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LAISVĖS SAVO KRAŠTUI 
Nori, kad sergantis Tito leistų 

Kroatijai nepriklausomai tvarkytis
GANDER, Nhifoundlenas. — Grupė kroatų,.pagrobusi TWA<to kainų kilimo. Esą, ateinan- 

lėktuvą, iš New Yorko skridusį į Chicągą, reikalauja laisvės Kro- (čin metū pradžioje maistas pa- 
atijai. Jie pajuto, kad Tito sunkiai serga, nepajėgęs priimti Pran- brangs 3-4 įr gali būti net 6%, 
cūzijos prezidento. Kroatai mano, kad 84 metų diktatorius gali Priežastis yra ta, kad šiais 
mirti, todėl dabar esąs pats geriausias: laikotarpis reikalauti metais visoje Amerikoje pasi- 
laisvės. reiškusi sausra žymiai sumaži

no pasėlių derlių. Antra vertus, 
nežiūrint ,kad šiemet Rusijoje, 
derlius yra kiek geresnis už pra-1 
eitus metus, rusai ir toliau pirks 
JAV grūdus. Numatoma, kad 

Maskva, didindama savo atsar
gas visokiems atvejams, įsivęš 
grūdų iš JAV iki 10 milijonų 
metriniu tonų.

laisvės. ’
, . I . . į . _ C-- i.; '*' I į; it J; ■ Z "Ę:

. Jie pagrobė lėktuvą, nuskrido . 1 —■ 1 ~ ■ -----
į Montr-eali, gavo benzino ir iš-.s 1$ VISO PASAULIO 
-skrido į- Gander aerodromą.

' ten jie planuoja skristi tiesiai įy \ —
.NiufoundtendeJesse Jackson į Afrika 

paeido 31 keleivj, buvusį lėktų-/ ;
ve, o kitus vežasi į Europą. ( NEW YORKAS. — Chicagos 

Kita jugoslavų grupė padėjo ^negrų kunigas, buvęs “Opera- 
galingą bombą New Yorke ir iš- tion Breadbasket” . viršininkas, 
metė didoką pluoštą atsišauki- tar susilikvidavus įsteigęs “Ope- 

- , mų, reikalaujančių laisvės KTOa- ration PUSH”, -organizuoja jup-_ 
tijai.- ' " D dų|ų‘ amerikiečių. grupę-misiją

į - Pietų Afriką ir Pietų Afrikos 
general, konsulo pareiškimu- at
rodo, jam bus leista. “Mes mėgs
tame juodus intelektualus, ypač 
jei. jie yrą; bęš^iški”, pasakė

Tito tarėsi su 
Ceausescu

kią “misiją’' ofįjėilizuojaZiš ms? 
grų reporterių,’ kunigų, darbo. 

; unijų vadų, ir politikierių ir Pie
tų Afrikoje pląnuoj a -kalbėtis su 
studentais ir kaliniais.

Ispanijos baskai nerimsta

MADRIDAS. — Ispanijos bas-: 
ku teritorijoję.- prasidėjo strei
kų bangą, protestuojant prieš 
policiją, .kuri .'trėaądįenio naktį 
nušovė baską Jesįis Zabala, 24. 
metų amžiaus darbininką.—Iran,. 
Renteria, Pasajas, Lezo ir Oyar- 
zun miesteliuose D visos ■ dirbtu? 
vės ir. didžioji' dalis krautuvių 
ir bankų protesto ženklam užsi- 
darė. Įtakinga pogrindžio darbo 
unija organizuoja protesto strei
kus visoje San-Sebastian srity- 

.7- , : , . v. . je. Jėzus Zabala buvo-' policijos
, taręs. su Jugoslavijos užsienio ,nn5ant- valdžia gmremrto-

jos prezidentas Tito tariasi su 
■ Jugoslavijoje atsilankiusiu Ru

munijos prezidentu Nicolas Ce
ausescu, nežiūrint Paryžiaus pra
nešimų, kad 84 m. amžiaus Ju
goslavijos prezidentas serga. Ūž- 
sienio dipomątai Jugoslavijoje 

. spėlioja, jog Tito liga yra tik 
.’“diplomatinis susirgimas”. -

- Paryžiaus žiniomis, Tito, sftši- 
''' .• • sakė priimti/ Prane ūži j os pr^i-

dentą Valery Giscard d’Ėstaing 
dėl ligos. Oficiali žinių agentūra 

2 'į -praneša,-.kad Jugoslavijos užsie- 
nio reikalų ministeris Milos Mi- 
r.ic aplankė Prancūzijos prezi
dentą ir ji pasveikino Tito var- 

. .du, įteikdamas Tito laišką.
Kažkurie diplomatai'spėja, jog 

' . gal būti prez. d’Ėstaing, susi-

..reikalų ministerių- ir jam prita
riant,. sąmoningai panaudojo Ti
to ligos priežastį, paskelbdamas

^negalįs lankyti Jugoslaviją dėl 
Jugoslavijos prezidento ligos. 
Mat, prez. d’Ėstaing nepatenkin
tas užpuolus Prancūziją buvusio-. 
j e neprigulinčių valstybių kon
ferencijoje, įvykusioje Colombo, 
Sri I^nka, kurioje dalyvavo ir 
Tito.

nušautas prieš valdžią surengto
je demonstracijoje.

Graikijos vyriausybė 
atsistatydino *

ATĖNAI. — Premjerui Cons
tantine Caramanlis pradėjus val
džios reorganizaciją ir- jam pa
reikalavus visas Graikijos mi- 
nisterių kabinetas atsistatydi
no. šį savaitgalį Caramanlis pri
saikdins eilę naujų ministėrių ir 
viceministerių.

Lockheed skandalas Japonijoj

TOKIO, — Ryšium su Lock
heed kyšių skandalu, Japonijos 
prokuratūra iškėlė teisme bylą 
prieš buvusį transporto minis
ters Tomisaburo Hashimoto .ir 
buvusį parlamentarinį transpor
to viceministerį Takayuki Šato, 
kaltinamus priėmimus kyšius iš 
Lockheed lėktuvų statybos kom
panijos. ...

Traukinių susidūrimas
Kamerūne .T
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Priežastis yra ta, kad šiais

zmios
WASIHNGTONAS. — žemės, 

ūkio departamentas viešai jau 
| paskelbė, kad reikia laukti mais-

£ < i
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Dėkingas. — Kinijos vals
tybės lyderiui Mao Ce-tungui 

. mirus, visa raudonoji Kinija ap- 

. sidengė liūdesio šydu. Virš S

niečių- liūdesyje .susikaupę ^' 
'gerbė savo I^defĮ, perkeliant jo 
kūiią į^piliečių tautinius susirin
kimo rūmus. Mao Cė-tungo kū
nas, kurs mirė rugsėjo 9 sulau- 
Kęs 82 m.? amžiaus,' gulės t tautiA 
niiiosė 'susirinkimų rūmuose 
rugsėjo 18 d. Jį laidos rugsėjo 
18d; ’ -
; Laidotuvių komiteto sudaro 
keturi* komunistu partijos vice-.

- lyderiai, ' kurių vienas bus’ iš-: 
rinktas vadovauti Kinijai. Pagal 
1973 m. raudonosios Kinijos kon
stituciją, 195 centralinis komu- 
histų partijosį komitetas turės 
išrinkti lyderį, partijos ir visos 
Kinijos.''Spėliojama, kad laiki
nai, lyderių kolektyvui bus. pa-, 
vesta valdyti Kiniją ir tą kolek
tyvą, galimas daiktas, sudarys 
4 komunistų partijos vicepirmi
ninkai.

Northwest universit 
štato vėžio centrą 
CHICAGO. — Neužilgo North

western universiteto Medičiuos 
mokykla atidarys naują $6 mili
jonų centrą, kuriame bus gydo
mi nuo vėžio ligos pacientai, pa
naudojant visus vėliausius gy
dymo metodus.

Naujai Fairbanks ir Superior 
gatvių kampe statomame $55 
milijonų kaštuosiančiame 'svei
katos mokslų *cetitt-ę Nortwest. 
universitetas Vėžio centrui duos 
visą šaukštą, o federalinės val
džios Nacionalinis Vėžio Insti
tutas iš savo pusės prisidės su 
vieno- milijono dolerių, kontribu
cija.
. ■ Keturiuose sveikatos' centruo
se Chicagos srityje praeitais me
tais 2,905 ligonių buvo gydyta 
nuo vėžio...

■' Namo grįžtantis Baltijos žvėĮy laivas. Jj .pamažu- burėmis stumia 
lengvas vėjelis., f . t

? LIBANE PREZIDENTAS TARIASI 
B SU .ASADU : .

.. . ' , . . ‘ .j. . . ; . v \ .fc;, A j - ■

■Tikimasi?^naujas prezidentas Šarkis įves 'taiką
' ■ • BEIRUTAS:Libano civilims kąras tėbėVyksta toEau? Ka
riaujama Beiruto-kaikuriose^vieto'se ir jo apylinkės-’kalniiose/ kur 
yra įsistiprinę kairieji musulmonai Visą laiką vyksta sunkiųjų 
ginklų dvikova'ir žvalgų susišaudymai. . . I

~ ‘ Tiek krikščionių, tiek ir kai
riųjų musulmonų bei palestinie
čiu kovojančios jėgos yra pesi
mistiškai nusiteikusios ir nesi
tiki greit susilaukti taikos. Jie 
tik turi viltį, kad išrinktasis nau
jas Libano prezidentas Sarkis, 
gal būt, po rugsėjo mėn. 23 d. 
prezidentinės inauguracijos, ras 
būdus įvesti Libane taiką. Busi
masis prezidentas Elias Sarkis

Britai pertvarkė 
ministerių kabinetą
LONDONAS. — Rugsėjo 11 

Anglijos vyriausybės minįste- 
ris pirmininkas James Callaghan 
pertvarkė ministerių kabinetą. 
Naujame ministerių kabinete 
šiaurės Irlandijos sekr. Merlyn 
Rees paskirtas visos Britanijos 

_ vid aus ministerių - Fred Mulley
■ atsisėdo Britanijos gynybos mi- 

. • nisterio kėdėn, o 46 m. amžiaus 
Chirley . Wiliams — švietimo. 
Wiliams jau daugelį metų yra 
darbo partijos pasižymėjusi mo
teris palitikė ir kuri, manoma, 
ateityje taps visos darbo par
tijos lyderiu.. -;i ■

Britų kabinetas buvo pertvar- 
’• -V kytas; paskyrus vidaus buvusį

ministarį Roy Jankius Europos rijntaL Pradėta tirti tų ti^ukf-įkal bdavę pripjautųšautuvą

DOUALA, Kamerūnas.
tvirtadienio naktį tarp Dopala 
h- Yaounde, Afrikoje dviem žmo
nių pilniems traukiniams susidū
rus 10 keleivių užmušta ir šim
tai sužeista, daugelis sužeista

Ke*

rinka* komirijm procentu. hių susidūrimo 'priežastys.

Gangsterių lyderis yra kaltas
Federalinis prisiekusiųjų teisi 

mas rado kaltu gangsterių lyde- 
rj A. McChristian, nelegaliai par
davinėju* ginklus! Jis įkliuvo,

BALTIEJI RŪMAI SKELBIA, KAD JIS 
BUS ZAMBIJOJE, PIETŲ AFRIKOJE 

Nori susitarti su Afrikos valstybėmis, kad 
bereikalingai nebūty liejamas kraujas

WASHINGTONAF, D. C. — Baltieji Rūmai paskelbė, kad 
valstybės sekretorius Henry Kisingeris išskrenda Į Afriką, kur 

'turi pasimatyti su keliais naujai sudalytų valstybių prezidentais 
ir Pietų Afrikos premjeru.- Sekretorius šį kartą nori aptarti bū
dus, kad Namibijos ir kitus klausimus sprendžiant nebūtų berei
kalingai liejamas kraujas.

i ‘ Pirmiausia - sekretorius pa
sieks Tanzaniją, Dar es Salaam 
miestą, kur jam teks pasitarti 
su prezidentu Julius Nyerere. So
vietų diplomatai bandė patrauk
ti Tanzaniją savo orbiton, bet 
jiems kažkas užkliūva. Tanza
nijos prezidentas yra linkęs vai
ruoti kraštą su laisvomis ir de
mokratinėmis pasaulio valstybė
mis.

Iš Tanzanijos sekretorius skrsi 
į Zambiją, Apsistos Lusakoje, 
naujos valstybės sostinėje. Ten 
jis turės ilgą konferenciją su 
prezidentu Kenneth Kaunda. 
Ząmbijoje bus paliesti ne tik 
Pietų Afrikos reikalai, bet pla
čiau bus apsistota ties krašto 
ekonominiais reikalais, šiuo 

klausimu prezidentas Fordas 
yra davęs tikslias instrukcijas 
valstybės sekretoriui.

Iš Lusakos sekretorius skris 
tiesiai į Pretoria, Pietų Afrikos 
sostinę, čia sekretorius kiek il
giau užtruks, kad .galėtu aptar
ti visas Namibijos perdavimo 
fazes. Pirmojo. Pasaulinio karo 
pabaigoje, kai vokiečiai neteko 
savo kolonijų, Namibija atiteko 
Pietų Afrikai. Dabartiniu metu, 
josios mandatas pasibaigė ir 
kraštas nori neprikausomybės.

Pietų Afrikos vyriausybė ne
norėjo šiai sričiai duoti nepri- 
kausomylbės. Pietų Afrika yra 
investavusi dideles sumas į Na- 
mibifos pramonę. Sekretorius 
Kisingeris, pasitaręs su kitomis 
Pietų Afrikos valstybėmis, pri
ėjo įsitikinimo, kad pereinama
sis laikotarpis gali būti taikus. 
Jeigu sekretoriui pavyks įtikin
ti Pietų Afrikos premjerą ir ki
tus valstybės pareigūnus, tai vi
sas Pietų Afrikoje planuojamos 
pakaitos gali būti padarytos ank
sčiau, negu buvo planuota. Pietų 
Afrikos gyventojai bijo teroro, 
kuris siaučia pereinamajame lai
kotarpyje. Vėliau patys juodžiai 
prašo pramonę grįžti, jie samdo 
patyrusius specialistus, kad tin
kamai išnaudotų žemės ūki ir 
gilumoje esančius mineralus.

Jeijr: sekretorius Kisingeris 
pajėgtų taikiai išspręsti bent ke
lias Afrikos problemas, tai pa
saulio ūkis pasitaisytų, o prezi
dentui Fordui būtų lengviau 
vesti rinkkiminę propagandą.

i bet ji kenkia sveikatai ir dažną 
nuvaro į kapus. Miesto oras vi
są laiką yra užterštas dujomis, 
dūmais,. dulkėmis. Sukama gal
vas ir milijonai išleidžiama mies
tų oro pagerinimui, bet gerų pa
sekmių nesusilaukiama.

Atsiranda net gudragalvių, ku
rie siūlo dujas nugalėti dujo
mis. Pensilvanijos valstijos uni
versiteto chemijos profesorius 
J. P. Heicklen pasiskelbė sura- 
dę£ būdą'_ panaikinti miestuose 
oro<taršą. - Jis .siūlo, švarinant 
miesto orą, .purkšti tam tikrus 
chemikalus, kurie, esą, susrėbs 
ore esančias dujas dūmus ir dul
kes, Idealus išradimas, bet pro
fesorius nenurodo, kur ir kaip iš 
miešto oro dings naujai susida
ręs taršos .elementas.

■ Jau dabar laboratoriniais ban
dymais surandama, kad prof, 
fteidden- siūlomas būdas šva- 
rintTmiėsto orą' iššaukia. geneti
nius' sutrikimus.

$413 bilijonų sąmata 
ateinantiem metam

WASHINGTONAS. — Demo
kratai Atstovi] Rūmuose ir Se
nate, spaudžia, kad būtų priim
tas jų siūlomas $413 bilijonų fe
deralinis biudžetas ateinantiems 
metams, kurie prasideda nuo 
ateinančio spalio mėnesio. De
mokratai tvirtina, kad tuo biu
džetu,būtų sudaryta visas mi-

kovą su kriminalu
WASHINGTONAS.- — Kovai 

su nusikaltimais institucijos nu
siskundė Senato teisiu Komisi
jai, kad informacijos.# privatu- 

__ _ ________ _____   mo apsaugos įstatymai ir teis- 
Jankėsi Damaske;, kur jis tarėsi sprendimai labai rimtai truk
au Sirijos prezidentu._________ . .......

' ’■ ) nizuotą kriminalą ir teroristų',
veikla; ,-g, r * -. J ’

“Mūsų įstatymus šaugbjimo 
institucijų pareigūnų veikla yra 
labai apsunkinama suvaržymais, ' 
kurių rėmuose tenka veikti, pa
reiškė Illinojaus Investigacijų 
biuro pareigūnai. ;

- . 1 I? !■« » £ « *

Kardinolo Cody kova 
su abortu šalininkais

CHICAGO. — Karlinolas Co-: 
dy pradėjo prieš abortus masinę 
kampaniją per bažnyčiai Chi
cagos srityje, mobilizuojant tai 
kovai balsuotojus lapkričio 2 d. 
rinkimuose. Chicagos katalikų 
archidiocezijoje yra apie 2,466,- 
000 žmonių, tai didžiausia viso
je Amerikoje katalikų archiyys- 
kupija. Kunigai visose 450 pa
rapijose Cook ir Lake apskriT 
čiuose gaus instrukcijas skatih- Į 
Ų savo parapijoms pasirašyti 
-korteles, išreiškiant savo-joiifliš?. , 
tatym^ prieš^abdriiis- 0:26c'leidžfiūfi T'.OT įmŪ.' dol.

- < . • > , * >4 >7 Z . ' . .U4CVU: zUULU SUUdf / Uri VICXU'S 1111“
do ir sunkina kovą prieš orga- lijonag naujų darbų nepadidė_

-Prezidentas Fordas 
pasirašė įstatymą 
WASHINGTONAS. — Baltų

jų Rūmų pranešimu, prez. For
das pasiryžo pasirašyti susirin
kimų bei posėdžių įstatymą, ku
riuo remiantis bent 50 federa
linės valdžios agentūrų posė
džiai bei mitingai ir jų užrašai 
arba protokolai galės būti pu
blikos tikrinami. Įstatyme išim
tį sudaro tik gynybos ir saugu
mo agentūros bei įstaigos ir jų 
archyvai liečiaittiej i valstybės 

saugumą.

TAISOSI AKCIJŲ RINKA

Vertybės popierių rinka šiek 
tiek pradeda taisytis. "Daugu
ma, vertybės popierių maklerių 
atkreipė akis j alyvos bendro
vės. Jie mano, kad tų bendrovių 
akcijos žymiai- pabrangs, pa- 
skelbuą Žemės alyvos, pabrangi-

| jus infliacijai. Respublikonai gi 
tvirtina, kad siūlomuoju biudže
tu. naujų darbų būtų sudaryta 
žymiau mažiau, padidėtų inflia
cija, būtų sutrukdytas ekonomi
nis atkutimas ir laikui gėgant 
nedarbas dar labiau pablogėtų.

At^fbvų Rūmų ir Senato biu
džeto komisijos paruošė fiskali
niams 1Q77 metams beveik vi
siškai,tokias pat išlaidų sums: 
Atstovų-Rūmi $413.2 bilijonų, 
Senatas; $412.8 bilijonų.

Siūlomasis biudžetas: yra 19 
bilijonų“ dolerių didesnis-negu 
prezidentas Fordas prašė Kon
greso. Į tą sumą įeina daugu
mas tų lėšų, kurių prezidentas 
reikąląvo apsaugai, darbams, 
sveikatai ir kitoms vidaus rei
kalų programoms.

šiltas;1

WASHINGTONAS. — Fede
ralinis vėžio tyrimų institutas 
atsidūrė finansinėje krizėje, kai 
Atstovų Rūmų prekybos komi
tetas atidėjo įstatymo projek
to svarstymą, kuriuo būtų par
keliams alga 37% instituto di* 
rektoriui dra. Fr. J. Rauscher, 
kuris dabar gauna algos 27,800 
dol. į metus. Gi vėžio institute 
medinis biudžetas siekia rCOO

•f'
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(Bus daugiau)
♦ Garlaivis plaukia greičiau 

šaltame nei šiltame vandenyje.

gu žmogus rūpintųsi daugiau 
savp sveikata, tai jis būtų 
daug laisvesnis ne tik nuo vė
žio, bet ir nuo visų kitų ligų f’

neleisti įrengti naujų atomo at
matoms “šiukšlynų”, .

Sąjunga NRDC sako, kad 
energijos tyrinėjimo ir iŠvyąty- 
mo administracija, neprisilaiky
dama įstatymų ir neturėdama 
leidimų, rengia 20 naujų tankų 
atmatoms saugoti. Jų dydis nu
matytas 22 milijonams galionų. 
Tokių atomo atmatoms 12 tau
ku bus įrengta arti Richland 
vietovės, Washington© valstijo
je ir kiti 8 Savanah River <įmo-

; nėję artį Aiken, S. C.. .

muotis ant dantenų, liežuvio 
šonų nuo netinkamų plokšte
lių nešiojimo ir nuo nuolatinio 
nutrupėjusiu dantų braižos.

Vėžio ligos gydymas yra la-

~ Respublikonų partijos kandi
datas j Illinojaus gubernatorius 
J. R. Thompsonas rugsėjo 9 pri
metė gub. Walkeriui ir demokra
tų partijos kandidatui į guber
natorius,., dabartiniam valstijos 
sekretoriui M. J. Howlettui, jog 
jie žaidžia politika: guberna
torius — mokyklų finansine pa
galba, o Howlettas —: neatsaky
damas j kaikųrįuos klausimus.

Be to, Thompsonas sakė;.Illi
nojaus prezidentini^ rinkimai 
praeis mažu skirtumu /demokra
tų kandidatas nepagelbės How
lettui; Thompsonas patarė prez. 
Fordo rinkimų štabui atsiųsti 
prezidentą, jei jis nori laimėti 
Iliinojų; buvęs prež. Niksenas 
turėjo daugiau artimų santy
kių su . meru Dalęy, .nekaip Nik- 
sonas su Thonipsoriu.

Mcfly Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into batde 

during the Revolution, die did too. Right by his side.

WASHINGTONAS. — Gamtos 
apsaugos sąjunga NRDC rugsė
jo 9 paprašė federalinio teismo

kovąj'Todėl negailėkime vieko: 
mums Marksas tebus už vado
vą”. ( t. p. 205).

Dar karo išvakarėse Janonis 
skelbią ateinančiai revoliucijai 
himną; “Ar regėjai Naujo Ry
to rausvą varsą?... Ar žinai, kad 
prie vergijos stovim kapo? Jei 
žįnąi, tai trauk galingą laisvės 
dainą;.te greičiau prakilnas Ry
tas eina” t. y. 218). Vos karui 
prasidėjus, nukreipia savo dė
mesį į kariuomenę, kurioje sa- 
yo revoiucinė nuojauta matė žy
giuojančią apginkuotą darbinin
kų ir valstiečių masę, kuri netru
kus .atsuks savo ginklus prieš' 
carizmą ir išnaudotojus. “Tada 
aš pirmkart pamačiau, kaip di
delis kariuomenės būrys į karą; 
eina... Igai žiūrėjau aš Į regini 
man naują, kaip žengiama mir- 
tin ramiai ir pamažu”, (t p., 
2^2),.’ ' .

Apdraudos leidimai
Apdraudos. agentų. tikrinimas 

ir išdavinėjimas leidimų buvo 
Sangamon apylinkės teismo su
laikytas,ūki bus sutvarkyta, tik
rinimo mokesčio, ėmimo tvarka 
bei būdas. Illinojaus draudimų 
departamentas rugsėjo 9 .pra
nešė, kad pradedantorugsėjo,-.,18 
d. bus vėl atnaujintas draudimo 
agentų-tikrinimas. irrjLŠdayinėj i- 
mas leidimų.-, " Leįdigiąii~hųs:;.iš- 
duodąmir&ijffiėnęsiąms.j^

Dr. E. Cuyler sako štai ką; 
“Vėžio, liga nėra užkrečiama^ 
išskyrus acute leukemia (krau 
jo vėžys), kuris persiduoda iš 
vienos genkartės į kitą”. O Dr. 
Stein sako štaiką:“Vėžio liga 
nėra ūminė, nes jai ima apie

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

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

Today, when its time to take 
«tock in their country, Americans * i 1 
buy U.S. Savings Bonds. j

When you join the Payroll
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klasėje prieš rusų mokytojo Ma- 
tiušenkos lietuvių tautos nieki
nimą, su poetiniu jautrumu ap
rašė gamtos grožį, bet pačiu lai
ku,.. dar. būdamas Biržų ketur
klasėj, rašo eiles.: “Jeigu visi 
žmonės kaip broliai gyventų... 
Tada nebūtų- valstiečių ir ponų, 
krikščionių ir žydų, lenkų lietu
vių.., Jų vietoj tebūtų tik žmo
niją vieną... po laisvės ženklelio 
iškrito aukštaj’Ą>j(J. J. raštai 
tora. Į, psl. 60).,;

Janonis pasirinko Vaidilos Ai
nio slapyvardį, kuri išlaikė iki

Pabrangs maistas?
WASHINGTONAS. — .Ame

rikos žemės ūkio -departamen
tas mano, kad ateinančių metų 
pradžioje gali pradėti kilti mais
to kainos, nes šių metų vasaros 
Sausros sugadino grūdų-'derlių. 
Iš numatytų 6.6 bilijonų buše
lių grūdų derliaus, numatoma 
dabar gauti vos 62 bilijonus:

Nors Sovietai šiemet gaus , di
desnį . grūdų. dęrŲų,-uiApraeitus 
metus, bot visdėįto jie 1976-77 
metais turės įsivežti iš užsienio 
apie 13 milijonų metrinių tonų. 
Vien tik iš Amerikos 1976-7 me
tais rusai įsiveš grudų apie'. 8 
mil. metriniu tonų. 1

Juliaus Janonio tėvai ir 'broliai. Sėdi .S kairės L dešinę 
poeto sesuo Emilija, poeto motina Marė ir tėvas Martynas 
janonis. Stovi poeto brolis Mykolas ir pats poetas. Nuo

trauka padaryta 1914 metais.

Thompsonas kaltina 
Howletta

yisoje poežijoje terasime tik vie- 
ną kitą posmą, skirią praeičiai 
paminėti, kurios jis nekubmet 
nei garbino nei dievino roman
tikų pavyzdžiu, “žilos senovės 
milžinai išnyko iiįsapnai... To
dėl C nemėgstu prąmties senovės 
milžinų. Aš trokštu vien tik ąte-i 
ties dar auštančių dienų”. (J. 
J, raštai tom. I, psl. 295).

Dar būdamas pirmos klasės 
mokinių, .’ Janonis jau\ ieško gy
venime savo paskirties: “Lai
mingas tik tas, kurs-dar vaikas 
būdamas, jau gavo žinoti kam 
leistas čionai” ir eilėraštyje “Dai
nių užduotis” į savo' pastatytą 
klausimą atsako : “jie turi dai
nuoti, kad savo dainomis padė
jus sugriauti Tamsos- viešpati-

Taip jau rašė Janonis dar bū
damas Biržų keturklasėj, tebū
damas tik pažangios moksleivių 

(kuopelės narį,u ir dar tiesioginiai 
nesusidūręs su socialistiniu są
jūdžiu. Savo įyri.nęse eilėse Ja
nonis dažnai koypja Su sayimi, ar 
gali ryžtis tokiam milžiniškam 
uždaviniui. Netgi gamtos vaiz
davime, kaip eilėse “Rudenį ant 
kapų”, su giliu poetiniu įsijau
timu ieško savęs: “Žvelgiu su
žavėtas rudens. Apklodami žie
mai tyliuosius kapus, beržai bal- 
tarūbiai jau barsto lapus, ir ru
denio vėjas vis baras piktai, kad 
kliudo skraidyti kapai... Verkiu 
ir jaunystės, blogai praleistos, 
ir krintančių lapų, ir grožės gam
tos..-# (t. pat. 163).

Jau pradinėje Janonio poezi
joje, greta nevykusių kitų pa
mėgdžiojimų ir nenusisekusių 
eilių, iškyla Janonio asmenyje 
didis poetas, persunktas revoliu
cine dvasia, čia slypi jo poetinė 
galia ir originalumas, kuriuo jis 

i prabilo pranašo baisfir į lietuvių 
tautą. Jis buvo gimęs ateities 
poeto if tik ateitin žvelgiant te
galima jį suprasti.

Baigęs Biržuose progimnazi
ją, Janonis persikėlė į Šiaulių 
penktąją klasę, kur greitai pri
tapo prie socialistinio sąjūdžio 
ir įsijungė į politinę .veiklą, čia 

į jo revoliucinė aistra* prasiveržė 
audronašos balsu: “Kais/ vargo 
retežį nedrįsta mimeati, tas ląjs- 

■ vąs nekuomet nebus”. Jis skel- 
* bia darbininkams Rątechizmą,1 
f kuriame išdėstęs dar-bjęinku 

dalią, prabyla kaip revoliucijos 
šauklys: “Geruoju negausim mes 
nieko; mes laimę pasieksim per

nybė, kuriai to meto gyvenimo 
rėmai buvo per siauri, netikę, 
iš kurių jis savo poetine kūryba 
ir vėliau praktine veikla veržėsi 
visomis galiomis”, (psl. 105).

Šiame paskutiniame Jašins- 
ko apibūdinime yra atvaizduo
tas Janonis visame, savo asmė-' 
nybės tikrume ir pilnume, bet 
autorius savo monogradijoj daž
nai nuklysdavo į atplėštas"'nuo 
visumos smulkmenas, kuriose 
pradingdavo Janonio tikroji reik
šmė lietuvių tautai. -

Antra vertus,-Janonio asme
nybė yra žymiai šūdėtihgešnė ir 
sunkiai suprantoma, negu atro
do iš pirmo žvilgsnio. Jis nuo ma
žų dienų domėjosi tautos rąštįją 
ir liaudies dainoinis, protestavo

Į tai Jąšinskas kategoriškai 
atsako; “Jis buve .evoliucionie- 
rius( bet ne šių dienų komunis
tas...” Bet kitose vietose jis nė
ra visai tikras. “Ar Janonis bu
vo bo ševikas?”, klausia Jašins- 
kas ir atsako: “Taip jis toks bu
vo tame priešrevoliuciniame lai
kotarpyje... kai jį, kaip apgau-, 
lingas celkių žiburėlis, viliojo... 
kaip i ealistą, ieškančio tobulos • liojimas ar prielaida 
santva -kos žmonijos gyveni 
me

I.- -i .-

šiandien nuo plaučių vėžio 
•.niršta daugiausia rūkorių, ku-f 
rie surūko daugiau pakelio ei-i 
garėtų per dieną. Beje, rūko-' 
riai turi mažiau- atsparumo ir1 
širdies ligoms.' Pypkės ir eiga 
rų rūkytojai esti tik vieną pro. 
centą saugesni nuo plaučių, 

jama, kati šįmet bus 600.970 lūpos, lięžuvio ir ryklės vėžio, 
naujų vėžio susirgimų. Vienas Girtuokliai — rūkoriai miršta 
milijonas su viršum bus gydo- nuo vėžio ligos būdami tarpe 
mas, o 360.000 mirs. Tai jaudi- 50 ir 60 amžiaus metų, o daž- 
nančios skaitlinės! Tačiau vis 
gi jos mažesnės už širdies smū 
gius!

Dažniausia žmogus seserga 
vėžio liga, būdamas tarpe 30, 
40 ir 50 amžiaus metų. Per pas 
tarųjų kelių metų plaučių vė
žio liga padaugėjo 1400 pro
centų, ir tik nuo cigaretų rū- 20 mėtų susimontuoti, o kar- 
kymo. tais ir'daugiau”.

Moterys miršta nuo vėžio Nūdien gydytojai konstatuo- 
krūtyje, mėšlinėje, yščiuje, ja, jog krūties vėžys praside- 
ovary ir plaučiuose. Vyrai mirs da nuo užgavimo, sutrenkimo 
ta nuo"vėžio plaučiuose, skran arba per didelio krūtų varžy- 
dyje, mėšlinėje, prostatoje ir. mo jaunatvėje. Daugiausia mo 
kasoje. Beja, ateityje moterų terų miršta nuo krūties vėžio 
įnirs daugiau negu vyrų, neš tarpe 40-41 'amžiaus metų. Taip 
nūdien'ir jos surūko pakelį gi ir buiūoje vėžys pradeda for 
.cigar’etų, o dažnai net ir du 
per <įieną. šiandien daug jau
nuolių miršta nuo acute leuke
mia (kraujo vėžys). Surinkti 
statistikų duomenys rodo, kad 
daugis jų miršta pirmiau lp bąi komplikuotas,- sunkūs ir 
amžiaus metų. Daugiausia mo nesėkmingas. Nors šiandien ir 
terų miršta nuo krūties vėžio vartojama apie 40 įvairių vais 
tarpe 40-45 amžiaus metų.

Odos vėžys prasideda nuo

'ĄA' J ' s 'A.r .'žf

Vė:im autorius kruopščiai iš-I 
dėsto visas nelaimingai susiklos- i 
čiusias aplinkybes, kurios pa-: 
stūmėjo poetą žygiuoti tragiš-l 
ku gyvenimo keliu, bet jis nebu
vo ir nėra atsakomingas už visas 
bolševikines pįktadarybes, nes 
žuvo visu pusmečiu anksčiau 
nuo Lenino įvykdyto perversmo. 
Janonis visa savo revoliucine esy- - 
be kovojo už tautų ir visos žmo
nijos laisvę, tad negali būti suta
patintas su Kremliaus naujai iš
kilusiais despotais, bet turi iš
likti savo tautoje tuo pat revo
liuciniu šaukliu mūsų, amžiuje, 
kaip jo būta caristiniais laikais.

Jašinskas, apžvelgęs labai! 
plačią tarybinę ■literatūrą apie' 
Janonį bei jo iškeldintimą į pir- , 
mąsias poetines viršūnes okųp.; 
Lietuvoje, padaro toli įžvelgian
čią išvadą: “Jie (tarybiniai ra
šytojai ir kritikai) turi ant sa
vo pačių užkartą maskolių di- 
džiarusų nacionalizmą, pagal eti- 'prieštaravimą, kai Janonį apibū- 
ketę komunistinį.J.genocidiškai dino sekančiais žodžiais: “Ta- 
galvažudišką. Gm'ikartais jiems j čiau vidiniai savo dvasiniais po- 
ir kyla mintis panaudoti Jano- lėkiais, savo antruoju Aš jis bu- 
nio poezijos ir jo paties revo- < vo labai didingas, plačių ir dir 
liucini kovingumą prieš rusiš- dėlių siekių, gilių minčių asme-

Neretaį būna, kad žmogų nu saulės ultravioletinių spindu- 
kreėia šiurpas, kuomet jis iš- lių nudeginimo. Žmonės, ku- 

i girsta, kad jo giminaitis ar ge- rie turi labai šviesią kūno odą, 
ras įnčiulis ųiirė ouo vėžio. turi būti labai atsargūs su sau 
Dr, Jusliu Stfcip. American Cąn lės spinduliais vasaios metu.

Į cer Society prezidentas, sako Dažnai jie būna pirmutiniais 
'Štai ką: jeigu žmogus rūpintų- odos vėžio ligos aukomis.
si daugiau savo sveikata ir da-

1 rytų kūno ir dantų patikrinimą 
nors karių į metus, jis būtų 
daug saugesnis ne tik nuo vė
žio, bet ir visų kitų ligų.

Nūdien vėžys pasiima vis di 
dėsnį ir didesnį skaičių gyvy- 

jaunų ir senų. Pranašau 
kad šimet bus

(Komentarai)
kus neo-imperialistus, pasislė- 
Įpusius po komunizmo kauke?
Gal? Tačiau sunku tikėti, kad iš 

i dabar esančių rašytojų ar poetų 
I tarpo atsiras antras Janonis, o 
! vienok ateity vieną dieną toks 
i sušvis! Lietuvių tautos laisvės 
i dvasia nemari ir nenužudoma”. 
(psl. 162). k

Šioji autoriaus gili įžvalga bu
vo mesta prabėgomis, kaip spė- 

prie ku
rios daugiau negrįžo. Toks Ja- 

•t negalėjo įsivaizduoti ‘ šinsko nusistatymas išplaukia iš 
prasti to, kuo patapo bolše-ijo pažiūros į Janonį, kaip poe- 

vikai. pagrobę valdžią Rusijoje

tų kitokiam' vėžiui gydyti. Ta
čiau vaistai gelbsti tik lūrtą pro 
centą. Dažniausia jie tik skaus 
mą aptramdo ir ligonį padaro 
ramesniu. Beja, gerybinį aug
lį galima pagydyti, bet ne pik 
tybinį .auglį — vidaus kūno. 
Nors ir vartojamas radijam 
gydymas ir chirurginė operaci
ja — neduoda teigiamų' sėk
mių.

Manding, kiekvienam būti- 
ną padaryti viso kūno, burnos 
ir dantų patikrinimą nors vie
ną kartą į metus. Gydytojas, su 
itadęs žaizdą, auglį ištirs, ar 
auglys yra piktybinis ar ne.
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tą ir revoliucionierių: “Galima 
įvairiai vertinti Vaidilos Ainio 
poeziją: kelti į padanges jo su
kurtus revoliucinius ir visuome
ninio pobūdžio eilėraščius (kas 
dabar Lietuvoje ir daroma)... 
tačiau, kalbant apie Vaidilos Ai
nio poezijos išliekamumo vertę, 
turėsime pripažinti, jog toji ver
tė glūdi jo lyriniuose eilėraščiuo
se ir gamtą apdainuojančiuose 
kūriniuose”, (psl. 45).

Tolimesnėje savo monografi
joje autorius aiškiai suskaldo Ja
nonį į poetą ir revoliucionierių, 
apgailestaudamas kam būdamas 
pašauktu tapti didžiu. lietuvių 
tautos dainiumi, pasuko į apgau
lingą revoliucijos kelią. Jašins
kas rašo: “Bendro pobūdžio ei
lėraščiuose Janonis paprastas, 
kuklus, švelnus, sentimentalus, 
vaikiškai žaismingas, o revoliu
ciniuose žingsniuose tvirtas, drą
sus, atkaklus, į kovą šaukią vai
dila — vadas”, (psl. 134).

: Jašinskas dar labiau įkrenta į

- "A

O«l>*rHni» Li«tuvo» Sulcolchorintuose toriuose eufla velstybiniei obuolį*!, o ietie žole p*iioje
karves.
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Nekaltai pradėtosios Marijos 
lietuvaičių seserų vienuolyno so
dyboje, Putnanio apylinkėje, šią 
vasarą viskas vibravo sidabri
nės šventės džiaugsmu!

1976 m. rugpiūčio 15 d. suėjo 
25 m. nuo duotų įžadų būti vie
nuolėmis: Kongregacijos vado
vei seseriai Marijai Margaritai 
Bareikaitei, Marijai Klementinai 
Kazimierskaitei ir Marijai Pau
lei Savickaitei. Ta pačia proga 
pirmuosius įžadus davė ir jau
nutė sesuo Teresė Lukaitė.

Iškilmės prasidėjo Nekalto 
Prasidėjimo labai gražioje vie
nuolyno koplyčioje, kuri yra iš
puošta senoviškai romėniško sti
liaus. piešiniais ir dail. K. Var
nelio langų vitražais, vaizduojan
čiais šv. Marijos įvairius pa
veikslus.

Šv. Mišias koncelebravo vie- 
nuoyno kapelionas prof. kun. 
Stasys Yla, asistuojant kun. Dr. 
Valdemarui Cukurui ir kun. Jo
nui Kidykiui SJ. Labai gražų, 
turiningą pamokslą, tų neeili
niu iškilmių proga, pasakė kun. 
StJ Yla. • ' ■

Vargonavo sesuo Teresė ir va
dovavo gerai išmokslintam, .gra
žių balsų seserų chorui; O kai 
jos pradėjo giedoti visų maldų 
maldą, garsioje Juozo Gruodžio 
kompozicijoje “Tėve mūsų”, 
spontantiškai įsijungė į giedo- 
jiftią ir visi perpildytoje koply
čioje buvę svečiai. Gale paki
liai praskambėjo kongregacijos 
himnas.

Laike pamaldų vyko jubilia
čių atnaujinimo pažadai ir to- 

; liau tarnauti Dievui, ir jaunuo
lės Teresės Lukaitės priesaika 
bflti'vienuole.’

Kitais metais tokią priesaiką 
duos naujokė Stasė Normantai- 
tė ir dar viena jaunuolė Cecili
ja'Bosaitė, pasiryžusi stoti vie- 
nuolynan, kurią tėvas Jurgis Bo
sas su sūneliu Jurgiu, atvežė net 
iš Škotijos ir paliks vienuolyne.

Po pamaldų visi vykome au
tomobiliais į Matulaičio namų 
salę, pavadintą Panevėžio vys
kupo Kazimiero Paltaroko var
giu, vaišėms ir solenizančių pa
gerbimui.
t'Labai graži, didelė šviesi sa
lė buvo pilna pristatytų ilgų sta
lų. Prie jų susėdo apie 2OO.sve- 
čių u dvasiškių, giminių, vienuo
lyno rėmėjų ir iš tolimųjų JAV 

' .-miestų ir • Kanados suvažiavu
sių. Stalai" buvo šventiškai ser
viruoti, jų galus puošė milžiniš
ki keturkampiai menijkai de-

koruoti tortai, pačių seselių pa
gaminti. , 4

Matulaičio namų kapelionui 
kun. Vytautui Zakarui paskai- ( 
čius inyokaciją, sekė iškilmin-l 
gųjų pietų vardo >verti, labai 
skanūs patiekalai, kuriems la
bai tiktų brangūs vynai ir prie 
ledų su tokiais tortais šampa
nas.

Bet šiame seserų vienuolyne, 
svaigiųjų gėrimų, nors ir labai 
“taurių”, šeimininkės vienuolės 
pačios negeria ir jais savo sve
čių nevaišina.

Ir be jų, svečiams besiyaiši- 
nant, salėje ūžesys buvo linksmu
mo pilnas ir garsios šnekos ir 
linksmas juokas vos apsirami
no tik tada, kai buvo paskelbta, 
kad toliau seka solenizančių ne
gerbimas, kuriam vadovauti, bu
vo pakviestas *

Prof. Česlovas Masaitis.

Pirmuoju sveikintoju buvo 
Viktoras Vaitkus iš -Waterburio 
— seserų rėmėjų valdu. Toliau 
sekė: Lietuvių -Bendruomenės 
Putname'vardu pirmininkas Vy
tautas Abromaitis, tikroji se
suo vyresniosios, sesers Marga
ritos — Marija Remienė,' Jauni- 
mo*-štovykĮų bendradarbė Indri- 
ga Bublienė,, kun. Jonės Kidy
kas SJ, skautų vardu — Lilė Mi- 
lukienė, tikroji- sesuo Montrea- 
lio vienuolyno vyresniosios se
sers Paulės — šeimos vardu — 
Izabelė žmuidzinienė, ji dar pa
deklamavo ir. vieną eilėraštį, ir 
savo vardu sveikino E. Kardie- 
lienė.. ' , ■

Solistė Elena Blandytė. iš Či
kagos pasveikino ..padeklamuo
dama B, Brazdžionio eilėraštį 
“Garbės himnas” ir padainavo 
liaudies dainų- ir keliasr laisvų 
kompozicijų dainas.

Man patinka dainininkė E. 
Blandytė ne vien tik. savo gerai 
skambančiu mecosopraniniu, pil
no diapazono balsu, bet mane 
žavi ir jos didelio jausmo ir, sub- 
tylumo interpretacija pildant 
kūrinius. Jausmo nenuspalvintas 
balsas skamba lyg plienas, lyg 
skarda ir praranda kontaktą su 
klausytoju, nepaliesdamas jo 
jausmų. Gaila tik, kad ši puiki 
salė neturi reikalingos koncer
tams akustikos.

Visi sveikinto j ai * solenizan- 
tėms ir visoms seserims dėkojo 
už lietuvišką vaikų auklėjimą', 
už senų žmonių globą ir už jų 
priežiūrą ligoje, už visus gerus 
darbus globojant žmones, ištik-

, navo kupletus (spėju sukurtus neturįs jokio noro keisti nuomo- 
I ponios Augienės) apdainuodą-I nę vien tik tam, kad surinkus 
mos savo ekspansyvią vienos sa-'. daugiau balsų. Manoma, kad tai 
vaitės kelionę ir viešnagę Bau-J yra silpnoji Carterio pusė, ku-
dondvaryje, aplankytą Kenne- 
hunkportą, pačios save ir vasa
rotojus. Kupletai svečius pra
linksmino ir tuo buvo linksmai 
atsisveikinta su klausytojais.

___ *',u0 Pas*Musiųjų dar vasaro- 
m. * UM ti, atsisveikino čikagietė Elena

V ?IH Abelkienė. Palinkėjusi laimin-|
kĮOHĮ . \ lį4'“■■■C“ i ■ £°s kelionės ir apgailestaudama

C viešnių išvykimą, reiškė susi-
- sK “į; rūpinimą, kaip čia reikės dabar

priprasti prie Raudondvąrio 
a H r šventos ramybės,

' - ■ • Atsisveikino ir sesuo Marga-
\ ž t ' iSBBag rita pasidžiaugdama, kad sida-

" WHI Į^ray1 1 brinė šventė dar tęsiasi kaip kad
- j '* '• •' jSII L - Imdavo Lietuvoje vestuvės — vi-

•7;• ' są savaitę.' Ji nuoširdžiai
Kansas City mieste vykusi respublikonu partijos ‘konvencija išrinko prezidentą dėkojo visiems iš taip toli

Gerald Fordą partijos kandidatu, prezidento pareigoms, o sen. Robert Dole — vicel vykusiems tą Šventę Švęsti,
t prezidento pareigoms. Prezidentas Fordas labai gerai žino Lietuvos pavergime eiga,

o sen. .Dole kalbėjo* Amerikos Liotuviy Tarybos sukviestoje konferencijoje Čhicagos Sekė pačių ponių rėmėjų
centre. Abiem pavergtos Lietuvos reikalai yra pažįstami. ruoštos vaišės SU stipriu rau-

~ 1 1 ---- - —------- -- - -------- - ■ i donų vynu. Besivaišindami įsi-
tus nelaimių ir visokeriopai pa- kagiškės seserų nuoširdžios re- Juo mus vaišino inžinierius Tri-' linksminę svečiai ilgai dar dai- 
dędant jiems. - f Įmėjos,-^šannios ponios: sesers makas. O tas šampanas! Nepū- navo lietuviškas dainas ir virš

Solenizantės buvo apdovano-1 Margaritos tikra sesuo Marija tų jis šampanas, jei išgertas ne- visų balsų skambėjo kun. Vy-j 
tos sveikinimų vokais ir daugy- Remienė, zjnoma visuomėninin-' sukeltų tavyje linksmumą, šie- tauto Zakaro skambus, gražaus 
be dovanų, kurios buvo sudėtos ką ponia Ona Gradinskienė, ra- kiantį patį dangų! Ir iš mano tembro aukštas tenoras. Kada 
ant stalų bibliotekoje centrihia- ( šytoja Danutė Augienė-Lipčiū- trislešimties vakarų, šis šampa- tik aš girdžiu jį dainuojant, vi- 
me seserų name. i tė (nesenai išeidusi puikią vai- no vakaras buvo pats džiaugs- sada ta pati mintis neduoda man

Atsiliepiant į sveikinimus, 
kalbėjo sesuo Paulė ir vyres
nioji sesuo Margarita. Jos abi į 
dėkojo visiems svečiams, gimi
nėms ir visiems,-kurie joms pa
deda ir remia jų lietuviškus dar
bus. Sesuo Margarita dar pa
dėkojo ir labai įvertino darbus Pilnas gyventojų mūsų ”Rau- 
besikūriančio vienuolyno pirmų- .dondvaris”, lyg tas bičių avilys, 
jų vadovių — seserį Aloyzą, ir ūžė, dūzgėjo, šnarėjo, klegėjo 
seserį Augustą, kurios labai(vi3j savaite - buvo unasma: klamatore E!ena glaudyto pra- 
daug dirbo, kad penuolyms tap-, O vieną vakarą Raudondvario dėti koncerta. pradžioje pa. 
jų tokiu, koks jis'šiandien yra. valdovė sesuo Rita suruošė vi-

Kansas City mieste vykusi respublikonu partijos 'konvencija išrinko prezidentą 
Gerald Fordą partijos kandidatu prezidento pareigoms, o seru Robert Dole — vice^ 
prezidento pareigoms. Prezidentas Fordas labai gerai žino Lietuvos pavergimo eigą, 
o sen. .Dole kalbėjo Amerikos Lietuviu Tarybos sukviestoje konferencijoje Čhicagos 
centre. Abiem pavergtos Lietuvos reikalai yra pažįstami.

dedant jiems. • t Įmėjos, šaunios ponios* sesers makas. O tas šampanas! Nepū-
Solenizantės buvo apdovano- Margaritos tikra sesuo Marija tų jis šampanas, jei išgertas ne-

kams knygą, žavingai iliustruo- 1 mingiausiai! Ačiū inžinieriui 
tą dail. J. Paukštienės), miela ~ 

.solistė Elena Blandytė ir visuo-
1 j menininkė P. Kazlauskienė. Ki

ta grupė Čikagiškių: Viktoria 
Orentienė, Paulė Dambrauskienė 
ir p. Juknevičius grįžo namo.

buvo linksma!

Trimakui!
Atsisveikinimo vakaras

- rugpiūčio 19 d. buvo suruoš
tas pačių išvažiuojančių čikagiš- 
kių ponių. Marija Reinienė, pa
sveikinusi susirinkusius ir ju
moristinėje formoje aptarusi iš 
visų pusių vienos savaitės savo 
viešnagę, pakvietė solistę ir de-

pa-

ri atstums daugelį tikinčių rin
kikų. Antra vertus. Carterį re
mia darbininkų unijos. Tai yra 
jo Etų.'riuji p^ ė.

Vos pasibaigus respublikonų 
partijos suvažiavimui Kansas 

i City, apklausinėjimų statistika 
i parodė, kad Carteris lllinojuje 
įgalėtų surinkti 52'< rinkikų bal
sų, o prez. Fordas vos 48'i. Skir
tumas nėra jau toks didelis, ku
ris dar gali keistis į vieną ar ki
tą pusę. Bet Carteris jau dabar 
būkštauja ir kviečia demokratus 
būti vieningais, nes jo paties žo
džiais tariant, Illinojaus rinki
mai yra svarbūs, jie gali nusver
ti visą rinkimų laimę.

pa-1 Prezidentas priėmė

ramybės: ir kodėl jis neatėjo i 
konservatoriją?

: LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti,' iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be*, 

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

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį -liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge- 

• lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
lino adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608.

Oficialioji dalis buvo baigta 
visiems sugiedojus “Marija Ma
rija”. y , č

Tarp besiskirstančių, įsvečių 
galima buyo. susitikti daug pa
žįstamų šenai bematytų ir aš 
džiaugiausi sutikusi' Lietuvos 
valstybines operos vyriausią m ti
sų dirigentą. Vytautą Mari josiu 
su ponia, ir pasveikinti jį su pir

mąja jo sukurta lietuviška ope
ra.. . • ■. < išį

Iš čia nuvykome kpplyčion pa
skutiniam palaiminimui ir buvo
me pakviesti bibliotekon pasi
žiūrėti dovanų. Jų buvo labai 
daug ir- Įvairių.' Didžiausia do- 
Vana nuo čikagi^kių-rėmėjų, 
dail. P. Paukštienės didelis pa
veikslas (aliejus) “Madona su 
kūdikiu”. •

Iš, čia, tą karštą vakarą, visi 
atsiradome vėsiame rožėmis /• ' - v- ’ -
•kvepiančiame parke prie mėly
nai apšviesto fontano ir baigda
mi švęsti tą nepamirštamą Sida
brinę šventę dar ilgai, ilgai čia 
dainavome lietuviškas dainas.

Sidabrinė šventė dar tęsiasi

Pasiliko čia dar vienai savai
tei su mumis pavasaroti ir či-1

. . - . deklamavo Vytauto Mačernio
siems svečiams ir savo vasaro- še§tąją ir pati gau akom_ 

panuodama padainavo keletą 
liaudies .dainų. Padeklamuo-

Carteris kviečia 
būti vieningais

ČIKAGA. — Besilankydamas 
Čikagoje demokratų partijos 
kandidatas į prezidentus, kvietė 
demokratus būti vieningais. 
Kandidatas Carteris numato, kad 
Illinojaus valstijoje rinkikai ga
li pasisakyti už respublikonų par
tijos kandidatą prez. Fordą, 
imant dėmesin Carterio neaiš- 

ikią padėtį abortų klausime, jo

jautiems giminaičiams vakaro
nę. Adomo Galdiko galerija, iš
putota ją. brangiais paveikslais, ... .
grfižiais baldais, lietuviškomis ta Nelės Mazalaitės “Gyvenimo ’ nenorą uždrausti abortus kon- 
juostomis,- lėlytėmis ir paduš- legenda“, šiam linksmavakariui | stituciniu priedu.
kaltėmis. Koncertams rojalis (buvo per liūdna, perilga ir at- 
įr spalvuota televizija. Patogiai • rodė ne tokiam vakarui skirta, 
foteliuose susėdusius svečius, se
suo Rita;'maloniai pasveikinusi, 
pakvietė pradžioje pasiklausyti 
koncerto, kurį ir pradėjo poetė 
sesuo Ona Miklaitė, nesenai iš
leidusi savo poezijos rinkinį. Ji 
Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos narė,, (centras Romoje) 
puikiai valdanti lietuvių kalbą, 
artistiškai paskaitė Žilinskaitės 
keletą feljetonų; Nustebau, kad 
ji • nelankiusi dramos studijos, 
skaitė kaip tikra dramos aktorė.

Sekė jaunuolė Zita Babickaitė 
gitara sau pritardama, maloniai 
skambančiu balsu, padainavo ke
letą dainų ir baigė koncertą J. 
Žmuidzinienė — paskaičiusi ge
ra interpretacija iš V. Putino 
ištrauką “Sukilėliai” ir “Vestu
vės”.

Pasibaigus tam trumpam li
teratūros koncertui, sekė sesers 
Ritos vaišės su geru šampanu.

Ir Danutės Augienės paskaity
ta savo kūrybos atkarpa, mino
riniai praskambėjo užuomina 
kiekvienam, apie neišvengiamą 
Matulaičio namų gyventojų liūd
ną likimą.

Bet už tai koncerto pabaiga 
atsirado savo vietoje, kai visos 
čikagiškės ponios, choru uždai

Čikagos mero Daley suorga
nizuotas didžiulis paradas Car- 
terio garbei ir jo reklamai, su
traukė daugiau kaip 100,000 da
lyvių bei’ žiūrovų. Bet jų tarpe 
matėsi plakatų priešingų Car- 
teriui ir reikalaujančių uždrausti 
abortus.

Pats Carteris viešai pasisakė, 
kad jis neparems konstitucinio 
priedo, draudžiančio abortus. Jis

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Fordas šio rugsėjo 8 d. 
priėmė Amerikos lenkų lyderius, 
iš anksto perspėdamas, kad “kal
bėtų tik naminiais (vidaus) klau
simais’’. Prezidentas pats tik sy
ki nukrypo i užsienių reikalus 
“dešimtą kartą” paneigdamas, 
kad jokia “Sonnenfeldo doktrina 
neegzistuoja kaip JAV užsienių 
politikos dalis”.

Kaip buvo plačiai skelbiama, 
JAV valstybės departamento di
plomatams buvusi pateikta Hel
muto Sonnenfeldto “doktrina”, 
kad JAV nėra priešingos Rytų 
Europos organiniams įaugimui 
į SSSR. Prezidentas lenku ly
deriams pasakė, kad savo pažiū
rą į politiką Rytų Europos klau
simu jis išdėstys vienoje savo 
rinkiminėje kalboje.

Pasikalbėjimas su preziden
tu dalyvavo Amerikos Lenkų 
Susivienijimo pirmininkas Ma- 
zewski, Kobelinski, lenkų Chi- 
cagos dienrašžio ‘?Dziennik 
Związkowy (Zgoda) redaktorius 
Jan F. Krawiec, Robert Lewan
dowski, Dennis Voss ir kongres- 
manas Edward J. Derwinski.

o Prancūzijos Akademija 
ruošė gramatiką net 297 me
tus: nuo 1635 iki 1932 melų. 
Išspausdinus tą 263 pusi, vei
kalą, rasta 50 klaidų.

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

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

žole užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $L50 čeki 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: " ~

RIMTA KNYGA — GERI AUSI A DOVANA 8 
Na'uflcnoM galima gauti puikiu knygy, kurio* pa pu o J bat kokią 

knygų tointa ar lentyną.
Aiakiandras Pakalnižkls, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų, » 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- « 
manas. 367 psL Kaina $5. > '!

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

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

Prof. Vacį. Blrffika, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir- » 
lėliais — $2.00; H dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais_____________________ ___ —- -----------*2.00 '[

Henrika* Tome* — Tamašamkaa, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. |
Pakalnės Ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu- į 
stracijomis ir dokumentacija. 336 ps1„ kaina $6. S

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

Janina NarOnš, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima J
170 p«L --------------------------- ------ ---- ------------------------$3.06 j

M. Gudeli*, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 232
. ' pualaplai __________ 1--------------------$3.00 »
Knygas užsakant reikia pridėti 23 et pašto išlaidoms. «

NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmin.., A KISS IN THE DARK. PlkantiSkq Ir Intymią nootyH. 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $250.

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

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas gahma įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki v 
piniginę perlaida.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted 8L, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100 1739 South Hoisted Stnei, Chicago, HL 60608

Taupykite dabar
pas mus

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės . ben
druomene ir parūpina fondus namam s įsi

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos Ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

» — NAUJU wo 1, CHICAGO 1, ILL.— Monday, September, 13, 197ff

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

7%%

UNIVERSAL:
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

įstrigta 1923 metafa. .TEL. 421-3070

Ištaiko* ptetnoM kiemas automobiliams pastatytL
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Primena užmirštuosius

« a * I
a*.

Amerika Marso planetoje jau so struktūrą viduje; 
turi du savo pasiuntinius Vikin
gą I ir Vikingą II, kurie dar
buojasi per 4,000 mylių atstu 
nuo vienas antro — pirmasis va
dinamoje Chryse dykumoje, ant
rasis Utopia pavadintoje lygu
moje, kaip iš visko matyti, taip 
pat dykumoje. Vikingas I atli-' 
ko svarbiausią įžanginę pareigą 
tvarkingai nutūpdamas ant 
Marso akmenuoto paviršiaus ir 
Pasadena, Kalifornijoje savo ba
zei atsiųsdamas pirmąsias aiš
kias foto nuotraukas, net spal
votas, pirmuosius visoje žmoni
jos istorijoje vaizdus iš kitos 
panetos. Tų vaizdų jau matėme 
viename kitame laikraštyje ar 
žurnale, bet jų galėtų būti daž
niau ir daugiau.

Apie Vikingą I kalbama arabų 
priežodžiu, kad “mauras savo 
padarė, mauras gali sau eiti”, 
nors visiškai be darbo nė Vi
kingas I ten nesėdi. Bet Pasade- 
nos mokslininku visas dėmesys 
ir tikėjimas šiuo metu yra sų- 

] koncentruotas į Vikingą II, kurs 
: ypatingą dėmesį dabar kreipia į 

Marso “žemės” drebėjimus. Iš 
tų drebėjimų mokslininkai ga
lės apytikriai atspėti apie Mar-

Andrew Greeley, labai konservatyvus ^Chicago Tribu
ne bendradarbis, praeitą ketvirtadieni parašė lietuvių 
tarpe susidomėjimą sukėlusį straipsni ‘’Europos už
mirštieji žmonės“ Savo straipsnio pagrindan jis paėmė 
vieno liberalinės kataliku tendencijos žurnale The Com- 
monwealt pasirodžiusius du straipsnius apie persekioji
mus komunistų pavergtoje Lietuvoje ir įvėlė paskutiniu 
metu vėl velkamą viešumon tariamos neapykantos klau
simą tarp lietuvių ir žydų. Sakome tariamą todėl, kad 
niekad tarp lietuvių tautos ir Lietuvoje šimtmečius gy
venusių žydų nebuvo tos neapykantos, kurią paskutiniu 
metu suinteresuotieji žmonės bando kelti, o jeigu buvo 
tarp vienų ir kitų nesusipratimų, tai buvo mažos grupe
lės vienos ar kitos tautos žmonių sukėlusių nesusiprati
mus. Žurnalistas Greeley yra kovotojas, jis moka klau
simą kelti visu aštrumu ir naudoja kovojantiems žurna
listams pažįstamas priemones.

Lietuvių tarpe sukėlė susidomėjimą Greeley straip
snis, nes jis atėjo tokiu laikotarpiu, kai daugelis lietu
vių buvo pasipiktinę Chicago Tribūne dėmesio nekreipi
mu Į paskutinę savaitę Chicagoje suruoštą lietuvių tau
tinių šokių šventę. Chicagos amfiteatran susirinko virš 
10,000 lietuvių, atvažiavo prezidentienė Fordięnė^- o di
dysis dienraštis tiktai keliomis eilutėmis užsiminė apie 
Įvykį. Lietuviai buvo pasipiktinę, užtat jiems labai pati
ko, kai žurnalistas Greeley tame pačiame dienraštyje 
prabilo apie lietuvius, kaip užmirštuosius žmones.

Lietuviai ir nelietuviai žavisi gražiai suredaguoto
mis prieš okupantą kovojančių lietuvių katalikų žygdar
biais, parodyta stipria valia, dideliu pasiryžimu ir dar 
didesniu pasiaukojimu. Netenka stebėtis, kad kronikas 
priminusio žurnalo straipsniais susižavi ir žurnalistas 
Greeley. Lietuviai katalikai yra didvyriai, jie veda žūt
būtinę kovą prieš okunpantą. Kun. Zdebskio pareiški
mai teisėjams istorikų bus cituojami. Nebus užmirštas 
ir jo protestas, kai Minsko plente be jokio pagrindo jam 
buvo atimtas automobilis. Amerikos lietuviai tik stebisi, 
kad katalikai noriai pasiskaito pačioje Lietuvoje kovo
jančių katalikų gražiai aprašytus kovos gestus, bet kai- 
kurie yra linkę abejoti lietuvių tautos, jų tarpe ir kata
likų naudojamais kovos metodais.

Lietuvos gyvenimą sekantieji žmonės žino, kad prieš 
okupantą kovoja ne tik lietuviai katalikai, bet ir kitų ti
kėjimų lietuviai. Kovą prieš okupantą veda ir netikin
tieji. Lietuvių protestantų, liuteronų, indiferentų ir ag
nostikų yra komunistų kalėjimuose ir prievartos darbo 
stovyklose. Jų skaičius gali būti mažesnis, bet vis dėlto 
negalima jų išskirti. Vienas kitas nustebs, kad prieš oku
pantą rusą yra nusiteikę ir kaikurie Lietuvos žydai. Ku
rie gali — bėga į užsienį, o kurie negali — žingsniuoja 
koja kojon su kovojančiais lietuviais. Kronika, gerokai 
išpūsta visų Amerikos lietuvių pinigais mokama propa
ganda, bando sudaryti įspūdi, kad kovoja tiktai'kroniki
ninkai, bet lietuviai žino, kad kovą prieš okupantą veda 
visa pavergta Lietuva.

Žurnalistas Greeley, rašydamas apie Europos užmir
štuosius žmones, turėjo galvoje artėjančius rinkimus. 
Tai parodo, kad Pabaltyje gyvenantieji lietuviai yra už
miršti, bet Amerikos lietuviai rūpi ne tik politikams, bet 
ir kartu su politikais dirbantiems žurnalistams. Straip
snio pabaigoje Greeley klausia, kada Jimmy Garteris 
pasisakys apie Lietuvą? Jis laukia, ar kartais katalikai 
nesudarys komiteto Jimmy Carteriui išrinkti. Kad toks' da, bet visa Amerikos spauda lietuvius skaito tokiais pa- 
dalykas yra galimas, rodo Chicagos kardinolo Cody ne-fČiais žmonėmis, kokiais yra tie “rinktiniai”, jeigu tokių 
susipratimai su miesto meru Daley. Abu katalikai, abu yra. Visi yra JAV piliečiai, visi tur lygias teises; Tik ne 
yra vienodos nuomonės apie nėštumo nutraukimą, bet 
jiedu neranda bendros kalbos dėl demokratų kandidato 
Carterio. Jeigu kard. Cody bandys atskirti katalikus 
nuo demokratų, tai su kardinolo politika nesutinkantie- būti gerų nes abiem mažom.tautom gręsia tas pats sovie- 
ji katalikai gali sudaryti komitetą Carteriui išrinkti. tinės imperijos pavojus. ’ Abi privalo derinti savo jėgas,

Kandidatas Carteris dar nepasisakė Lietuvos klau- kad tą kovą laimėtų ir laisvėje galėtų tarpti. / ;
>

VIKINGO n VEIKLA MARSO PLANETOJ
Tikėjimas Marse sutikti marsiečius pradeda išblėsti’!^J Pietvakarius nuo Vikingo

Kartu su 20 valandų trukusio
Abudu Vikingai, yra aprūpin- Marso1 drebėjimo laukimo pra- 

ti seismografais, tai yra tokiais nešimu, Vikingas iš Utopijos at- 
jautriais prietaisais, kurie re-.siuntė ir pranešimą apie Marso 
gistruoja kad ir mažiausią su-1 orą, kurs Ūtopijoj yra truputį 
drebėjimą. Vikingui į jo seis- šaltesnis kaip Vikingo I bazėje, 
mografąs per aukšti sugedo, dėl- būtent temperatūra dienos me
to nieko negalėjo pranešti paša- (fu 35 laipsniai žemiau nulio pa
dera!. Vikingo II seismografas I gal Fahrenheit ir 128 laipsniai 

minus nakties metu, šaltoka! 
laukia drebėjimo. Patkrinus nu- Cinkingas H dar pranešė’, kari 
statyta, kad Vikingas II yra nu-, 
tūpęs ant raudonosios planetos 
paviršiaus pilnoje tvarkoje ir 
visi jo “organai” funkcionuoja.

Marso projekto vedėjas James 
Martin patvirtino, kad visas Vi
kingo II mechanimas veikia nor
maliai. Vikingo .H atsiųstieji 
Marso vaizdai rodo plačius pla
netos akmeninius plotus, kurių 
spalva yra raudona, bet dėlto ko 
stebėtis, nes jei “skraidančių 
lėkščių”- orlaiviais atskridę ko
kie “marsiečiai” nusiuntė foto 
nuotraukas iš Alabamos, _ tai 
“danguje vyrauja nuomonė, kad 
visa Žemės planeta £yra raudo
na. Vikingo II nuotraukos Mar
so “dangų” rodo esantį blyškiai 
rausvai oranžinės spalvos. Vi
kingo II gautos spalvos yra be
veik tos pačios, kokias ir Vikin-

nesugadintas ir “ausis ištempęs”

pirmąja dienąjpūkšnojo “švel
nus" nepastovus vėjelis”.

“Mes neturime jokios idėjos 
'kaip dažnai įvyksta Marso drebė
jimai ir ar bendrai įvyksta”, pa- 
įsakė Massachusetts Technologi
jos Instituto seismologas Tpksoz 
Nafi. dėlto negalime dar pa
sakyti, ' ar Marsas yra tylus — ■ 
ramus kaip mūšų Mėnulis, ar yra 
“gyvas” ir veiklus, kaip mūsų' 
žemė. Dar truks mažiausiai sa
vaite ar dvi, kol mės galėsim da
lykus matyt savo akimis'. Tuo 
tarpu vyksta faktų derinimas”, 
pasakė Nafi. J. Pr.

. (Tęsinys)
Kubiečiai; labai triukšmingai 

praėjo nešini didelį guščią vė
liavą, keletą plakatų. Viename 
plakate rašoma, kad Fidel Cas
tro išžudė 20,000 ir 80,000 laiko 
kacitose, nepritariančių jo įves
tam režimui.

Norint išnarplioti visą šitą 
abrakadabrą (lotynų abracada
bra), tenka šiek tiek pakombi- 
nuoti. Žodis guščią,. manau, reiš
kia... gulščią, o šiuo žodžiu, vėl 

įspėju, norėta nurodyti, kad vė
liava buvo neprpitvirtinta prie 
stiebo ir dėl to, turbūt, neplevė
savo.. o nebent bangavo, būda
ma ištiesta už galų horizontaliai. 
Nešinas, o dėl to ir nešini, ne 
ką, o kuo. Todėl: ...nešini didele 
horizontaliai ištiesta vėliava ir 
keletu plakatų. Kacetose —■ do
vanotina, tai bus, tur būt, ko
rektūros klaida, nebent auto
rius mano, kad ne kacetas, o ka- 
ceta, nelyginant kasetė... žodžiu; 
visas šis sakinys — tikras .li
teratūrinio meno kūrinys!'

Be to vėliava — moteriškos 
giminės. ' .

. ■ • O;'

Viešėdami Chicago  j e aplanky
kite maisto ir likerių krautuvę.

Lietuviškai likeris’ — tai ang- 
liškai (paimtas iš prancūzų kai-‘

p^ .aKoHolims'gėrimas. Juk! 
skelbime nė vien tik tie saldūs ' 
gėrimai turimi galvoje! Taigi, 
tie “likeriai’; dėj^■ sukurti pa- i

. t. Tikslaus formulavimo, 
arba, pagal dabartinį mūsų vi
suotinį žargoną, tikslios formu- 
lacijos (!) malonumą palieku 
mūsų ponams kalbininkams, ra
šytojams ir žurnalistams — var
tosenos kriterijas žodžiams' gra
žu ir gražiai, gera ir gerai, sma
gu ir smagiai (ir t. t.) bus net; 
ir jiems pravartus. O gal net 
ne net, o ypač pravartus. Taip 
pat patariu suformuluoti krate
ri ją žodžiams ypač ir ypatingai 
atskirti. •

štai keletas (žinoma, ne kele
tą kaip kad, deja, rašo’ — ir sa
ko — bent 8Q% tautiečių) pa
vyzdžių, kurie palengvins' kri
terijų sudarymą.

Aš mėgstu lietuviškus valgius, 
o ypač koldūnus. Jokiu būdu 
negali čia buri ypatingai! O štai 
patys koldūnai kariais gali būti 
ypatingi; t. y. ne tokie, kokie' 
paprastai kad būna.

Lengva peršalti rudenį ypač; 
jei dienos lietingos. Jokiu būdu 
'ne ypatingai, jei... . /

Jis tą dainą sudainavo ypa
tingai (t. y. ne taip, kaip kiti).

Petras geras sportininkas, 
ypač geras bėgikas.

Tenka Jmrtąis girdėti :
LieruvisKai iixens — tai ang-cur,. .. . v-,, .- <•—>

ffikai (paimtas iš princūzy kai- 
bosi) !Wur. t. y. saldus ir kva-!• , -r. . - -- ‘kydavoanuomętų Manjampolė-

r. .1.. .
1 _x— Kaip toį krautuvėj eyiskąs
• brangiai!' /Pridurkite kįainuoja

kaip'apsčiau!) ,-1, y reiškia iŠ" 
Viso svaiginamuosius gėrimus!

j uk gražiai skamba ?!

Didėja švietimo

giau? negu manyti, kad vottmė- į&fc 
tras ir voltametras yra tas pats! 
Blbgiari dėl to, kad beveik visi 
tautiečiai mėgsta likerius ir nė- 
likėrius, o šū' voltamėtfaiš ir 
voltmetrais kankinasi tik spe
cialistai, kurie’žino; kuo tid daik
tai skiriasi, ė '. r i. ..-,

y

Žinoma, turi būti “Nėvišados;

O ir A! čia dažnokai suklum
pama,- gat dėl to,- kad mariams; -

simu, bet jo pasirinktas viceprezidentas Moridalė buvo 
. Chicagoje ir spaudos atstovams pasakė, kad nei jis, nei 
Jimmy Carteris nesirengia keisti JAV pažiūros į .sovie
tų aneksiją Visos iki šio meto buvosioš JAV administ
racijos Lietuvos, Latvijos ir Estijos-prijungimo prie So
vietų Sąjungos nepripažino. .Sen. Walter Mondale. pats 
pasirašė rezoliuciją, patardamas visiems senatoriams už 
ją balsuoti. .Rezoliucija primena visam pasauliui; kad 
JAV sovietų aneksijos nepripažįsta. Panašiu rezoliuciją 
priėmė ir JAV atstovų rūmai, šis JAV kongreso nuta
rimas yra privalomas ne tik JAV prezidentui,- bet ir 
Valstybės Departamento sekretoriui. Sen-. Mondale tvir
tino, kad kandidatas Carteris, jeigu būtų išrinktas,, pri
silaikys dabartinės politikos ir sieks laisvės pavergtiems 
Rytų Europos tautoms. Reikia manyti, kad Jimmy Car
teris taip pat padarys pareiškimą Lietuvos ir kitų rusų 
pavergtų tautų reikalu. Iki šio meto jis neturėjo progos 
šio klausimo giliau pastudijuoti, bet reikia manyti, kad 
netolimoje ateityje jis tą padarys.

Savo rašinyje žurnalistas rašo:
“Pasirodo, kad rinktinei Amerikos spaudai ne

kyla klausimas, kas tau padaryta, bet — kas tu esi? 
Ir jeigu tu esi lietuvis, tai tavęs neverta pastebėti. 
Aš daugelį kartų sakiau savo draugams žydams, 
kad aš ir toliau remsiu Izraelio laisvę, bet aš ste
binsi, kodėl jie nesidomi Lietuva? Daugelis sako, 
kad jie domisi, arba kad jie domėsis, bet daugelis 

a man pasako, kad “Lietuva yra integralinė Sovietų 
Sąjungos dalis”, arba kad “Lietuva kitokia negu Iz
raelis“, ar kad “lietuviai yra antisemitai“. (The Chi
cago Tribune, 1976 m. rugs. 8 14 psl.). f C?
Antroje šio paragrafo pusėje esančius tvirtinimus 

pats Greeley paneigia, o mums atrodo, kad ir pats pir- 
. masis tvirtinimas nėra teisingas; Ne tik rinktine špau-

visi turi ką pasakyti. Kas turi ką pasakyti ir moka pasa
kyti, tai spauda neatsisako paskelbti pasiųstus faktus it 
reiškiamas nuomones, O lietuvių ir žydų santykiai turi

tinės imperijos pavojus. Abi privalo derinti savo jėgas,

WASHINGTONAS. — Ame
rikoje švietimo išlaidos didėja 
sparčiau už infliaciją — 6.2% į- 
metus, švietimo reikalams Ame
rikoje išleidžiama 130.8 bilijo
nų dolerių; kuri suma padidėju
si »%.

1976-7 metais mokinių skai
čius nepasikeitė. Jis pasiliko 
toks pat kaip ir pereitais metais 
kad buvo .— iš viso 60.1 mili
jonas. Mokytojų ir administra
torių — 3.5 milijono.

Idi Amin ‘geraširdis“
TEL AVIV, Izraelis. — “Nesu 

piktadaris ir nesu teroristas”; 
pasigyrė Ugandos prezidentas 

.Idi Amin savo kalboje per Izra
elio radi]'oi jo paties opozicio
nierių lavonams Nilo upe pavan
deniui plaukiant.

Amin pranešė, kad jis grąžina 
Izraeliui sprausminį lėktuvą 
Commodore, kurs jam buvęs pri
statytas 1971 metais, dar Ugan
dai nenutraukus diplomatinių 
santykių su Izraeliu. “Grąžinu 
lėktuvą, norėdamas įrodyti, jog 
tikiu taika ir noriu taikos Ar
timuose Rytuose”, pasakė Idi 
Amin izraelitams.

Lėktuvas Commodore, dviejų 
amerikiečių pilotų vairuojamas 
nusileido Tel Ariv aerodrome. 
Tai buvęs Amino asmeniškiems 
reikalams skirtas lėktuvas... už 
kurį jis niekada nieko nesumo
kėjo. Dar 1971 metais jis kaš
tavo' $850,000, o dabar kaštuotų 
daugiau kaip milijotists.

• Wiliam T. Johnson iš Min- 
nesofos įrodė, kad vien John
son© pavarė patraukia balsuo
tojus. 1951 m. jis įsirašė kan
didatu į Valstijoj aukščiausia 
tristho sekretoriaus vietą, bet 
nevedė' jokfOs rinkiminės agi 
tacijos ir visai neturėjo poūti- 
nfų rėtriėjV. Vienok per rinki
mus’ jis gavo' 44,049 halsus iš 
151,686 balsavusių šiuose rin
kimuose.

Daršiękr tiek “yru”!
Skautininkių Draugovės Cie- 

velande iniciatyva š. m. gruo
džio 24 d. yra ruošiamos bendros 
Kūčios Naujosios parapijos sa
lėje, kuriose visi yra kviečiami 
dalyvauti ■

Kai vaikai zvafgždutėjė7 pri
varo “yru”, tai dar ddvandtina; 
bėt čia? Abu' šie “yfai” (ar abi 
“yros”?) čia visai nereikalingi. 
Čia tiems (ar toms), kur norės 
atsikirsti, sunku bus tai padary
ti, nes aš turiu labai gėrą. sąjun
gininką—a., a. prof. P. Skardžių!

__ visa daug pagelbi skai
tytojui ir įveda f patį veikalu 
pasigrožėjimo ir vertinimo vi
durį.

Kažkodėl man atrodo, kad ne 
pagelbi, a... pagelbsti...

Vieną mūsų žinoma daininin
kė pasakojo, kad ją... vežė j kokį 
tai kalną gražų, j kokią tai pilį 
gražią'...

Turi būti: į kažkokį, į kaž
kokią.
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ma (jei nekirčiuojama), kaip'A. 
Esu girdėjęs iŠ.:; ir vėilhr šiėk 
tiek pagyvenusių’ tautiečių: pai 
licija, kambinacija; prafesorius^r

Dažnai ne tik rašoma^bet ir 
tariama: propOganda, kOIorija, 
pAmidofąs._ Kai kas, kaip rin- 
nėjau aulSSau, is perdidėlio 
luino’ mano, jkąlf propAganda, 
kAIorijai— iš’nišų kalbos! Tai--

zvanija, tik nežino; kurioj^ baž
nyčioje! Mėgstu aš tą senoviš
ką “zvanija”... Tai kompanijai 
dar galima priskirti' kAridorių 
— kartais net, o, Viešpatie; kA- 
lidorių!

Sūšimylėkitė; ponai, ir rašy
kite, ir ne tik rašykite; iri tap
kite: policija, kOmbinaciją, prO- 
.fesorius,. propAganda, kAori- 
ja, kOridorius, pOmįdoras ir, ta. 
pačia.proga, ne Skandalas. 6 
Skandalas! .

(Bus' daugiau)

Kažkodėl tautiečiai; ypač jau
ni sunkiai skiria žodžius: kaž- 
kur ir kur nors, kažkas ir kas 
nors ir t. t. Kažkoks (lY vaike
lis Draugo žvaigždutėje (cituo
ju iŠ atmfntiės, tatf nepretėh- 
duoju,į tikslumą, bet tatai- ne
kenkia pačiai esmei!) ‘ rašot 
...eidamas (ar lipdamas žemyn) 
įlipau į ką-nors. Žinoma’, jis n<ė 
rėjo pasakyti į kažką. Na, vai
kui dovanotina, bet, kai jau ne
bejauna pohia sako*: aš ilgai ieš
kojau tinkamo mari žiedo ir galų 
gale (!) radau kur noTs’ “dafcri- 
tauno” krautuvėje, tai tikra! 
nustembi ir pagalvoji, ar taip 
jau sunku skirti žodelių kaž, ka
žin ir nors prasmes ?

Ta pačia proga: kai kak (tai- baukrito kiekį, ir sumažintų 
gi, ne tik kaž ir nors, <x dar ir 
kai!) neskiria vėlu ir vėlai, bran
gu ir brangiai, skanu ir skaniai bauksitą' riėf iki 30%/

JAV. energijos tyrinėjimo ir 
išvystymo administracijos la
boratorijoje Ames vietovėje/ 
Iowa, Surado būdą rš krosnyse 
sūridaritrsių pėlemį if per kami
nus išlekiančių dūmų atskirti 
'alummijų. Laboratorija ištyrė, 
-kad akmens anglių pelėnai ir dū
mai turi savyje didelį nuošimtį 
aliuminiųaus. IŠ tų Hėkanų bei 
atmatų galima išgauti net iki- 
% dabar Arrtėrikbjė Pavartoja
mo aliumini j aus kiekio!

sūvartojania stafybojfe, garai-’ 
nant plytas bei rišamą medžia
gą' — cemtentą. Gi S pėlerių bei 
dūmų išgautas aliufninijus su- !• 
mažintų iš užsienio atvežamo

elektros kiekio suvartojimą ati
dirbant aliumini] aus žaliavą
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I MAGDUTĖS MARGUMYNAI
• -

Naudingi patarimai ir įdomūs rias dirbtinio sviesto firmas bei į* 
d^ykai

• Senovėje druska buvo bran
gi kaip, pinigas. Cezaris savo le- 
gionięriaiiis mokamą algų vadi- 

druskos pinigais — sala- 
Lietuviai savo brangius ‘ '

gera taupyti šaltąjį, leidžiant jį 
įbėgti į kibirų bei šalto vandens 
skyrių jūsų sinkoje indų plovi-

! mu bei kitokiems reikalams. At- 
siinintinajcad nesandariu kranu 
per parų nubėga net iki tX) ga
lionų vandens, kurį parodo jū- 

. sų vandens skaitliukas.
• Garsus italų dainininkas 

Enriko Caruso pasakė: “Vande
ninis arbūzas yra geras vaisius. 
Jūs galite jį valgyti, gerti ,ir 
plauti savo veidą”. Tikrai, Mo- 

‘ terys savo veido grožiui bei 
ridos priežiūrai naudoja ne tik 
jo, bet ir citrinos, obuolių, ac
to ir grapefruto sultis.

• Šv. Tomas Akvinietis buvo
ne tik garsus filosofas, bet ir 
pasireiškė meile tikėjimui ir ti
kintiesiems. Ypatingų meilę j is 
turėjo valgiui ir tų savo pomė
gį nevaržė. Turint sunkumų pa 
siekti tolimesnę lėkštę, jam bu
bo padaryta specialia išpiova 
stalas. .

j vardus.
• Artėjau! rudeniui yra ge

riausias laikas tinkamai jzoliuo 
ti namą. Tinkama įzoliacija su-1 
mažina 20—20% šildymo bei

-• vėsinimo šlaidų.no
rium. JLrictuviiu viciiiuiu2> ' i - . » v. i.l
svečius pasilipa su duona ir ' 
druska, o jei arabas savo sve-

[ ėią vaišino druska, tai tuo pa
čiu įsipareigojo jį globoti ir sau 
gotL Persai savo neištikimus 
.bendrininkus vadindavo netik 
ra druska.

,• Bendrojo skyriaus šaldytu
ve temperatūra turėtų būti 38— 
42 laipsnių Fahrenheito, o le- 
daunės — uolius.Jei nepasiti
kite. savo šaldytuvo termostatu, 
reikia temperatūrų išmatuoti 
patkimu termometru. Per auk

lėta ir per žema temperatūra šal 
dytuve ir ledaunėje kenkia niai 
sto produktams. /

• Nesant rinkoje sveiko lie
tuviško sūrio, jį galima- pakeis
ti varške. Kiekvienam ameri- 
kiečui tenka apie 5 svarus varš
kės per, metus.

• Riešutų sviestų naudojo se
nų senovėj labai kultūringo tau 
ta — inkai Pietų Amerkoje. Net 
jų senuose kapuose dabartinėje
Peru valstybėje rasti indai ir į-1

▼”» Ll rtl' I I -• -W-X. T "t <-1 I-WW x-^4- .

UI Č-Ub’/Č ' r

DiC. W. žlMit - £i>irtAS
G1AICA.VL.V161HE tniKUKUlJA

VaiaiiUOd pa^ai; DUS1ULTHU4. Jei 

dUiepicL frflainiHjOU mi

ici., ~ ok 4-Says į

DR. A. ■-K
i oš lakių L i u v s 

ij7v7 hesr luJra orreer r
V aiaaaos pagai„ susitarimą.

rankiai valgyti lipnų alyvuotų 
sviestų. Maistingumo žinovai 
apskaičavo, kad riešutų svies
tas tūri net 26% daugiau pro
teinų, negu mėsa arba žuvis, be 
to, jame yra Vitamino B, fosr 
f oro,tiamino ir niacino. Patrau
klios TV reklamos ypatingai 
kreipia vaiku dėmesį. į kai ku-

PERKRAUSTYMAL-

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA

R. š E R Ė N A S 
Tel. WA 5-8C63

DR. JL jl V» JuCaS (f 
489-4441 doi-4ouo I

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA

*
b

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
ioo2 n. wcsraRN AVfc.

>; 5214 N. WESTERN AV&.
Telefonas atsakomas 12 va L

Ofiso teL: HE 4-U18 
Rezidencijos: PR 6-98&1

DR. J. MESKAUSKAS 
vTDYTOJA^ ik. tniKUAvMD 

VIDAUS L1A»ų orcGiMLiOIA> 
2464 WES171st SIKteET 

VALAiNDUS: ;Pirmadieniais, antradie
niais. .vRetviriaaieuiais irz penKta- 
memais nuo j'iKi i vai. popiet 
£ix susitarus.

Trečiadieniais uždaryta/ -

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place

- TeL? FRontier 6-1882
> —-

Nepervirinti maistą
Galima išvirti maistą nepra

randant jame maistingumo, vi- 
tamininų ir mineralų. Daugelis 
šiuos dalykus praranda perviri- 
nant mėsų. Todėl jų ir vaisius 
bei daržoves- nėpervirintf. Be 
to; verdant laikyts šių taisyk
lių: . ■ % . • ..

-^ Verdant nenaudoti daug 
vandens, ypač jei iš. jo nėra da
roma sriubą. Kuo mažiau van
dens, tuo geriau laikosi mine
ralai. . . ' < ' ;

— Verdant daržoves reikia 
sandariai uždengti. Likusį van
denį naudoti padažui arba sriu
bai. - ■' .

— Jokiu būdų ^neperyirinti.. 
Pratintis naudoti kranisnias 
daržoves, o ne virimu ištižų-i 
rias;

— Nevirti perdaug maisto. 
Atšįldąnt sunaikinama daug 
naudingų bei maistingų me
džiagų. >

— Naudotina, jei tik galima 
šviežios nevirtos daržovės, su 
visu kvapumu, kramsnumu ir 
visais vitaminais, kurių dalį 
net atsargus virimas sunaikina.

M. Miškinytė-

• •< ’ I

Egipto faraonų

"Pabusk, kursai miegi ir kelkis ii numirusiy, tai Kristus apsvies 
f*ye". — Efn. 5:14. ■.
Kuomet krikščionio akys ir ausys atsidaro ir jis pamato tikrąjį pašau- 
stovį, jis turi atsikelti lyg iš numirusių ir pradėti veikti, kontroliuoti

I

rl

Simas Laniauskas Gėlės (tapyba)

prekybinio statuso tarp Kinijos WASHINGTONAS. — Ame-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

lio
ir tvarkyti savo kūną, atsitraukti nuo nuodėmių ir nuo viso, kas bloga ir 
pasistengti uoliai vykdyti teisingumo ir meilės įstatymus. Pabudęs, atsi
kėlęs ir apsišvietęs žmogus nebenorės paremti nuodėmingus tamsybės dar
bus. Jis stengsis kovoti prieš ir nepasiduoti pasaulio gundymams ir pagei
dimams ir šėtono apgaudinėjimui. Apie didyjį žmonijos priešą šėtoną, yra 
parašyta, kad jo tikslu ir pasikėsinimu yra suvedžioti visą pasaulį. Kalbėda
mas apie jį apaštalas sako: ^Nenuostabu, nes pats šėtonas persirengia i švie
sos angelą”. — 2 Kor. 11:14, 15.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bot kur yra ml 
’ rusiaįi? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*, kurią gausite 

nemokamai. Rašykite:
F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629

ŠV. RAITO TYRINĖTOJAI
VWMV/gVMV/MViVAWwV/^^rVvW.VBSY,

Nesikeis prekybiniai 
santykiai

Raudonosios Kinijos lyderiui I Upytės klubas ruošia išpardavimą 
r or “J • ' davAfii drabnai™ ir ivairni Įriti! doilr-

I tu rugsėjo 15 ir 16 dieną Bataan sa
lėje, 4046 So. Western Ave. Nuo 10 
vai. ryto iki 7 vaL vak.

Mao Ce-tungui mirus, nesitiki- 
ma didelių pasikeitimų Ameri- 
kos-Kinijos prekybiniuose san
tykiuose. Amerikos-Kinijos san
tykių stebėtojai bei suinteresuo
ti prekybininkai mano, kad pil
nų diplomatinių santykių užmez
gimas ir pripažinimas palankaus i 
prekybinio statuso tarp Kinijos ______________
15 ■^mer^cos Yra delsiamas pa- rikos nepriklausomybės proga, 
čios Amerikos, bet ne Kinijos po-| Egipto vyriarsybė- yra atsiun-. 
lnikų. ... - j tusį j Ameriką Egipto senovės

šiais prezidento rinkiminiais karaliaus Tutanchameno auksinę 
metais nenumatoma jokiu Ame- maskę., Ji yra gryno aukso ir 

sveria 24 svarus. Ji bus Wa- 
shingtone tautinėje meno galeri
joje išstatyta apžiūrėjimui lap
kričio 17.

rikos-Kinijos politinių santykių 
pasikeitimo. Jie-ir toliau pa
siliks užšalę. ' Yra įvairių -nuo
monių, bet daugumoje manoma, 
kad kiniečių nepasitenkinimas ir 
net pasibjaurėjimas sovietais 
yra toks didelis, jog norom ne
norom Kinija sAvaime glausis 
arčiau vakarų laisvojo pasaulio 
ir Amerikos, nežiūrint kas už
ims Man vieta."a ' ■............. ’ • ~

Ji ištisus 214 metų keliaus po 
Ameriką. Aplankys daugelį 
miestų, įskaitant ir Čikagą. Či- 
gagoje aukso maskė bus išsta
tyta apžiūrėjimui Field muzie
juje -1977 m. balandžio 15 d. Ji' 
minėtame Čikagos muziejuje iš
bus iki rugpiūčio 15 d.

♦ Jauni krakadiliukai, išsi
ritę iš kiaušinio, yra tris kar
tus .didesni už patį kiaušinį.

♦ Vanduo yna ' karščiausias 
prieš pat pradėdamas virti.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAJIS PASTATYTI

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DAIMID
ŪK. fiW<K PLECKAS

OPTQMETRIS TAS
KALBA L1LT U VJLSaAI

2618 W. 71 st bta— TeL 737-5149
Tiknua akis. Pritaiko akinius ir

* “contaci lenses ,
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

OR. LEONAS SLlBUIiS
INKSTŲ, PŪSLES tR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

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

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

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CrtiKUKbAb 

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

ToL: PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm., antrad.. trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kilu laiku 

\ . pagal susitarimą.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

.. Beverly Hills

metų

Lakš-

Wes-

i

:S2~3«6>

SLA

SLA

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

BAKULYTE.

Gyv. 6349 So. Artesian Ave.
Mirė 1976 m. rugsėjo 10 d.. 4:00 vai. popiet, sulaukus 7,4 

amžiaus. Gimusi Škotijoje.
Amerikoje išgyveno 27 metus.
Paliko nuliūdę: du sūnūs Rimas ir Gintautas, marti 

tone, anūkė Vaiva ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Priklausė Lietuvos Dukterų Draugijai *
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje. 6845 South 

tem Avenue.
Antradienį, rugsėjo 14 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš kop

lyčios į Švč. M. Marijos Gigimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu 
pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. IZABELĖS VĖŽIENĖS giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisvekinmą.

-* ■; Nuliūdę lieka:
Sūnūs, marti, anūkė, giminės.

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

OT A susivienijimas
1 ZX LIETUVIŲ 

AMERIKOJE

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayetle 3r0440

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos I

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

P. ŠILEIKIS, 0. P.
O RTHO P fc U AS-PRO T EZJS T A5 

į Aparatai - r rotezai. Me<i. Ban 
dažai. Speciali pagalba ko i gitu 
(Arch Supports) ir X t.

Z&50 W«»t 63rd St., Chic9o HJ. 606k» 
PRotpect 6-5M4

Linksmumo arba liūdesio vauandom 
graziauaso*

piu papuošimui ir sezonines 
kapams gėtėa.

ROY R. PETRO (PUT*f yy * As>

DAUBARŲ SŪNUS

5525 So HeHam Avė. — 586-1220

Happy Hour Mushrooms, a prize-winning recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. Crashed Fritos brand com 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d*oexrvre.

Happy Hour Mushrooms marched away with the “Best of 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
get equal bfllihg at your party table!

This prize-winning recipe combines Fritos brand corn chip# 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Plashed under the broker Until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive ocęasioh.

Happy Hour Mushrooms may be made in advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps with lemon • 
juice or white wine before stuffing and they will retain their 
light color during cooking.

HAPPY HOUR MUSHROOMS
Fresh mushrooms
Melted butter -
Butter, softened . -
Garlic, minced or mashed
Grated Monterey Jack cheese H
Red wine
Soy sauce ?
Frito-Lay brand toasted onion dip zn<X i
Finely crushed Fritos brand com chipe

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1003

SLA

SLA

REMKTTK TUOS BiZNIERIUS. 
KCRIE GARSINASI 
A U J I K N O S F

from mushrooms. Wash caps and bruah with

18 medium-sized
3 tablespoons
1 stick
1 clove

. ?£ «np
2 tablespoons
2 txblespoons
1 parki^ft ~

H cnp

DIRECTIONS i
Remove stems 

melted butter.
Combine softened butter, garlic, and grated cheese; mix well. 

Add wins, soy sauce, dip mix and crushed com chips to make 
a psAte.

rm fflushreom espt with mixture, Place e« baktag sheet and 
broil for,! minutes, or antU bubbly and Ughiiy browned.

SLA

SLA

— jau 80 tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYN1US MILIJONUS doleriu savo apdraus 
tiems Danams.

— didžiausią lietuvių fraternaline organizacija — duoda gyvy- 
• b«s apdraudę ir hgote pašaipą, kuri yra pigi, ne* bUSIVLfcr

N1J1MAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu

— jau turi daugiau, kaip rns su puse milijono dolcriy kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir s«ugu Kiekviena^ lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo SIOO.OO

; iki $10,000,00. >
— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudė Endowment In 

suranca, kad jaunuolis gautu pinigus aukštojo mokslo atvdi 
joms ir gyeeiumo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą 
už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metam*.

— aKCIDENTaLE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asfur 
mms, rekomenduojama lietuviškp KLUBŲ ir draugitv ns 
rjajns. Ut $1.000.00 akd^entalės apdraudos mokesti* S2 (M; 
| met us

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų KrcipkTes i kuopi, 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apwe SLSIXTEVI HMO darbus

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayelte 3-3572

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST GIHh STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY Palos Hills, III. 974-4410

>paū?Klio(a^ infor/nacijas. jeiKu paraAyiriV.

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

MlllJBjaMSBgM’ w jiUHja W.u^wuwį»»m-J.i

P. J. RIDIKAS
MM So. BAJ-STED STREET Phone: YArd« 7-1911
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| VISŲ RCST-V DRAUDIMO AGENTŪRA |

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

AT OUR WW RATES

REAL ESTATE

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

$3.00,

t So Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

foOreŠM Scnofcey’j ABC  c 
bold unjiet til aaUL 

*t Mte w dro^a all amperai

PERSONAL 
Asmenų Ieško

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

see us for 
financing

SKAITYK IR KITAM r'ATARK 
SKAITYTI ’NAUJIENAS*

A t JlELY TU fr 
IS A TAMIL Y TRU

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
N’amp Statyba ir Ramentai

ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi- 
šiandieną. drąsiai galima sakyti, lietuvių 

iūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais

NAUJIENOS, 
T'39 So. Halsted St, 

Chicago, HI. 60608

• Mėnulj taip Pat kamuoja 
drebėjimai ir jų būna per me
tus iki keleto tūkstančių, tik jų 
stiprumas 'neviršija dviejų da
lelių Richterio skalės.

Call Frank Zapolis 
3208’Zt W.95trh St. 

GA 4-8654

CHICAGO, ILLINOIS 60606

Phone: Virginis 7«774T
Thur.9-8 Sat. 9-1

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimą.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2644 WEST «9th STREET 
T»Wj R R public 7-1941

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

, Įsakyta išimti iš 
apyvartos padangas

Federalinė saugumo adminis
tracija Įsakė Firestone Tire and 
Rubber bendrovei išimti iš apy
vartos ir rinkoje esančias “Steel 
Beit 500” automobilių padangas, 
kadangi tos padangos neatitin
ka nustatytiems saugumo stand
artams ir jos_ kelyje -bevažiuo
jant gali sprogti. . ..

Bendrovė tvirtina, kad minė
tos padangos-atitinka standarto 
reikalavimams. Bendrovė krei
pėsi Į teismą, .kad saugumo ir 
kelių administracijos Įsakymas 
būtų sustadytas.

' M. A. S I M K U S
—— - z" -

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokį blankai.

HEATING AND AIR
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HI. 60609 Teel. VI 7-3447

RENTING IN GENERAL 
N u «.m o •

Q Siunčiu_________ dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Lietuvių kalba: 'rzdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
’•OO v. popiety—- šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

. ryto.',.. . .. . - • -
Telef.t HEmfock 4-2413 ~

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių bu
tas 2-me aukšte Town- of Lake apy
linkėje, suaugusiems. Nebrangiai.

Tel 247-0241.

NAUJIENOS, CtTTAGO t. ILU — Monday, September. 13 1976

D Ė-M E S I O 
S2—90 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas penKninkamc. 

Kreiptis:
A. L A U R A t T ! S 

4645 $o. ASHLAND AVĖ. 
523-8/zs

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5531 

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. 257-5861

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas. /

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

REAL ESTAT€ «>R SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

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

Didelis pasirinkimas geros.rūšies {vairių prekių.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

Lester Maddox yra Nepriklausomos 
Amerikos partijos kandidatas prezi
dento pareigoms, Manoma, kad poro
je valstybių įis gali nutraukti kiek 

balsų iš Jimmy Carterio. :

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

Carteris bėdoje
Demokratų partijos kandida

tas į prezidentus Carteris turi 
bėdos, nenorėdamas paremti 
konstitucinio priedo, nukreipto 
prieš abortus, o prez. Fordas — 
Izraelio boikoto klausime.

Amerikos kongresas priėmė 
mokesčių atleidimo bei mokes
čių gredito Įstatymo projektą, 
kuriame Įrašė punktą, liečiantį 
Izraelio boikotą. Įstatyme rašo
ma: boikotuojanti IzraelĮ Ame
rikos bendrovė negali pasinaudo
ti bendrovėms taikomomis mo
kesčių nuolaidomis bei mokesčių 
kreditu.

Priimtas mokesčių Įstatymo 
projektas pasiųstas pasirašyti 
prez. Fordui. Dabar preziden
tas totįėl ir atsirado bėdoje: jei 
prezidentas pasirašys minėtą Įs
tatymą, tai prieš Ameriką stos 
visas arabų pasaulis, kuris gali 
nebepirkti Amerikos prekių, ga
li suvaržyti žemės alyvos išve
žimą, gali kenkti taikos pastan
goms Libane ir Afrikoje ir ga
li žymiai pakelti išvežamos že
mės alyvos kainas, kas sustiprin
tų infliaciją ir sujauktų Ameriko 
j e ir visame pasaulyje besitai
sančią ekonomiją.

■Priešingai jei prezidentas to 
Įstatymo nepasirašys, tuomet jis 
gali netekti visų Amerikos žydų

1 AR JAU PASIDARĖTE 
■j. SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI
• TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj,

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

, JULIUS FETTNGIS, savininkas 
778-8165

MOTERIS NUŠOVĖ MEILUŽI 

. Susan Delaney rugsėjo 7 bu
vo nuteista. 5 iki 15 metų kalė
jimo bausme. Ji 1975 m. susi
ginčijusi su savo meilužiu. Tomu 
Meyėringu; jj nušovė. Judviejų 
ginčas buvo kilęs dėl kitos mo
ters.

ELEKTROS ĮVEDIMAI,
i / PATAISYMAI. ’

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 Sb. Washtenaw' Ave.

w Tel.: 927-3559 • f

NEW BUFFALO, MICH. 2 bed- 
Toom. brick bungalow, full basement, 
enclosed porch, 1 car garage, comple
tely remodeled and fully carpeted. 2 
blocks from shopping. $23,000. Call 
or writer C. Follino. 229 S. Mayhew, 
New Buffalo, Mich. Tel. 616—469- 
1668/

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 HLA. M. /

I ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow i 
'vakarus nuo Californijos ir 62. Nau
ji alum, langai, did. garažas.

l^A AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman.

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

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vv. Ccrmak Roaf Chicago IP Virginia 7-7747

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI... .

mis formomis — $3.50.
Užsakymus su Money orde

riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago I1L 60608.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE •

DVIEMS vyrams reikalinga leng
vam, mažam nuolatiniam darbui šei
mininkė: 40-pensininkė. Duodu kam
barį ir pilną užlaikymą, algą susi
tarus. Skambinti 501—-632-6618 col
lect arba rašyti' šeimininkui. 635 Qua- 
chita aye.. Hot Springs, Ark. 71901.

HELP WANTED — MALE 
Parbl/iinkv fteftrU

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69+h St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted -ct., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

V. VALANTINAS

balsų ir pralaimėti prezidenti 
nius rinkimus

WASHINGTONAS. — CBS 
žurnalistas Daniel Schorr, ga
vęs iš senato etikos komiteto iš
vogtus slaptus valstybės saugu
mą liečiančius dokumentus, vie
šai juos paskelbė New Yorko sa
vaitraštyje. Senato etikos ko
mitetas, pasiryžęs surasti doku
mentų vagį, Įsakė žurnalistui 
Schorr ir New Yorko savaitraš
čiui atvykti Į komitetą ir po 
priesaika duoti parodymus.

Minėtą žurnalistą ir savait
rašti šoko ginti profesionalų 
žurnalistų sąjunga Sigma Delta 
Chi. Ji tuo klausimu Įteikė ko
mitetui protestą, tvirtindama, 
kad žurnalistas turi teise neiš-

HELP WANTED
DAY/NIGHT FOREMEN

, -.-.For steel warehouse.
Mušt have leadership ability & me

chanical background.
Fluent English and Lithuanian re

quired. .
$17,000.00 SALARY.
‘ 492-7503.

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700. v ' ' . ' - ■
. VIENINTELĖ STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette-Parke. $29,750.

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

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

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

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

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

P*8 rienlnteU

★ 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 su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ...

‘ Ilgamečio BALFO pirmininko,.-
prelato J. B. KONČIAUS knyga l <

ATSTMIMMAI IŠ BALFO VEIKLOS
401 dideli poslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai 54.00, minkšti

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dov<j.ra globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių

siu čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

”g Iri ladeagos
..j Pi avi piečiu r betsr rugsėjo- 16 

fdudienį
tonine.

Omaha, j b ram inę
gai pla-J

>ei' He
ik boro SI., praneša, kad 

mėn.
I 6 vai
narnos Įvairios kojų ligos bei de 
fektui tikslu rasti ligos šaknis 
galimai pageltai ir diagnozei da 
rijai. Apžiūra bei diagnozės da
romos veltui. Teirautis tel. W>4r 
3301.

— Illinois valstijos loterijoje 
World series traukime laimėjo 
71, 577 ir 3121, spalva — mėly-

Vclvet Coacbman res- 
Tarybos pirmininkę yra 

Vizgard. .
- Illinois College of 
.Medicine. 16 >1 No.

Pediat- 
Dear- 
spalio 

29 <1. nuo 10 ryto iki 
klinikose bus tikri-

and 
Compounded 

Quarterly
OUR SAVINGS .
CERTIFICATES

EARN UP TO '7%%

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie^ 
tįjos ir iš kitų kraštų, pilietybės popie
riai. Įvairiu valstybės formų pildy
mas. Interesantu reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen? 
sijas ir bedarbiu pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare' 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitų ištai
gu Įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat’paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvied- 
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū
pina metrikus ar ju pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.

P. S. Užpildomos formos IL-7363 
Tax Relief: Claim for Grant for 
Senior Citizens and Disabled Persons J 
A; ČEPULIS NOTARY PUBLIC

_ Income Tax Service
3548 SOUTH[ EMERALD AVENUE F 

CHICAT^ 1LŲ

- (Pirmas aukštas. įėjimasis kiemo) 
Į . Tel. LA a - 1387

kyriaus vedėjas, duoti dokumentų vagies ir skelb
ti viešai siaplūš dokumentus, 
nors jie ir liečia valstybės pa
slaptį bei Jos saugumą. Kitaip 
sakant, jų akyse valstybės sau
gumas ir jo paslaptis žurnalis
tams yra nulis.

— Stasys Pangonis, 
Nebraska, ne tik sėkinin 
tina, 1x4 ir remia tautinę 
patriotinę spauda. Dėkui u 
slyvą ixA raginimo prenumera
tos pratęsimą ir už <*10 auką 
Mašinų fomiui.

— John Bachunas, Geneva, 
III., yra nuolatinis Naujienų 
skaitytojas ir rėmėjas. Dėkui 
už gerus linkėjimus ir už $10 
auką Naujienų paramai.
—St.Vilimavičus, Grand-Bend, 

Ont.. Canada, pratęsė savo pre
numeratą iki 1978 m. ir ta pro 
ga atsiuntė Mašinų fondui $9. 
Anksčiau jis šiam tikslui atsiun 
tė $25. Dėkui už nuolatinę pa
ramą ir už gerus linkėjimus.

— Ciprijohas Barkauskas iš 
Chicagos pietvakarių atsiuntė 
Naujienų paramai penkinę. Dė
kui už paranja ir už pratęsimą 
prenumeratos iš anksto be ra
ginimo.

— Kasperas Budwill iš Nau
gatuck, Conn., po ilgesnės per
traukos vėl lapo Naujienų skai 
lytoj u. Dėkui už laišką ir už dė
mesį Naujienoms.

— Philomena P. PakeI, Chica 
gos Taupymo ir Skolinimo 
bvės prezidentė ir Chicagos piet 
vakarių Nekilnojamo turto įs
taigų tarybos propagavimo pir
ui in., praneša, kad tarybos prieš 
piečiuose kalbės Robert C. Ha
milton, Land Information cen-

JUBILIEJINIŲ METU
NAU.ĘJ SKAITYTOJŲ VA.WS

5’AUJTEN'OMS šiemet snėjo 60 metu. Minint tą nukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos I sandėrius su okupantais ar ju Įgalio
tiniais.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chlcagoft Ir Kanadoje metami — $30.00, pusei mėty — SK.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

PASSBOOK 
SAVINGS... 

tiie test way to savejeguĮarty!

Chleagoje -------

.NORMANĄ 
KBURŠTEINĄ
^Ž^Tel. 2S3-5&26

I ęSjf/ ®

677'84S9 
(bat®)

2212 WEST CERMAK ROAD

Pxtex Kazaxavskas, Prewfetf

HOVRS: Hon.Tae.Fri.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos toleruotu ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiauto  jus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotafpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
liu: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. II dalis: žemės 
ūkio Švietimas Lietuvoje. ?

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu' tautos likimo 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūty su
griovęs gražiai išaugusi 
nių ir kultūrinių laimėjimi 
tauta galėtų didžiuotis ir ( 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: 'Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”. t <

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik £5.00. 
Gaunama Naujienose. C

čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu: ?
NAUJIENOS ' '

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigus, tuojau knyw pasiųsime.

INSURED

BEST7HINGS IN LIFE

Mutual federal 
Savings and Loan

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME




