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UŽUOJAUTAS DĖL MAO MIRTIES
Pavojingi purškiami l

j
I

Vyriausybė paskelbė Mao pasiūlytą ir 
priimtą naują pareigūnų eilę

MASKVA, Rusija. — Sovietų premjero pavaduotojas Kiril 
Mazurov, užsienio ministras Andrei Gromyka, premjero pava
duotojas V. Archipov ir užsienio ministeris pavaduotojas Leonid 
Uiušev atvyko Į Kinijos ambasadą Maskvoje ir pareiškė Kinijos 
vyriausybei užuojautą dėl Mao Ceturigo' mirties.

Kinijos vyriausybė atmetė'ne 
tik dabartinės sovietų vyriausy-

- bės, bet ir kitų penkių komunis
tinių valstybių vyriausybių užuo
jautas, kaip ne tikras, ne nuošir 
džias. Sovietų vyriausybė nesi
rengia pasinaudoti Mao mirtimi| LOS^NGELES,U^. — JAV 
ir bandyti spręsti- sienų ar kitus 
klausimus jėga. Vyriausybė ir

. - fOVCAg U* VA V J AXA.VO AtMULVUU'A,

partijos pnesakyje Mao pastatė bus ištirti prezi-
Hua Kofengą ir penkis jo pava- dentQ John F Kemedy ir civili_: 
duotojus. jnių teisių lyderio Martin Luthers

~^įKingo nužudymo bylą-. 'Los An-
Neramumai Panamojgeles■ J , naujimmą remia ir Kingo našle

_ _ . , žmona Goretta. Kongreso atsto-Panama Panamoj vafety- vė Srathwaite> Kongre_ 
^aortiMje Panama rūgėjo atst<J (cau.:
JO _buvo <haeta muses, -jaunuo- ^isikf ,5ant. jsi.
bai demonstrantai, tikinusį -kad ne vienas James
.tnmis grupėmis, ceniaialmese 
Panamos gatvėse ir prie Pana- p 
mos .kanalo, kovojo su policija “'

- akmenimis, lazdomis ir daužė

IŠ VISO PASAULIO

Atnaujinama JFK ir Kingo 
; nužudymo byla?

< ■ . ■ ’ s - '

Atstovų Rūmų lyderiai nutarė 
Įsteigti dvylikos narių komitetą,

žudyme.f ‘ \
Vikingo H samtis Įstrigo? 

krautuvių langus,'vertė automo-Į pa0At)fNa rtoi

lis Įstrigo Vikingo H roboto 
“rankos” mechanizme,dėlto.; jis 
nebegali valdyti kastuvėlio ar 
samčio Marso “žemei” pasemti 
ir supilti Į instrumentus, kuriuo
se tiriama ar yra Marse gyvybė. 
Degtos plytos- raudonumo Marso 
“žemės” jau pasemta ir Vikingo 
atsigabentai: labor at ori j ai -per
duota, bet .mokslininkų tolimės- ’ 
nis planas buvo nukelti prie pat 
Vikingo roboto esantį nedidelį 
akmenį ir ištirti Marso “žemę” 
galbūt milijonus metų išgulėju
sią po tuo akmeniu.

■ buvo sužeistų .ir daug jaunuolių 
suimta. -. • . ...

' Kiekvieną riaušėse dalyvau
jančių studentų' grupė iškėlė sa
vo riaušių ir demonstracijų mo
tyvus : pirmo j i, Panamos Studen
tų federacija, prez. gem Omai* 
Torn josšalininkai,. Šaukė šū
kius prieš dabartinę Čilės vy
riausybę. prisimindami žuvusį 
Čilės kairiojo sparno prezidentą 
Salvadorą Allendę. Kita grupė, 
studentų revoliucionierių fede
racija, dalyvavo riaušėse protes
tuodama prieš Panamos valdžios 
sutikimu pakeltą pieno ir ryžių 
kainą. O trečioji grupė, kurią 
sudarė miesto ir apylinkės jau
nimas, dalyvavo riaušėse veda
mi smalsumo ir daugiausia norė
dama pasiplėšikauti.

Aplink žemę skraido 3,914 
žmonių gamybos objektai

WASHINGTONAS. — Ame
rikos mokslininkų komitetas ra
do, kad visokie purškiami skys
čiai, ypač tuoletiniai kvapams 
pakeisti ir kiti panašūs, per il
gesnį laiką susirinkę ore bei 
aukštai atmosferoje sumažina 
tam -tikrą būtinai reikalingą at
mosferos dangą, kuri sulaiko 
saulės išleidžiamus ultravioleti
nius spindulius. ' .

Mokslininkai mano, kad atmos
feros dangai keičiantis ir silpnė
jant, veikiant minėtiems skys
čiams, ultravioletinių spindulių 
vis daugiau pasieks žemę. Tie 
spinduliai žmogaus kūne gali iš
šaukti vėžio ligas, ypač odoje, ir 
pakenkti pačiai gamtai.

Trylikos mokslininkų komite
tas jau dveji metai tyrinėja vio
letinių spindulių ir ozono reikš
mę žemėje. Jie tačiau mano, kad 
jiems reikalinga dar dvejų mė
tų tyrinėjimams užbaigti. Moks
lininkai tačiau , mano, kad vy
riausybė jau dabar turėtų už
drausti kaikurių purškiamų sky- 
seni-gamjij&'ir ju prekyba.'

Mažesnės mašinos - 
mažiau benzino

Izraelio kareivis Libano pasienyje tikrina libanietės krepšį, ar kartais ji
nesi nesą Moteris pereina sieną, ka-d gaufy šviežio maisto ir vaistį 

Izraelis teikia pirmąją pagalbą pasienyje gyvenantiems

SIŪLO TERORISTUS TUOJAU TEISTI
AR ATIDUOTI KITOMS VALSTYBĖMS

Prancūzai labai nepatenkinti, kad Tito 
vyriausybė nesuėmė atvykusiy teroristy

j PARYŽIUS, Prancūzija. — Ih'ancūzijos prezidentas Valery 
I Giscard, telefonu pasitaręs su Vokietijos kancleriu Helmut 
'Schmidt, siūlo imtis griežtesnių priemonių lėktuvų grobikams ir 
teroristams suvaldyti. Tvirtinama, kad prancūzai labai nepaten
kinti JAV- lėtu procesu kroatams sudrausti. Jie pagrobė JAV 
transporto lėktuvą, iš 'New York o skridusi į Chieagą, nuskrido 
į. Angliją^ mėtė atsišaukimus ir nusileido Paryžiaus aerodrome.

Antkapyje sprogo 
bomba

GUADALAJARA. — Meksi
koje, Guadalajaros kapų antka
pyje sprogusi bomba užmušė 
vieną asmenį ir 49 sužeidė. Po
licija mano, kad bomba buvo įtai
syta komunistinės bandolėrų or
ganizacijos. Bomba buvo padė
ta Guadalajaros universiteto 
studentų federacijos steigėjo ir 
lyderio Carlos Ramirez antka
pyje. Studentas Ramirez buvo 
nužudytas prieš dvejus metus. Jį 
nužudė ultrakairieji pogrindžio 
veikėjai. ' '

Studento Ramirez mirties su
kaktuvių proga, kapinėse buvo 
susirinkę jo pažįstami, draugai 
bei studentų federacijos nariai.

■ šiaurės Amerikos Oro Apsau
gos Komandos pranešimu, aplin
kui m ūsų-žemę orbitoje skraido 
3,914 žmonių darbo objektai. 
Tame skaičiuje šių metų liepos 
25 dieną skraidė 820 satelitų 
ir 3,094 visokio laužo gabalai, 
kaip tai raketų “busteriai” ir 
kitokį erdvėlaivius ir satelitus 
iššovus atmosferoje likę atmes
ti gabalai. Satelitų erdvėje be
veik vienodai paleista 396 Jung
tinių Valstybių ir 372 Sovietų.

WASHINGTONAS. — Ener
gijos klausimas yra viso pasau
lio problema, šiuo metu pagrin
dinis energijos šaltinis yra že
mės alyva, -kurios vis daugiau 
ir daugiau pasaulyje suvartoja
ma. Didžiausi suvartojimo kal
tininkai yra auto mašinos — vi
daus degimo varikliai. Vien. tik 
JAV auto mašinos beh žino su
vartoja 31;% viso Amerikoje su
vartojamo kiekio. Laike 20 bū
simų metu benzino suvartoji
mas auto varikliuose padidės 
50%.

Benzino suvartojimas Ameri
kos keliuose galėtų būti suma
žintas 7 milijonais statinių per 
dieną, jei visos mašinos būtų ma
žytės ir lengvo svorio.

Elektra varomų auto mašinų 
ateitis bent dabar yra nekokia. 
Reikalinga, kad dabartinės bate
rijos būtų pakeistos kuo nors 
kitu, kad elektros surinkimas 
bei akumuliacija būtų lengves
nė ir patogesnė.

Rastos lėktuvo dalys

JOHANESBURGAS. — Rug
sėjo 13 d. daugiau kaip 150,000 
juodųjų darbininkų pradėjo ant
rą didįjį streiką Pietų Afrikos 
finansų ir pramonės centre Joha- 
nėsburge. Būk tai juodieji dar
bininkai buvo--'sukelti studentų 
šauksmo protestuojant prieš P. 
Afrikos vyriausybės rasinę po
litiką. . . . < ’.' r '

Streikas prasidėjo kaip tik 
tuo metu, kai JAV sekr. Kisinge- 
ris . atsirado P. Afrikoje antrą 
kartą ieškodamas taikos kelių 
ir kai P. Afrikos ministeris pir
mininkas John Vorster, švęsda
mas savo 10-ties metų sukaktį 
valdžioje, sako kalbas partijos 
suvažįąvime Pretorijoje.

P. Afrikos oficialjaiiš. šalti
niais, streikas skaitomas pasise
kęs. 80% iš 250,000 juodųjų. 
darbininkų dalyvauja streiko ju-1 
dėjime. Beveik visi Soweto ir 
Aleksandrijos -miestų juodukai 
bei mulatai pirmą kartą rimtai 
pritaria streikui.

Soweto mieste policija suėmė 
didelį Skaičių juodžių triukšma
darių ir neramumų kėlėjų.

Čilėje laukiama ■ 
revoliucijos r

Meksikoje išeinąs laikraštis 
Excelsior rugsėjo'-11 • d. laidoje 
rašo, pasiremdamas laikraščio 
atstovų pranešimais, iš Čilės, kad 
.Čilėj e gulima tikėtis diena iš 
dienos naujos ■■ revoliucijos, ši 
kartą revoliucija būtų nukreip
ta prieš dabartinę Čilės karinin
kų . vyriausybę, vadovaujamą 
gęn. Pinochet. Tą patį, esą, tvir
tina ir Meksikoje gyvenąs- bu
vęs Čilės viceprezidentas CĮodo-' 
miro ;Almęyda ir centralinis či
liečių komitetas Meksikoje.

Būk tai, dešinieji ir kairieji, 
čilėnų krikščionių demokratų ir 
liaudies populiari partija, prita
riant Įvairiems Čilės kariuome- 
iės karininkams iri jaunimui, ir 
net dešiniųjų sparnui, kuris ank- 

Į sčiau rėmė karinę vyriausybę, 
nori ir tikisi pasikeitimų Čilė
je. ’ ■ • -cJ

WASHINGTONAS. — Jūrų 
dugne yra daug visokio turto. 
Dabartinė technika suteikia, vis 
daugiau galimybių tuos turtus 
išna'udoti. Bet vienkart, neap
dairiai elgiantis, galima susi
laukti gamtinės nelaimės arba 
naujo pasaulinio'.karo. Pasak 
jūrų ir gamtos žinovų, kalbėju
sių 11 tautų suvažiavusiems at
stovams, kurių buvo per 1,200, 
taikingas ir darnus jūrų turtų 
išnaudojimas arba karas bei gam 
tos nelaimės,priklauso nuo taų- 
tii’ bei valstybių vienokio ar ki
tokio bendradarbiavimo.

Viso .pasaulio gamtos ir jūrų 
žinovų suvažiavimas Įvyko Jung
tinių Tautų globoje ir jos pa
stangomis. Jis aptarė visus jūros 
turtų išnaudojimo klausimus, 
tiek techiukiniųs, tiek ir juridi
nius, ir mano išdirbti naują jū
rų teisiu statutą.

Bando rasti taika

BEIRUTAS. — Libano ka
riaujančių pusių vadai, krikščio
nių ir kairiųjų musulmonų, rug
sėjo 13 atvyko i Damaską, Į Si
rijos sostinę, ir taipgi j Kairą 
Egipte. Jie bando rasti kelius 
ir būdus Įgyvendinti Libane tai-

Kalorijos alkohol. gėraluose

Vėsesnis

Saulė teka 6^6, leidžiasi 7:02

Beveik visi žino, kad alus tu
ri savyje gerokai kalorijų, bet 
mažai kas žino, kad “sustiprin
ti” vynai, kaip porto ar cherry 
turi net daugiau kalorijų negu 
turi alus. Pavyzdžiui, vidutinė
je 12 uncijų stiklinėje alaus al
koholio yra vidutiniškai 4.5 nuo
šimčiai; 1^. uncijos degtinės 
(vodkos) whysky, romo alkoho
lio 35, proof 70, kalorijų 90; sal
daus vyno 3.5 uncijų alkoholio 
20%, kalorijų 120 iki 160.

VIRGINIA BEACH. — Rug
sėjo 7 nežinomi asmenys išvogė 
iš karinio lėktuvo F-14 Tomcat, 
stovėjusio Oceana Navai Air ba
zėje, labai svarbius ir brangius 
įrengimus. . Išvogtos lėktuvo 
elektroninės dalys kaštuoja per 
400.000 dol.

Dingusios-lėktuvo F-14 dalys 
buvo rastos viename ežere, ke
lios mylios atstume nuo lėktu
vų bazės. Vėliau pasirodė, kad 
pačios svarbiausios dalies rastų 
dalių komplekte nėra. Ją vagys 
bus nusinešę. . ..

Kasė kitam duobę, pats įkrito
KNETAGAU, V. Vpkierija.'į- 

Duobkasys, 69. mėtų 'amžiaus, 
Knetzgau kapinėse baigęs iškas-

ti mirusiam laidoti duobę, stin
ga gavo širdies priepuoli ir at- 
vrfaaie/i paĮaiifoti nihnirtlf ra* 
Šo Miob4j« hėfceyyv^ duobkAsj.

Kova su kriminalais
ČIKAGA. — Čikagos miesto 

tarybos komitetas rugsėjo 13 
paskyrė 7.9 mil. dol. kovoti su 
kriminaliniu elementu, kuris pa
sireiškia Cabrini-Green apart- 
mentuose ir jų rajone. Kai ku
rie Čikagos miesto tarybos at
stovai sukėlė audrą, sakydami, 
kad pinigai skirti tik Cabrini- 
Grėen namams, užmirštant ki
tas vietas ir kitus pastatus.

Čikagos namų administdacija 
sako, kad federalinė administra
cija kovai su Cabrini-Green na
mų kriminalais trejų metų lai
kotarpiui yra paskyrusi 5.4 mil. 
dol. Be to. federalinė namų ir 
miestų tobulinimo administraci
ja yra dar paskyrusi Čikagos

Vėl susidūrė lėktuvai
BRIGTON, Fla. — Karinis 

Amerikos lėktuvas F-4E ir civi
linis 2 motorų susidūrė ore rug
sėjo 13 ir nukrito Floridos balo
se, priklausančiose Brighton Se
minole' indėnams. .. , - •« .

Karinio lėktuvo vienas' pilotas 
spėjo iššokti ir nusileisti para
šiutu, o kitas žuvo. Civiliniu lėk
tuvu skrido 4 asmenys. Jie vi
si žuvo. '

Sirai įspėjo, kad Sirijos jėgų 
rimtas'Įsikišimas į Libano civili
nį karą yra neišvengiamas, jei 
palestiniečiai nesutiks sąlygo
mis, kurias Sirijos prezidentas

iHafėz Assad yra išdėstęs.
Prez. Assad taikos sąlygos tu

ri būti priimtos dar prieš rug
sėjo 23 d.,'prieš naujai išrink
tam Libano prezidentui Elias 
Šarkiui perimant prezidentavi
mą.

' > * - ■ I w »■■ ■ *

Sadlovski - plieno 
unija prezidentu

Rugsėjo 13 E. J. Sadlovski 
oficialiai pranešė siekiąs į pensi
ją išeinančio plieno darbininkų 
unijų prezidento I. W. Abelio 
posto t- Sadlowski nori būti 
plieno darbininkų unijų prezi
dentu. Jis turės rinkimuose, ku
rie Įvyks vasario 8 d., nugalėti 
Abelio remiamą St. Luis apylin
kės plieno įmonių darbininkų 
unijos direktorių L. McBridę.

Plieno Įmonių darbininkų uni-

Arabai statė, izraelitai-griovė

HEBRON. — R>ęutėris prane
ša iš Izraelio okupuotos Jordąno 
upės vakarinės pusės, kad pra
ėjusį sekmadienį Izraelio kariuo
menės buldozeriai suardė ir pa
šalino arabų per naktį statyto 
maldos namo (mosque) pama
tus. Arabai skubėjo pasistatyti 
savo dievnamį, kai sužinojo, kad 
Izraelitai toje vietoje rengiasi jos turi 1.4 milijonus narių. Jie 
pradėti statyti namus sayo kolo- Ivisi balsavimo keliu turės pari
mstama. Izraelio armija pranešė, sakyti už Sadlowskj arba už M<^

miesto raodėrMnimui 12^. mi^ kad toje vietoje stotyti Iri^ųtp Bride: Dauguma balsų nulems 
dot \ ■- neturiln^ŽydąL iief arabri^?'' lrihŽžBUf.cdot neįuri^^

Prancūzų policija apsupo lėk
tuvą ir grobikams aiškiai pasa
kė, kad jie gali pasirinkti tris 
galimybes: I. žūti lėktuve, jeigu 
nepasiduos prancūzų policijai, 
2. Būti nugabenti į Jugoslaviją 
ir atiduoti Tito valdžiai, ar 3. 
Būti atiduoti JAV vyriausybei. 
Teroristai pasirinko trečią pasiū
lymą, atidavė ginklus ir sutiko 
būti atiduoti JAV vyriausybei. 
Kroatų avantiūra pasibaigė Pa
ryžiuje.

Prancūzų vyriausybė buvo pa
siryžusi susodinti kroatus Į 

sprausminį karo lėktuvą ir at
vežti juos Į Ameriką, jeigu JAV 
vyriausybė būtų pasižadėjusi 
.suruošti jiems teismą ir svar
biausias kaftiainkus sušaudyti. 
Prancūzai mano, kad pavyzdinės 
bausmės keliems teroristams su
valdytų norą grobti lėktuvus. 
Amerikiečiai su tokiu pasiūly
mu nesutiko. JAV vyriausybė 
atiduos teroristus teismui ir baus 
pagal teismo sprendimą. Veikian
tieji Įstatymai lėktuvų grobi
kams skiria mirties bausmę, jei
gu grobimo metu tarnautojai, 
lakūnai ar nekalti žmonės ne
tenka gyvybės. Jeigu apsieina
ma be gyvybės atėmimo, tai ta
da skiriamos ilgametės kalėjimo 
bausmės. Parvežtiems penkiems 
kroatams teismas gali paskirti 
mirties bausmę, nes jų palikta 
bomba nužudė vieną policininką, 
o tris sunkiai sužeidė.

Prancūzijos prezidentas pri
taria Vokietijos kanclerio pasiū
lymui visą šitą klausimą prisiųs
ti Į Jungtines Tautas, kad jos 
pasižadėtų suimtus grobikus ar
ba teroristus teisti arba tuojau 
atiduoti juos tiems kraštams, 
kuriam buvo padaryti nusikalti
mai. šiam dviejų Europos vals
tybių pasiūlymui pritaria visos 
Bendruos Europos rinkos valsty
bės. Klausimą svarstė Didžio
sios Britanijos, Italijos, Olandi
jos, Belgijos, Danijos, Irlandi- 
jos ir Liuksemburgo valstybės. 
Pirmadienio vakare paaiškėjo, 
kad ir JAV pritaria tokiam pa
siūlymui.

Prancūzai labai nepatenkinti 
Titų vyriausybe, kuri galėjo su
imti terorizmo vyriausią organi
zatorių “Carlos” Tllich Ramirer 
Sanchez, užpuolusį arabų vals
tybių aliejaus vadų konferenciją 
Vienoje ir turėjusį susirėmimų 
su policija. Prancūzų ir britų 
policija nustatė, kad “Carloa”, 
kartu su kitais bendradarbiais, 
iš Alžirijos atskrido į Jugoslavi
ją, bet Tito policija jo n esuėmė. 
Atrodo, kad Tito policija gerokai 
apklausinėjo atvykusį ’’Carlosą”, 
bet jo nesuėmė ir leido vėl išva
žiuoti. Prancūzai būtų norėję, 
kad Jugoslavija suimtą “Car- 
losą” būtų atidavę jiems. Pran
cūzijoje jis nužudė kėlįa 
ninkua.
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JULIUS JANONIS
(Komentarai)

."pagauna tamsiąsias mases. Kaip 
nelengva iš pirmos pažiūros at
skirti tikrąjį pinigą nuo padirb- ’ 
tojo, taip nelengva utopinių sam- 

’ pratų atskirti nuo revoliuciniai 
naujų idėjų. Kiekviena nauja 
teorija tik tuomet tampa moksli
ne tiesa, kai ją patvirtina praves
ti bandymai ir pats gyvenimas. 
Visuomeninės, ekonominės ir po
litinės teari jos yra išbandomos 
istorijos bėgyje.

xnuo Janonio mirties praslin
ko jau beveik 60 metų. Galime 
iš istorinės perspektyvos patik
rinti. ar buvo revoliucinierius ar 
utopinis idealistas, prasmegęs | 
bolševikinėse klampynėse.

i Ieškant atsakymo į šį klausi- 
1 mą man teko skaityti ir įsiskai
tyti į paties Janonio raštus, nes 
ten pirmiausiai ieškojau atsaky
mo. Jašinskas, kaip matėme, 
dėl Janonio revoliucinieriškumo 
svyravo ir vengė aiškaus pasi
sakymo, o tarybiniai ideologai 
jo revoliucionieriškumą sutapa- 

rtino su bolševikiniu perversmu, 
pagimdliusio totalitarinę despo
tiją.

Janonis, atsidūręs 1916 m. 
pradžioje Petrograde, Lietuvių 
komiteto pirm. kun. Laukaičio 
buvo atsakytas bet kokios para
mos. Jis galėjo kreiptis pas 
Martyną Yčą, kurį pažinojo nuo 
Biržų laikų, bendradarbiauda
mas jaleidžiamuose Biržų kalen
doriuose. Be to, galėjo kreiptis 
kaip reformatas pas reformatą, 

! tuo labiau, kad jo motina buvo 
- kilusi iš to paties šimpeliškių kai- 

■(mo, buvusių ir Yčų'tėviškė. Ja
nonis, dar būdamas Voroneže, 
kaip visų mokinių protesto or
ganizatorius ir jų atstovas, įtei
kė atvažiavusiam Martynui Yčui 
protesto raštą, reikalaujantį pa
šalinti įsimetusią korupciją, nu- 

fantarijomis, priskaitomi prie Į vagiant mokinių maistą. Ta pro- 
ūtoristų; rašytojai ir poetai, ku- ’ ga Yčas pasiūlęs Janoniui bend- 
rie kuria iš fantazijų dvasinį pė- irądarbiaūti jo leidžiamame fau
ną — anglų-saksų terminologi- tininkų minties laikraštyje, ku- 
joje. (dar neišverstoj į lietuvių rį jžmonis atmetęs su pasipikti- 
kalbą), yra vadinami fiction ' nimu, įtardamas noru jį papirk- 
ivriters. Kaip tik ideologinės ir ti ir atitraukti nuo revoliucinės 
poetinės fantazijos lengviausiai veiklos. Dėl šios savo veiklos

3
Ka* tuomet sudaro revoliūci- < 

jos e ? l.-E paminėta, kad re- 
voh’ici us terminas taikomas 
moksle,, technologijoje ir veik ( 
visose dvasinio gyvenimo sri
tyse. Pavyzdžiui Imamas Koper
nikas kuris savo genialiu protu 
apvertė aukštyn kojom nusisto
vėjusią pažiūrą į kosmosą. To
kiais mokslo, technologijos ir 
dvasiniais perversmais yra nu
žymėta visa Naujųjų Amžh] 
istorija. Revoliucionieriai turi 
būti f dovanoti iš prigimties ne- 
papia tais talentais, ar būti ge
nijais nes jiems skirta atideng
ti naujas gamtos paslaptis, kur
ti na ą technologiją, įžvelgti į 
žmogfi s sielos gelmes, numaty- 
ti isterijos bėgį ar kurti naują 
polit'ną-ekonominę santvarką.

Ma- ksas teisingai nusakė, 
kad revoliucijos yra “istorijos 
gan ė >ai”, kurie atsilikusias U 
tautus ar klases iškelia pasauly
je į ■ irmaujančias vietas. Tą 
tiesą puikiai įrodė Amerikos re
voliucija ir pa vykusios revoliu
cijas Vakarų Europoje.

Įc eaami patobulinimai, page-į 
rinimai arba atnaujinimai esą-Į 
moję mokslo, technikos ar visuo
meninėje sistemoje, nepriklau
so revoliuciniams užmojams. Re
voliucinierius, atsiremdamas įs
naujai atrastus principus, neiš
vengiamai turi stoti į kovą prieš 
nusistovėjusią pažiūrą, įsitikini
mus. papročius ir prieš pačią sis
temą ar Santvarką, tad turi bū
ti apdovanotas ne vien intelek
to galia, bet ir moraline stipry-Į 
be. be kurios neįmanomą pakel
ti re žvengiamą kovą.

žmogaus prote gimsta ne vien 
idėjos, bet šimteriopai daugiau 
įvairiausių fantazijų, ideologai, 
kurie grindžia savo sistemas

' "į'’

Niagaros krioklys, pats didžiausias gamtos stebuklas sutraukiantis daug žmoniy. Vasaros metu daugelis lietuviu važiuoja t 
denj. Kiekvieną vasarą' atsiranda drąsuoliu kurie įlenda į statines ir bando kristi, bet vėliau policijai tenka juos gelbėti. Teisėjai 
dėjo kišti į kalėjimą, nes jie sudaro bereikalingu išlaidy valstybei.

Janonis turėjo bėgti į Petrogra- |,kų, atsigauna visa savo kūrybi- 
dą nuo kerštingos kan. Olševskio 1 ne galia. Čia jis dalinai atkuria 
rankos.

Janonio
.savo prarastus eilėraščius, rašo 

kietas ■ charakteris naujus ir prozoje bei straips- 
neleido jam, atsidūrus Petrogra- niuose" atskleidžia Janonio gal- 
de dideliame varge kreiptis pas voseną. Jis rašo’garsų eilėraštį 
Yčą, kur jis tikriausiai būtų ga- Į “Kelkis, Rusijs^p- kurį tarybi- 
vęs pagalbą. Nieko jam negalė- ’-niai ideologai ypačiai panaudo

ja Maskvos tironijai pateisinti: 
“Tai kelkis Rusija! Tu keršto 
siautimu, liepsnojančia širdim, 
ištraukus iš makšties, jau kardo 
nepadėk, kol. degančios širdies 
nespėsi užgesyt karštu priešų 

mėjo jo tapti Rusijos revoliūci- krauju”. (J. J. ržlįtai t. I, 241): 
jos poetu ir nueiti Jurgio Baltru- Įįš 1905 metų' patirties Janonis

■jo padėti lietuvių kairiųjų orga
nizacijos; nes. neturėjo sav.o savi-, 
šalpos draugijų. Jam atėjo pa
galba iš rusų gimnazijos direk
toriaus ir rusų tėvų, komiteto 
pusės, bet toji padėtis nepastų-

šaičio keliais. Jis liko lietuviu 
iki pat savo mirties. '

Sunkiai besiversdamas pamo
komis, jis per žiemą mažai kūrė. 
Nuvykęs vasaros atostogoms i 
Siheva-Dubravos dvarą, Tverės 
gub., pamokyti dvarininko vai

People want different 
things from a college 
education.

But they all agree 
on one thing. It takes 
more than brains to 
get a diploma.

Why not make th& 
burden a little easier. 
Start buying U.S. 
Savings Bonds new.

Bonds are a depend
able wav to build a 
•-allege fund for your 
children. And an easy 
way to start saving 
them is by joining the 
Payroll Savings Plati.

Start a cnlln^" A rid

now with U.S. Savings 
Bonds. They just might 
let your kids spend more 
time studying and less 
time working to stay in 
school—whatever they

....... ■

iūrėti į krintanti 
tokius drąsuolius

van-, 
pra-

“Vienybės” reporteris, kun. okupuotos), net dū vyskupai ir 
Kęstutis Balčys, š. m. rugpiūčio 
mėn. 20 d. laidoje, aprašė Ketu
riasdešimt. Pirmąjį Eucharisti
nį kongresą, įvykusį JAV, Phi- 
ladelphijoje. Bet kas įdomu, kad 
šį kartą, jis po šiuo reportažu 
nesurašė visų savo turimų ti
tulų kaip antai: dekanas, Ams
terdamo klebonas ir net nepa
sirašė kunigu.

Žinoma, tai joks nusikaltimas. 
Jis gali savo turimus titulus iš-

voiucinė banga ‘ lietuvių tauto- keista ir neaišku, kodėl juos su- 
j®’ ^4 d#?? jr.Busijos dar-< ^jo tada, -Jęai jis toje pačioje
bo žmonių sukilimą kuris su
griaus carų statytą tautų kalė
jimą ir išlaisvins pavergtų tau
tų darbo žmones laisvam gyve
niniai. -

Be poezijos, Janonis-rašo eilę 
.straipsnių, kuriuose juntama ide
ologinės inloktrinacijos įtaka, 
tad tenka juos imti šū tam tik
ra kritikos doze. Visai kas ki-

- ta, kai skaitai jo prozos perlą 
'. Į “Kaimjmuoše”, kuriame atsi-

! sklendžia Janonio revoliucingu- 
jmo pradmenys. Jasinskas pla-

... čiai citavo šį kūrinį, bet pralei
do pačią esminę jos daį, sutei
kiančią skaitytojui raktą į vi-

fsą Janonio kūrybą. Net Tary- 
'. Į binės Mokslų Akądenrijos lei-

nyje -— Lietuvių literatūros is
torijoje, pripažįstama, kad tai 
pats svarbiausias "Janonio kū
rinys: “Joje autorius ryškiai at
skleidė ne tik Rusijos darbo 
žmonių maištingas v; nuotaikas 
1917 m. Vasario revoliucijos iš
vakarėse, bet ir sukūrė savo au
toportretą” (Tom. II, 575).

Lygiai prie tokių pačių išva
dų teko prieiti šių eilučių auto-

“Vienybėje” liaupsino Vilniaus 
arkivyskupijos valdytoją Česlo
vą Kfivka - Krivaitį. Mano nuo
mone, kad šiuos minėtus titulus 
labiau derėjo, išrašyti, po šiuo 
reportažu, kuriame aprašomas 
Eucharistinis kongresas, daly
vavo vyskupai, kunigai ir lietu- 

, viai pasauliečiai. Neaišku. To
dėl ir klausiu kodėl ?

Dėmesio vertas šis jo repor
tažas, neš jis jhmę reiškia ne
paprastai egzaltuotą džiūgavi
mą, ir tai ne dėl to, kad kongre
se dalyvavo minios lietuvių, ku
rie pasirodė su gerai paruošta 
menine programa. Bet džiū
gauja, kad dalyvavo žymūs at- 

j stovai iš Lietuvos (jis nerašo

dui, dar nesusipažinus su tary
biniais kritikais, kurie vienok 
skirsis nuo tarybinių tvirtinimų: 
“Janonis čia iškyla kaip karštas 
bolševikinių idėjų propaguoto
jas, tikras revoliucinierius, tei
singai suprantąs istorinių įvykių 
raidą” (t. p. 575).

(Bus daugiau)

<v*t3 jWwMfUrm.

patj Pirmai! Pasiūlė kirą, Jt>-1913 metais, pries patj P1rm||j Pasiulml kirą, Ju
lius Janonis baigė Biržų progimnanja. Mokyklos vadovy* 
bė davė jam gėry laipsnių pažymėjimą, kuri* taip at
rodė.

Buy U. S. Savings Bonds
E RnmU jfKf »fatarmt h*M M MM»tar<W

•< a ’’■’■t w maeth* (4*| IM ftrwt Bonto

Kęstutis Balčys savo reportažu 
siekė- išeivijos visuomenėje su
kelti įspūdį, kad su Lietuva nė
ra taip tragiška, nes ne tilr pa
sauliečiai, bet ir dvasininkija ga
li važiuoti Amerikon, būti j at
stovais kongresuose ir tai patys 
vieni be jokių palydovų.

Tiesa, jis rašo, kad Amerikos 
lietuviai juos sutiko su džiaugs
mu. Ar gi, tuo reiktų stebėtis? 
Mes gi žinome, kokiose sąlygose 
šiandien pavergtieji Lietuvoje 
gyvena. Jie tikra prasme yra * 
kaliniai, vergai, jų lūpos ten už
čiauptos, jie negali pasakyti, nei 
ginti tiesos, jie turi nusilenkti 
okupanto melui. Tai kalimai, ku
rie buvo porai savaičių išleisti iš 
kalėjimo. Tat, kodėl juos sutikus" 
laisvame pasaulyje, jų nėsveikin- 
ti, jais nepasidžiaugti, kai jie ga
lės bent vieną kitą dieną pakvė
puoti laisvės oru ? Tai ir “Vieny
bės” reporteriui reiškiant egzal
tuotam džiaugsmui, reikėjo pir
miausiai nušviesti, kad tai žmo
nės — mūsų broliai atvyko į 
laisvąjį pasaulį iš baisaus ka
lėjimo. O dabar jo egzaltuotas 
džiaugsmas lyg sakytų, kad jų 
atvykimas yra ženklas1 laisvės 
okupuotoje Lietuvoje. Tikra'i: su 
pagrindu jų kaikuriems ir su 
pilnu nuoširdumu reikėjo pa
spausti ranką kaip Tautos he
rojams. Nepaslaptis, kad iš šių 
atvykusių nė vienas per ištisą

; metų eilę maldėvo okupanto, iš-: 
i leisti nuvykti Amerikon aplan
kyti savo artimuosius,’ar net 
seną paliegusią motiną. Deja, 
jie tokio leidimo negavo. ■ .

Kun. Kęstutis BąĮčys reporta
žą baigia prašydamas Dievo lai
minti tikinčiąją Lietuvą. Ma
no nuomone to prašyti būtų per

sėptyni kunigai. Kurie, anot jo, 
bendravo ir susidraugavo, ku
riuos visus pasitiko su džiaugs
mu bei pasididžiavimu. Man ro- ......
dos, kad-kun. Kęstutis Balčys maža. Jam kaip, kunigui ypač, 
tokiu džiūgavimų lyg būtų norė
jęs pabrėžti, kad tie minėti sve
čiai, tartum būtų laisvi ir patys 
savo iniciatyva šią tolimą kelio
nę atliko ir tuo “Vienybės” skai
tytojus nuteikti palankiai oku
puotos Lietuvos atžvilgiu,-suda
rant Įspūdį, kad .šiandien ten 
viskas yra gražu ir laisva.

Bet ar kun. Kęstutis Balčys 
turi pagrindą tokiai egzaltaci
jai? Ar jis ja nesiekė prideng
ti , sušvelninti liūdną ir tragiš
ką okupuotos Lietuvos būklę? 
Argi, kun. Kęstutis Balčys ne
žino, kad atvykusieji atvyko, ne. 
savo valia? Juos gi okupantas 
parinko ir juos atsiuntė. Gi at
siuntimo tiksas turėtų būt ži
nomas ir reporteriui kun. Kęs
tučiui Balčiui. Kam dar neaiš-: 
ku, kad okupantas melu prideng
ta propaganda siekia mulkinti 
laisvajame pasaulyje gyvenan
čius naiviuosius lietuvius, jiems, 
parodyti, kad šiandien Lietuvo
je yra plati laisvė, kad vyskupai. 
ir kunigai gali važinėti, jei tik 
jie turi noro, net ir į Eucharis
tinį kongresą. Todėl “Kronika”, 
kuri rašo apie tikinčiųjų Lietu
voje persekiojimus skleidžia ne
tiesą.

Pagaliau ar kun. Kęstutis Bal
čys nežino, kad jų kaikuriuos 
išvykstant iš Maskvos iškratė 
iki paskutinio siūlo ? Ko pas juos 
ieškojo? Kas girdėjo, kad val
džios parinktus delegatus, siun
čiamus užsienin atstovauti, bū
tų taip žiauriai iškrečiaimi, net 
jų kelionpinigiai konfiskuojami?

Be to, norėčiau kun. Kęstutį 
Balčj paklausti, kiek į šį kon
gresą atvyko pasauliečių lietu
vių katalikų? Jų neatvyko nė 
vieno, okupantas jų neišleido. 
Manau, kad jų būtų atvykę tik
rai didelis skaičius, kurie ne tik kad jfe sovietų piliečiai?
būt dalyvavę kongrese, bet lan- t pranešime jie yra raginami pa-' 
kę savo gimines, bei prietelius, sovietu užsienio pasą, arba 
o giminių ir priętelių jie Ame- ^tieidimcx
rikoje turi daug. Demokratinėse nuo soviety Tie asJ
šalyse žmonės gali laisvai išvyk- menys, kurie prisistatė ambasa- 
ti ne tik aplankyti svetur gyve- doje Jr paprašė a tlektfmo nuo‘ 
nančius gimines, bet taip vyk- piJictyhės.lurėjo už pil/

labai formuliarą*
(kuriame, tarp kitko, turi pa-; 
žymėti apie gimines Vakaruo
se, kurioje karuomenėje lama- ;
vo ir Lt.) it užmokėti 100 DM-1 
šis sovietų nusistatymas nėnU 
naujas. Įdomu, tačiau, /.kad jis/ 
buvo šitoku būdu primintas?

turėtų rūpėti, žinant, kad tikin
čioji Lietuva. Įąandien . yra" pa
vergta, kankinama, rusinama ir 
naikinama. Tat, prašant Dievo 
palaimos, reiktų pirmiausiai pra
šyti jai laisvės, kad ten; tikin
tieji galėtų išpąžiųh savų 'tikė
jimą būdami laisvi —■ Laisyoj;ę 
Lietuvoj^ '. U"K*. Štrėva'

DAUNORAS NENORI 
GRĮŽTI LIETUVON

Ričardas Daunoras gimė. 1944 
m. rugpiūčio 25 d., Žagarės-mie 
ste (dabar Joniškio rajonę). Jo 
tėvai —Vincas Daunoras ir Ma 
rija Pečkauskaitė (mirė 1973 
m.). Tėvas buvo kirpėjas, o mo 
tina slaugė. 1963 m. R. D . bai
gė Žagarės vidurinę mokyklą;

■ ir, išlaikęs atitinkamus egzami
nus, įstojo į Vilniaus yalstybjne 
konservatoriją, solinio danavi- 
mo skyriui Nuo 1964 iki 1966 
m. buvo pašauktas atlikti kari
nę tarnybą. Tarnybą ėjo Per
mės srityje, Kizilo mieste rjSflę 
lagerių saugojimo. Grįžęs iš-ka 
rėš tarnybos mokėsi konservą to 
rijoj6, brolį Vaclovą Daho- 
rą, “nusipelnusį liaudės artis
tą”. Baigęs konservatoriją ■1972. 
m. gavo koncertinio dainininko 
dėstytojo kvalifikaciją^, ir dirbo,, 
dainų iir šokių ansambly ’‘Lie
tuva’”. 1973 m, buvo priim tas. į 
Operos ir Baleto teatrą,- solisto 
pareigoms.. Gastroliavo Dani
joje, Prancūzijoje, Suomijoje, 
Jugoslavijoj. Pagaliau, 1976 m, 
lipos 8 d., būdamas Prancūzijo
je, paprašė prancūzų ©politinio 
prieglobsčio.- (Elta)
— Vokiečių spaudos žiniomis^ 

Federalinė] ’ Vokietijoj gyvtenarf 
tieji iš Pabaltijo išemigravę as
menys, šiomis dienomis gavo iš" 
srtvietu ambasados pranešimą,

nuo sovietų pilietybės. Tie as-

nuo

sus. šiandien Lietuvos okupan-1 
tas išleidžia tik tuos, kurie jam ‘ 
nusipelnę, arba perėję per ištisą 
metų eilę kalvarijąs, bemaldau- 
dami okupanto tarnų gauti lei
dimą išvykti.-

Taifi toks ken. Kęstučio Bal- ___
jfo H'iSgavirftas yra visuomė- feins, kirft per lengvai nžinir 
nės klaidinimas, o kartu ir pasi- šia įvairias sovietų pinkles, 
tarnavimas okupantui, nes kun. (Eltn)

—, MAUJI6HOS. CHICAGO a, ILL, — Wednesday, September 15, 1976



ELZBIETA KARDELIENĖ

ATOSTOGOS NPM
(Tęsinys)

Kai aš jį paklausiau kaip gi 
reikia gyventi, kad taip ilgai 
nenumirti? Ogi, sako, reikia 
daug ir gerai valgyti, o svarbiau- 
degtinės, nerūkyti, o svarbiau
sia nepykti ir nesinervuoti.

nenumirti ? 
daug ir gerai valgyti, 
degtinės, 
šia nepykti ir

Sako: “čia aš matau esama 
seniokų labai piktų ir aš apie 
juos vis pagalvoju, kad jie ne-: 
išgyvens nei 10 metų”. Su juo j 
atsisveikindama, aš palinkėjau ta 
mūsų šauniam tautiečiui 
sjų 200 metų’

Tur būt nė vienas lietuviškas, 
šiame kontinente vienuolynas 
dar. nėra pastatęs tokią stebuk
lingų namų, kur slaugomi ir glo
bojami nelaimingieji, sveikatos 
tetekusieji lietuviai.

Garbė NPM seserims!

Spaustuvė

Nusileidusi centrinio namo rū- 
syn, spaustuvėje radau linoti
pininką Vytautą Abromaitį. Į 
mano nusistebėjimą, kad ir 
spaustuvėje viskas žvilga ir taip 
švaru, jis man atsakė, kad atė
jęs čia dirbti irgi buvo nustebin
tas išblizginta spaustuvė, nes ato
kioje jam' dar- netekę niekur 
dirbti.

Į kalbomis, aplenktos kietais plas- 
t Ūkiniais viršeliais, tvarkingai 
sustatytos spintų lentynose.

i Bibliotekai vadovauja žymi lie
tuvių veikėja, man žinoma dar 
iš Lietuvos kaip Eltos direktorė,

ipento direktorė ir ilgus metus 
dirbusi užsienių reikalų ministe-

I Bibliotekos salė gražiai išpuoš-; 
ta gintariniais papuošalais, lie

tuviškomis juostomis, lėlytėmis, 
j albumais ir paveikslais. Ir čia > 
stovi puikus rojalis, čia galima* 
foteliuose patogiai sėdint, ra-

tuvjškojo pasaulio laikraščius bei
žurnalus. Tik “Naujienų” ne
rasdavau, nors paštininkas ir 
jas atnešdavo. Matyti, yra daug 

j norinčių Naujienas paskaityti
* ir jos eidavo iš rankų Į rankas, 
Į nesugrįždamos bibliotekom
I Kartą valgykloje man pasiū-
* lė glėbj Naujienų pasiskaityti 
Balys Mikaila,' kuris Naujienas 
prenumeruojąs savo vardu.

Turėjau garbės pažinti kata
likų srovės didelę veikėją

Magdaleną Galdikienę, 

kai valgykloje mane pasodi-

E. Manet Konservatorijoj (tapyba)

Parodė jis ma 50-ties metų ndprie jos stalo. Ponia Galdi- liktus paveikslns.
senumo “Intertype” linotipą, ku
riuo jis dar renka raides. Bet 
yra jau ir moderniškos vokiškos 

. Heidelbergo spausdinimo, preso 
ir lankstymo naujos mašinos. 
Jomis spausdinimo darbus vykdo 
seserys Apolionija, Konsulata ir 
Judita.

Spaustuvės vedėja nuo dabar 
būsianti sesuo Apolinara.

Spausdinama čia visoms baž- 
:nyčioms'“Sekmadienių ir šventa
dienių mišios”, “L. Bažnyčios 
kroniką”, “Laiškai Lietuviams”, 

..“Eglutė”, “švietimo gairės” — 
lietuviškojo ugdymo žurnalas 
mokyklai ir šeimai. Vytautas 
Abromaitis apgailestavo, kad 
toks vertingas žurnalas dėl nesi- 
domqjimo - kažin ar nesustos' 
ėjęs. O esą reikėtų tokį žurnalą 
skaityti visiems ir ypač tėvams, 
gurintiems vaikų. Spaūsdina- 

' ' mos knygos ir įvairūs pripuola
mi užsakymai. Matau jau at
spausdintos ir mūsų montrealie- 
ęio šv. Kazimiero parap. klebo
no dr. F. Jucevičiaus trys kny- 
jgos: Tauta, Menas ir Mintis.
* r- Biblioteka

kienė čia gyvena "nuolatos vie.

* Gimimo šv. Mergelės Marijos 
parapijos bažnyčioje Šiluvos Ma
ri ios garbei vyko misijos. Pra
sidėjo rugs. 7 d. ir baigėsi rugs. 
12 d. procesija. Pamokslus sakė 
kun. Br. Lubinas, atvykęs iš Va
karų Vokietijos.

i lietuvių Bendruomenės Ta
ryba surengė, baigus savo suva
žiavimą, Tautos šventės minėji
mą ir koncertą. Vėliau buvo šau
nus banketas.

Registruota LB Marquette 
Parko apylinkė taip pat panoro 
prie šio minėjimo prisidėti. Rug
sėjo 12 d., 10 vai. ryto pakėlė 
valstybinę ir tautinę vėliavas 
bažnyčios aikštėje. Dalyvavo 
gausus būrys žmonių. Apie 20 
ponių ir panelių buvo pasipuo
šusios tautiniais rūbais. -Gaila, 
kad šauliai nedalyvavo vėliavų 
kėlime. Susirinkusieji sugiedo
jo Lietuvos himną. Vėliavas kė
lė buvęs savanoris, Sibiro kace- 
tininkas Jonas Kreivėnas. Jam 
talkiningavo valdybos nariai su 
pirmininku priešakyje.

Ponios ir panelės, pasipuošu
sios tautiniais rūbais, palydėjo 
vėliavas Į bažnyčią prie altoriaus. 
Pirmininkas Bagdžius visus 
kvietė dalyvauti ir Įsijungti su 
kitomis organizacijomis Į Šilu
vos atlaidų procesiją. Rinkosi 
visi 1:15 PM į Maria High School 
kiemą. Iš ten tūkstantinė mi
nia procesija, kunigų lydima ir 
giesmes giedodama, žygiavo Į 
bažnyčią. Policija sulaikė trafi- 
ką. Po to buvo iškilmingas pa
laiminimas su šv. sakramentais.

Procesiją sudarė karo vetera
nai, moksleiviai, brolijos orga
nizacijos. Viso buvo 15 vėliavų. 
Iš paskos ėjo Marquette Parko 
L Bendruomenė, vadovaujama 
pirm. J. Bagdžiaus. Daugelis 
moterų dėvėjo tautinius rūbus. 
Buvo nešama Motinos švenčiau
sios statula. Eisenos gale ėjo 
apie 15 kunigų. K. Paulius

LONDONAS. — Anglijos dar
bininku Findikatns spaudžia An
glijos prekyim laivyno unijų va
dovus. ka-’ jie rastu būdą išsprę
sti reikal.s nestre’kavę. Strei- 

Įkas buvo numatytas pradėti rug
sėjo 11, bet tuo tarpu neturima 
žinių ar streikas yra prasidėjęs.

Prieš metus Britanijos preky
bos laivyno jūrininkams buvo 
pakelta atlyginimas 37' <, dabar 
jie reikalauja, kad atlyginimas 
būtų padidintas dar 6 svarais Į 
savaitę.

PAUKŠČIAI ANKSTI - 
GRĮŽTA Į PIETUS

CHICAGA. — Milijonai alka
nų paukščių pradeda apleisti 
Amerikos Vidurvakarius ir Ka
nadą, pora savaičių anksčiau kaip 
kitais metais, praneša Chicagos 
ornitologas Dr. William Beecher. 
Tą skubėjimą jis aiškina saus
ra Michigane ir Wisconsine ir 
lietinga vasara Kanadoje, kur 
dėl tos priežasties labai mažai 
tebuvo vabzdžių,., kuriais dau
giausiai minta paukščiai.

kurių buvo piešti didieji pa- ir visi tiė brangūs eksponatai at- < tamsialapiai klevai, beržai, na, 

rių bitelės rinkdavo medų, ku
rį mes kasdien valgydavome.

Miške ir parke yra meksfal- 
tuoti privatūs keliai, kuriais ne
važinėja mašinos, o mes rytais 
ir vakarais darydavome pasivaik
ščiojimų tolimas distancijas, kv-ė 
puodami' pušų kvepiantį orą.

Ir čia man kartu su Faustu 
kildavo noras dainuoti — “čia 
viskas žavi mano sielą, čia kaip 
ramu ir miela”. Norintieji mau
dytis, automobiliu 5 mylias pa
važiavę maudosi Quoddick Pont 
ežere.

Tos žavingos seserų karalystės 
dabartinė vadovė, jauna, inteli
gentiška, malonaus būdo ir pil
na energijos

Sesuo Margarita Bareikaitė.

Ji Lietuvių Katalikų Mokslo

veikslai.
Dabar p. Galdikienė visus ry- grožiu. Dabai* čia sukrauta viens 

tus čia dirbdama klijuoja juos į ant kito tiek brangaus turto, kad 
Į'albumus ir visaip tvarko vis;sunku ir susiorientuoti, 
aimanuodama, kad dar daug rei
kia dirbti, norint privesti prie 
tvarkos Dievo valiai vyro pa-

siras savo vietose sušvitę savo- ir kvepiančios liepų alėjos, iš ku-

Mūsų Raudondvaris tarp aukš
tų medžių, prie rožių darželio, 
ties kryžiaus gėlių sodnu su mė
lynu fontanu.. Einant parko lie
pų alėjos taku link gražios Fa-

■ GIESMĖS IR DAINOS
Adolfo Sabaliausko tautosa

kos rinkinys sudaro 890 dainų, 
591 melodiją ir 2-54 smulkiosios 
tautosakos, nors vienas kitas 
šiaip pabirai išspausdintas jo už
rašas čia neiskaičuojamas. Rank
raščiais liko 83 šventagiesmių 
melodijos ir dar Įvairių kitų tau
tosakos užrašų. Jis pirmasis mū
suose išskyrė giesmę (sutartinę) 
nuo dainos; šiuo sutartinės gies
mės ir dainos išskyros -keliu 
Šiandieną yra nuėję visi lietuvių 
dainuotinės tautosakos tyrinė
jimai. Pirmą kartą šiuos skirtu
mus iškėlė Sabaliauskas 1910. 
VII.12 Lietuvių mokslo dr-jos 
suvažiavime Vilniuje. (L. E.)

name dviejų aukštų kiemo na- * F° vakarienės Ponia pakvies-i
davo mane pas save paklausyti j tūnos Marijos statulos, Į pakal- 
žinių iš Bostono ir New Yorko. j nę išdėstytos Kryžiaus kelių ko
jos puikiame spalvuotame “So
lidstate” televizoriuje pamačiau, 
kokia graži, didelė ir turtinga 
Amerika! Pamačiau didžiuosius 
Amerikos valdžios žmones ir po
litikus, kurių vardus girdėda
vau tik per radijo Voice of Ame
rica iš Washington© transliuo
jant žinias rusų kalba ĘSoviėtų 
Rusiją. Sužinojau, kad žinių 
skaitytojai ir Komentatoriai, 
kaip garsieji D. Brinkley ir 
Walter Cronkite gauna labai di
deles algas — vienas 8400,000, 
antras $700,000 į metus, o to
kia CBC žinių komentatorė Bar
bara Walters, pradedanti dirbti 
nuo spaliu 1 d., gaus metus ly
giai milijoną dolerių! O tuo tar
pu valstybės - Prezidentas Išme
tus gaunąs tik -200,000. Ir su
prask tu amerikiečius!.

Gaila ir liūdna man buvo pa
skutinį vakarą paklausius žinių, 
p. Galdikienei padėkojus už vis
ką, tarti paskutinį sudiev.

Kartą paprašiau prof .A. Ku
čą palydėti mane į garsųjį pre
lato Pr. Juro ALKA muziejų.

Labai jau daug kartų buvo me gyvena stirnos, lapės, zuikiai 
spaudoje apie jį rašyta ir visų ir, žinoma, baltanugarės skun- 
pripažinta, Kad sukrautoms tų kės.
daugybėms eksponatų patalpos Parke net pačių seserų kai 
yra perankštos. ‘ kuriais pasodintais medžiais ne-

,Man atrodo, kad apie jį vi-įgalima atsigrožėti. Daug deko- 
sai kitaip ir daug daugiau bus J ratyvinių eglių, kvepiančių pu- 
parašyta, kai bus pastatyti bent Į šų, nusvyrusiomis šakomis
3 tokie namai, kokie yra dabar niai, baltai žydinčios akacijos,

me, kartu su M. Avietenaite ir 
. su teisių daktare, žurnaliste, 
buvusia daugelio laikraščių bei 
žurnalų redaktore, labai akty
via veikėja katalikų sferose — 
Ona Labanauskaite. _

Ponia Galdikienė iš New Yor- 
ko atsikėlusi čia gyventi, atsi
vežė- ir visas savo garsaus vyro 
dailininko Adomo Galdiko pa
veikslus.

Gražios, erdvios Raudondvario 
salės sienos pasipuošę daugybe 
brangių meniškų paveikslų. Sa
lė dabar pavadinta Adomo Galdi
ko galerija. Du šoniniai kamba
riai irgi p. Galdikienės žinioje. 
Vienas laikomas muziejum^ ku
riame paskutinis nebaigtas pieš
ti paveikslas, paletė, teptukas 
iškritęs iš dailininko rankų, da
žai, molbertas, chalatas...

Daugybė meno klausimais di
delių knygų, daugybė Indijos, 
Kinijos, Japonijos, Meksikos 
brangių vazų ir statuečių ir daug 
meniškai brangių dalykų, kuo 
grožėjosi mūsų didis meninin
kas Galdikas. Antrame kamba
ryje keli šimtai ant paaukštini-

plytelės dali. K. Jatužio lietuviš
kais motyvais' gražiai suprojek
tuotos. Paskutinioji koplytėlė 
stovi prie vienuolyno kapų.

Kapai - Įsteigti 1962 m.

Dabar jau čia palaidoto? 6 se
serys, 3 kunigai: kan. rašytojas 
Mykolas Vaitkus, kan. Mykolas' 
Vembrė, kun: Pranas Geisčiū- 
nas ir 34 pasauliečiai. Vidury 
kapų didelis gražus paminklas. 
Jį paaukojo prelatas Konstan-j Akademijos narė, visada labai 

užimta, daug keliaujanti vienuo
lyno . reikalais, maloniu žodžiu 
ir šviesia, šipsena visus palydin
ti

Pagaliau atėjo ir ta diena, ka
da turėjau seseriai Margaritai 
ir visoms seselėms labai padė
koti už puikią viešnagę ir at-

į Centriniame name randasi di
delė 15,000 knygų bibliotekajmų'sustatytinerėmihtipaveiks- 
Knygos lietuvių, anglų ir kitomis lai? Daugybė škicų, eskizų, iš

tinas Vasys,

Kapai gražiai apaugę gyva
tvore, ant kiekvieno kapo žydi 
seserų pasodintos gėlės. Aš čia 
ateidavau kiekvieną vakarą pa
medituoti ir ka'rtais pagiedoda
vau Ąve Marija, o jeigu būda
vo nebepakeliamai liūdna —• 
De .profųhdis, Už kapų miške 
stovi. Mindaugo pilis, kurią pa
statė kun. Stasys Yla, paminė
jimui 700 metų nuo Lietuvos ka
raliaus Mindaugo mirties.

Seserų karalystės teritorija

siekia net 26h. miško, kuria-

ti — “Sudiev draugužiai, mums 
skirtis reikia!” •. >

Saulės nebebuvo, visą rytą li
jo lietus. Buvo labai liūdna, nes

sisveikinti, o visiems Raudon- Į & ^^as manęs namie nelaukia.
dvaryje pasilikusiems sudainuo- (Pabaiga)

AMERIKIEČIAI PAKVIESTI 
TIRTI MIG-25

Japonai pasikvietė Amerikos 
specialistus ištirti Sovietų lėktu
vą MIG-25. Amerikos specialis
tams lėktuvą apžiūrėjus ir ji iš
tyrus, lėktuvas bus grąžintas 
rusams.

Parke net pačių seserų kai

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, "iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, 

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 52.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
Šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, UI. 60608.

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

SODYBŲ PIEVELES
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:

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|l»noM galima gauti pulkly knygy, kuriat papuoi baf kokią 

knygų tolnta ar lantyna.
Alokiandrat Pakalniški*, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniški*. METAI PRAEITYJE. Netolimų jvykių prisimini- 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- 

• tyti | 12 dalių. 296 psL. kaina $5.
Dr. Kary* Grinių*, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 

šiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. Vocl. BlrHIka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl, Įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psl, Įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais ----------------------------------

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

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

Jonini NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsimlnimaJ
170 psl. ------------------------------ —— ------------------------M-°°

M. Gudai!*, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 232 
puslapiai - ...................... ........ — $3.00

Knygų užsakant reikia pridėti 25 d pašto išlaidoms.

Gra- 
$5.00

utis virseuais ------------------—— ------------- —-------- -------
Henrika* Toma* — T«mdhu<lc*t, LIETUVliKASlS PAMARYS.

1739 S, Halsted St, Chicago, DL 60608. — TeL HA 1-6100 
>MMWW»WWM*RWMW«*WW****«***e***,,*f,**®S!s*****^ .

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmin**, A KISS 1N THE DARK. Pikantiškų Ir intymia nuotykių 

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

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

Dr. Juozas B. Končių*, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir Jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

ra-’"-
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Išduodami Certifikatai, kurie neša iki*

Investavimo knygelės sąskaitos neša

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

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

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 1D mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio nirmos 
dienos.

įsteigta 1923 metai*.
Įataigo* pietuose kiemą* automobiliams pastatytų

Taupykite dabar
pas mus

UNIVERSAL
SAVINGS &L0AN ASSOCIATION

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

TEL. 421-3070
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Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams$30.00
pusei metų$16.00
trims mėnesiams ---------— $8.00
vienam mėnesiui------------ $3.00

Kitose JAV vietose:
metams
pusei metu

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

15 cents per copy.

$14.00

trims mėnesiams ___ ____
vienam mėnesiui

. $7.50
$2,50

Kanadoje:
meta mg___ ___ „
pusei metu _____________
vienam mėnesiui________

. $30.00

. $16.00

. $3-00

Užsieniuose: 
m p ta m g _ _
pusei metu _____________
vienam mėnesiui________

. 531.00

. $18.00

. 54.00

Naujienas eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove. 1739 So. Saistai St, Chicago 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.
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Stoviu aš parimus pria r u tu darželio

NAUJIENŲ raštinė atdara tasdien, išskyrus sekmadienius. nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Kova tikslioms žinioms gauti
Amerikos lietuvių tarpe jau kelintas metas eina ko

va dėl teisės tikslioms ir teisingoms žinioms gauti. Dėl 
tikslių ir teisingų žinių kovoja ne tik lietuviai, bet ir ame
rikiečiai., Ta kova eina ir kitose tautose bei valstybėse. 
Sovietų Sąjungoje ir jos karo jėgų ir policijos pavergtuo
se kraštuose yra nepaprastai griežta žinių kontrolė. Ži
nių šaltinius ir žinių perdavimo priemones kontroliuoja 
valstybė. Be valstybės leidimo niekas neturi teisės jokios 
žinios paskelbti. Ta žinia gali būti teisinga ir tiksli, bet 
jeigu žinių kontrolierius neduos leidimo, tai ir tiksliausios 
žinios negalima paskelbti.

Amerikoje yra didelė spaudos laisvė. Čia galima pa
skelbti visas žinias. Kas turi priemones žinioms skelbti, 
tai tas neturi jokio sunkumo turimoms žinioms skelbti. 
Bet blogiau yra tiems, kurie neturi priemonių žinioms 
skelbti. Jie turi teisę organizuoti savo laikraščius, radijo 
stotis ar kitokias priemones žinioms skleisti, bet tai nė
ra toks jau lengvas dalykas. Laikraščiams, radijo ir te
levizijos stotims organizuoti reikia sutraukti daug pini
gų, žmonių ir pasiryžimo. Kas nepajėgia tų priemonių 
suorganizuoti, tas negali platesniu plotų turimų žinių 
skleisti.

Didieji Amerikos laikraščiai ir radijo stotys stengia
si leisti įvairias nuomones turintiems žmonėms savo min
tis išdėstyti. Reikia tiktai tas mintis aiškiai išdėstyti, 
kad skaitytojas jas suprastų. Laikraščių redaktoriai ir 
radijo stočių vedėjai leidžia kitokias nuomones turin
tiems žmonėms pasisakyti, o vėliau jie patys tuos klau
simus pakomentuoja, paryškina, kad skaitytojas ar klau
sytojas suprastų, apie ką eina kalbaTkoks klausimas na
grinėjamas. Laikraščiai turi laiškų skyrius, kuriuose daž
nai patikslinami faktai ir nurodomos/netiksliai išdėsty
tos mintys, žmonėms pasisakyti leidžia didieji laikraš
čiai ir rimtesnės radijo stotys.

Bet yra visa eilė mažesnių laikraščių, kurie skelbia 
tiktai vienos mažos politinės grupelės tendencingas min
tis, paremtas mokslo gerokai apgriauta filosofija. To
kių laikraščių mes turime ir lietuvių tarpe. Turime Ame
rikos lietuvių katalikų įsteigtą laikraštį, kuris skelbia 
tiktai vienos katalikų grupelės žinias ir mintis. Visa ei
lė lietuvių katalikų negali rašyti katalikų įsteigtame lai
kraštyje. Kad ištikimieji neužsikrėstų “pavojingomis 
mintimis”, tai sąmoningai nutyli kai kurias žinias. Jie 
net neskelbia, ką kiti lietuviai daro. Nekalbam apie kita
tikius arba visai netikinčius, bet jie turi drąsos neskelb
ti, net kitų katalikų ruošiamus darbus ir gyveniman pra
vedamus, planus. Atsimename, kad jie atsisakė paminėti 
didelio skaičiaus lietuvių ryžto suruošti Amerikos 200 
metų nepriklausomybės sukakties minėjimo. Jie nutyli 
kaikurių katalikiškų organizacijų veikimą, o dar dažniau 
jie atsisako spausdinti kitų katalikų, aukštus mokslus 
baigusių ir visuomeninio gyvenimo patirtį turinčių in
teligentų darbus. Katalikybė yra didelis visuomeninis ju
dėjimas.. Katalikai yra politikoje, švietimo srityje, uni
versitetuose ir pramonės įstaigose. Katalikai turėtų tu
rėti teisę pasisakyti įvairiais visuomeninio gyvenimo 
klausimais, bet jie negali. Siaura katalikų grupelė, užval
džiusi katalikų sluoksnių įstaigą ir išaugintą spaudą, 
draudžia kitiems lietuviams katalikams pasisakyti.

Laimė, kad Amerikoje buvo protingų žmonių, kurie 
įsteigė Naujienas, nepriklausančias jokiai imperialistų 
grupelei arba siaurai fanatiškai politinei saujelei. Nau
jienose gali pasisakyti ir tie katalikai, kuriems įsivaiz
duojami katalikai neleidžia žodžio tarti. Naujienose jie 
gali laisvai gvildenti ne tik lietuviško gyvenimo įvykius, 
bet ir katalikų problemas. Visa eilė katalikų veikėjų jau 
kelintas metas parašo Naujienoms savo nupmones įvai
riais gyvenimo klausimais. Naujienų skaitytojai nuo to 
nenukenčia. Jie yra geriau informuoti, jie žino, kas ir kur 
darosi. Jie turi tikslesnių žinių ne tik apie Amerikos lie
tuvių gyvenimą, bet ir apie tai, kas darosi pačių katalikų

CHICAGA — Diek Butkus, 
žinomas Chicago Bears futbolis- 
tas, kurs 1974 metais buvo ap
skundęs Bears už sužeidimą, rei
kalaudamas $6 mil. kompen
sacijos, praėjusį pirmadienį su
tiko priimti $600,000. Butkus 
apskundė Bears už tai, kad 1973 

I metais jis buvo priverstas lošti 
su sužeistu kojos keliu, kas ne
bepagydomai sužalojo jo koją ir 
Butkus nebegalėdamas toliau 
lošti turėjo pasitraukti ik spor
to. .

Futbolo komandos Bears gy
dytojas Dr. Theodore Fox tuo
met perspėjo, kad dėl kojos ke
lio sužeidimo Butkus negalės 
dalyvauti 1973 metų lapkričio 
mėnt. futbolo žaidynėse, bet stip- 

instituci- Į riais vaistais- jo sužeisto kelio

Istorijos klastavimas vykdo- giesmelę, Lietuvą yra kraštu pa
ntas be mažiausio suaikčiojimo, vadinęs. Bet vis tai atsitiktinu- 

Čia vieno žinomo rašytojo žo- mai.
i džiai... “klastavimas”, deja, lie- Ar ponas A G. Gs.

[ir Sluggo! Tikrai šitaip gali- Tuviškai vadinamas klastojimu! viena tokia ’’nežymi”
•_ Hmm, +o,- i ja taip pat tik “atsitiktinai” per

Į visą Nepriklausomos Lietuvos

KURPIAI IR KEPĖJAI
(Tęsinys)

čia labai dažna, sakyčiau, vir
tusi jau standartine, klaida: ne 
“Tą labai vaizdžiai pasako A. 
Zujus”, o Tai! Neketinu aiškin
ti, manau, kad tai (ir vėl, žino
ma, tai, o ne tas!) turėtų būti 
pakankamai aišku- kiekvienam!

Tame pačiame straipsnyje au
torius rašo:

Kokių šventųjų ar prakeiktųjų 
dvasių globojamas įstengiate tą 
padaryti, būdamas nukentėjęs 
“nuo šachmatinių nuodų”?

Šitokiu klausimu ir reikėtų 
baigti šį “batalinį” išsiaiškinimą. 
Deja, baigti negalima, nes temos 
rimtumas ir platuma to nelei
džia. Šaukiasi išsiaiškinimo. i

Ir vėl ne “įstengiate tą pada- > 
ryti”, o “įstengiate tai padary
ti”. Jei būtų “įstengiate atlikti 
tą darbą”, tai būtų “tvarka ir 
parėdkas”. Ne “...temos rimtu
mas ir platuma”..., o “temos rim
tumas ir platumas”! Tikiuosi, 
kad skirtumas tarp platumos ir 
platumo turėtų būti visiems ži
nomas: platuma — plati vieta, 
platumas — dydis, na, jau net 
šiek tiek matematinė sąvoka!

ma buvo pasakyti, jei tai būtų 
buvęs ne Prof. A Jurgutis, o 
koks nors juokdarys! Lietuvių kalbos kursas Yale gyvavimo tarpą buvo vadinama

universitėte, 460 Temple Street, 
New Haven, CT 06520. Kursuo-

Fordo pusė metų sulaukė dau- j se> kalbantiems lietuviškai, bus 
giau kritikos negu kredito. ) Patyrę mokytojai ir pamokos

Seniau Lietuvoje kiekvienas .kalbų laboratorijose, viso per sa- 
būtų pagalvojęs, kad kažkas su-j va^T5 valandų, 9-12 vai, Duo- 
laukė daugiau kritikos, (!) ne
gu pinigų kreditan!

Taigi, dabar duodame kredi
tų studentams, sulaukiame kre
ditų patys ir t. tU Juk užuot da
vę ar gavę kreditų, galėjome, 
na, kad ir pagirti ar pripažinti 
nuopelnus... O studentai Lietu- 

.voje gaudavo išklausytų moks- 
!lo dalykų... nesakysiu, ką jie 
gaudavo! Jei kas nežino — te
gu atsiverčia Lietuvių Kalbos 
Vadovą ir pasiknisa 295 pusla
pio pirmojoje skiltyje [ Negali
ma juk viską gauti free, dova
nokite, už dyką;., na, ir vėl pa
sakiau ne taip, kaip" sako kalbi
ninkai! Nemokamai! O gal be’ 
darbo ir be pinigų? Nežinau...! 
Ir prieš “negu” būtinas kablelis.

“Krašto Apsaugos Ministerija”? /
Ar “atsitiktinai” Lietuvių Kal

ybos Vadove (pabrėžiu: Vadove, 
o ne Dabartinės Lietuvių Kal
bos žodyne!) duotas apibrėži
mas; kraštotyra — savo, (mano 
pabraukta, A. Z.) krašto paži
nimas, gimtinės (mano pabrauk
ta, A. Z.) mokslas? Aišku, čia 
Prof. P. Skardžius turi galvoje

skausmą apraminus jis buvo 
įkalbėtas dalyvauti. Rezultatas 
buvo tas, kad Butkus visiškai 
futbolo lošti nebegalėjo.

dama 6 vai. kreditas, mokes
tis už mokslą 375 dol.

Tik jau! čia ne tik “kreditus” 
gausite, o ir kablelius išmoksi
te užriesti fen, kur jų visai ponas A G. Gs. nori žūt-
reikia: žodžiai .‘kalbantiems valuti šalimi* jei lietuvis 
lietuviškai” ne lietuviškai, o >aj^s spie savo krašto pažini- 
angliškai išskirti kableliais... De- |ma tatai bus- visos Lietavos> 
ja!

Mielieji ponai ir ponios. Čia 
Jūsų lauks atsigaivinimas, karš
ti valgiai; šviežiausias meninin
kas iš Lietuvos, pianistas, di
rigentas Prof. Aloyzas Jurgutis 
akompanuos mūsų gražiabalsės 
Audronės Simonaitytės daina
vimui.

Vis dėlto, pirmiau reikėjo 
kreiptis į Ponias, o paskui jau į 
Ponus... Na, tiek to.... Po krei
pimosi sekė gana rimtas sveiki
nimas Kalėdų proba, kuriame 
paminėtas net ir Dievulis. O 
pabaiga? Juk tasai sakinys 
“šviežiausias menininkas iš Lie
tuvos” etc. tiktu nebent Sun- 
Times didvyrių porai — Nancy

Vakarų Europos nuėstuose fa- 
miliariška, ir būtina, matyti žy
mių istorinių asmenų bronzas ir 
marmurus.

Tuo tarpu žodis familiarus (ne 
familiariškas) lietuvių kalba dar 
neturi prasmės “įprasta”! Jei 
vienas kitas skaitytojas jau “pa
miršo”, ką tasai žodis reiškia, 
tegu, atsiverčia Lietuvių Kalbos 
Vadovą arba Dabartnės lietu
vių Kalbos žodyną!

Užgavėnių karnivalo linksmie
ji programos dalyviaiAntro 
Kaimo aktoriai...
• KArnAvAlAs... Kad juos, kur, 
visi keturi A!

tarpe. Jeigu kuris ilgesni laiką paskaito Naujienas, tai 
jis visa galva aukščiau stovi už Naujienų neskaitantį 
žmogų, nes yra geriau informuotas, turi daugiau žinių ir 
gali drąsiau kalbėti įvairiais klausimais.

Ne tik marijonai su pranciškonais neduoda savo 
skaitytojams tikslių ir teisingų žinių apie lietuvių gyve
nimą, bet panašiai elgiasi ir kai kurios Amerikos didžio
sios televizijos stotys. Amerikoje yra sudaryta saugumo 
taryba, kuri atidžiai seka radijo ir televizijos stočių ve
damą auklėjimo darbą. Minėtoji taryba, patyrinėjusi C- 
BS televizijos stoties skelbiamas žinias, priėjo išvados, 
kad ši stotis gana tendencingai skelbia žinias apie kraš
to gyventojų įsitikinimus ir krašto saugumo reikalus. 
Šios tarybos nariai nustatė, kad didelė krašto gyventojų 
dauguma nori stiprios ir galingos Amerikos. Jie nenori, 
kad bet kuri kita valstybė būtų galingesnė negu Ameri
ka. Kelis metus vedė apklausinėjimus ir nustatė, kad trys 
ketvirtadaliai Amerikos piliečių nori, kad Amerika būtų 
pati galingiausia valstybė. Tuo tarpu CBS TV stotis 
šios krašto, gyventojų daugumos pageidavimo neskelbia. 
Bet jie nepraleidžia progos paskelbti žinios, jeigu kas 
reikalauja sumažinti krašto apsaugos biudžetą.,

Amerikos saugumo tarybos nariai, surinkę tikslias 
informacijas ir apklausinėję daugeli pareigūnų, padavė 
Federalinei Susisiekimo komisijai skundą prieš CBS TV 
stoti, kodėl ji taip tendencingai informuoja. CBS TV va
dovybei teks aiškintis. Reikia manyti, kad saugomo ta
rybos nariai laimės, nes surinktų duomenų negalės pa
neigti. Jie laimės, nes jie ryžosi kovoti, jie naudojasi kiek
vienam žmogui suteikta teise gauti tikslias ir teisingas 
žinias. iz

o ne Klaipėdos ar Vilniaus kraš
to pažinimas; jei vokietis —.tai 
apie visą Vokietiją, p ne, pa- 
vyzdpiui, vien tik apie švabiją ar
ba Bavariją!

Tbiau autorius rašo:
,l<v, a.u.uvuiav.0-1 “Pažiūrėkime, kaip pavyzdžiai

kai iškilo iki piramidės didžio. Į ap®a^° Kraštą:
Bet jeigu kalti yra paleidžia- \ marių krašto, Palangos 

mi dėl mažos prokuroro klaide- j^stely... yr gražus kalnas... (Iš 
lės (techniškos klaidelės!) arba T°3 .marios - be g.^
baudžiami liktinai, nes kalėji-.^^to. Ant manų krašto žve- 
muose nėra vietų, sutikime jog R1 Tėvukas sė-
einama prie supuvimo ir degeneJį ^s Krašto n- meįerioja.

> Nesisėsk ant valties krašto, kad 
• pasviręs neįkristum į vandenį!

~' Ant griovio krašto susėdom pa- 
■ silsėti. Jonas atsigulė iš krašto 

“liktinai”, o lygtinai (vėliau tą (iovoje>, kad geriau matytų b'e- 
žodj buvo, išstūmęs žodis sąly-, silinksminančius (Iš' pasakos) - 
girnai); liktiniai ^tai puskari-, pjenas per kraštus bėga (kai per 

j daug (pripila). Nuskilo puodo 
kraštas. Paukščiai rudenį išle
kia į šiltuosius kraštus (į-neži
nomas šalis). ■ . < “

Iš pateiktų pavyzdžių matyti, 
kad netinka mums savo Tėvynę 
vadinti kraštu, dėl to, vadinkime 
ją šalim. — . r

Gimtas kraštas (prasme Gim
toji šalis) atitinka vokiečių Hel- 
matland, anglų native land, rusų 
rodnaja strana... arba radnoi 
krai! Kad žodžiai kraštas ir 
krai giminingi, parodo tos pa
čios pirmosios trys raidės — 
kra, o be to ir tos pačios dvi 
prasmės: krai — strana (šalis) 
ir krai — vok. Band, anglų — 
edge ir brim, 
nesnis kraštas 
kad kraštas...

Tiesa, rusų 
prasme sritis, 
taip pat, kaip kad ir mūsų kraš
tas, prasme šalis — p. A G. Gs. 
gali'įsitikinti — jei jis netiki 
man — atsivertęs, pavyzdžiui, 
Rusų Kalbos Žodyną (4 dideli to
mai, 4059 psl. 82159 žodžiai, 
SSSR Mokslų Akademijos Leidi
ny*)- r.|

Pagaliau, argi p. A. G. Gs. ne
mano, kad jo paskutinis pavyz
dys, “apsakąs” žodį “kraštas” 
(apie paukščius), kaip tik su
griauna, o ne paremia auto
riaus teigimą?!

Pasisėmęs gaidžio drąsos, drįs
tu teigti, kad galima pasakyti, 
pavyzdžiui, kad kepurė man ne
tinka, kad mano raktas netinka 
svetimai spynai, bet, užuot sa
kę... netinka mums savo Tėvy
nę ir t t.... turėtume pasakyti... 
nedera mums ir t; t.! Na, ar ne ? 
Nebent dar galėtų būti nepGtin-

Dvi ištraukėlės iš labai gra
žaus'laikraščio:

...kad galėtų, apmokėti pasa
kiškas ligoninės sąskaitas bei 
kitas skolas, kurios automatiš-

jai tinklus džiovina. Tėvukas sė-
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racijos.
didis — būdvardis, dydis 

daiktavardis... Baudžiami ne

ninkia ir viršilos, likę tarnauti, 
kariuomenėje po karinės prie
volės atlikimo. Juos vadindavo 
ir virštarnybiniais. Supuvimas, 
o ne supuvimas.

Slogos, flu, influenza JAV-se 
paprastai prasideda vėlų rude
nį ar žiemą, bet tos ligos šiuo 
metu siaučia Pietinėje Ameriko
je- .

Slogos — paprastas peršali
mas, o ne “flu” ir ne “inflnenca” 
(c, o ne z). Gal autorius žino 
dar keletą tos ligos, tos flu (pa
žiūrėkite : in-FLU-enca!), tos 
influences pavadinimų su ta pa
čia galimi “flu”?

Liga prasideda kaip paprastas 
šaltis (sloga), bet tolyn prasi
deda galvos skausmai - ir aukš
ta temperatūra. . z

Lietuvoje šaltis būdavo žiemą 
lauke, o kartais ir gryčioje, do
vanokite, troboje, jei nebuvo pa
kūrenta. Bet apie ligą šitokiu 
pavadinimu niekas nebuvo gir
dėjęs. Na, be to galvos skausmai 
ir aukšta temperatūra praside
da, gal vėliau, bet tik jau ne “to
lyn”!

Paslaptingasis A.G.Gs. straips
nyje Apie “Kraštą” ir “Skaidy
mą” mėgina visokiais būdais įro
dyti, kad šalies negalima vadin
ti kraštų. Jis, t. y. A. G. Gs.

Kuris žodis se
ar krai? Manau,

krai vartojamas 
vok. Gebiet, bet

Ir Pranas Vaičaitis, beveik 
Maironio amžininkas, apie savo 
Tėvynę rašė: Yra šalis, kur upės 
teka linksmai tarp girių ūžian
čių... Ir gražios tos šalies mergi- 
nos... Bet kitoje yiettfje jam
tnva ir “mielas kraštas”, į kurį j 
rimu derinosi “raštas”. Ir Anta-, . "
nas Baranauskas, paskui vysku-! Viename mūsų labai rimtame 
pas, dainnodafnas dainelę, savo žurnale skaitome:

KIAULIŲ SLOGOS SKIEPAI 
NEBUS LAIKU PAGAMINTI

WASHINGTONAS. — Val
džia ir vaistų industrija pagaliau 
pasirašė kontraktą skiepams nuo 
gresiančios ”kiaulių slogos" epi
demijos' gaminti, bet pasirodė, 
kad vaistų industrija nespėja < 
skiepus pagaminti sutartu laiku.

Chicagos miesto sveikatos ko
mi sionierius Dr. Murray Brown 
nusiskundė, esą Ligų Kontrolės 
Centras Atlantoje perdaug sku
bina kai vaistų industrija nepa
jėgia užtenkamais kiekiais paga
minti skiepams reikalingą seru
mą.

: . Valdžios užtikrinimų, Chicaga 
turi gauti spalio 1 dieną 220,000 
dozių, nors Chicaga spėtų įskie
pyti du ir net tris kartus dau
giau. Antrą siuntą 260,000 de

pusantro milijono dozių iki gruo.; 
džio 1 dienos.

nuš dozių. Priešingu atvejau, 
privatūs gydytojai skiepų nega
lėsią gauti anksčiau kaip spa
lio 1 dienai

Skiepyti pirmoje, eilėje' numa
tyta vaikus ir nesveikuojančius 
širdimi, plaučiais ir inkstais.

..Apie vokiečių planus oku
puoti dalį vakarų Lietuvos iki 
Dubysos upės galite, Tamsta, 
rasti informacijų... ir t. t. Tūri 
būti; Apie vokiečių planus oku
puoti dalį vakarų Lietuvos iki 
Dubysos (kam dar upės? A Z.) 
Tamsta gali (o ne galite) taip 
pat žodžio “Tamsta” nereikia 
išskirti kableliais! A Z.) ras
ti informacijų... ir t. t.

Ten pat toliau:
Ar galėtumėt, Tamsta, su

teikti mums konkrečių informa
cijų apie lietuvių — lenkų pasie
nio incidentus, žiūrėdamas Lie- • 
tuvos kariuomenės,akimis?

Turi būti: Ar galėtumei (arba 
galėtum) Tamsta... (be kable
lių!) ir t. t. Pagaliau, juk net 
nesiderina: galėtumėt ir žiūrė
damas: vienaskaita ir daugis
kaita visada piktuoju!

, Kitame straipsnyje (tame pa
čiame žurnale):

...susirinkę minėtą dieną po
sėdžio Čikagoje, išsižiūrėjo p. 
Liudviko Šmulkščio pareiškimą... 
ir t. t.

Lyg ir buvo tekę girdėti tą ne
lemtą žodį “išsižiūrėti” iš teisi
ninkų lūpų dar Lietuvoje, bet 
juk tai buvo tie senieji teisinin
kai, kurie savotiškai vertė ter
minus iš rusų kalbos. Kaip ten 
bebūtų, žodžio “įsižiūrėti” nėra 
nei Vadove, nei Dabartinės Lie
tuvių kalbos žodyne, nei... di
džiajame, nežinau tikrai; penkio
likos ar dvidešimt tomų žodyne, 
leidžiamame (dar nebaigtame) 
Lietuvoje. Juk galima buvo pa
sakyti ne “išžiūrėjo”, o kad ir 
“apsvarstė”, “išnagrinėjo”, pa- 
galiau/'apgalvojo” ar “aptartT..>

. • (Rus daugiau)*^?-



DR ANNA BALIONAS
AataŲ, AUSŲ, NOSIES 
» GERKLES LIGOS

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą.

DU K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
So. Pulaski Rd. (Crawford

Msdicai Building). TeL LU 5^446 
Priima ilgumus pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374^004

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fex Valley Medical Center 
-- 860 SUMMIT 5TF£ET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS
_ New Yorko sportininkas Mike Vail pagavo sviedi

nį ir tikėjosi pasiekti savo bazę, bet gaudytojas Doug 
Rader sučiupo bėgantį Vail ir neprileido prie tikslo.

.■ - * . 'DR. PHER BRA21S 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET 
Ofisas: H Em lock 4-564$ 

■ RtzicL; 383-2233
OFISO VALANDOS: 

i/irmadieniaii ir keivirUū. 1—7 vai. 
tnirad... peukudieui nuo 1—5. uec. 

u sėsud. ukcai susitarus.

MŪSįJ SPAUDOJE
Kas yra Pasaulinė Antikomunistinė Lyga 

(World Anti-Communist League WACL
Dr. J. Kaškelis “Nepriklauso

moje Lietuvoje” Nr. 33 straips
nyje “Pasaulinė Antikomunisti
nė Piramidė” plačiau informuo
ja skaitytojus apie šią J.966 me
tais Korėjoje suorganizuotą są
jungą, jungiančią viso pasaulio 
tautines ir tarptautines organi
zacijas,, norinčias kovoti už tau
tų laisvę už žmogaus teises, už 

įtaiką ir demokratiją.
Pasaulinė Antikomunistų Ly

ga — WACL yra vienintelė pa
saulyje išbaigta piramidė, pa
statyta prieš Maskvos vadovau
jamą, viešai ir slaptai veikian
tį komintemą ir . tarptautinį-ko
munizmą”, rašo Dr. Kaškelis.

Nuo Įsisteigimo ši Lyga jau 
turėjo 9 'konferencijas, kurias 
trumpai aptaręs'autorius ilgiau 
sustoja prie vėliausios devinto
sios, įvykusios šiemet Pietų Ko
rėjoje, Seoul mieste. ž ... ;

DK. t*AUL V. DAK&ii 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

W&stchester Community xhnikos 
čirektvZJus.

S. Manitaim Ra., YmiChester, iii.

darbo dienomis iiVALANDOS:

T«l.: arbi 56Z-2/zt

UI d-Ub73

DK. W. B5iH ■ HJliiAS 
AKvškRUA IK'MviERV LIUUS 
ViivčKVLOGiNS CrhKUKOUA

vaiauaus-pagal susitai'imą. ~ Jei n?al- 
suiepia. sKambmii mi d-uuui.

' - IEL. — JSE 3-SoY3

0&, A. uUVžCKAS
įVjAd iR CriikuKvAS 

aKiŲ laivus 
4Jru/ V¥ė$r i Ui rd aireer

^txiduCLQs pagal susi tarimą.

DR. K. A. ¥. JUtAS 
489-4441 50l-4ou5

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
IU02 N. WfeSIERN A v c. 
5214 N. WESTERN. AVĖ. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso teL: HE 4-1318
Rezidencijos: PR 6-98G1

DK. J. MAKAUSKAS 
GrDYTOJAs ik vrtiKWKVX^ 

VIDAUS ĮSi-feClMLiSTAS 
2454 WEST J]st SfKtefeF 

VALANDOS: rirmadiemais. antradie
niais. ketvirtaoiemais ir penKta- 
Oieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet lik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK LUCKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETU VIŠKAI 
26U W. 71st St. — Tei. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

'' “contact leases .
VaL pagal susitarimą- Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

-PROSTATOS CHIRURGU A 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL; anvad. nuo 1—4 po pietų.
ketvlrtad. nuu i 

Ofiso tetafu
. Naujas rez. telef.: 448-5545

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA:

R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiv atstump.' 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

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

Cituojame:

Devintojoj’ WACL konferen
cijoj šiemet dalyvavo 310 dele
gatų iš 69 valstybių ir 26 tarp
tautinių organizacijų. Per išti
sas penkias dienas buvo pasida-i 
linta mintimis, patyrimais ir ap
svarstytą šių dienų pasaulio po- 
litinė-ekonominė padėtis, komu
nizmo viešas ir slaptas veikimas 
ir jo pastangos įsigalėti įvairio
se pasaulio valstybėse. Konfe
rencijos obalsis — “Tautinė lais
vė prieš tarptautinį komunizmą”. 
Gi pernykštis’ obalsis — “Deten
te -— ne, laisvė taip”.

šių metų konferencijoj grupi
niuose svarstymuose tapo palies
to temos: a) komunistų politi
nės, ekonominės ir socialinės 
blogybės, ypač už geležinės sie
nos ; b) komunistų suvienytų 
frontų taktika ir psichologinė 
kovos propaganda; c> atlydžio 
politika ir jos blogybės; d) ko
munizmo pavojai pasauliui ir 
kovos-būdai .su juo; e) įvairūs 
organizaciniai reikalai — centro 
ir atskirų vienetų, - . , /

šioje konferencijoje dalyvavo 
užsienio reikalų ministerių, par
lamentų atstovų, mokslininkų ir 
šiaip įvairių tSrutų organizacijų 
vadų. ’’

_IX-oje konferencijoje garbės 
svečiai pasakė reikšmingas kal
bas: Korėjos min. pirmininkas, 
JAV kongresm. John M. Mur
phy, Columbia senatorius Aiva
ro Gamez Hurtado, bū v. Turki
jos parlamento pirm. Sabit Os
man Avei ir kt. Korėjos vyriau
sybė. taip kaip ir pernai Brazili
jos, konferencija aukštai įverti
no. Vietinė spauda, radijo, te
levizija taip pat plačiai atžymė
jo šią veiklą.

—i vai. v ak. 
776-zddU

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR ChikuRuaS 

Sęndra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas; 2652 WEST 59th STREET 

faL: PR 6-1223
OFISO VAL.: pirm., ėmiau., ireciad. 
Ir penkt. 2-4 ir o-S vai. vak. Sesladie-! 
man 2^4 vai. pu pieta ir Kilu laiku 

pagal susitaucta.

Anything less than a 20-pound turkey would be an to 
your mother's holiday feast With two favorite couples coming 
for dinner this weekend, be grateful foe her gift package of left- 
ever turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a ring 
mold and creamy tarkey a la king surrounds it Birds Sye 5- 
minute sweet green peas and a hottie of chilled wtoe are all you 
need for a post-holiday party.

TURKEY A LA KING
1 package (S ox) chicken, 

flavor staffing mix
1% caps water

2 packages (10 ox each) 
5—nrinvte—-cook frozen.

* n eet green peas

P. SILEIKjS, 0. P.
n ORTHUHEMA^-ERQ } £juS I A3 
i Aparatai > noiezu, McO. Ban 
7 dažai- bpecian pagalu* uoio/m 
X (Afth Supports) ir L L

1*50 West 63rd SU Chicago III. 606zž 
Tafafu PRospect b-5084

Linksmumo arba irGdesio valandom 
gražiau®^?

piu papuošimai ir sezonines - 
kapams gėlė*.

ROY IL PETRO (PUT^t^j ! AS)

DAUBARŲ SŪNUS
$525 So Harlem Ava. — 586-1220

RENKITE TUOS tkZNLERlUS. 
KURTE GARSINASI

W ITH STUFFING RING 
3 enps diced cooked tarkey
1 can (1036 ox) ennden^d 

cream of mn^tiroom soup
2 table^pA€>ns pimlento Mripa
2 sherry wine

Prepare staffing mix as directed on package, using VA azps 
water. Gently press into a greased 4-cup ring moK; keep warm. 
Meanwhile, prepare peas as directed on package; keep warm.

7 Combine tarkey, soup, pimiento. wine, and cup of the peas ta 
a saucepan. Cook and stir until xnfadJwe comes to < bofi. 
Umnokl staffing onto aervtog plate; spoon tarkey mixture around 
Kase and into center of ring. Serve with pea*. Makes

Konferencijose yra galimybių 
ir progų ulinėgsu artimus ry
šius su įvairių tautų atstovais, 

, iškelti pasauliniame forume lietu 
Į vių tautos reikalus ir surasti tal
kininkų mūsų tautos išlaisvini
mo reikalams, sakysim taip, kaip 
pavyko arabams — palestinie
čiams, afrikiečiams būti priim
tiems į Tautų Sąjungą, Unesco 
ir pan. Kitų tautų Išlaisvinimo 
Centrai (pav. ukrainiečių) jau 
yra gavę keletos valstybių pri-‘ 
tarimus.

Lietuvių centrinės organiza
cija iki dabar rimtai nesidomė
jo.

Tik nuo VI-os WACL konfe
rencijos Meksikoje, vienintelis 
lietuvis dalyvauja kaip delegatas 
tose konferencijose: pirmiau 
kaip ABN, o vėliau, kuomet 
VH-oje konferencijoje lietuvių 
organizacija tapo priimta tik
ruoju WACL nariu ir Lietuvos 
vėliava buvo įstatyta tarpe ke
liasdešimt kitų tautų vėliavų — 
kaip lietuvių organizacijų de
legatu.

Džiugu, kad Altas yra šios 
organizacijos narys ir dr. K. Bo
belis užmezgė reikalingus mums 
santykius su kitų tautų vadais. 
Būtų didžiai naudinga suorga
nizuoti po 5 pilnateisius delega
tus į WACL konferencijas. Ta
da lietuvių delegacija galėtų pa
siskirsčiusi fialyvauti įvairiom 
se komisijose ir geriau pasitar
nauti Lietuvos išlaisvinimo rei
kalams. _Kartu galėtų daugiau 
prisidėti ir prieš Sovietų Rusi-į 
jos okupaciją bei josios vedamai
visokeriopą lietuvių tautos ge- cija numatoma sušaukti Turki- 
nocidinę politiką. Vlikas iki šiol, joje arba Taiwane. Labai svar
biame pasauliniame forume nie- bu, kad ten lietuviai dalyvautų 
kur nepasireiškia.. j ir stipriau pasireikštų.

SUSIRINKIMU

Upytės klubas ruošia išpardavimą 
dėvėtų drabužiu ir įvairiu kitu daik- 
Si rugsėjo 15 ir 16 dieną Bataan sa- 

je, 4046 So. Western Ave. Nuo 10

Chicagos Lietuviu Suvalkiečių Drau
gijos poatostoginis susirinkimas yra' , . . .. „„ . i — ... , . .
atkeliamas viena savaite pirmyn Jis raane atsiuntė”. Ir vėl: “Kai busiu pakeltas nuo žemes, visus patrauksiu pne 
įvyks penktadienį, rugsėjo 17 d. 7 • savęs.” (Jono 6:44; 12:32) Visų patraukimas prie Jėzaus įvyks jam karaliau- 
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.

• Apdraudimo Informacijos 
institutas praneša kad 1975 m. 
dėl įvairių judėjimo nelaimių 
buvo 25.6 bilijonų dolerių nuo-j 
stolio. Suma yra 20% didesnė 
už 1974 m.

• 1509 m. Krokuvos univer
siteto geografai padarė auksi
nį globą, kuriame pirmą kartą 
buvo pažymėtas Naujasis pa-į 
saulis, pavadintas “Amerika, at, 
rasta naujoji žemė”.

(WWACL—World Youth An
ticommunist League — Pašau-' 
line Jaunimo Antikomunistinė 
Lyga). 1 •*<]

Sekanti tokia jaunimo konfe
rencija numatoma Washingto
ne 1977 m.

Gi sekanti WACL konfeden- ’

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š. m. rug
sėjo mėn.. 11 d. peržengė šio gyvenimo slenkstį

VILIJA ČEPAITE-REAGAN

Laidojama trečiadieni, rugsėjo. 15 d., U vai. ryto iš Lauterburg- 
Oehler koplyčios, 2000 East Northwest Hwy, Arlington Hts., Ill.. Me
mory Garden kapinėse. Arlington Heights, Ill.

Nuliūdę lieka:
Vyras Charles Reagan, sūnus John Reagan, brolis Gintaras 

Čepas, tėvai Lidija rr Vytautas Čepai.

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje '

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
. ^ Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių ^0 ,(1869-1955) 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, 9 bažnytiniai ir^Sll veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

\MEKIkO LIETUVIU ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halted St.. Chicago, III. 6060>

O T A SUSIVIENIJIMAS 
n I i A LIETUVIUJ—*-t AMERIKOJE

SLA jiiu ui4iauja lietuvių visuomenei u išmokėjo oau
giau kaip SLl’TYNHJS MILIJONUS doleriu <avo aporaus 
Uenu Dariam*.

SLA — didžiausio lie tuvių fratcrnaline organizacija — dtrvaa gyvy 
bes apdraudę ir ligoje pašaipą, kun yra pigi. nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, d teikia patarnavimus savitarpine*

* pagalbos pagrindu.

SLA - jau turi daugiau, kaip tris *v pose milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gab 
gauti įvairių klasių reikalingiausiai apdraudat nuo $100.00

* ' ~ jki $10iXDX».-

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomoji Apdraudę Endowment In 
iurancė, kad jaunuolis gautų pinigus sukiojo mokslo stodi 
joms ir gyvenimo pradžiai.

ŠLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigiq TERM apdraudę 
už $1,000.00 apdraudė tik $3.00 mokesčio metams.

ŠIA — A KCIDENTALR APi>RAlfDA naudinga visokio amžiaus aamą 
mms, rekomenduojama lietuvišku KLUBU ir draugi iv na 
Ha m s. . Už $1,000.00 akcidontalčs a pd r a ūdos mokesti? $2 00 
J metus.

. — kuopos yra daugumoje lietu kolomfn Kreipk flet i knoptr
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbą*

G£u«He <pa budinta* informacijas, jeign paraAysU:

Lithuanian alliance of America j 
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

" Ai pritraukiau juos žmoniškomis virv<misz meiles ryšiais." — Oze. H;4 
Meilė yra pagrindinis Biblijos tonas. Joje taip pat randasi perspėjimai ir 
pažadai, pareiškimai ir apreiškimai teisingumo ir gailestingumo. Jeigu Die
vo charakteryje nebūtu gailestingumo ir meilės jo teisingumo suminkštini- 
mui, tai būtų nelaimingi beveik visi jo pavaldiniai. Dievo išmintis, teisingu
mas, meilė ir galybė visada veikia tvarkingai ir sutrartinai. Todėl visi, ku
rie pažįsta Dievą, noromis myli ir gerbia jį. Didysis mūsų Mokytojas yra 
pasakęs: “Niekas negali ateiti pas mane, jeigu jo nepatrauks Tėvas, kuris

jant Tūkstantmetiniame amžiuje.
Visi žino, kad mirtis yri žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi

rusieji? ! tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. 2AVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, 1LU 60629
IV. RAŠTO TYRINĖTOJA! 

VWVVWWVWWWWWMWMWWWWVWWKMMAAAWMAAMAAM

TĖVAS IR SONUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
DAIMIDGAIDAS

SENIAUSIA IR 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

Chicagos (
Lietuviu S
Gaidotuvią >
Direktorių ]'
Asaociacijos c

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LzITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 5<Hh Avė-, Cicero, III. Phone: OLvmpic 2-1003

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

---- ---------------------------- ---- ----- -- ---- IT ,~1MWM . _--.. _T._L.B_ ,._JL _ __1B_L__ 1 J_

. GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LlfUANICA AVE. Tel: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWTCZ)

2424 WEST 69th STREET REpubHc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, III. 974-4410

P. J. RIDIKAS
33$4 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

MUU1.UJ4J. ĮįfflMUMLIJI,W4!ĮĮi!!:. -u ....j.JgT
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2951 W. 63rd St. Tel. 436^7878

ring.

UŽMIESČIO KLUBAS

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

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

PERSONAL 
Acmamr Ieško

fe&t <Sį

185 North W<h»h Arent* 
2nd Floor Chicago, HL 60601

WINDERS AND CONTRACTOR? 
Wirr^u SfalvM Ir Remontas

Pranas Požerskis iš Kette- Ont
Anglijoje, sklandytuvu A- gistruoja mokinius Į lituanisti

IŠNUOMOJAMAS naujai dekoruo
tas 4 kambariu butas beismonte su
augusių porai Brighton Parke. Tel 
254-7287.

NAUJIENOS, 
1>39 So. Halsted St. 

Chicago, HI. 60608

Texas Ranger Danny Thompson pagavo sviedinį 
ir bandė pasiekti savo bazę, bet jį bandė sulaikyti kle- 
velandietis Duane Kuiper, kuris paslydo. Teisėjas Ron 
Luciano pripažino Thompsoną teisėtu laimėtoju.

Siuntimai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

OiEDZIN'KAS, 4065 Archer Av«
0hle«tWr Wl. «0631 T«L Y A 7-5980

Call Frank Zapolis 
37O8’/2 W.95trh St 

GA 4-8654

2 ACRES ESTATE. 8 room residence 
with 2 baths.

Lemont area. 8125,000. ~
......... . TeL-257-7950.

Viena nejudomo turto staty
bos bendrovė mano įrengti j va
karus nuo Kingsbury gatvės, 
tarp Grand ir Kinzie Avė., pa
lei Chicago upę, 4 mil. dol. ver
tės klubą dideliame parke. Chi- 
cagos miesto planavimo komisi
ja planus jau yra patvirtinusi. 
Klubo statyba ir teniso bei gol
fo laukų įrengimai bus užbaig
ti 1978 m.

SKAITYK IR KITAM rATARK 
SKAITYTI * NAUJIKAS-

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

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

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

RENTING in GENERAL 
N ik o m o .

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEI IMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVR. 

Chicago. Ill. 60600 Teel. VI 7-3447

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5551 

135-TA IR ARCHER AVE. 
TeL 257-5861

Lietuvių kalba: kesdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 

..■’..•00 v. popiet, -— šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

MISCELLANEOUS.FOR'SALE 
Įvairūs -Pardavimai ' ’

Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio ama
to. Darbo valandomis informacijų prašome 
kreiptis šiuo telefonu:

HA 1-6100.

ELEKTROS ~ĮVEDIMAI,. 
PATAISYMAI.,

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Avė.—• 

. J. -TeL: 927-3559 - —

PARDUODAMAS MOTOCIKLAS 
Chapedpenhead 59. $1,995. 

Tel. 257-7950. .

* Pataluos yra ant North Michigan- 
Ave. Priedų tarpe yra apdrauda ir 
krautuvės nuolaida. Prašoma kreip
tis savaitės darbo dienomis nuo 10 
ryto iki 4 vai. poniet.

Tel. 751-0500. Ext. 318.

AR JAU PASIDAReTE
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 S3.. Su legališko
mis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: "Naujienos”* 1739 S. 
Halsted St., Chicago HI. 60608.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOŠ VALANDOS 

•- : f. . ■ ’ '

Visos programos iš W0PA, 
1490 KL A. M.

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

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Sąjungos 
programa bus turininga ir Įdp- 
mi.Savaitę rengia Sąjungos cen 
tro valdybos. C.y.pirmininku yfca 
Karolis Milkovaitis.

— Algirdas Budreckas, Alfon 
sas Gailius ir Jonas Platakis su
tiko įeiti į šaulių Sąjungos cen
tro valdybą. Jie visi trys akty
viai reiškiasi Sąjungos veikloj. 
Alg. Budreckas šaulių S-gos 
teis, patarėjas, o J. Platakis yra 
kontrolės komisijos nariu ir ak 
tyviai dalyvauja Vytauto Did. 
Šaulių rinktinės meno kuope-

— G. Petrauskienė, P. Ei
mantas ir Gudelis, Londono, 

teigia informacijas ir re-

SPRAYERS
Pilnam arba , dalinam laikui.

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

MULA Y PLASTIC. INC
110 Laura Dr.
Addison, UI _z - • . - -

Visiems lygių galimybių darbovietė.

REIKALINGOS SIUVĖJOS
Gerai žinomas madų specialistas ieš
ko patyrusių siuvėju ouosnias 
sukneles. Turi būti susipažinusios su 
aukštos kokybės darbais ir turėti pa
tyrimo su gero šilko ir vilnonėmis 
medžiagomis. Nebūtinai'skaityti ir 
rašyti, reikia tik susikalbėti angliš-

ERDVUS mūr. 3 me g. bungalow i 
vakarus nuo Californijos ir 62. Nau
ji alum, langai, did. garažas.

1% AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 597ir Talman.

PELNINGAS investavimas — tri
jų apartm. med. ir biznio patalpa. 
Žemi taksai. Brighton Parke.
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• Amerika yra vienintelis 
kraštas visame pasaulyje ste
buklingai perėjęs is barbariz
mo į generaciją, be įprasto ci
vilizacijos laikotarpio (George 
Clemenseau).

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

v* < PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vv. Cermak Roa? Chicago X Virgiui? 7-7747

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenua 

Nauii. namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS. savininkas 
778-81SS

ZAGREBAS. — 10-ties tūks
tančių metrų aukštumoje, susi
dūrus britų ir jugoslavų lėktu
vams, žuvo visi 176 keleiviai.ir 
lėktuvų įgulos. Dabar Jugosla
vijos vyriausybė sudarė žinovų 
komisiją ištirti lėktuvų nelaimės 
priežastį.

TIRIAMA LĖKTUVŲ 
NELAIMĖ

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
. NOTARIATAS — VERTIMAI

MARIA NOREIK1ENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ.

nę mokyklą. Mokykloje bus lie- nomis Union Pier, Mich, šaulių 
tuviškai nemokančių klasė. Sąjungos kultūrinės savaitės

— Union Pier Lietuvių Drau
gijos narių metinis susirinki
mas įvyks rugsėjo 18 d. 4 vai. 
popiet vietos laiku p. Petrausko 
salėje, Union Pier,Mich. Dieno
tvarkėje numatyta veiklos apy
skaita ir naujos valdybos rinki
mai, Visi prašom- dalyvauti.

— Juozas V. Kapačinskas iš 
Marquette Parko apylinkės bai 
gė ekonomijos mokslus baka
lauro laipsniu Northwestern 
universitete. Prieš magistro stu 
dijas išvyko pailsėti ir įgauti jė 
gų New Hampshire valstijos 
kalnų kurortinėse vietose.Stud. 
J. V. Kapačinskas aktyviai da
lyvavo universiteto kultūrinėje 
veikloje ir buvo pakviestas re
žisieriaus padėjėju statant vai
dinimą “That’s the Spirit” bei 
kituose renginiuose.

— Stasė Cecevičienė, šaulių 
moterų vadovė Sąjungos cent
ro valdyboje, aktyviai rūpinasi 
lapkričio mėn. 20 d. centro val
dybos rengiamo baliaus pasise
kimu. Gautu pelnu bus papildy
ta c.v. kasa. St. Cecevičienė taip 
pat yra moterų vadovė Vytaxito 
Did. šaulių rinktinėje.

— Liet, šaulių Sąjungos kul
tūrinė savaitė ateinančiais me
tais įvyks liepos mėn. 2—9 die-

• DVIEMS vyrams reikalinga leng
vam, mažam nuolatiniam darbui šei
mininkė: 40-pehsinihkė. Duodu kam
barį ir pilna užla’kvma: - alga susi
tarus, Skambinti 501-632-6618 col
lect arba rašyti. šeimĮnfnkiii. 1535 Oua
chita avė.. Hot Springs. Ark. 71901.

D t M r S I o 
wM AMf'aiJS VADUOTOJAI 

$74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pengfnlnlcam* 

Kreiptis:
<• LAURA'?* 5 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
573477a

SW-17 pasiekė naują Anglijos 
greičio rekordą, nuskrisdamas 
215 km. nuotolį per 1 vai. 57 
min. Jo vidutinis greitis buvo 
117 km. per valandą. Buvęs vi
dutinis greitis 114 km. Rekor
das nėra atsitiktinis, nes P. Po
žerskis yra žinomas sklandyto
jas, laimėjęs keletą premijų.

— Ramunė Milerytė iš Hamil 
tono baigė patalogijos ir radia
cijos studijas magistro laipsniu 
Western Michigan universitete. 
Ji taip pat studijavo McMaster 
universitete ir Ontario Pedago
gikos kolegijoje.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų RalMa'

— Kun. Antanas Sabaliaus
kas, misijonierius salezietis iš 
Cedar I^ike, Indiana, neseniai 
atšventė 50 m. vienuoliško apa- 
štalavimo.Jis yra daug keliavęs, 
dirlx> Indijoje, Ispanijoje, Itali
joje, Šveicarijoje, Kolumbijoje 
ir Venecueloje. 1954 m. įsteigė 
Cedar Lake, Ind., saleziečių na
mus. Yra parašęs Įdomių raši
nių apie savo patirtį svetimose 
šalyse, o apie Indiją išleido kny 
gą. Kun. Antanas yra iš jurbar 
kiečių Sabaliauskų giminės.

REAL ESTATE ^8 SALE 
Namai. Žemė — Pardavimui

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

V. VALANTINAS

VERTINGU NAMU 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. $38,000x

^2 BUTU moderniai ireng-fns namas 
'iz Kedzie žaliame parke. Virš $4,000 
oajamu. Kainuoja $30,000.
4 BUTU mūras prie Maria High. Nau

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

PLATUS LOTAS arti Sv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus. .

— Svarbus pasitarimas. Lie
tuvių 200 metų sukakties minė
jimo komitetas kviečia visus lie 
tuviškų organizacijų ir klubų 
pirmininkus bei valdybas šių 
metų rugsėjo 16 dieną (ketvir
tadienį), 7 vai. vakare atvykti į 
Vyčių salę, esančią, 2455 West 
47th St. ir dalyvauti visus Chi- 
cagos lietuvius liečianti pasitari 
mą. '

Lietuvių 200 metų minėjimo 
..komitetas

M. A. ŠIMKUS - 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
IlkvIrHmM, pildomi pilietybės pra

šymai, ir kitokį blankai.

• Sprausminis/naikintuvas tu 
ri šaldymo sistembs įrengimus, 
kurie per parą galėtų sušaldyti 
176,000 ledo gabalėlių koktei
liams.

HELP WANTED
DAY/NIGHT FOREMEN 
For steel warehouse.

Must have leadership ability & me
chanical background.

Fluent English and Lithuanian re
quired.

$17,000.00 SALARY.
432-7503.

Oidžiauiias kailių 
Pasirinkimas

P*8 vienintelį
V -ir kailininką 7^

IV Chicago^ —

^M&jNORMANĄ
^^kBURŠTEINĄ
' 263-5826
Mkl ww 7^9/ ir

(boto)

★ 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 . . .

LA1KRODŽIAI IR BRANGENYEftS 
Pardavimas Ir Taisymai 

7 2646 WEST 69fh STREET 
T6Mj REpublk 7-1941

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT —■ 

NUOMOsrr.
ĮVAIRŪS draudimai

Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

NAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo CO metq. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos soaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės Išlikimui ikel- 
biamas Naujieną platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos tr pavergtu lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lieturitkos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: ChlcageĮe Ir Kanadoje metams — 530.00, pusei metų — $15.00, 

trims mėn. — 5830, vienam rrėfl. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14J50, vienam mėn. — $230. Užsieniui 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savalty nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

D< Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
to Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauto 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
saulį išblaškytu 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 tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu: .

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gavę pinigus, tuojau knyga parisime.

Pradėjus rusams leisti siusti dovanas artimiesiems,' liku
siems kitoje geležinės uždangos pusėje, surinkti duomenys rodo, 
kad vien tik Amerikos lietuviai muilais sumokėjo sovietų val
džiai virš 50 milijonų dolerių.

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

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

* Varlė gali toliau nušokti už 
žmogų. Varlės rekordas yra 13 
pėdų ir 5 coliai, o žmogaus — 
12 pėdų ir du coliai.

* Svetimųjų arba nepažįsta 
mų baimė vadinasi ksenbfobi 
j®*

pViSŲ RŪŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE




