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Vakaru laisvojo pasaulio dip
lomatai mano, kad toks žingsnis 
padarytas šiaurės Korėjai pri
tariant, norint dalyvauti 4 vals
tybių konferencijoje, kurioj bus

stotys
nešė, kad jos ketvirtadieni trans
liuos Fordo ir Carterio debatus. 
Edwirra Neuman ii:NBC sutiko 
būti moderatorium.

Trys didžiosios televizijos
CBS, NBCir ABCpra-

darbi-
Fordo

kad 
yratybės, tarybos nariai, pareika

laus, suimant ir išblaškant po

nų vyresnysis sako: “Kovos yra 
baisios ir žiaurios, kurių tokių 
dar nesu matęe”.

Sergio Mondragon ir Edmun
do Lebrija, minėto komiteto bei 
tarybos nariai, — Consejo de De- 
fensa . Centroamericana, — pa
reiškė, kad iki 1975 m. rugsė
jo 15 d. buvo paruošta politiš
kai ir kariškai JAV karo mokyk
lose 13,634 asmenys iš Gvatema
los, Salvadoro, Hondūro, Nika
raguos Kosta Rikosir Panamos.
• • • J *- ' ; • ’* - _>? ' rr~

šie- kariškai - ir politiškai paruoš
ti asmenys sudarys vidurio^ Ame
rikos - bendras kariuomenės pra-

mit. Jis daromas politiniais ir pati 
garsinimo sumetimai^ bet pati pro- J patrankas

Meksikoje leidžiamas laikraštis El Sol de Mexico rašo, kad 
meksikiečių sukurtas komitetas bendradarbiavimo tikslais su 
Nikaraguos liaudimi viešai praneša, jog vidurio Amerikos valsty
bių .komitetas bei taryba — CONDECA — pasišovė Įgyvendinti

Minėti vidurio Amerikos tary
bos nariai- tvirtino, kad taryba 
(CONDĖCA) įsteigė vyriausią 
bendros kariuomenės vadovybę, 
vadovaujamą JAV. Vyriausia 
vadovybė buvo įsteigta 1961 m. 
rugsėjo mėnesyje, tikslu užkirs
ti kelią gręsiančiai užsienio in
vazijai ir taipgi išardyti orga
nizuotą vidaus perversmą.

Laikraštis El Sol de Mexico, 
priduodamas daugiau reikšmės 
savo tvirtinimams, toliau rašo, 
kad JAV Pentagono karininkai, 
vadovaudami, vidurio Amerikos 
bendros kariuomenės batalio
nams, sudarytiems iš Nikaragues 
ir Gvatemalos karių, įsimaišė į 
Salvadoro vidaus gyvenimą 1972 
m. kovo 25 d. Gi Gvatemalos^ 
Hondūro ir Salvadoro kariuome
nės daliniai — Nikaragujoj 1972 
m. gruodžio 23. Šiuo atveju,'kaip 
rašo minėtas Meksikos laikraš
tis, ir taipgi žemės drebėjimo 
proga, kurs sugriovė Nikaraguos 
sostinę Managuą, minėtų šalių 
kariai suteikė Nikaraguos dikta
toriui Anastasio Samoza reikia
mą protekciją bei globą.

Rašoma, kad pasiruošimai su
kurti vidurio Amerikos bendrą 
valstybių kariuomenę yra toli

įgulos 
laivai 
jėgų

čio mėnesyje numatoma vykdy
ti bendrus karo pratimus Nika- 
t-aguje, kurie pavadinti slaptažo
džiu “Aguila Z”.

Vidurio Amerikos valstybių 
tarybos susirinkime 1976 m. rug
pjūčio 16-19 d. priimtas sekan
tis nutarimas i “Taryba CON-'gas, suruoštas ar atsiųstas tarp- 
DECA yra pasiruošusi veikti] tautinio komunizmo ar kokios 
perversmo atvejais kuomet vala-'kiUs Užsienio jėgos”.

DEROITAS. — Auto 
ninku unija (UAW) ir 
Motorų Kompanija praėjusį pir
madienį pradėjo pasitarimus dėl 
kontrakto pirmą kartą nuo to 
kai 170,000 darbininkų išėjo į 
streiką prieš savaitės laiką.

David Matthews yra įsitikinus 
dabartinė Medicaid programa 
tvarkinga. Suktu Žmonių pa litai ko, 
kurie taiko budy pasinaudoti, bot to-

JERUZALĖ
nisterio Yitzhak Rabino vyriau
sybė atmetė dešiniųjų bloko Li
kud reikalavimą tuč tuojau pa
šalinti užsienių reikalų minis
ter} Yigal Alloną už tai, kad jis 
parašė Amerikos žurnale For
eign Affairs straipsnį, skati
nantį, kad Izraelis palengvintų 
taikos susitarimą su arabais, 
grąžindamas jiems didžiąją da
lį savo okupuoto Jordano upės 
vakarinio krašto ir Sinajaus dy
kumos ir dalį Gaza Ruožo.

— JAV-bių valst. sekretorius 
Henry Kisingeris pareiškė, esąs 
tikras, kad Rodezijos baltieji 
valdovai sutiks su jo planu per 
24 mėnesius perleisti valdžią 
juodųjų daugumai ir kad tuo 
būdu bus išvengta karo grės
mės Afrikoje.

Laivų nelaimės
LONDONAS. Britų kariš

kas laivas minogaudis — 360 to
nų Fittlėon šiaurės Jūroje su
sidūrė su, taip pat britų,2,300 
tonų fregata Mermaid apie 80 
mylių atstu nuo Olandijos kran
tų. Fittleton su 16 savo 
vyrų nugrimzdo. Abudu 
dalyvavo Nato karinių 
mankytoje.

Michigan valstijoje, Pontiach miestelyje, baigiamas Įrengti nepaprastai didelis žai
dynių laukas — stadijonas. Žaidėjus ir žiūrovus lietaus ir saulės kaitros metu gina 
ir apsaugoja 400,000 pėdu tefloninės fibros stogas. • Paveiksle matome žaidėjus, 
publiką ir stodijo'ną dengiantį stogą Pontiacho stadijone prisilaiko žaidėjai, vadinami 
Detroito liūtai — Detroit Lions. .

AVIACIJOS ŠTABO VIRŠININKAS 
KREIPIA DĖMESĮ Į PAVOJU 

Soviety karo vadai ryžtasi rizikuoti, 
tai pirmieji pavojy nesantieji ženklai

WASHINGTONAS, D. C. — Gen. David C. Jones, JAV karo 
aviacijos štabo viršininkas, kalbėdamas Aviacijos Draugijos na
riams, pareiškė, kad niekad sovietų karo jėgos nesudarė tokio 
didelio pavojaus Amerikos saugumui, kokį jos sudaro šiandien. 
Kiekvieną dieną sovietų karo jėgos stiprėja, o sonetų karo va
dai dažniau ryžtasi rizikuoti, tai pirmieji pavojų nesantieji ženklai.

Kaip Carter sujaukė 
rinkimų kampanijų
WASHINGTONAS. — Jimmy 

Carterio rinkimų kampanijos pa- 
gelbininkai ir Demokratų par
tijos .. lyderiai nebeslepia savo 
nusivylimo, kaip Carter per sa
vo liežuvio nevaldymą, ypač pa
sikalbėjime su Playboy apie sek
są ir religiją ir su Associated 
Press apie mokesčių reformą 

įsivėlė ir susipainiojo pats savo 
retorikoje, kas labai pakenkė jo 
kandidatūrai.
- Antrašte “Kaip Carter sujau

kė kampaniją” Washington Star 
vyr. politinis redaktorius Jack 
W. Germond pirmame puslapy
je parašė, kad Carter pats sau 
užtraukė rimtą bėdą, kuri gali 
apversti visus rinkimus, nepai
sant visų švelninančių aplinky
bių”. Tie jo interview (su Play
boy ir dėl mokesčių reformos) 
“suteikė respublikonams įrankį 
įrodymui, kad jis politikai nėra 
subrendęs Baltiesiems Rūmam”, 
parašė Germond.

~ Chicagos policijos viršininko ir teisininko 
. ' pareiškimai Atstovy Rūmy Teisiy Komitetui

CHICAGO. — Chicagos. policijos superintendentas James 
M- Rockford ir buvęs teisėjas, dabar demokratų kandidatas į 
Cook apskrities prokurorus Edward Egan pasisakė už mirties 
bausmės gražinimą Illinois valstijoje. Abudu savo rekomenda
cijas pareiškė Atstovų Rūmų Teisių Komitetui, pradėjusiam 
Chicago j e apklausinėjimus mirties bausmės reikalu.

~ Komitetas studijuoja .legisla
tures pasiūlymus autorizuoti 
mirties bausmę už kai . kuriuos 
nusikaltimus, įskaitant nužudy
mą pareigas einančio policinin
ko, ugniagesio ar pataisos (kalė
jimo) pareigūno; už nužudymą 
pagal kontraktą; už daugkarti
nį žudymą; pagrobimą (hijack
ing) arba nužudymą ryšium su 
tokiais nusikaltimais kaip api
plėšimas, prievartavimas, žmo
gaus pagrobimas (kidnaping) ir 
^padegimas. ' ‘

Rochford pareiškė, kad jau per 
1970 metais pravestą referendu
mą 64 nuošimčiai Illinois balsuo
tojų pasisakė už mirties bausmę. 
Jis pridūrė, kad tas pasisakymas 

- reiškia žmonių valią. - Mirties 
bausmė yra gyvybiniai reikalin
ga jau žlungančiai mūsų krimi- 
nal. teisintgumo sistemai atsta
tyti. Mūsų sistema žmogaus gy
vybę padarė beverte. Jis pri
dūrė: “Ji pamokė piktadarį, kad 
jis nedaug tenustoja atėmęs 
žmogaus gyvybę”. .

Buvęs teisėjas, prosėkutorius 
ir gynybos advokatas Egan ska- Į 
tindamas priimti įstatymą, kurs 
išreiškia visuomenės valią, pa
sakė:

“Siūlydamas mirties' bausmę 
aš nesijaučiu nei kerštingas, nei 
barbariškas. Daugelis autorite
tų gynė filosofiją, kad mirties 
bausmė yra tiksli valdžios funk
cija, kada yra atliekama atsa
kingai ir legaliai sudarytos įstai- 
gos .
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Rinkimų išlaidos
WASHINGTONAS. — Fede

ralinė Rinkimų Komisija antra
dienį paskelbė, kad kandidatai 
į prezidentus per pirminius rin
kimus. pradedant 1975 metų sau
sio mėnesiu iki praėjusio rug
pjūčio mėnesio išleido $77.9 mi
lijonus.

Demokratai daugiau išleidžią 
negu respublikonai, bet pralai- 

'mėjęs respublikonas Ronald Rea
gan išleido daugiau už visus ki

etus kandidatus, būtent $16 mi
lijonų.

Prezidentas Fordas išleido 
$13.8 milijonus. Demokratų no
minuotasis kandidatas Jimmy 
Carter išleido $12.8 milijonus.

mas. Tokią žonferenciją yra pa
siūlęs sekr. Kisingeris ir kurio
je dalyvaus š. Korėja, P. Korėja. • 
Kinija ir JAV.
- šioje 31 JT sesijoje svarbiau-1 
siu klausimu numatyta Afrikos 
reikalai — Rodezijos ir Afrikos. 
Asamblėjos pirmininku išrinkta 
Šri Lanka ambasadorius H Shir
ley Amerasinge.

Mažosios Azijos reikalai ir tai
ka joje taipgi nebus pamiršta.

* Library uf Congress 
Periodical Division 
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--------------------------------- ------ | Gen. Jones pareiškė, kad Ame 
rtVOrifnA ,rikos aviacija ir Kitos karo jė- 

J. IdUWb pldllejU rgos turj būti galingesnės negu 
nncArlaimiii .sovietų karo jėgos, o blogiausiu 
P’JobQzldLlll 'atveju jos turėtų būti bent ly- 

NEW YQRKAS. — Rugsėjo gios kad progos atmušti 
21 d. J. Tautos pradėjo savo 31,užuohkus- Jei. amerikiečiai nesis 
metine sesiją. Buvo tikėtasi, Įtengs sustlP™« dabartinių sa- 
kad'šioje J. T. asamblėjoje ko. I^ apsaugų, tai gali susidaryti 
munistiniai kraštai ir jiems pri- jdld® IS Pav°Jus- Gen. Jones yra 
tariantieji' reikalaus panaikinti įtikinęs, kad nuo Lincolno lai 
J. Tautu ištaiga komanda Korė-!niekad Amerikai nebuvo to
joje. Aišku, tada ir JAV ture- kl°. Pav°Jaus- k<*s dabar yra 
tų atitraukti iš P. Korėjos ka- susidaręs.
rius, kurių ten laikoma 40,000.1 Jeigu JAV nesistengs susti- 
Bet visų nustebimui, prokumu- Printi savo apsaugų, tai Ameri- 
nistiniai kraštai atsisakė šioje KOS diplomatams bus sunkiau 
j. T.^š&ijbję Tą* klausimą iškek“^3^8 su’ valstibių atsto

vais. Ta pati Sovietų Sąjunga 
Į lūkuriuos ir atidėdinės strategi 
nių atomo ginklų kontrolę, ne
vykdys net ir tų įsipareigojimų, 
kuriuos anksčiau yra padariusi. 
Jie ne tik nekreips dėmesio į 

, susitarimus, bet laužys anksčiau 
pasirašytuosius. Jis pastebėjo, 
kad nei viena kita valstybė pa- 

; šaulyje neturi tokių galingų ir 
įtiek daug puolamųjų ginklų, 
i kiek šiandien jų turi Sovietų Są 
junga,- Savo laiku JAV turėjo 
galingų ginklų, bet šiandien So 
vietų Sąjunga turi du kartu dau 
giau puolamųjų ginklų negu 
JAV bet kada yra turėjusios.

Amerikai susidaro didesnis 
pavojus todėl, kad pas mus pra 
monė yra koncentruota keliuose 
pramonės centruose, tuo tarpu 
kai kitų valstybių pramonės ir 
gyventojų centrai yra daugiau 
išskirstyti. Reikia neužmiršti, 
kad sovietų valdžia išleido dide
les sumas civilinei apsaugai, o 
JAV valstybės neturi veik jokių 
pasiruošimų. Gen. Jonės atkrei 
pė klausytojų dėmesį į tai, kad 
Sovietų Sąjunga gamina puola
muosius ginklus. Ji nesitenkina 
vien savo valstybės ar pakraš
čiu apsauga bet gaminasi karo 
medžiagą puolimams. Tuojau po 
karo sovietų strategai gaminosi 
ginklus kraštui ginti, o jau ke
linti metai gaminasi ginklus ki
tiems kraštams pulti. Svarbiau 
šia. kad puolamuosius savo gin 
klus jie derina su “mėlynaisiais 
vandenim is.” Sovietų kariai nau 
jausius savo ginklus galės neš
ti ‘ne tiktai per vandenynus, bet 
juos galės taikyti svarbiausiems 
pramonės ir susisiekimo cent
rams.

Karo aviacijos stabo viršinin 
ko kalba paveikė klausytojus. 
Manoma, kad ne tik JAV karo 
vadovybė, bet ir krašto saugu
mo sluoksniai atkreips reikalin
gą dėmesį ir imsis žingsnių su- 
stiprint Amerikos karo aviaciją 
ir kitas apsaugas.

BEIRUTAS. — Libane, toli 
gražų, taikos dar nesimato. Kaip 
pranešama, rugsėjo 21 Beirute 
krikščionių ir kairiųjų musul- 

r monų jėgos, taip vadinamoje 
niekieno žemėje, tarpusavyje ko
vojo namas iš namo, priversda
mas Libano vyriausybę išsikelti 
i užmiestį, už Beiruto ribų, kur 
buvo ir ruošiama išrinkto nau
jojo prezidento Šarkio inaugu
racija.

Kairiųjų musulmonų vadovy
bė atsisakiusi ir nemananti da
lyvauti naujojo prezidento in
auguracijoje. kas reiškia, kad 
Libane taikos dar nebus. Rytų, 
Europos valstybių diplomatai 
Libane.sako, kad Sirija ruošia 
naują sirų invaziją.į Libaną jė
ga įvesti taiką. Sovietų diplma- 
tai pareiškė^ jog Sirija planuoja 
invaziją į Libaną pirmosiomis 
spalio mėnesio savaitėmis.

Užsienio stebėtojai mano, jog 
visos taikos pastangos ir dery
bos yra įšalusios. Tuo tarpu, iki 
Sirija įgyvendins taiką jėga, 
musulmonai su krikščionimis ka- 
fiaųją. gausiai liedami kraują. 
Abi pusės kariauja vartodami 
sunkiuosius ginklus: Įiatvuočius, 

raketas, minosvai
džius ir t. t. Vienas mušulmo- A 'A

Bražinskai pasakoja 
spaudos atstovams 
NEW XORKAS, N. Y. — Pra

nas ir Algirdas Bražinskai pra
eitą trečiadienį rugs. 22 d. 7 vai. 
vakaro * praspaudos atstok 
yams'apie savo ateities planus. 
Jie padarė platų pareiškimą, o 
vėliau leido susirinkusiems spau
dos atstovams klausti. Jie su
tiko mielai atsakinėti į svarbes
nius ^klausimus.

Spaudos konferenciją sukvietė i svarstomas visos Korėjos liki- 
Juozas -Audėnas

į Senatoriai siūlo 
senuolių centrus

WASHINGTONAS. — Ketu
ri senatoriai Frank Church, iš 
Idaho, Harrison Williams iš New 
Jersey, Edward Kennedy iš Mas
sachusetts ir Frank Moss iš 
Utah, visi Senato Senėjimo Ko
miteto nariai pasiūlė steigti “su
augusiųjų globos dienomis cen
trus” nesveikaujantiems ir pa
liegėliams senesnio amžiaus pi
liečiams, gyvenantiems ne slau
gymo namuose. Sveikatos glo
bos išlaidoms vis didėjant, Medi
caid skandalams plintant ir slau
gymo namų reputacijai krintant, 
senatoriai planuoja apie centrus 
seniams dienos metu, kur jie gau
tų kultūringą atmosferą, gerą 
maistą ir sveikatos priežiūrą, 
tik tokiems centrams senatoriai 
dar neišgalvojo tinkamo pava
dinimo, kadangi dienos globos 
centrai primeną vaikų darželius.

Ko Sovietai gerinasi 
Ispanijos komunistams

MADRIDAS. — Sovietų Są
junga pasiūlė dykai gydymą R u-, 
sijoje Ispanijos politiniams ka
liniams, kuriuos paleido į lais
vę karalius Juan Carlos. Pasiū
lymas aiškinamas kaip sovietų 
pastanga prisigerinti Ispanijos 

komunistams, ; kurie nusigręžė 
nuo -Maskvos, kai Sovietai pada
rė invaziją į -Čekoslovakiją 1968 
metais.. : -

• Ispanija švelnina
. santykius su bąskais

; MADRIDAS.— Siekdama su
mažinti įtampą savo šiaurinėse 
provincijose, -Ispanijos valdžia 
panaikino draudimą baskams iš
kelti savo tautinę vėliavą. Poli
cijai įsakyta susivaržyti su gin
klų vartojimu prieš pfotestuoj an 
čius baskus, kurių daugelis no
ri gauti- autonomiją nuo Ispa
nijos.- ~ -- ■ .■< - <

Ko galima išmokti
' iš Sovietų lėktuvo

TOKIO.Išmontuojant So
vietų; naujojo, tipo karinį lėktu
vą Mig-25; kurį į Japoniją atlą- 
kino politinis pabėgėlis Viktor 
Ivanovič 'Bęlenka, nustatyta, kad 
tas lėktuvas sunkesnis ir, ma
noma, lėtesnis kylant į aukštį 
negu buvo spėjama.. Ištyrus to 
lėktuvo ginklus ir elektroninius 
įrengimus, Amerikos ir Japoni
jos technikai gaus tikresnį su
pratimą apie Sovietų Sąjungos 
militarinę technologiją. ’ '

Izraelis atmetė 
Likud reikalavimą

Izraelio
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Magaryčios

Ribota moralė

Sadūnaitės bei Šlauto baltus - 
be rimo ir be ritmo eilėraščius

redaktorius
Ištaisys j

Po Helsinkio konferencijos Amerika ruoiiasi kaltinti ,S«v. Sąfvng, 
Belgrado konferencijoj. Tik kai kurie dipukai ir iv vaikai tebekaltin* 
Ameriką ir tebedainuoja Agitpropo uždėtą ir Brežnevo pradėtą dainuo
ti plokštelę.

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje 
KAZYS KARUŽA

šun* ajeriai ir pasigailėjimo 
verti rašinėto jai

Frcntininkų ideologas ir jų 
Bend uomenės Garbės pirminin
kas lasys Barzdukas Draugo 
212 Įrodinėja, kad nesutiki
mai etuvių Bendruomenėj ir 
jų uiėdų skerečiojimasis lietu
vių i nomenėj yra istoriniai 
normalūs:

- - aigi, mano įsitikinimu, 
Ben ruomenė gyvena normaliu
gyvenimu. nes laikosi nustatyta 
tvarka priimtų savo įstatų nor
mų. Mūsų bėdos prasideda ta
da. kai paskiri asmenys arba 
jų g. -<ės pertempia stygas. De
ja, rei tokių asmenų, nei jų gru
pių mums netrūksta. Toks jau 
istorinis mūsų tautos kelias, kad 
neturėjome sąlygų nei laimin
gesni ems politiniams savo papro
čiams susidaryti, nei politinei 
mo -a ei ugdytis, nei atsakomy
bės .a 'smui bręsti nei bendrų- 

o reikalų ir bendrosios ge- 
sąmonės išskleisti. Kuri 

ių Lietuva, juk rėmėsi jė- 
Jidikų ir bajorų valdoma 
bė — anarchija. Dabar 
arčiai “bajorėjame”. Pa-

Duodu konkretų pavyzdį: vy- 
» as JuŠkėnas, duktė Juškėnaitė, 

mpna Juškėnienė. Juška-Juškai- 
;ė-.Juškienė; Juškus - Juškutė - 
luŠkuvienė, JuŠkys-Juškytė. O 
kaip gi rašyti žmonos pavardę? 
Parašius Juškienė nebeatskirsi 
Juškos, nuo Juškio žmonos. Pa
rašius Juškyenė, 
braus ilgąją “y”. .
Juškienė. Tai čia ir norėtųsi! 
mielo A. Zujaus paklausti, kaip, 
jis būtų atskyręs Juškos, nuo 
Juškio žmonas, savojoje kores
pondencijoje, kad negavus “pec- 
kelio“ pavadinimo?

Stasvs JuŠkėnas
rašytas vieno provincijos poK- 

Mdkslo KAMPELIS 'cininko pirmaisiais nepriklauso
mybės metais:

I Klausiau seną, klausiau jauną— 
Nieks nežino, kur gyvena.
Kur anas tipas išvyko 
Sužinoti nepavyko...

Mokslų magistras
Numatė prieš 70 metų

t 1903 m. “Lietuvos” leidykla' 
Chicagoje išleido trečią laidą 
knygos “Pamokslai Iszminties 
ir Teisybės, išguldinėti galvoczių 
visų amžių dėl ■ Lietuvos vaike
lių”. Vienas iš daugelio skirs
nelių “Mokinta pelė” tinka šių 
dienų bendradarbiauto jams ir 
tiltų su sovietais statytojams:'

Viena didelei mokinta pėlė ži
nojo visus žmonių gudrumus, 
kaip jie gaudo ir naikina jų gi
minę. Ėjo vieną sykį pro spąs
telius. <
;asinių spirgutis įdėtas.

— Asz tos peczenkos neimsiu, 
tegul ji sau czion būva! — pa
sakė pelė: vienok puuestiriti man

jų sa . 
ro”ė- 
gaikš" 
ga, o 
va’.sty 
vėl s- 
gal rrtarlę: pasipūtęs kaip gai
dy? o kas mane pabaidys 1 Tad 
F. 7-revičius, kalbėdamas apie 
mūsų tarpusavio sugyvenimą, ne 
be -ggrindo mus laiko “pašigai- 
lė imo verta tauta”.

7 oi i as netikusius gaidukų ti
po h-jjorėlis, kuriuos) lietuviai, 
vadindavo š-unbajoriais, Barz
da ko frontininkai parinko savo 
Pe’icrhomenėš urėdais. Įsigili
nus j visą reikalą, darosi aišku, 
kam ant delno, -kad pasigailėji
mo varta ne tauta ar visuomenė, 
bet ahu autoriai ir jiems artimi 
bajorėliai. S.- Bukis

PaiUnrrikas ir kritikas
'Prasėdantis dailininkas, žūt 

būt. nęrėjo pagarsėti. Jis nupai
šė krioklio vaizdą ir parodė jį 
mano kritikui, .prieš pasiųsdamas 
į parodą. Dailininkas tikėjosi 
gero atsiliepimo, bet meno -kri- 

tiktai paklausė:
Kaip jums atėjo į galvą 

į lyg kirpėjui išmuilinti visą pa- 
rveik 1^.? Iš po putų nematyti 
^vandens! (vp)
V Klausimėlis A. Žujui
S. La khi ir su malonumu skai- 
£ ta- A. Zujaus straipsnius .pa- 

liepiančias lietuviu kal- 
darkymą, A. Zajaus paste- 

r lėtos klaidos t-ei^ngos. Bet iš 
: kitos pusės — beveik neišvengia-

* mo^. Dalyvaujant kokiame nors 
rsu<=i’inkime, kad ir baliuje, no- 
. ris: kad to įvykio aprašymas 
\pacie7 tu skaitytojus greitu lai

ku i ašai grįžęs iš to Įvykio. Sku
bi i taisyklingą lietuviu kai-

• bo * nerašymą nekreipi perdaug 
dėr^ io. Va. ir pasitaiko įvai-

Irrr teturiu ka]boje neklandumų. 
apsčiai pasitaiko visuose 

arčiuose ir korektūros klai
kiu
n T‘> tinti redaktorius, kad jie 

te>tūvių kailis '‘darkytojų** 
r;3’^y’ni,.J neištaiso, irgi butu per- 
įJdi'’o’is reikalavimas. Redakto- 
lYi i stengiasi. nevisuomet 
*$?/ėęria. Juk A. Zujus. dirbda- 
m*'- redakcijoje, tikiu yra ma
tę* Vp J dabs korespondentų taip 

korespondenciją, kad jos 
tfr’rMyįfl;, bet ištisai perrašy

ki rHVia. O Čia redaktoriams 
įrit rksta laiko ir kantrybė*.

pondrai, A. Zujaus pastabos 
-f-e’T-oiįngns. Vienas kitas kores- 
f)or 'putas, jas paskaitęs, atei- 
lyje *okiu klaidu vengs.

kaitydamas A. Zujaus straip-, 
fn* “Kurpiai ir kepėjai*’ prisi- 
m Įvykis, kuriame Imi va u 
“’-inkelių” pavadintas. Prieš ke
lio! 'n metu rašydamas korcs- 
prn Inju i ią. parašiau : dalyvavo 

M. Juškienė... Kotesp<m- 
-ii^i pasirodžius, telefonu 

yi • v’ tokią paataba: “IVrkMi

Euiza, o ne degtinė
Daugelis Amerikos mokslinin

kų, kalbininkų ir istorikų suka 
galvas, kodėl kai kurie, ameri
kiečiai degtinę vadina booze ir
kaip bei dėlko tas žodis atsi-' 
rado. ■'

Nagrinėjant šį klausimą, su
klydo net gerai informuotas Wall 
Street žurnalas, 1973 m. paskel
bęs, 'kad žodis booze atsirado 
Philadelphijos mieste, kai Mr. 
'. C. Booz įsakė pilstytuvei už
dėti ant jo perkamos dentines 
•x>nkų etiketę su ta pavarde.

Betgi istorikai nustatė, kad 
žodis booze jau buvo žinomas 
ret 14 šimtmeiij’je visoj Euro
poje ir reiškė besaikį gėrimą 
wba lėbavimą. Pačio žodžio kil
mės jie nesurado, bet daleidžia 
Į-buvus senųjų olandų — duč- 
•nenų 'žodyne ir reiškus gerti 

; ki pasigėrimo.
Šį klausimą paėmiau nągrinė- 

•i 'savo diplominiam darbui gau
ti daktaro laipsnį. -Priėjau iš
vados, kad žodis booze savo pras
me sąskambiu ir kitomis .sa
vybėmis yra kilęs iš grynai lie
tuviško žodžio būiza. Veršiams 
Preparatą Šrba formulę, lietu
viai Vadina buiza, gi tarp veršio 
ouižos gėrimo ir kai kurių go- 
Jžiat gėriančiačių degtinę ir ne
turinčių saiko, yra didėlis pa- 
lašūmas. Iš visų tų dalykų ir 
kitų aplinkybių aiškėja, kad an
gliškasis žodis boozė yra kilęs 
š lietuviško žodžio buiza.

Mokslų magistras 
įvairios mokslo žinios

— Thomas Murner (1475—- 
1537), humanitarinių mokslų 
orofesorius, mokė -savo studen
tus lošdamas su jais kortomis. 
Nežiūrint to keisto mokymo me
todo. jį samdė garsūs universi
tetai: Krokuvos, Freiburgo, Lu
cernes ir Triero.

— Borneo saloj a yra gabių 
beždžionių rūšis, dėl savo iš
duodamo garso vadinamų Kra. 
Jos yra tiek gudrios, kad suge
ba žvejoti vėžius, žinodamos tam 
lalyk’ii laiką ir vietas.

— Arabų poetas Azzubeidi 
(900—989) rašė eiliuota forma 
istorines kronikas. Vienoje kro
nikoje jis pagyrė maurų vado- 
• ą sultaną Al Ilakim 2-jį. ku
ns už tai j j paskyrė Sevilijos vy
riausiu teisėju. Poetas ir tei
sėjas Azzubeidi visus savo spren
dimus išreiškė eiliuota kalba. 
Vienas Krivūlės klubo narys tvir
tina. kad mūsų Vidaus Reikalų 
ministerijos archyvuose buvo ■ 
toks eiliuotas pasiteiravimas. 1

CRIMES 
a&ainst 
uuHAHrn

praėjo laiko nuo jų Sumanymo 
iki pasiekė vartotojus. Ugiau- 
šiai užtruko ištobulinti televizi
ją — net 63 metus. Toliau se
ka fotografija su 56 metais, an- 
tibiotiniai vaistai ir ziperiai — 
30 m., radijo 24 m., koncentruo
ta (instant) kava "22 in., sausos 
arba džiovytos sriubos mišinys 
19 m., greitai išverdą ryžiai 18 
m., automatinė transmisija 16, 
šaldytas maistas celofanas 
ir nailonas 12 metų.i : • '

- ’-k ■ , / "

Ne visiems dalykams bei nau
jiems produktams Išdirbti w iš
bandyti ėmė tiek daug laiko. Au
tomatinė fotografija ir cigarečių 
filtrai atėjo į Jinką tik per du 
metus, o ilgo grojimo plokštelės 
pagaminti ir ištobulinti užtru
ko tik 3 metus. - ;

Žmonės kalba apie kultūrinę- 
o tuose buvo k\7epentis]revo^inci^'.> rr

yra įvykusi. Jei it įvyko, tai di-- 
dėlių bei žymią pakertiišą -nėra; 
ir nebus. Los Angeles Intelek
tualų klube juokaujama, kad vi-■.

, T. , . ? sa-kultūrinės revoliucijos žymėmeko nekenks. J> pnsHrtmuS1 vra kad pį, 
sa savo snukučiu pjijud.no spn--. ni<) BŽsiau_;
sut., spaslelia. puolė ant jos ir j banda. ir DSmguolės. 
jai galvą sutriuškino. •- ;'-.naiss:1

Vaikelei, turėkite akis ir pro-.
"tą, nebūkite per daug drąsūs, 
valdykite piktus norus kūno sa
vo. galite prapulti, kaip ta pelu- 
kė. K. Petrbkaitfe

- Po d&tbų tvarkini 
į Ugnndos ir visos Afrikos bei 
< pasaeko reikalus, diktatorius ir 
feldmaršalas Iki Amin nuspren
dė skirti laiko savo šeimai. Jis 
nuvežė visas savo žmonas it vai- 

i kas į Karapalos karinę bazę, ku- 
į rioje visa šeima linksmiausi 6au-, 
] dydanra rusų gamybos prieslėk- 
'tpviniais ir prieštankiniais gink
lais. Po pikniko Amino šeima 
žai ę panašų į futbolą žaidimą, 
jojant arkliais. Po žaidynių dvi 
Amino žmonos buvo nuvežtos į 
ligoninę su žaizdomis veiduose, 
o trečioji — su nulaužtu nosies 
kaulu. Surinko S. Bukis

Tiktai vyrams
Daug metų kaip nebesimatė 

du buvę draugai studentavimo 
laikais netikėtai susitiko ba
re... Po kelintąją išmetus vie
nas klausė antrojo: “Ar tave 
žmona nebars, kad ilgai negrįž 
ti namo?” “Ne”, atsakė drugas. 

■“Aš, matai, nevedęs”.
„Nevedęs”, sušuko pirmasis. 

“Tai kodėl taip ilgai namo nei 
ui?

Kaip komunizmo tėvynėj?...
Iš "Vilnies“ J. S. Jokubkos 

škiitres: “Laikraščio ‘Vilnies*; 
skaitytojus nedarbas gal taip 
jau daug nejaudina. Daugumas 
skaitytojų pensininkai, kiti ge
rai įsikūrę, gali pragyvefiti ne- 
pardavHiėdami savo darbo ran
kų”...

Mat Amerikoj nėra to įstaty
me apie . parazitizmą, kuriuo 
prieš nekvmunistus Rusijoj ko
vojama/— pirma neklaužadas 
atleidžia iš darbo, o po to juos 
paskelbia esant parazitais, ne
dirbančiais,..
- Na. o, kaip gi sū tuo “geru Į- 
sikūrimu” — juk komunistai 
Ameriką nuolat vaizduoja kaip 
beviltiško skurdo šalį?...).

St. Alinas

BAŽNYČIOS IR BAZILIKOS ' f '
Roma, būdama krikščionybės centru, turi 300 baž

nyčias ir bazilikas. ‘ 1 '
St. Maria Maggiore — tai bazilika, pastatyta. šv. 

Marijos garbei ir viena iš didžiausių. Didingas vidus tu
ri 86 metrus ilgio ir padalintas į 3 navas. Lubos, įąbai 
gražios, renesanso stiliaus.

Sakoma, kad - Popiežius Liberius (352-66) -matė 
Dievo Motiną Mariją, kuri jį prašė: pastatyti tą bažnyčią.

ŠV. PETRO GRANDINĖS ■ '

Imperatoriaus Valentiniano III žmona Iiidossia no
rėjo pastatyti baziliką, kur būtų laikomos šy.^ Petro 
grandinės. Jis buvo kalinamas Jeruzalėje ir; Romoje). 
Popiežius Sixtus III 439 m. bažnyčią- pašventino.. Erd
vus vidus padalintas į 3. navas su 20 dabai gražių kolonų. 
Medžio lubos išpuoštos freskų, vaizduojančiu “Grandi
nių stebuklą”. Didysis altorius su baldakkiinu ir urna, 
kur padėtos yra šv. Petro grandinės,.. Unįa, padaryta 
bronzos(. Abejuose šonuose sargybinės statulos, .o ; vir
šuj kryžius, o dar aukščiau matosi angelas. Visi-turistai 
domisi, nes tomis grandinėmis buvo- kankinamas šv. 
Petras. Šiandien byloja katalikybės žiatirų persekiojimų 
tikrovę. Bazilikoj yra didžiulė “Mozės” skulptūrą, *pą- 
daryta Michelangelo Buonarroti, Mozė sėdi lyg sostė, 
jo skulptūra baltos spalvos. Mozė . sėdi nukreipęs savo 
akis ir galvą į dešinę pusę. ? į:i: -

ŠV. PAULIAUS BAZILIKA ‘

Moderniu laikii žinios :
— Numatoma, kad Maskvoj e 

bus įsteigta kapitalistų. pavyz
džiu Vartojamų Produktų Sau
gumo. Eomiši ja. Taip esą reika
las jau pribrendęs,}šiaurės 
Kaukazo gyventojai prądėjb ori
ginalų protesto būdą prieš, so
vietų valdžią bei ūkinę sistemą: 

. . . , . . , . . !ten dabar jauni ir seni, Vyrai ir
Ii ^,mimnkU’ bet ZaU’' materys, darbininkai Jr 4^bb 

inteligentai ignoruoja agitpropo 
kultūrinius renginius, o laisvu 
laiku visi mezga'. Vakariečių 
stebėtojai sprendžia, kad šis ka
pitalistinis judėjimas bus nu-, 
slopintas, nors męzgiriįąs Sov. 
Sąjungoj yra legalus • dalykas.

— Kongreso. atstovas Robert 
Leggett, demokratas iš-4-jo Ca
lifornia os distrikto,. įtartas klas
tojimu ir paslapčių skelbimu, 
pareiškė, kad jis nutraukia bet 
kokius ryšius su savo-šeiminin
ke, su kuria gyveno dešimtme
čius ir sugyveno du vaikus. Nu
rodė rimtą priežastį:- “ji tapo 
tikrai dešinių pažiūrų”.,

— Komjaunimo Tiesa prane
šė sensacingą žinią apie būržu- 
Jazinio dekadanso pasireiškimą 
Karagandoje. Ten tarybinio Zoo
logijos sodo arba žvėryn& įna
miai badavo iki mirties, o.jų pro- 
vijantus naudojo ir lėbavo to So
do bei žvėrelių prižiūrėtojžti. 
Pavyzdžiu nurodo, kad KaTagkn- 
dos kftltiros direktorius jtaffau- 
dojo egzotinių skanumynų už 
$876:28. Tai buvo Šiltųjų kraš
tų vaisiai, pirkti beždžionėms J 

-Kad panašiai Elgiasi Karagandoj 
darbo stovyklų administracija 
su ten patekusiais pabaltiečiais 
komjaunimas visai nekreipia dė
mesio. - ■

— Portsmouth mieste, Virgi
nijos valstijoj, įvyko nekofttot- 
mistn religinės apeigos. Tirpė 
žiūrovų bffvo vietinės radijo sto- 
fzės pranešėjas ; David Webber 

■šų Žmona. Beverk y ir tšdL 
džiai stebėja raganas, išrengtam

ir rwuša«Giffit jų VMę ftok- 
terį. etojaa?lA
mo meno bei mokslo. Tai yra dar 
v ienas religinių laisvitj įrody
mas.

Prekybininkas ir visuomenės 
uažiba kartą važiavo traukiniu 
iš konvencijos namo. Pavalgęs 
gerus pietus, Įėjo Į savo miega
mojo vagono skyrių ir jame ra
do dvi jaunas mergaites, kurios

tesi kaip namie ir rengėsi nakvo
ti. Prekybininkas protestavo:

—- žinote, panelės, aš esu lai
mingai vedęs ir šeimos tėvas, 
visu gerbiamas pilietis ir bažny
čios maršalka. Aš visai nema
nau Įsivelti Į bet kokius nema
lonumus arba viešą skandalą: 
viena iš judviejų turite tuojau 
apleisti šį miegamąjį...

Evoliucija ar revoliucija?
Paskutinį ketvirtį šimtmečio 

)uvo vis kalbama ir rašoma apie 
staigius pasikeitimus. Kai ku
rie nauji dalykai buvo tokie keis
ti kad jų vykdytojai turėjo var
toti vaistus arba smilkalus, kaip 
marijuana. Iš visos amerikoniš
kos revoliucijos ryškiausiu žy- 
memu liko tik ilg-ų plaukų bei 
barzdų mada.

Changing Times žurnalo rug
sėjo numeryje yra rašoma, kad 
pakeitimai bei naujovės taip 
greitai ateina. Ten išskaičiuota 
visa eilė nauju produktų Ir kiek

• žinovų tvirtinimu daugiau
siai melagysčių slepiasi Šiuose 
pareiškimuose: 1) Aš daviau sa
vo darbovietėje, 2) Pasiunčiau 
Čekį vakar 3) Esu valdžios tar
nautojas ir noriu jums padėti.

< Vieno Paryžiaus teatro 
skelbimų lentoje kabėjo plaka
tas, reklamuojąs naują vaidini
mą “Mano žmona — pantera”. 
Nėtrukus kažkas ranka prirašė: 
“Mano — taip pat”.

• Viename laikraštyje buvo' 
tokie patarimai norintiems su
laukti ilgo amžiaus: mažiau rū
pintis — daugiau žaisti, mažiau 
važinėti — daugiau vaikščioti, 
mažiau pykti — daugiau juok
tis, mažiau valgyti — daugiau! 
kramtyti, mažiau švaistyti — 
daugiau taupyti, mažiau mels
tis — daugiau gera daryti.

• Prancūzijos valdžia atsiun
tė į New Yorko miestą du val
dininkus patirti ir pasimokyti, 
kaip reikia tvarkyti didelių mies-, 
tų pinigus bei išvesti metinį ba
lansą.

• Penkmetė Sigutė pirmą 
kartą buvo bažnyčioje. Po pa
maldų ji pasakojo savo įspū
džius motinai: “Muzika buvo la
bai graži, tik komerciniai prane
šimai per daug ilgi”,.. ,

• Receptas taikai ir vienybei: 
reikia pirmiausfe. atsilyginti 
tiems, kurie gero padarė, o ne 
tiems, kurie blogai su jumis el
gėsi arba darė žalą.

• Dabar man paaiškėjo, kad 
jei kai kurie liberalūs respubli
konai sako praverti duris, tai 
jie galvoja, jog pro jas gali eiti 
tik liberalai, o ne kitaip (sen. 
Robert Schweiker).

• Rusai ir jų Agrtpropas kei
kia Balfą už šelpimą į vargą pa
tekėsiu ir Sibiran išsiųsti lietu
vių. Negeriau pasielgė ir Kini
jos komunistai. Po žemės dre
bėjimo Taiwand kinai pasiuntė, 
j Kiniją balionus su ryžiais, mė
sa, cukrum ir drabužiais gon
dolose. Kinijos partija ir vy- 
ėtansybė pasiuntė savo karo avi- 
ariya pašitflcti tuos balionus it? 
joos Sunaikinti

II pas. karo metu šunės buvo i 
masiniai evakuojami iš Angli
jos j Ameriką...

Bazilika buvo pastatyta toje pačioje vietoję,“kur 
šv. Paulius buvo nukankintas ir palaidotas 64-68 m;Ba- 
-zilika buvo pastatyta 385 m. imperatoriaus. Konstanti
no, ir yra antra savo dydžiu Romoje, ■, , :■ <.

Bazilikos vidus yra padalitasį j 5 naves ir turi. 80. 
kolomj; yra 131. 66 metru ilgio, 65 metrus ploSp;.ip;29. 
70 metrų aukščio tai vėlesnio neoklasicizmo ardiitektū- 
rinis -statinys. ■ ; ' ‘ kM —

Matomi 262 popiežių portretai mozaikose;prade
dant -Šv. Petru ir baigiant Jonu .XXIII. ,

Bazilikos vidus —- graži architektūra,-.... .šonuose, ko 
lonų stulpai su apskritu viršaus išgaubimu, lubose. grą
žus šventųjų paveikslas, kairėje it dešinėje;-pusėje 
langai. Priešakyje, centre didysis altorius, o grin’dyš 
šlifuoto gelsvai balto marmuro. Abiejuose šonuose ■ už 
kolonų stovi pastatyti suolai ir šoniniai altoriai.k” , 'i.'J?;

KATAKOMBOS / T
Tai 1 — 4 šimtm. krikščionių laidojimo vieta, visa

da matoma įėjimo vieta iki 250 m. po Kristaus vėliau 
buvo- sujungta i ilgas galerijas, kartais net 5 aukštų,-, pav. 
matome San O-allisto katakombose Romoje. Galerijose 
buvo daromos labai mažos vietos nišos Įdėti lavonams, 
tada buvo uždaromos marmuro gabalais su kukliu . įra
šu. Katakombos įdomios savo primityviu krikščionių 
menu, tai matosi freskuose. i. o ir

SAN CALLISTO KATAKOMBOS ' :
Tai pačios svarbiausios Romoje. Pastatytos 2-ame 

šimtm. Ten buvo laidojami popiežiai. Kiparisų alėja ve
da į mažą bažnyčią, iš kurios nusileidžiama į katakCm- 
bas.’Čia aiškiai matosi popiežių kapai, gvl OėcilĮjos ka^ 
pas papuoštas 7 — 8 šimtm. freskais.

■SAN SEBASTIJONO KATAKOMBA “
Tai 4-rių aukštų galerijos kur yra St. 'Sebastijoną 

kapas. Matosi daugybė senovės krikščionių įrašų apie* 
alegorinius gyvulius, kurių kiekvienas turi savo reikš*

šias katakombas veik visas aplankiau, nes jomisj 
labai domėjausi trumpai jas paminėjęs.

VATIKANO BIBLIOTEKA . - '
- A

Turtingiausia Europoje savo rankraščiais.ar. reto-, 
mis vertingomis knygomis. Sunku būtų įkainuoti tą bib
liotekinę kolekciją, kurią apytikriai mačiau.; ^ixtiiife7* 
salėje kur išstatyti labai reti eksponatai, taip, kurių 
yra IV šimtm. Bibliocidas, šv. Motiejaus evengelija 
(VI šimtm.), 4 egzemplioriai Virgilijaus .raštų (IŪ 
V šimtm.), Cicero rankraščiai (IV šimt), šv. Augusti-? 
no psalmės (VII šimtm.) ir kt. Biblioteka pastoviai rū
pinasi Kardinolų Tarybos paskirti globėjai mirusiųjų 
narių vieton skiriami nauji. .

Dešinėje salėje yra senovės freskų rinkines. įdo
mus yra “Noces Aldobrandines”. . t

(Bug daugiau) a • .

*

žmona ten nedaiyva-n" 
kinonu’. lauro!" 
terų vienodi vardai.

; i.

VISI BIZNIERlAtX

pjijud.no


lijos naujienos
— Rugpiūčio mėnesį užbai- ir kelis antrojo aukšto langus, 

gėmę Windsoro “Aušros” kvar Nukentėjo trys žmonės, iš to 
teto dainų garsuose. Returios skaičiaus viena sužeista mote-i 
grakščios dainininkės, du mu- ris buvo nugabenta į ligoninę, 
zikantai ir 4ų vadovė j Angli- Spalvotieji jau pradeda triukš 
ją atvyko rugpiūčio 21 d. Tos niauti ir Anglijoje ir šiose muš- 
dienos vakare pirmasis kon- tynėse ir plėšimuose 
certas buvo suruoštas Derby- šia reiškėsi jauni negiai. — 
je. Rytojaus dieną išvyko į Lietuvių Sodyboje mirė Jonas 
Nottingham^ ir pamaldų metu Gustaitis, gimęs 1906 m. Vilka 
giedojo JaUnitno Židinyje. Vė- viskio vis. ir aps. Gyvendamas 

Jiau dan ten suruošė koncertą Lietuvoje mėgo dainą ir vai- 
ir vakare dainininkės atvyko »į dybos meną. Pasitraukęs iš tė. 
Londonu. ; ; vynės apsistojo Danijoje. Atvyj

; Londone koncertas buvo su- 'kęs į Angliją ilgesni laik« 
ruoštas rugpiūčio 27 d. Jį ati
darė K Baublys, 
teto dalyvių l 
Centro valdybos pim. B. -Nai-,~ 
nio sveikinimą Anglijos lietu
viams. Programa užsitęsė apie 
2 valandas.- Daugumos dainų ' 

-melodijų autoriai yra okupuo.’”'

□augiau

...... . 4 gy
veno Gloucesteryje. Vėliau, jau į 

J o\ienakvar sulaukSs pensininku amžiaus 
perskaitė PLB Persikėlė i Lietuvių Sodybą. Pa 

laidotas Headley kapinėse.
:— Škotijoje mirė Marija Ma. 

tulionienė, 57 m. amžiaus ir, 
Viktoras Matulevičius, 55 m. 
amžiaus.

* V

ir ivliyiiigai. Ji nuoširdaus bū- 1940. IX. 11. Kaune mirė Pra
du sj lictuv.ška siela, ir meile j I nas Mašiotas (gimė 1863.
mūsų tėvynę Lietuvą, daug čir- XII. 18).
bo aukavos III l’U kongresui. 18.53. IX. 16 Deksiiiskiuose, Gi- 
Manau, kad viena iš visų gabiau-1 
si, n/oširdžiausiai ir sumanin-

■ giausiai dirbo III PLJ kongre- 1867. XI. 18 Velžiuose, Saločių

žų vai, gimė Petras Armi
nas (mirė 1885. 111. 18).

toje Lietuvoje gvveną kompo-’ ‘L • s s> i s 1 Žemaitijos Plateliu ežero vaizdas, žiūrint iš Beržoro pusės. Sejji lietuviai tvirtina, kad Plateliy ežeras yra pats
rudens sąskrydis ir kartu Tau gražiausias visoje Lietuvoje. Žemaitijoje yra daug ežeru, Bet nėra nei vieno, kuris tu rėty tokiais gražiais medžiais, 

čvpntės minčiimns čiervipfi ne.dr®I?is ir krūmais apaugusiu krantus. Plateliu ežero pakraščiu gyventojai gali ištisomis valandomis pasakoti 
sicnipi’ apie ežero vandenį ir į o žuvis. . .

zitoriai. Dalyvavo Lietuvos at 
stovas. V. Balickas, to rajono 
burmistro pavaduotojas ir On 
tania provincijos atstovas. Pa
siklausyti koncerto susirinko 
apie 200 žmonių. Tai kaip on,

buvo suruoštas Londone rugsė 
jo 11 d. Suruošė DBLS Centro 
valdyba. Jis vyko gražioje ir 
erdvioje Bethnal Green rajono

done yra labai mažai. ^aI_yTlV° ?au±’
ninkės pasirinktas dainas išpil 
dė išlavintais balsais, su ža
vinga šypsena ir grakščiais ju
desiais; Jos nuoširdus ačiū.

.Tik labai gaila, kad rengėjai 
. pamiršo lietuvišką vaišingu-1 
mą, kuris po ilgai užsitęsusios! 
programos būtų buvęs labai * 
reikalingas. Dainininkės Lon.|hąmo moterų grupė, vadovau- 
dpne gyveno apie savaitę lai- Jaina E-ainorienės. Jos padai 
ko, bet nebuvo tinkamai supa- navo keletą tautinių dainų ir 

. žindintos šu vietiniais lietu-•. .P?""
viąis. Taigai todėl ir į koncer
tą atsilankė taip mažai žmo 
nių. Londone koncertą ruošė 
PLB D. Britanijos krašto val
dyba. ‘

Rugpiūčio 28 d. koncertavo 
Manchestėryje ir rugsėjo 3 d. 
— Mosende, Škotijoj. Ten dai
nininkės užbaigė savo kelio
nes maršrutą ir sugrįžo j Ka
nadą. i-- ~ - - u,i. ■■ 
. — Rašant apie rugpiūčio m ė 
nėšio įvykius, dar tenka pami Bet pildydama pasižadėjimą, 
hęti ir spalvotųjų suruoštą

‘festivalį. Rugpiūčio 30 Angli
joje buvo- poilsio diena. Tai 
paskutinis5- rugpiūčio mėnesio 
pirmadienis, vadinamas Bank

gas skaičius iš artimų ir toli
mų apylinkių, pavieniai ir eks 
kursijomis suvažiavusių lietu
vių. šventės proga dalyvaus 
sveikino DBLS pirm. J. Alkis. 
Paskaitą skaitė Lietuvos atsto 
vas V. Balickas.

Meninę dalį pradėjo Motting

ko,, bet nebuvo tinkamai supa-

dies melodijų. “Linksmieji bro 
liai” iš Bradfordo juokino pu
bliką. linksmomis dainelėmis, 
iškeldami neigiamus reikšnis.

Suskambėjo akordeonų gar
sai ir su V-sios Tautinių šokių 
šventės plakatais į salę įžengė 
Londono tautinių šokių grupė. 
Jai vadovauja V. Jurienė ir P. 
Senkuvienė, ši grupė tik tą pa
čią dieną po pietų., buvo grįžu
si iš Amerikos ir po sutrukdy
tos kelionės5 dar nepailsėjusi.

atliko dalį šventinės progra
mos. Vadovė y.. Jurienė parei
škė, kad ši; kelionė į Ameriką 
bus didžiausias ir maloniau
sias prisiminimas mūsų gyve-

— Rugsėjo 12 d. pasiekė Lon 
doną liūdna žinia, kad tos die
nos ankstyvą rytą Adelaidėje 
(Australija) mirė kun. Anta
nas Kazlauskas, MIC. Velionis 
buvo' gimęs 1907 m., Žemaiti
joj. 1930 m. baigė Marijonų 
gimnaziją Marijampolėje ir 
ir 1934 m. —(Vytauto D. Uni
versiteto teologijos fakultetą. 
Kunigu įšventintas 193 m. Pra 
džioj buvo vikaru žemaičių 
Kalvarijoje, 1935 m. perkeltas 
į Marijampolę. Ten buvo Ma
rijonų gimnazijos kapelionu, 
Marijampolės parapijos vice- 
klebonu ir klebonu.

Keista Lietuvių Centro Valdybos padėka 
Argentinos Lietuviu Centro metinis narių susirinkimas 

“Laiko” Nr. 587 gegužės 7 diena
Rašo: L. B. SATIS, Argentina

Laikas sekančiai rašo: Arg. Lietuvių Centro Valdyba
■ At^^° ŽOdį ?irm- M Puiku! Pati Liet. Centro val

kus Mičiudas, tylos minute pa- <jyba jr jos pįrm-kas Julius Mi- 
gerbė mirusius narius. Praeitų' Ma neturėjo jėgos padėkoti 
metų protokolą perskaitė p-lė , seselei Ignei uMarijošiūtei) kuri 
S. Tamošiūnaitė, kuris buvo pri- i su didžiausiu pasiryžimu ir pasi
imtas be pataisų. Protokolą pa- aukavimu ni PLJ kongre. 
sirašyti buvo pakviesti .Elena so naudak (Seselė. Igne M. ne- 
Vilčinsfeit^-Ryselienė ir Stasys, ruo§ė vieno Liet. Centro jauni- 
Džiugis,

su didžiausiu pasiryžimu ir pasi-

sirašyti buvo pakviesti Elena

HoEday. Tą dieną spalvotieji nįme. Parodė dovaną, kurią 
Londono ..Notting Hill rajone'mūsų grupei įteikė Britanijos 
suruošė festivalį. Bet jis baigė j— Anglijos lietuvių klubas. Su 
ši - žiauriomis muštynėmis. Iš- sipažinimui ji bus išstatyta 
daužyta daugelio namų in krau Parapijos klubo svetainėje, 
tūrių laigai ir sužeista žmonių. 
Vėliau, kaip jau paaiškėjo iš 
spaudos pranešimų, buvo su- 

’žeįsti 325. policininkai ir 131 Nuskambėjo paskutinieji 
civilis gyventojas. Apgalintas. ” 
3L namas, sužalotos 35 polici.
jos mašinos ir išplėštos 3 krau( lių. Toliau vyko kasdieniniai 
tiivės. Nukentėjo ir Lietuvių šokiai ir šventiškas pasižmonė 
Namai. Išdaužė raštinės, baro.jimas.

Pirm. Julius Mičiudas per-
Į Angliją atvyko 1948 m. ir j skaitė metini balansą 1975 me- 

1954 nu jau buvo paskirtas 
Londono lietuvių parapijos kle 
bonu. Buvo turiningas pamoks 
liniukas, gabus organizatorius, 
visuomenininkas ir ryžtingas 
lietuvis patriotas. Su visais gra 
žiai sugyveno ir visus vienodai 
vertino,- nežiūrėdamas kokiu 

. kas buvo pažiūrų 'ar įsitikini
mų. Joz3arŠo^pagrindas buvo 
Dievas ir tėvynė, religija ir tė 
vynės meilė. Todėl ir žmonės: 
jį mylėjo, kad jis taip gražiai 
mokėjo suderinti tas kilnias 
pareigas, kartu tarnauti Die
vui, tėvynei ir artimui.

Kun. A. Kazlauskas 1962 m. 
iš Londono buvo perkeltas į to 
limąją Adelaidę. Paskutiniai
siais metais sunkiai sirgo ar 
amžinam- poilsiui jį priglaudė 
šaltoji tolimosios [ Australijos

mo, kaip pasakyta -L. G. proko- 
le, kad R. Soliūnaitė ruošė Liet. 
Centro jaunimą) Seselė Igne 
dirbo, aukavos bendrai — visam 
Argentinos Lietuvių kolonijos 
jaunimo sujungimui ir priruoši- 
mui sulig galimybių.

■ Julius Mičiudas, kaip Liet.

Užbaigai mūsų tautinių šo
kių grupė mikliai pašoko 8 tau) žemelė. Lai Aukščiausias Tau 
tinius šokius. . suteikia amžinąją ramybę. 1

Londono lietuvių bažnyčio
je už velionį gedulingos pama' 
dos buvo atlaikytos rugsėjo 
19 d.

— Londone sunkiai serga se 
nosios kartos lietuvė, buvusi

tų, su 108,-204.75 pelnu. Toliau 
•sekretorė S. Tamošiūnaitė per-(? 
skaitė 1975 metų veiklos apžval
gą, kurioj buvo išvardytos visos 
šventės ir parengimai, ypatin
gai HI Pas. Liet. Jaunimo kon-1 Centro valdybos pirm-kas sa- 
greso naudai, koncertas ir jauni
mo vakaras-— pavasario šven
tė. Užbaigiant veiklos apžval
gą,--buvo išreikšta vieša padė
ka visiems j draugijos darbuoto
jams, lietuviškai spaudai, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkui Broniui Nainiui ir 
jos vicepirm. Romui Kasparui 
bei p-lei Rasai šoliūnaitėi, kuri, 
atvykusi iš Chicagos, prisidėjo

prie Lietuvių Centro jaunimo pa
ruošimo m Pasaulio Jaunimo 
kongreso.' Kiek metinis balan
sas, tiek metinė apžvalga buvo 
priimta be jokių pastabų, vi
siems nariams palydint ploji
mais.

šventės garsai ir grupių vado
vėms įteikiamos puokštės gė-'

veikli organizacijų narė A. Lin 
gienė. Linkime stiprybės nuga 
lėti ligos sunkumus.

Z "Vyienietis

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTA! {DOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. _______________________ ___ ______  $8.00rūpinimą. _____________________-____________ ______

Dr.' A.- J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje , $4.00 dabar tik---

Minkštais viršeliais tik 
Dr. A. J. Gussan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europa įspūdžiai. Dabar tik

$3.00
$2.00

$2.00
Galime taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.
i - • - T —, T r,

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli poslapiai, daug nuotraukų.

"Kieti viršeliai $4.00, minkšti —■ $3.00.
Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia do va na alobėjūi, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties rietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

si k čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO,’iLL. 60608
I 732 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

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

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 f2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, ŪL 60608.___

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jazminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykių 

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

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

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas garima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki 
pinigine perlaidų.'

NAUJIENOS-
1739 South Halaled Street, Chicago, ŪL S080S

sui stovykloje Marisa-Iilar, Bs. 
i Aires, ir visoje Arg. Liet, ko
lonijoje.

1 iet. Centro valdyba glaudžiai į 
surišti su okupanto pataikūnu \ 
Ožinsku, vengė padėkos seselei 
Ignei, už jos nuopelnus minėtąją 
kongresui.- ■

Nors tas gan gudriai daroma, 
ikad nusimazgoti savo kaltes bet I ‘ ’ 4j per didelio pasisekimo nėra ir 
nenumatoma. Daugelis supranta 
daromas klaidas, ardant Alos Ta
rybą, kuri per daug metų yra 
gražiai ir sutartinai dirbusi ri
šos Lietuvių kolonijos vienin
gam darbui ir kovojo už Lietu
vos laisvę. Tas kilnus darbas yra 
iki šių dienų su meile ir pasi- 
aukavimu Alos Tarybos tęsia
mas, neatsižvelgiant Į nepalan
kiu elementu norus, troškimus 
trukdyti/ Kiekvienas kilnus, vie
ningas darbas turi priešų. Jų 
turi ir Alos Taryba. Vienybėje 
laimėjimas.

gimė 
(mirė

Anta-

vo talkininkams: PLB pirm-kui 
Nainiui, vicepirmninkui Kaspa
rui ir Rasai šoliūnaitėi išreiškė 
padėką, simpatingai susijungęs 
su okupanto pataikūnu Ožinsku.,

Rugsėjo mėnesio 
svarbesni įvykiai

1873. IX. 1 Krekenavos vai. gi
mė Felicija Borkevičienė 
(mirė 1945).

1850. IX. 4 Papečkiuose 
Petras Kriaučiūnas
1916. I. 20).

1867. IX. 9 Kazliškiuose.
navos vai. gimė prof. Vi. 
Mačys (mirė 1936, II. 12).

1865. IX. 6 rusu valdžia uždrau
dė spausdinti lietuviškas 
knygas lotyniškomis raidė
mis.

1930. IX. 8 Vytauto Didžiojo ka 
rimavimo diena paskirta 
tautos švente.

1944. IX. 8. Vienoje žuvo rašy- 
. tojas Petras Rimkūnas (gi

mė 1913. HI. 14).
1946. IX. 9. Kaselyje mirė Jo

nas Vanagaitis (gimė 1869«

vai. gimė ktm. Kaz. Janė
nas.

1873. XI. IV Rinkimuose, Paši- 
I'cėiuusė, Pumpėnų par. gi-

i mė arkivyskupas Juozapas. 
Skvireckas.

1817. IX. 18-23 įvyko Lietuvių 
Konferencija Vilniuje.

1860. IX. 20 Kuronyse. Pagirių 
vaL gimė prel. AL Damb
rauskas - A. Jakštas (mirė 
1938. II. L).

1869. IX- 20 Maleišiuose, Svė
dasų vai. gimė kun. Juozas 
Tumas - Vaižgantas (mirė 
1833.

1850. IX.
gimė
1902.

1901. IX. 21 Santakoj, Sintautų 
vai. mirė Pr. Vaičaitis (gi
mė 1876.11.10)

1875. XI. 22 (IX.10) Varėnoje 
gimė M. K. Čiurlionis (mi
rė 1911.III. 15/28).

1922. IX. 25 Įvesta Lietuvoje li
to valiuta.

1897. XI.27 Varšuvoje mirė Sil
vestras Gimžauskas (gimė 

1844).
192(5. IX.27 Maskvoje pasirašy

ta preliminarinė nepuolimo 
sutartis su Sovietų Sąjun
ga.

1927. IX. 27 pasirašytas konkor
datas su šv. Sostu.

1867. IX. 28 (X.16) Paragiuose 
gimė Lazdynų Pelėda (mi

rė 1926.HI.14)/
1939. IX. 28 antroje Maskvos su 

tartyje Hitleris ir Lietuvą 
perleido Sovietų Sąjungos 
interesų sferai.

1861. IX. 29 Mosėdžio par. gimė 
arkivyskupas Prancičkus Ka 
revičius (mirė 1944).

1876. IX.29 Seirijuose gimė An
tanas Žmuidzinavičius.

1920. IX.29 prasidėjo taikos de
rybos su lenkais Suvalkuo- 

; se.

IV. 29).
21 žiūriu Gudeliuose
Vincas Pietaris (mirė

Seselė Igne nebuvo susi jungu- 1841.’ XI. 14 Gi penuose Dusetų 
si su Ožinsku ir kitais okupanto 
pataikūnais. Ji dirbo, aukavos • 
ir lietuviška, patrijotine meile,

vai. gimė rašytojas kun.An 
tanas Vienažindis (mirė 
1893. VIII. 18).

-• Afrikos pakrantėse veisia
si velnio žuvis — desal fish. Ji 
turi biaurią, tiesiog gązdinančią 
išvaizdą. Tėvai ją naudoja gąz- 
dinti neklaužadas vaikus.

T aupy Kite 
pas mus

dabar ISTIC
Iheiiil i s llii l a

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 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio nirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSA
SAYINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metada, 1EL. 421-3070

Įrialgoo pletuoM kiemas automobiliams paatatytL
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Jeigu kas į Vilnių negali arba nepajėgia atvažiuoti, tai 
Amerikos lietuvis, atlikęs kelių tūkstančių mylių kelio
nę ir šiai ekskurijai išleidęs didžiausią savo santaupų 
dali, negali su savaisiais pasimatyti, neš iki šio meto ni
šai nuvažiavusiems vis dar neleidžia nuvykti į gyvena-' 
mas lietuvių vietas ir parodyti jiems, kaip jie ten gyvena.

Nuvažiavusieji privalo kiekvieną dieną pasirodyti 
gidams, kad galėtų užregistruoti, kur jie buvo ir ką jie 
veikė. Jie turi teisę atsisakyti vykti į vienąkitą prievar-! 
tinę kelionę, kad galėtų pasilikti Vilniuje ir pasprukti' 
nuo viską matančios akies. Bet jie turi vaidinti sergan-1 
dus, nepajėgiandus dėl blogo maisto ar paįrusių vidu
rių vykti į Trakus arba Pirčiupį. Tiktai ištrukę iš pri
verstinos ekskursijos gali vogčiomis nuvykti į kaimą,

Pcnfiaehe foMynių buk** turi natį naujausią stogą. Teksas milijonieriai pasta
tė astronomą. © Detroito automobiliu gamintojai išgalvojo naujesnį, lengvesnį ir 
stipresnį apdangalą. Jie naudojo pačią stipriausią tefleninę fibra, kuri yra nepapra
stai lengvutė, bet labai stipri. Atrodo, kad teflonas gali būti parankesnis, negu 
brangus astrodomes.

NAUJIENŲ raštinė atdari kasdien, išskyrus sekmadieniui, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

akimis pamatyti, kaip jie gyvena ir kokias viltis turi 
ateičiai . Kad paspruktų į kaimą, reikia atsargių kom-

žinotų” kas kur išvažavo ir su kuo pasimatė. Reikia pa-

Rusas varžtų neatleidžia
Vasaros turistų kelionės jau eina prie pabaigos,

aiškinti viešbutėlio prižiūrėtojui kada ir su kuo pasiima 
tet / { .

Kaiman kelioms valandoms pasprukusieji mano, 
■ kas juos išveža. 

Tuo tarpu budrioji okupanto akis jau iš vakaro žino, 
kas ir kur planuoja išvažiuoti. Jeigu “pabėgėlis” planuo
ja važiuoti į “gėdos nedarančią” vietovę, tai viską ma
tanti akis nieko nematys. Ten jis bus nuvežtas, ten arti
mieji, dažniausiai kolchozų arba kitų įstaigų aukštesni 
preigūnai, svečią nuveš, jį pamyluos'ir tikrai lietuviš
kai pavaišins. Apkraus stalą įvairiausiomis namie augin-

Pavergion Lietuvon dar nuvažiuos viena kita grupelė, 'kad niekas nežln0> kur važjuoja k
bet didieji lietuvių būriai, kurie šią vasarą važinėjo į Vil
nių ir buvo vežiojami po kai kurias turistams leidžiamas 
vietas, jau sugrįžo. Jie prisimena susitikimus su artimai 
siais, kartoja atsisveikinimo žodžių reikšmę, gailisi pa
vergtame krašte paliktų giminaičių ir ... šluostosi aša
ras.

Visi tvirtina, kad šiandien rusų pavergtoje ir ko
munistų išnaudojamoje Lietuvoje jau yra daugiau duo- tomis gėrybėmis ir prašys, kad tiktai jis gertų ir valgy- 
nos ir riebalų; kad jaunimas jau pajėgia padoriau apsi- tų, dažnai patys tik po kūsnelį nukąsdami. Niekas tokio 
rengti ir į žmones išeiti; kad gyvenimas kolchozuose jau iš Vilniaus “ištrūkimo” nematys ir niekas sugrįžusių tu
ne toks sunkus, koks jis buvo pirmaisiais rusu įsiverži-! ristų nekamantinės. ■
mo ir krašto kolchozinimo metais. Jis šiek tiek palengvė
jo ne kolchozų atnešta gerove, žmonių išaugintu derliu
mi ir suimtu vasarojumi, bet tomis keliomis pėdomis že
mės, kurias okupantas, atėmęs iš ūkininkų derlingiau- prjsftaikytj prie naujų gyvenimo sąlygų ir okupanto 
sius laukus, paliko kiekvienam ūkininkui. Kiekvienas 
kolchozo vergas, atlikęs okupanto paskirtą baudžiavą 
kolchoze, skuba namo, kad galėtų prižiūrėti apsodintas 
lysveles, aplaistyti auginama daržoves palesinti apie na
mą besisukinėjančias vištas. Paliktuose aruose lietuviai 
pramoko ne tik pasigaminti visiems metams reikalingų 
daržovių, bet pajėgia užsiauginti po kiaulę, laiko karvę 
ir po dešimtį ar daugiau bisštų. Jeigu ne pačių ūkininkų 
daržai ir sodai apie senus namus, tai visoje Lietuvoje 
šiandien būtų toks pats vargas, koks buvo Antrojo Pa
saulinio karo metu ir jo pabaigoje. i

Parvažiavusieji nori pasigirti, kad šiandien Lietu-- 
voje jau žmonės atskvepia, kad gali atvažiavusius sve
čius priimti ir namie augintomis daržovėmis pavaišinti, 
bet kiekvienas nusiskundžia, kad okupantas, karo pabai
goje uždėtų lietuvių tautai varžtų vis dar neatleidžia. 
Kelionių biurai gali vežioti žmones Į Kaukazą, Ukrai
ną ir Azijos vietas dviem savaitėm, o pavergton Lietu
von rusas teįleidžia tiktai penkiom dienom. Tos penkios 
dienos turi būti praleistos “Gintaro’ viešbutyje arba oku 
panto nurodytose vietose. Vienus okupantas nuveža į 
Trakus, kitiems parodo Kauną, o trečius pavėžioja po 
Vilniaus apylinkes ir Panerius. Nuvažiavusieji gauna

Bet vargas tam turistui, kuris bandys pats iš Vil
niaus pasprukti ir pamatyti, kaip gyvena be žemės ir 
be pastogės gyvenantis jo senas giminaitis, nemokėjęs

įvestos tvarkos. Toks pakeliuje poros. policininkų bus 
sustabdytas, viduryje kelio iki nuogumo iškrėstas, kiek
viena jo siūlė iščiupinėta, jam bus pateikti kaltinimai 
ir nuvežtas tiesiai pas teisėją. Pastarasis pasakys tokį 
pamokslą, kad išrūkti norėjęs niekad daugiau nebandys 
neklausyti okupanto nustatytų taisyklių .ir nebandys 
savo akimis pamatyti, kaip šiandien “tarybinė” Lietuva 
atrodo. Laimė, jeigu toki žingeidų turistą paleis, bet ga
li jį nugabenti į aerodromą, įsodinti' i lėktuvą iš ivvešti 
į Maskvą, kad iš ten pirmuoju sovietų lėktuvu galėtų bū- 

į ti išvežtas į Ameriką.
Okupantas nerodo šiandienės-Lietuvos,- nes jam gė

da užsieniečiams ją parodyti. -Vienam kitam nepavojin- 
kam keleiviui primerkia akį ir leidžia kelioms valandoms 
pamatyti gimines, bet didelei tų'Lietuvon važinėjusių lie 
tuvių buvo uždrausta pąmatyti, kaip šiandien jų gimi
nės gyvena ir neleidžia išsikalbėti apie jų viltis ateity
je geriau susitvarkyti. Okupantas leidžia ukrainiečiams,

J. KLAUSE1K1S

EFRAIMO SEVELOS ROMANAS SU 
*■' LIETUVIŲ DIENŲ PALAIMINIMU

(Tęsinys)
Lietuvių ir žydų santykiai . i
Romane “Truth Is For St- iš keršto įstojo į Sovietų S-gos 

rangers'

nės piktinasi, kad svetimša
liai užėmė net valgomąjį vago 
ną. O valgiai turistams paties 
kiami tokie geri, kokių jokia
me restorane neduodama.

i Turistus rikiuojanti Tama- 
. )ra esanti gerai tam darbui pa

minas žydas Motya the Rabbit ruošta. j, KGB tarnautoja, nors

šiek tiek paliečiami saugumo baudžiamąjį dalini, Įbet feit^foTiį^jTZrs 
lietuvių ir žydų santykiai. Ne kurs naikino lietuvius “miško įjį algų lape feminimas

Genai apsūpinti, ikros pavalkartą yra pasitaikę skaityti žy-. brolius”, 
dų autorių išpuolių, kaltinan-

milicijos uniformos nedėvi,

. . . . . . . 1949 m. Naujienos išspaus-i gę ir baletą pamatę turistai iš
ęių visus lietuvius, visą lietu- djū0 mano rašinį “Lietuviškie vyksta su simpatija socializ- 

, vių tautą dėl žydų šaudymo jj teismai ir jų kova už žydų mui.
Antrojo pasaulinio karo metu teises”. Aprašiau faktus, kaip' Nežiūrint, kad sovietų žmo- 
Lietuvą naciams okupavus. To Vilniaus apygardos teismas,! nes prie turistų neprileidžia- 
kie “en block” kaltiniinai yra nežiūrint vokiečių įsakymais! r"' . , . .
faktais nepagrįsti, neapykan- žydų nužmoginimo, sprendė žy 
tos iššaukti. Effaim Sevela vi- dų žudikų bylas ir kaip kalti- 
sos lietuvių tautos nekaltina, namuosius nubaudė; kaip Vii. 
Rašo, jog vokiečiams Lietuvoje taviškio teismo antstolis Pa- 
žydų žudyti nereikėjo, tą neš- ųgins savo sodyboje slėpė žy- 
varų darbą jiems atliko lietu- dus, kaip nacių pagautas buvo ______
viaj iš policijos batalionų. I įkalintas ir kt Visko čia ne- sugulė į lovą, žydės akis ir žy

Kaip turėjo būti atliktas žy tenka kartoti, tik verta apgai-j dės kraujo turinti Rūta-Rita 
dų naikinimas Lietuvoje, yra lestauti, kad nacių kacete kan Šimkutė su Algiu Maskvos vieš 
vokiečių instrukcijos ir kiti do|kintas Jonas Rimašauskas, su- bučio lovoje dienos metu nak

l rinkęs daug medžiagos, kaip tį išgyvendavo, kadangi nak- 
lietuviai gelbėjo žydus, hesus- ties metu moterim viešbutyje 
pėjo jos knygą išspausdinti; ir į vyrų kambarius neleidžiama 
po jo mirties nebegirdėti, kur įeiti. • . ■
atsidūrė jo archyvas.

Lietuvių tautos daugumą su 
gailesčiu pergyveno žydų žu
dynes, net nacių valdžiai pro
testus pareikšdama.

Kelionėje su turistais
Amerikos lietuviais x | nemokytų moralės, neš ji nege 

Pasitaikė taip, jog . romano resnė būdama ištekėjusį, po 
herojus Algis Požėra iš Mask-j s,jkl° konjako pasiūlanti savo 

.vos grįžo tuo pačiu traukiniu, užpakalį...
kuriuo keliavo Amerikos lietu- (Bus daugiau)
vių grupė. - r Į .---- :—■.___  ■

sos lietuvių tautos nekaltina.

viaj iš policijos batalionų.

mi, Algiui Požėrai pavyksta 
kurį laiką turistų vagone va
žiuoti ir pašnekesius megzti. 
Užsimezga ir “draugystė” su 
Tamara. < r ?

Su reta susitikta moterim ro 
mano herojus Algis Požėra ne

kupaentai surinkti ir 1973 m. 
paskelbti knygoje “Masinės žu 
dynės Lietuvoje”, išspausdin
toje Vilniuje. Yra žinoma, jog 
kur vokiečiai nesurado lietu
vių žydų šaudytojų, tam biau- 
riam darbui jie turėjo pakan 
karnai ir saviškių.

Faktas yra, kad pirmosios 
bolševikų okupacijos metu, 
1940-41 m., tam tikras žydų 
skaičius stojo į NKVD darbų, 
skundė lietuvius- rusams, pa
dėjo vykdyti areštus ir trėmi-, 
mus Sibiran. Bet tokių žydų 
buvo mažuma, tačiau kai kam 
iš lietuvių pakako ir to, kad 
jie kerštu atsisuko prieš visus 
žydus, naciams Lietuvą oku- mi, kaip juos vadovė (gide) grų kunigo dr. Martin Luther

Iki paniekinančios nuogybės 
aprašyta Algio ir Tamaros ly
tinio santykiavimo scena turis 
tų vagone. Tai lyg ir atsiskai- v 
tymas su rusais. Algis pamo
kslauja Tamarai, kad ji kitus

Įdomus vaizdai, -vykęs apra* Hartford, Conn. Prieš kelis 
žymas, kaip turistai - globoja-,metus pietuose nušautojo ne-

• • • e. - _ - — - _ '.I •

gruzinams, kabardinams gimtiniame mieste praleisti pavus. Jie užsidegė kerštu,. Tamara lyg višta viščiukus ri- Kingo tėvas, pakviestas pas Con 
bent 10 dienų, bet lietuvius jis baudžia stipriau, negu ki- kad ir Sevelos romane mil kiuoja ir kaip vietiniai žmo- neetieut gubernatorių (demok- 

” ratų) Ella T. Grasso priešpiečių 
krašte pabūti tiktai penkias dienas. Kitas penkias dienas tarnais žmonėmis. Turime kelti protestą prieš Šitokį žiaų jfohgreso ^pas^igos^amau^^ 
išveža į Rįgą arba Taliną, kad praleistų su visai nepažis- rų akupanto elgesį. ~ |j0 sQnaus bylą būtų bergdžios.

tas pavergtas tautas. Lietuviams jis leidžią pavergtame ratų) Ella T. Grasso priešpiečių

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

RUSIŠKASIS KOMUNIZMAS
IR IŠEIVIŲ VEIKLA

1971 m. gegužės mėn. “Į Laisvę” žurnale tilpo dr. 
A. Maceinos straipsnis “Nuo ko mes bėgome?” šian
dien. po penkerių metų, to strtaipsnio mintys ne tik nė
ra pasenusios, bet pasidariusios dar aktualesnėmis, 
y pa mūsų išeiviškos veiklos vadams bei jų “štabui” 
praregėti...

Ne vien dėl būtinumo panagrinėti man kilo noras 
šį straipsnį skaitytojams sugrąžinti, bet dar ir todėl, 
kad jis šaukiasi papildymo... Pareiškęs savo nuomo
nę atsakyme į klausimą. “Nuo ko mes bėgome?” dr. 
A. Maceina išjudina mus mūsų visų nuosprendžiui: 
Kaip ir prieš ką turėtume pirmiausiai nukreipti sa
vo kovos ginklą, kad atgautame valstybinę nepriklau
somybę jr užsibaigtų okupantų siautėjimas Lietuvoje...

Savo straipsnį “Nuo ko mes bėgome?” autorius 
yra suskirstęs į 4-rias dalis: Šalkauskio nepasitenkini
mas. Banditų gaujos teorija, Iškabos teorija ir Mūsų 
tremtinių elgsena. Ryšium su Šalkauskio nepasitenki
nimu šiame straipsnyje iškyla pačio dr. A. Maceinos 
nepasitenkinimas.

Prof. Šalkauskio nepasitenkinimas

Dr. A. Maceina rašo, kad 1941 m. lapkričio pradžio
je grįžęs iš pirmosios tremties — Berlyno, nekalbėjęs 
su pačiu prof. Šalkauskiu (Šalkauskis mirė 1941 m. 
gruodžio t d ), bet tik iš bičiulių girdėjęs jo nepasi
tenkinimą tais, kurie, 1940 m. Rusijai okupavus Lie
tuvą, pasitraukė i užsieni. Cituoju: “Lietuvių kultūra,

kaip aiškiai vakarietiškoji, esanti žymiai aukštesnė 
už rusų kultūrą. Todėl sovietų okupacija nesudaranti 
kultūrinio pavojaus. Lietuviai intelektualai esą pra
našesni už rusus ir todėl sugebėsią jiems atsispirti ir 
juos gal net pralenkti. Kam tad trauktis iš krašto? 
Priešingai, reikia jame likti ir veikti anuo kultūriniu 
pranašumu, kovojant su rusų kultūros įtaka. Kas pasi
traukia, mažina kultūrines lietuvių jėgas ir tuo pačiu 
silpnina aną kovą.”

Be to, straipsnio autorius tvirtina, kad prof. Šal
kauskio pažiūrą tada rėmė ir Stalino tautybių politi
ka. “Būdamas nerusas Stalinas teikė atskirų respub 
likų kultūrom liek laisvės, jog rusai, atsikėlę į neru- 
siškas sritis, turėjo priimti šių sričių kalbą in net gy
venseną, vadinasi, greičiau patys nurusėti, negu ki
tas surusinti. ” Dr. A. Maceina sutinka su prof. Šal
kauskio teigimu tik dėl lietuvių kultūros pranašumo 
ryšium su rusų kultūra.

Toliau jis prieštarauja sakydamas, kad jei 1940 
metų okupacija būtų buvusi tiktai rusų okupacija, ka
žin an kas nors iš lietuvių itelektualų būtų bėgę nuo 
rusų, kad Šalkauskis pamiršo arba bent permažai rei
kšmės teikė faktui, kad šie Lietuvą užėmusieji rusai 
yra sykiu ir komunistai. Jis rašo:” 1940 metAis Lietu
von n įžygiavęs rusas jau nebebuvo caro laikų rusas, 
su kuriuo Šalkauskis turėjo reikalų ir kurio kultūrą 
jis piršo Lietuvai kaip vieną iš tautinės sintezės pra
dų. Stalino rusas jau buvo komunistas, vadinasi, ap
spręstas tam tikros ideologijos, kuri pati savaime, tie
sa, nenaifcina tautinių savybių (plg. šūkį “socialisti
nis tarinys ir tautinė forma”), tačiau jas lenkia ko
munizmo tikslam. Stalino teikia kultūrinė laisvė ats
kirom tautinėm respublikom buvo ne kas kita, kaip 
laisvė virsti ir likti ištikimam komunistiniam princi

pam. Kur šios ištikimybės stiko arba kur ji buvo įta
riama, ten jokia kultūrinė kūryba negelbėjo. Tai pa
tyrė mūsų tauta 1941 m. birželio mėn., kai dešimtys 
tūkstanių mūsų tautiečių buvo ištremti Sibiran kaip 
tik dėl jų komunistinės neištikimybės”.

Tai, štai, jums išeivijos kultūrininkai, atsakymas! 
Šias dr. Maceinos mintis gana stipriai paremia: rėžis. 
Jurašos, dail. Žiliaus, muz. Jurgučio ir kt iš okupuotos 
Lietuvos pasitraukimas. Jeigu jų kultūrinė kūryba ne 
gelbėjo krašto ribose, tai kaip ji gali būti ginklu prieš 
okupantą už to krašto ribų? Būtų garbingiau, jei išei
vijos kultūrininkai neliptų politiniams veikėjams ant 
kulnų ir nerinktų pinigų kultūriniams reikalams kaip 
Lietuvos išlaisvinimui ..

Dr. A. Maceina rašo: “Komunizmo pirmenybę ry
šium su tautine kultūra lietuviai aiškiai pajuto 1940 
— 41 m. okupacijos eigoje ir todėl, artėjant,naujai 
sovietų okupacijai 1944 m., jau dešimtimis tūkstančių 
paliko savo kraštą.” Jis sako, kad būtų dar daugiau 
antrosios okupacijos tremties dalyvių, jei nebūtų gruo- 
džiamasi klaidinga viltimi, jog sąjungininkai neleis 
Sovietų Sąjungai nešti komunizmo net iki Elbės kran
tų. Tą patį priekaištą dr. Maceina padaro ir vakarie
čiams, kad ir jie galvojo visų pirma turį reikalo su 
rusais, n ne su komunistais. Jis rašo: “Apie,dešimtys 
tūkstančių buvo betgi — prisipažinkime atvirai ‘bai 
lesni’ ir todėl hėgo ne nuo rusų, bet nuo komunistų, 
nes jie jau, buvo komunizmą pažinę vienerių metų 
(19401-41) siautėjime". ». < į - .:

Kodėl dr. Maceina skiria rusą nuo komunisto? Juk 
šis rusų komunizmas yra rusų daugumos ideologija 
(jų pačių pažiūrų, idėjų, vaizdinių, sąvokų sistema), 
o ne kurdo* kitos tautos jiems primesta. Kaip galima 
skirti nuo žmogaus jo paties galvoseną ?- (Bus-daugiau.

J. VENCLOVA
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ir jų ryšys su lietuviais
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Flin Flono miesto centrinė gatvė Main Street

DR. K. G. BALUKAS 
AKUiERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

TELEF. FR 8-3229

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES, 
IR GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS.

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
' '2434 WEST 71st STREET 

Ofisas: HEmlockz 4-5849 
Kezid. ’ 388-2233 

' ' OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ir<ketvirtačL 1—7 vaL, 
antrad.. penktaienį nuo 1—5, tree. 

-/ ir šeštad. tiktai susitarus.

D IL PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S.Manheim Rd.,Westchester, Iii.
VALANDOS: 3—9 darbo'dienomis 

kas- antrą šeštadieni 8—3 vai. 
-Tek: 562*2/27 arba 562-1728

7 REZ;: GI 8-0873
DR. Vy .bzifeLLN -taSĮN AS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHmURGiJA 
6132 $0. Kedrie Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
siųėina~škambmti Ml 3-OuOI.

: . Telef. BE 3-5b93

DR. A. B. GLEVECKAS 
GY D Y TOJ AS IR. CHIRURGAS 
cSPeCYALYBĖ AKIŲ LIGOS .7 

lWcf Street , -
Valandos pagal susitarimu

DR Y. A. V. JUČAS
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N, .WESTERN ave.

‘ 5214 N. WESTERN AVE. 
Tėlefenas atsakomas 12 vai.

ir

BASO DR. A. J. GUSENAS

BLOGA MITYBA - LIGAS GAMINA I
Gera mityba yra svarbu ne koneveikti cheminių nuodin- 

tik augantiems vaikams, bet* 
ir suaugusiems žmonėms gerai 
sveikatai išlaikyti.

Dažnai būna, kad žmogus, 
tik apsenęs in sutraiškinęs sa 
vo sveikatą, pradeda ją saugo 
ti, kokių valgių ir gėralų veng 
Ii, kiek ir ko valgyti! Nūdien 
žmonės daugiausia valgo minkš 
tus valgius, dažniausiai iš skat 
dinių, nes juos reikia mažai 
kramtyti.

Dantys ir jų dantenos netu
ri progos atlikti savo paskir
ties — pasimasažuoti. Užtai ir 
kartozinizmas greit prie dan
tų prisistato ir juos išpūdo.
Nuo konservuoto maisto, mai 

šyto su įvairiais prezervais, 
kaip benzoine rūkštimi, aceta- 
nelidu, švino ir arseniko drus
komis ir jų dujų masiniu, var
tojamu maistui nuo gedimo 
apsaugoti, nuo tokių nuodų 
— žmogaus vidurių mašineri
ja daug nukenčia, ją pažeidžia, 
sutraiško, o žmogų pastumia į 
didesnį ligoms glėbį.

Nuo maisto nemalimo skran 
dyj’e formuojasi gazai, : ~ '
mas, o nuo to anksčiau ar vė
liau prasideda skauduliųkų 
(uleerių) montaviniasis, kurie 

pusamžio

Ofiso; HL: HE 4-U18
Rszidoncijos: PR 6-98GI

DR. J. MtSKAUSKAS j
r GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 

2454 WEST 7Ist STREET
VALANDOS: Pirmadieniais, antradie

niais. . ketvirtadieniais ir penkta- 
/dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta,

DR. FRANK ritelėj
0PT0M6TRJSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

, “contact lenses ’.
val. pagal susitarimą. .Uždaryta treč.

DR. LEONAS SENUTIS
* INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS chirurgija
2656 WEST 63rd STREET

VaL; amjad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso tel«f.: 776-2880 
? Nlėf.; 44G-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

tondra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofiaaa: 1652 WEST 59th STREET 

Tab PR 8-1223
OFISO VAL.; pirnu antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 Ir 6-8 vaL vak. Seštadie- 
niaia 2-4 vaL po pietų ir kitu taiku 

pagal susitarimą.

būna labai įkyrus 
žmogui, o uleerių negydant, 
jie pavirsta vėžiu.

Vidurių nemalimo pradžios 
reikia ieškoti ’ netinkamame 
maiste ir būde, kaip jis paga
minamas ir suvartojamas. Ne 
retai būna pervirtas, perkep- 
tas, praranda vitaminus; mine 
ralus ir kitas maisto dalis. 
Toks maistas esti bevertis, o 
skrandžiui būna sunku jį su
malti ir įsisavinti. Geram vidų 
rių virškinimui būtina dau
giai!' 'vaTgyti 4t5pesmu^; šiurkš
tesnių maisto derinių. Kvieti
nės, ruginės duonos, o.mažiau 
saldžių valgių ir baltos ' dud-; 
nos. Kas rytas prieš valgį rei
kia po stiklinę šilto vandens 
išgerti. Už tai skrandis dėkui 
pasakys.

Būtina .valgyti daug daržo
vių, vaisių, nes juose yra visas 
tas maistingumas, kuris žmo
gaus mašinerijai' kasdien rei
kia iš mitybos gauti. Slyvos, vy
nuogės, obuoliai, žirniai ir pu-, 
pos turi labai daug naudingų' 
viduriams skysčių ir druskų. 
Jos yra geras vidurinains to
nikas. .

Neretai būna, kad pusamžis- 
žmogus daugiau nukenčia nuo 
vidurių organų paįrimo, įdegi 
mo.
Beje, nūdien kraujo apytakos 

sistemos ligos užinla gausią 
vieta. Jos sutraiško širdies du
reles, audinius, pagamina ate-; 
riosklerozę, cukraligę, pažei
džia jaknas, o taipgi susimon 
tuoja daugis ir kitų Įvairių: li
gų; kurios žmogų-ir iš šios pla 
netos išvaro jaunatvėje.

Gydytojų atlikti tyrimai ro
do, kad mažiau civilizuotos 
gentys nebeseriga tike daug 
įvairiomis, nepagydomomis li
gomis. Gal bus dėl to, kad jos 
minta daugiau naturališku 
maistu, kurio deriniai nėr su

gųjų konservų. j
Šiandien civilizuotieji, kul

tūringieji žmonės minta mo
derniai pagamintu maistu, ku
rio deriniai yra cheminių kon-' 
servų sužaloti. Neveltui jie ir 
serga, ne tik vėžio ir širdies li
gomis, bet iri visomis kitomis,' 
kurioms kovoti nebeturi jėgų, 
atsparumo. z - j

Galima pasakyti, jog veik 
didžiuma ligų prasideda tik 
nuo sužalotos mitybos ir ne-! 
tinkamo jos naudojimo.

Tačiau reikia ligų vengti; 
nesvarbu, kokio pobūdžio jos 
bebūtų. Reikia daugiau atsargu • I
mo su parinkimu mitybos de
rinių, . o tuomet bus sveikiau 
vidurių virškinimo mašineri- 
Jai!

PRAĖJUSĮ SAVATGALI 
CHICAGO! 7 NUŽUDYTI

Praėjusį savaitgalį Chicago j e 
ne savo mirtimi mirė 7 žmonės, 
iš jų 6 buvo nužudyti ir vienas 
užpuolikas buvo nušautas besi-'°“1 P“»no?
ginančio saliūnininko. Užpuoli- P"*“,

- . kas šovė j saliūninmk,. bet ne- nebesugaudo? Gal senatve ma 
^■Įpataikė; saliūnininkas pataikė ■» Proto Pa^as dusina?

užpuoliką 5 kartus. . j Aš ir kiti man lygus lietuviai 
Sekmadienio rytą rastas už- mokėmės kalbos bei rašybos iš 

galvyje ties 5508 N. Wayne St., Basanavičiaus, iš dr. Vinco 
58 dūriais subadytas imigran- Kudirkos, iš dėdės šerno, iš Jo 
tas Segundo Meza iš Ecuadoro no Jablonskio — dabar su to- 

’ su dideliu pelių Įsmeigtu kruti- kia kalba bei Tašyta nepasiro 
nėję. dyk 1 Mūsų išmoktoji kalba

Miesto pietinėje dalyje 43 me bei rašyba netinka, nes nei ži- 
tų vyras pasmaugė savo 38 me- nutės, nei apgarsinimo parašy 

muil Praeis, dar metai kiti, 
vargu beįliksini savo vardą — 
pavardę pasirašę.

A, tie 'kalbos taisytojai. 
Tie svetimų minčių kritikai ir 
komanduoto jai — maldauju 
dievų, kad jų Regėjimą palai-

Skaitytoju Balsai
Esu senas■ Naujienų skaity

tojas, bet paskutiniais metais 
pradedu mažiau ir mažiau šį 
laikraštį bepažinti. Man rodosi 
perdaug naujovių, perdaug kri 
tikos, perdaug pastabų — prie 
kabių prie rašybos, prie kal
bos ir prie svetimų minčių, ten 
prirašoma. Jau nebegaliu būti 
tikras ar aš pats teisingai gal

SUSIRINKIMU

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Vilką darykit* su maita". — 1 Kor. 16:14.
Dievas yra pats užuojautos ir meilės šaltinis. Šventajame Rašte pasa

kyta: “Dievas yra meilė”. Todėl visi Dievo’ vaikeliai turi būti jam panašūs 
ir mylėti vieni kitus. Apaštalas Povilas sako: “Kas pasilieka meilėje, pa
silieka Dievuje ir Dievas jame”. Kai tikrųjų Kristaus pasekėjų tikėjimas su
stiprėja, tada ir ją meilė padaugėja. Jų sprendimas irgi pasidaro teisinges
nis, nes Dievas duoda jiems sveiko proto ir meilės dvasios. Apaštalas Jo
nas sako: “Dievo meilė pasirodo mums tuo, kad Dievas atsiuntė į pasauli 
savo rienginrį Sūnų, kad mes gyventumėm per jį. Jei tad Dievas mus taip 
mylėjo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus”. (1 Jono 4:9, 10) Todėl mums 
duotasis patarimas yra nemylėti vien tik žodžiais, bet gerais ir pagelbingais 
darbais.

Viri žino, kad mirtis yra žiauri ir paliažla kiekvieną. Bot kur yra mL 
rurioji? I tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

šv. Pranciškaus Seserų 1-mas sky-‘ 
rius rengia Bunco žaidimus šeštadie
nį, rugsėjo 25 dieną 1:00 vai. popiet. 
3345 S. Morgan SL Auka $1.00 as
meniui. Bus gerų dovanų ir kavutė 
po žaidimu. Visus kviečia kamisija 
ir valdyba.

Rožė Didžgalvienė, rast

ginis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 26 čL. 1:00 vai. popiet Jono 
Stitiliaus salėje, 4346 So. California 
Ave. Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug reikalų aptarti. Bus ir 
vaišės.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
► ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
} Aparatai - Protezai. Meu. Bau 
' dažai. Speciali pagalba Kojom.
i (Arch Support*) ir L t.

U50 West 63rd St., Chicago III. 60629 
TeUfa PRospect 6-5C84

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausi

piu papuošimui fr yezonfnės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT? > VT < AS)

DAUBARU SONUS

5575 So Hirltm A*K — 586-1220

RENKITE TUOS BiZNfERftTS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

dų amžiaus žmoną.
Ruben Kucis ’ 901 Club taver

nos, 901 W. 36111St., savininkas 
šeštadienio Paktį iš tavernos iš 
vaiė girtą klientą Jerry Dris
coll, kurs netrukus grįžo šautu 
vu nešinąs ir vieną širvį palei
do į. Kucį, bet nepataikė. Kuris 
•pasilenkęs ištraukėt iš- * pastalės- - ^tiprj.'bėjeį, kadi ilgą am-
revolverį pataikė'į Driscoll pen- ž^lĮ jiems duotų.
kis šuvius. .. - I Ir nieko nepadarysi... Daban

šeštadienį prie Jewel maisto laikai, tokios 1------------
krautuvės 8330 S. King Drive 
rasta sumušta ir, nušauta neg
rė moteris. Prie namų 6101 So. 
Yale nušautas Otis Cyrus, 51.;
Suimtas jo žudikas Johny Wil-1 
son, artimas kaimynas, kurs su 
siginčijęs su Cyrus išėmė iš ki
šenės šaudyklę ir trimis su-, 
viais jį nudėjo. Panašiomis prie 
žastimis nužudyti likusieji iš 
septynerių.

Vaikų unija Australijoj
SY'DNĖY, Australija. — Vfe 

nas 16 metų amžiaus mokyk
los mokinys, Patrick Fair su 
800 savo bendradarbių para
šais įteikė Au^ rali jos parla
mentui peticiją, kur gresia už 
sidarymu Ccdonald© daug mi
lijoniniam ’hambųrgėrių ūžkan 
dinių grandinės bizniui visoje 
Australijoje. Visas McDonaTdo 
bizniui pavojus gludi ar nepil
namečiai jaunuoliai, dirbantie 
ji po kelėla valandų (nepilnų 
laiką) bus įpareigoti stoti į 
darbo uniją.

Australijos Darbo Unija, nu 
rodydama kad McDonaldo už 
kandičse vaikai yra mažai ap
mokami ir išnaudojami, nori 
juos įtraukti į uniją. Palrickk 
Fair, 15 metų amžiaus dirban
tis daliną laiką vienoje McDo- 
naMo hainburginėje, - septy
nių mokinių delegacija atvy
ko Į parlamentą su protestu 
— peticija, kad jo grnpė nori 
steigti savo uniją;

Netikslios alyvos 
kainų taisyklės

WASHINGTONAS. — Fede
ralinė energijos administracija 
paskelbdbma neaiškias alyvos 
kainoms nustatyti taisykles 1975 
metams suteikė ayvos bendro
vėms galimybę išlupti iš vartojo- 
ją $1.3 biL daugiaa.- Dabar fe
deralinė energijos administraci
ja nežino kas daryti, bet mano, 
kad tuos 13 bil. del. reikėtų pa
likti bendrovių kišenėje, kadan
gi toks “apsirikimas" Įvyko dėl 
administracijos kaltės.

Rožė Didžgalvienė, rast. 
.VIENUOŪAI AMERIKOJE , 

INDORSAVO JIM CARTER j 

Nepaisant visokių priešrinki
minių kalbų apie abortus ir tuo 
klausimu demokratų nusista
tymo, Nacionalinės Amerikos 
Koalicijos 24 narių taryba nu- ( 
tarė indorsuoti kandidatą į pre
zidentas sen. Jimmy Carterį ir Į 
viceprezidentus sen. Walter 
Mandale. Jungtinėse Valstybė
se yra 130,000 vienuolių.

• Pirmieji Amerikos koloni
stai turėjo mokėti daugelį da
lykų. Toks buvo dr. Theodore 
Koester, kartu su kitais nauja
kuriais apsigyvenęs New Braun 
fels, Texas. Jis buvo ne tik gy
dytojas, bet ir kepėjas, taip pat

T-«m

TĖVAS R SONUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTfi TUTOMOBILIAMS PASTATYTI
__________________________________ „ ......„ . -

Laidotovin Direktoriai

loki laikai, tokios nuotaikos’ vaistininkas.
apkrėsti žmones. Mes, senieji, - — -= ------
būkim patenkinti, jei savo kai, trumpą pastabėlę išspausdin- 
ba pamatom laikraštyje nors tą. Juozas Šmotelis

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4505-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

GEORGE J. CHERNAUCKAS (Chernak)
Gyv. 1424 S. 50th Avev Cicero, IU.

Mirė 1976 m. rugsėjo 20 d., 7:30 vai. vak., sulaukęs 92 metu am
žiaus. Gimęs Lietuvoje.

. ■ ' - ' ‘ JT •’ Z

Paliko nuliūdę: duktė Florence Devience, sūnus Kaymond. 
žmona. Frances, 6 anūkai, 9 proanūkai ir kiti giminės, draugai bei 
žistami.-Velionis'buvo tėvas mirusių Edward ir Joseph, ir brolis 
rusių Vinco ir Kazimiero Chernauskų. .

Priklausė Cicero Eagles ir CTA Union Division 24. Velionis 
bo daugeli metų Vance Funeral Home.

L Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje. 1424 S. 50th Avė., Cicero. BJ.

Penktadienį, rugsėjo 24 dieną, 9:00 vaL ryto bus lydimas iš kop
lyčios i §v. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Queen of Heaven Mausoleum.

Visi a. a. GEORGE CHERNAUCKO giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

JO 
pa- 
mi-

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnus, anūkai, proanūkei.

Laidotuvių Direktorė Jean Vance. Tel. 652-5245.

GERI/U S LA DOVANA 
pMftriv o*cmk»« Wok>e
MES GRĮŽTAME, (domūs jaunu dienų

1

RIMTĄ KM G A
»r lentytę.

Aleksandras Pakalnilkis, 
atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. B67 psl. Kaina $5.

A. Pakalni^TH, METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskira- 

| 12 dalių, 
r / Vr. KWyi Grtnruh, 

žiais viriehata.
Prof. Vocl. 5ENŲJV UETUVliKŲ KNYGŲ ISTO^

RIJA, I <Jalis. 2U8 p*U jnste — vn
♦ekais $2,0U, 11 dalis. 225 psU — *3,00 minką 
tais rfrieliau .. ......... .................................. -- n.OO

Henrikai Tomei — TamaUvikas, LIETUVI5KASIŠ PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis Ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

P. Keiiūnas, TARP tALSVŲ PALAPINIŲ, trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina 53/

Jonine Narūne, TR'JS IR VIENA, jaoRystes ■r*iffinnrnh.i
170 p«L ......... .................. . ......_L.. ..

m.. Gud*li*, POVIUKS MYLiPRIS KiagrWiJo* bruotAl 
pusi Apia! ___—...------------- ---------

Kny<ax uMkkatrt rcik<« pridėti 25 et ps«o išlaidom* 

NAUJIENOS,

1739 S. Haleted Sl, Chicago, UL 6O6OM. — TeL HA 1-6100

296 psl.. kaina $5 
ATSIMINIMAI IR MINTYS.

336 psl Kama $600.
11 Loii»ėA Gra 

MmVlais vers *5.00

V3.00

■*-~o

23’<

H(

4
v

-

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

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
.,. ■ ' - — - ■ ' ' -r

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
hrektorių

Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. L1TUANTCA AVENUE. I’hone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ui. Phone: OLyrtipic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. L1TUAN1CA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

' STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlnrinia 7-6672

y 11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410
I

P. J. RIDIKAS
SJLM So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

| — KALU’^MOS CHICAGO 1. ILL— Thursday, September 23 1976
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Programą Išpildys ir šok jams ; ‘
gros neuliitianų orkestras, vau. 
Algio .Modesto, o dainuos Irena 
^Vl et*
Veiks užkandinė ir baras. Sta- i ^NUOMOJAMAS 4% kamb. butas 

!ai (10 asm.) ; uzsakonn telefJ^ šilunia gera apyUnkėJ
92«>-003o, o, susi mokama pde--• -• ~ . -------- 1
įėjimo. >

daug”. Dėkui už laišką, anksty i Visi kviečiami, ypač jaunimas, 
bą prenumeratos pratęsimą ir nuotaikingai ir linksmai pralei- 
už $14 auka.

— Juozas F. Gribauskas, Eu- , 
gene H.Pietkiewicz ir Rose Piet, Sovietų karo jėgos stiprėja 
kiewicz sudaro Lietuvių Taupy Londonas, Anglija. Britų 
mo B-vių Illinois Lygos meti-, aviacijos vicemaršalas Stew

, .... n’° banketo Ruošos komitetą. aių Menaul tvirtina, kad už de-
Yorkville, III., išvyko į Phoenix,' Banketas įvyks rugsėjo 25 d. Jjnities metų sovietų karo jė-

_  Juozas Matijošaitis mirė ko dabar negaliu padėti, bei la- 
Long Beach U- bai džiaugiuosi, kad jų beveik 

ilgos ir sunkios Ii- kas dieną hoi's po vieną alsinau 
”e da. Jeigu jų buvo vasarą, tai 

priklausė Valstiečių liau- dvigubai ar net trigugai atsiras 
rudenį ir žiemą, nes Naujienos 
geras laikraštis, o dar jų neskai 
tančių gerų lietuvių yra labai

— j goninė je po
i gos, sulaukęs gilios senatvės.V 
'lionis j *•'.... A i:-..
dininkų ir kitoms organizaci
joms, rėmė bendruosius darbus 
ir spaudą, buvo demokratinio 

, nusistatymo patriotas.
— Gen. Stasys Raštikis, gyv. 

Californijos valstijoje, rugsėjo 
pradėjo 81-mus amžiaus

WHtInG ING3NERAL 
.. = N w • m ę t

— V. Rutkauskas, Toronto, 
Ont, Canada, platininio vajaus j 
proga susipažino su Naujieno
mis ir jas užsisakė vienerienis 
metams. Dėkui už dėmesį, dė-| 
kui jo draugams, kurie rėk o-1 
mendavo jas ir padarė teigia-j j 
ma įtaką. Vajaus proga Naujie- ‘nie(Us. 
nos vra siunčiamos susipažini- w .v rr .’ ... — Ignas Podėlis is Kenoshosmui 2 savaites nemokamai pa-| . . _ . , n. . . j * ’žiemos metui įsvvko į St.Petersgal gautus pageidavimus arba • -.... ... j. burg, hla, Ema lierggruen isskaitytojų atsiųstus galimų pre , 
numeratorių adresus. Visi skai i . . , Y'Arizonoj. Jonas Lengvinas is

Teirautis po 3 v. popiet. Tel. 376-8956
REAU ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemi — Pardavimui
REAL ESTAT€ *08 SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

sti vakarą -(Pr.)
t~ '■ -^n . ■ ■ ..'!=

[SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖSIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

nio banketo Ruošos komitetą. ar( Menaul tvirtina, kad už de-

tvtojai prašomi remti Aaupe- . ?.
nas ir jas platinti, visi lietuviai' 
kviečiami atkreipi savo asme
nišką dėmesį Į Naujienas, gerai ■ 
su jomis susipažinti ir pareikš-) 
ti savo asmenišką nuomonę jas 
užsakant.

— Algimantas žemaitaitis pa 
kviestas režisuoti G.Puccini ope 
ra Madam Butterfly, kurią sta 
to Los Angeles Tarptautinis 
Operos Ansamblis. Pastatymai 
bus spalio 15—17 d. Immacu
late Heart kolegijoje.

i Parko apylinkę, o vėliau vyks Į 
lSt. Petersburg, Fla.

— Leo J. Schultz, South Pasa
dena, Cal.„ atsiuntė $40 ir tokį 
laišką: “Skaitau Naujienas nuo 
pat pirmutinio jų numerio ir ne 
buvau su jomis atsiskyręs. Čia 
rasite ir mažą auką dėl Mašinų 
fondo. Californijoj senesniems 
žmonėms gerai gyventi ir gėrė
tis ilgu gyvenimu, džiaugtis mū: 
sų tautiečių gerais darbais ir at 
siekimais, gera spauda. Tik 

Įjums dėl naujų skaitytojų nie-

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu jdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės 
vadovaujama lietuviška Įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE ‘
6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706

Tel. 813—36/-1/91 dieną arba 813—360-0744 vakare. .

Ridge Country klube. Bus prista gQS ggjj Įjįįj tokios galingos, 
tyta naujoji Lygos valdyba. Vie kad laisvasis pasaulis gali pra 
tas r£zeryupti_St. Anthony Tau norą prieš rusus ^kbvoti

Britų aviacijosjvadas* yra įsi 
tikinęs, kad .rusai skiria ^nepa
prastai didelei sumas karo rei 
kalams. Lakūno -Belenkos at 
neštas lėktuvas rodo, kad ru- 
sai daro pažangą karo srityje 
ir ginkluojasi be.jokios_ątodai 
ros.

Vakarai, apmigdyti detentės 
politiką, nekreipia dėmesio j 
naują karo techniką, -tuo tar- 

Į pu ne-tik sovietų vadai, bet’ir 
vyriausybė tam tikslui skiria 
dideles sumas.; - •

Gyventojų aprūpinimas pa
grindiniais dalykais jiems vi
sai neberūpi Jeigu- laisvasis 
pasaulis >ir toliau tebesnūdu-

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE - ’
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2T37”' 

3333 So. Halsted ct, Chicago, IIĮ 60608. — TeL 254-3320 
V. VALANT I NAS

pynio b-vėje, 1447 So. .49 Ct., 
Cicero.

— V. Kudirka iš Marquette 
Parko, pratęsdamas prenume
ratą, savo gerus linkėjimus at
lydėjo $5 dovana. Tose apylin
kės tautietis užsisakė Naujienas 
3 mėn. tinkamesniam susipaži-' 
nimui, todėl pavardės prašė ne' 
minėti. Dėkui už paramą ir už’ 
dėmesį.

— Kristijono Donelaičio pra
dinė ir aukštesnioji Chicagos li
tuanistinė mokykla š. m. rugsė-. 
jo 18 d. pradėjo mokslo metus. 
Kas iki šiol neužsįregistravo, 
dar ne per vėlu tai padaryti.Mo- 
kinius galima registruoti šešta
dieniais, nuo 9 vai. ryto iki Iv.. . . v 
p. p. Francis McKay mokyklos ^s’ J? _^-jd.e^bes„' 
raštinėje, kampas Fairfield ir 
69 gatvė, Chicago, Illinois. . .1

— S.-L...A. 134M.OS Moterų^ 
Kuopos kortų ir bunco žaidi-] 
mas įvyks š. m. sekmadieni, j 
spalio 3 d.

* • if . . < fa ■ * ' -

Lietuviu Jcalbc Nūdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1 00 v. popiet. — šeštadieni ir 

; sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef,: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
Cermak Roa<’ Chicago O’ Virginia 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS. - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI

las
būti vėlu, tvirtina marša

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI .

Su legališkomis formomis J
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis — $3.50.
. Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S.į 
Halsted St., Chicago Hl. 60608.

Į VISŲ RŪŠIŲ DK4UD1MO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
'. . . INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-22

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

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

PELNINGAS investavimas — tri
jų _ n part m, mcd ir biznio -patalpa. 
Žemi taksai. Brighton Parke.

Insurance. Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-787?

.. Budraitis Realty Co...
PIRKSIT — PARDUOSIT 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

133-TA IR ARCHER AVĖ.
TeL 257-5861

Rodezijos vadai 
sutinka tartis

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

11*131

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie- 

. . . . , „ kuomet nebijojo ir nebijo kon-
ta daug puikių dovanų ir vai- kitų kraštų juodžių vadais. Jis: frohtacijbs, nors dabar daug 

kas nori Įvesti; madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie,- 
siems .... . . ,

’i 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 kiėkrienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity- 
tdjus/

cs s. m. sekmadieni,
. Dariaus-Girėno salėj J Salisbury, Rodezija. — Iki 

4416 S. Wstern Ave., 2:00 vai. šio meto -Redežijos premjeras 
P- P- Įėjimas $1?25. Bus išdalin- Ian Smith’ iienorėjo tartis su

sės. Valdyba kviečia visus gau- tvirtino, kad Rodezija leis juo
džiams prieiti prie krašto ad-šiai dalyvauti. (Pr.)

— Estradinės muzikos kon- ministracijos reikalų, bet vis- 
certą — šokius rengia Korp! kas privalo erti nustatytu kę- 
Neo-Lithuanijos Chicagos pa- bu, juodžiai’ privalo būti ad- 
dalinys, š. m. rugsėjo 25 d. (še- 'ministracijai, paruošti, 
štadienį) 8 vai. vak. Jaunimo 
Centre.

Vakar prerifjefas Smith pa. 
reiškė, kad jiį priėmęs- atvež- 

. - 5;'. '

Naujienoms reikalingas

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

Jauną vyrą ar moterj .apmokysime'šio amar 
to. Darbo valandomis informacijų prašome 
kreiptis šiuo telefonu: - -f k

HA 1-6100. 'mk

Wnn
NAUJIENOMS šiemet snėto SO.metn Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

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

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

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grapes, jų bendras Institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuzija 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 Naujiena vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
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
tuvišku reikalų renesse*.
KAINUOJA: Chlcaęo|» Ir Kanadoj metams — $30.00, pusti metų — $1«.00,j 

trims men. — $850, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14-00, vienam mėn. — $230. Užsieniu©- 
m _  S31.00 matams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų, rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA
__ Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1889-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
ŠIO. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. j .

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 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. i •' -V

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, TIL 60608

tą_ sekretoriaus -Kisingerio pla- 
jią -ir imsisriJriemonių vykdyti. 
Kisingeris pranešė; kad Rode- 
zijos rwriausvbei duodami du 
meta^kad. galėtų paruošti kraš 
,'tą naujai administracijai. Ki
singeris prižadėjo padėti ap
saugoti baltųjų teises.

2ACRES ESTATE* 8 room residence 
with 2 baths.
r - Lemont area. $125,000.

- ‘ TeL 257-7950.

DRY CLEANING

1975—1976 AWARD WINNER 
3 RETAIL Outlets in

PRIME Northwest Suburban 
Location.

Contact R. C. OHLERS
BAIRD & WARNER

. _ . . 368-5767 \

REAL ESTATE - 
Nuosavybės — kitur

OUT OF TOWN

I SUNNY HILLS, FLORIDOJ, 
kur auga nauja lietuvių koloni- 
a, skrisime lapkričio 5 dieną. 

. Platesnių informacijų kreipki
tės j Marių Kielą — 
.. ... (312). 434-9655.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė
Chleego, III. 10632. TeL YA 7-5W0

NAUJIENOS,
T'39 So. Halsted St,

Chicago, Ill. 60608

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

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipail- 
nimni nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr, Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

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

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

čakj arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusima.

vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi a b so

— NAUJIKUOS, CtriAGO k, Ikt, — Thursday, September 23, 1976 “

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700. \ ' /.< /■/’

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

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

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

2 BUTU moderniai įrengtus namas 
i Kedzie. žaliame parke; Virš $4,000 

oajamu. Kainuoja $30,000.
4 BUTŲ mūras prie Maria High, Nau
jas, gazu šildymas. Nauja elektra. .3 
uito mūro garažas. $44,900.

PLATUS LOTAS arti §v. Kryžiaus 
igoninės Pigus.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Te! 737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTOR! 
Namų Statyba ir Remontas

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8165

Naujas telefono numeris 
prisišaukti policiją

CHICAGOS; policija dabar 
turi naują numerį, kuriuo ga
lima • greičiau ir lengviau — 
bėdai ištikus-prisišaukti poli
ciją ar gaisrininkus. Tas pats 
numeris — 911 galioja polici
jai ir gaisrininkams. Naujiena 
yra fa, kad paskambinus'tele
fonu 911 policijos vyr. būstinė 
je mažame ekrane pasirodo 
šaukėjo telefono numeris. Tuo 
būdu tikima, kad žyihiai su
mažės melagingi telefonu skara 

Į binimai policijai^ir ugniage
siams.

Tki> Šiol bėdos atveju skam
binti policijai telefono nume
ris buvo PO,5-1313. gaissrinin’ 
karas FI7-1313, dabar tas 
abiem — 911. "

• Pirmojo pasaulinio karo 
metu buvo žinomi Italijos spe
cialūs daliniai. Ją kareiviai tu
rėjo ne tik gerą apmokymą ir 
buvo parenkami patys drąsiau
si. Vienas iš drąsumo tikrini
mą buvo toks: kandidatui liep- 

[davo stovėti ramiai ir link jo 
galvos paleisdavo pririštą ir lu
bose pritvirtintą akmeni, kuris 
skrisdamas pro galvą, kliudy
davo kepurę. Jei kandidatas be 
išlaikydavo savo ramios padė
ties, tai jis netiko tiems specia-

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. m. 60609 Teel. VI 7-3447

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI ’ z.

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave, 

Tel.: 927-3559

Didžiausias kailiu
pa« vienlntelj ULkJ

lietuvi kalUnlnU
Chiixgoje ------ r,"nll>

NORMANĄ

185 North W*b**h Areno* 
2nd Floor Chicąffo, ŪL 60601

263-5826 
(ptaigoa) ir 
677-8489 

(buto)

Salt Lake City. Prezidentinės 
Aplinkos Kokybės Tarybos pir
mininkas Russel W. Peterson 
patarė industrijai ir vartoto
jams padaryti pertrauką varto
jimui aerosolo, kol valdžios eks 
pertai patikrins. įvairiausius 
priedus ir‘rastus konksmingais 
produktus pašalins. Aerosolas 
su fluorokarbonais yra vartoja 
mi kosmetikoje pažastims ir 
galvos plaukams švirkšti.

DĖMESIO
:2—M M AMŽ’AUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
K. L A U R A ’ 7 ! S

4645 So. ASHLAND AVB.
523-8'/ r o

BEST THINGS IN LIFE
Call Frank Zapolis 
320814 W.95trh St 

GA 4-8654

State Farm Life Insurance Comjxany

LAIKRODŽIAI IR BRANGENY3ŽS
Pardavimo Ir Taisymai 

2444 WEST 6* h STREET
TeMj Republic 7-1941

M. ŠIMKUS
Notary Public ' 

INCOME TAX SERVICE
4259 K Moplewood. Tot 254-7450 
Taip pat daromi varffmal, glmlnly 
likvlarimal, pildomi pii.afybėi pra- 

iymal ir kitokį blankai.

Pirkite Naujienas, 
Rcmkite kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesą




