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Iš Kalifornijos buvo atskridęs žurnalistas 
Vladas Bakūnas, atvykęs A. Valukas

CHICAGA, BĮ. — Praeitą sekmadienį Chicagoje, Polonia 
medžių pa unksmėje, įvyko puikus Naujienų piknikas virš penkių 
šimtų naujięniečių, suėjusių, suvažiavusių ir suskridusių į pik
niką, turėjo progos pabendrauti, užkąsti lietuviški! valgių ir pasi
kalbėti tikrai lietuviškom temom. Piknike dalyvavo didokas bū
rys senų naujiėniečių ir nemažas skaičius atžalyno.

Piknike buvo pravestas šo
kių kontestasį £ kuriame * šok ė j us, 

•. vertino žinomas visuomenės vei
kėjas ir biznierius J. G. 'Evans, 
Dr.; Leonas -Kriaučeliūnas ir-15 
wardoaldermanas Kenneth Jak
šys. Jie parinko geriausius šo
kėjus, administratorė'Kristina 

’ Austihyapdovanojo, juos gero 
šampano bonkomis. : 

žurnalistas Vladas Bakūnas 
turėjo progos pasiekti Chięagą, 
lėktuvu čia atskrido ir tuojau 
atvyko į pikniką. Bakūno raši
niais žmonės domisi, jis moka pa
rinkti vertingesnių žinių/pažįs-

IS VISO PASAULIO

Čilė paleido 205 kalintos Geriausieji Amerikos sportininkai žaidžia Texas valstijoje, Houston 
Vienas sportininkas gerokai stfXrenke kitą, bet sutrenkimas 

tebuvo toks pavojingas, sutrenktasis baigti žaidimą.

vęnimą ir gyvai Lietuvos įvy- 
.. kįus atpasakoja. Kiekvieną kar

tą, ksi jis atskrenda į Čhicagą, 
tai vis randa žmonių, kurie nori 
suteikti.jam daugiau žinių apie 

: jo paminėtus rašinius..
Bakūnas plačiau išsikalbėjo 

. su Juozu Pronsku, senu pažįsta
mu dar iš Klaipėdos gyvenimo- 
laikų. Kai susitiko su Juožu 
šmoteliu, -vienų, seniausiu tikru 
žemaičiu, tai jiems kalbos niekad 

. nentutrūkdavo. Bakūnas moka 
šmotelį klausinėti, b šiam atsa
kymų dėžutėj nereikia ieškoti. 
Jis suteikė tikslių ir' įdomių ži
nių apie Žemaitiją,

Žurnalistas Bakūnas domisi ir 
jūros reikalais, ypač jam rupi 
Lietuvos jūreiviai, dabar išsi
blaškę po visą pasaulį.- Prieš, 
porą savaičių visi skaitėme jo 
gerai paruošta pasikalbėjimą su 
kompdru Krištopaičiu, o dabar 
jis ruošia pasikalbėjimus su ki
tais buvusiais Lietuvos jūreiviais 

šokiams , gražiai grojo George 
Joniko orkestras, pumpuškas ke
pė A. Žakas, Didžgalvienės ir 
kitų virėjų padedamas, o maistą 
gamino būrys patyrusių virėjų.

Administratorė Kristina Aus
tin pasveikindavo atvykusius pa
vienius ir grupes lietuvių prie 

- pikniko vartų. Piknike visą lai- 
.. - ką buvo ir. josios motina Jožefina 

Kriščiūnienė. Austin pravedė 
turtingą loteriją ir išdalino do
vanas. .

Piknike trumpą žodį tarė tei
sininkas Antanas Valukas, teisė
jo Antano. Valuko tėvas. Teisi
ninkas Valukas kandidatuoja tei
sėjo pareigoms.-- Jis gražiai pa
kalbėjo, prisimindamas savo tė
vą, kad jis mažus vaikus vež
davo į piknikus, tais laikais vy- 

„ kasius Willow Springs ir miš
kuose. Kiti kalbėtojai linkėjo 
Valukui sėkmės.

Piknfkautojai, išgėrę lalų ir 
išdainavę dainas, skirstėsi namo 
tiktai vėlų vakarą, z ' »

ninkų valdžia paleido-iš' kalėji
mų 205 kalinius, kurie buvo lai
komi Įvairiuose arešto centruo
se politiniais sumetimais nuo to. 
laiko kai 1973 m.rugsėjo 11 die
ną kariuomenė nuvertė preziden
to Salvado Allende valdžia.

N eof daliomis žiniomis, ap
gulos stovi įvedus. vien Santia-

žmonių, iŠ kurių 2,340 buvo nu
teisti už politinius prasižengi
mus arbū biivo ištremti> o dau
giau kaip 4,000 buvo paleisti be 
teismo. Iki praėjusio rugpjūčio 
apie 800 areštuotųjų žmonių din
go be žinios ir daugiau kaip 360 
asmenų - -paleistųjų ‘giminės įr. 
draugai skaitė -juos mirusiais. .

Juodieji, daužo baltųjų
•- automobilius <

Televizija pratina Siūlė $30 tūkstančiui Ką veikia Viking H 
jaunus žmogžudžius užTedk^edy galvą; CAK ~ v:’ 

pSPRB^ĮELD, Mass. — Vie-' 
nas iš trijų kaltinamų suokalbiu 
nužudyti šen. Edwarda M. Ken-

CHICAGA. — Kaip aukštas 
algas gaunantieji televizijos pro
gramų tvarkytojai laikui bėgant

, CAL. — Vi- 
praėjusį sekmadienį 

Marso Utopia lygumose pasėmęs 
Marso “žemės” supylė į savo la
boratoriją, kur atsigabentais

MIPtTIS AR KALĖJIMAS
Prancūzai laikosi tarotautinės sutarties, 

grobikus atiduoda skubiam teismui
NEW YORKAS, N. Y. — Prancūzų vyriausybė: pirma paąi- 

< taikiusia proga grąžino į Ameriką penkis kroatus, kurie penkta
dieni pagrobė JAV lėktuvą, skridusį iš New Yorko Į Chicagą. Su
imti penki kroatai( gimę Jugoslavijoje, bet Amerikoje gyvenan
tieji ir dirbantieji, ir viena Amerikoj gimusi, bet už kroato ište
kėjusi moteris. Suimtas grupės vadas Zvenko Busic. jo žmona 
Julienne, Mark Vlasin, Peter Matavič ir Frane Pesut. Jų padėta 
bomba NewĄ’orke.užmušė vieną policininką ir smarkiai sužeidė 
du. Suimtiesiems gresia mirties bausmė ir ilgų metų kalėjimas.

i Jie bus baudžiami praeitais metais priimtais grobikams bausti 
įstatymais.

Penki Kroatijos nationalistai, 
keturi vyrai ir viena moteris, ku
rie buvo pasigrobę New Yorko' 
aerodrome keleivinį lėktuvą su . 
53 keleiviais ir nusivarę jį iki .■ 
Paryžiaus, vėl atsirado New 
Yorke, bet policijos lydimi ir 
surakintomis užpakalyje ranko
mis. - j

Kroatai, lėktuvo grobikai; pa-1 prezidentas L. Woodcock pareik 
sidavė Paryžiuje, ? pareikala-įkė, kad iki naujos sutarties pe-

Auto unija mano / 
streikuoti '■ <

DETROITAS.—Paskutinę die
ną auto darbininkų unijos dery
bos su Fordo bendrove buvo la
bai kietos, bet nesusitarta. Su- 
vietytos auto darbininkų unijos

CAPE. --TOWN. — Praėjusį 
sekmadienį Cape Town mieste, 
Pietų Afrikoje juodžiai svaidė; 
akmenisįjį prąvažiupjančių bal
tųjų automobilius jrj daužė bal
tųjų laikomų krautuvių langus. 
Sekmadienį kilusiose^ riaušėse 
du mišrių rasių afrikoriai .poli
cijos nušauti ir trys areštuoti, 
jų tarpe buvusioji. Miss South 
Africa gražuolė. Vienas tamsios 
spalvos asmuo buvo policijos nu
šautas ir antras sužeistas baltų
jų priemiestyje Crawford, kai 
baltąjį bandė jo automobilį iš
stumti ‘ iš kelio. Kitame: nuoty- 
kyje baltieji nušovė vieną juo
dąjį, kurs iš minios atbėgęs prie 
pastatyto automobilio savo at
sinešta plyta ėmė daužyti to 
automobilio langus. . .

Sirijos prezidentas taikintojo 
rolėje L

mokyklomis, rodo Chicagos po
licijos žmogžudysčių-sekeijos ko
manderis Joseph DiLeopardi pa
reikšdamas. kad jis. .. vieną va
karą žiūrėdamas televizijos pro- 
gramas suskaičiavo,-kad per po
rą, valandų matė TV demonstruo
jamus 17 filmų/vaizduojančių: 
žmogžudystes.. DiLeonardi ap
skaičiavo, kad televiziją žiūrin
tis vaikas, kol pasiekia 114 me
tų ; amžiaus, yra matę'- 11,(W0 
žmogžudysčių; f. '<■
< Jis nurodo tris didesniųjų ra
dijo tinklų programas, kur žu
dynės teikiamos suaugusiems ir 
vaikams kaip pagrindinė progra
mų dalią. Ir visa tai. ^daroma už 
pinigus. Tuomi išaiškinama dėl 
ko žmogžudystės Chicagoje per 
paskutinius 10 metų daugiau nei" 
padvigubėjo i 1965 metais Chica
goje policija konfiskavo. 6,4000 
šaunamu ginklų,, o 1972 metais 
jau 20,500.

BEIRUTAS. —Sirijos prezi
dentas Hafez Assad -pasikvietė 
Libano mahometonų ministerį 
pirmininką Rashid Carami at
vykti į Siriją, pareikšdamas, kad 
yra jo paskutinė pastanga baig
ti Libano civilinį karą, nors vi
suose frontuose vėl prasidėjo 
tarp musulmonų ir krikščionių 
atkaklios kautynės, kuriose per 
Vieną dieną 80 žmonių užmušta 
ir 90 sužeista.

Sirijos aviacijos komanderis 
gen. majoras Naji Jamil per pra
ėjusį savaitgalį turėjo du slap
tus pasikalbėjimus su Palesti
niečių partizanų vadu Yasir 
Aąrafatu. Tai pirmas kartas 
nuo .birželio 1 dienos kai Siri-

Skiepai nuo “kiaulių slogos”

PITrŠBURGAS. — Jungtinių 
Valstybių plieno korporacija 
(United States Steel Corn., jau 
turi paruošusi visus reikalingus 
dalykus Ulinojaus gyventojams 
skiepyti nuo spalio 5 dienos, jei 
iki to laiko bus spėta pagaminti 
pradžiai reikalingus skiepus. 
Chicagos Sveikatos Departamen
to komisionierius praneša, kad 
nuo spalio 5 dienos imunizacij’a 
prasidės vakarinėje ir centrinė
je Ulinojaus dalyse. Paskutinė 
skiepijimo fazėprasidės gruodžio 

Ulinojaus pietryčio dalyjė.5 d.

Kanados ministerial 
atsistatydina

Vėsesnis, giaH lyti-- . v
* jos lydęnėi a^ųeihŠkai swntikp- 

Saulė teka 6:28, Iftdžiąal 1:01 gų polestuiiečlų vadais. « . . ♦

pažino, kad jam buvo -siūlyta 
$30,000, kad nužudytų Edwarda 
Kennedy (D., Mass.),: vienintelį 
likusį iš trijų brolių. Policija dar 
neištjrrė,-ar čia-yra “tuščias no-, 
ras pasigarsinti ar yra tikrai 
rimtas reikalas. Aukštas poli
cijos asmuo, prašęs neminėti jo 
pavardės, perspėja, kad tai tik 
“tuščia pasigėrusio kalba”. Su
imtasis Robert E. White, 42 gy
venantis Salavation Army reha- 
bilizaci jos centre; suimtas ir $50- 
000 užstatu laikomas miešto ka
lėjime. Kiti du įtartieji — San
dra Rondeau. 37, ir Dawid King, 
31,- paleisti $50,000 užstato pa
sižadėjimu. '

David King pasakė, kad jis 
rugpiūčio 8 d. Salvation Army 
centre susitikęs White, kurs jam 
pasakęs; “Tu gali pasidaryti 
$30,000. Visa ką, turėsi pada
ryti, turėsi užmušti U. S. sena
torių Kennedy...,$5',000 gausi tu-o 
jau, o likusius $25,000 kai pada
rysi tą darbą”.

-'v-
OTTAVA, Ontario. — Michell 

Sharp, vienas iš senesniųjų mi- 
nisterių premjero Pierre Elliott 
Trudeau kabineto narių praėju
sį sekmadienį atsistatydino. Spė
jama, kad greičiausiu laiku bus 
pertvarkytas Kanados ministė- 
rių kabinetas ir tai tokiu lai-' 
ku, kai dabar valdančioji lib*-' 
ralų partija skaitoma 'žemiau
siai puolusi**. Vienerių metų 
bėgyje penki Kanadoj m!hlstorių 
kabthefal atrištatydltto.

Popiežius laisvai 
parinko vyskupus 
VATIKANAS. ' — Penkių 

šimtmečių bėgyje popiežius Po
vilas VI laisvai be karaliaus pa
sirinkimo. pirmą kartą paskyrė 
Ispanijai tris naujus vyskupus.

Iki šiol buvo praktikuojama, 
kad Ispanijos valdovas pasirink
davo vyskupus^ o popiežius juos 
patvirtindavo. Naujasis Ispani
jos karalius Juan Carlos tų tei
sių ’atsisakė* > matyti, pataikau
damas katalikams.

Atgaivins taikos 
korpą

WASHINGTONAS. — Demo
kratų partijos viceprezidentinis 
kandidatas Walter F. Mondale 
savo kampanijos kalbos išgyrė 
buvusį taikos korpą ir pareiškė, 
kad jei Carteris būtų išrinktas 
prezidentu, tuomet taikos kor- 
pftš greičiausiai būtų vėl atgai- 
MMtaK'het aiškiai 4r tvirtai tos 

jls>;mildėetė;

“dymus, patirti ar" toje žemėje 
yrą bent kokios gyvybės, kad ir 
pačioje pirmykštėje būklėje. -Vi?, 
king H turi dar kelis kitus eks
perimentus padaryti. ':

“Jei astronautai kada nors pa
sieks Marsą,- jie ten turės su
sigyventi su: tokiomis proble
momis kaip depresija (prislėg
tas; .ūpas), pykčiu, net galiuci- 
nacijomis, kadangi Maršo gam
ta yra rusvai -/- oranžinės spal-' 
vos ir Marso; “dangus” raudonos 
ir oranžinės spalvos yra žmonių 
prigimčiai nemėgstamos, b

• 111 ■ '■ ’ v

Pasenusios mados
Miss America

ATLANTIC CITY? —1977 m. 
Miss America, minesotiškė Doro
thy Benham nerūko,- nespeku
liuoja, nevartoja narkotikų, nu
sistačiusi prieš abortus ir "prieš 
ankstyvą seksą. Gal todėl 50-ties 
Amerikos gražuolių"5' konkurse 
Dorothy komisijos buvo išrink
ta gražiausia Amerikos m ergai-

vo ginkluoti' rankinėmis grana
tomis Jr vaikščiojo lėktuve pri-. do Motors bendrovės darbinin- 
sirišę. sprogstamą medžiagą. Vė- kai pradės streiką rugsėjo 14 d. 
liąų pasirodė, jog jų visi “gink- Pasiruošimai streikui jau yra 
lai” buvo tik akių mulkinimas , daromi. Kiekvienas streikuojan- 
— jie nebuvo tikri ir negalėjo 
sprogti.’ .

Kroatų pagrobtas su keleiviais 
New Yorko lėktuvas per’Kana
dą pasiekė Paryžių sugaišdamas 
30 valandų ir padarydamas 6,000 
mylių. Lėktuvo grobikų palikta 
New Yorko aerodrome bomba, 
sprogdama užmušė vieną polici
ninką ir "tris sužeidė.

Grobikai atvežti į New Yorką 
ir patalpinti kalėjime. Jie bus 
ttisįami, kaltinant lėktuvo gro
bimu ir žmogžudyste. Paryžiuje 
Prancūzijos vyriausybė lėktuvo 
grobikams kroatams davė dvi ga
limybes :' būti perduotiems Ju
goslavijos vyriausybės pareigū
nams arba Amerikos. Grobikai 
pasirinko Ameriką.

/ Kroatijos nationalistai, lėktu
vo-grobikai. gyvenę New Yorke 
ir, gal būt, būdami Amerikos pi-

Numatoma, kad 170,000 For.

tis darbininkas iš unijos fondo 
170 mil. dol. streiko reikalams 
gaus 40-50 dol. i savaitę.

Auto unija nori išsiderėti dar
bo sutartyje trumpesnę darbo 
savaitę, geresnį atlyginimą, dau
giau šventų dienų ir sergantiems 
darbininkams, kad būtu moka
ma 95% jų savaitinio uždarbio.

JAV darbo departamentas ma
no, kad streikas bus trumpas-ir 
kad pasirašytoji su Ford Mo- 
tors bendrove sutartis sudarys 
bazę derybose su kitomis auto 
gaminančiomis bendrovėmis,' su 
General Motors, Chrysler ir 
American Motors, kurių įmonėse 
dirba 530.000 darbininkų.

te. nežiūrint,, kad ji yra pasenu-kiečiais, grobdami lėktuvą turė- 
sios mados. ■ • Į jo: tikslą tuo būdu atkreipti vi

so pasaulio ir ypač Jugoslavijos 
vyriausybės dėmesį, kad kroatai 
yra atskira tauta, kad jie gyve
na okupuoti svetimų jėgų ir kad 
Kroatija turi būti nepriklauso
ma, jai turi būti suteikta ne
priklausomybė.
"^Pagrobtieji lėktuvą kroatai 

vertė lakūną nusileisti Montrea- 
lyjė, Ganderyje ir Islandijoje. 
Jie Visur dalino Kroatijos nepri
klausomybės klausimu lapelius, 
o skrisdami žemai virš Angli
jos 'sostinės Londono, juos mė
tė iš lėktuvo.

Prieš pasiduodami Paryžiuje 
lėktuvo grobikai reikalavo, kad 
jų pareiškimai Kroatijos nepri
klausomybės klausimu būtų at
spausti .visuose laikraščiuose, ne
išskiriant nė Chicagos Tribune. 
Jie.pasiduodami pareiškė: “Mes 
esame, patenkinti ir didžiuoja
mės savo darbų”.

Išrinktoji 1977 m. Miss Ame
rica pareiškė: “Ašmanau, aš tu
riu atstovauti šių dienų jau
nas moteris fr vesti teisingą, gar
bingą gyvenimą”.

Chicagos mokytojai 
nepasiduoda ;; 
* -.** 4 • - - . j . )

CHICAGA. — Cook apskrities 
universitetų ir. aukštųjų mokyk
lų mokytojų sąjungos mokyto
jai sako: “Reikalavimas, taikę/ 
m as visiems mokytojams bei 
profesoriams, gyventi Chicagos 
miesto ribose, iki 1980 m., pa
žeidžia JAV konstitucijos vi
siems taikomas lygias teises.’

Chicagos.miesto aukštųjų mo
kyklų mokytojai bei profęsoriai 
rugsėjo 12 nutąrė sunnlęti- 30,-______ _______
000 dolerių . mokytojų, teisėms .Dąugunia pagrobto lėktuvo 
ginti. Pinigai renkami reziden- buvuąjų keleivių pritaria lėkto- 
-cįnėa laisvės ,.foųdo. varduu Fra- yo grobiku reikalarimatns ir net 
diiaf jau juTO^ta^-1,000 dol.TL^’ , tAlevirijįai koneul-

Kroatu nationalistų 
lyderis

Kroatiios nationalistų lyderis 
Zvonko Busic, kurs vadovavo 
Grobimui New Yorke, jau seno
kai buvo FBI sekamas. FBI ži
niomis. jis prieš 6 mėnesius kal
bėjosi su žurnalizmo studentu 
J. Kolina. kuris rašo istorija iš 
kroatų imigrantu gyvenimo New 
Yorke, ir kad jis studentui pa- 

, reiškęs noris suorganizuoti kroa
tų nationalistų grupę, kuri rem
tu kr^'ų nationalistus pačioje 
Kroatijoje.

Anglijoj tris naktis lijo

LONDONAS. — Anglijoje tria 
naktis iš eilės lijo ir valandomis 
smarkiai, bet anglai sako, kad 
tai tik lašas jūroje, tiek yra per
džiūvusi visa žemė sausroje, ko
kios nėra buvę Anglijoje per 500 
metų. “Mums reikia kad mėne
sį lytų be pertraukos”, pareiškė 
National. Vandens Tarybos na
rys, dagindamas gyventojus to
liau vandenį taupyti.

fantas Rudy Bretz sutinka būti 
teisine liudininku peleikaM 
bikų pusę.
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įgyvendinti reikia
— gamtiškų

Girtuoklės motinos žudo savo 
vaikus, šio • krašto ir Anglijos 
tirinėtojai susekė, kad alkoholis

Stovi poeto Juliaus Janonio vyresnioji sesuo Marė 
Jąnonytė, o sėdi Katrė Skeberytė, Kilučiy kaime kalvio 
duktė. Savo laiku jodvi draugavo.

RŪKYMAS IR ISSiGERIMAS—
BURNON PR1SAUK1MAS

Vidutinis svaiginimasis skai- 
išgeriama nę^daų-

nibs buvo surašytos 219 puslapių

Apskaičiuojama, kad visuome
ninis nuostolis dėl girtavimo bu- 
jęs metinis 15 bilijonų dolerių 
dabar Šiame krašte pakilo iki 25 
bilijonų. . j

* . į f I

Jaunuoliai visuotinai metasi i 
i *

prtavimą. Tas dar nebūtų taip 
irąžūtinga, jei žmonės pajėgtų! 
rasti, saiką. Bet kur tau! Asme- į 
lybe pastipęs žmogus nežino nei 
laiko, nei saiko. Iš čia yra al
koholio piktnaudojimas (misuse 
and abuse). Is čia girtavimas 
vra didžiausioji priežastis greit
keliuose pasitaikančių nelaimių 
r mirčių, ypač jaunųjų tarpe.

Ne dėl vidutinio, bet dėl.gau
saus girtavimo įvyksta daugybė 
žmogų, naikinančių sunkenybių, 
šiame, krašte, kaip tvirtina mi
nėtas raportas, dėl stipraus svai- 
gimmosi gausėja vėžiai kepeny
se,- kaip ir viršutiniuose kvėpa- 
vio ir virškinimo organuose. Sti- ■ 
prus rūkymas ir toks pat svai
ginimasis pastiprintai didina 
vėžio ■ galimybę.

Girtuokle žudė savo vaikus

kūno, proto ir |aušrn(i darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMA L IČIUS, M- D.____ _

jauna širdies atakų.
šitos žinios buvo gautus H 

darbuotojų, vadovaujamų .„g/d 
Morris E. Chafetz. Jis yra direk-

Rūkantis ir besisvaiglnantis abiem girnapusėm 
gramzdina save dugnan. Mediciniška tiesa

rūkorius sutelpa tame pačiame 
I asmenyje — minėtoje vėžio atsi
radimo galimybė darosi net pen- 
liolika kartų didesnė.

šita tiesa buvo pranešta Bal
tuose Rūmuose sveikatos reika
lais su spaudos žmonėms prieš 
porą metų įvykusioje konferėn-. 
ei joje. Nėra davinių, kurie nu
rodytų, kad vidutinis svaigini
masis kenkia žmogaus sveika
tai. Išskyrus jautrius asmenis, 
ši tiesa visiems galioja. Bet kai 
kuriems žmonėms, net stiklelis 
svaigalų gali suširgdinti širdies 
raumenis, šitą tiesą mediciniš
koje spaudoje paskelbė LoypĮos 
universiteto širdies’ ligų žino
vas John Tobi. ;

■James Buchnan buvo 'vie
nintelis neyėdgs vyras išrinktas 
JAV prezidentu ir 'tok'iti li-

galima tokiais, niekais prisimin- ba keturios stiklinės alaus. Tots! 
ti žmoniškų žmonių! Gėriui ant j vidutinis svaigalų . vartojimas 
žemės įgyvendinti reikia žmo- skaitomas vidutiniu, kai. gėria- 
niškų — gamtiškų — dieviškų ^ma su . maistu. Gausesnis žval
ėlesnių pildymo. Pirmiausia to- iginimasis jr gėrimas, svaigalų^ ne 
kiam pildymui reikia pajėgių • valgio . metu skaitomaš\,suhkįu 
asmenų-visose srityse. Kai mes ! svaiginimusi. Patilta, kad; iš- 
savais darbais sėjam vėjus—ne- skyrus minėtai svaigalams j ap
galime laukti kviečių derliaus, trius asmenis, vidutiniškai; be-

Janonis nepasitenkina vien po
ezijos rašymu, bet toje pačioje 
dvąsjbję. įsijungia organizuojant 
darbininkų streikus ar skeidžiant 
antikarinę agitaciją kareivių 
tarpe, ar, rašant straipsnius ir 
koj^pondencijaš į socialistinius 
laikraščius.

išblokštas atūžanči’oš karo au
dros 1915 iri. vasarą iš tėvynės, 
atsidūrė Voroneže, kur lankė 
Martyno YČo gimnazi ją. Iš pra
džių įsijungė j aušrininkų veik
lą; bet greitu laiku atskilo ir įkū
rė socialistinė visuomenininkų 
kuopelę. Jo paties redaguotame 
“Atžalos” laikraštyje vedamaja
me atskleidė savo pranašišką vi
ziją į netolimą ateitį: “Rusijos 
darbininkų judėjimas, nors slo
pinamas, atgijo... ir greit ateis 
laikas; kada jo laisvos Bangos 
galutinai šutriiiškys jau kartą 
braškėjusį absoliutizmo ledą. 
Pervarta arti... kiekvieną valan
dą, raudona ^sukilimo pašvaistė 
gali nušviesti, .platųjį Rusijos 
dangų. Mes turime būti prie tos 
pervartos prisirengę... Aušrinin
kams... tai ne. galvoj e.. Jie mėgs
ta. svajoti apie kokį tai miglotą 
tėvynės “labą”, negu blaiviai

■■į'-T: '

_• Klaidinga .nuonipnė, kad 
ąm.ėrikęciai jąbiąumėgstą šu
nis, o ne kales. Statistika rodo 
priešingai: Amerikoje yra, apie 
28 milijonai kačių, q šunų tik 
apie 23 .milijonai. .

kia kontroliuoti, bet žmogaus vi
dų ---- jo nusiteikimus reikia
tvarkyti. Tik kai žmogaus as
menybė susitvarkys, tada pra
nyks girtavimas. Kaip džiovą 
šugydžiiiš, pranyksta kosulys, 
tąįpn asmenybę sužmoginus — 
jurtos. žmogus svaigintis.

Aišku, kad visos mūsų -kul
tūrinės jungtys turi imtis kartą 
jpt visados atsakančios veiklos. 
Męs negalime, toliau save žu
dyti įr. savo artimui mirtį artin
ti. . Jau baigiam netekti meni
ninkų, rašytojų, gydytojų, dva
siškių — gabių ir labai visiems ( 
reikalingų — taip anksti mus! 
įpleidžiančių per nepajėgumą ’ 
,varkingaivvartoti syaigalus. Nė 
vienas mūsiškis neturi išeiti iš Į 
kovos lauko prieš besaikį gėri-! 
■ną asmenybės sumenkimo pase- • 
koj. Tad visi stokime savo pa-1 
/yzdziui į Dievui ir žmogui nau-: 
iingiausią veiklą — į jaunimo 
nnogaus asmenybės žmoginimą! 
>ąvaią pavyzdžiais. Alvudas čia 
jviečia škąidria žvaigžde: be la- 

svaigalo ir be dūmo įsigijo 
<irš pusės milijono vertės arti
mui naudą nešančias buveines, i 
ko, nepajėgė atlikti net su stik- 
;iuko talka nė viena pasaulinė 
Bei dvaąinė grupė mūsiškių. 
iaį yra kiekvienam mūsiškiui,. 
tiškus kelias į apsaugą nuo di- , 
džiąusio Prieš nesaikingo j 
vaigalų, vartojimo.
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Girtavimas yra as 
menybės menkumo simptomas 
— reiškinys. Ne girtavimą rei-

Toliau LE-je teisingai, nusa
koma: “kad V- Europos istorinė- 
fe- literatūroje revoliuciniais są
jūdžiais laikomi tik tokius są- 
j ėdžius,'kur kovojama ne dėl 
siaurų grupių interesų,' bet dėl 
laisves plačiųjų krašto gyventojų 
sluoksnių, dėl teisėtumą ■ valdy
me,imanomešnės socialinės ly
gybės” (t- p.). ....
- Toliau-LE-.visai.teisingai, nuo 
revoliucionieriaus sąvokos išski
riami įvairaus tipo maištininkai, 
ar tai būtą vergų ar-bąųdžianin- 
kų sukilimai ar maištaujantieji 
intelektualai. Prie paskutinių
jų tenka priskirti “keturvėji- 
ninkus”, “trėčiafrontinirikus”, 
minimą Jašinsko,- poetą.K. Ja- 
-kubėną, . visus t. v., vargo poe
tus ir “svieto lygintojus” bei be- 
sirėiškianeiūs.-išėiyijoje “bendra- 
darbiautoj us sū kraštu” ir.-.tary
binius patriotus.- - - - - ■

Janonis nepriklausė n ei vie
nai iš tų grupių, bet buvo jų 
visų nepermaldaujamas priešas: 
.“Kas duoda lyg-jautis, paplauti 
nuvesti, . aršiausias mepriętęlius 
mūs, mes trokštame laisvės, už 
laisvę kovojam-, už laisye,žmoni- 
jos visos... Šalin apgavikai, ve
dą į klaidingus kelius L” : (J. J. 
raštai t. I 207),. ...--r, •’

(Bus daugiau) •

P u, eidėjimą tėvai — protėviai 
perduoda sėkloje esamais mi
kroskopinio dydžio padarais, va
dinamais genais. Genai labai pa
stovūs, bet laiko ir įvykių įta
koje kinta tai ąveikon, tai ne- 
svei'.on pusėn. Iš čia turime Ki
prus Petrauskus, Mahatmas 
Gan ’hi, G. Washingtonus, o 
t?įų pat ir Neronus, Hitlerius, 
Stalinus... Toks kraštutiniausiąs 
Gėris-Blogis žmogaus pavidale 
prisistato mūsų tarpan ne kas
dien. bet šimtmečiais. Visi: kiti 
mes esame minėtų kraštutinu
mu tirpė — esame vidutiniokai. 
Tik mes vienas daugiau artė
ji m gėriui, kitas — blogiui.

Pastovius paveldėjimo daly
kus ..galima keisti labai pamažu 
ir t,i k gamtos dėsniais vadovau
jantis. Tais dėsniais naudojan
tis gauname iš laukinių rožių 
gražiausias rožes. Priešingai ir
gi nutinka — iš gražiausių tul
pių , neigiamoms. įtakoms vei

kiant, mes susilaukiame tik tul
pių šešėlius. Viskas pareina nuo

čiuj e jfeivystan&am. vaikui,^ jtor 
?kie vmkai,^|hstą^neišsivystę ir 
sū-^rigimtSs trukumais.

, Alkoholio sudedamoji . dalis 
!t(|thanpĮis) .^firiąm ^credmyje 
pakenkia gleivinėms taip, kac 
jos . darosi vėžį sukeliančių me
džiagų lengviau, pažeidžiamos. 
AĮk-oholia. pąsitarnąųją; tirpyda
mas-ar nugabenamas., vėžio su- 
^MėjUS.:,: / 7
įįąDėl girtayįmo atsiradęs žmo
gaus sumenkinimas suliesėk 
jimasj ^ypač^minėtai.j gleivinėms 
pakitus, susidaro, palankiosri.są- 
įygoąįyėriajsimętįn^ifi^s žmo
gų. Sumenkus ^koįuilikui, -.ęų- 
mažėja jo kūne ypatingi balty
mai, iyi’iriaųsį.yitami-
nai —tas irgi pagreitintai šau
kia vėžį. , ’■ .. ;
_.; Kaį gįrtųpklis prageria kępe- 
nisž: (cirrhosis) , jų įCelėą. sten
giasi atsinaujinti; Tada dažniau 
išsivysto kepenyse vėžys (hepa
toma) .

Šaugdjimasiš alkoholizmo
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Taip 
kiam 
čiūs) 
mes 
žmogaus čia ant žemės dienas 
juodinti, žmogų su žeme maišy
ti. Tik niekada mes patys savęs 
nekaltinam, l’ž tai ir šusilau- 
kiam tikro pragaro ant žemės, 
kaip sulaukia usnių savo laukė 
tinginys ūkininkas.
Svaiginimasis ir tabako rūkymas 
yra asmens menkystos pasėka

Sava asmenybe dar žmogum 
žmogaus laimingą gyvenimągamtos dėsnių prisilaikymo: ku- netapęs asmuo įvairiopai kenčia 

čia aut žemės (o jei norint, ir ten f rion pusėn — gerėjiman ar blo- jr j^ns kankina savais nežmo- 
įniškais elgesiais. Toks didelis 
j girtuoklis tiek pat rizikuoja su- 
į silaukti burnoje — gerklėje vė
žį, kaip negeriantysis, bet dau
giau negu du pakelius cigarečių

Komentarai)
sekti gyvenimo bėgį ir su juo 
suderinti- savo _ veikimą... Vado
vaujanti mūs gairė — socializ
mas. Kitokių gairių- mes netu
rime! Tautinio, tikybinio ir tų 
paimtų iš dvasios srities,-klausi- 

. mų išrišimą skaitome asmens 
dalyku ir paliekame kiekvieno 
žmogaus nuožiūrai”. (J. J. Raš
tai tom. II, 128).

Voroneže būdamas, jis pirma 
kartą susidūrė šu rusų mokslei
vių socialistinė veikla jr rašo f el- 
jėtomis. į rusų liberalinį. laikraš
tį “Voroniežskij Telegraf”.

? Taip rašė VII klasės gimnazsi- 
tas, kurį po 60 metų mūsų lai
kų rašto žinovai drįsta vadin
ti “jaunu vaikinu”, “naivių sva
jotųjų”, ar, “kad jo.kelias bu
vo ištisa klaida”. Ar buvo anuo
met bent vienas lietuvių rašyto
jas, poetas ar politikas, kuris bū
tų sugebėjęs su jokiu tikroviš
kumu įžvelgti į artėjančią isto-. 
rinę dramą, kurioje taip pat bus 
lemiamas lietuvių tautos liki
mas ? Niekur nekieno nepasaky-. 
ta. kieno šaltiniais remiantis Ja
nonis -išsakę savo mintis eilė
se, prozoje ar publicistikoje, Bet 
vieną yra žinoma) kad rn*ė vie7] 
haš iš vyr^hiųjū .nepretenduo
ja į Janonio minčių tėvyhyštę. 

' Janonis buvo yisų piriha poe
tu revoliucinės epochos, prasi- 
veižusios Rusijoje 1905 ir 1917 
metais, kurios pasėkoje lietuvių

po žeme) lemia ne vienas veiks
nys (žinoma, ne piliulė, ne tau
relė r ne taboklapis burnoje), 
bet -vairių vyksnių sudėtinis 
darbas. Lemiamai mums laimin
gą gyvenimą užtikrina mūsų 
tėvą; — protėviai laiko aplinky
bių įtakoje, šitas nusidavimas, 
mums mūsų tėvų — protėvių 
perduolamas yra vadinamas pa
veldėjimu.

tauta tegalėjo išplaukti į istori- 
nę viešumą. Jašinsko pasisaky
muose. revoliucinieriaus sąvoka 
yra miglota, nes^jis “keturvėji- 
ninkus” ir “aušrininką” K. Jaku- 
bėną priskiria prie revoliucinių 
poetų, tuo pačiu sumenkinda
mas Janonio revoliucinę reikšmę 
ir vaidmenį lietuvių tautoje.

Netgi Lietuvių Enciklopedijo- 
4 je revoliucijos sąvokos, .aptari- 
'mas yra nevilnas. Ten. sakoma: 

“Revoliucija — staigus keiti
mas esamos visuomeninės san

tvarkos, tiksliau sakant, griež- 
• tas keitimas politinių ir soci- 
!. alinių instituėij ų, panaudojant 
šiems pakeitimams ir fizinę jė
gą. Todėl partija ar sąjūdis, ku
ris siekia politinę ąr socialinę 
santvarką keisti jėgos būdu vad. 
revoliuciniu sąjūdžiu (LE XXV 

Tomas, psl. 189). Tačiau nei fa
šizmas,- nei nacizmas, jau. ne
kalbant apie mažų tautų dikta
tūrinius perversmus, nepriskai- 
tomi prie revoliucinių sąjūdžių, 
nors pastarieji sugriovė smurtu 
demokratines valdžias, radika
liai pakeitė, .socialinę-ekonominę 
santvarka..

gerėjiman ar blo- 
gėjiman sukamas gyvenimas.

Tinkamai nesirūpinant auga
lais, gyvuliais, o taip pat ir žmo
nėmis — jų neprižiūlint, atsa
kančiai neaukiėjant — gaunama i gjau negu pakelius cigarečių 
blogiausia gyvio rūšis. Net ge-jp€r dieilą sunaudojęs rūkorius, 
riausią paveldėjimą turintysis, į o kai stiprus gėrėjas ir toks pat 
jei jis save įvairiopai menkina' 
— netruks į niekus pavirsti.

Dabartinio jaunimo nemaža 
dalis eina niekais, panašiai kaip 
į niekus virsta neprižiūrimas 
daržas, tvartas ar gyvenama
sis namas. Juk tie keliolikame- 
čiai ir keliolikametės dabar va
karais besidaužantieji žmoniško
mis usnimis subręs ir tikrą pra
garą ant žemės kurs. Mes su
augusieji esam kalti, kad paso
dinę augalą, įsigyję gyvulį bei 
pagimdė žmogų juo tinkamai ne- 
sirūpinam. Žinoma, tūli, ypač 
dvasiškiai ims šaukti, kad to
kie laikai atėjo. Jie tik taip 
šauks, bet tinkamo darbo nesi- 
griebs. Juk nė vienas neužau
gino gero pamidoro vien kalbo
mis bei pas.ikraipymais, pasišvai
stymais, .burtais — prietarais tomas, toks 
bei vienokio kitokio ritualo užjgiau kaip trys įpaišytos taure-

KAROSAS ■'

■ JULIUS JANONIS

-V’ 7"®^ 'Vija
rnaįl 

handle get biggėr every yea t ? fe > 
Code’s the only way we’ve-Įjept-

; JAH

besielgūahu ųics sugilau-, siuvai, 
viską (įskaitant mūą pa
naikinančios audros. Tada 
imame prigimtą kaltinti,

dhd h.a;l
Air

U- Ą.Jvuys f;2t you r Zip Code on; 'your> return 
So pr opJe can copy it down. ■ T IwW *jF<4

gas alkoholiko gydymas duoda 
siete tiek dhiigiau vilties pagiji- 
mui. Pratnones žnionese suda- 
rjti gydymo centrai tūri geroką 
į^tyrinĮI; lydant 4 al^ofioližuš 
tarnautojds. Minėtas .gydyto
jų raportas tvirtina? kad reikia 
imtis dvejopos vęikfcs alkoholi
kų gydymas. ' '

1. Kiekvienas žmogus ir visa,
t * . , . >*v , r f .vi.<piQųięne tun nusiteikti ne al

koholiko pajuokimui, bet jo at-, 
sąkąnčiafo gyįdyųli^{Tokįų gy
dymo, kokio alkoholikui reikia ir 
kokie jis jis kaip ligonis užsi
tarnauja, dar iki šiol jis negau
na. , ■. t . .

2. Lygiai svarbu yra brandin
ti žmoguje žmogų U^- jo asmeny-, 
bę žmoginti nuo pąt mažens vy
resniųjų pavyzdžiu. Tada tokie 
asmenybe sutvirtėję . asmenys 
veągs žalingo girtavimo. , .

Tiems dviem darbams nulirbti, 
nepakanką .vien valdos pastan
gų. Veikliai čia į darbą turi įsi
jungti visi žonės, visos organiza
cijos; visos religinėj bendruti 
menės... Visos svaigalų daryklos, 
visos pasūįpkminirho vietos, vi
sos auklėjimb 
sveikatas taisymo vietovės, vi
sos skelbimų žinybos, visos svei
katos apdraudos, žinpma, ir vi
sos bažnyčios... turi Sutinai įsi
jungti aktyviai kovon su girta
vimu. Taip minėti ^8 dar bu 6- 

»Lojai sąyo 219 puslapiu .rapor- 
j te perduotame Balti; ’ ' 
. mamsp. reikalauja di 
visiems. <

■3^^ > ■ *

People depend upon the
Each time you use h Zip Code you.
ove faster. So use Zip Ox!e on.ey^ę
-‘■JI know, a ,|oeal Zi^;CbHc,.check.the Zi_p Code I ' 
■ction of your boofer v: --
2..-For out-of-town Zip Codes, call
P Gxie Sėttibrf ton. 7 ;

i or next-riay dclivęęy cresstowru Zip Code an'4 
kun bf.<qret5fi0 p.m^ 
ext day delivę.-y to cities within 600 milel, 
e.forė 4:00 p.m. from any specially marked
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ELZBIETA KARDELIENĖ

Gavusi pakvietimą į jubiDe-,New Yorko, kun. prof. Pranas 
jinę šventę, atsiradau seserų so- Manelis iš Brocktono, kun. Pet- 
dyboje anksčiau, kad čia galėčiau rak Šakalys — Brocktono kle- 
ilgiau pavasaroti. Apgyvendi- bonas, kun. Trimakas, kun. Juo- | 
no mane svečių vasarotojų name ! zas Venckus SJ, ir net Eucharis- ! 
Raudondvary. Antrame ir tre- tiniame kongrese Philadelphijoj j 
tiame aukšte gražūs, dideli mo
demiškai įrengti kambariai, buvo čia užvažiavę — Kauno ir !
_•_ J 1*1^ • • Y 1 » i TT.,1 ew*'* . . *

nuxisteWti aptiekoriška švara.
Gyventojų kfjnbarirJ, koridoriai, 
kabinetai, salės ir prausyklos

1 viskas žvilga, viskas šviečia!
Namų vyresnioji vadovė čia

yra sesuo Aloyza. Administra- Antanui jo 70 niety amžiaus su

dalyvavę iš -^Lietuvos, trumpai,

Dail. A. Rūkštelės paroda
l. eluvių žurnalistų Sąjungos romis pušimis, miške buvo gau

* Chicagos skyrius rengia dail.-su baravykų, įvairiausių uogų,
- - — | (.^erelyje šokinėjo lynai, šapa-

.jtorė sesuo Bernadeta. Tik ke- kakties ir 50 melų kūrybinio lai: kalvose* švytėjo minokn-.ių
bei visuomeninio dariai proga 

š. m.
’ lios seselės slaugės lietuvaitės.
Nusitikau čia montreaiietę se- į parodą. Paroda 
sere Eueeniia Lukošiūte. Visi ■ spalio 1 d.lJetuvių 1 alulinitRise 

i namuose.

rtig'ų rėž ai. I^anlektims grožis
A. Būkštclėsatsispindi ir <kiil.

Grindys visur kilimais išklotos, 
prausyklose dušai ir, svarbiau
sia, visur absoliuti švara! Su-

Vilkaviškip vyskupas Liudas j 
Payilonis ir kun. Pranas RaėiC-J 
nas.

sipažinau su čia vasarojančiaisf Ki(lvkis gj buvo ‘
brn nuolat gyvenančiais lietu-L-a agesnj laiką-pr^vesdamas se. 
viais' j serų metines rekolekcijas. Jų.

Pirmame aukšte tik vienas gy- vadovas,.kaip man atrodė, buvo .1 
venantis, rašantis arkivyskupo (gana griežtas. Uždarų rekolfek-j 
Jurgio -Matulaičio biografiją — cijų metu “niekas pašalinis ko- 
istorikas prof. Antanas Kučas, plyčion neįleidžiamas, rekolek- 

.Čikagietė mokytoja-Elena Abel- 
kienė, ekonomistas Mykolas Ši
maitis, I^ųra Šlapelienė, Adolfas 
ir Marija Maslauskai iŠ Hart
fordo, iš Kanados kun. Balys Pa- 
cevičius, Jonas Preščepionka, 
Vincas Budvydas iš New Jersey 
ir Dr. Juozas Kriščiūnas su žmo
na. Turėjau malonumo susipa
žinti su vėliau atvykusiu rašy
to j u. Vytautu Alantu su žmona., 
kuris man padovanojo dedikavęs 
savo knygą “Romas Kalanta” 

. ir įvarė mane į didelę puikybę, 
ragindamas rašyti savo teatra
linio gyvenimo atsiminimus. Vis
gi, galvojau sau vaikščiodama 

. alėjomis, ne bile kas tau tai sa
ko, bet laureatas, garsus rašy
tojas Vytautas Alantas! Tik pa
galvok !

Daug vasarotojų čia pabūda
vo ir išvažiuodavo, visų net ir 
nepažindavau. Bet buvo čia at
vykusių ir daug kunigų. Jie gy
vendavo tur būt Matulaičio na
muose arba naujoje klebonijoje, 
kur dabar gyvena vienuolyno ka
pelionas profesorius, rašytojas 
kun. Stasys Yla. Kasdien ma
tydavau jį 7 vai. ryto einantį 
koplyčion mišioms. Toks dar 
jaunas, lieknas, elegantiškas ir 
energijos pilnas, šiaip visada 
skubantis, kaž kur bėgantis, jei
gu pasirodydavo tarp mūsų kie
me.

Tame pačiame name gyvena 
ir kun. Juozas Tautkus. Kada tik 
aš jį pamatydavau, visada pa
galvodavau: štai kur tikras‘kle
bonas! Atrodo, kad kun. Taut
kus turi antrą biblioteką; ko ne
randi didžiojoje, tai gali gauti 
pas kun. Tautkų.
J Viešėjo čia daug kunigų: pre
latas Vlalas Tulaba, šv. Kazi
miero kolegijos rektorius iš Ro
mos; kun. Petras Patlaba iš 
Arizonos, Run. Stasys Raila iš

tantės nė su kuo nesikalbėdavo, 
visą savaitę seselės savo darbų 
nedirbo, tik meldėsi ir vaikščiojo 
parko alėjomis. Valgykloje mes 
buvome nuo seserų atskirti ir 
valgėm vieni kitame kambaryje. 
Sesuo Margarita, kaipo vyres
nioji, prieš savaitę turėjo savo 
rekolekcijas amerikiečių vienuo
lyne “Mercy0 — rekolekcijų cen
tre. Visais savo reikalais turė
jome dabar kreiptis tik į ją. Net 
ir maistą, padedant iš mūsų tar
po p. Abelkienei, ji atveždavo 
vežimėliu iš virtuvės. •

Jei jau apie maistą eina kalba, 
tai .apie jį reikia plačiau, ir pa
kalbėti. V X

Kai valgom kartu su seseri
mis didžiojoje valgykloje, gale 
stovintis didelis stalas, 3 kart 
į dieną, lyg tas Velykinis, būna 
apstatytas įvairiausiais lietuviš
kai gamintais patiekalais. Prade
dant nuo skanių sriubų, cepelinų,

Paskutinio žemės drebėjimo metu Gvatemaloje įdubo gatvės 
- ir suplėšė jo namai. Kraštui drebėjimas padarė milijoninius nuo

stolius. šimtai žmonių neteko gyvybės, o dar didesnis skaičius li
ko be pastogės. Amerikiečiai pirmieji lėktuvais nuvežė pagalbą — 
vaistus ir*mai$tą. \ į į *

.«erę Eugeniją Lukošiūtę. j 
1 kiti 'tarnautojai svetimtaučiai. • 
. Seserų labai trūksta. Gyvento- | Avė. 
Į jų sveikatą prižiūri 6 gydytojai, 
i kabos ir fizinės mankštos tera- 
' pistės, dantistas, kojų specia- 
i listas, vaistininkas ir dietinin- 
:kė;
Į Yra čia ir grožio galionas, ka
vinė, darbelių salė, poilsio sa
lė su televiziją gimnastikos 
kambariai. Didelė graži salė su 
scena ir rojaliu koncertams, po
sėdžiams, kur buvo seserų ju
biliejaus iškilmės ir vaišės.

Labai graži moderniška ko
plyčia, išpuošta dail. V. K. Jo
nyno projektais ir jo darbais, 
skulptūromis, vitražais, 
sykio j e įrengti telefonai. Sakyk 
sau savo nuodėmes telefonu, o 
ne kunigui ausin. Didelis pato
gumas blogai girdantiems. Mo
demiška’ čia kapelionauja kun. 
Vytautas Zakafas, talkinamas 
prelato Pr. Juro ir kun. Pijaus 
Lekešiaus.

Namuose visada būna 120 as
menų, iš jų, 80% lietuvių. Ka
dangi valdžia prisideda finansi
niai, tai reikia priimti ir ameri- 
čius.

Susipažinau- čia su sergančia 
artiste Birute Lukauskiene, Nem 
Yorko dantų gydytoja ir Magda
lena šešeraites 85 metų dar la
bai energinga, o jau 8 metai kaip 
čia gyvena.

Supažindino mane sesuo Au
gusta su amerikiete Pensilvani
joje gimusia ir buvusia didėle

moka priimti su meile kiekvie-(kasdien visas tris savaites! Par-

prikšti jam 
Jis nesusir- 

kup kiti, 
ir šiame 
nebeten- 
meninin 

tūrinėje bei visuomeninėje veik’kai prade<la grįžti prie rimbas.

bando 
ncnlalumą”.

dail. j g > naujovių svaiguliu, 
i Ne lik EuroįMjje. bet 

burge, Floridoje. Tenai įsikūrė1 kontinente abstraktas 
ir dalyvauja vietos lietuvių kul-|ka savo potencialmno,

South

Prieš ketverius metus 
Rukšlelė apsigyveno St. Peters j

loję.
Dail. RūkŠtclė su savo žmona 

jau atvyko į Chicagą, kaip sve
čiai su paroda ir tuo pačiu kar
tu su draugais pasimatyti.

Bus išstatyta per 30 naujau
sių meno kūrinių — gamtovaiz 
džių natiurmortų bei žanro da
lykų. A. Rukšlelė yra stiprus ir 

Kjau’ portretų tapytojas, meno kriti-

kūrybos arba prie amato.
Dail. A. 

ką duoda 
k lai, kas 
sąmonėje*,

Rūgšlelė vis dėlto kai 
ir lituanistinei mokv- 
gali pasilikti lietuvio 
kaip skaudūs išgyve

nimai išeivijoje netekus myli
mos Tėvynės.

atklamną atėjęs žiūrovas ras 
sau patinkamų dail. Rūkštelės 
kūrinių. M. š.

kas ir aktyvus visuomeninin
kas. Jo kūryba yra lietuviškos 

Į dvasios: Lietuvos gamta, sody
bos su kryžiais, — visa lai pri
mena Lietuvos poetinę roman
tiką bei senąsias tradicijas. Dai 
lininkas stengiasi įamžinti, kad 
jaunasis atžalynas matytų, ko
kia Lietuva buvo. Dabar Lietu
voje nyksta riša tai, kas buvo 
šventa ir gerbiama, dabar išnie 
kinama...

Dail. A. Rukšlelė yra kilęs iš 
Degučių kaimo, Zarasų apskri
ties.. Nepriklausomybės laikais 
Degučiuose buvo paštas, (paš
tas yra ir dabar), bažnyčia ir 
krautuvių. Graži kalvota Degu
čių apylinkė. Sodžiaus pašonėj 
nedidelis Samanio ežerėlis, an
troje Samanio pusėje kalnelyje 
senas piliakalnis, apaugęs sto-

PASITAISĖ AUKSO
VERTĖna, nors ir nemalonų atvejį ir 

kiekvienam, nusišypsoti natūra
lia šypsena, su kiekvienu malo
niai pasikalbėti.

Uraganas Belle 
K

Rugpiūčio 9 d. radijo užaliar- 
mavo, kad visos savaitės lietus 
atneša mūsų apylinkei Kuboje 
prasidėjusio uragano audra, ku
riai patariama pasiruošti ir gel
bėtis įmanomais būdais.

Mes visi susirinkome galeri
joje prie televizijos. Sesuo Mar
garita atnešė mums žvakių, deg
tukų (jei būtų nutraukta elek
tra) ir patarė slėptis kur reikės: 
nuo vėjo rūsyn, nuo vandens, 

. Toron- 
tietis J. Preščepionka ■ man 
šnabžda, kad reikėtų kaip nors 
dasisiekti iki lėktuvo ir dumti 
namo Kanadon. Kuri tai ponia 
aimanuoja, kad reikėtų bėgti 
bažnyčion, ten. gi esąs stipresnis 
pastatas. Bet aš (nuostabumas 
dabar mane ima) tvirtai tikė
jau, kad jeigu jau aš esu vienuo 
lyno globoje,., tai nieko pikto 
man čia negali atsitikti! !

Kad nereikėtų nervingai lauk- 
ti 10 vai. vakaro, kada.Belle var
du pavadintas. uraganas, turėjo 
pas mus ateiti, sugalvota pa
lošti kortomis, nors ir tūkstan- 
ties. Aš nors ir nemokėdama to 
meno ir tik geriems lošėjams ga-

ke teko rinkti vėtros nulaužtas 
šakeles.

čia
se-

kugelių, balandėlių, įvairiai pa- trečian aukgtan>
gamintu mėsų, iki įvairių de
sertų, girų, namie kepta ruginė 
duona ir pyragu su razinkomis. 
Savų daržų daržovės, kurias už
augina diplomuota daržininkė 
sesuo Bonifacija ir dar 4 vai. 
gali atėjęs išgerti kavos! Būna 
ir dietinių patiekalų. Kiekvienas 
pasirenka kas jam patinka ir 
kiek tik nori, ir kai susėdę prie 
stalų linksmi- ir 'patenkinti taip 
skaniai valgome, visi pagalvoja
me, kad vyresnioji šeimininkė 
sesuo Beatričiarir jos maloni 
padėjėja Matilda Kurapkienė, tai 
pirmos klasės kulinarės!

čia savo vienuolyne, seserys 
dirba lyg tos bitės avilyje. Kiek-' 
viena turi savo paskirtą darbą, 
jį dirba nuoširdžiai ir su mei
le, tocĮėl čia tokia gera tvarka, 
absoliuti visur švara ir malo
ni atmosfera tarpusavio santy
kiuose. Seserys moka valdytis,

Ačiū Dievui,, mums nieko blo
go nenutiko, bet tik pusę mylios 
nuo mūsų Vilos Marijos namų 
elektra jau buvo sugadinta ir 
gyventojus išgąsdino. Vakare 
televizijoj matėm kaip skaudžiai 
audra palietė New Yorko ir ki
tas apylinkes.

Vila Marija

Seserų globojami namai. 
2-ose -namuose gyvena 20
nesnio amžiaus sveikų žmonių. 
Vadovaujant seseriai Teresei, na
mą administruoja 3 seserys ir 
samdyti svetimtaučiai.

Kiekvienas gyventojas čia tu
ri atskirą nedidelį kambarį, ben
drą valgyklą, poilsio kambarius .lietuvių veikėja dainininke Ma
su spalvotomis televizijomis.
Yra 2*.pianinas. ‘ Maistas lietu
viškas esąs labai geros. Dvasi
niais reikalais rūpinasi čia pre-j Amerikos lietuvių informacijos 
latas Vytautas Balčiūnas. Kop- Kasomo

lyčioje kasdien būna pamaldos.
Namai medžių apsupti, daug gė
lių, didelė ^graži pieva, šupuok- 
linės kėdės; suoleliai, čia gy
vena iš įvairių Amerikos mies
tų lietuviai. '

Pusantro kilometro toliau yra 

į - Matulaičio namai j

j Seserų didelėmis pastangomis 
ir lietuvių visuomenės finansi- 

dindama visą reikalą, stengiausi ne parama, kainavę pusantro 
milijono doT. slaugymo namai se
niems ligoniams, po 9 vargingu 
metų, buvo užbaigti statyti ir 
1968 m. pašventinti Norwich 
vyskupo V. I. Hines. Seselė 
Augusta atvežė mane prie miš-

rija Kižyte. Ji yra labai daug 
pasidarbavusi Lietuvai, nors jos 
.ir- nemačiusi. Ji įsijungusi i

centrą Washingtone, ir būdama 
jo direktorė, palaikydavo ryšius 
su spauda ir su JAV kongresu, 
išrūpindama 16 vasario kongrese 
minėjimus. Jos pastangomis bu
vo sudaryta speciali kongreso ko
misija tyrinėti Baltijos tautų 
įjungimą į Sovietų Sąjungą. Ko
misija buvo vadovaujama kon- 
gresmano Kersteno ir 1954 m.

lošti, tik negalvoti apie ateinan
čią 10 valandą. Ir kai ji atėjo, 
pasigirdo smarkus, laužantis- ša
kas vėjas ir keistai šniokščian
tis smarkus lietus.

Berods, M. Šimaitis iškilmin
gai po trumpos valandėlės prane- ku apsupto didžiulio namo,. ku-

. LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bei 

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 82.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:
' NAUJIENOS; 1739 So. Halsted St, Chicago, DL 60608.

rio centras yra 3-jų aukštų, už 
sidėjo tropikinis lietuvis. Tas jo prijungti du dviaukščiai pa- 
tropikinis lijo be sustojimo visą statai ir dar už jų šakojasi ke- 
naktį! O kai ryte jis sustojo ir turi vienaaukščiai sparnai. Įė- 
pasirodė saulutė, ji švietė mums 'jus į namus tenka pirmiausia

ša, kad vėtra nurimsta ir pra
sidėjo tropikinis lietuvis.

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 knygelė, 
kuri vadinasi \ > ..ii-** dPfi

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę 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 $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

Nau|Une« pilim* piuti puikiu knygų, kur Jot papuoš bet koki# 
knyou tolnt* ar Untyna.

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

A. Pakalniškis, METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykiu prisimini, 
ir laiko ivykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalių. 296 psL. kaina $5.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

Gra- 
$5.00

Dr. Kaxy« Grlnlut, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n 
iiaig virSeliaia. 336 psl. Kaina S8.00. Minkštais virš.

Prof. Vacį. BlriHka, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 pst. įrišta — $3.00. minkštais vir
šeliais — $2.00; n dalis. 225 psl_ įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais

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

P^ KaelOnaa, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dailų Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3.

Janina Nertinė, TRYS IR VIENA, Jaunystės ataimtnimaJ
170 paL $100

M. Gurfalla, POVILAS MILERIS.- biografijos bruotai 232 
pnatapiai .. $3.00

Knygai užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

00~T7iniuC»k«T,LIETUVIiKASl$PAMARYS.

■ KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykiu 

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

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos irtorijoa 
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 istorija. 
211 psl Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

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

1739 8. Halsted St, Chicago, UL 60608. — TeL HA 1-6100 1739 South Halsted Street, Chicago, UL 60608

BRIUSELIS. — Tarptautiniam 
valiutų fondui žadant iš varžy
tynių parduoti dar 780,000 un
cijų aukso, jo kaina buvo kri
tusi iki 103 dol., bet paaiškėjus, 
kad tarptautinis fondas dar ne
siryžta savo aukso atsargas par 
duoti, aukso kaina Europoj vėl 
pradėjo tvirtėti. Londono rin
koje aukso kaina pašoko 8 do
leriais, gi Ciuricho — 6. Dabar 
už vieną aukso unciją mokama 

1115 dolerių.
Vienkart, kylant aukso ver

tei, tuo pačiu dolerio vertė lai
svoje valuta rinkoje, kiek su
silpnėjo.

ji lydėjo kongresmaną ir komisi
jos narius į Europą apklausinė
jimams. Dabar ji čia gyvena ir 
gydosi. Pasikalbėjau su Jokūbu 
Januška, kuriam suėjo 102 me
tai! Jis esąs iš Seinų, Lazdijų 
parapijos, Dusnyčios kaimo. 
Amerikon . atvykęs 1907 m. ir 
dirbęs įvairius darbus įvairiuo
se miestuose. Sakosi dar ne taik 
jau daug gyvenąs, jei dagyven- 
siąs iki 200 metų, tada turėsiąs 
daugiau ko papasakoti.

(Bus daugiau)

Taupykite dabar

SUSIRINKIMŲ

Upytės klubas ruošik išpardavimą 
dėvėtų drabužių ir Įvairių kitų daik
tų rugsėjo 15 ir 16 dieną Bataan sa
lėje. 4046 So. Western Ave. Nuo 10 
vai ryto iki 7 vai. vak

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių Drau
gijos poatostoginis susirinkimas yra 
atkeliamas viena savaite pirmiau. Jis 
Įvyks penktadieni, rugsėjo 17 d. 7 
vaL vak. Chicago Savings bendrovės 
patalpose. 6245 S. Western Ave.

Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Po susirinki
mo bus vaišės.

E. Strungys, nut. rast.

siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės b®-

Taupykite dabar,

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo {dėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

sumos

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

TEL. 421-3070įsteigta 1923 metai*. _

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Kauno miesto dalies vaizdas. Toliau matyti Prisikėlimo bažnyčios bokštas.

Lietuvaitė beždžionių tyfinė-

Ntfolat skaitome ir girdime: 
Jis nieko daug nežadėjo. Jis

Jau trečią kartą renkatės Jūs 
pasaulio lietuvių išeivijos jau-

Važiuojant iš Kauno j Mari
jampolę tikrai reikėjjo sakyti, 
kad važiuoju iš Kauno j Lietu
va? ! Ar ne? Ar Kanada Azijoje?

•Motina atkreipė dėmesį, kai 
jos dukra perskaičiusi „romaną, 
uždarė knygą ir sunkiai atsikvė-

Kitose JAV vietose: 
metams _____

pusei metu .....

rėti naujo (') mažo Chrysleriio! 
Lygiai juokingai skamba atsi
sveikinimai pagal nau; ą (t. y, 
aamerikonišką) madą: • Lik svei
kas (arba sudie) , pasimatysime 
rytoj! O juk ir žinomoje daino
je: gal susitiksim(o ne pasima
tysime) žalioj pievoj arba uogas 
skindami... .

. Po siautėjusios epideminės li
gos sveikatos pareigūnas atėjo 
nuimti karantinos iškabos...

Sek r. Rumsfeld ir gen. Brown 
nori didesnės aiškumos.

SECOND (’LASS POSTAGE PAW AT CHICAGO. ILLINOIS

. je, nors aš nepritariu a. a. prof. 
P. Skardžiaus kirčiavimui, kai 
kuriais atvejais, betvis.dėlto aš 
įsitikinęs, kad prof. P. Škartdžius 
daugiau išmano, negu visa Da
bartinės Lietuvių. Kalbos žody
no redakcija kartu su Ch. Lem- 
chenu,* prof. B. .Larinu (!), J. 
Mapiuku... Tie^a, kirčiavimas, 
niekad nevartojamas gyvąja kal

yba beveik vienodas abiejuose žo- 
’ dynuose. štai keletas pavyzdžių. 
Pasiskaitykite ir pagalvokite, 

Juk jie juokingi? (Didžiosios rai
dės rodo kirtį) : fig&rA, panterA, 
ftorA, FfondA (čia, žinomai F 
nerodo kirčio!), pantomimA, 
struktūrA etc., etc.

skiriamos 
kad Ben- 
Amerikos 
nesusitars

mėsos? Taigi, nebent visi aukš
čiau suminėti skanėstai kepami 
iš mėsos?!

Čia nėr korektūros klaidos, 
nes tekste vėl randame beždžio
nes ! Nepavydėtinas tos antro
pologės, kuri “studijuoja oran
gutangus”,- amatas! Jau bež
džionės nekvepia pakalnutėmis 
(konvalijomis), o ką jau bekal
bėti apie beždžiones!

Kur ,af kame) buvo uždary
tą knyga? Aišku, dukra ne “už
darė knygą”, o ją... užvertė! Mū
sų jaunieji dažnai sako: užda
riau akis, uždaryk bumą! Už
merkiau (akis), o burną... užčiau
piau, arba, praprasčiau, neminint 
burnos, užsičiaupiau?

L-ri zxrx>„ centras,. .ciklas ir 
t. L žodžiai cicys (pagyrimas 
geram vaikui: cicys vaikas) ir 
cypti lyg ir betų viski, bet, paga-

Lithuanian Bakery kepa ir 
gamina visokius kepsnius; py
ragaičius, šližikus, tortus, sau
sainius ir t. t.

Aš to jau kelis metus ramiai 
laukiau. Turiu gi kas nors ga
lų gale išsišokti, kad ir ne savo 
srityje, kitaip mūsų praeities 
nutylėjimo sąmokslas virs 100% 
impotencijos prisipažinimu, ne
pajėgumu moksliškai atremti 
visą mano surinktą naują me
džiagą. ,

Aš.tariu ayroa, pylti, tyltas, 
myltai, aš sakau “kelis metus”, 
o taip pat žiūrau, ainu, aglė ir 

1.1. — tai suvalkietiški tarmiš
kumai, ir tai gražu, ar ne? Bet 
aš vis dėlto rašau “kelerius me
tus”, dirba, pilti, tiltas, miltai, 
žiūriu, einu, eglė ir t. t. Aukš
čiau duotoje ištraukėėje, žino
ma, turi būti ne Turiu, o Turi, 
bet tai — paprasta (tikiuosi!) 
korektūros klaida! O štai “galų 
gale” jau ne korektūros-klaida 
_ tai yra... “v koncė koncov” 
(rusų)! K '

Apvykite pamėtyti naują ma
žą Chrysler.

Montrealis. — Sovietų atletas 
Sergejus Nemtsanovas pabėgo ne 
dėl merginos, bet siekdamas lais
vės.

Kodėl ne Nemca novas-? Tie
sa, atrodo, kad neturime nė vie
no tikrai lietuviško 'žodžio su 
raide (ir garsu) c, bet turime 
būtent šią raidę ir mokame iš
tarti, pavyzdžiui, tokius žodžius,

nieko daug nepadarė. Jis nieko 
daug nepasokojb. (Žinoma, gali 
būti ir ji; o ne jis!).

Juk visa tai nesąmonė! Jei 
jau nieko, tai nei daug, nei ma
žai!

Anais, senais gerais laikais, 
kai dar galima buvo pasiklausy
ti lietuviškų transliacijų, kone 
kasdien girdėjau šitokį skelbi
mą: ...čia (kažkurioje valgyklo
je) kasdien teikiami skoningai 
pagaminti lietuviški valgiai..'. 
Deja, apie tai, kad valgiai būtų 
buvę pagaminti ne tik skonin
gai, o ir skaniai (arba gardžiai) 
— niekad nebuvo prasitarta!

Buvo taip pat Įdomus skelbi
mas, kuris prasidėdavo žodžiais: 
Ar jūs patenkinti su savo aki
niais ?

Mudu su Jonu patenkinti pa
sivaikščiojimu, o dar labiau iš
gėrimu. Bet kuo gai būti pal- 
tenkinti mano akiniai ir aš?!

šokis jau yra pasidaręs dalis 
| manęs. Aš šoku, nes jaučiuosi 
linksma ir laiminga bešokdama. 
Man šokis nėra pareiga, bet ma
lonumas. Išgirdus muziką, tuoj 
pat noriu šokti. Kažkas manyje 
verčia mane išsišokti.

Būdamas optimistas, aš ne
manau, .kad ši jauna mergaitė iš 
tikro nori išsišokti, nes juk, pa
galiau ir moderniškas jaunimas 
nėr perdėm toks jau beatodai- 
ruš ir akiplėšiškas. Ji, žinoma, 
norėjo pasakyti, kad ji nori iki 
valiai prisišokti. Ir vėl: o ką gi 
veikia redakcija?

Dienraščio kainos:
hieaguje ir priemiesčiuose:

metams .............. $30.00 Į
pusei metu .....__________ $16.00 ’
trims mėnesiams________ $8.00
vienam mėnesiui . S3.00

ti. Jie neparinko žmonių, siekiančių vienybės. Jiems 
svarbiau yra paklusnumas, negii tolerancija. s. - .

Jeigu atsirastų koks skyrius, kuriam būtų priimti
ni registruotos Bendruomenės principai, tai naujasis pir
mininkas nevengs tos apylinkės arba jos dalies išmesti. 
Jis išmetė pačias gausiausias apylinkes, jis lengva ran- 
ka išmes ir kitas.

Registruotoji Bendruomenė vis dėlto siekią vieny
bės, ji yra pasiryžusi bet kada pradėti pasitarimus, kad 
ta vienybė taptų tikrove. Ji oficialiai kviečia frontinin
kų Bendruomenės atstovus sėsti prie bendro stalo ir pra
dėti reikalingus pasitarimus. Ji rodo gerą valią, ji pasi
ryžusi užmiršti padarytas skriaudas ir Įžeidimus nuošir
diems veikėjams. Jeigu frontininkų vadovaujamoji gnr 
pė norės, tai atvyks, o jeigu ji neatsiųs savo atstovų, bet 
tuo atveju visa atsakomybė kris ant josios vadų są
žinės.

Dviejų savaitgalių dviejų Bendruomenių nutarimai 
aiškiai rodo dar vieną svarbų dalyką: visus Lietuvos lai
svinimo reikalus turės vesti Amerikos Lietuvių Taryba. 
Bendruomenė negalės prisidėti prie laisvinimo pastan
gų, nes pačios svarbiausios josios jėgos bus 
tarpusavei bendruomenių kovai. Būtų gražu, 
druomenių vadai bent pasižadėtų nekenkti 
Lietuvių Tarybos vedamam darbui, kol jie 
tarp savęs. Toks jų nutarimas žymiai palengvintų ALTo 
darbą Washingtone ir kai kuriose vietovėse. r

Greičiausia bendruomenininkai ir šitokio pasižadėji
mo neduos. Amerikos Lietuvių Tarybos pareigūnams 
teks ne tik patiems nesti visą darbo naštą, bet jiems rei- 
kėsjdar nuo frontininkų saugotis, kad jie nepakenktų 
užfftotjįąra. ir vedamam darbui. Teks prašyti amerikie- 
čiųpčAd neskelbtų padarytų žingsniu, kol nebus žinomi 
rezultatai, kad piktieji lietuviai negalėtų įkišti kuolų į 
sukamus ratus.

Marginių prekyboje Chicago
je gyvas j’udėjimas-. Kalbos - su
kasi tik apie Taut.-šokių šventę, 
bilietus į ją ir geresnes vietas.

Dar yra .Vaznelio, Terra ir ki
tokių “prekybų”. Jei tos “pre
kybos” pardavinėtų žuvis/ tai 
būtų ne prekybos, o žvejybos'!! 
Na gi, atidarykite/ dovanokite! 
tokia jau limpama liga tie ame- 
rikonizmai — o, gal, amerikie- 
tizmai ar., anglicizmai ?. atsi
verskite kad ir Lietuvių Kalbos 
Vadovą ir įsitikinkite pagaliau, 
kad .prekyba visai ne krautuvė 
ir. ne sandėlis, o tam tikra veik
la! Jei nepasitikite Vadovu, tai 
atsiverskite Dabartinės Lietu
vių Kalbos žodyną: ten rasite

štai Naujienose radau “Nem- 
canovas”, taigi, ne visi tiek 
jau “suanglėję”, kad, pavyzdžiu,! 
Lietuvos vieną vietovę vadintų 
Tseikiniai, o ne Ceikiniai!.

Gulimas ^Liktas, kad kuria 
nors tarme, sakoma aiškumą, 
smagumą, gražuma... • nežinau! 
šiaip jau, tai yra aiškumas, sma
gumas, gražumas ir 1.1.

Franklino kalykloj* liejami toki 
kareivi*?, kokie bwo rtoprilclovsomy- 
bės kovŲ metai*. Vilka* taip padary
ta, kad atitruk* viaoa onatUceMno*. 
| nulieta kareiv) atidžiai ftori Gail

Subscription Rates:
tą Chicago §30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
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$14.00 per six montas. $7.00 per 
three months. Canada s30.00 per year; 
other countries per year
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Praeitą savaitę Chicagoje Įvyko gana svarbūs dviejų 
lietuviškų Bendruomenių pasitarimai, kurie išryškino 

bent porai metų pačioje Bendruomenėje vykstantį auk
lėjimo ir augimo procesą. Bendruomenė, kaip politinis 
lietuviško visuomeninio gyvenimo veiksnys, pati save 
eliminavo iš svarbios politinės kovos. Vietoje vienybės, 
frontininkų valdoma Bendruomenė paskelbė kovą atski
lusiai savo daliai.

Prieš dešimt dienų Chicagoje buvo naujai išrinktos 
B-nės tarybos pasitarimas nesuprato gyvenimo politi
nio, nesirūpino Lietuvos laisvės reikalais, nebando Įt
raukti galingos Amerikos Lietuvos laisvės kovon, bet 
nutarė tęsti tarpusavę kovą. Vieton ieškoti būdų, kaip 
išlyginti paskutiniais metais vykusius nesusipratimus, 
jie Bendruomenės vadovybės priešakiu pastatė žmogų, 
kuris buvo pats svarbiausias Bendruomenės skaldyto
jas. Jis, eidamas visuomenės santykių komisijos pirmi
ninko pareigas, nepajėgė visų Amerikos lietuvių su
traukti Į vieną organizaciją, o tiktai vėliau lietuvių var-

(Tęsinys) Argi tai “kepsniai”? Kepsnys
Kaip ir anksčiau, pagrindinis [— vokiškai Braten, rusiškai — 

tikslas bus lietuvių kalbos tobu- žarkoje, o visatai gaminamais... 
linimas. šie dėstytojai jau suti
ko mokyti lietuvių kalbos daly
kus: kun. Vaišnys (lietuvių kal
bos rašyba), p. Barzdukas (linki
nių mokslas) ir prof. Klimas 
(kirčiavimas, žodžių sudary
mas).

Aš esmi įsitikinęs, kad čia su
minėti dėstytojai pasiryžę mo
kyti vaikus, o ne lietuvių kalbos 
dalykus! O vaikai mokysis lie
tuvių kalbos dalykų! Na, ar ne?

Tada' mano sūnus buvo pate
ikęs į vienos nepaprastai palai- 
! daus liežuvio ir blogų tikslų tu
rinčios žmonių gydyti negalin
čios daktarės. .

"Manau, kad ne “negalinčios”/ 
o... nemokančios! Vienas iš -ma
no studentų.-— lietuvių sykį 
man pasakė: nelošk “chess” su 
tuo durnium (tai buvo juodas* 
studentas), Jis šu tavim negali 
loštis jis visai negali lošti! Vis
kas, kaip pridera.: tasai jaunas 
lietuviukas, žinoma, “negali” ži
noti, kad j “šiek tiek” vyresnį 
reikia kreiptis žodžiu jūs, o ne 
tu, be to, jis, lygiai, kaip ir čia 
pateiktos ištraukėlės autorius, 
nežinojo, kad galėti ir mčkėti — 
tai ne tas pats! Taigi, nevisa- 
da tik can’t! Be to, ne palai- 
daus, o palaido... -

ti, kaip Tikiu Dievą.
>. Ir vėl galime lengvai išsivers- 
-ti be abiejų “yru”, o jau žodį 
“ypatingai”, ne tik galime,, bet 
•turime pakeisti žodžių “ypač”.

Dievaži, niekad nebuvau gir
dėjęs, kad gyvąja kalba būtų ar 
būtų Buvę) ..sakoma , “tikiu Die
vą.”! Nejaugi reikia būtinai iš
mesti “į” tik. dėl to, kad kito
mis kalbomis žodžiaii tikėti -ir 
Dievas jungiami prielinksniais? 
Rusiškai “vienų y Boga” (vieriu 
— tikiu, v— Į, Boga — Dievą); 
vokiškai “glaųbė ah Gdtt”, ang
liškai “in God we trust” ■—, už
rašas „turj^ūt, visiems pažįsta-

Buvo prisirinkę daug publikos, 
kuri pianistę gausiais plojimais, 
dovanomis ir gėlėmis labai šil
tai įvertino ir iškviesta atliko 
bisūi keletą' veikalų. - -

čia juk kuri... šiltai Įvertino... 
.ir iškviestą .atliko bisui...__vi
sa tai derinama šiame sakinyje 
su... publika! Taigi, smart — 
dovanokite, labai Jau panašu Į 

. “smarki”!, — buvo publika, pa
iri. save iškvietė ir pati sau atli
ko „bisui keletą veikaių! Įsiskai- 
.tykife: publika pianistę tik .al

mas, nes juk visi laikina (aha!) ' tai įvertino, p visa Įrita.—apie 
doleriukus! ;7:.. “ .... , j ją pačią, atseit, publiką.

Deja, kur reik,, tai to lietuvis- ' 
ko uolumo nėr, o kur nereik, .tai 
jo tiekį kadį nenoromis pagalvo
ji; kadį ir nežmoniškai, bile tik 
kitoniškai! Šile, žinoma, iš len
kų kalbos, bet gą gi padaryti, 
žmonės būtent šitaip sakydavo 
anuo metu...

Cituodamas Solženiciną;* ku
rio portretas, tarp kitų vertin
gų kabineto puošmenų, aiškiai 
nusako universiteto, prezidento 
asmenybę ir pažiūras, kurios re
miasi į gilią patriotizmo, žmogiš
kosios plačiausios laisvės sam
pratą, paremtą krikščioniškosios 
moralės pagrindais.

Turi būti: ...kurios remiasi gi- 
Kad ir pasikeitus bažnytinėms * 11a patriotizmo^ žmogiškosios 

apeigoms,* maldaknygė vistiek plačiausios laisvės samprata..* 
yra reikalinga, ypatingai, jei jif (įnagininkas, o ne Į su galinin- 
yra tokia plati ir viską apiman-įku!“ - ’

Bet: aš atsirėmiau į stalą...

O ką pergyvena aktyvūs tokių 
pasirodymų dalyviai, netenka, n ė 
spėlSotf. Tą labai vaizdžiai paka
ko A Zujus, kryžiuodamas šach
matų žaidimą:

(Rus daugiau)

rinktas valdybos pirmininkas, bet ir jo parinkti parei
gūnai iš anksto žinotų, kuria kryptimi vairuoti. Bet ta
ryba tokio žingsnio nedrįso imtis.

Tarybon pateko mažos politinės patirties žmonės. 
Jie pageidavo lietuvių tarpe vienybės, jiems Įgriso tar- 
pusavės nesantaikos, bet tarybos nariai buvo taip Įma- 
nievruoti, kad šio savo pageidavimo jie nepajėgė for
muluoti ir paskelbti. Jie praleido laiką ne principiniems 
klausimams nustatyti, bet tyriamų žmonių ieškojimu 
pirmininko pareigoms. Kol nepatyrusieji susigaudę, jie 
buvo pastatyti prieš balsavimus primetančius pačiai ta
rybai ir visai Bendruomenei Bendruomenės skaldytoją. 
Viskas buvo taip surežisuota, kad “nebuvo ko rinkti”. 
Vieni buvo paspausti, kad atsisakytų; kiti negalėjo su
rinkti pakankamo balsų skaičiaus, o tretieji nepasijuto, 
kaip balsų dauguma gavo išrinktas skaldymo politikos 
šalininkas. Iki šio meto jis nepadarė nei vieno gesto, ro
dančio noro rasti bendrą kalbą su kiekvienu lietuviu.

Negalvojanti frontininkų Bendruomenės taryba jo
kių pakaitų nedarys, todėl priešakin pastatė žmogų, ku
ris, geriausiu atveju, tęs dabartinę skaldymo politiką.

Praeitą savaitgalį Chicagoj buvo Registr. Lietuvių 
Bendruomenės atstovų konferencija. Joje dalyvavo virš 
80 atstovų, suvažiavusių ne tik iš Chicagos, bet ir iš kitų 
Amerikos kolonijų, ši konferencija svarstė ne tik pačios 
Bendruomenės reikalus, bet priėmė kelias Įdomias ir 
gana svarbias rezoliucijas, kurias šiomis dienomis pas
kelbsime. Įdomu, kad ne tik atsakingi registruotos Ben
druomenės pareigūnai kalbėjo apie vieningos Bendruo
menės reikalą, bet ir suvažiavusieji atstovai dėstė, kad 
Bendruomenė privalo būti viena. Dvi Bendruomenės lie
tuviams nereikalingos, dvi bendruomenės, vietoje vi
siems lietuviams naudingo kultūrinio darbo, savo ener
giją pašvęs tarpusavei kovai, ryškinančiai principus, dėl 
kurių įvyko šis nesusipratimas.

Registruota Bendruomenė nesirengia trauktis nuo 
savo principų, keliais atvejais skelbtų spaudoje ir gintų 
konferencijose, bet ji nori vienybės. Tai pareiškė, ir jo
sios pirmininkas, išklausęs kalbų apie priimamas rezo
liucijas ir skelbdamas giliausią savo įsitikinimą. Bet nei 
jis, nei kuris kitas pareigūnas nepasakė, kaip jie galės 
tos vienybės siekti. Vienybė yra galima tiktai tarp tų 
žmonių, kurie nori vieningą darbą dirbti ir tų pačių tik
slų siekti. Kaip galės vienytis su frontininkų Bendruo
mene, jeigu frontininkai tokios vinybės nenori. Jie yra 
netolerantai. Jie išmetė kitaip galvojančias apylinkes, 
tai kokia kalba gali būti apie vienybę? Jeigu jie būtų no
rėję vienybės, tai būtų jų iš savo eilių nemėtę. Jie nepri
ėmė jokio nutarimo, rodančio apie norą vieningai veik-

— Kodėl? Karantina jau pa
sibaigė. ..

Pagal dabartinės . Lietuvių 
Kalbos žodyną ir prof. P. Skar

džių — karantinas, o ne kąran- 
įtina. -

^anksčiau pastebėjau, renkatįės 
.kritišku momentu, kada išeivija 
yra kryžkelėje ir kada ateina 
lemtingo persilaužimo tarpsnis. 
Tėvynėje.,padėtis taip pat nėra 
nei džiuginanti, nei viltinga.. Tai 
štai kodėl į jus, mielas jaunime, 
.krypsta Išeivijos akys.

. Jaunime, męs Jumis pasitiki
me mes jumis tikime,, ir tik j 
jus tekreipiame savo šiandieni
nes viltis. ;, . . .

O jums, Įmano : mielas lietu
viškas jaunime, linkiu tik sėk
mės. Pasaulio Lietuvių Bendruo- 
menė su pasitikėjimu stebi, kaip 
:vis daugiau ir daugiau išeivijos 
vairas pereina į j ūsų . rankas.

Na, jei visus šituos “jūs“, ju
mis”, “jums” ir “jūsų’r pakeisi
me “tu” “tavimi”, “tau” ir “ta
vo”, tai sakinys tikrai skambės 
daug, daug gražiau! Juk jau
nimas — vienaskaita, .šiaip ar 
taip.... Anuo meta juk komandos 
būdavo: kuopa, gulk! (6,nė kuo- 
pa,. gulkite!), būry, stok! (o. ne 
būry, stokiteĮL ' Gal. Pasaulio 
Lietuvių. Bendruomenė ne “ste
bi’“ o “stebime”? Juk -tą Bend
ruomenė, kaip ir jaunimas, susi
deda, manau, iš daugiau, negu 
vieno, žmogaus? Tad autorius, 
sekdamas savo “taisyklė”, tu
rėjo parašyti-“stebime”, ar ne? 
Be to, geriau kai, o ne kada...

trim* menesiams _________ $7.50
vienam mėnesiui _______ _ $2^o;

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St.. Chicago 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.
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Trumą iigauiu* pa&ai aukitarimą, jei UcaUmepia, skambinu

—-T“---------- —-------
ORe G it BUbtidS 
ANKSTŲ |R ŠLAPIMU IAKŲ 

Chirurgija
■ - _ . TaUr. 695-0533

Valley MauUei Lemi!
- 460 SUMMIT STP£E1

ROUTE 5dtf ELGIN. ILLINOIS

' 5,N£KOL.uGiNE CHIRURGIJA

Šiaulių apylinkėje iš 5eno lietuviu piliakalnio buvo padarytas Kry
žių kalnas, o apie tą kalną kaimiečiai dirbo žeme, sėjo ir plovė javus. 
Paveiksle matome rugiy gubas.

Chicago, ill. 6 Ū
iiKianiM.

0R. P£I£8 BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
'2434 WEST 7l»t STREET

Ofisas: HEmiock 4-5849 - 
... ftsžid.; 333-2233

- ’ OFISU ¥ ALANDUS;
rirmadieaiais ir Kelvinai. i—7 vai 
snuao.. pcuKtaaieiįĮ nuo 1—.7, uec. 

'ir sesiaa. urnai susitarus.

Donelaičio Lituanistinės mokyklos 
pradėjo 1976-77 mokslo metus

DK. PAUL V. UARGii 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Prsizchast.r Gonununny ki imlia: 
du e«r orius,

1^4 b. Menneim ko., Hesrcnssrer, iii.
¥ALĄTWū6. b—b uaroo oiextomi^ 

Kits antrą šesiauieni b—b vai

ui

--W; šižiH - žbifiiAS
akuoekl’A ik jvivI&kŲ. ufwv5

y ouuiuua sustuLTiūią. Jei a?av 
z^iiiepia. iKaiuoiixLi rm J-vuuL

•rfcu — os
tiii. «. jiį J&UittiiAi

i at Mūvi
o&sr i ve r a oireei 

>4141x005 pa^ai suoiulcllilu.

DR. K. a.
ėay-4441 

ūdos ligos — chirurgija 
.1002 N. rVčSIĖRN AVfc, 

„ 4 N. to i fcxN A V c.
Telefonas atsakomas 12 vai.

V. JUČAS

Ofiso f«U HE 4-1818 
Xeiiaencuos: KR o->oū<

DR. X MURAUSKAS
i\ uni

VIDAUS L. i k? u ortLiALi5 i M5 
^454 21st oTRfcfiT

VALAJNUOS; J^iriudaieiAiaib. antradie
niais. Ketviriauieiuais ir peaKia- 
dxeniais nuo d iki 7 vai. popiet 
lik susitarus.

Trečia dieniais uzuary ta.

DRi FRAWK FUCKAS
■ .' ’J OPTOMETRIS T A3 

-'"KALBA latru V1SKA1
. 2618 W. 7lst 3t. — Tei. 737-5149

•lirnna akis. PnuiKo asinius ir 
“contact lenses ,

v ai, pagal susitarimą. Uzdaryia tree.

DR. LEONAS SEIKO 0$
. INKSIV, ruSLES IK . s 

"PROSTAiuš Chirurgija 
' 83rd STREET

VaL: aDtzao. nuo i—-t po pietų 
"xetvirtad. auu >—/ vai. va k 

Ofiso reiotu Z/6-2660
Naujas r»x. reieh: 446-5545

DR. VYT. TAURAS
GyuYTOjms.iK Gn>KVK«»AS

Bendra praktika, »pec. MQ i tnv <«9®* 
Ofisas: 2652 iyja Jinetl

T.I.; PR 8-1213
OF1SŪ VAL.: pirm., autrau.. treciau. 
ir penkt. 2-4 u o-o vai. vax. Sestame 
mala 2r4 VaL pu pietų u Kitu iaAA.u 

pagai susiuuuna.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ČRTHureUA^-rRU i ckiSI AS 

jCy Aparatai • rrutezai, Mua. bau 
dažai. Specialu pagato* <o|omi 

\ (Arch Supons; ir L L
Vai.. -4 ir b—b. Sesta dieniais —i 
1850- Wast63ra Stn Chicago- hi. oU6zv

Ttftfu PRoipact tH50*4

GĖLININKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražUua^

piu papuošimui ir sezonines 
Vapama gėlės.

ROY R. PETRO (PUT*?VI I AS)

DAUBARŲ SONUS

5S25 So. Harlem Ava. $86-1220

REMKTTE TUOS HiZNlERIUS. 
KL7RIE GARSLXASI 

“NAU J I ENOS F

Kristijono Donelaičio pradi-' 
nė ir Aukštesnioji lituanistinės 
mokyklos s1967-77 m. pradėjo 

š. m. rugsėjo mėn. 11 d. Francis 
M. McKay valstybinės mokyklos 
patalpose, 6901 So. Fairfield Av,. 
Chicago, Ill. 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų; mokinių registracija.

pradinė mokykla

, 1967-77 m. pradinėj e mokyk
loje veiks: vaikų darželis (pa
rengiamasis skyrius)., I-mas, li
tras, III-čias, IV-tas, V-tas ’ir 
VI-tas skyrius. Į darželį (paren
giamą skyrių) priimami vaikai

PERKRAUSTYMAl

ku-pilnų penkerių metų ir tie, 
riems penki metai sueis 1976 m. 
gruodžio mėn. 1 d. Taip pat-bus 
priimami ir jaunesni mokiniai 
susitarus su mokytoja registra
cijos dieną.

Aukštesnioji mokykla

1967-77 Aukštesnio j e mokyk
loje veiks: V-ji, Vl-ji, VII-ji ir 
VIII klasės. Į V-tą aukštesnio
sios klasę priimami mokiniai iš
ėję Lietuvių Bendruomenės nu
statyta pradinės mokykos pro
gramą ir pristatę baigimo pa
žymėjimą arba išlaikę Įstojamuo 

___ , sius egzaminus. Mokiniams ku- 
~~~ rie yra baigę K. Doneaičio pra- 

dinę mokyką, -įstojamųjų egza- 
I mnų j V-tą kasę laikyti nerei-

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA t KAINA

TeL WA 5-8063 ,

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairi y atstumų.- 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: FRontier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beveriy Hills

Registracijos dieną bus regis
truojami vaikai Pirmajai Komu- 

1rujai paruošti. Visi mokiniai 
gavusieji pataisas,turi regis
tracijos dieną atvykti Į mokyklą 
ir laikyti pataisą egzaminus. Mo
kinių vasaros darbai bus tikri
nami 18 d. pamokų inetu.

Registracijos metu ' bus ga
lima Įsigyti reikiamus vadovė
lius. Tėvų Komiteto nutarimu 
visi tėvai prašomi registracijos 
dieną Įmokėti bent pusę mokslą-- 
pinigių nuo kiekvieno vaiko. Re
guliarios pamokos ^mokyklose 
prasidės rugsėjo 18 d. 9 vai. ry
to. Dėl informacijų aukštesnio
sios mokyklos reikalais prašome 
kreiptis pas vicedirektorių Da-

2443 WEST 63rd STREET .
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 3-0334

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, aure-to-please family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 500 per serving 
for a family of five.

California ripe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies thia 
dish provides both meat nnd vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily. '

Choose canned California ripe olives in one of the smaller, 
pitted sizes for this dish (there are nine sizes to choose from— 
all the way up to Super Colossal).

OLIVE-FRANKFURTER SKILLET SUPPER 
(Makes 4 to 5 servings)

1^4 cups canned pitted 
California ripe olives

1 (14K) package 
frankfurters

^4 cup sliced green oirions
2 tablespoons cooking oil
1 (1 -lb.) can tomato wedges

1 (10% <>«•) ran condensed 
chicken broth > , /

> 1 small bay leaf, crumbled
^/2 tcavpoon badl, crumbled
14 teaspoon salt
% teaspoon pepper _±

1 y2 tablespoon* corTVktarrh 
Thin spaghetti

Cut olives in wedges, cut franks in 1-incb diagonal
Ą Saute olive wedges, franks and onion in oil slowiy for five 

minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, heart, gait and peppar. 
Bring to boil, lower heat and simmer* uncovered, fivf xum- 
ntes. Blend mm starch with 2 faWespoona Cold water. Stir 

• into the hot mixture and cook, stirring until mixture thickens 
glightly. Serve with hot spaghetti

. <įf *

Kreipia dėmelį ir keiia balsą

Montrealio “Nepriklausomos 
Lietuvos” savaitraštyje savo 
nuolatine skiltimi bendradar-

. biauja $. Prapckūnas, gyvai .ir 
■ patraukliai aprašinėdamas laiko
įvykius bei nuotaikas. To laik
raščio 33 nr. jis paliečia muitų 
klausimą už siunčiamus gimi
nėms pakietėlius į okup. Lietu
vą:

— Torontiečiai nemažiau nu
stebo, sužinoję apie Amerikos 
Lietuvių Tarybos pastangas iš
kelti aikštėn sovietų lupikavi
mą už savo giminėms siunčiamus 
siuntinius. Jie ten yra sudarę 
specialią komisiją, kuri kreipsis 
į krašto vyriausybę, prašydama 
apsaugoti Amerikos gyventojus 
nuo sovietų valdžios išnaudoji
mo. Tuo tarpu komisija kviečia 
atsiųsti persiuntimo agentūros 
blankų kopijas kaip įrodomąją 
medžiagą, kiek už pasiųstas do
vanas sumokėta muito. Tuo pa
čiu jie ragina ką nors panašaus 
daryti Ir kanadiečius.

Rusai išnaudoja ne tik Ame
rikoje gyvenančius rytų Europos 
kilmės žmones. Jų uždėti plėši
kiški muitai slegia ir Rusijos 
pagrobtų, kraštų kilmės kanadie
čius. . - ______ .
nusikalsiančius muitus vaizdžiai į dovauti K auno savivaldybės me- 
pasisakė keletas Kanados ukrai- 
niečių torontiškio G. Urbono lei- Grinius paėmė sanitarinę pro-

JAKŠTAS APIE HliGANTĄ

Retas musų rašytojas taip
— *------ musų žmonių gy-

ai^antas. Nėra,

VRMMANI

’etrokailis, ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI iR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"PalaimJhti; kurie nemetė ir jtikėie". — Jono 20:29.
Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvies ir 

savo spinduliais išgydys pasauli ir pašalins visas abejones, baimę ir nesu
sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kurį matome tik tikėjimo akimis. Mes esame paklusnūs Tam. kuris kalba iš 
dangaus, kurio balsą dabar tik nedaugelis girdu Bet tie, kurie dabar yra 
paklusnūs ir eina jo pėdomis, gauna didesnių ir gausesnių palaimų, o neto
limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbę, šlovę ir nemirtingumą, ir 
dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.

f v’ 't* t- i-į žž-S* f
Visi fino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mT 

rusieji? į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties^, kurtą gausite 
nemokamai. Rašykite: , ± " ,

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
5 . fcAŠTO TYRINĖTOJAI

Užėjo kalba apie linų kultūrą — 
jų sėją, rovimą, rnynimą, bru
kimą etc. — jis ir čia atpasakos 
visa su tokiomis smulkmenomis 
ir draug taip poetiškai, jog skai
tydamas negali atgerėti ir jau
tiesi nenorom benorįs tik burb
telėti: “Ir iš kur jis visa tai 
ima”...

Praėjusį penktadienį suėjo 
116 metų nuo Adomo Jakšto gi
mimo. Rašytojas kan. Aleksan
dras Dambrauskas Adomas Jakš
tas gimė 1860 m. rugsėjo 9 d.

gerai tepazjst 
venimą .kaip 
galima sakyti, nė .vienoą gyve
nimo kerteles, kuri būtų jam 
nežinoma. Ar jis ima kalbėti 
apie audimo meną, tuoj matyti 
tikras specialistas, žinąs visą 
audimo ^terminologiją geriau už 
nė vieną audėją. Prireikė jam 
aprašyti arklio kinkymą, jis ir 
čia nupieš visa, kuo griežčiau
siai išskaitydamas visas kinky
mų dalis, kaip tikras žinovas. J

GRINIAUS INICIATYVA 
KAUNO SAVIVALDYBĖJE

Prieš šiuo žmoniškumui | 1922.VI.1 Grinius pradėjo ya-

džiamam anglų kalba laikrašty
je “Speak Up”. Atrodo, kad ka
nadiečiams reikėtų įsteigti pana
šią komisiją, o jos didžiausi pri
tarėjai ir talkininkai būtų uk
rainiečiai bei kiti pavergtų tau
tų kilmės žmonės, per savo tau
tinius komitetus bei organizaci
jas.

Gana keista, kad katalikiško
ji mūšų spauda, ^mėgstanti savo 
skaitytojams šūkauti prieško- 

mųnįstinius šūkius, nieko nepri- 
sidedant prie veiklos, nepalaiko 
šios komisijos darbų. Ji net ne
skelbė minimos komisijos pra
nešimų bei kreipimosi į visuo
menę.

Komiteto Cease Duties adre
sas: 6831 So. Maplewood Ave.,

nutę Bindokienę, tel. 925-3850, 
pradinės mokyklos reikalais pas 
vicedirektorių Ireną Bukaveckie- 
nę,_tel. PR 8-3320?

Mokyklos Vadovybė

dicinos ir sanitarijos skyriui, čia

TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
Ai/ 2533 We 71st Street Į 
jį Telef.: GRovehill 6-2345-6

46 ** 1410 So. 50th Avė., Cicero
W telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TŪTOMOBILIAjis PASTATYTI

filaktinę kryptį ir pasirūpino, 
kad būtu įsteigti keli centrai, 
motinų vaikų sveikatai saugoti, ( 
dispenseris kovai su džiova, cen
tras mokinių sveikatai saugoti, 
dezinfekcijos stotis, pirtis mo
kiniams, Ryano. įigoninės gim
dymo pagalbai, ligonių prieglau
dos, savivaldybės vaistinės. Šio
se pareigose Grinius išbuvo ligi 
1935 m. 1926 m. liaudininkams 
su socialdemokratis laimėjus rin
kimus į seimą, buvo išrinktas. _ 
valstybės prezidentu ir juo išbu-1 > 
yo ligi 1926.XH.17 perversmo, 
kada buvo priverstas atsisakyti' 
prezidento pareigų. Po to grįžo 
prie darbo savivaldybėje. (L. E.)

• 13 yra laikomas nelaimiu- j 
gu numeriu arba skaičiumi.Tik 
ne Japonijoje. Ten nelaimiu- j 
gi numeriai yra 19, 33 ir 42.; 
Juos japoniškai tariant gauną-j 
si sąskambis sąvokų: pasikar-i 
tojanti nelaimė, baisios painia-Į 
vos, ir mirtis.

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

- CHICAGO'S LIETUVIU ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (18694959). metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, P bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografe 
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, orašomi parašyti čeki arba Money 
| Orderį

kMEKIKOS I4ETUV U ĮSTOK MOS BRAUCIJOS 
*nrdu u pasiusti

<739 So Hals^d Su Chicago, Hl HOHO>
J~ w ~T~UBiL"~TWt.1T >1. H~TWĮJ ~17" U.«nnnt m iTFTTĮnnr

JT A 8181' IENLHM,\S
vS 1 7 A LIETUVIU .

AMERIKOJE
SLA — jau mėty uiinauja lietuvių visuomenei ir įsmokejc, Jau 

giau kaip SEPTYNIUb MILIJONUS dolenu <avo apdraus 
UellLS QMTIM1U5.

SLA - didžiausi*, hriuvi^ traiernabne ui gaiHzacijh - duoda gyvy 
bes apdraudę ir hgoje pašalpą, kuri yra pigg nes SUSIVIfk 
ND IMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpines 
pagalbos pagrindu

SLA jau tiirv daugiau trlv su puse milijono dofeny kapitalu 
tad ju ap^rauda tikra ir saugi. Kiekviena*, ftetuvūi cm gali 
gauti }vairiu klasių reikalingiausias Mpdraudas nuo SI00.00 

i Iki $10,000,00
SLA * jau n nnut gerą Taupomąją ApdfauUa 6n<j<>wmeni In

suranca, (|taa jaunuolio gautu pinigus Auksuijo mokslo studi 
joms ir gyvenimo pradžiai.

SlJk — duod* VAJKAMS ir jaunuolėms labai pigią PtlKM apdraudą 
už $1 000.00 apdraudos tik S3.00 mokesčio metams

?<!.A - aK< IDENTAi ft APDRaVDA na^rdinea visokio 
nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ ir draugiip na 
riams. Ui 81.000 00 akcldentalės apdraudė mokesti ‘ *2 (K* 
J metus.

S)|. - kuopos, yra 3aįigun;bjc Imbuvių kolonijų Kreipkite*, r kuopt. • 
Jeikcjits ir jie plakiau paaiškins apie SUSIVTENUFMO darbus

t ■ * S A ' ' t ’Gaubite spausdintai informacijas, jeiiru parafcyait:

LLTHLĄNIAN ALLIANCE OF AMERICA j
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. T. 10001

EUDEIKIS
GAIDAS - D AMD

šeniaVsia er didžiausia laidojimo įstaiga

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
I X** Ą*
Laidotuvių
"Jirektorių
Associacijos

ambulance. 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS 1R LAt'KTNAS LABAnAUŠKAS

3307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401 į

BUTKUS - VASA1TLS
1446 50tH Ave^ (Cicero, I1L Phone: OLympic 2-100.3

, , -r- * . — * • * > Si’ a • « ■

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

GEORGE F. RUDMINAS
•« » . i .. . <

3319 So. L1TUANIGA. AVE.^/, TeL: YArds 7-1138-1139

*' STEPONAS Č. LACK IR SŪNŪS
(LaCKAWICZ)

. . . .. ______. 1 -i ! - ,

2421. WEST 69th STREET REpuhlir 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY Palos Hills, Ill. 974-4410

L P. L RIDIKAS |I I
3334 &>. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

' U IM———I—M—B——
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prasid's 15 d. St. Gail parap. 
.a lėje, J u vadovas bus Romas

— Kazimiero Okso pagerbimo 
banketas bus rugsėjo 22 d. Mar 
Unique restorane. Jis yra kan- 

Ididatas Į Cook Apskrities Regi- 
Istracijos įstaigos vedėjo vie-

— Muz. Fausto Strolios vado
vaujamas Lietuvos Vyčių cho
rus pradėjo veiklos sezoną. Pri 
imami nauji choristai.

— Sandaros metinis piknikas tą. 
ir |>obvis bus spalio 3 d. Lietu
vos Vyčių sodelyje ir salėje. 
Ta proga bus paminėta ALT| 
Sandaros 62 metų veiklos su
kaktis. Rengėjų komisijos pir
mininku ] 
veikėjas Jonas (i. Evans. J 
komisiją jeina sol. Algirdas Bra 
zis ir daugels kitų Sandaros rė 
alėjų. Prieš pikniką bus išleis
tas Sandaros 11-tas nr.

— Muz. A. Mateikos vadovau 
jamas St. Petersburg© lietuviu 
choras pradės darbo sezoną ben 
dra repeticija Lietuvių klube 
rugsėjo 17 d. Priimami nauji 
choristai. A.Karnienės vadovau
jama tautinių šokių grupė ten 
pat turės repeticiją rugsėjo 21 
dieną.

— Kun. dr. Juozas Prunskis, 
Alto informacijos vedėjas, pas
kelbė kai kuriuos“Lietuvos Baž 
nyčios Kronikos5’ duomenis Chi 
cagos archideocezijos oficioze 
‘‘The New World” rugsėjo 3 lai

— Prof. Marijos Gimbutienės 
pastangomis Californijos uni-J 

!versitetc Los Angeles rudens sej 
unestre bus eilė paskaitų apie;

. . . Pabaltijo tautu kalbas ir jų -pakviestas visuomenės , ... o \ » ..\ z, T, J kultūrą. Be prof. M. Gimbutie
nės, paskaitas skaitys prof. J. 
Kuprionis, prof. V. Juodeika* 
prof. Pi. Šilbajoris, profesoriai
— J. Levin ir Meyer, taip pati 
poetai bei literatai — Pranas 
ir Olofs Stumbs.

— Romo Kinkos nuotrauką 
Įdėjo Southtown Economist ir 
SW News - Herald laikraščiai, 
pranešdami apie Southwest ko
legijos ruošiamus Lietuvių kul
tūros ir buities kursus. Kursai

— Aušrinės Karaitytės iir Vy- 
svydo Valaičio vestuvės įvyko 
Gintaro vasarvietėj, Union Pier, 
Mich., rugsėjo 11 d.

— Vytautas Taseckas vado
vaus Aukštesniesiems Lituani-' 
stiniains kursams West Park 
mokykloje, prie Bloor ir Dun
das gatvių. Bus XI, XII ir 2CIH 
klasės, kuriose mokys S. Babe
lienė, G. Paulionienė ir A. Rin- 
kūnas antr. 7, 9:30 v.v. Studentą 
registracija bus mokykloje rug 
sėjo 28 ir 29 d. 6—9 vai. vak.

— Birutė Butrimaitė iš Mis- 
saugos, Ont., išvyko mokytis į 
Vasario 16 gimnaziją Vokieti
joje. Ji yra baigusi Toronto li
tuanistinės mokyklos X sky
rių. V
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ERDVUS mūr. 3 męg. bungalow i BUD’S REAL ESTATE

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, temė — Pardavimui

HELP WANTED — MALE 
Oarblninky R.itia

Vasaros pradžioje Gvatemaloje įvyko didelis žemės drebėji
mas, palikęs daugelį gyventoją be pastogės. Tiktai dabar ateina 
miestuose ir miesteliuose išgriautu namu vaizdai. Amerikiečiai su
teikė maisto ir aprangos pagalbą, bet namus turės atstatyti patys 
guatemaliečiai.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSLMOKĖJ1MA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

fe

*

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS - 
NOTARIATAS — VERTIMAI

REAL ESTATE SALE
Namai. Žemė — Pardavimui

HELP WANTED 
DAY/NIGHT FOREMEN 
For steel warehouse.

Must have leadership ability & me
chanical background.

Fluent English and Lithuanian re
quired.

S17.00OD0 SALARY.
482-7503.

S P RIA Y E R S •
Pilnam arba dalinam laikui.

Plastic injector mold field pirmoje 
ir 2-je pamainose/ Prityrę dažytojai 
gali tuojau pradėti darbą. Skambin
ti angliškai. TeL 543-8430, Ext. 37. 
Arba kreiptis asmeniškai į

MULA Y PLASTIC, INC ;
110 Laura Dr.

. Addison, Ill
Visiems. lygių galimybių darbovietė.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

2212 Vv. Cennak Roa<’ IV ' Virginie 7-7747

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted -ct, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALAN TINAS

— Prisikėlimo parapija To- — Pereita savaitę O’Hare Ex- 
ronte organizuoja 7 — 13 m. po Centre vyko spaustuvinįg 
berniukų chorą giedoti 10-tos mašinų paroda 
valandos pamaldose. Chorą m o konferencija buvo Hyatt Re 
kys ir diriguos muz. V. Veri- 
kaitis.

o specialistę

i

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairlę prekly. .
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

M0VTNG — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas.. Naujausi kraustymo

*

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

&

—Pabaltiečiu plaukymo var
žybos bus rugsėjo 18 d. 5 vai. 
popiet Toronte. Jas koordinuo
ja estai. Registracijos blankai 
bei informacijos gaunamos: š- 
ALFASS, 32 Rivercrest- Rd., To 
ronto, Ont., M6S 4H3, Canada, 
tel. 1-416-763-4429. Individua
lios lauko teniso varžybos bus 
rugsėjo 18 ir 19 d. Toronto Ri
verdale parko aikštėse. Varžy
bas ruošia LSK Vytis, pirm. Jo
nas Karpis.

gency 05Hare viešbuty. Paro
doje matėsi ir mūsų lietuvišku 
spaustuvių darbuotojai. Inž. G. 
J. Lazauskas, kaip Industrial 
Management žurnalo redakto
rius (managing editor) tą sa
vaite dalyvavo įvairiose konfe
rencijose.

TUOJAU REIKALINGI 
PATYRĖ ŠVEISUOTOJAI—SPOT 

WELDING OPERATORIAI.
Pageidaujamas vielos šveisavimo 

patyrimas. Dienos ar nakties pamai
nos .. < T* ■: : ' : ■ ■ I
' Dekoracijų gaminimas, geros dar
bo sąlygos ir tinkamas dienos atlygi
nimas. Prašoma atvykti dienos .metu 
užpildyti: pareiškimus * ir pasikalbėti 
nuo 9 ryto iki 4 vai. popiet.

‘ 'WTREMASTERS.' INC. .y 
3702 So. Iron St. _

(2? blokai i rytus nuo Ashland) 
Visiems lygių’galimybių darbdavys^ 

‘ ' f ' • ' - - - — - - - ... Tj,

~ a. ,-r

RENTING? IN GENERAL
Nu o m a t ;

3

RUšTU DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
- INCOME TAX SERVICE ■

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

♦ 1853 m. Madrido mieste 
ėjo laikraštis La Luminaria. 
Jis buvo spausdinamas fosfo
riniu rašalu ir jį buvo galima 
skaityti tamsią naktį visai be 
šviesos. ' ’T

■ IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių bu
tas -2-rae aukšta Tėwn. of' Lake apy
linkėje,' suaugusiems. Nebrangiai.

į - -Tel -247-0241. ' j ' ;

PERSONAL 
Acrn.nu Ieško

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

MISCELLANEOUS .
Įvairūs Dalykai

Naujienoms reikalingas

Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio ama
to. Darbo valandomis informac'iju prašome 
kreiptis šiuo telefonu: -

HA 1-6100.

POLKOS VAKARAS
trečiadienį'

Geras maistas. Polkos orkestras 
Kiekvieną trečiadienio naktį.

3009 Chicago. Road 
Stegėr^ ĮDinpis £0475 
- -į*--754^1370-^.-

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui
7722 George St.

La Salle, PO., Montreal 690,
- Canada

tik už $5.00 metams!
(Reguliari prenumerata ■ $10.00)

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

✓

ELEKTROS ĮVEDIMAI, 
-PATAISYMAI. • . < - 

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

4358 So:' Washtenaw Ave.
Tėl.i 927-3559

vakarus nuo Californijos ir 62. Nau
ji alum. langai, did. garažas’.

1% AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. .4r- 
ti 59 ,ir Talman.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

' PIRKSIT — PARDUOSI! —
nuomosit.

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5551 

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel 257-5861

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

NEW BUFFALO. MICH. — 2 bed
room, brick bungalow, full basement, 
enclosed porch, 1 car garage, comple
tely. remodeled and fully carpeted. 2 
blocks from shopping. S23.000. Call 
or write: C. Follino, 229 S. Mayhew. 
New Buffalo, Mich. Tel. 616-469- 
16681

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. MapTewood. Te L 254-7450
Tain pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi piktybės pra- 

symal ir kitokį blankai.

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

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

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

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

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

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

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

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus. ... v

NAU.IŲ SKAITYTOJŲ VA.JUS
NAUJIENOMS šiemet snėlo 80 metu. Minint tu sukakti, gerbiant pirmoje 

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar Ju įgalite 
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Ju bendras Institu
cija? ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą Hals 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 pjoga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti liettrnlkos 
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: Chicago)* Ir Kanadoj* rrwttim — 530.00, pusei matų — 515-00, 

trim* mėn. — 5830, vienam min. $3.00. Kitos* JAV vietos* m*famt 
— 526.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — 5230. Užsieniuo
se — $31.00 m*tams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą-

Ilgamečio B ALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALF0 VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Sieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

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

<i|f čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

t /3b So Halsted Street Chicago. Illinois 60608

NAUJIENOS,
K'39 So. Halsted St, 

Chicago, DI. 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS ______________________________

ADRESAS

* _ NAUJI (NOS, CH".AGO 1, ILL — Tuesday September 14 1978

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

D< Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lią: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. II dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. . - A1

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
niu ir Jniltūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli 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”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina Mk $5.00. 
Gaunama Naujienose.

Čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS _
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gavę pinigui, tuojau knyga paturima.
■ ■■ ■■ -w^-r------ »—r -- •. - — ",

A > > A.
* -T-l zffž. -s. _ .7 -
/•r;- .T . ... ■'

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos' programos iš W0PA, 
1490 M. AJ M. \

Lietuviu kalbi: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
■’•00 v. popiet. — šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

. AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su. legališkomis formomis
Knyga su , formomis gauna

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

Užsakymus su Money orde
riu siusti: ‘^Naujienos”. 1739 S. 
Halsted St., Chicago HL’ 60608.

GALVANAUSKO 4 
KABINETAI

E. Galvanauskas buvo vienin
telis veikėjas, sudaręs net ketu
ris ministerių kabinetus (Sleže
vičius — tris). Jis prilygo Eu
ropos masto valstybės vyrams. 
Jis dalyvavo 1905 metų sukili
muose Lietuvoje, sėdėjo caro ka
lėjimuose ir ragavo tremtinio 
gyvenimo.

Kalną inžinieriaus mokslą Pe
trapily pradėjęs baigė elektro
technikos inžinierium Belgijoj. 
Jis būva Lietuvos delegacijos 
narys Taikos konferencijoje Pa
ryžiuje. Buvo tada socialistinių l 
pažiūrų,* net dalyvavo social, 
konferencijoje Šveicarijoje 1919 
metais, bet, Lietuvon grįžęs ne
prisidėjo nei prie vienos politi
nės partijos.

★ 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 . . .

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos toleruotu ir palikti ( 
įvairią tipu bendradarhiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
ziją laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujieną skaity
tojus.

• 1848 m., kai Kalifornijoje 
buvo rasta daug aukso, kurį 
laiką 5 sidabriniai doleriai bu-

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTOR? 
Statyte Ir Remontas

PETTING CONSTRUCTION
_ 7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8165 P

HEATING AND AIR 
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS - 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖME S I O VT;
<7—*0 M AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 

Tiktai S74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pentininkamc.

Kreiptis 
A. L A UR A ’ ?'S 

<645 So. ASHLAND AVĖ. 
5234J7O

BEST.TUINGS1N UFE
-----------------—. ■... -____________ .

Call Frank Zapolis 

32O8’/2 W.9Strh St.
GA 4-8654

STATI T*»M

IN1URAMCf

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

par vienintelį
Uetuvj kailininką įffi

Chicago  je

NORMANĄ
BURŠTEINĄ

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYB88 
Pirdrrimaj Ir Taliyma* 

1*44 WEST 49th STREET 
R E public 7-1*41

/ (įstaiga*) ir 
677-84A9 

(buto)

185 North W*b**h Areno* 
2nd Floor Chicago, UI. 60601• Luigi Scevola (1770—-1819), 

būdamas 17 metą tapo jauniau _ ___
siu iškalbingąnjo . jjrofęgorį^m ’ vo labiau vertinami už $5 auk- 
Bręirią Įtakoję. mongtą

SKAITYK IR KITAM rATARK 
SKAITYTI * NAUJIKUS"




