedas. i 1 :

Buvu-

už įsakymą įsilaužti į psichiatro I 
dr. D. L. Ėllsbergo raštinę. Įsi- į 
laužimas buvo daromas Ehrlich- 
manui žinant ir pritariant.

Ehrlichmanas paskutiniu lai
ku gyvena Naujoje Meksikoje, 
rašydamas noveles ir patarda
mas indėnams teisiniais klausi

FaRfT jėgainė j e;’Ugandoje ir kai 
myninėje Kenijoje prasidėjo aš 
tri'elektros energijos krizė.

Apie 30 technikų, visi italai 
šiomis savaitėmis metė darbus 
pasibaisėję . dideliu gausumu 
Nilo upės patnešamų lavonų. 
Kalbama, kad tie lavonai yra 
aukos padarytų “valymų” Ugan 
doš kariuomenėje po to kai lie 
pos 3 - dieną Izraelio lakūnai 
Ugandos aerodrome Entebbe 
išgelbėjo daugiau kaip šimtą 
arabų pagrobtų izraelitų įkai
tų. . ..

Nilo upė ir jos versmė Vikto
rijos ežeras pasidarė mėgia
mos-vietos sumesti nužudytųjų 
lavomis nuo 1971 metu sausio 
mėnesio, kai Idi Aminas pasi
darė Ugandos prezidentu.

FBI direktorius Clarence M. Kai- 
lay pateko bėdon. Iki lio meto iii ki-

♦ Seniausias pašto ženklas 
yra Egipto, vartotas 2,600 me
tų prieš Kristaus gimimą.

PLO — arabų
" '• ■ -v

sąjungos narys
Egiptui pasiūtus, buvo pil

nateisiu arabų sąjungos nariu 
priimta palestiniečių organiza
cija PLO. Iki šiol arabų sąjun 
priklausė, tik laisvos arabų 
valstybės. PLO arabų sąjungą1 
buvo priimta pilnateisiu na-•( Carter"?ako7kįj"FBl"turi ’būti

Carteris pašalintų

Demokratų partijos kandida
tas į prezidentus gub. Jimmy

niu, kas sustiprini jos padėtį 
tarptautinėje arenoje.

Sąjunga numato sušaukti 
vasario mėnesyje Kaire Afro- 
arabų konferenciją.

Arabai Egipto karo teisme
CAIRO, Egiptas. — Pėnki ara

bai, teisiami kariuomenės teis
me teisinosi, esą nekalti kaip 
yra kaltinami, kad “palaiką' san
tykius su svetima vastybe, bū
tent su Libijos Arabų Respubli
ka tikslu atlikti priešiškus veik
smus prieš Egiptą", bet' trys iš 
tų penkių prisipažino rugpjū
čio 23 dieną pagrobę Egipto 
Boeing 737 l.ėktuvą, skridusį iš 
Cairo į Luxorą. šeštas kaltina
masis Mohammed Hussein Al- 
Rušak, Jordane gyvenantis pa
lestinietis, teisiamas už akių 
(jam nesant). Rušakkaltinamas] kviesti arabų valstybių galvų 
kad vadovaująs vadinamai Ga- konferenciją ateinantį spalio

gryna ir "nesutepta. Jis, jei jis 
būtų išrinktas prezidentu, paša
lintų FBI viršininką Kelley, kad 
jis yra priėmęs iš FBI tarnau
tojų dovanas ir federaliniais pi
nigais puošęs savo namus.

Pereitą savaitę Cl. M. Kelley 
.įnešė į .valstybės iždą per FBI 
kasą 335 dol. už darbą, kuri 1973 
m, atliko FBI staliai, puošdami 
Kelley namus.

Tarsis arabų 
valstybių galvos

KAIRAS. — Arabų valstybių 
sąjungos delegatai, kuriai pri
klauso T4 arabų kraštų, įskai
tant ir Palestinai išlaisvinti or
ganizaciją, rugsėjo 7 nutarė su-

gųsiais sovietų piliečiais, bet ja
ponai atsakė, kad jie elgiasi ki
taip negu britai.

Japonai pranešė lakūnui Be- 
lenkai, kad sovietų ambasados 
tarnautoj ai nori su j uo su sitik- 
ti ir pasikalbėti. Lakūnas atsa
kė, kad jis nemato jokio reikalo 
su jais susitikti ir kalbėtis. Nie
ko naujo jie negali jam pasaky
ti.

Tuo tarpu prezidentas For
das, pasitaręs su saugumo tary
bos nariais, nutarė duoti sovie
tų lakūnui tremtinio teises ir 
atskrisdinti jį į Ameriką. Lakū
nas Belenka keliais atvejais ja
ponams pabrėžė, kad jis norįs 
patekti amerikiečių globon, todėl 
jis ir bėgęs iš Sokolovskos ae
rodromo, esančio netoli sienos. 
Jis jau keliais atvejais norėjęs 
bėgti, bet niekad neturėjęs pa
kankamai benzino, šį kartą jis 
turėjo benzino 700 mylių, todėl 
ir nutarė rizikuoti ir praskristi 
425 mylių pločio jūrą tarp Vla
divostoko ir Japonijos. Ameri
kos vyriausybė, duodama tremti
nio teises Belenkai. nutraukė da
lį spaudimo, kuri rusai vykdė 
prieš japonų vyriausybę.

Tuo tarpu Japonijos ir Ame
rikos aviacijos specialistai tyri
nėja Mig 25 radaru įtaisymus. 
Jie nustatė, kad rusai turi patį 
galingiausią ir greičiausią karo 
lėktuvą. Specialistai patyrė, kad 
šis lėktuvas gali apakinti prieša
kyje skrendančių lėktuvų rada
ro bangas. Jie gali praskristi pro 
Mig 25. bet jo nepastebės. Ja
ponus nustebino nepaprastai to
buli elektroninę sistemą, deri
nanti šaudymą į priešą. Lėktu
vas gali paleisti galingus šovi
nius praskrendantiems lėktu
vams.

ni* ki«u*in«j®, o dat»«r jam pačiam į Kaa vadovaująs vadinamai Ga- konferenciją ateinant) spalio 
lanka aiUrjnHa prasidantui ir pr&k^-lmal Abdel Nasser grupei, pasin i mėnesi, -tikslu užbaigti Libano 
kaliai dovana*. ji« pat* pareiškė, ryžusiai kovoti prieš reakcioniė-J civilinį karą. .Arabų vynausy- 
l . . ....

Antradienio popietę lakūnas 
Belenka, vieną naktį praleidęs 
geriausiame Hakodate Kotelyje, 
japonų lydimas išskrido j Tokijo, 
kur jį toliau klausinėja japo-

kalta* dov*n**. jjs per* pareiškė, ryžusiai kovoti prieš reakcioniė- f civilinį karą. Arabų ausy- nai aviacijos specialistai. Lakū-
kad *udaro specialią komi»i|ą, kuri rįškus Arabų kraštus, jii skab biū -galvų konferencija įvyks ną Betenką planuoja Šiandien ii-

KelawArldM wletea*. lee Hrtmrš ' ■ L ■ A L *> *•'** •-' — —
Egtfįfla;* Kairo niiaste. vežti į Ameriką.



Dėsto RIMAS NERIMĄVICIUS

, .,. _ . .... . i Mat, Modavijos gyventojai iš se-menKmekių rūpinasi ir baimina-1 . '. . .. v . ,

Grybauti mėgsta ne tik tėvai, bet ir vaikai. Jauni 
lietuviukai Amerikos grybus pažįsta geriau, negu tėvai. 
Paveiksle matome Poviliuką, nešantį motinai rastą bara
vyku. krūmą. Jis moka skirti baravykus nuo kazlėky, o 
musmirių į rankas jis neima.

Gyvenimas be rūpesčiu

I’r Adomavičius nesenai ra
šė, kad yra žmonių, kurie dėl

Kišeneve L. Brežnevas šuda-1 
rė planą nuvežti Moldavijos sau
lę Į šaltuosius Sovietijos kraštus.

si. Net senose kantičkose tokius 
klausdavo: “Rūpestingas žmo
gau. ko tu bijojai, kad bėdos sa
vo ieškojai?” Gal dėlto prieš 
nereikalingą rūpestį ir pesimiz
mą pasisakė šv. Kryžiaus ligo
ninės biuletenis Intercom straip
sneli “Live one day at a time”:

— Kiekvieną savaitę yra dvi 
dienos, apie kurias mes netarė-' 
tumėm rūpintis, kurios turėtų ( 
būti be baimės ir be bogio šmėk- : 
lų. Viena jų yra vakaryščia 
diena su savo klaidomis ir pa
stangomis, su skausmais ir var
gais. Ji jau nuslinko į amžiny-

mitavo, kad išvažiavo parvežti 
Stalino saulę, bet vietoj saulės 
parvežė tarbą, apie kurią 
lės

žmo-

no mėgo vadintis “saulingi mol- 
davėnai”. Kiekvienas moldavas 
buvo savo krašto saulės dalely
tę. Tad suplanavo KGB gen. L. 
Brežnevas, visus juos masiniai 
išgabenus Į tundras, tundros at
šils nuo švelnios Moldavijos sau
lės. Tundros, aišku, nėatšilo, bet 
šimtai tūkstančių moldavų, ne
pratusių gyventi šiaurėje, suša
lo, pranyko... Po to, L. Brežnevas 
paskirtas generaliniu Moldavi
jos kompartijos sekretoriumi.

Kalbant apie saulę, mūsų, ko
laborantas J. Paleckis išvyko į 
•Maskvą Stalinui pabučiuoti į 

bę ir nėra mūsų kontrolėje. Viso ’ranką, kad prijungtų Lietuvą 
pasaulio pinigai negali vaka-jprie Rusijos. Agitpropas sutri- 
rykšūos dienos sugrąžinti. Ne
galima panaikinti nei vieno sa
vo d.-.rbo, nei ištrinti pasakyto 
žod/.io. nes vakarykščia diena jau 
praėjo.

Litą diena, apie kurią neturi
me rūpintis, yra rytojaus die
na su savo galimais sielvartais, 
vargais, daugeliu galimybių ir 
su nesėkmėmis darbuose. Ryto
jus taip pat nėra mūsų tiesiogi
nėje kontrolėje. Rytoj vėl tekės 
saulė visame savo gražume ar
ba apgaubta debesų šydo, bet 
vistiek tekės. Kol ji nepatekė
jo. mes neturime rytojaus, nes 
jis dar nėra gimęs.

Mums lieka vienintelė diena 
—'iandieninė. Kiekvienas žmo
gus kovoti savo kovą, tik vieną 
dieną. Tu ir aš šiandien paliksi
me vargus tų dviejų pasibaisė
tinų amžinybių vakardienos ir

žmogus pyksta, nervuojasi ir 
jaudinasi ne dėl šiandieninio 
darbo, bet kas jau Įvyko vakar 
ar gali Įvykti rytoj. Todėl gy
venkime ne tris dienas kartu, 
bet lik po vieną dieną.

Prie to tektų pridėti, kad ame-' 
rikiečiai reikalais ir problemo
mis nesirūpina, kaip dažnai ten
ka patirti skaitant apie mūsų 
veikėjus. Amerikiečiai savo rei
kalus ir problemas sprendžia ir

• tvarko... K. Petrokaitis

tai p niūnuodavo:
Lenins tarbą nešė, 
Stalinas atrišo. 
Todėl mūs Lietuvoj 
Ubagų priviso...

S. Pasilytė

Daugiaspalvė Roma

Antanas Laukaitis, keliauda
mas po pasaulį. Dirvos 34 nr. 
rašo apie kunigus ir pasaulie
čius, apie vietas, žmones ir apie 
Romos miesto merginas.

— Labai Įdomi yra pagrindi
nė naujojo miesto viena iš di- 
džiiįjų Vittorio Venti gatvė, ku
rioje vyksta ir turtingųjų ‘Dolce 
Vita” gyvenimas. Čia gyvena 
turtingiausi turistai, pasirodo 
filmų žvaigždės ir kitos Romos 
Įžymybės ir, žinoma, jaunos ir 
puikios gražuolės kone už pasa
kišką kainą siūlo turistui dali 
šio saldaus gyvenimo.

...Gi Roma, neskaitant savo 
šventumo, daugybės linksmų 
merginų ir Įdomaus gyvenimo, 
vr ir pasaulio vagių bei kišen
vagių centras, betikėtai ir aš, 
prisikimšusiam autobuse, paju
tau kažką trinantis po mano pi
niginės kišenių, čiupau ir paga
vau visai neblogai atrodančios 
moters ranką; bebandančią pri
eiti prie mario dolerių... Gi trau
kinių stotyje, tiesiog užpuolė 
mane dvi čigonės, viena pulda
ma sakyti ateiti iš rankos, o ki
ta bandydama traukti pinigus. 
Ir tiktai, pavartojus truputi jė
gos. po gerų keletas minučnį, 
man pasisekė neapšvarintam nuo 
šių gražuolių išsivaduoti.

Mėnulis ir Lietuva

Mokytojas Juozas Masilionis, 
L aprašydamas mokytojų studijų 

savaitės dienos eigą tarp kita 
ko taip Drauge atpasakoja:

— "opiet Vida Augulytė, Cle
veland© šv. Kazimiero lit. mo
kyklos direktorė, kaitė paskai- 
tą “Kodėl Lietuva mokiniams to
limesnė už mėnulį?” Pasikalbė
jus su mokiniais, peršasi min
tis. kad jie daugiau žino apie 
mėnulį, negu apie Lietuvą. Jie 
žino, kaip astronautai skrido Į 
mė'nulį, kur nusileido, ką rado, 
bet žemėapyje nemoka parody
ti savo tėvų gimtinės, nepažįs
ta kasdieninio gyvenimo ir pa- 

' proėių.
Nagrinėjant šį kausimą dip

lomatiškai, liet nepedagogiškai, 
apeitas netinkamų vadovėlių 

• klausimas ir paskyrimai (f) LB 
urėdais nieko apie lituanistinį

- švietimą nenusimanančius pik-
— č i urnas. S. Bukis

•' Brežnevo karjera

Rimas Daigūna-s Dirvos 34 
‘. nr. aprašo dabartinio komparti- 

j<>s sekretoriaus Leonido Brež
nevo tamsius darbelius ir jo ki- 

' lin ą į viršūnes, štai vienas epi- 
- ’.o as:

vv

Detentės partneriai kalbasi 
taiką.

Guvus Vincė Amerikoje

Guvus Vincė atvažiavo Ame
rikon ir išėjo žvejoti su savo 
draugu, neturinčiu leidimo. Jiem 
bežvejojant, pasirodė ežerėlio 
prievaizda ir artinosi tikrinti lei
dimus. Vincė pradėjo bėgti, o 
jrievaizda vytis. Prisivijęs pik
tai paklausė:

— Ar turi leidimą, kad žve
joji ?

— Turiu, — atsakė Vincė ir 
padavė prievaizdai leidimą. Prie
vaizda pakaušė:

— Tai ko tu bėgai, jei turi 
leidimą?

- Mano draugas neturi. Jis 
dabar nubėgo jį nusipirkti, — 
atsakė Vincė.

Montessori mokykloj

Mokytojas įspėjo mokinius ne
bučiuoti šunų, nes galima leng
vai užsikrėsti ir susirgti.

Vienas moki’nflj sakė:
— Mano teta labai dažnai bu

čiuoja šuniukus.
— Ir iki šiol nieko neatsiti

ko? — stebėjosi mokytojas. Mo
kinys atsakė:

— Jai nieko, bet jau keturi šu
neliai pastipo...

Kas veža, tą ir plaka

Tautinių šokių šventės pro
ga k. brd. Kertinėje paraštėje

h Vi Draugo 2C9 nr. tarp kita ko taip Į 
p , ašo: i

___ Suprantama lietuviškasis 
»p'»;, , ■____ ' ■ ‘ •šokis yra smagiausias ir. galima

dė&ąu kiekvieną dieną!” ji pa- 
siaiškino.

Po savaitės grįžo avis. “Val
gyti nėra ko, o vilną kirpo po du 
kartas savaitėje!” šuo sugrįžo 
po penkių metų.

“Tąi taip labai patiko ?”
. .“Ale kur tau! Tik kartą vamp
telėjau, už tai penkis metus la-?

Ifeerio gavau!”

Magaryčios

— Idiote! 
kytijas. —■ 
turi narių. Iš kur čia dabar iš
traukei, ta 5 pėdas ir 2 colius?

— Mat; draugė mokytojau, — 
ėmė aiškintis berniukas, — ma- 
no tėvas yra 6,pėdų dydžio ir 
kas vakarą, pridėjęs ranką prie 
savo smakro,j sako- “®an. 
pakako ligi čia tos komunistų 

. partijos!”
Sovietų imigrantai

' - -'-š \ ' v- ; A . . .

Sdo, avis ir višta išsirengė vii 
zituoti Sovietija. Višta sekan- 

Antrasis ginčijo, kadJiai nė č-ri dieną ^grįžO: ^Valgyti neduo- |

r Dabar iŠgersiu tik vandens. Valgy
liu ir gersiu Nauįienv piknike, kuris 
bus sį sekmadienį Polonia Grove.

• Keleivis įėjo į viešbutį ir 
teiravosi;-kiek kainuoja kamba
rys. Tarnautojas atsakė, kad 1- 
am aukšte kainuoja $50, 2-me 
$40, 2-me $30. Keleivis pasakė, 
kad tas viešbutis yra peržemas 
ir išdidžiai išėjo.

• Daugiausia vietos būna vi
sokiems, pagerinimams.

> • Geras pamoksals verčia pa
galvoti, kiek daug apie jus ži
no kunigas.

9 Jaunuolis žįno taisykes, o 
suaugęs — išimtis.

• jlet labiausiai užimtas dar
bu asmuo turi, .laiko pasakoti, 
kaip labai jis yra. užimtas.

• Žmona skaitė astrologijos 
knygą ir šakė savo vyrui: “Jei 
tu būtum gimęs dviem dienom, 
anksčiau, tau būtūm išmintingas 
ir turtingas”.. . -

• Vienas Union Pier papludy- 
įrub lankytojas aprašę „aplinką 
pagal kino filmų klasifikaciją: 
oras G, mergaičių maudymosi 
kostiumėliai R, mano mintys bu

sakyti, lengviausia pastanga lie- Kokio dydžio kompartija 
tu visko kelio kryptyje. Džiaug-• . ,,. ... -.. . ... .. . . . Rusijoj mokytojas paklausėdamiesi šokančiu jaunimu, ragin- ■ . ... J, . .... .. • .. .. p viena mažą berniuką:tume vis dėlto jį nenuvertinti sa- ' * •
vo jėgų, nebijoti ir sunkesnio —Kokio dydžio yra komunis- 
užmojo, kur reikia duoti darbo tų partija? , 7
ne vien kojoms, bet ir gavai, o,. — Apie 5 pėdas Ir 2 colius, — 
linksmai tariant, ir liežuviui, čia anas greit atsakė.
turime minty lituanistines mo- Ti.rišgfcj
kyklas, lietuvių kalbos kursus .... ii ■ t i ••J , ■ -4 • ... kytijas. —Aš.klausiu, kiek jigyvenamu kraštu universitetus, , . . T. .. ;;... * *■ , ’ turi narui. Is kur čia dabar is-hetuviskos spaudos, knygų bei 
žurnalų skaitymą,, jungimąsi; į 
chorus, dramos sambūrius ir

- * * - . - , -J 77* a

aplamai i lietuviškąsias organi
zacijas bei visuomeninę, kultū
rinę veiklą ir lituanistines, - bal
istines studijas.

Netikę astronomai

Du draugai, smarkiai išgėrę, 
ėjo namo. Pakely sustojo pail
sėti. Vienas pažiūrėjo į dangų 
ir sakė, koks gražus yra mėnu-

mėnulis, o saulė. Taip jiems be-. 0 tori; kad po .du kiaušinius vo X 
sigincijant, pro šalį ėjo trečias 
girtuoklis. Girtuokliai prašė ji 
išspręsti ginčą, b’ėt tretysis at- 
sakė:

— Draugužiai, aš to nežinau, 
nes aš ne čia gyvenu...-

*• -f

Visur stakandvieciai
A • x,

Stachanovo pavardę parinkus 
darbo spartuolių garsinimui,. ru
sai pradėjo gerti vodką stiklinė
mis, pagal to spartuolio pavardę. į

Pačių sovietu žiniomis girta- j 
vimas nuo 1950 m. padidėjo net • 
oCOūęj tuo tarpu Amerikoj, ąl-j 
koholio sunaudojimas pakilo tik ; 
90%. So v. Sąjungoj yra IŠ. mi
lijonų alkoholikų, b JAV tik 9 
milijonai.

Pinigai dedami kišenėn

— Jei aš Įdėjau ką nors- į sa
vo galvą, tai niekuomet nepa
mirštu, — gyrėsi vienas būry
je žmonių.

— Tai gerai, kad atsimeni:
atiduok man 10 dolerių, kuriuos 
pernai tau paskolinau, — tarė 
vienas iš būrio. Pasakorius jam 
atsakė: ū

— To tai aš neatsimenu: ma
tote, pinigus aš dedu į kišenę, o 
ne į galvą...

Gudrus berniukas

— žinai, ką šįryt darė Kaziu
kas? — su pasididžiavimu klau
pia tėvas.

— Ną ką? — domisi motina.
— Jis stovėjo prieš veidrodį 

užsimerkęs, norėjo pamatyti, 
kaip atrodo miegodamas, — at
sakė tėvas.

Pagaliau atsakė

Dirbąs vengrų kolchoze ku
metis buvo pakviestas Į radijo 
stotį patvirtinti kolektyvinių 
ūkių naudingurrio. Tačiau jis ne
norėjo atsakinėti į pateiktus 
klausimus.

Reporteris: Visa Vengrija lau
kia tavo atsakymų, visas pasau
lis nori išgirsti.

Kumetis: Visas pasaulis?~Ar 
tai gali būti tiesa?

Reporteris; Thip, tisas pašau--

Kumetis. arčiau priėjęs prie 
mikrofono suriko “Gelbėkite'” »

(Bus daugiau)
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Keliones įspūdžiai tarp laiko ir erdves
Kazys Karuža

Daug gibso ornamentų matosi lubose ir virš, durų 
angų. Puošnūs baldai, įvairių stilių, kaip rokoko, neokla- 
siniai, Viktorijos, imperatoriški yra išdėstyti įvairiuose 
kambariuose, ypatingai gražūs stalai ir kėdės sosto kam
baryje. '

Brangūs kandeliabrai (žvakidės), sietynai, laikro
džiai ir porcėlehas žavi turisto akis. Sietynai yra dau
giausia imperatoriško stiliaus, daryti iš bronzos ir kris
talo. Sosto kambaryje sietynai,' padaryti iš’ sidabro ir 
stiklo rokoko stiliuje. Beveik kiekviename kambaryje 
pilna žvakidžių darytų iš bronzos, marmuro ir porcele- 
no. Rūmai turi, labai didelę laikrodžių kolekciją, maž
daug p0^2 kiekviename kambaryje.

Porceliano ir kristalo kolekcija yra ypatingai tur
tinga. Kaikurių kambarių grindys dekoruotos'marmuro 
mozaikomis rokoko stiliuje, tačiau didesnė grindų dalis 
yra padengta puikiais aukštais kilimais. Veidrodžių vi
sur pilna, ypač sosto kambaryje. ; .•>_

Pirmame aukšte randasi privati karališkoji biblio
teka, gražiausia Ispanijoje, išsiskirianti savo baldais ir 
įrengimais. Joje randasi retos knygos ir. rankraščiai, 
spausdinti dar 15-20 šimtmečio, muzikos kūriniai, žemė
lapiai, planai, medaliai ir monetos (pinigai), Biblioteka 
užima 24 kambarius ir priskaitoina: 25.000 kiiygu, 4.000 
rankraščių, 3.000 muzikos kūrinių, 3.500 žemėlapių,-2Ū00 
graviūrų ir braižiniu, apie 2000 ‘ medalių ir monetų, -La- 
oai yra gražūs knygų įrišimai., - y /

Įdomus 16-17 šimtm. ginklų -kambarys; įvairiausias 
ir turtingiausias visame pasaulyje. Minėtame kambary
je sustojau kiek ilgiau, ir gerai ąpžįūrinejau šė^lšs ka
rių jr raitelių šamis,ykardus,;fiefe?ir visa,:kasibuVo rei
kalinga senovės laikais' kovoti šu tais priešais,' kurie am
žinai teribjo Ispanija. . ■ ■ —

Tai tiek iš mano užrašų vizito mėtų karališkuose rū
muose ir jos gražios aplinkos. Šalia to aplankiau daugiau 
miesto -niažėsfiitį ’muziejų, bažnyčių, paimnkh^^^W^ie 
jiMi.fiėrašyšiūį nes susidarytų per ilgt-tkėlionės Įspūdžiai, 
todėl viską trūhipihšiu ir steh^ųiūtfeiū šūgiauštai|^ėr- 
duoti skaitytojams. (

1975 m. Dirželio 23 d., pirmadieni, .9 varyto atsis
veikinu garsųjį MadHdą, kuris patiko ir paliko gerų įs
pūdį man ten viešint. Sudiev, geradari kunige, Bruno. 
Keliauju,taxi i tų pačią geleži stotį,' kur atvykau. 10 vai. 
ryto. Sėdu Į moderniškiausių Ispanijos traukini: “TOL- 
.GQ”? pirmos klasės vagonai ir pažabotas’’ elektrinis 
traukinys, nešasi iš miesto pro praeities istorinius prie
miesčius link rytų pusės Barcelonos. s •

Taip netrukus išri&O iš miesto .traukinys. ' Matėsi 
lankau sodybos'miškai, sodai, alyvų mėdziŽi ir didžiu
lės vynuogių plantacijos. Vėliau - pastebėjau,: kad prie ge
ležinkelio bėgiųptiltų, stovų ginkluota " sargyba. Saugo 
piktadarių,'teroristų kad nėnuverstų nuo bėgių einan
čio traukinid. Stovi po ar (fu šų automatiniais 
gnikldiš, Bet už 100 'Mylių jau -nemačiau sargybinių. 
Traukinys vis švilpia pirmyn.-. Po geros valandos pama
čiau labai skurdžius laukus,• krūmus ir apšepusius miš
kus. Bet visur matėsi vynūb^iį plaiitačijo’s, ir amžinai 
tie alyvų sodai. Pilna jų prisodinta slėniuose ir kalnų 
šlaituose net stebėjausi kaip jie juos nuskina kalnų vir
šūnėse., nes tėS iiera lengva juos pasiekti i . ' ’

Kur-ne-kur matėsi kaimai, miesteliai; bet jie dau
giausia prisišlieję prie kalmį šldįtų, kad nematyti nėi 
gatvių, nei vaikščiojant negyvos dvasios. Tie namai 
taip sustatyti tenkini, kad iš tolo žiūrint, marguoja kaip 
dailininko aliejirtiai paveikslai. Pastatyti kaimai ir mies 
toliai iš molio ir akmens, o langai ir durys taip kaip Ba- 
zilių kaimo ūkininko pirtis, kuri riogsojo ilgus meuš už 
durpynų prie kaimo. Ir manų, tėvas Andrius ten -linus 
“mynė’ su kaimynais.

Traukinys vis švilpia pirmyn. Bbt 'vis' žvalgiausi 
pro langus į plačias apylinkes, kuriuose niekur nematy
ti žmonių ir ūkio motorizuotų mdšinų. Kur-ne-kur dir
bo vienas antras darbininkas, bet tik su kastuvais ir 
grėbliais. Šalia traukinio bėgių, gal užpūskilometrio 
matėsi kelias, kuriuo važiavo vienas antras “kariukas” 
ir sunkvežimis. Ko toliau, tuo ramiau. Nė gyvos dūšios 
lyg mirusi aplinkuma. Bendrai 'keliuose nesimatė auto
mobilių. Keliai siauri ir vingdųotL

Ateina restorano kelneris, f’aduoda tnih ii* kitiėins 
keleiviams pietų meniu. Spalvota ir ^rąži, rodos, kvepia. 
Parodau jam pirštu į spalvota kepsnį. Netrukus atnešė’ ir 
pakišo man po hosia pietus. Valgau. Skanūs. Dar atpe- 
ša saldaus ir priedo paprašau alaus. Už pietos sumo
ku 195 pezetes. Rymau ant minkštos kėdės. Bei staįa 
sustoja Tolgo, gelež. stotis — Zaragoza. Stotis dide- 
4 j
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LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTE
Kaip vienu žodžiu galima pagauti 

tūkstančių žmonių širdis

Aukštoji viešnia, ponia Betty 
Ford, pro duris j Amphitheatre 
salę įeinant buvo sutikta orkes
tro skambiu maršu ir publikos

eina, kaip karališka gvardija 
pagal orkestro maršų tempą koja 
į koją maršo taktu žingsnius de
rindami. Priskaičiuota 49 šokė- 

ilgomis audringomis ovacijomis. Į jų grupės, nuo jauniausių iki 
Ceremonijų tvarkytojas Valdas, pusėtinai subrendusių apie du 
Adamkus, Jun’gtinių Amerikos į tūkstančiai gražaus lietuviško 
Valstybių Aplinkos Apsaugos'jaunimo,kurio grupėsdrausmin- 
Įstaigos (Didžiųjų Ežerų) Šri-, gai seka paskui savo vadoves 

ir staiga suka į sau skirtą vie- I 
tą šokių salės pasieniuose. Kiek
viena grupė su savim neša pla
čiame fone meniškai išrašytą 
savo grupės pavadinimą.

Labas '

šokėjų paradui pasibaigus ir 
orkestrui nutilus prasidėjo pro
grama. kuriąturėjo pradėti šven
tės Globėją, Betty Ford. Adam
kui viešnią pristačius, tūkstan
čiams beplojant delnus, kad net 
kibirkštys laksto, naują ploji
mų audrą sukėlė garsintuvais 
milžiniškoje salėje nuaidėjęs 
Viešnios aiškiai lietuviškai jos 
tartas žodis “Labas!” ir jos at
siprašymas, kad kol kas dau
giau nemoka. “Norėčiau, kad ga
lėčiau pakalbėti lietuviškai, bet 
bijau kąd it would be much of 
a mouthful” pasakė ji. Pasisa
kė jaučianti, kad mūsų etninį

ties administratoriaus pavaduo
tojas, ir dvi tautiniais drabužė
liais pasipuošusios mergytės 
Garbėš Viešnią atlydėjo pasodi
no estrados priešakyje kėdžių 

. eilės viduryje tarpe kitų garbės 
svečių prie pat dirigento Jurgu- 
Čio, kurio įspūdingai didelis rink
tiniai gerų balsų choras ir sim
fonijos orkestras minioms jaus
mingai pritariant ' sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus ir 
į salę, orkestrui maršus grie
žiant, pradėjo įžygiuoti iš Va
karų Pasaulio Jungtinių Valsty
bių, Kanados, Anglijos, Brazili
jos, Venecuelos.

Jauni gražūs, visos ir visi, pa
gal Juzės Vaičiūnienės teorijos 
ir Anastazijos Tamošaitienės iš
tobulintus praktiškus pavyzdžius 
tautiškais gražių gražiausiais 
drabužiais apsirengę eina, eina,

— žodžiai Thę Finai Salu-

Sonnenfeldto doktrina ir bendradarbiautcjaL Nauja pro- 
blema. Nacių ir komunistų galutinos likvidacijos doktrina 
ir ideologijos paralelės. Lygūs pavojai žydam ir lietuviam

susipažinęs su lietuvių reika
lais, žinomas prieškomunisti-
nių seminarų rengėjas ir Chris J 
tian Anti-Communism Crusade

Stevens T. Mason buvo pirmasis Michigan valstijos 
gubernatorius. Jam Detroito centre yra pastatytas pa- . 
minklas. Kaip matome, jį mėgsta ne tik žmonės, bet ir 
paukščiai. Jie pritupia ne tik ant galvos, bet ir ant 
pečių. Detrotiečiai galvoja apie naują išradimą, kuris . 
neprašytus svečius ir teršėjus, nuvytų nuo garbingu 
/yry paminklu. , ; .. . . '

NAUJIENŲRUDENS
PIKNIKAS

ĮVYKS SEKMADIENĮ,

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

Visi lietuviai maloniai kviečiami i “N.” pikniką

I
 RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

N»u|l«noM galima gauti puikių knygų, kurio* papuoš bot kokia 
knygų rolnta ar lentyna.

Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomus jaunu dienų 
atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

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

Dr. Kazys Grinių*, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, Gra- i 
Bais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00 ■

Prof. Ved. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir- )
Sėliais — $2,00; n dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minki- <

1 tai* viršeliais_______________________ ____ ________ $2.00 ]
Henrika* Tome* — Tatnašauika*, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. , 

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

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

Janina NarOnč, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
170 psL----------------------------------------------------------------------M-00 :

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

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

r— ypač 
daugelio moterų pasišventimo, 
bet matant šimtų šimtus mer
gaičių ir berniukų neklystant 
atliekant tokias figūras, pradedi 
suprasti, kokio pasiaukojimo iš 
grupių vedėjų ir mokytojų pa
reikalavo tų šokių apmokymas 
ir kiek kantrybės turėjo turėti 
pats tokios šventės pagrindas —

pasididžiavimą slopina mūsų rū-; listų vyrų ir moterų - 
pestis ir nerimas dėl . mūsų tė
vynės nedalios. “Prezidentas 
mane prašė pasakyti jums, kad 
jis tuo jūsų rūpesčiu su. jumis 
lygiai dalinasi. Jis visą laiką rė
mė Rytų Europos žmonių (peop
les) laisvės aspiracijas. Tas rė
mimas bus toliau tęsiamas”, pa
sakė ji. Ta šventė, iš pat anks-
tybos jaunystės svajojusi būti j jaunieji šokėjai ir šokėjos! 
balerina, pasirodė besanti su
brendusi politikierė. Ji Fordui 
yra svari talkininkė jo perrin-

Y ' kimo kampanijoje, laimėjusi 
. lietuvių širdis, taigi ir balsus!

Viešnia buvo apdovanota il
gakočių raudonų • rožių bukietu, 
gražiu lietuvišku tautišku kos
tiumu ir lietuviško aukso — gin
taro dovana. Kostiumą, kurs 
jai tikrai pritiko ir patiko, pri
sidėjusi ir prilaikydama ji buvo 
nufotografuota ir nuotrauka bu
vo įsidėta Chicago Sun-Timės 
pirmadienio rytinėj laidoj. Taip 
pasipuošusią Viešnią paginda
mas Valdas Adamkus pasakė:

Betty Ford Garbės šokėja

“šiuo būdu Jūs tapote Gar
bės šokėja. Jauskitės- laisva 
jungtis Į šokius bet kada! (Pa
žodžiui : “This makes you- a ho
norary dancer. Feel free to join 
in the dance at any time”); Nė
ra abejonės, kad ponia Betty 
Ford, iš pat mažens buvusi di
delė šokių entuziastė. Lietuvių 
tautinių šokių šventėje jautėsi 
savo mėgiamoje atmosferoje ir 
savo linksma nuotaika visą ap
linką padarė linksmesne. Net 
Illinois gubernatorius Jim.Wal
ker savo trumpą žodį pradėjo 
žodžiais “Sveiki, lietuviai!” rim
tai pareikšdamas, kad Lietuvos 
laisvės reikalas niekuomet Wa
shingtone neturėjo ryžtingesnio 
gynėjo kaip Gerald Ford”. Ro
dos, kad senatorius Percy /“ne-

pasiduodamas “sulietuvėjimu” 
poniai Prezidentienei ir guber
natoriui -Walkeriui išvertęs į 
anglų kalbą norėjo pasakyti ang
liškai “Kas bus kas nebus, bet 
lietuvis nepražus!”

Gerai nuotaikai estradoje vieš
pataujant, orkestras pradėjo 
groti tautinių šokių muziką ir 
didžiulėje salės aikštėje pradė
jo formuotis įvairiausios šokan
čio jaunimo geometrinės figūros. 

Nors visas šokių šventės pa
ruošimas pareikalavo šimtų idea-

Išgirdęs mūsų muzikų kom
ponuotą dainų šokiams lydėti 
melodijas pajunti, kad siekiama 
kažko, ko Čiurlionis siekė savo 
įkvėptoje' tapyboje. Kas turi 
progos girdėti, pavyzdžiui j Sa
dutės- šokį su gero orkestro pa-

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608---- TeL HA 1-S100

JONAS A, SAUKUS, Ph. 1) buržuazijoj ar proletariate. Tai 
yra palinkimas kandidatų g\- 
venimui arba mirčiai.

ši sistema yra biauri ir nes
veika diktatūi'a, kuria remiasi 
komunizmas. Tie dalykai turi 
būti visuomet atmintyje komu 

.nistams kalbant apie klases, jų 
Į kovas ir klasių panaikinimą 

i beklasę visuomenę.
Panašumai tarp komunizmo 

ir nacizmo yra labai ryškūs. 
J ie panašumai nėra išvirši
niai, bet yra pagrindiniai. 
Aukštesnės klasės doktrina yra 
lygi aukštesnės rasės doktri
nai. šiomis doktrinomis vado
vavosi nacių partijos avangar 
das, o dabar tebesi vado vau j a 
komunistų partijos elitas.

Platinama idėja, kad komu
nizmas ir nacizmas yra tolimos 
priešingybes daugeliu politinių 
atvejų yra labai pavojinga klai 
da. Tikrumoje net neįtikėtina, 
kad tiek daug liberalinių inte
lektualų savo jausmais nesu
valdomai pyksta ant nacizmo, 
o toleruoja komunizmą. Tole
rancija klasinės kovos doktri
nai, vedančiai į galutiną likvi
daciją, yra savižudiška. Dabar 

prisiminti

Paaiškėjus Valstybės depart- 
mente patarėjo Helmut Son- 
nenfekilo doktrinai, daugeliui 
mūsų bendradarbiautojų ir. til 
tu su sovietais statytojų išrys- steigėjas dr, Fred C. Schwartz
kėjo, kad jie visų eilę metų bu- man atsiuntė tos organizacijos 
vo įrankiais bei Gvinėjos kiau- rugpiūcio 15 d. biuletenį. Jame 
tytėmis neoficialių politinių ‘ vedamuoju, pavadintu The Fi 
bandymų bei žaidynių. Daugeliai Saiution, nagrinėjama žy
lis nuo šios veiklos jau atsiri- dų ir kitų tautų naikinimo pro- 
bojo ir užėmė griežtą prieško- blema, ir pašoma: 
munistinę liniją, deja tuo tar
pu tik žodinę, o ne veiksminę, tion - Galutins sprendimas iš- 
Tokie dar ir dabar tebėra prie šaukia vaizdus ilgų eilių išvar- 
šingi Amerikos Lietuvių Tary- gintų kalinių, slenkančių į ša
bai ir kitoms patriotinėms or- vo lemtį dujų kamerose ir kre- 
ganizacijoms bei paskiriems, mato rijose -Hitleriui vykdant 
asmenims, atlaikiusiems pseu- savo pasibaisėtino žiaurumo 
dopolitikos ii< pasimetimo kvai piogramas išnaikinti žydus, 
tūlį, apsaugojusiems visuohie- ’šį. kaip ir daugelį dalykų, Hit 
nes daugumą nuo masinio pa- leris kopijavosi iš komunistų, 
simėtimo.

Nesenai prasidėjo kita pro
blema, reikalaujanti šalto pro
to, giluios išminties ir tvirtų

Jie taip pat turi savo galutinus 
sprendimus arba žmonių išnai 
kinimą. Tik jų tikslas yra vie-
toje žydų rasės naikinti tur-.yra atėjęs iaikas

\ Įsais šiais atvejais ^jau prieš Dievo altorių amži- 
. ‘ną priešiškumą klasių ir ra
siu doktrinoms, kurios smer
kia žmogų dėl jo kilmės”.

Iki šiol visi nacių koloboran 
tų ir priešžydiško elemento ieš 
kojiniai buvo tiesiog juokingi 
ir be jokio pagrindo. Ir ateity
je jie bus tokie, nes nebuvo ir 
nėra realių pagrindų. Tai tik 
priemonė gazdinti išeiviją, ją 
šmeižti, kiršyti žydus su lietu
viais ir trukdyti prieškomunis 
tinę veiklą. Lietuvių kilmės 
žydai bei izraelitai turėtų tai 
gerai žinoti ir organizuo
tai stoti likiminėn kovon prieš

nervų. Tai lietuvių ir žydų san/ viduriniąją klasę »Jeffersono mintį:
tykiavimo problemos komunis
tų ir nacių okupacijos metais. 
Tą sudėtingą klausimą pradė
jo nagrinėti Kanados lietuvių 
spauda, jį ėmėsi gvildenti Lie 
turiu- Spaudos ' Klubas Chica- 
goje. Pagrindą tam davės Iz
raelyje pasirodžiusi bei tuo rei 
kalu paruošta studija.

Gerai informuotas apie tarp
tautinio komunizmo veikla ir

sukakties minėjimui, yra laisvų
jų lietuvių ypatinga dovana 
Amerikai, padėkos ir pagarbos

lydą, lai rimtai įsiklauso ir giliai išreiškimas -Lietuya^i ir^ lietu 
įsijaučia, ir tegul savo jausmą 
žodžiu,' dar geriau raštu išreiš- 
kia.... ■

Tūkstančiai bevardžių darbo 
, bitelių ,

Reiktų suminėti šimtus pasi
šventusių įvairiosekomisijose su 
pasišventimu. dirbusių šventės 
pasisekimui. Lietuviai jau įpra
to-'sudėtingas šventes rengti to
kias kaip šokių šventės ir Dainų 
šventės. Tikrieji darbuotojai 
daugiau randami pasiskirstę 
darbo komisijose. Padėka tūks
tančiams lietuvių, kurie kaip 
bitelės medų ’suneša būdamos 
bevardės. Vardais išvardinti 
lengva kelis-ar keliolika, tik ne 
šimtus.

Tikslus šventės įvertinimas
Dr. Bobelis ir gen. konsule 

Daužvardienė trumpais žodžiais 
apie šią šventę nusakė, kas štai 
kitam nesiseka per kelis pusla
pius: i

viams draugiškai šaliai, kur be 
jokių varžymų galime puoselėti) 

i ir demonstruoti savas kultūri
nes brangenybes ir tradicijas.

šios šokių šventės visapusiš
kas pasisekimas yra ryškus įro- 

. dymas, jog vieninga veikla yra 
sėkmingiausia veikla. Lai ši di- 

; dingą šventė būna mums pavyz
džiu ir inpiracija tolimesniam 
darniam darbui — lietuvių tau
tos gyvybės išlaikymui ir Lie
tuvos išlaisvinimui”.

buržujus.
būna, kad buržujų tarpe yraj“ 
daug žydų, ir tai tik sudaro 
tam tikra lankstoma komunis
tiniame galutino sprendimo 
aptarime. j

Hitleris tikėjo, kad žydų ra
sė buvo ligota ir jos gyvavi
mas sudaro pavojų žmonijos 
tolimesniam sveikam gyvastin 
gurnui. Komunistai tiki, kad 
buržuazija yra ligota ir jos gy
vavimas sudaro pavojų žmo
nijos tolimesniam sveikam gy
vastingumui. Individualus el- 
gesvs Hitleriui visai nebuvo 
svarbus. Svarbiausias klausi-

Į mas buvo rasė, kurioje asmuo komunizmą apsisaugojimui an 
.gimė. Gimti iš pasmerktų tėvų trojo galutino abejoms tau- 
buvo mirtinas nusikaltimas. • tams sprendimo.
Individualus elgesys komuniz
mui taip pat nėra svarbus. 
Svarbiausias klausimas yra ką 
tik gimusio kūdikio arba jaą 
paauglio tėvų užsiėmimas bei 
padėtis visuomenėje. Jam so
cialinės kilmės klasė yra svar
biausias sprendėjas. Jis nusta-

J. Pr. to kūdikio būsimą padėtį —

♦ Maisto ir Vaistų adminis
tracija pataria neatskiesti sei
lėmis kosmetikos, ypatingai 
dedamos prie akių. Seilėse yra 
bakterijų, kurios kosmetikos 
priemonėse dauginasi. Atskie
dimui kosmetikos naudoti vi
rintą vandenį.

•W*
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Taupykite dabar 
pas mus

Dr. K. Bobelis: Garbė mūsų 
jaunimo gretoms, įsijungusioms 
į masinę šios mūsų tautinės kul
tūros demonstraciją. Tegul spal
vingi, meniški tautiškų šokių 
sūkuriai sujungia visų išeivijos 
kolonijų jaunąsias jėgas į ne- 
palaužiamasį vieningas gretas 
siekiant mūsų tautos išlaisvini
mo, kad nukritus vergijos gran
dinėms, nepriklausomybės džiau
gsmu švintančiomis širdimis ne
tolimoje ateityje mes galėtume 
džiaugsmingame laisvės šokyje 
jungtis su išlaisvintos Lietuvos 
jaunimu”. 7. \

Juzė Daužvardienė: “Penkto
ji Lietuvių Tautinių šokių šven
tė, skirta Amerikos 200 metų

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- J 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės bes- 
druomene ir parūpina fondus namams įsi
gyti. - ,

Taupykite dabar. g

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

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

Investavimo knygelės sąskaitos neša

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmins*, A KISS IN THE DARK. Pikantišką ir intymią nuotykių 

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

Dr. Juozas B. Končių*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senąją amžių iki pokario metą. 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 kaimyną istoriją 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šią knygą yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius J Naujienas arba atsiuntus čeki sr 
piniginę perlaidą j ■ ' ‘

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

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

TEL. 421-3070įsteigta 1923 metais.
įstaigos pietnoM kiemas automobiliams pastatyti.
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.Galima buvo parinkti sukalbamesnius ir bereikalingų gin
čių nemėgstančius žmones. Pačių frontininkų tarpe yra 
žmonių, kurie nori fronto prieš lietuvių Įaisvės priešus, j 
Jie nesiekia fronto linijų prieš pačius lietuvius. Vietoje 
telkti jėgas prieš visos tautos nelaimę, dabar? bus kreipia-j 
mas ypatingas dėmesys j kitaip galvojančius lietuvius.

Oficialiai paskelbta, kad JAV Lietuvių Bendruome
nės pirmininku išrinktas Algimantas Gečys. Tai pats fa
natiškiausias lietuvių vienybės priešas. Jis kalba apie 
vienybę, bet jis reikalauja, kad “vienybė” būtų jo .dik
tuojama, o ne pačių lietuvių aptarta ir sutarta.

Prieš pe'nkeris metus Vlikas atvežė Algimantą Ge- 
čį į Cicagą, kad jis suvažiavusiems Vliko atstovams tėkš
tų į veidą didžiausią tuščios propagandos burbulą. “Pro
fesoriškai” paruoštoje savo paskaitoje Gečys Vliko at
stovams pareiškė, kad jie yra susenę, kad lietuvių lais
vės kovai jie nebetinka, kad vadovaujamos organizaci
jos yra bereikšmės, ir kad vienintelis lietuvių politikas 
yra mechanikos inžinierius Algimantas Gečys. Jis pa
tarė suvažiavusiems Vliko atstovams nenusiminti, su
tikti su likimu, nesispardyti ir viską atiduoti fronti-

Kad frontininkai taip pat sensta ir miršta, kad fron- 
ikams niekas daugiau politinės ■ išminties į makaulę 
rėtė, negu ilgą kovą vedusiems įvairių lietuvių gru

pių lietuviams, kad iki šio meto frontininkai neparodė 
politinės išminties, neatliko nei vieno lietuvių laisvės ko
vai naudingo žingsnio, jeigu neskaityti pinigų kolekta- 
vimo saviems reikalams, tai Gečys nei vienu žodžiu ne
prasižiojo. Jis net nerado reikalingu priminti pasitari- 
man suvažiavusiems Vliko atstovams, kad pats Vlikas

St. Louis jauna Allison Kovacs jveikė visą 20 sa
vo konkureafy. Jai pavyko pirma suvalgyti šviežią 
"mėlyniy paįy", negu kitoms. Ji išsitepė, bet tai nie
ko jai nereiškia. Svarbu, kad ji pirmoji ištuštino 
lėkštę. '

Dievo Motinos pranašystėse ir 
kadangi Rusijoje revoliucija pra
sidėjo 1917 metais .ir žmonių

Praeito antradienio Naujienose jau įspėjome Ame
rikos lietuvius, kad jiems teks būti labai budriems, jei
gu nori išlaikyti savas organizacijas ir vieningai padėti 
gimtiniam kraštui siekti laisvės. Amerikos lietuvius vei
kia jėgos, pasiryžusios juos suskaldyti, supiudyti ir nu
vesti į bendradarbiavimo su okupantų fronto linijas.

Dabar galime paskelbtus įspėjimus patvirtinti, nes nutarė sudaryti Lietuvių Bendruomenę, kuri rūpintųsi 
nesantaikai kelti lietuvių tarpe sutrauktos pačios di-1 kultūriniais lietuvių reikalais. Jeigm Vlikas nebūtų pa-į 
džiausios jėgos. Iki šio meto buvo bandoma Amerikos ruošęs metmenis, jeigu nebūtų davęs pradžiai reikalin- 
lietuvius Įtikinti, kad reikalinga sudaryti vieną didelę gų pinigų, jeigu nebūtų įsitikinęs' Amerikoje veikusią 
organizaciją, kuri turėsianti apimti visus Amerikos lie
tuvius, senus ir jaunus, didelius ir mažus, tikinčiuo
sius ir netikinčiuosius, turtingus ir neturėlius. Tos vie
ningos jungties dar nespėjo suorganizuoti, o jau pradė
jo tarp savęs peštis dėl vadovybės. Naujai atsiradusiėji 
politikai rūpinosi būti organizacijos vadovybėje, bet 
jiems nerūpėjo apjungti visus į minėtą organizaciją. Jie 
vartojo rinkiminę klastą, apgaulę ir melą, kad tiktai iš
liktų vadovybėje. Jie dar nespėję apjungti nei dešimtos 
Amerikos lietuvių dalies, pradėjo organizaciją skal
dyti.

Jau minėjome, kad Algimantas Gečys pateptųjų nu
matytas JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininko parei
goms. Dabar galime patvirtinti spėliojimą, nes. jis. oficia
liai yra išrinktas JAV Lietuvių Bendruomenės centro 
valdybos pirmininko pareigoms. Iki šio meto jis tą val
dybą tvarkė iš “visuomeninių reikalų komiteto pirminin
ko” kėdės, o dabar jis jau pats atsistojo priešakyje, kad 
galėtų organizaciją dar daugiau “stiprinti”, kaip jis ją 
“stiprino” iki šio meto.

Niekam šiandien ne paslaptis, kad JAV Lietuvių 
Bendimomenė yra suskaldyta. Tas skilimas iki šio meto 
buvo tiktai pačioje “viršūnėje”, bet paskutinių dienų 
įvykiai rodo, kad skilimas eis dar giliau ir plačiau. Iki 
šio meto vienas kitas dar turėjo vilties, kad bus surastas 
būdas skilimui apraišioti, apgydyti ir skilusį organizmą 
bandyti vėl ant kojų pastatyti. Manyta, kad naujai iš
rinktoji taryba Įsakys atsakingiems pareigūnams imtis 
priemonių skilimui baigti ir rasti kelią, vedantį į didelės

PRIESPAUDOJE IEŠKANT LAISVĖS 
Kaip lietuviai pirko Malkavos dvarą Rusijoje 

Ig Andriaus Ryliškio atsiminimų knygos “Fragmentai 
iš praeities miglų” ,

(Tęsinys)
Sosto įpėdinio gimimo proga 

cerkvių varpai visą dieną skam- 
.. , . , , ... .. - .- 'r. _ jbino. Maskvos universiteto pro-
hetuvių bendruomenę prisiimti dar vieną primestinę or-j'fesorius Kliučeyskis paklausė 
ganizaciją, tai ir Gečys nebūtų pakviestas Vliko ir visuo- į studentu kodėl visą dieną skam- 
meninio Amerikos lietuvių organizacinio darbo griauti. į bina varpai. Studentai atsakė, 

Gečys žinojo, kad Vilką sudarė Lietuves politinės kad sosto Tuomet 
partijos, vykusiai kovojusios už Lietuves nepriklauso- ?^^onus yra Ra
mybę ir išlaisvintą kraštą atvedusios į gana aukštą kul- T'&peratoi&us sūnus ne
jūrinį ir ekonominį lygį, bet jis rado reikalo tas politi- viešpataus...

sakęs:
— Imperatoriaus sūnus ne-

nes grupes niekinti, jų atliktą darbą nuvertinti ir pasi-l Kliučevskis instinktyviai -pra
imti krašto visą politinę vadovybę į savo rankas. Amęri-.riatę Romanovų dinastijos vieš- 
ke>s lietuviškų organizacijų priešakyje visą laiką stove-■patavimo ga^‘ Jis studentams 
jo žmonės, kurie buvo patys gabiausi, kurie aiškiau Jais-.
vės kovos reikalus suprato, kurie galėję) lietuvių daugu- anot jo baudžiavos panaikinimo 
mos nuomonę išdėstyti ir lietuvių pageidavimus tiksliau aktas busimųjų įvykių nebus už- 
formuluoti, tuo tarpu Gečys, iki to meto nieko konkre- gožtas — aptemdytas.
taus nepasiūlęs, reikalavo pirmenybės ne tiktai sau, bet'
ir jo grupei.

Gečys gerokai apardė Vliką ir suskaldė. JAV Lietu- |
vių Bendruomenę. Jis visiems parodė, kad yrą pats di-'

aiškino, kad Rusijos istorijoje 
prasidės penktas periodas, bet

išėjo kažkur sū reikalais. Aš li
kęs vienas tvarkau Malkavosže-: 
mėš ūkio kooperatyvo knygas.-: 
Prašiau šventiką sėstis prie sta
lo, šventikas padėkojo ir try p-, 
damas vietoje tarė;

— Iš jūsų ir Babravos dvaro 
savininko Parčevskio girdėtas 

Rusijos silpnėjimo žymes ir Ru
sijos intelektualų blaškymosi 
mes šventikai įkalkūlįavome į 
dabartinę Rusijos revoliuciją, 
ypačiai sunkų įspūdį darė Rusi
jos apsto įpėdinio hemofilijos 
(kraujo nekrešėjimo liga) pasi
reiškimas 1908 metais.

šventikų seminarijoje jdėstė'; 
mums tik filosofijos’pradus, bet 
profesorius sakydavo,: kad vis
kam pasaulyje vadovaują aukš
čiausias protas ir veda žmoniją 
nubrėžtu keliu, tai dabar nu-,

Pagaliau rusai intelektualai 
juto kažką baisų artėjant ir pra
dėjo blaškytis. Rusų novelistąs 
A. Čechovas laukė kažko baisaus,' 

- ■ - . -• «• r .... .bet dauguma numojo ranka į
džiausiąs netolerantas, kokį Amerikos lietuviai bet kada'ateiti. Mat, jie buvo kažkodėl 

,'įsitikinę, kad su Rusija yra Die
vas o proletarai naikins Vakarų 
Europą.

1928 m. maždaug spalio 15 die
ną po rusų ortodoksų šventės 
Pokrov Eožei Materi. pas mus (bet durtuvas šaunus) buvo puo- 
1 seklyčią, kurioję gyveno Les- selėjami, bet dabar atrodo ątsį- 
nickai užėjo. šventikas, tik da
bar gerai neatsimenu Dolgoyįčių 
ąr. Ajįdranų ir klausė apie Les- 

Amerikos lietuviams reikia turėti galvoje Gečio įkn1^*?5-- 
organizacijos sudarymą. Iki šio meto nepasigirdo jokio'šį0 meto vestą darbą ir imtis priemonių, kad jis dar dau Aš .atsakiau:....
balso, kuris būtų vedęs konflikto švelninimo kryptimi. gįau nepakentų.

pažino. Būdamas “visuomeninių reikalų komiteto” prie
šakyje, jis galėjo išaiškinti Bendruomenės negerovės 
priežastis ir rasti būdą išvengti skilimo. To jis nepadarė, 
nes ne toks jo charakteris. Prie bendro stalo problemų 
jis nesprendė. Savo pavaldiniams įsakė, ką jie turi dary
ti ir baigta. Tas pats Gečys, atsistojęs JAV Bendruome
nės priešakiu, Bendruomenės ugdyti nesistengs, skilimo 
nelikviduos ir su kitomis Amerikos lietuvių organizaci-, 
jomis jis nebendradarbiaus.

.atsakiau: ,x> .....
--r Lesnickas Kostas .išėjo pa

sivaikščioti į pamiškę, o seserys

Kosmo protas tikrai už pralietą 
žmonių kraują radikaliai Rusiją 
baudžia. Neš žuvo visų karu 
pradininkų žmones Įr -jų yaikai,' 
kai p carų. Romanovų dinasti j a 
ir aristokratija. Per amžius Ru
sijoje posakis: “Pupa dura, a 
štyk molodec (kulįpka kvaila, 'jr-.Ą i.-* *

suko prieš savuosius ir siautės 
iki 1984 metų.

Aš paklausiau:
— Kodėl jis mini tik tą datą? 
šventikas atsakė: .
— Tie metai minimi Fatimos

buvo 66-67 metai, tai Rusiją po 
tokių žiaurių dorojimui® pas sa
ve per neatsargumą ar. neapdai
rumą gali įklimpti ir žūti apie 
1984 m. .

Būdingas mūsų laikams toks 
dalykas. SSSR istorikas Amal- 
rikas parašė Rusijos istorijos 
brošiūrą: - _

— Ar Sovietų Sąjunga išgy
vens iki 1975 metų? Kadangi 
tos brošiūros valstybinės leidyk
los nespausdino, tai ji kaip “Sąr 
mizdatas” buvo skaitoma rank
raštyje (Anot New Yorko Ko
lumbijos universiteto rusų lite
ratūros istorijos profesoriaus 
Glebo Struve); visi skaičiusieji 
tą brošiūrą rekomendavo minė
ti ne savąąją 1975 metų datą, 
bet Fatimos datą 1984 m. Ta 
brošiūra išleista Amsterdame, 
Olandijoje tokia antraštė:

— Ar Sovietų Sąjunga išgy
vens iki 1984 metų ?

Lietuviškoji laisva dvasia
A9Ū9 in. sausio mėn. iš Petra

pilio atvyko į mūsų Malkavos 
kaimą Gudijoje gyvenąs kuni-

sinės akedemijos auklėtinis. Jis 
domėjosi kaimo jąųnjmų_ir.jj’ 
surinkęs vakarais j .mūsų namų 
seklyčią, dainavo, žaidė ir pasku
tinį trečią vakarą prieš išvyks
tant kalbėjo, štai tos kalbos san
trauka paprasmiui :■

— Mums lietuviams svarbu 
išlaikyti lietuvybę kuo ilgiau- ' 
šiai šiame Rusijos kampe. Lietu
vybės apraiškos: kalba žodžiu ir 
raštu, religija, dorovė, dainos ir 
visa kas lietuviška. Bet, ypatin
gas dėmesys ’ kreiptinas laisvą 
lietuvišką dvasią, nesji patrau
kia jaunimą veiklai & kovai- šų 
svetimybėmis.

Dvasia yra nematoma ir neap
čiuopiama. Reikia ją suvokti 
kaip medžiagos priešybę. Ji žmo-‘ 
nių veiksmus reguliuoja, nuotai
kas sudaro. "

_ Ęfetuvių tautos priešai, ypač 
po 15g9jji. Liublino unijos, len
kai dvarininkai stengėsi sunai- 
kinti lietuvišką dvasią Lietuvo
je. Slapti priešai ne tik paken
čia, bet ir palaiko Setįuvybės iš-.

rusų valdininkai laisvus lietuvius 
užkalbindavo, sveikindavosi, pa
tardavo, ątsięįt auklėdavo, bet 
savoje lenkiškoje ar. rusiškoje 
dvasioje.
’ C- . *-■ __ ■■■ ■ . .. . ■

Prieš I-jo Pasaulinio 
karo pradžią,

Dniepro upes kairėje pusėje 
Mogiliavo gubernijoje buvo įsi
kūrę 5 lietuviški kaimai. ./

(Bus daugiau)

J. VENCLOVA

Senovės graikai, giruliai ir getitai 
ir jų ryšys su lietuviais

SENOVĖS GRAIKAI
(Tęsinys)

Romėnų istorikas Plinius (Hist nat, IV, 13) mi
ni: “Vistulam usque fluvium a Sarmatis, Venedis, Sci- 
ris. Hirris tradunt“. Dr. W. Kętrzynski (63-45) Him 
laiko viena tauta su giruliais (heruliais), o I 
nurodė, kad hirriai gyveno Vyslos upės dešinėj pusėj.

Prof. K Bohnusz (6-14), prof. J. Jaroszewicz, dr. 
A. Raėkus (106-221) ne lik tapatina birius su giruliais 
(heruliais). bet nurodo, jog hirių vardas paeina nuo 
lietuvių žodžio giria. O dr. J. Pinkerton (100-7) kons
tatavo, kad tiek graikai su romėnais, tiek germanai 
niekad netaria raidės “g” minkštai, bet kietai. Reiškia, 
jie vietoj raidė “g” dažnai vartojo “h”.

Tokiu būdu ir herulių vardą prof. I. Danilowicz 
(21-31). prof. J. Jaroszewicz (51-26), J. Kraszewski 
(71-65). dr. A. Backus (106-218), prof. J. Lelewel 
(77-1). prof. K. Bohucz (6-45) ir kiti išveda iš lietuvių 
žodžio giria bei giruliai.

(Urulių tėvynės klausimu
Graiku istorikas Zonaros (1*2.23) aiškiai tvirtino, 

jog giruliai buvo skilu kiltis: Airouloi. Skilike genws... 
Tą palj tvirtino ir romėnų T Tabeli i us Pollio:: “Scytha- 
rum diversi populi Eruili...”

danes savo veikale “De origine actibusque .Gętrarus” 
3 str. paliudijo: “Vyslos upė Germaniją skiria nuo 
Skitijos”. Os Lietuvos karalius Gediminas ^skitus laikė 
lietuvių protėviais: J. Hermanowicz (44-33) : “Gedimi
nas, parinkęs mūšio vietą prie Pirnes upės (Ukrainoj) 
kreipėsi Į savo karius: “Mūšyj prisiminkite, jog (Jūs 
esate lietuviai ir turite progą per šiuos priešus išvaduo 
ti iš svetimųjų kraštą, kuriame Jūsų stiprūs protėviai 
skitai kartą džiaugėsi pilna teise ir laisve” (Gosud. Ro- 
ssii, Vol. Iv, 179).

Vokiečių istorikas A. Kotzebue (68-28) girulius

ko prieš išvedžiojimus lietuvių kilmės iš herulių, lai
kydamas tai tik pasakomis. Taip, nėra jolcių patiki
mų argumentų, kurie hipotezę lietuvių kilmės iš he
rulių paremtų.

Ir .priešingai, yra rimtų istorikų, kurie laiko giru- 
taip pat jis ((bcrulius) laikė sarmatais. Ir kitas vokiečių istorikas jjus (gerulius) lietuvių tautos šaka bei priklausančius 

Ir tautai. Tas pats prof., J. Lelewel (Pisma po-
nmiejszę geografiezno historyczne, 28 p.) herulius lai
kė lietuvių gentimi. Visai panašiai tvirtino ir prKif I. 
Onacewicz (Rocznik Literacki, 1846, 2 p.).Dr. T. Thųr-' 
ston (Liet. Dien., 1962 I nr.) konstafavo: “Theyr (the 
Herulį) were ancient Lithuanian people”. S. Daukan
tas (17-281) rašė: “Šeima lietuvių girionių, eruliais 
arba giruliais vadinama, buvo ištraukusi į Romą ka- 
riauti.Prof. I. Danilowicz (21-24) herulius (girxi- 
lius) laikė Lietuvos girių gy ventojais.

Vadinasi, girulių (herulių) tėvynės reikia ieško
ti seųovės lietuvių gyventame plote, kaip ir tvirtino 
prof. A. Vijukas-Kojalovičius: “Todėl vargu, ar galiu 

gyveno senovės heru-

C. Hcnnenber (Kurtze und Wahrhaftige Beschreibung 
I des Landes zu Preussen, 1581) buvo tos pačios nuo- 

■ monės: “Heruliai nebuvo germanų, bet sarmatų pa
dermė”. z

Tačiau apie Kristaus gimimo laikus didelę dalį Ski
tijos už Vyslos ligi Dono aj Volgos romėnai pradėję 
vadinti Sarmatija, kaip patebėjo rusų istorikas I. Za- 
bclin (Istoria russkoj žizni, I t., 268 p,): “Romos rąšy-. 
tojai, pirmas iš jų Pomponius Melą (40 m.) Rytų Eu
ropą už Vyslos vadino Sartmatija, bet ir romėnų rašy
tojai neatsisakė nuo skitų vardo”. Lenkų kronikinin
kas M. Stryjkowski (Kronika Polska, Litewska, Į t.) 
aiškiai pabrėžė, jog sarmatai daugumoj susidėjo iš 
lietuvių: Nostris Sarmatis, Maximc Lituanis. Vokie--abejoti tėo, kad Lietuvoj kilo ir 
čiu istorikas A. Lucanus (preussens uralter nnd hcu- ]jai” (Pig. prof. J. Jurginis, Legendos, 108 p.), o taip 
ligcr žusland, 1718 m., nu, 30 p., tiesiog rašė; . 
Sarmaten Utauer”. (Plačiau šiuo klausimu J. Venc
lovos “Senovės trakai ir skitai”, 1975 m.)

Krausę ;(67-to), X Kraszewski (71-64), prof. I. Danilo- dijimo (“Getea”, 119 stri.):. “Po nugalėjimo herulių 
\yicz (Dziennik Wilenski, III, 241), dr. L. Baczko Ermanarikis (gotų karalius) pradėjo karą prieš vene- 
(Gescichte Prenussėns, 124 p.), dr. C. Hartknoch ir vi- tihus (vendus)” sektų, kad giruliai (heruliai) gyveno 
sa eilė kitų. * dešinėj pusėsj Vyslos upės. . . _

O kritiškas bei garsus senojo Vilniaus universiteto I Graikų geografas C. Ptolemaios (178 A. D.) savo 
istorikas prof. J. Lelewel (77-1) visai pagrįstai pasisa-1 veikale “Geografia” mini “pagirites” ir juos talpina j 

rytus nuo Vyslos, nors gana tolokai. Tačiau dėl tuo 
laiku labai sunkau susiekimo ir žinių trukumo jis ir 
negalėjo tiksliai nurodyti “paginęs” gyvenamos vietos 
vietos. j . .-■■y-- ' .

Vienok “pagirites” yra lietuviškos kilmės žodis, 
kuris reiškia pagirio gyventojus, konkrečiai tariant, 
jotvingių krašto Pagirio gyventojus, kaip ir pažymėjo 
dr. J. šliupas (129-233): “Maskoliai Poliesie vadina, iš
versdami į savo kalbą mūsų Pagįrėnus .ar pagiri e j ius, . 
minimus jau per Ptplemajų 2 amž. po Kristaus Pagi
rites. Jų sodybos pertvagojo upes Nurce, Nareve, Beb
re”.

j r * '■ v t *-S A
Prof. dr. K Lohmcycr (7941) nurodė* jog lenkai 

šį kraštą vadina Pollexiane vardu. Bet tikšliąu nusa
kė mūsų iškilusis istorikas į>rof. A. Voldemaras (145- 
105): “&ių laiką Lietuvoj “polessįen” vadiįui “pagirie- 
tis”, kuris graikų transkripcijoj buvo at^mėtaš “pa
girites”. Pagirites, pietinė lietuvių šaką, gjvęhp jotvin
gių krašto srityj “(Plačiai apie jotvingių kraštą J. Ven
clovos “Suduviai-jotvingiai-dainuviai”, 1974 ih.).
G Kadangi šitsrilis yra netoli į Šiaurės rytus niib Vys? 

los, tai,7visa stireziumavus, tenka prieiti išvados, jog 
(herulių) girulių tėvynė buvusi Pagirio srityj jo.tvin- 
gių žemėj. i

..alien pat nttt,oJė-pix>f. \V. Maciejowski (81-21).
Vokiečių ‘įslprikas p^-oL, E. Wieterheini (Geschi- 

elite der Voelkerwanderung, I t, 221 p.) nurodė,'kad
* . 1 K > » A? _

Tokiu būdu gaunasi išvada, jog Geruliai (giniliai)'herulnį (ginriių) protėvynė buvusi į rytus nuo Vyslos.
Gi istoriniai šaltiniai byloja, jog senovės lietuviai' nebuvo germanai. Bet herulius (girulius) laiko gimi-fPanašiąį pasisakė. J. Gabrys (31-152) $,ut£r. C.. Har|-

gyveno Sicilijos teritorijoj: 6 amž. gotų istorikas Jor-'ningais su lietuviais: dr. P. Keppen (60-15), dn A.Įknoch (Selectae Disertationes, 1679). Iš Jordanes liu- (Bus daugiau)
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DR. į ANNA BALIONAS
AmV, AUSŲ, NOSIES

1&SZ 'H. 63rd Street

Valandos pagal susitarimg.

DR. K. G. BALUKA5 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
•449 So, Pulaski Rd. (Crawtora

Medical Building). TaL LU 5 6446 
Priima ‘ilgumus pagal susnarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinu 374-dU04

DR. L K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
TaUf. 695-0533 

Fox Valley Madicai Camer 
M0 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. CETkR BRAZIS
PHYSICIAN AND SUKGteWN 

2434 W6ST 7irt STREET 
Dfisas: H Em lock 4-5849 > 

Rezid.: 388-2233
W’bU V ALAlNDOb.

HrmucUeuiius ir Keivirua. 1—t 
anu.au.. puu&UMUeui . nuo i—>. ireo. 

xr aeaiaa. ukuu žusuarua.

JONAS AUGUSTA1TIS ' tanas Stanevičius baryšklr.da-
__  _____ . ' \ 't ' mas, čia vietinu ir tolimesnių

MIRĖ DR. PETRAS KARVELIS : » Mp»
(Tęsinys)

1927 m. balandžio 12 dL, Sme sunkiai nešti, tačiau niekur ne 
tonai padeidus seimą ir, einanti atsisakė savo įsitikinimų 
konstitucija, nepaskelbus- po Jis priklausė dar senesnis- laimės ir visa ko geriausio. Pa- 
60 dienų naujų rinkimų, dr. jai krik-dem. partijos grupei dainuota daugi daug liaudies ir 
Karvelis ir dr. Bistras, protes
tuodami prieš Smetonos prie
saikos sulaužymą laikytis kons 
titucįjos, prieš valstybės pa
grindų griovimą išėjo iš vy- 
rnausybės. Valstybes kontrolie 
rius dr. Milčius, krikščionių 
bloko darbo fedęracijo narys, 
neprotestavo kartu, pasiliko 
vyriausybėje, tačiau nužilgo 
Smetonos buvo atleistas.

bendravimą, praleidimą laisvo 
laiko tarp savųjų.

Jubiliatui buvo sugiedota il
giausių metų, palinkėta daug

DR. HAUL V. DARGU
GYDYTOJAS, IR CriiKUKUAS 

h«n«nw«r couimuniiy Kimino* 
Mauicuioi dic»ktoriū*.
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Telefonas atsalcomas  ̂j J., vai. "

Ofiso teU-HE 4-1818
Rezidencijos; PR 6-98GIJ

DR. J. IŠKAUSKAS
vYDYTOJAo ik

VIDAUS Lluy
14o4. WE^J 71st SfRtfcl 

VALANDOS: pjūmacuemais. aniradie^ 
mais. ketviitauiemais ir pęnsta- 
fliemais nuo d iki 1 vat popiet, 
lik. susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK mŪAŠ
OPTOMtTRIS CAJ>

KALBA U£XŪ V1SKA1
- 2618 W.71st Št. — Tel. 737-5149

Tikrina, akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses .

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antzad. nuo 1—4 po piety- 
ketvirtai nuo 5—-7 vai. vak.'

Ofiso teiet: 776-2880 ,
Naujas raz. telef.: 448-5545

Dr. Karvelis, išėjęs iš vy
riausybės, kol dar buvo gali
ma, laikė įvairiose vietose pra 
kalbas, aiškindamas krik- 
dem. partijos išėjimo priežas
tis, nesilaikymo konstitucijos, 
valstybės pagrindų griovimą, 
diktatūros įvedimą bei atei
ties numatomas blogas išdavas. 
Užėjus valstybės krizėm (Len
kijos ultimatumas, Klaipėdos 
grąžinimas Reichui ir t L), dr. 
Karvelis eina pas' savo gerą 
pažįstamą ministerį, kun. V. 
Mirono kabinete, ir įspėja jį 
dėl vyriausybės nesusipratimų 
Lietuvos likimu.

Šis praneša Karvelio atšilau 
kymą ir grasinimą Mirono vy- 
liasybei. Saugumo policija pra 
deda .tardymą, Karvelis patvir 
tina savo įspėjimus, vyriausy
bei ir ... to išdavoje Karvelis 
išsiunčiamas į priverstino dar
bo stovyklą Dimitrave. Tų sun 
kiųjų sąlygų ir aplinkumos dr. 
Karvelis nepakėlė, susirgo ir 
sergantis buvo paleistas. Išėjęs 
iš ten, gj-veno savo ūkyje prie 
Aleksoto - įsigytą iš prekybos 
sutaupytų pinigų iki pat Lietu 
vos užėmimo Sov. Sąjungos. 
-Tremtyje Vokietijoje dr; 
Karvelis buvo \TLIKO (vyriau
sio Lietuvos išlaisvinimo komi
teto) aktingas narys. Jis nepri 
pažįsta Stasiui Lozoraičiui pa 
sivadinusiam diplomatijos še
fu einant,Urbšio užsienių rei
kalų ministerio telegrama, Lie 
iuvos suverenumo ątstovavi- 

. mo, pasiskelbusį “Kybartų ak
tais” ministeriu pirmininku, 
bei. einančiu prezidento parei
gas ęgzilyje. Už tų teisių pasi
savinimą dr. Karvelis reikala
vo Lozoraitį patraukti tautos 
garbės teisman, nežiūrint ko
kių pajėgų jis būtų buvęs re
miamas.

Persikėlus VLIK’ui į Ame
riką, Karvelis, pasilikęs Vaka
ru Vokietijoje, aktingai ,daly
vavo visuomeniniame gyveni
me, politikoje ir vertėsi preky
ba, susidarydamas pragyveni
mo lėšas. Įsigytą Baden- Bade
ne vilą savo testamente užrašė 
žmonai 
dukrai, 
zijoje.

Šioji
rodo, kad d r. P; Karvelis išvarė 
gilią gyvenimo vagą, palikda
ma visur gilesnių žymių. Savo 
veikloje vosūr išlaikė krikdem. 
partijos,- katalikų Religijos ir< 
demokratijos principus. Vadis- 
linį Smetonos režimą turėjo’

ir pirmosios žmonos 
gyvenančiai Prančū-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHiKUkuaŠ

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

/•L: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm,. anlraU.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 įr 6-b vaL vax. Sestame 
niais 2-4 vaL po pietų ir kilu laiku 

pagai susiurimą.

— kun. M. Kriip&vičiaus, Pr. j kariškų dainelių. Po karštos die 
Dovydlaičio, kun. Staugaičio, ’ nos, atvėsus orui, buvo malonu 
nepritapdamds prie naujųjų— ' - -.
kdtalikų fnohtininkų, viską iš- vininkų Juozo r Aldonos 
manančių, pasiryžusių visais 
ir visur vadovauti, pasinešu
siais į , vadistinį autoritarinį re
žimą (organiškoji valstybė).
, Karvelis buvo valstybinin- 

kas-poli tikas, einant savo moks 
lu visuomenininkas ir dalinai 
pirklys. Kartais būdavo neleng 
va suderinti šias sritis, kuriai 
atiduoti pirmenybę? Krik-de- 
mokratų partija, dr. Karveliui

lio veikėjo...
Bebaigiant, mažas prisimini 

mas: Dr. Domas Jasaitis prieš 
porą metų atsiuntė man Berly
no studentų grupės fotografiją. 
Joj ę Karvelis, Radusis, Jasai
tis, Sakalauskas, Vilkaitis, Au- 
gustaitis. Prof. dr. Vilkaitis vė-. 
liau Žemės ūkio akademijos 
rektorius, tada vyresnis amžių 
mi, labai išlygintas, to pasiva
dinusio “senato”' pirmininkas, 
Augus tai lis sekretorius.. Pa
sižadėjome Lietuvoje kiek vė
liau susirinkti, deja, tas nie
kad neįvyko, nors dr. Karvelis 
buvo visus pakviestęs į savo 
ūkį Aleksote... ’ .

Šiandien iš jų jau tik .trys 
yra dar gyvųjų tarpe: dr. D. Ja 
saitis, dr. Sakalauskas ir šių

ko ilgiau pabuvoti. Vaišingų sa 
i vai

šinami svečiai nė nepajuto kaip 
atėjo vėlyboji naktis. Visi skir
stėsi pakilioje nuotaikoje kal
bėdamiesi kur iri vėl susirinks 
pabendrauti.

Gražu, kad šioje apylinkėje 
lietuviai taip gražiai sugyvena, 
nelaimėje vienas kitą atjaučia, 
vienas kitam padeda. Galėtų ši 
maža lietuvių kolonija būti pa
vyzdžiu kitų didesnių kolonijų 
lietuviams;

Gerbkim, mylėkim mes lie
tuviai vienas Įeitą. Mylėkim sa
vąją lietuvišką spaudą: laikra
štį knygą. Dirbkime bendrai vi 
si, kiek kuris išgalim. Nesiškir- 
stykime, nenutolkime vienas 
nuo kito. Neužmirškime, kad 
mes visi esame tos pačios šei? 
mos nariai, kad mumyse plaka 
ta pati lietuviška širdis. Dirb-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI iR PAABK1N1MA! 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• e w
/zAš padarysiu ii tavęs didelę tautą ir palaiminsiu tave ir tu būsi 

palaiminimas^. — 1 AAozės 12:X
Sitais Viešpaties žot&iais yra patvirtintas pareiškimas, "kad per dau

gelį sielvartų mums reikia įeiti į Dievo karalystę”. Taip nėra dėlto, kad 
Dievo galybė negalį apsaugoti mus nuo vargų ir sielvartu, arba kad Vles- 

nariais pats nesirūpina mūsų reikalais. Taip darosi dėlto, kad Dievo bažnyčia yra 
rinkim? galima bus įsigyti banketui aštriausiems ištyrimams, auklėjama, lavinama ir mokoma, kadmis-
bilietų, kuris įvyks Polonia Prove tyrimuose parodytų savo paklusnumą, ištvermingumą ir ištikimumą Viespa- 
spalio mėn. 17 d. Norintieji dalyvau- čiuL Ištyrimais Dievas mėgina mūsų tikėjimą, kantrumą, pasišventimą, at- 
ti bankete prašomi bilietus įsigyti iš sidavimą jam ir mylėjimą Dievo ir tų, kurie yra jo. O dangiškasis atlygi- 
anksto. Po susirinkimo vaišės ir šo
kiai J. Jonikio orkestrui grojant

V. Cinką..

slSiri.nKimv

Našlių. našliuĮpu, ir pavieniu as
meny klubas turės poatostogini su
sirinkimą rugsėjo mėn. 10 d. 7 vai. 
vak. Vyčiu salėje. 2455 W. 47 St. Vi-1 
si.nariai ir norintieji būti i 
kviečiami atsilankyti. Taip pat susi-

bilietų.

♦ Senovės Izraelyje buvo 
neturtingas kaimelis Magdala. 
Šiandien jis būtų labai garsus, 
jei apie 7 milijonai visame pa
saulyje moterų žinotų, kad jų 
vardai yra kilę iŠ to kaimelio 
pavadinimo. Populiariausi tos

nimas žadamas tik nugalėtojams
Vtel žino, kad mirti* yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bot kur yra mL 

rurtaji? j t< klausim* atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

W^WUVVAWWVWWWVVSWWWrtV.WkW.VAWAVAVA

eilučių autorius, karvelis vis j 
kviesdavo į svečius pas jį į Ba- 
den-Badenų politinėmis prol> 
lėmbmis padiskutuoti bei pąsi 
žiūrėti perduoto jam dr. Zech- 
lino, buvusio Reicho atstovo 
Lietuvoje, archyvo iš Lietuvos 
krizės metų. Tačiau ir šitas su
sitarimas yis dėl “laiko sto
kos” neįvyko!...

šiū metų pradžioje Karvelis 
pb sunkios ligos atostogavo, 
lankėsi Muhchene,'ir vėl suta
rėme susitikti rudeniop Baden 
-Badene. Prisiminėme jojo ar
chyvus ir* reikalą pradėti atsi
minimus rašyti...

Deja, jo gyvasties siūlas nu
tilko pirmiau mūsų sutarto 
pasimatymo.

Ką gali atlikti šiandien, ne
atidėliok rytojui!...

Cerialė, Palmių Riviera, Ita
lija.’ 1976 m. rugpiūčio 23 die
ną. , ’ ’ *

trumpute apžvalga pfi-

PERKRAUSTYMAl

. P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOEEOAS-PROTEZ16TAS 

jCS Aparatai - jt-rocezai. MeU. Han 
dažai., Speciali pagalba Kojenų

1 (Ąrch Suppottc) ir t L
VaL: 9—44r 6—6- Šeštadieniais 8—1
2850 Wart 63rd St., Chicago. III. 60629

Talaiti PRospect 8-5064

Leidimai — Pilna apdraūcia 
. žema Kaina ' 
R.\i E R Ė N A S 

Tel. WA 5-8063

Linksmumo arba liūdesio valandom 
graiiauaifis ,£ėlč= L numii zzila 

pi u papuošimui ir sezoninės
• kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT®t . AS) 

DAUBARŲ SONUS

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

Apdraustai perkraustymas 
Ii j vairiu atstūmę. 

x ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tai.: F Rentier 6-1882

—I M

GĖLES VISOMS PROGOMS

ftEMKITE TUOS BįžNTERTUS.
KLRIE GARSINASI

6 El IN YCIA
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 1r PR 8-0834

I

kime visi bendrai dėl vieno tik
slo, dėl mūsų kentančios tėvy
nės Lietuvos. Vienybė — galy
bė. St. Abramavičius

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-5

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILLAMS PASTATYTI

Ii

kilmės vardai yra Magdalena? 
Magdalen, Lena, Maleline, Mag 
dalene, Marlene ir dar kiloki. 
Žinoma, yra daug gražesni ir 
prasmingesni mūstj tautiški 
vardai.

MONIKA SHDIAS
< BRAZAITĖ

. Gyv. 6430 South Rockwell Street.
, _ t Mirė 1976 m., rugsėjo 8 d., 6:25 vai. ryto, sulaukusi 84 metų am

žįaus. Gimusi Lietuvoje, Tauragės aps., Eržvilko valse.
Amerikoje išgyveno 68 metus. „

v> Paliko nuliūdę: vyras. Antanas, sesuo Petronėlė Jatušienė, gyv. 
Bostono apylinkėje, pusseserė Justina Nausėdienė su šeima, dukte
rėčios ir sūnėnai su šeimomis.bei kiti giminės, draugai i i\ pažįstami 
Lietuvoje,yžr Amerikoje,

Priklausė daugeliui Amerikos lietuvių organizacijų ir klubų.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 South Wes

tern Avenue, ; - f .
šeštadieni, rugsėjo 11 dienį 10:00 vai. ryto bus lydima iš -kop

lyčios i švc. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia, o po gedulingų 
’ pamaldų bus laidojama . Lietuvių .Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. MONIKOS SHIMIENĖS giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. .... .

- A e- Nuliūdę lieka: r
-I i Vyras, sesuo, giminės.

luaidotuviu Direktoriai Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

TĖVAS IR SONUS

Laidotnviq Direktoriai 
7EWEVANS

EUDEIKISGAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

HARRISVILLE, WIS.
Jtibžas ity Aldbria Stašiūliai; 

prie Harrisville miestelio, Wis- 
cbnsiiiė, turi įsigiję gražioj vie
toj ūkį. Aldona su savo jauni
mu, su . trmpomiš pert rauk o- 
niiš visą vasarą praleido čia, 
gryrihriie ore, gėrėdamasi gra
žia Wisconsin© gamta. Nors 
jos vyras Stasiuliš, kaip karpen 
tens, dirba Chiėagoje; bet sa
vaitgaliais atvyksta pakviepuo- 
tf grynu oru, atgaivinti nuo azo 
no surūkusius plaučius. '

m. rugpiūčio 21 d. Aldona 
Stasiulienė suruošė čia savo vy
rui-Juozui, gimtadienio šveritį- 
Nors tuo laiku Juozas darbavo
si Čhicagoje, bet palikęs vilus 
ir visa įeita, atvyko čia, atšvęsti 
savo gimtadienį. Mulus, vieti- 
niams. HarrisviUe gyventojams 
fiėfuviams, J>uvo malonu ir gar 
bė turėti jubiliatą čia, su juo 
pasikalbėti ir asmeniškai jj pas- 
yeikrtit. Pavakary pfaJėjo rink 
tfs tos apylinkės ir iš tolhries- 
nių vietovių lietuviai, pasvei
kinti Juozą jo gimimo dienoje.

Medžių pavėsyje, prie gražiai 
paruoštų turtingų štalŲ, šuši- 
rihRo gan didokas būrelis sve
čių. Vaišinos, kalbėjosi. čiiskU- 
tsivo, narpalibjo vietinius it 
toHrhesnius tarp Jlfettivų sušf- 
dArusius neskiandflhlUs, kartais 
ekonominiais it politiniais kišti 
sitnais nutoldami gan toff.Trtttii 
pą žodį tarė šios apylinkės “Tra 
kai” rezidcncios savininkas An-

ALEKSANDRAS KOGELIS
GYV. 4258 ŠO. MAPLEWOOD AVENUE.

Mirė 1976 m. 'rugsėjo 6 d., 6:05 vai. vak., sulaukęs 7$ metu am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Raseinių aps.

Paliko nuliūdęų duktė Ella Vaičaitis, žentas ^Juozas, anūkas.;.Ri
mas, sūnus Alfredas, marti Edith, anūkai Kathy Michael ir^Heida, 
brolio sūnus Henrikas Kogelis su šeima bei kiti gimines, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko brolis Adomas , ir jo žmona Zuzana. Velio
nis būy<į>y Vyrąs AOlgos ir- žentas mirusios Amelija Hazenbeįn.

Kurias pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje^ 4348 South Ca
lifornia» eAvtoųe.7;;^- ; *
^Penktadienį, rugsėjo.10 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas ik kop

lyčios į Nebalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa- 
irižldų bus laidojamas. Šeimos sklype.

Visi ■ a. ALEKSANDRO. KOGELIO giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas- 
kūtiriį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
‘ ’ K-*-’ ■

vDuktė, sūnus, anūkai, giminės.

Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas. TeL LA 3-3572.

4805-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: tAfayetfe Š-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTJ.

TliRlME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 4.

Direktorių
AssočiacijošANTANAS M. PHILLIPS

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LITUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

>
s

O T A SUSIVIENIJIMAS
1 Lietuviu
J-JX --1L AMERIKOJE

— jau «0 mėty tarnauja lietuvių visuomenei u Išmokėjo dau 
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus 
ueuis nariams.

— didžiausi* lietuvių Iraternahne organizacija — duoda 9r^r- 
bes apdraudę ir Jigoie..pašalpą, kuri yra pigu nes_ SUSI 
NU IMA S neieško pelno, o teikia patarnavimui savitarpines 
pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti Įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

— jaunimui duoda gerą Taupoma|a Apdraudę Endowment J n 
turance'r kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studl 
joms ir gyvenimo pradžiai.

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

— AKCIDENTALE APDRAUDA naudrnga visokio amžiaus asm* 
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugiiv n<- 
ciarns. Ui $l,U0O.DO akcidentalės apdraudos mokestis $2 00 
i metus.

— kuopos yra daugumoje Lietuvių kolonijų. Kreipkitės I kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVTENtTIMO darbus.

Gaubite spaosdihtas informacijas; jeigu paraAysit:

UTlIbANlAl’i ALtlANtfe OF AMERICA 
SS? Jo ŠfRfeH, vb'KĮt S. f. im>Si

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLa

BUTKŪS - JASAITIS
1118 So. 5(ith Avė., ticęro, Ill. Phone: OLympie 2-1003PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetle 3-3572GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICĄ AVE, Tel.: YArds 7-1138-1139STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VTrjrinia 7-4672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY- Palos Hills, IH. 974-4410P. J. RIDIKAS
3.151 Sfc. HALSTED STRfeET Phone: YArds 7-1911
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Telef.: HEmlock 4-2413

Nauja lietuviška radijo programa

nimni nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS

- MEDINIS ■paiamu na- 
PirWini tikras radinys,

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

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI ’NAUJIKMIS"

RUII DERS ANF» CONTRACTOR?
N«mv |r Remontu

NAUJIENOS, 
K'39 So. Halsted St. 

Chicago, Hl. 60608

Iš ei a 
Baha “U” 

Valdyba 
Daužvar- 
sukakčiai

Call Frank Zapolis 

3208¥2 W.95trh St. 
GA 4-8654

OUT OF TOWN 
— kitur

REAL ESTATE

NAUJIENOS, C H"-. A GO 8, ILL,— Thursday, September 9, 1976

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W, 71 St 
Chicago, Ill. 60629 Tel. 778-5374.

♦ Pirmasis oro paštas prade 
jo veikti prieš apie 960 metų. 
Kairo kalifas Aziz (975-996) 
užsinorėjo vyšnių ir jas užsa
kė iš Egipte garsių Baalbek 
miesto vyšnynų. Skubią vyšnių 
siuntą nešė net 600 balandžių.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardivimu Ir Taliymu 
w west «*ii rntirr 
T»Mj RBpuMlė 7-1M1

REAL ESTATE —
Nuosavybės

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
12 HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

HEATING AND AIR 
CONDITIONING , 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN A VE " 

Chicago. TU. 60609 Teel. VI 7-3447

Siunčiu_________  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

prasidėjo birželio 4 d. ir yra kiekvieną penktadienio vakarą 
nuo 10 iki 11-tos vai. iš W0PA stoties 1490 AM banga.

LIETUVIŠKAM RĘSTA URA N UI REI
KALINGA VIRĖJA. NUOLATINIS 
DARBAS. GERAS ATLYGINIMAS IR 
DARBO SĄLYGOS. SUINTERESUO
TI PRAŠOMI TEIRAUTIS:

TEL. 925-5272.

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

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

VIENTNTELS STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir. 2 
auto, garažas. Puiknsr vidaus planas. 
Marquette Parke. $29,750.

MŪRINIS 
mas. 2 butai 
Marquette Parke. $29,900.

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

2 BUTU moderniai Irenainamas 
tz Kedzie žaliame Darke. Virš $4,000 
oajamu. Kainuoja $30,000.
4 BUTU mūras prie Maria High. Nau

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

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
Hgqpin.es Pigus. *

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išaugintu Reikia patyrime. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygele, 
kuri vadinasi

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5551 - 

135-TA IR ARCHER AVĖ.
TeL 257-5861

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai, Ugų metų patyrimas.

EXPERIENCED COOK 
NEEDED 

EXCELLENT CONDITIONS.
ST. MATTHIAS CHURCH 

' ’2310 W. Ainslie
- 561-3456

Libano ir Izraelio pasienio vaizdas. Savo laiku šis 
pasienis buvo atskirtas, bet šiandien vis daugiau liba
niečiu įžengia į Izraelį medicinos pagalbos, maisto ir 
drabužiu. Pavekisle matome Izraelio karį atidarantį 
vartus libaniečiams, laukiantiems pagalbos iš Izraelio. 
Tas pats kareivis privalo daboti, kad tie patys žmonės 
vėliau vėl grįžtu į Libaną.

....PRIE 67-TGS IR MAPLEWOOD 
parduodamas 2 aukštu mūrinis, šil
dymas gasu, 2 auto garažas. Galima 
tuojau užimti ...

Savininkas 925-0177 arbą.
597-1735.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Cermai Roas’ Chicago D’ , Virginie 7-7747

- NEW BUFFALO..MICH. — 2 bed
room. brick bungalow, full basement, 
enclosed porch, 1 car'garage, comple
tely remodel ed and fully carpeted. 2 
blocks from shopping. $23,000. Call 
or write: C. Follino. 229 S. Mayhew. 
New Buffalo. Mich. Tel. 616—469 
1668.;.

D * M E S V O 
W—M AMf'AtlC VAIPUOTAIA! 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas penyfnlnkame 

Kreipti r
A. L A U.R A ’ T * S 

4445 So. ASHLAND AVB. 
573-S/o

HELP WANTED — FEMALE 
'J Darbininkių reikia 'T

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PETTING CONSTRUCTION'
7152 South Kedzie Avenue 

Nauiu namai ir remonto darbai 
atliekami snii-e užsakymu.

JULIUS FE'J INGIS. savininkas 
778-8163

/ M. A.'šIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
<259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat, daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, Dildomi pilietybės pra

šymai Ir kitokį blankai.

BENDRUOMENĖ RUOŠIA ' 
BALIŲ

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

Trumpa meninė programa: 
šalta ir šilta vakarienė. Veiks 
bufetas bei kiti paįvairinimai. 
Šokiams gros KorpJ Neo-Lithu- 
ania orkestras Vytis. Bilietus 
galima Įsigyti pas valdybos na
rius,’ ar paskambinus šiais tele
fonais: RE 6-4540. HE 4-3713. 
Anka ’ -S8.00. ' '"';:

Rengėjai LB M.P. Apyl. V-ba;
• - (Pr.)-

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 A. M.'

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

REAL ESTATE SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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.

Naujienos buvo ir yra už de
mokratija ir tolerancija. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos toleruotu ir palikti 
įvairių tipu bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir fliu- 
ziiu laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

“Mes negalime, pavyzdžiui, 
reikalauti, kad klausimai apie 
erdvių programą arba mariju
ana duotu tikrą seno žmogaus 
protavimo vaizdą”,sako Kersch 
nėr, įsitikinęs, kad tokie klau
simai būtų panašu kaip vidur- 
miesto gete (ghetto) augančio 
juoduko paprašyti, kad jie ap
rašyti! slidinėjimo

AR JAU PASIDARĖTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

- ”-“ /' ' i f >-j/-“'” • * ' -

Tuo Tėikalu 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 S3.. Su legališko
mis formomis — S3.50.

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

ELEKTROS ĮVEDIMAI, 
PATAISYMAI. . -

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

. Tel.: 927-3559

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSI! — 

NUOMOSI!.
ĮVAIRŪS” DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69rh St., Chicago, 1H. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 Sc. Halsted ct„ Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

— Donatas šukelis, Union 
Pier, Mich., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo $5 auką Nau 
jienų paramai.SjRadzys iš Mar
quette Parko pratęsė iš anksto 
be raginimo savo prenumeratą 
ir atsiuntė du dol. už kalendo
rių. Tos apylinkės tautietė užsi
sakė Naujienas 3 mėn. tinka- 
mesniam susipažinimui 
pavardės prašė neminėti. Dėkui 
visiems.

— Vladas Burneikiš iš Brid- 
geporto apylinkės lankėsi Nau
jienose pratęsti prenumeratą. 
Dėkui už vizitą, iš anksto be ra 
ginimo prenumeratos pratęsi
mą ir už $5 auką Naujienų pa
ramai. Taip pat dėkui market- 
parkiečiui V. Vaikavickui, Įtei
kusiam Mašinų fondui $2.

— Galaktikos klubo nariai 
š. m. rugsėjo mėn. 12 d. 11 vai. 
renkasi savo patalpose 
bus daroma išvyka Į 
Liah.

— A. a. d r. Petro 
džio 5 metų mirties 
paminėti yra sudarytas komi
tetas. Minėjimas bus spalio 24 
d. Jaunimo centre. Ilgametis 
Lietuvos gen. konsulas ir kovo
tojas už Lietuvos laisvę dr. P. 
Daužvardis mirė 1971 m. spa
lio 26 d.

— Ltn. Geraldas P. Dapkus 
iš Chicagos4 pietvakariu sėk
mingai baigė avaicijos mokyk-

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės, Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos. nors dabar daug 
kas nori Įvesti ‘madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant šit 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . .

mentus”, sako pats 34 metų 
amžiaus Kerschnėr apie pats 
savo patirtį. “Ir mano tėvui pa
tinka!”

Seni žmonės nenori būti at
skirti (izoliuoti). Jie nori ži
noti kas vyksta ir dedasi. Ir 
šiek tiek kontroversijos (gin
čų ar barnio) ar bloga žinia se
nesniam piliečiui širdies ata
kos nesukels”., užtikrina dr. 
Kerschner. P. šeštokas..

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žole užauginti, kaip žeme tręšti ir prižiūrėti. Naujienos Šią knygele 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekj 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: ,

Kita senėjimo priežastis gali 
būti menka mityba. Kai žmo
gaus pajamos sumažėja (“išė
jimas Į pensiją”), kaip dabar 
senėjantiems žmonėms dažniau 
šiai atstinka, toks; ar tokia pir
mučiausiai sumažina savo biu
džetą maistui ir transportaci- 
jai. Rezultate žmogus lieka ne
pakankamai sotus ir izoliuotas 
nuo pasaulio.

Kitų patarimų eilėje, tyrinė
tojas Kerschner perspėja, kad 
nėra reikalo — faktiškai net 
žalinga yra — vengti ginčų ir 
kontroversių temų su senais 
žmonėmis. “Aš su savo tėvu 

sportą Al-1 turime stačiai audringus argu-

Siuntimai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDllNFKAS. 4065 Archer Avė 
Chlceso, III. <OA*1 TeL YA 7-59W

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA-TUS
NAUJIENOMS Hemet suėjo €0 metu. Minint tą mkaktl. gerbiant pirmoje 

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisve, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar Ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes. Jų bendrai Institu- 
j rijas ir remia Tisu lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąja 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 metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuvŽkos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: ChicagoĮt Ir Kanadoft matam* — $30.00, pvsal matų —. $15.00, 

h-Ims mėn. — $3.50, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metamą 
— $26.00, putei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniui 
te — $31.00 metamą. Susipažinimui tlun&ama savaitę nemoki m ai.

Prašoma naudoti žemiau esančia atkarpą

— JAV LB (R) Cicero apylin
kes valdyba š. m. rugsėjo 12 d, 
rengia Tautos Dienos minėjimą. 
10 vai. min, pamaldos šv. 
Antano bažnyčioj už žuvusius ir 
kenčiančius dėl Lietuvos Jais 
vės. 12 vai. mokyklos salėje pa 
skaitą skaitys dr. Juozas Taut 
vila. Jaunimas suvaidins R. Ru 
nimo vaizdą “Liaudies prie
šas”. Po minėjimo kavute su 
užkandžiais. Kviečia visus da- 
lyvautiT Vadyba

Norint tiksliai 
tavimą reikia duo

ti klausimus, kurie turi ryšj su 
klausiamojo asmens patirti-1 

I mi.
Kitas mitas, kurį Kerschner 

sugriauna, yra kad žmonės sc- 
■ nedarni darosi konservatyviš- 
kesni. Tokie tvirtinimai neturį 
jokio pagrindo ir studijos ro
dančios, kad senų žmonių poli
tinė orientacija pasilieka tokia 
pat, kokią jie turėjo būdami 
tarp 30 ir 10 melų amžiaus.

Apie senėjimą, Kerschner sa
ko/ kad protavimo susilpnėji
mas kartais yra rezultatas per
daug medikacijos (vaistų var
tojimo). Kai kuriais atvejais, 
jis sako, paliekant asmenį dak
taro priežiūroje, bet atitraukus 
jį nuo vaistų, pasirodo, kad ta
riamoji senatvė pati praei
na.

SENĖJIMAS NĖR A. BLOGĖJIMAS
Seni žmonės' gali būti pių kalnuose 

tiek pat sąmojingi, libera- j nustatyti pr<> 
lai, savimi paslikintys ir 
ambicingi kaip buvę...

Seni žmonės nenori bū 
Ii izoliuoti. Jie nori žino
ti kas čia dedasi. Ir šiek 
liek ginčo ar blogos nau

jienos neiššauks senesniam 
piliečiui širdies atakos, — 
sako daktaras.

St. Petersburg Independent 
straipsnyje “Growing Old” iš 
Lon Beach, Cal., rašo:

Inteligencija (protas) nebū
tinai mažėja amžiui bėgant; se
nėjimas kartas yra perdaug vai 
stų ėmimo rezultatas ir žmo
nės nevisuoinet senėdami da
rosi konservatyviškesni, tvirti
na Dr. Paul A. Perschner, Pie
tinės Kalifornijos Universiteto 
Gerontologijos Centro direkto
rius.

Dr. Kerschnerio teigimu, per 
20 metų tęstos studijos su 2,- 
50!) žmonių parodė, kad gabu
mams matematikoje kiek su
mažėjus, žodžiu reiškiamas są
moningumas amžiui bėgant ar 
ha didėja arba pasilieka kaip 
buvęs.

Rugsėjo mėn. 8 dieną yra 
mūsų Tautos šventė. Ta proga 
rugsėjo 12 d.,, sekmadienį, '10 
vai ryto prie Gimimo švenč. 
Mergelės parapijos bažnyčios, 
Marquette-Parke,’“ bus iškėlė
juos vėliavos. Kviečiame visus 
LB Marquette Parko apylinkės 
narius ir visą lietuvišką 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 mėtų ir procesijo
je LB Marquette Parko apylin
kės dalyvaus su vėliavomis, Pa
nelės ir ponios prašome pasi
puošti tautiniais rūbais šiai iš
kilmei. "J . .

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

LB M- P. Apylinkės Valdyba
(Pr.)

lą ir skraidymo praktiką Van
ce aviacijos bazėje, Oaklaho- 
ma valstijoje.

— Chicagos aukšt. lituanisti
kos mokykla priima mokinus Į 
5 klasę nebaigusius pradžios 
mokyklos, bet turinčius atitin
kamą išsilavinimą. Tokiems eg 
zaminai bus.rugsėjo 11 d. 10 
vai. ryto. Mokyklos direktorius 
yra Juozas Masilionis. Informa 
cijos teikiamos tel. LU 5-2629.

— Cleveland© Lietuvių Vai
dilos teatras ruošiasi vaidinti 
A. Vienuolio drama “Prieblan
doje”. Režisuoja P. Maželis. J 
grupę Įsijungė Andrius ir Ro
mas Kazlauskai, taip pat Pau
lius Nasvytis. ‘i

— Lidija Dudėnaitė ir Rasa 
Narutytė pareiškė norą įstoti Į 
Pedagoginį lituanistikos insti
tutą, kuriame naujieji mokslo 
metai pradedam rugsėjo 11 d.,,. 
9 vai. Jaunimo centro rūmų 203 

todėU kambaryje naujųjų studentų re 
gstracija, po kurios bus skaito-: 
mos paskaitos/

Reikia tikėtis, kad šių ideali/ 
sčiii pavyzdžiu" paseks ir dau
giau Chicagos ir apylinkės jau-į 
nimo, baigusio aukštesniąsias 
lituanistines mokyklas.

— Gen. konsule J. Daužvar 
dienė susižeidė ir .gydosi šv. 
Kryžiaus ligoninėje.

—> Lietuvos šaulių Š-gos T. 
pirm. Karolis Milkovaitis po 
operacijos guli šv. Kryžiaus li
goninėje.

— L.K.V.S. RAMOVĖ Chica
gos skyriaus narių susirinkimas 
š. m. rugsėjo mėn. 12 d. Jauni
mo Centre. ,

Darbotvarkėje einamieji rei
kalai. Nariai prašomi gausiai 
dalyvauti. Valdyba..

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA N0RE1K1ENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

♦ MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

Didžiausios kailių 
pasirinkimai

P81* vienintelį 
šilininką 

Chlcsigoje 
^c^kNORMANA 
{^į^BURŠTEINĄ 
’'WJw&^TeL 26X5826

677-5489 
(buto)

]~VLU ROSIU DRAUDIMO AGENTŪRA | 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

Hgqpin.es



