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i'wEIIAS SARKIS ■ PRISAIKDINTAS 
NAUJAS LIBANO PREZIDENTAS 
' ■ ■ ■ '

? Arafatas prižadėjo’ įsakyti palestiniečiams 
sustabdyti visus karo veiksmus

BEIRUTAS. Ktvirtadienį, rugsėjo 23 dieną buvo inauguruo
tas į-pareigas naujasis naminio karo nuniokoto Libano krikščio
nis prezidentas Elias Sarkis, kuriam palestiniečių partizanų va
das Jasir Arafat tuojau pažadėjo savo pagalbą .taikai pasiekti 
skelbiamas karo paliaubas.

? % ■- Arafato pažadai .

Arafatas prižadėjo Šarkiui vi
sišką pagalbą ir pareiškė L-“Aš- 
jsakysiu savo pajėgoms sustain 

' dyti ugnį visoje Libano teritori
joje ir vengti • reakavimų į bet 
kokias provokacijas”. % 

' ■ I-. - -ft
t. - . :■

“Mes tikime, kad šis žingsnis 
nuties kelia i galutinį nesantai
kos baigimą tarp Libano ir Pa- *ero1^ Fernando de Santiago y 
lestiniečių. Mes pasižadame su , 7 ,
jumis visada bendradarbiauti, nuosaikiai liberalu generolu Ma- 
kad būtų gražinta taika ir ap- nue^ Gutierez Mellado. Pirmojo 
saugota ’ Libano suverenumas, vice^emjenmnisterio pareigos 
vienybė ir nepriklausomybė” Bet 
Arafatas nepasakė, kada jįos ka- 
ro paliaubos prasidės. ‘ 

■ Šarkio inauguracinė kalba ' 
*..... < _• -v

Washingtone Valstybės De
partamentas pareiškė, kad Šar
kio .inauguraciją į prezidentus 
teikia progą baigti civilinį karą.

Sarkis prižadėjo saugotf Liba
no interesus ir palestiniečių rei
kalą. “Bet tam yra reikalinga 
greičiau baigti visus nesantai
kos veiksmus ir pradėti dialogą. 
Aš dėsiu visas pastangas pagel
bėti palestiniečių -partizanams 
atgauti jų tėvynę”,’ pasakė Sar
kis savo inauguracinėje kalboje. 
Sarkis susilaukė didžiausių ova
cijų, pareikšdamas, kad jis nie
kados neleis pažeisti Libano de
mokratijos ir'laisvos ekonomi
nės sistemos.

Pirmą kartą Libano nepri
klausomybės 33 metų istorijoje 
Libano 98 atstovų parlamentas 
susirinko ne sostinėje, o Sirijos 
tebėužimtoje teritorijoje, dėlto 
tik 67 atstovai tedalyvavo, žino
damas, kad vien tik Sirijos tan
kų, kariuomenės ir helikopterių 
apsaugos dėka šis parlamento 
susirinkimas buvo įmanomas, 
Sarkis - prižadėjo “išlaikyti ir 
ginti Lbano suverenumą”.

Sadato pažadai Šarkiui
BEIRUTAS. — Egipto prezi

dentas Anvar Sadat pareiškime 
laikraščiui An Nahar ketvirta- 
tadienį pasakė, kad jis yra pasi
ruošęs naujai Libano prezidentą 
Elias Šarkį aprūpinti tankais ir 
sviediniais, kad galėtų baigti ci
vilinį karą. Tuo tikslu jis pasi
sakė sutinkąs dalyvauti Arabų 
viršūnių konferencijoje drauge 
su Sirijos prezidentu Hafez As
sad “bet kada, bet kur ir bet, ko
kiomis sąlygomis”,'

“Kas mus labiausiai intere
suoja, tai laikyti už Šarkį ir 
žiūrėti, kad Libane baigtųsi 
kraujo praliejimas. Aš jam su
teiksiu visą reikalingą pagalbą. 
Jis turi visiems įsakyti, kad liau
tųsi kariavę, ir aš esą pasiry
žęs jam (Šarkiui) nusiųsti svie
dinių, kurių vienas gali visą mie
stą sunaikinti. Tegul Sarkis su- 
šaukin visus lyderius į apskrito 
stalo konferenciją ir įsako jiems 
Mautis kariavus. Tie, kurią

? TRUMPAI K VISUR
Karalius liberalina valdžia

y- MADRIDAS; Lf- Ispanijos ka- 
i, L ralius Joan Carlos paskyrė nau

ją pirmąjį vicepremjerą minis- 
*terį, ligšiolinį' konservatyvą ge-

Diez de Mendivil pakeisdamas

yra rūpintis valstybės saugumu, 
pirmininkauti premjerministerio 
vietoje jam išvažiavus ar susir-

ri ąusybėj e. Panašiaipra ė j us į lie
pos mėnesį karalius konservaty
vų ministerį. pirmininką Carlos 
Arias Navarre pakeitė daugiau 
liberaliu Adolfo Suarez.

Faraonas Ramses H atskrenda,

. . gydytis
- CAIRO,. Egiptas.’ — • Kaip tik
ras’ aukštas, valstybės, pareigū
nas ^vykstantis į užsienius gy
dytis, dabar 3,250 metų amžiaus 
Egipto faraonas RamsėsTI (mu
mija) prezidento; dekretu* -iš
skrenda į Prancūziją “gydytis’’. 
Egipto senovės muziejaus direk
torius Gamai Mukhtar pranešė, 
kad mumija kelių dienų bėgyje 
prancūzų kariniu lėktuvu ga
benama į Paryžių.

ši mumija buvo rasta prieš’ 
10 metų ir laikoma Egipto mu
ziejuje su kintančiomis tempera
tūromis, pradėjo gesti.' “Mumi
ją apsėdo parazitai, kurie ją pū
do”, pasakė Mukhtar..

Pramoj vėl premjeras

BANKOK, Tailandas. — Vos 
24 valandoms praėjus po atsisa
kymo iš premierministerio pa
reigų Seni Pramoj paskelbė, kad 
jis priėmė kvietimą vėl būti Tai
lando ministeriu pirmininku.

Buvęs anksčiau Tailando prem 
jeras. “kietos rankos” feldmar
šalas Thanom Kittikachom, ku
rį nuvertė sukilę studentai, prem 
jerui Pramoj leidus grįžo pri
siekdamas pasilikti vienuoliu , ir 
į politiką nesikišti. Sekančią 
dieną jis jau pasirodė miesto 
gatvėse ilgu geltonu budisto saf- 
ronu apsivilkęs, galvą nusisku
tęs' ir iš praeivių išmaldos praši
nėdamas.

paklausys, bus smogti ginklais, 
kokius aš esu pasiruošęs nusiųs
ti.

“Izraelis turi didelį džiaugsmą 
dėl viso, kas darosi Libane, šia
me Libano civiliniame kare bu
vo užmušta tarp 50,000 ir 60,000 
žmonių, tai yra daugiau negu 
mes netekome keturiuose karuo
se tu Irraeliu”, pasakė Sadat.

Iki šio meto sen. Edward Kennedy nesikišo Į rinki
minę kampaniją. Jam nepatiko, kai demokratę partija 
pasirinko Jimmy Carterį, o ne jį. Bet dabar jis susitiko 
su kalbas sakančiu Carteriu ir pasižadėjo padėti jam ve
sti kiekvieną dieną vis sunkėjančią rinkiminę kampan^ 

, ją. Sen. Kennedy pasižadėjo suruošti jam kelis mitingus 
ir kviesti žmones atiduoti Carteriui balsus.

nusikaltimai
- WASH1NGTONAS. — FBI su

brinktais daviniais, Didžiųjų ar
ba pasibaisėtinų nusikaltimų 
Am’erikoje pirmame 1976 m, m. 
ptksmetyje sumažėjo. 6%, bet 
vienkart padidėjo 11% smulkių 
'vagysčių. .

1975 m. žiaurių bei pasibaisė- 
t:nų. nusikaltimų buvo daug di
desnis skaičius, palyginant su 

šiais metais — net 13% daugiau. 
Į sunkių nusikaltimu sąrašą FBI 
įrašo užmušimus, isprievartavi- 

į mus, plėšikavimus, ginkluotus 
u'žpnoh’rnus, auto mašinų vagys
tes ir kitus. 1

Pradžioie Carteris buvo nervuotas, 
o vėliau kalbėjo nona laisvai

FILADELFIJA. — Rugsėjo 23 dienos naktį įvyko Filadelfi- 
i joje pirmieji kandidatų į prezidentus, prez. Fordo ir gub. Carterio, 

politiniai debatai. Buvo “ginčyjamasi” Amerikos vidaus įvairiais 
klausimais. Klausinėjo žurnalistai, o kandidatai tik atsakinėjo ir 
aiškino.

Buvęs gynybos-, sėkr.- - Schle
singeris, dėka sekr. Kisingerio 
detentės politikos bei ■■ intrigų, 

..._ . - prez. Fordo išprašytas iš gyny-
NĖW YAĖK, N; Y. — Vliko pirmininkas dr. Kęstutis. Va- bos sekretoriaus pareigų, dvi sa- 

rliūaas^savo -trumpo; pristatymu- atidarė-to ūšų-did^yrių Prano-ir vaites ' svečiavosi^ Raudonojoje 
Algirdo Bražinskų spaudos ir radijo konferenciją savo rezidenci
joje, netoli New York miesto, 1976 m. rugsėjo 22 i'., 7 vai. vakaro.

Dalyvavo Pranas ir Algirdas ■■■'..........  . ' ’ ■ =•
Bražinskai. Viduryje Brazius-, rlsnrt
kų sėdėjo jaunojo Algirdo Bra-f a ui U uulidlild ud lig 
zinsko -žmona Miliauskaitė iš- i i

z TJ^trditas. — Rugsėjo mėn. 
viduryje stipriai padidėjo auto
mobilių pardavimas; Jis pašoko 
net 3%, lyginant sm pereitų me
tų rugsėjo mėnesiu. Amerikie
čiai daugiausiai perka Ford Mo
tors bendrovės pagamintus au-

Worcester, Mass. Atidarymo me
tu matėsi 31 kviestas svečias. 
Jų tarpe dalyvavo generalinis 

. 'konsulas Anicetas Simutis, 
Jackus Sdndariš’Bostono, Rūtos 
radijo programos vedėjas prof. 
Jokūbas Štokas ir kiti, kurie, ti
kiu; atleis man už -heišvardini- 
ma dėt laiko stokos.' Du ar trys , .
dalyviai prisidėjo kiek pavėlavę, kung.padavimas

. padidėjęs net 17%-. Nežiūrint 
Abiejų Brariskų paruoštą kai- darbininkų streiko, Ford Motors 

bą vykusiai perskaitė tėvas Pra- .• bendrovė turi pakankamai at- 
nas Bražinskas. Juodviejų kalbos ĮsargOje prigamintų naujų maši- 
teksto nuorašus, dr. K.. Valiu- 
nas išdalino tik laikraščių at
stovams. Kalbos tekstą persiun- 
čiu Naujienoms. (Jis spausdina
mas ketvirtame puslapyje, N.
Red.)..

Po perskaitytos kalbos buvo 
leista paklausti apie kalboje ne
paminėtus ir visuomenei rūpi
mus neaiškumus. Klausimams 
balsą gavo pirmiausiai prašiusia 
Jūsų korespondentas. Atsakymai 
buvo netrumpi. Apie tai para
šysiu atskirai. Daugiausiai atsa
kinėjo jaunasis Algirdas Bra
žinskas. ‘ ’ • •

* i ♦’Y — - z

Buvo nusiskųsta, kad Bra- 
zinskienė visiškai nekalba. Jos 
vyras paaiškino, kad ji yra gi
musi Amerikoje, turi 20 metų 
amžiaus, yra Lituanistinės mo
kyklos mokytoja, jos tėvas yra 
Juozas Miliauskas. Ta proga, 
balso neprašęs, paklausiau, ar 
ji turi mamytę. Pašokusi iš kė
dės atsakė:

— Turiu mamytę. t- • 
Vienam paklausė j ui jaunasis 

Bražinskas davė gana ilgą atsa
kymą ir iš jo kalbos paaiškėjo, 
kad Turkijos pasas nereikalin
gas vizos Kąnadon. Tad jiedu iš 
Venezūelos skrido į -Kanadą tu
ristų teisėmis. Pan Am. lėktuvu, 
kuris nusileidžia John F! Kenne
dy aerodrome, New Yorke, USA 
if 1 Kanadą neskrenda;’- Toliau

Chrysler bendrovės gamintų 
mašinų pardavimas rugsėjo mėn. 
padidėjęs 15%, MG pardavėjai 
jau pristinga kaikurių 1977 m. 
modelių. Jie beveik visai 
išparduoti arba nespėjama 
minti.

yra 
ga-

Studentai, 
nepražiopsokite!

Jei jūs būdamas studentu 
Amerikos universitete esate už
siėmęs tik studijomis ir jei jū
sų tėvai yra nedarbingi — serga 
ar pensininkai —jūs galite gau
ti iš socialine draudimo įstaigos 
pašalpą. Reikia tik kreiptis į 
artimiausią socialinio draudimo 
įstaigą ir išsiaiškinti.

bos sekretoriaus pareigų, dvi sa-

j »

bendrovei
LIMA. — 1975 m. revoliucinė 

gęn. Juan Valasco Alvarado vy
riausybė Perų valstybėje nusa
vino amerikietiškos Marcona 
bendrovės kasyklas. Dabar Pe
rų valstybė žada Marcona'ben
drovei atsilyginti, sumokėdama 
61.4 mil. dol.: 37 mil. dol. gry
nais pinigais, 22.4 mil. dol. pirk- 

vo sugedusi dalinė TV trans- dama iš Marcona bendrovės ge- 
liaciją, kas sutrukdė tinkamai ležį ir 2 mil. dol. sulig jūrų 
užbaigti dabatus ir gal būt to- transporte sutartį, 
dėl klausytojai ir TV žiūrovai .----------- -
negalėjo-sprąsti, kims kan<Hda-~ -~ : .. .. ...
tas yra.pranašesnis. ‘ | G ©r e ©pirmauja,

Prezidentinių kandidatų pir^ ket Fordas pasiveja 
mieji debatai buvo transliuoja- AMERICUS, Ga. — Naujas 
mi į visą pasaulį net 35 kalbo- Jimmy Carterio stovio patikri- 
nąis, kurių tarpe ir lietuvių, lat nimas rodė, kad jis pralenkia 
vių, estų, ukrainiečių ir kitomis. (Fordą 440 elektoriniais balsais, 

į Televizijos stotys, ’nUkėlušibs'tai yra 170 daugiau nei reikalin- 
garsinimus kitoms dienoms ar jra laimėjimui, pranešė Carterio 
ba į kitas valandas, supažindi- šalininkai, bet Fordo šalininkai 
no krašto gyyentojus, televizi- tame pranešime rado sau gerų 
jos mėgėjus,, su abiejų didžiu-j naujienų.
jų partijų kandidatais ir davė? Visi Carterio šalininkų pasi- 
jiems progos - pasisakyti pa-J gyrimai’buvo padaryti prieš jo 
čiais svarbiausias krašto admi
nistracijos; klausimais.

Amerikiečiai mėgsta tuojau 
nustatyti, kuris kandidatas 
“laimėjo debatus”. Kada buvo 
suruošti sen. Knenedy ir Nik- 
sono debatai, tai tuojau po de
batų televizijos komentatoriai, 
spauda ir radijo pranešėjai nu 
tarė, kad tuos debatus “laimė
jęs” John F Kennedy. Praeitą 
ketvirtadienį vykusiuose deba
tuose tokio aiškaus sprendimo 
niekas nedrįsta daryti. Prezi
dento Fordo šalininkai tvirti
na, kad prezidentas pasirodęs, 
kaip geriau informuotas valsty 
bės pareigūnas. Tuo tarpu Ji
mmy Carterio šalininkai tvirti
na, kad jis greitai orientavosi 
ir padarė daugiau žadančius 
pareiškimus. Prezidentas For
das nurodė kelis Carterio ne
tikslumus ji';prašė pasakyti, iš 
kur jis imsiąs pinigų visiems 
jo skelbiamiems projektams.

Prezidentas Fordas visą lai 
ką jautėsi laivas, greitai orien 
gavosi ir naudojo gana stiprius 
argumentus., Jimmy Carteris 
pradžioje prakaitavo ir nervi
nosi, bet vėliau ramiai atsaki
nėjo į laikraštininkų keliamus 
ir spaudžiamus klausimus.

Kandidatų prezidento parei
nąs kandidatas neturėjo tos 
klausytojus paveikiančios ki- 
biršfies, bet jie šaltai ir rimtai 
gvildeno krašto administraci- 

| jos klausimus ir suprantamai

pasisakė i

Debatams pasibaigus, viso
kio rango amerikiečiai pasisa
kė įvairiai: vieni mano, jog 

.geriausiai laikėsi prezidentas, 
kurs skaitomas laimėtoju, gi; 
mano priešingai. Procentiniai.! 
imant, maždaug 36
už prez. Fordą, apie 30% — už 
Carterį, o kiti likusieji dar nė 
ra apsisprendę.

Visi sutinka, kad debatai bu 
vo kieti ir kartais nežymiai ne
mandagūs, bent iš Carterio pu
sės. Baigiantis debatams, bu-

Kinijpje, kur jis buvo maloniai 
priimtas Kinijos pareigūnų.

Schlesingeris Kinijoje iškėlė 
rusišką pavojų ir ragino ginkluo
tis, nes tik geri ir stiprūs gink
lai galės sulaikyti-rusus nuo ag
resingų tikslų.

Tikrai “raudonas” vyskupas
RIO DE JANEIRO. — Brazi

lijos valdžia ketvirtadienį pa
siuntė savo politinę policiją su
sekti dešinsparniūs teroristus, 
kurie subombardavo laikraščio 
O Globo savininko Roberto Ma- 

rinho ispanų stiliaus rūmus ir 
pagrobė katalikų vyskupą Adria: 
no Hipolito, jį sumušė, suraišio
jo, nuogai išrengė ir raudonai 
nudažę paleido.

Brazilijos Antikomunistų Su
sivienijimas už abudu įvykius 
pasiėmė atsakomybę ir pranešė, 
kad vyskupas buvo “nubaustas” 
už “kai kuriuos “nusikaltimus”.

Vyskupas Hipolito, 58 metų 
amžiaus, kurio diecezija yra No- 

Iva Oguacu miesto darbininkų 
I rajone, yra žinomas kaip “pro- 
l gresyvus” prelatas. Jis nese
niai išbarė vigiliantus ir pasmer
kė jų “mirties skvadus”, kurie 
šiemet nužudė daugiau kaip 30 
žmonių.

į Kanadą kelionei tęsti reikia 
skristi kitos kompanijos lėktu
vu ir pakilti iš La Guardia aero
dromo. Eidami į helikopterį, ku
ris tūrėjo pervežti iš pirmojo 
aerodromo į antrąjį, juodu il
guose ir sudėtintguose ' perėji
muose paklydo. Jie turėjo 8 va
landas laisvo laiko Amerikoje 
persikelti iš pirmojo aerodromo 
į antrąjį. Neradę helikopterio, 
nutarė aplankyti sužadėtinę. 
Taip ir. atsirado Amerikoje.

Prašo iš Indonezijos 
visuotinės amnestijos

NEW YORKAS. — Amnesty 
International turimomis žinio
mis, apie 100,000 žmonių nuo 
1S65 metų laikomi be teismo In
donezijos kalėjimuose. Daugu
mas tų kalinių esą, prieš kuriuos 
valdžia pati prisipažįstanti ne
turinti užtektinai įrodymų by
lai teisme kelti. Amnesty In
ternational skatina nebedelsiant 
duoti visuotinę amnestiją ir su
stabdyti tolimesnius areštus. To
kių areštų Indonezijos valdžia 
kasmet dar padaranti po 500.

Saulfr teką 6:4Ok leidžiasi 6:45

bet Fordas pasiveja

AMERICUS, Ga. — Naujas

pasikalbėjimą su Playboy apie 
“seksą ir svetimoterystę” bei pa
sisakymas mokesčių mokėjimo 
klausimu.

Gandai anie slaptą 
amerikiečių koloniją

WASHINGTON AS. — Paskli
do gandai apie dviejų šimtų ame
rikiečiu koloniją Kinijos pasie- 
nvje šiaurės Vietname. Vienas 
iš paskutiniųjų amerikiečių, 
evakuotų iš Vietnamo Mike 
Mielke, pranešė JAV Atstovų 
Rūmų Azijos pietryčiuose din
gusių asmenų ieškojimo komi
tetui. kad jis prieš grįždamas iš 
Azijos, dažnai girdėjęs apie to
kia koloniją. Mielke mano, kad 
tokia “kolonija” galėjo būti su
daryta iš kai kurių fronto pabė
gėlių, galbūt, iš karo belaisvių 
ir gyvų išlikusių aviacijos pilo
tų.

Kandidatu prezidento parei- 
.gonis rengiami debatai moko 
visą pasaulį. Didelė televizijos 
ir radijo stočių dauguma tuos 
debatus leido, nes norėjo pa
tirti kandidatų pažiūras svar
besniais klausimais. Diktatorių 
valdomų kraštų gyventojams tai 
yra didelė naujiena, nes jų “pa
rinkti” kandidatai neturi progos 
savo pažiūrų išdėstyti, nes daž
niausiai ten kandidatuoja tik 
vienas kandidatas. Rusijoj kraš
to prezidentu parenka pirmasis 
partijos sekretorius. Jis niekad 
neparenka dviejų kandidatų ir 

< aiškino klaūsytojains savo pa-'nepasiūlė gyventojams pasirink- 
ziūras, paremtas turimais dari t) geresnį protingesnį, daugiau
hiais.'- • ’ • < r 'patirties turintį žmogų.

ą «
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Sutrumpinta iš Penktosios Pasaulio Lietuvių Tautiniy 
Šok y Šventės leidinio programos knygos skyriaus

tęsinys) vė Ilzė Peteraitienė dalyvavo
„.o*- i šventėje pilname sąstate 18 šo-Mi. 10'E PARK LituanisU- ...

nės rū kyklos Tautinių šokių iKe^"’
grupė dabar vadovaujama Auš-' TRYPTINIS, New Yorke, įs- 
relės Ramanauskienės — su 10 teigtas 1950 m. ir vadovaujamas 
šok?? vaikų grupėje. 'Jadvygos Matulaitienės dalyva-

M-'' "UFTTE PARKO Litua-! vo su dviem ^uP«mis 37 iauni- 
nistirė mokyklos ansamblis šo- mo ir 25 jauni¥ šokė^- 
kėjų <■ 
m. J e- 
vade;■ 
čienės 
lyvav 
pėmis 
šoke’v

jstei

nės - 
iauni

mokvklos ansamblis šo- mo ir 25 jauni^ šokė^-
VAKARŲ VAIKAI 

Francisco, Cal., Liet, tautinių 
šokių grupė įsteigė Danutė Gus
taitė Janutienė 1973 metais ir] 
~ enkto joj e šventėj e Chicagoj e ’ 
dalyvavo 16 šokėjų jaunimo gru
pėje.

VĖJELIAI — Dayton, Ohio. Į 
Įsteigta 1973 m. dabar vad. Ca
rol Ambrose ir Judy Petrokas. 
šventėje dalyvavo 16 šok. jauni
mo grupėje.

ŽILVITIS — Chicagoje, įs
teigtas 1970 m. Steigėja ir va
dovė Vanda Stankienė, V. šven- Į 
tėję dalyvavo 30 šokėjų jauni
mo grupėje.

AUŠRINĖ — Philadelfijoje, 
šokėjų grupė įsteigta pernai, va
dovė Marija Radikienė, šventė
je dalyvavo 21 šokėjų jaunimo

rūpės, suorganiuota 1957 i 
kadijos Brazdienės, dabar

■ jama Stasės Bacevi- 
’> Vytauto Butausko, da- 
V šventėje su dviem gru- 

— 51 vaikų ir 38 jaunių 
grupėmis.

ELI S — Waterbury, Con., 
as Antaninos Bulotienės, 

ad. Janinos Jankauskie- 
čalyvavo su 119 šokėjų 

io grupėje.
ESTINIS — Lemont, Ill., 

š_kių ratelis 1975 m. įs-

San

taut.
teigta Teresės Kybartienės, va
dovu j ant Modestai L’mbrasie- 
nei, dalyvavo visa veteranų gru
pė. s?.ase 19 asmenų šokėjų.

f V KURYS — Chicagoj; taut, 
šokių grupė Įsteigta B. Vinda- 
šienės ir K. Radvilos . 1971 me
tai?. vad. Dalia Vindašiutė, da- grupėje, 
lyva -o su 25 šokėjais' jaunimo , SIETYNAS — Grand Rąpids, 
grurėje. . ? . Michigan. ' Nuo įsteigimo 1950

j'V'iTL’RY’S — Chicagoj, gru- m. vadovauja Janina Puodžiū- 
pė įstrigta 1974 m. Dainos Na- nienė. Penktojoje Šokių šventė

je dalyvavo 21 šokėjas jaunimo 
grupėje.

P; S. šventės programos kny
ga ąlbominio formato ir popie
riaus, 11*4x9 “incų”, redaguota 
Danutės Eindokienės, . viršelis 
ir iliustracijos Ados Korsakaitės- 
Sctkuvienės gerai suplanuota, 
švariai išleista, pašvęsta Romui 
Kalantai, išrašant- jo paskuti
nius'žodžius “Laisvės Lietuvai) 
Tik gaila-,- kad puslapiai nenume-

rutytis ir Giedrės čepartytės, 
daly F7o visa grupė iš 16 mer
gai i i" . 9 berniukų, tarp 15-17 
metų amžiaus, visi dalyvavo pra
eito -ėkmadienio šventėje.

f’L/.INĖ — Detroit, Mich., 
Įste’cto 1949 m. Galinos Gobie- 
nės alyvavo 3 grupėmis — jau
nimo 32, jaunių 29 ir veteranų 
18 šokėjų.
TĖVI5"£S Jaunimo Ratelio tau
tinių šokių gripe, Chicagoje, įs
teigta 1953 m „ dabartinė vado-* ruoti-.

New Jersey valstijoje yra . didelis zoologijos' sodas Jackson 
miestelyje. _ Tame sode yra du reti Sibiro tigrai. Jie visą laiką 
mėgsta pabūti vandenyje. Kai įbrenda j vandenį, far atrodo -dvi
gubos žiotys, bet taip nėra. Vanduo padaro tokius atspindžius.

nėgu Važinėjant visokiais keliais. 
Tokia progų lakūnas savo lėktu
vą keletą kartų apsuko aplink 
Anykščius. Kai lėktuvas kur 
nors sukdavosi, darydavo viri- 
gius, ir savo sparnais palinkda-1 
vo žemyn arba aukštyn, tad man 
atrodydavo, kad ne lėktuvas lin
guoja, bet apačioj matomoji že
mė lięgiuoja.- Kai įvairias vie
tas aplakstę gTįžomė į Kauno 
aerodromą, tad atrodė, kad lėk
tuvas pats nesileidžia žemyn, bet 
aerodromo plotmė kyla į viršų 
prie pat lėktuvo ir tokiu būdu 
pajutau, kad lėktuvas yra su-

įspūdžiai Vakarų Europoje. 
KAZYS KARUŽA T"'''’’.

Šventovės vidus turtingas freskomis, sienų mozai
komis ir marmuru. Aikštėje — fontanas su gydomais 
šaltiniais. Yra išlikę ir veik sveikų mūro kambarių ir 
viena antra salė, pirtis, kur maudydavosi miesto vai- , . 
dovai, t y. valstybiniai rūmai, nors rodos, kad. prieš Kr. 
gimimą buvo žema civilizacija. Bet pasižvalgius po griu- > 
vėsius, gatves ir likusius namus, kurių sienose matosi 
gražios mozaikos ir meno paveikslai, kurie rodo, kad jau 
tuomet buvo “aukšta" meno išdirbinių kultūri, kad .šių; .„ 

Pats lakūnas man tada paaiš- dienų menininkai amžiais nesukurs tokių vertingų, įdo- : 
mių meno kūrinių. Dalis meno paveikslų yra ‘ išlikusi 
nuo sunaikinimo, kurie ten yra įmontuoti sienose ir ge- 
rai apsaugoti. Mačiau ten ir žmonių,, gyvulių suakme- v 
nėjusių nuo Vezuvijaus ugnies ir pelenų, kurie yra pa- , 
talpinti griuvėsių atremontuotuose kambariuose. Ten >.i ;i< 
verta kiekvienam nuvykti ir pasižiūrėti to kerštingo 
Vezuvijaus, kuris sugriovė miestą ir užvertė’ tūkstaiF 
čius žmonių. ‘ ' '

Liepos 3 d. įvyko paskutinė Šv. Metų diena/;.. vyko 
viui prie Nemuno kranto jau meninė dalis Šv. Dorotėjos seserų mokyklos salėje, ’kn
iaukė svečių Veliuonos klebo
nas su savo palydovais. Kai iš
lipome į krantą, tad visi buvo
me nuvesti į bažnyčią, kurioje 
buvo paruoštos atitinkamos pa
maldos svečiams pagerbti, pas
kui buvome pakviesti į kleboni
ją trumpoms vaišėms. Kai pas
kui nuvykome į Jurbarką, vaka- 

Anksčiau Lietuvoje, kada bu- laikais buvo patogiau pasiraši-- rid atėjus, tad tenai irgi buvome 
vo pradėta leisti lietuviški laik-jnėti slapyvardžiais, -nes kartai? gražiai sutikti ir pavaišinti. Ir 
raščiai, buvo atsiradę daugiau j Rusijos caristinės valdžios ągen- 
žurhalistų, kurie parašydavo' tai sekdavo įvairiųsf.lie'tiiyię vei

kėjus, ar jie kartais nedirba ką 
-nors prieš caro nųšfatytą jtvar-

kino, kad tik pirmą kartą lekiant 
kai kam atrodo, kad pati žemės 
oiotmž pakyla i viršų prie nusi- 
leidusio lėktuvo.

Paskraidę lėktuvais kitą die
ną, J. Tumo-Vaižganto patvar
kymo dėką, teko paplaukioti gar
laiviu Nemano upe ligi Jurbarko. 
Plaukdami Jurbarko link buvo- - 
me trumpam laikui apsistoję Ve- , 
liuonoje, kur sustojus gartai-

rtf':

■C*- '

Jut : 
f? J 5-

Kokios priežastys paskatino lietuvius

žurnalistų, kurie 
tiems einamiems laikraščiams 
įvairius straipsnius. Taigi jau

rią atliko atvykę šveicarai, vadovaujami ponios Stasiu-’•• *■'■ 
lienės šakiškės. Savo laiku gyvenome. Šakiuose; jos Vy’ 
ras buvo gimnazijos choro vedėjas. Jie gražiai sutartinai’ , 
pašoko, o jaunas dainininkas Otto Linsi padainavo. apįė>;; 
tuziną lietuviškų dainų švecarišku akcentu. • Publika > .*.< 
jiems gausiai plojo; Pabaigoje tarė atsisveikinimo' ’ir 
padėkos žodį dr. žemaitiš ir vysk. V. Brizgysi Po to vi-, 
si svečiai rinkosi į šv. Kazimiero Kolegijos sodą/.kūr at
vyko ir min. St. Lozoraitis. su ponia ir dviems sūnumis. 
Aš net padariau nuotrauką su min. St.- Lozoraičiu ir jo 
sūnumi. K. Lozoraičiu. Taip padėkojome šv. Kazimiero 
Kolegijos vyriausybei už gražų priėmimą suteiktą glo- • 
bą mums ten viešint ištisą savaitę. Vakarop visi' Skirs-’ 
tesi namo. _ f ’ :

Taip praleidęs gražiai laiką su savo tautiečiais,-se- i 
kančią dieną po pietų apie 4 valandą aš su vokiečių lie-" 
tuvių ekskursija nuvykau į geležinkelio stotį kur visi šė- ‘ 
dome į ekspresą ir išdūmėme, aš link. Šveicarijos, o Jie., 
į Vokietiją, kur juos visus lydėjo energingas ir gręitaįs į'\ 
kum V. šarka. X \

Nakties metu dundėjo traukinys; Ai iiięgo 
gama jame vagone, net nepajutau, kaip atėjo vagonokanf-. 
rolierius ir sako man: “Tamsta žadėjai išlipti Bazelyje,-y 
o dar miegi”. Stovi traukinys. Pusnuogis susigriebiau vi- , 
sus savo “lakamomis” ir durniau basas pro duris į pe- 
roną, bet prisiveja ihahe žmogus ir atneša man batus. Pa--b 
dėkoju traukinys rieda toliau švilpdamas, o aš rengiuosi Ė 
perone. Šalta. Lyja kaip iš kibiro. Vėjai daužo medžius, 
ir mane, žiaurus oras. Einu Į stotį. Prieinu, kontrolę. 
Klausia, ar esu amerikietis. Jis paima mano, pasą, pavar
to ir paduoda. Einu toliau. Muitinės valdininkas-žiūri, 
bet netikrina Einu į stotį, noriu pasidėti lagaminus į 
spintelę.- Niekas nebudi ir niekas nepriima lagŠhiihų. Sto
vių ir dairausi.- Grįštu prie policijos ir Matišiu^'kbdėi vis
kas uždaryta riet ir bufetas. Jis Sako, kad nakties riietu. 
neveikia. Viši tarnautojai miega. Slampinėju po;stotį iki.

D J ® va^* ^°* yefiau ėinū laukan, bet lyja^ šalta.'. Noriu
li0u6Zl]0J6 ulu6]a važiuoti, aplankyti prof. J. Eretą, bet blogas oras sulai-- 

ko mane. Nutariam važiuoti į Bazelio iniesto centrą. 
f Taksistas nuvežė ir paleido su- lagaminais. Einu gatvėV 
Žmonių Thažai kur riiatyti, visi parėmę dangų ,su liėtsai;- 
giais. Aš stoviu, lyg viduryje nakties.. Pila Ketus,G]>ebė- 
sys juodi, niūrūs. Galvoju koks velnias čia zhane taftipo pb -* 
Bazelį. Važiuoju lauk iš jo.- Traukiu lirik stoties prisive
ja taksis ir nuveža atgal į geležinkelio stotį Ėihų į stoti ' 
ir skaitau traukinių tvarkaraštį, žiūriu už 10. minučių 
išeina ekspresas į Zurichą. Sėdu į vagoną ir dumiu- iš •* 
Bazelio stoties lirik Šveicarijos sostinės, kur pro. langus

sios tautirims Mafe, labai gra
nai pašoko' it padainavo.. Vienu 
žodžiu, viskas labai patiko lat-

tada susidarė nemažas būrelis.:ką. Taigi ir man pačiam -baisIted- višĮms žurnalistams. Jiems su
vadinamųjų žurnalistų. Bet tie kais tekdavo paš^šmėtr’įvrir-* 
žurnalistai tada neturėjo- savo, riais slapyvardžiais/ būtent: A.
sukurtos organizacijos, arba ki- j Kelmutis, A. Karigah's^ A; \Kirs- 
taib sakant — draugijos. Kai tukas, M. Kanapinis, A. Smėgal- 
Lietuva buvo valdoma Rusijos tė", Pelagis. O šiais laikais iš- 
savo pareigūnų, tad lietuviai liko tik vienas slapyvar®š.
žurnalistai buvo Įpratę pasirąši-' 1921 metais pavąsarį Latvijoj
nėti po savo straipsniais' įvai-j buvo susikūrusi laivių žurnališ-

J. Pr. ■ riais slapyvardžiais. Mat, tais lištų orgamzacij^ kuri: tais pa-

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLOR TV SETS
WHILE YOU EARN 6 Vi % to 7% % .

z‘ ' _________________ ' . ; * _ , •IN OUR SPECIAL ACCOUNT

17” Diagonal COLOR

Or Wrtfi $2,000
And your money grows to $2,283.06 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,408.95 tn 
214 years.

Or With $1 0,000
And your money grows to $10,551.99
in 114 years. A

OrWith $20,000
hxxA your money grows to 
$20,89072 in 1 year.

with $1-500
You can have this 17" RCA XL-100 
COLOR TV. . .and your money grows to 
$1,897 in 72 months. .

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

whh $1,500
You can have this 19" RCA XL-100 
COLOR TV. . .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 *m 72 
months. _

OrWith $2,000
And your money grows to $2,712.23 in 4 
years.

OrWith $5,000
And your money grows to $5,558.43 
214 years.

OrWith $10,000
And your money grows to $10,691.09 
114 years.

, o-wn. $20,000
And your money grows to 
$21,024.81 in T year.

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
n thx accou«^t for term of certif’CariL From your deposit, we deduct the cost of the item, but the mteresf you 

*rx «t plus p»ves you eddftikrwf of io 7M% on youę fu« deoosd. Federal regulations require substantial interest pena*ty kx ear*/
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riais slapyvarėEHaisjr būtent: X.

čiais metais, gegužės nįėn^’krei
pėsi Į Lietuvos Uzsįeniol Reika
lu Ministeriją su prašymu, kad 
leistų, jų organizacijos-kai ku
riems nariams atvykti į 'Lietuvą 
ir pamatyti, kaip naujai atsikū
rusi valstybė atrJdo--rr'ltaip .ji 
tvarkosi. Tokiu at^ėfū . tuojau 
iškilo mintis,- kad irTLietuvoj bū
tų susikūrę žurnalistai; kurie at
vykusius latvius mokėtus gražiai 
priimti ir tinkam ar jiems vfso^ 

.kius reikalus išaiškinti.--ir' tekį 
darbą pasiryžo sutvarkyti ra
šytojas J. ' Tumas-Vaižgantas,- 
tas, kuris' kiekvienam-žurnališ- 
fui susitikęs paaiškindavo-,' jog 
reikia tuojaū suburti kokią nors

ją, kurios nariai atv^kusruš lat
vius galėtų visur tinkamai pave
džioti ir tinkamus jiems, paaiš- 
kinfmuš duoti.

Tada latviams būVo, JžifehSėŠ- 
ta, kad Lietuvoj taip.paf jau yra 
susikūrusi panaši žurnalistu or
ganizacija, kurios valdybą . Su
daro šie asmenys: £ Tumas- 
Vaižgantas, Jonas Laurinaitis 
ir Adolfas Klimas. Tada T. Tu
mas-Vaižgantas dar paprašė Lie
tuvos vyriausybę, kad tokie at
vykę laftviai būtų - lėktuvais 
skraidomi po visą Lietuvą ir 
taip pat Nemuno upe laivais phik 
domi, nes tokiu būdu būtų leng
viau latviams svečiams susipa
žinti su Lietuva. Lietuvos vy
riausybė sutiko su J. Tumo-Vaiž
ganto pasiūlymu. 7','*

Kai buvo atvykę tfe' latviai 
žurnalistai (jų buvo keturi as
menys), tad tuojaū būvu paruoš
ti lėktuvai jiems paskraidyti. 
Tais laikais tie visi Lietuvos lėk
tuvai buvo maži. Man- pačiam 
tada pirmą kartą gyvenime te
ko pasinaudoti tokiu skraidįnriu. 
Lėktuve, kuriame buvau, iŠ viso 
buvo keturi žmonės: pats lakū
nas. aš, mano draugas A. Žu
kauskas-Vienuolis ir latvis žur
nalistas. Lėktuvu aplakstėme 
visą IJetuvą. Buvo labai gražu 
ir malonu pamatyti visokias vie
tas, kurios iŠ viršaus žiūrinidaug 
gražiau atrodė, negu važiuojant 
visokiais keliais. Kai priartėjo
me Anykš.ius, tad A.‘Žukaus
kas-Vienuolis lakūnui pasisakė.

I jog jo tėviškė gražiai atrodo.

žiai ir plačiai aprašyti latrių 
spaudoj patirtieji įspūdžiai ir 
tokiu būdu' buvo jiems tinkama 
proga gėriau pažinti visą Lie
tuvą.-

1922 m. sausio 31 dieną lietu- 
viai savo tą organizaciją pava-, 
dino: Lietuvių Rašytojų ir žūr-1 
nalistų Sąjunga. Savo įstatus! 

‘įregistravnmri pasirašė': J. Tu- . 
A. Žukauskas, A. Klimas ir J. : 
Laurinaitis, šios sąjungos na
rių skaičius vis didėjo, todėl iš
kilo reikalas- sudaryti iš šios or
ganizacijos dvi sąjungas: rašy
tojų ir atskirai žurnalistų. To- 1 
'dėl 1929 m. kovo 22 d. įvyko re
organizacinis posūkis. Taigi su
sidarė atskira Lietuvių žurna
listų Sąjunga, kurios įstatus pa
sirašė: J. 'Purickis, A. Klimas, 
M. šalčius, F. Kirša. A. Bružas. 
Taigi Juozo Tumo-Vaižganto iš
ugdyta 'žurnalistų organizacija 
visada gražiai klestėjo.

A.’ Kelmutis

ri:
?<;

till s
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Atrodo, kad Rodezijoje juo
dųjų pogrindžio terorizmas 
plečiasi. Oficialiomis Ro-dezi- 
jos žinibmiš, paskutinėmis die 
noniis buvo nušauta 15 juodų
jų nacionalistų pogrindininkų, 
11 jų padėjėjų ir 5 hėprisilai- 
kantieji išimties stovio.

Vien tik šiais metais yra jau _ . _
nušauta 957 juodžių partiza- matau tik rūką, bet farpė jų maišosi žali kalnai, slėniai 
nai ir teroristai. Iš viso Bode- y. miškai. Gražios apylinkės, bet liūdna, kad diena blo

ga ir negalima pasidižiaugti gamtos grožiu.- ■ 4
Zufichas. Vingiuotu keliu traukinys sukasi lyg lai- 

ku aplinkui ir jau matau miesto bokštus.- Taip jis išniro

Zijoje nuo i917 m. gruodžio 
mėnesio jau yra žuvę 1.582 juo 
(tųjų pogrindininkų.

Sis pranešimas paskelbtas, 
kai Rodezijos minis tens pir- suktą tilta ir sustojo gelež. stotyje. Turistų nedaug 
Bril^ijas-Amta-tos planais ls!1P° lš laukinio, nes lietinga drena ne tik Bazelyje, bet_v 
ričrleisti jūodžių daugumai Ro fr Zurtche^ Lyja. Diena tamsi. Pasidedu stotyje la^nii- 
dezijoS valdymą laikė 2 mėlti.

išlipo iš traukinio, nes lietinga diena ne tik Bazelyje, bet

y

Detentė ar ne
Užsienio korespondentų ži

niomis Maskvoje, nežiūrint kas 
laimės prezidentinius rinki
mus, Carfetrs ar prez. Fordas, 
X merika- ir toliau rusų many
mu pasiliks* pasaulio 
Delėhlė tai nepakeis.

Amėrikos pastangos būti ga
lingai nenustebina rusus, bet 
jfenft siida'ro didelę sunkeny
bę išlaikyti ginklų pusiausvy
rą. turint omenyje jų ekono
minę galią ir kitas bėdas.

nuš. Einu j restoraną, kur užsisakau priešpiečius. Leh^-
vą užkandį ir kavos. Brangus maistas ir kavos puodelis •
— $i. Pasisotinęs einu į iniormacijos įstaigą, kur nusipęT- , L ‘ 
ku turisto bilietą. Išeinu iš stoties. Lietsargis virš, gal
vos. žiūriu — stovi du autobusai, kurie veža turistus po 
miestą ir parodo istorines vietas. Sėdu į- vieną autobusą, 
pasitinka mane palydovė. Parodė vietą, nuplėšė dalį bilie
to. PHsėdo į autobusą apie 12 žmoniį. Stovi ir jaukia ’ ė 

galybė, daugiau, bet niekas neateina^ šoferis važiuoja. Rodo isį
porines vietas, kur kada fyveno karaliai, sostinės valdo- * 
vai ir visą istoriją surista su Aušferfjosj-Rumunijos,* Vo^- 
kieti jos, Vengrijoj Bulgarijos praeĖtmrr
rodė muziejus,- universitetą, rninisfeYijor? rumuš, teat
rą, kelias bažnyčias. Privažiavo prie vieno kalno šlaito.

(Bus daugiau)
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, . DR. V. BALČICNAS

PENKTOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
IR - KAS TOLIAU?

Penktoji tautinių šokių šveh 
tė jau praėjo. Pastatytasis ko
mitetas, kuris išdygo kaip gry
bas po lietaus, daug dirbo, ne- 
atsitiko šokių vadovai su šo- frontininkais skaitytojais, o 
kėjais. Kai kurie koresponden' 
tai trimitavo taip garsiai, kad) 
jau beveik ožių 
tięstis, kad čia yra visų lietu-

bendruomenės vadai mato, kad 
jų mažai kas klauso, kad jų 
ofiiozai jei-Jr toliau tokią li
niją tęs, gali likti tik su vienais

nėra perdaugiausia.
šokių šventė buvo surpošta 

ragai turėjo j amphiteatro patalpose, kurios 
nei muzikai, nei dainai nėra

vių tautinių šokių šventė. Ta- pritaikytos. Be to, ir pati ap-, 
čiau ožių' ragai Besitiesė ir vi
si žmonės neįtikėjo, kad čia vi 
si liętuviai dalyvauja šios tau
tinės šokių šventės paruošime, 
taip kad neįtikėjo, 

sų lietuvių dienraštis.

Tilt į pabaigą pats komite
tas (rupulį praregėjo, kai pa
matė, kad jų pastangomis pre
zidento- Fordo žmona neatva
žiuos. Kai kurie komiteto na- 
rįai ar: jų pasekėjai buvo atli
kę šėtonišką darbą, trukdyda 
mi Čikagos Bicentennial 
mitetui suruošti 200 metų Ame 
rikos Nepriklausomybės minė 
jimą. Buvo prieita net iki tiek; 
kad jų pasekėjai plėšė plaka-' 
tus, skdeįdė Įvairius. 
ir t. t. Su jaisiais buvo Įsijun
gę ir jų oficiozai. I

linka nėra pergražiausia. Jau| 
seniai reikėjo ieškotis kitų pa
talpų. Jeigu negalima buvo už! 
prieinamą kainą, suieškoti Či-1 

kaip kad.kagoje, reikia šitokią šventę* 
Draugas” skelbėsi, kad yra vi perkelt į kitus didesniuosius 

miestus, kaip New York, Cleve 
land, Detroit ir t. t. Be to jau 
kelios šokių šventės buvo su
ruoštos Čikagoje, taigi bent ko 
kios trys skančios turi btLsu-! 
ruoštos kitur.

Kas tokias dideles šokių šven 
tęs ar dainų šventes turi su- 

j_o į ruošti. Šokių šventes turėtų 
imtis iniciatyvos pats šokit] 
institutas ir vėliau visą likusį 
pelną padalyti šokių grupėms. 

Į Žinoma, kad pats šokių insti- 
«andus ^u^as turėtų rūpintis šokių pro 
° gramos sudarymu, paruošimu 

ir t. t., patį administracinį dari

įį^

Iš Kanto gatvės žiūrint nuo Geležinkeliy Valdybos matyti Kauno Pašto Rūmai

nės reakcijos veikimą ir nuo- 
į dingas rūgštis gamina, dau- 
xgiau kraują užteršia ir apnuo 
d i j a.

Tariau, žmogus turėdamas 
blogus, išpuvusius dantis ne
gali gerai maisto sukiamtyti 
O maistas nesukramtytas 
raiško vidurių virškinimo

J ratą ir žmogų susirgdina.

Penkta dalis pieno proteinai, 
o ypač sūris ir varškė turi la-

Vaikus reikia iš jaunystės 
{tratinti daugiau g a m tinio 
maisto valgyti, o mažiau sald
žiųjų valgiu ir birgalinių gė-

Pusamžiam žmogui būtina 
žymiai sumažinti gyvulinės 
kilties proteinų naudojimą, .o 
ir kilų Įvairių pikantišku val
g»ų-a pa

I T ada vidurių vii'.kini.no 
' aparatui bus sveikiau, nes ma 
žiau kraujas užsiterš puvimo 
ir bakteriniais nuodais.

ną ai kitą ir iš kitos apygardos DR. A. J. GUSENAS
ar vieną, kitą šokių grupę iš 
kitataučių

Programos organizavimas: 
Visos tautinių .šokių grupės pa 
sižymėjo šokėjų gausumu. Šo 
kių grupėms buvo duomamos 
vietoj kur jos turėdavo šokti. 
Kiek aš mačiau, nei vienas šo
kis nebuvo kaip reičiant “iš
ryškintas”- Ar nebuvo galima 
šokti vieną šokį dideliam šo-

Gera Mityba Būtina Žmogaus Kūnui
Geras maistas būtinas žino- nepagydomos. Nūdien apie 

gaus gyvybei*ir sveikatai išlai-J procentą augančiųjų vaikų 
.kyti. . .

60 
tu 

Labiausia, tai augančių'ri kaulų suminkštėjimo ligą, 
vaikų kasdienis/ maistas turi. Ar ne jaudinančios skaitli- 
turėti pusiausvyrą (balansą), nės surink Įjos Sveikatos tyri
nės to reikalaują jų kūno kau- mų centrų!

Koks maistas būtinas? Kiek

Lietuviška patarlė sako:- P3™511 su^tam iš visli kėjų skaičiui - penkiasdešimt
j. a. V. esančių organizacių, 

i draugijų ir klubų komitetui.
kal-

“Nekask duobės kitam, nes
pats gali į ją įkristi. Kun. Či- ... . . ., x ..A v* -- j-- -j* šitoks komitetas galėtųnikas, net rastu pasižadėjęs ide , ,
ii i -Draugą” Komiteto skelbi-lbctl hetUTI« v!lr<lu- 
mus, paskelbė “varžytines”. Gir j Kadangi tautinių šokių

ar net daugiau šokėjų porų, o 
kampuose leisti šokti mažes
nėms šokėjų grupėms. Tada 
visų dėmesys būtų atkreip
tas i pagrindinę grupę. Dabansve-’

di jūs duodate tiek, bet kad aš 'ntės ruošiamos kas penki meJ žiūrovas pažvelgė Į šokan 
tai, tai likusiuose keturiuose' grupę, pažvelgę Į kitą, tre 
metuose suruošti regionalines čią ir ketvirtą, kitaip sakant 
šokių šventes. Sakysime sekan išsiblaškė ir tikro šokio gro- 
čiais metais New Yirke, tre-|ži° per savo blaškymąsi nepas- 
čiais metais Detroit iri t. t. Už tebėjo. Čikagoje šis buvo ga

bedėčiau, kai kas duoda dvi
gubai .žinoma, jei kun. cini
kas būtų pasiskambinęs Sovie
tų pasiuntinybei, gal būtų, da
vę dešimt kartų tiek. Resulta- 
tai sekant: pirmutinis pradėjo 
verkti kun. Cinikas. Skambina 
buv. -‘Draugo” skaitytojams ir 
rauda: “Kodėl atsisakėte skai- 
fyti? Ą V /. Z • • -

Net patys, redaktoriai tvirti
na, kad po Bicentenial minėji-

geriausius pasirodymus reikia 
skirti premijas. Juk iš prieš 4 
metus suruoštos šventės atliko 
24 tūkstančiai dolerių. Taigi 
reikėjo premijom palikti bent 
penkis tūkstančius. Dabar tie 
pinigai, gauti iš šokių šven-

mo atsisakė skaityti virš 100 tės, nuėjo ne su šokių švente 
surištais tikslais.

Juk tai akiplėšiška reikalau
Draugo prenumeratorių. -
* Juk ne paslaptis, kad fnon- 
liniukai nori sugriauti Altą. įti dalyvauti šokių šventėje, o 
Tvirtina, kad Altas yra sena or iš jos gautą pelną atimti iš šo- 
gaiązącija,: jis nebereikalingas kėjų. Juk šokių šventės nėra 
fe, jos.-pareigas gali atlikti jų melžiamos karvės. Net ir pa- 
rąnlcoseJ .esant . bendruomenė, šaulio' lietuvių bendruomenės 
Ė^F^aš gaii.'pasakyti, kad ateiĮ pirmininkas sakė, kad reikia 
tihinįfaj dar senesnė organiza-j atiduoti, .kam priklauso (jis 
čija ir-jos vietą gali užimti po-! pats to nedarė, gal norėjo pa- 
JSrŪ^ĮĮ7arba farišėjai. Ir ko-' sireklamuoti). Geriau suindo- 
kiay^’ęenimo ironija: Baltieji 
Rūfrtairiė konkr. Derwinski at 
sildaiisia Alto pirmininko dr.
Bobelio ar verta, kad presiden 
toFordožmona važiuotų. Į Tau 
tinių. šokių šventę. Dr. Bobel- 
Hs pastato tautišką reikalą virš( 
visų:ir atsako teigiamai. Prezi York, 
dentiėnė atvažiuoja. Taigi da- linkėję esančios šokių grupės, 
bar frontininkai ir jų pastatyti žinoma, galėtų pasikviesti vie-

kam priklauso (jis

lima lengvai padaryti: sakysi
me būti sujungta į vieną šokio 
grupę Grandis, vyčių. Brazdie 
nės ir Stankienės šokėjai, šokį 
suderinti būtų reikėję padary
ti keletą repeticijų, bet šokio 
vaizdas būtų buvęs visai kitas 
Visi žiūrovai būtų susįkoncent 
ravę į tą> vieną,^didelę šokėjų 
grupę.

Sekančiais metais juk Įvyks

lų ir dantų sudarymas.
Kuomet kūno^kaulai ir dan-{nir kaip mums reikėtų valgyti, 

reikia kad turėtume gerą sveikatą ir 
galėtume Įvairius darbus dar
niai atlikti. Maistas turi turėti 
lygsvarą. Jame būti proteinai, 
riebalai, mineralai, angliavan
deniai ir vitaminai. -

Reikėtų valgyti tiek, kad pa 
valgius dar skrandyje būtų vie 
tos, jaustum dalinai neprival 
gęs, o skrandis būtų neprikimš 
tas kaip pelų maišas.

Beje, maistas teikia medžią 
gą kūnui augti, naujiems audi
niams montuotis ir atstatyti tą, 
kas sugedę. Maistas teikia kū 
nui kuro šilumai ir energijai

■ gaminti, o kartu padeda įvai
riom gy’vybės apraiškoms iš
silaikyti. j

Proteinai yra dviejų rūšių: 
gyvulinės-ir augmeninės kil
ties. Gyvulinės kilties protei
nai esti 'sunkiai vidurių ■ maši
nerijos virškinami ir Įsisavina 
mi. Skrandyje , jie būva ilgiau, 
rūgsta, pūva, .pereina chemi- j

tys montuojąs!, jiems 
gausaus-- kiekio * mineralinių 
druskų. O tos druskos gauna
mos tik iš natūralaus gero, 
sveiko maiste derinių.

Manding, tik nuo blogo mais 
to prasideda daugis Įvairių kū 
no 4igų. Del to mūdien milijo
nai žmonių serga Įvairiomis 
vidurių ligomis, kurios yra net

- - . ., ■ ’’ • -. i •

ta dainų šventė.. Visą dainų 
šventės organizavimą turėtų 
paimti į savo- rankas chorvęd-
žiai. Gautą įį pelną sunaudoti 5 

dainų su gaidomis išleisti, pa
skirto atskiriems chorams šiek 
tiek, o gal ir diioti vieną kitą 
stipendiją studijuojančiam .lie
tuviui studentui Be to, chorve
džiai' tai'P'’ipbt!'rl’galėfų ; pasis
tengti suorganizuoti-regionali
nes dainų šventes. :'; - - -

minti šokių grupėse dalyvauti, 
reikėtų paskirti ir keletą sti
pendijų šokėjams. Kadangi šo
kių šventė Įvyko šiais metais 
Čikagoje, tai sekanti regionali
nė šventė turėtų būti New ,Yor- 
ke, kurioje dalyvautų New 

, Bostono ir kitoje apy-

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.MICHAELS

4637 So. Archer Ave.
(Prie 47-ios)

254-8500
PARDUODAME- VI- 
PRIEMIĘSCIŪS IR 

sZ«7’000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O

MEMBER MES TAIP PAT

RELO SUS CHICAGOS

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
rūpinimą. _________________ _&------------------- ------------

Dr. A. J. Gussen — "DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik
Minkštais viršeliais tik__ .________________________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderi, prie 
• nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

Dr. A. j. Gus$en

ss.oo

$3.00
$2.00

$2.00

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO,’iLL. 60608

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

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

I

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 KILME. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

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

r * ? ’ *'■• S/v* V '' , ' * f t.

Ilgamečio RALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti— $3.00..■ - . ■ jję, .

Įdomi ><'*vga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dova.ia globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas trendies vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

I /3b So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminat, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2-50. / /> Y .

Dr. Juoras B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvoj? istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio foraato, 142 
psl., kainuoja $2.00.

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
pinigine perlaida- ' -

NAUJIENOS .
1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608 •

Žmogui bus sveikiau ir links 
ralų. Beje, ir užaugę žmonės'miau, nes jo gyvenimas riedės 
naudoja jų perdaug. Į normaliu žingsniu.

Būtina gerai maistą sukram 
tyti, o dideliais kąsniais nery
ti. Maisto nesukramtymas ir 
dideliu kąsnių ryjimas vidurių 
virškinimo aparatą sužaloja ir 
durys atveria įvairioms bakte
rinėms ligoms.

Reikia valgyti daugiau aug- 
meninių proteinų, nes jie len
gviau vidurių mašinėrijos virš 
kinami ir kur kas mažiau kū
ne gamina nuodingųjų rūgš
čių, o taipgi ir mažiau bakte
rinių perų priveisia ir kraujo 
tiek daug nuodais neužteršią.

Labai sveika kvietinę, rupgi- 
nę duoną valgyti^ nes viso grū 
do maltoje duonoj yra protei
nų, mineralų — geležies, ka
lio, fosforo ir vitamino B. jun 
ginio.

Pienas ir jo gaminiai leng- u O O
vjausia viduriams suvirškinti.

Etikos komitetas 
nebaus kor. Schorr 
WASHINGTONAS. — Atsto-

sidalijęs nuomonėmis, atsisakė 
pasmerkti CBS korespondentą. 
D. Schorr. Tuo etikos komitete 
šis klausimas ir buvo baigtas.

Kaip žinia, Schorr buvo vie
name New Yorko savaitraštyje 
paskelbęs išvogtą iš etikos ko
miteto slaptą raštą. Etikos ko
mitete po priesaika klausinėja
mas Schorr atsisakė išduoti do
kumento vagį, remdamasis žur
nalisto profesija ir spaudos lais
vės teisėmis. liet pagal įstaty
mus, žurnalisto atsisakymas 
Įžeidė ir pažemino pačius Atsto
vu Rūmus.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
1. JEIGU TURITE GIMINIŲ AR DRAUGŲ LIETUVOJE ir norite 
atsiminti juos pasiųsdami siuntini žiemos sezonui ir ateinan

čioms Kalėdoms.
2. MŪSŲ BENDROVĖ veikia jau nuo 1947 metų. Kiekvienais metais 
mes persiunčiame Į Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siun
tinių.
3. MŪSŲ BENDROVĖJE Jūs visuomet rasite dideli pasirinkimą 
prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.
4. JEIGU JŪS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parū
pinsime reikalingus dokumentus..

220 SOUTH STATE ST, CHICAGO, ILL. 60604

TEL. WA 2-9354

TąųpyKite dabar
pas mus

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki 

u%
\ palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 

jos išėmimo.

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

SEE

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

Įsteigta 1923 metai*. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemą* automobiliam* pastatyti.
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Lietuva bus demokratine
Lietuvių tarpe visą laiką buvo įvairių diskusijų bū

simos Lietuvos santvarkos klausimu. Vieni, prisiminė di
delę kunigaikščių Lietuvą, norėjo, kad Lietuva ir atei
tyje būtų gabaus valdytojo valdoma. Kitiems atrodė, 
kad karalių ir kunigaikščių gadynė jau nuėjo praeitin. 
Lietuva galėtų būti galingesnė ir didesnė, jeigu josios 
gyventojai tvarkytųsi demokratiniais pagrindais. Tre
tiems atrodė, kad galima būtų abi šias sistemas sude
rinti: krašte pripažinti pagrindines kiekvieno piliečio 
teises ir leisti karaliui ar kunigaikščiui demokratiškai vi
sus valdyti.

Šie klausimai buvo iškilę šio šimtmečio pradžioje, 
jie kilo Lietuvos Taryboje, kur ne visi tęs tarybos nariai 
buvo vienodos nuomonės. Buvo ir tokių tarybos narių,, 
kurie norėjo pasikviesti Vokietijos Urachą, pripažinti 
jį Lietuvos karalium ir leisti jam valdyti kraštą. Tarybos 
nariai žinojo, kad pačioje Lietuvoje dar buvo užsilikusių 
kunigaikščiu, bet jiems atrodė, kad' lietuviams valdyti 
vokiškos giminės kunigaikštis būtų geresnis, negu senos 
Lietuvos kunigaikščių ainiai. ■ ,,s

Lietuvos socialdemokratai, tuometiniai Lietuvos Ta 
rybos nariai, pasipriešino Uracho kvietimui. Jiems šitas 
nutarimas atrodė netinkamas. Jie buvo įsitikinę, -kad 
naujai atkuriamai Lietuvai demokratinė santvarka yra 
pati geriausioji. Jie reikalavo, kad atkuriamoji Lietu
vos valstybė būtų demokratinė; kad naujoje Lietuvoj 
būtų pripažintos pagrindinės žmogaus teisės; kad Lietu
voje politinės partijos galėtų laisvai veikti ir savo pro
gramas dėstyti krašto gyventojams, o pastarieji laisvų' 
rinkimų būdu galėtų išsirinkti pačius geriausius savo ats
tovus. Lietuvos- Taryba paskelbė demokratinę Lietuvos 
respubliką, priėmė laikiną demokratinę Lietuvos kon- 
tntuciją, o vėliau priėmė nuolatinę konstituciją kraštui 
valdyti.

Lietuva valdėsi demokratiškai, kol atsirado žmonių, 
kurių demokratinė santvarka netenkino. Tų žmonių bu
vo mažuma, bet jie turėjo įtakos į jaunesnius karinin
kus, imokytas įsakinėti, o ne auklėti, nuvertė demokra
tinę Lietuvos vyriausybę ir įvedė ir autoritarinė santvar 
ką. Perversmo ruošėjai buvo įsitikinę, kad jie daro gero

BIRUTĖ KEMEŽAITĖRUSIŠKASIS KOMUNIZMAS
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Dėl nekaltų žmonių nuteisimo, uždarymo beprotna
miuose, ar ištrėmimo Sibiran, į Mischa Scorer pastaty
tą klausimą: “O kas būtų, jeigu teisėjas turi sąžinę?”, 
Zigmas Butkus, buv. teisėju okup. Lietuvoje ir 1972 
m. pasitraukęs į Vakarus, šitaip atsako:” Na, tai jis 
turi eiti prieš tą savo sąžinę nes, jei nenori nustoti 
darbo, negali nieko kita padaryti.”

Reiškia, toks teisėjas geriau sutinka nuteisti bai
sioms kančioms ir mirčiai šimtus nekaltų savo tautos 
žmonių tik todėl, kad jis pats galėtų išsilaikyti beteisio 
teisėjo pareigose, tik dėl geresnio duonos kąsnio, dėl 
materiališkos naudos?!

Ir mes, pritardami tokiam savo tautos naikinimui 
savo pačių tautiečių rankomis turėtame su užuojauta 
sakvti: “Tauta, nesmerk jų. nes jie kovodami už savo 
buitį yra priversti savo brolius žudyti? Spaudoje mes 
pasibaisėdami skaitome apie žudynes, terorą: Airijoje, 
KamlMulijoje. Angoloje, Vietname, Libane, Ugandoje 
ir k t., bei nesibaisim žinodami, kad okupuotoje Lie
tuvoje lietuvis žudo lietuvį-

Priešingai, tie Lietuvos okupanto agentai atvykę į 
Vakarus plauti Išeiviams smegenų, yra sutinkami iš
skėstomis rankomis ir už tautžudybę jiems mokama 
vaišingumu. Mums, kurie nepritardami tokiam išeivių 
elgesiui, padarome pastabą, tie komunistų globėjai at
šauna patriotišku šūkiu: “Lietuviai, nekovokime prieš 
savuosiuslik jie neišdrįstą paaiškinti, prieš ko

vodamas žuvo jo senelis ir prieš 
kuriuos aš kovojau visą savo 
gyvenimą. Aš norėjau, kad ma- 
no sūnus Algirdas pasiektą lai
svus vakarus, galėtų tenai lais
vai gyventi, mokytis, nevaržo
mas išyystyti visus savo gabu
mus ir taptų pilna asmenybe. 
1968 m. rudenį Algirdas slapta 
atvyko į Uzbekistaną, ir prisi
dėjo pasiruošimui žygiui. Išty
rę šimtus galimybių, 1969 m.

Lietuvai, baigia nesusipratimus ir tarpu savius ginčus. 
Bet taip nebuvo. Prasidėjo nesutikimai perversmą ruo- i 
susiu žmonių tarpe, jie pradėjo ruošti perversmus prieš 
perversmininkus...

Antrojo Pasaulinio Karo pradžioje Hitleris su Sta
linu panaikino Lietuvos neprikausomybę ir pačių lietu
vių įvestą joje tvarką. Pradžioje Lietuvą buvo pasisavi- ’ įe rišo pa^ulio~tietnvių_ patri- 
nęs Hitleris, o vėliau visą kraštą išskyrus Suvalkų tri- otinių jėgų paramos, o taip pat 
kampį, jis atidavė Stalinui. Lietuviai pateko sovietų ver- turkų patriotų draugiškos pagal 
gijon, iiŠ kurio dar ir šiandien jie nepajėgia išsivaduoti. bos dėka, nugalėję visas sorie- 
Okupantas žino, kad lietuviai nerims. Jis aiškiai mato,sPend^^™as Pinkles bei 
kad lietuviai yra daug darbštesni, energingesm ir ga- L ______________ ____  „ ___________ . ___
besni, negu carų ir komunistų pavergti rusai. Jie žino, laimingi, kad šiandien pirmą Į tikimas 1941 m. birželio suki-’je, tiek Turkestane, tiek Gru- 
kad lietuviai sieks laisvės ir nepriklausomybės. Jie pir-j kartą turime galimybę tiesio-i kuriame buvau sužeis- zijoje. Buvo daug sunkumų, 
mon eilėn visiškai izoliavo Lietuvą. Aplinkui Lietuvą jie giai susitikti su laisvosios lietu tas. 1941-1944 m. rezistencijoje kliūčių ir pavojų. Bet vis atsi- 
pastatė ne “geležinę uždangą”, kuria jie atsiskyrė ją nuo lietuvi,i spaudos ir radijo ats. hftierininkus grobikus ir mindavom žu^sius draugus

Mielieji tautiečiai, broliai ir sesės lietuviai!
Mes, Pranas ir Algirdas Bra- jėgas, visas pastangas, visą sa- 

zinskai, prieš šešerius metus vo gyvenimą pašvęsti kovai 
^sėkmingai prasiveržę pro gele- 

■j' žinę uždangą, sunkioje ir ilgo-
prieš komunistines ir fašistines 
diktatūras, prieš bet kokį totali-

statomas kliūtis, pasiekėme tais 
vus Amerikos krantus ir esame;

mą, prigimtų ir religinių žmo
gaus teisių paneigimą. Mano 
idealas visad buvo laisva, nepri
klausoma, demokratinė, vienin
ga Lietuva. planą. Mums daug padėjo mū- 

Savo priesaikai aš likau iš- sų bendraminčiai tiek Lietuvo-

Europos, bet jie apvedę ištisa “Leningrado apygardą’.itovais- < ' 
Iš Mažosios Lietuvos jie išvežė ten buvusius lietuvius

Lietuvą apsodino jaunuoliais kolonizatoriais Nei Lietu- ^^^cios L-mtuvos^ VOJ-0 pa:nažiai kaip a^ davu_
vą apsupton “Leningrado apygardon’,
Lietuvon rusai nieko neįleidžia. Jeigu kartą j metus nu
veža užsienio korespondentus, tai tiktai j parinktas ir 
iš anksto paruoštas vietas. , ’ Z","'-

Rusų pavergtoje Lietuvoje valdovai taip pat kalba 
apie demokratiją. Jie ten net “rinkimus” kartas nuo kar ir pagrindines žmogaus teises, 
to praveda. Bet pavergtoje Lietuvoje, kai ir visoje Rusi- koya 51Ž tauti-
joje, vieninteliai demokratai yra valdžia pagrobusieji , . ,.
komumstah Rusai pasiskelbė, kad jie vieninteliai tun taviškos tapatybės Saugoj imą 
teisę būti kandidatais į krašto valdymą, o krašto gyvento bei valstybinės nepriklauimy S sužefeti

jams įsako balsuoti UŽ jų parinktą vieninteli kandidatą bes atstatymą yra teisėta ir tei- draugas miršta, ir paskutiniai 
Tai, aišku, ne demokratija, nes ten trmpiamds pačios pa- sinSa Lova, kuri anksčiau ar.žodžiai sustingę jo lūpose yra 
grindinės žmogaus teisės. . |apsivainikuos'■ pergale.; _'Tegyvuoja laisva Lietuva!..

e J 1940 m. birželio 15 d., kai so- Visa tai pilnai suprasti gali tik
Laisvojo pasaulio lietuviai dar ir šiandien veda dis- vietų imperijos tankų ir išba-|tas, kas pats patyrė viso to lai 

kusijas, kaip, išlaisvintoji Lietuva tvarkys savo reikalus.’ dėjusių karėirių, kaip pasta- kotarpio siaubą ir didvyriškn- 
Prieš 30 metų lietuvių tarpe dar buvo didokas skaičius tasių š^ų, voros ųžidūdo gim- jJ

1944-1954 m. partizaniniame ka partizanus, šimtas tūkstančių 
tenai į Sibirą ištretmų ir 
nukankintų brolių ir sesių lie
tuvių. Mes privalome liudyti jų 
kančias, kovot už juos. Tai even 
ta patrioto pareiga. Tegu Krem 
liaus budeliai nemano, kad kas

re prieš rusiškus bolševikinius
. 3*™?^ mes norime ?er" okupantus. Kovoje aš nebuvau 

Sibiro šiaurėn ir dabar neleidžia grįžti, o visą Mažąją duoti pavergtos, bet nepasida-vienas_. Tų> tnrfe . t> .
vusįos ir kovojančios Lietuvos vojo panažiai kaip aš ir davu. 

nei oaverrton brol^kas fv«^in™us patrioti-1 sių piesaiką.iki mirties kovoti 
v s nei lietuvių išeivijai laisvaja- už tėvy žemės Iaisvą bu

me pasaulyje ir prašymą dar 
vieningiau bei ryžtingiau visais 
įmanomais būdais paremti pa 
vergtus brolius ir seseris kovo
je už laisvę, nepriklausomybę

nį išlikimą, savo kalbos, kol-.

vo dešimtys tūkstančių. Tai 
buvo daugiausia jauni vyrai ir 
moterys, pilni tikėjimo ir ryž 
to. ir kaip buvo skaudu maty
ti juos krintant didvyriškose 
kovose su žymiai didesnėmis 
priešo pajėgomis, apsupime su 
sisprogdinant granata ar pasi
liekant paskutinį šovinį sau.

apsupimo išneštas sužeistas

grindinės žmogaus teisės.
Visa tai pilnai suprasti gali tik

darybių. Lietuvių tauta nieko 
neužmiršo ir niekam neatleido. 
Lietuvių tauta niekad neatsisa
kys savo teisėtų siekimų ir nie- 
kad nenustos, už juos kovoti.

Žmonės, kurie stebi Lietuvos 
istorija nuo 1940 m., žino, kiek 
sovietiniai okupantai išnaikino 
lietuvių. Tai neturi būti užmir
šta. Tie drąsūs, žmonės, ku
riems iš šimtų tūkstančių pa
vyksta prasiveržti iš sovietų 
pragaro, turi būti suprasti ir 
atitinkamai vertinami. Jie ne
bėga dėl kokių nors materiali
nių gėrybių. Jie bėga 1 aklą ne-

tąją Lietuvą, aš, Pranas Bra
žinskas, buvau šešiolikametis 

.. jaunuolis ir aavb akimis mū-
protingo kunigaikščio kalbų taip pat .nesigirdi..._ Vis di- čiau, kaip buvo ^inaikiuta lie- 
dėsniam skaičiui aiškėja, kad išlaisvinta Lietuva "turės bū tuvos valstybinė nepriklauso-, 
ti demokratinė. Net autoritarinių šalininkų organiriizaci- mybė. Mums, j-au po nepriklau' 
jos tvarkosi demokratiškai, nes tuo tarpu geresnės sant sotybės smile užaugusiai tie- 
varkos niekas dar neisgalvojo. Demokfatij'oš salininkai tuvi^ Lietuvos laisve ir 
nustojo apie demokratiją rašyti ir ją ginti, -nes. lietuviams 
šie ginčai šiandien yra tušti. Kokia čia kalba gali būti 
apie demokratiją, jeigu nėra kur tos demokratijos prak
tiškai taikytu Pats svarbiausias klausimas šiandien yra 
kova už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Tą kovą laimė . v. . .
sime, jeigu būsime vieningi. Vienybės vardan laisvi lie- 
tuviai įsrtare praeities ginčų nekelti. Jie jų nekelia ir ne- UĮ".OS ĮLtj-Hnei’nepriklau 
sirengia kelti. • ■'į”’ jsomybei, bet ir pačiai lietuvių

Bet laisviems lietuviams visą laiką rūpėjo patirti pavojus Aj AaaaUj kaip ko. 
kokios nuotaikos viešpatauja panoje Lietuvoje,-ką gal- munistinė Rusija ir fašistinė 
voja žmonės, siekiantieji nepriklausomos Lietuvos. Ame Vokietija kėsinasi okupuoti ir 
riką pasiekusieji Pranas ir Algirdas Bražinskai New aneksuoti Lietuvą, visi tų Lie- 
Yorke sukviestiems laikraščių atstovams ir visubme- t“vos kaimynų imperialistiniai 
nės veikėjams tarė siuos žodžius: - škėsIa?.. trJgenocidiskos užma-

cios kilo is to fakto, kad sitos 
Uin-mnrrni Irn-rminrYtn Icinrrn . r>c

rinių klikų ir tų šalių žmonių 
sąmonė bei sąžinė buvo sukau

autritarinės sistemos šalininkų, bet šiandien- jų skai
čius jau gerokai nubyrėjęs. Apie kivetimą karaliaus ar

_ nepriklausomybė buvo savai- irę z
me suprantami; įgimti ir am
žini dalykai. Deja, 1940 m. bir
želio 15 d. visa tai buvo panti 
nta po rusų imperialistų tankų 
vikšrais. Aš supratau, kad tai!

tautos tragedijos; kad nė tik

— Vieningai kovojame už laisvą, nepriklausomą ir šalys buvo valdomos diktatu 
demokratinę Lietuvą rri 1 . v - ’ ”

-/ r sąmonė bei sąžinė buvo sukau
Išlaisvintoji Lietuva turės būti nepriklausoma ’ ir styta, o dažnai ir iškraipyta 

demokratinė, kurioje bus gerbiamos kiekvieno žmogaus J totalitarinių režimų, 
pagrindinės teisės. Tada aš prisiekiau visas savo

kius savuosius. O kodėl tiems savo svečiams komu
nistams nepasako, kad jie ten okup. Lietuvoje neišda
vinėtų ir nežudytų savo brolių?

Nuo ko bėgo iš okup. Lietuvos paskutinieji išei
viai, spręskime iš šio Aušros Stackaitės — Jurašienės 
pasakymo: *lr prieš mūsų valią atminty iškyla ciniški 
veidai tų, kuriems duota jėga žaloti ir smaugti mūsų 
meną. Kas jie, tie geradariai kultūros viršininkai, ku
riems sū baime ir priverstinu dėkingumu lenkiasi dau
gelis mūsų menininkų už teisę nors iš dalies įvykdyti 
savo kultūrinę misijų? Sakytum, jie irgi mūsų broliai, 
bet elgiasi su mumis, kaip su potencialiais nusikaltė
liais .. Jie laimina oficialų kultūros žygį, nusiimdami 
nuo savęs atsakomybę už pražudytas sielas. Visa, kas 
kvepia inkvizicija, priskiriama aukščiausiai Maskvos 
galiai, ir jie nusiplauna rankas — kaltinkit save, pra
sižengusieji, norėjom jtnns gerto. Ir mes patys linkę paA 
tikėti savo “gerais viršininkais”, nes jie iškilę iš mū
sų tarpo, jie savi, lietuviai, ir jie žino, kaip neužrūstin
ti Maskvos.” ,

Ar šios mintys, kai kuriais atvejais, netinka ir mū
są išeiviškai veiklai?... Ryšium su kovojimo prieš sa
vuosius mintimi, aš norėčiau skaitytojams patiekti 
dar vieną faktą. Man, prieš kelis mėnesius esant Ro
moje, teko susitikti ir kalbėti su paskutiniuoju iŠ okup. 
Lietuvos pasitraukusoiu dailininku Vladislovu Žilium, 
kuris man pasakė, kad lietuvių buvo įspėtas Ameriko
je vengti dviejų laikraščių: “Vilnies” ir vietinių lietuvų 
leidžiamų “Naujienų” kaip nevertos spaudos. Pabrėži
mu “Naujienas” vietinių lietuvių laikraščiu, manau 
buvo siekiama ir tuos vietinius lietuvius pristatyti ne
vertais. Butų pravartu paminėta kad daiL Žilių su žmo 
na vežiojo ir globojo Vatikano lietuviškos radijo pro
gramos vedėjas kun. dr. V. Kazlauskas, talkinant tos

1949 m. žiemą mano tėvelis 
partizanas Stasys Bražinskas 
žuvo kautynėse su enkavedis
tais. 1947 m. pavasari aš; PnaL 
nas Bražinskas buvau sužeis
tas, suimtas ir'ištremtas į Si
birą. 1950 metais pabėgęs is Ši-'' 
biro konclagerių, slapta sugrį
žau į Latriją, b paskui į Lietu
vą ir vėl aktyviai dalyvavau 
tautiniame pasipriešinime. Bu 
vau suimtas 1955 m. ir vėl 1963 
m. 1967 m. mane ištrėmė j 
Kazachstano konclagerius be 
teisės sugrįžti į tėvynę Liėiffi^

■ vą. •. - v'y y «

Turkestano antikom h n isf L- 
niams draugams padedant,1968 
m. pavasarį pavyko pabėgti iš 
Kazaghstano tremties ir slaptai 
apsigyventi Uzbekistane. Tenai 
aš įsijungiau į vietinių musul
monų ir Krymo totorių .rezistėii 
cinę veiklą, slapta palaikant šy- 
šius su Lietuvos rezistejicinišis 
sąjūdžiais ir planavau prasiver
žimą į Vakartis, nes sovietų im- 
perijoje KGB vis tiek mane su-.

nimo bolševikiniame tautų ka
lėjime. Jų žygiai anaiptol nėra

stovyklų. Juk tie amerikiečių 
ar anglų, kareiviai, kurie ant
rojo pasaulinio karo metu bėgo

neturime kreipti jokio dėme- # 
šio. Jiems ir partizanai buvo 
banditai, ir Romas Kalanta bu
vo beprotis, ir kiekvienas kitaip 
galvojantis žmogus, pagal juos, 
tebevertas kulkos... Mes turim 
tvirtai Įsisąmoninti savo takti
nius idealus ir siekius, mes ta
rini ryžtingai už juos kojoti iki

norėjau, kad mano sūnus Algir

gijos pančiu, prieš kuriuos ko-

(Bus daugiau)
- —. .fci I. - -.Ą

ARGENTINIEČIAI ŽUI
BUENOS AIRES. — Argeo- 

finos civilinėse žudynėse šiais 
metais jau yra nužušyti §15 aį-. . 
menų. Rugsėjo 21 buvo sužeis
tas Argentinos oro jėgų pulki
ninkas Nėštor PaJazuelo, spro
gus pulkininko mašinoje įmon
tuotai bombai

LA?

tos programos bendradarbiui Marijonui kun. Vaišno
rai. Jau ne pirmas kartas, kad “Naujienos” katalikų 
veikėjų yra apšmeižiamos: sugretinamos su komunis 
tine “Vilniumi”, ar kitaip stengiamasi jas nuvertitin- 
ti. Bet toje pasėkoje, jos prenumeratorių skaičius ne- 
maėžja, bet daugėja iš pačių tikinčiųjų pusės. Kiek 
logikos turi visi tie šmeižtai, spręskime iš šitokio fak
to. Iš pavergtos Lietuvos į Chicago atvykę okupanto 
agentai, niekados neišdrįso pasirodyti “Naujienų” re
dakcijoje, nes jie žino, kad jiems bus parodytos durys 
arba turės išlėkti pro langą su visais jo rėmais... Tačiau 
tie komunistai su malonumu lankosi didžiausiuose lie
tuvių katalikų centruose: Tėvų Marijonų “Drauge” ir 
Tėvų Jėzuitų Namuose...

.Dr. A, Maceinos Nepasitenkinimas
Ryšium su prof. Šalkauskio nepasitenkinimo nagri

nėjimu, iškyla pačio-dr. A. Maceinos nepasitenkinimas. 
D r. Maceina rašo ; “Bet štai, pastaraisiais metais tiek 
mūsų kalbose, 'tiek spaudoje pradėjo — atrodo, visiš
kai nesąmoningai — vis rečiau būti girdimas šodis 
‘komunistas' ir ris dažniau būti minimas žodis ‘rusas’. 
Kova už tautos išlaisvinimą pamažu persisvėrė nuo 
kovos su komunizmu į kovą su rusiškumu.”

Iš čia gaunasi išvada, kad dr. Maceinai rūpi ne Lie 
tuvos išlaisvinimas iš Ru^jos okupacijos, bet tik lietu
vių tautos gynimas nuo komeuizmo įtakos. Dr. Macei
na yra nepatenkintas todėl, kad lietuvių išeiviai savo 
okupantą tribfia tikruoju fo tautĮrb^s (nrsas^ v^rdiM^ 
Jis pavergtų lietuvių teisingą ir garbingą ‘ isilavinimo 
kovą iŠ Rusijo.š okupacijos, apšaukta kova su rusišku 
mu. šitai įrodo, kad jau prieš 5-kis metas dr. Maceina 
buvo patekęs rusų emigrantų įtakon ir prisiėmęs jų 
kovos tiksią bei thetodus

Mes žinome, kad rusai iš savo krašto bėgo tik nuo 
komunistinio režimo, nuo savo pačių valdžios teroro. 
Kova prieš komunizmą yra rusų kova prieš savo pa
čių ideologiją. Rusai emigrantai, atsidūrę išeivijoje 
karta su okupuotų kraštų žmonėmis, pasijuto nejau
kiai. Jie bijojo, kad į juos nebūtų žiūrima kaip j pa
vergėjų tautos žmones. Be to, jiems buvo reikalinga pa
rama jų kovai prieš komunizmą, todėl stengėsi paver
gtiesiems įkalbėti, kad ne rusai yra jų priešai, bet ko
munizmas; jei Rusija būtų buvusi nekomonistiSka, tad 
nebūtų užgrobusi kitų kraštų, kad rusai yra geri Stati
nės, kad jie taip pat nuo komunizmo kenčia, kad rei
kia visiems jungtis bendrai kovai prieš komunizmą, 
kuris persekioja tikinčiuosius ir ginti visų žmonių tri 
sės ir tt ...

šia proga pirmiausa puolė pastaaedbti lietuvių 
dvasiškija ir kraštutiniai tikintieji rusų emigaatų vi
lionėje įžiūrėję artimo meilės principtis. Taip rtisų 
emigrantams, ypač tremtyje atsiradus A. Solženicy
nui ir kitiems jų disidentams, garsiai rėkiaalieas (ne 
už pavergtųjų kraštų išlaisvinimą iš Rssijas negąu W 
tik už žmonių teises, ryšium su komunistine ideoitoį^- 
ja, pavergtųjų kova buvo iškreipta rusų kovos naudai. 
Dvasiškija, paskui save traukdama tikinčiuosius, mu- 
sisuko nuo tėvynės laisvinimo kovos sekdama Vatika
no pavyzdžiu, kuris šu Rusijos komunistais jau buvo 
užmezgęs draugystes ryšius tikėdamas tua sušvdnia- 
ti, tjkineių jųr pa dėtį Rusijoje ir jos pagrobtuose kraŠ- 
tuose?’;; U .7 7 * ’ i-. . ■ ’-y •

(Bus daugiau) .* .

• JifcNOS, CMh ACO t, _ Saturc^y, 25, 1976
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DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES, 
IR GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

MAGDUTŽS MARGUMYNAI 
bKaitytoju Balsai p Naudingi pataffrnar ir įdomia tus jų sumažėjo 1%, bet 
—'■ -------------------- - ------ I. dalykai' f‘

i
St/SiHINKIMV

t vidu
tinis ūkis padidėjo 3 akrais. Vi- 

, T L dutinio dydžio ūkis buvo laiko-
• Juodos duonos pluta, pade- Per paskutinj de

Nors buvo sakoma Lietuvoje: la ant šutinamų .kopūstų, slip- Ūkis padidė- !

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Suvalkiečio balsas tyruose

AKUŠER1JRA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Bulfdirig). Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
_ INKSTŲ ]R ŠLAPIMO TAKŲ 

ęt+ĮRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

rabino poterių nepamokysi. Bet r*a* suinažina kopūstų kvapo 
aš čia nenoriu ką mokyti, tik pri
minti. . »■

‘ Jei jau per 4 metus nesusipra- i
to, verkiant prašosi pipirų!

Turime kelias jaunimo, orga- pripildyti ją tik iki pusės, o aly- 
nizacijas — ansamblius ir daug va arba riebalais ištepti tik dug 
vienetų. Skaitau spaudoje. Fi- ną, bet ne kraštus. Torto ^>uo- 
guruoja vardai; bebrų, žebenkš- Šimui naudoti kambario tempe j 
čių ir dar kitokių Dievo sutvėri
mų. žinoma, turi- ir kelis mūsų 
šviesių mučelninkų, bet prašau-

sklidimą j virtuvę bei kamba
rius; duona jį sutraukia.

• Kepant tortą reikia naūdo- 
, ti tinkamo dydžio skardinę ir

• Net Iff bffijbhų dolerių kas 
met išleidžiama naujų produk
tų gamybai ir jų paleidimui į 
rinką, bet laike 4 metų tik 10% ' 
tokių produktų bei gaminių iš
lieka rinkoje. Biznio, kaip ir 
naujagimio, kritiškiausi metai

lyra patys pirmieji.
• Tulpės vardas yra kilęs iš

M ... v. - r- ■ turkiško žodžio, turinčio tur- “[xL* Ckiskos zmiosv Georgia va r- ’ - vaisęs,
na pro šalį, kai palieka mūsų die- dinama persikų valstija, bet di-Į 
nų jaunąjį karžygį Romą Ka- džiausia ūkninkavimo šaka yra, 
lantą, Stonį, Strazdelį, o dabar | paukštininkys'tė .Virš 14% Amek

ratūros riebalus ir kitus priė

jiu jaunąjį karžygį Romą Ka-

šv. Pranciškaus Seserų 1-mas sky
rius rengia Bunco žaidimus šeštadie
ni. rugsėjo 25 dieną 1:00 vai. popiet.

(3345 S. Morgan St Auka $1.00 as
meniui. Bus gerų dovanų ir kavutė 
po žaidimų. Visus kviečia kamisija 
ir valdyba.

Rožė Didžgalvienė, rast

* Nuga lėto j ai visa tai paveldės, ir ai busiu (am Dievas ir jis bus 
man sūnus". — Apr. 21:7.
Čia kalbama ne apie Kristaus sužiedounę Evangelijos amžiuje, bet apie 

tuos, kurie, klausydami Viešpaties balso pasidarys jo avimis Tūkstantmetinio 
amfiaus pabaigoje. Apie juos yra parašyta Mato Ev. 25 Sk. ‘‘Tuomet karalius 
tars tiems: Eikite mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite jums nuo pasaulio

kuri pradžioje buvo duota Adomui, kurią jis savo nepaklusnumu prarado sau 
ir savo polikuonims. Dievo paskirtu laiku Viešpats Jėzus viską atpirko ir. 
atsteįgimo laikams atėjus, sugrąžins paklusniesiems visa, kas buvo prarasta. 
Psalmėje 37-je parašyta, kad “kantriai Laiįki antys Viešpaties gaus tėvainys- 
tėsiŽemę”. ; t , L-'? .

Visi fino, kad mirtis yra šiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra rr.L

PHYSICIAN ĄND SURGEON 
2434 WEST-71st STREET 

w Ofisas: HE ml ock 4-5849 
Rezid. 388-2233 

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
an trad., penktaienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community 'klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S.Manheim Ra.fWestcnesterz tit.
VALANDOS: 3-—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tel.: arba 56Z-Z7z^ ..

Nijolę Sadunaitę. Kaip Simas 
Kudirka yra nusipelnęs Lietu
vai. Bet mūsų doktrina moko, 
kada pasaulio garbė gali žmogui 
kol gyvas — užverti Bromą lai- 
mingon Viečnastin?!

Tai atrodo šiandien jaunimui, 
na ir visai tautai šviesiausias ži
bintas yra - Romas Kalanta.

Komentarų nereikia. Žiburio 
niekas nepavožia po kubilu, sa
ko Kristus.

Atvykę mūsų artistai iš tėvy- 
nės.'tvirtina, kad Jo žibintas ne
užgeso jaunimo sąmonėje ir šir^

bano reikšmę. Tulpės atkeliavo 
džiausią ūkninkavimo šaka yra *rIrado didžiausią dėmesį Olandi- 
rikos jaunųjų ūkininkų arba 4- 
H klubo narių gyvena miestuo-

Lietuvių Žagarės klubo poatosto- 
ginis susirinkimas įvyks sekmadienį,.

• rugsėjo 26id.. 1:00 vaL popiet Jonof... - ,,.. . . . . .. . „...^ . ..
Stiliaus salėje, 4346 So. California ' 1 "VUh« po nurUes", kūną saukta

Avė. Nariai kviečiami atsilankyti. ne‘T’°k»rrMi. Raiykiti:

■ nes yra daug reikalų aptarti. Bus ir

Rožė Didžgalvienė, rašt.

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

*
Episkopatai legalizuoja 
15 ordinuotyjų motery
MINNEAPOLIS. — Kai kurių 

savo kolegų spaudžiami episko- 
palų bažnyčią vyskupai pakeitė' 
savo ligšiolinj nusistatymą ir 

priėmė švėlnesnj būdą legalizuo
ti penkiolikos moterų [šventini-; 
mą kunigais, kas iki šiol buvo ( 
skaitoma nelegaliu aktu. Vysku- 

’ pu kieta laikysena pasikeitė kai ( 
j dvylika jų pareiškė, jog jie^anks- 
Įčiau priimtos griežtos “sąlygi
nės ordinacijos” formos nesi
laikys.

Episkopai ų bažnyčia moterims 
duris j kunigystę atidarė praė
jusią savaitę Miiineapolyje įvy
kusioje konvencijoje.

7 Z.^Z_____--r _____ _____• * norite iš. mišinio išimti
se ir turi specialias programas, skoniui įdėtą,česnakų, reikia jį 
Vienas iš 5 ūkininkų dabar yra perverti dantims krapštyti nie- 
tik 35 metų amžiaus. Virš 95% | dėlių. Jį greitai rasite ir leng- 
niaisto yra kokiu nors būdu per Į viau išimsite.

_ - . -I • • Atšildant maistą, truputįs

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street
GRovehill 6-234M

1410 So. 50th Ave., Cicero 
;-&Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKST4 TUTOMOB1LIA5IS PASTATYTI

dirbtas.90% žemuogių arba brat. • 
škių Wisconsin valstijoj nusi- vymo padaro jį škoningesniu. 
skina patys vartotojai. Jei ūki- Vyną pilti pradedant šildyti, o 
ninV^c covn TiT’n/lTYlz’fnc y •

na $4, tai pramonininkai už jų 
apdirbimą paima §3. 1950 m. 
reikėjo 3.3 svarų grūdų išausiu 
ti vienam svarui vištienos, o da 
bar tereikia tik 2.2 svarų. Pir
masis gazolinu varomas trak- 

dyse. Atrodo, Vakaruose reikia- torius buvo pagamintas 1892 
mas dėmesys blankus, tai šau- m Įvairūs vabzdžiai ir kenkė

jai sunaikina 30% pasaulinio 
derliausi t. . ... ....
- -• Senovės laikais alyvos bu
vo naudojamos tik aliejui, ku
rį vartodavo daugiausiai vais
tams ir kūno tepimui bei ma
sažui, o tik mažą dalį mąis; į valandų, o dabar tik 12 minu- 

A čių.
• Amerikos gyventojai per j ______

metus sunaudoja 6.6 bilijonus 
svarų žuvies, kurios pernai, tik 
37% pagavo Amerikos žvejai, 
1964 m. jie pagavo 51% tais me 
tais sunaudotos žųriesį^. J

• Pienui vartotas stiklines ir 
kūdikių bonkas reikia pirma 
išplauti šaltu vandeniu, o tik 
vėliau plauti šiltu. Karštas van 
duo palieka stiklą pienuotą. j

• 1975 m. Amerikoje buvo 
2,808,480 ūkių. Per vienus me-

X

ninkas už savo produktus gau-'ne baigiant. < ■

Laikai, uždarbiai ir kainos

Švenčiant Amerikos neprik
lausomybės 200 metų sukaktį, 
Maisto Technologijos institutas 
nustatė, kad 1776 m. reikėjo 
dirbti 83 valandas už 100 sva
rų jautienos, d šiemet pakan
ka tik 20 valandų. L'ž 100-sva
rų žudytos kiaulienos reikėjo 
dirbti 44 valandas, o dabar tik 
22, .100 sv. miltų -^ 22 ir 4 vai., 
100 šv. cukraus— 77 ir 8 vai.

r Svarui sviesto reikėjo dirbti 12

Laidotarių Direktoriai

ZEIKA&EVANSliai, pagerbdami USA, pavadino 
savo rinktinę didvyrio vardu. 0 
mūsų Ateitis ir skautai pasiteib- 
'kina Bebrais, Gintarais, šilai
nėmis, na, ir atminti visų nega
li. -Nieko prieš negali sakyti, 
jei neturėtume .tokių vienmečių 
jaunimui ąžuolų kaip Ponas.
Kad mano tėvynė
Krauju, ašaroms išrasojus, 
Aš savo žydinčią jaunatvę 
•Asai bė kalbos aukoju.

______ >■ Laisvės Lietuvai, laisvės prašau.
DR. K. A. Vė JUČAS |^ve neužmirštu, už teisybę 

489-444] 5oi-46u5 Į Man mirti nebaisu.
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA

1002 N. WESTERN avė.
5214 R. WESTERN AVE., , 

Telefonas atsakomas 12 vai.

REZ.: GI 8-0873

DR.Vy .uašiN-iuiSINAS
AKUŠcRlJA IR MOTERŲ LIGOS ' 

GlNcKOLOGlNĖ CHIHURGIJA
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarirhą. Jei neat
siliepia, skambinti mi 3-uuU1. -

Teiet -BE 3-5893

■ I '

GYDr ICUAS Ut CHIRURGAS 
SPEciALYdE akių ligos ■ 

3907 West 103rd Street..
Valandos pagal susitarimą

Ofiso teL: HE 4-1818
Rezidencijos: PR O-9S&1

DR. j. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ik LniKUKuAi

’ VIDAUS LIGŲ SPteCiMLiSTAS 
t 2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penKta- 
Uieniais nue 3 iki i vai. popiet 
Tik susitarus. , 

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK f UCKAS
OPTOMETRIS fAS

KALBA LIETUVIS KAI 
2618 W. 71st Si. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses' .
Vąl. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTiS
INKSTŲ, Pūsles ir ' 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST (Šrd STREET

Vai.; anvad. nuo 1—4 -po pietų.- 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso telef.; 776-2MG
Neujatjyz., telef4.448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CmikUkGaS 

Benors praktika, spec. MOTERŲ liįos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

TeU PR 8-1223 '
OFISO V AL.; pirm., antracl., •trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

P. ŠILEIKIS. 0. P.
OfcTHOPEDAS-PROTEZlSTAS 

Aparatai - broLezai. McU. Ban 
daŽaL Speciali pagalba Kojom* 
(Arch Supports) ir L t.

2850 Wetf 63rd St., Chicago III. 6062* 
Telefu PRojpect 6-5084

Linksmumo arba liūdesio valandom 
£ra7jau«»«M 1;

. piu papuošimu, ir sezomnes 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT« ’ ; AS)

DAUBARŲ SŪNUS

552$ 5o Harlem Ava. — 586-1220

RENKITE TUOS JtftZNTERlUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJF8NOSE"

Visai kita kalba apie alkoho
linių gėrimų kainas. Už galioną 
romo 1776 m .reikėjo dirbti 4 
vai. ir 20 minučių, o dabar tik 
20 minučių mažiau. ;

M. Miškinyte

A. A. JUOZUI KRIŠČIŪNUI

mirus, jo žmonai, sunui, marčiai ir anukui

Kančioj nuskaidrinta Jojo
Sielą Dangus priėmė kaip svečią 

. [mielą.
Saulė tekėjo ir atekės Nemuno 

[krantu,
Tauta nežus, jei eis Kalantų,
Sadūnų nušviestu keliu, 

Su pagarba < -
Romos Deglo kibirkštis šviesi;..

T. D.

"Kiaulių slogos" vaistui . 
trūksta vienos dalies

Nauja problema atsirado pre
zidento Fordo pradėtoje ameri-; 
kiečių nuo “kiaulių slogos” ėpi-' 
demijos apsaugojimo programo
je. Paaiškėjo, kad daugiau kaip 
100 milijonų jau pagamintų skie
pų trūksta vieno iš dviejų ap- 
saugojančių faktorių, paskelbė 
moksliais žurnalas Science. Ta
čiau ekspertai ištyrė, kad trūks
tamasis faktorius yra antraeilis 
ir jo nebuvimas skiepų veikimo 
■nemažina, nors niekas negali pa
aiškinti dėlko keturių firmų pa
gal valdžios nustatytą standarti
nę formula gamintuose vais
tuose vienos dalies trūksta. Jįta- 
riama, kad kas nors yra netvar
koje. ; į.-

perkRaųstymaj

Movime
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. ŽERtNAS 

Tel. WA >8063

Apdr«eitai perkreuitymat 
H įvairiu atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
323 West 34 Place 

TeL: F Rentier 6-1882

GĖLES VISOMS PROGuMS

Beverly Hills

i

K
2443 WEST 63rd

Telefone!: PR 8-0833
STREET
Ir PR 8-0334

reiškia gilią užuojautą ir kartu liūdi

Union Pier Lietuviu Draugija

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Watch your money 
put on weight.

W:-:- ■ ”

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

MODERNIŠKOS AlR-CONDlTIONED KOPLYČIOS

Turime 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

.’ANTANAS Iii. PHILLIPS
/ TUMAS IR LaORYiNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITL'AMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

Chicagos į
Lietuvių s
Laidotuvių
Dirėk torių
Asšdčiacijoš ij

Your money rs different 
than you. The more weight it 
puts on the better. The tatter 
it gets, the healthier it is. To 

help your money gain the 
most, give your money the

4^ a f Standard . 
Federal Savings.

8.17%^
7.90%^ 
7.08% 
6.81%

6,002%^ 
5.39%

Come under our wing. 
We tare wfcaf happens to you.

"■Po/qv C4Kf»«e«te Accounts’
4 minimum terms:
f /H TV l10OO_ft ye,,,

“T-4 / Cervfrcete Accounts’
f /O minimum terms:
■ f C. fyr 0OO — 4 ye«rs

Q/ Cert»Ocete Accounts’ 
"^nimuen terms f 51.000-30 months

CertWieete Accounts’ 
mtomum terms,

V /Z /V $1.000-1 yeer

Certit»e>te Accounts
VW! minimum terms:/4 /y $1,000-90 <4iys

y* Į Pąttbook Strings
1/t VU -aferesf pt«d to 

W /«♦ Of wTtMrtwnl

Yield based on Interest (compounded d*!y) 
aecumuleted for one year.

•A tubs tentui! letemtt perurfty n rtvwrWl »or 
etrfy o* cerh*<»t* nccounts

būtkuš - Vasalus
1446 Šo. 50th Ave>, Cicero, Ill. - Phone: OLympic 2-1003

PETR.4S BIELIŪNAS
4.148 So. CALIFORNIA- AVE, Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3.119 So. LITL’AMCA AVE. TeL: YArds 7413*4139

SyiND/lRD FEDĖR/U. SWINGS
4192 Archer Av&fM. Chfceqo, fiUnois 60632 phone: 847-1140 Q ® ift

Dowers Orort Office: 5100 Fofest Aveniu. Downers HUnoti 6051Š phone: 963-1140
Lemkartf Office: (1st Fedefsl Stvrngs ei Lomberdk 23 North AAoin, Lombard, Illinois 60148 phone: 627-1140

Steponas c. lack ir sūnūs
(LACKAWICZ)

2-^4 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2.114 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
IfCteg SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 S6. RALSTED STREET ' Phone: YArds 74911 j

*
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pratęsti prenumeratą ir ta pro ~ DaiL A. Rukšlelė, ainįians 
ga įteikė £4 Naujieną pura/nai, sukaktuviniokas, :paro<hts reri- 
prašydamas pavardės neminė- Sėjas, daiL'Vaitiekūnas ir span 
Ii. Taip pat gautas laiškas iš dos atstovė Z. Juškevičienė kal- 
Marquette įmirko tautiečio, pa-;bėsis meno ir spaudos klausi- 
sivadinusio Biedno grafo sū
num. Laiške buvo $5 Naujie
nų paramai. Dėkui.

lovanas, kai? ~ DaiL Magdalena Stankų- 
nienė po operacijos šv. Kry- 

Be to, bus paskirstytos gau-'žiaus Įminėję, grįžo į namus 
. Kolegos ir

& Loan Ass’n" Crane Savings'!' drau8ai «ausiai lankė « l'g°- 
(5dovanos), Baltic n^n®ie-

— Spalio <1. Lietuvos Vyčiy- 
i salėje ir darže, 2155 W. 17th 

» Avė., pyks Sandaros piknikas, 
'kur bus daug pramogų: kuge
lio kepimo kontestas, vaišės.— Viktoras Karosas, žurnali

stas ir Uet.C Ev. Bažnyč.os ku- George Joniko
ratorius, kalbės I ėviškės pa

rapine Moterų D-jo$ arbatėlėje Middland Savings A Loan Assn 
šiandien, rugsėjo d. .>:30 vai. paskyrė net tris d
parapijos salėje apie lietuvių door prize .
inaša į Amerikos gyvenimą. Pa - - i-------- i- •

v;;,
dalyvauti. 4 -

’Loan Ass’n (odovanos), Baltic mneJe-
Romos Mastienės, žinomos Juozo ir Aldutės^ — DaiL Miko Šileikio nuot-

> Tribune
kybos Rūmų direktoriaus, Ka- rugsėjo 9 d. 7-je dalyje. Tribu-

bus paskirstyta daug' dovanų,

solistės (inezzosopranas) recita Bruno Klemkos — Pre- -rauką tilpo Chicago
lis įvyks s.m. rugsėjo 26 d. sek
madienį, 3 vai. j 
centro didžioje salėje. .vings Bendrovės ir kandidato į

Solistė dar neseniai buvo nu-:^^ County Recorder,- Teodo- 
vykusi į Pietų Ameriką, kur sėk iros Kuzienės, Algirdo Brazio, 
mingai koncertavo keliose val-j^^onos Olis iir daug kitq.(Pr.) 
stybėse. Artimoje ateityje vėl----- Juozas Dilys, SL Čatheri-
žada vykti kviečiama Pietų A-.nes, Ont, dėkodamas Vilniaus 
merikos lietuvių, 
jos kelionei paremti yra ruo
šiamas ir šis rečitalis.

— Prof.
Mackevičiai, gyv. Lockport, Ill

p. p. Jaunimo: zio Qį.s0—viceprez. Mutual Sa-j ne fotografas šileikį nufotog-

Tai būsimai Krašto Lietuvių S-gos Kanados
Valdybos vardu už informaciją 
apie Vilniaus kraštą bei jo gy-

Mečys ir Faustina ventojus, atsiuntė Naujienų pa 
”1 namai $20. Dėkui už a ūką ir už 

išvyko į Europą. Aplanke dau- £erus linkėjimus.
— Wisconsin valstijos tautie

tis vakar lankėsi Naujienose
gelį kraštų, sugrįš už trijų sa
vaičių.

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu idomaujatės 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 -367-1791 dieną arba 813-360-0744 vakare.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

V. V A L ANTINAS’

rafavo, kai jis tapė dangorai
žius ir laivus Belmont prieplau 
k oje. Menu besidomintieji as
menys skambino prašydami pa 
simatymo.

— Zarasiškių Klubo narių su 
sirinkimas įvyks šį sekmadienį, 
rugsėjo 26 d. 2 vai. popiet Chi
cago Savings & Loan Assn, pa
talpose, 6245 So. Western Ave. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes 
be kitų reikalų, bus aptariamas 
klubo banketas, kuris įvyks spa 
lio 16 d. Vyčių salėje, 2455 W. 
47 St.

— Dail. Antano Rakštelės ta
pybos parodos atidarymas į- 
vyks spalio 1 d. 7 v. y. Lietuvių 
tautiniuose namuose. Parodą 
globoja Liet, žurnalistų S-gos 
Chicagos skyrius.
— Mssn. D. A. Mozeris, Brigh

ton Parko Lietuvių parapijos 
klebonas, buvo komisijos pirmi 
ninkas vertinti apylinkės gra
žiausiai išpuoštus namus bei 
darželius. Konkursą ruošė Apy
linkės apsaugos taryba. Tarpe 
laimėjusių premijas yra ponios 
— Patricija Pauliukas,/Valeri
ja -Martinaitis ir Zelma Mardis. 
Taryba ruošia didelį paradą šį 
šeštadienį, rugsėjo 25 d., 10:30 
vai. ryto Archer gatve nuo Ke
dzie iki-California Ave. ’ >

.nais, inž. A. Ru<tžio radijo ban
gomis, š. m. rugsėjo mėn. 26 d. 
šį sekmadienį, 12 v. dieną.

Nuo šią rudens- inž. Rudžio 
radijo forumas teiks žinias pas
toviai kas sekmadienį, vidur
dienį nuo 12 iki 1-nios valan
dos. Radijo banga. WNRT—.FM1 
—93.1. -

Ponia Ona Indrelė iš Bright 
ton Parko apylinkės, ilgantetė 
Naujienų skaitytoja, visą.ldiką- 
rūpinosi ir tebesirūpina lietuvis 
kos spaudos reikalais.- Ji užsakė 
Naujienos vieneriems metams, 
savo mielai draugei Justinai Ly 
derienei, gyv. Gagė Parko apy 
linkėję, kad kasdien galėtų skai 
tyti apie Amerikos'lietuvių veik 
lą, kad žinotų kas dedasi seno
joj tėvynėje ir visame pasauly, 
kad atskirtų propagandą nuo 
tikrovės.. Naujoji mūsų skaity
toja p. J. Lyderięnė, kaip’ir jos 
draugė, yra patriotinio ir demo 
kratinio nusistatymo, mylinti 
savo kalbą ir užlaikanti geruo
sius lietuvių ir Amerikos lietu
vių papročius. Dėkodami p. In- 
drelei, kartu su ja sveikiname 
naują skaitytoją Ap. Lyderie- 
nę.
— Antanas Czižauskas iš Mar

quette Parko apylinkės vakar 
atvyko į Naujienų administra
ciją ir, prisidėdamas prie pla-; 
tinimo vajaus, užsisakė dienrap- 

vieneriems metams.. Malo- 
buvo susipažinti su naujuo- 
prenumeratoriuni p. Anta- 
ir jam asmeniškai padėkoti 
dėmesį Naujienoms, malo- 
pranešti gerą Jjnią visiems

skaitytojams bei’ platintojams/ 
Platinimo vajaus proga Naujie 
nos siunčiamos susipažinimui 2 
savaites nemokamai. Visi pra
šomi prisdėti prie platinimo 
vajaus sėkmės.

štį 
nu 
ju 
nu 
už 
nu

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, IIL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rOiles {v* iri y preldy.

MAISTAS 15 EUROPOS SANDtLIŲ. '

IŠPARDAVIMAS Už % KAINOS iš Europos imp. (Vak. Vokieti
jos) vasarinių batų vyrams, moterims ir vaikams. Daug modelių, gaila, ne 
be visi dydžiai kiekviename modelyje, ypatingai vyrams. I

Be to, pas mus galite gauti ir vokiškų plokštelių, tarp jų- Vokietijos te
levizijoje labai populiarios šlagerių dainuotojos lietuvaitės Lena Valaitis. 
Taip pat mes tarme vokiškų 8-traeks ir casssettes, laikraščių'- ir žurnalu. 
Siunčiame ir paštu.

NORDEN IMPORTS
3059 Lincoln Ave., Chicago HI. 60657 '

Tel. (312) 248-2646

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgą metą patyrimas.

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

JUBILIEJINIŲ METŲ
NARIŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

JTAUJIEN0MS šiemet suėjo 60 metą. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikoj lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui akel- 
biamai Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvą, 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar Ju igalio* 
kiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupee, Ju bendru institu
cijas ir remia visp lietuviu bendruosius darbus bei tikrins.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesaoie.
KAINUOJA: ChleagoĮv Ir Kanadoje metame — $30,00, putei metu — SH.00, 

trlme mėn. — $8JO, vienam mėn. $X00. Kitose JAV vietose metame 
— $26.00, pusei mėty — S14J3O, vienam mėn. — S2J0. Užsieniuo
se — $31.00 metame. Susipažinimui siunčiama eavaltf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą,

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St 

Chicago, Ill. 60608

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

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

□
PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

4 HAUJIIMOS. CH^*.AGO k, ILL — |aturdiy, September M, 1976

CRANE SAVINGS and Loan Association

ME-sg
a'®

B. R. PIETKIEWICZ, Pres. 
% — "5 K—i Ml ■>-----UJ " •

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS i / ’

7
/y Mokama 4 metų 
yO Certifikatams.-

Mažiausia S5,OOC 
ar daugiau.

Mokama 1 mėty 
Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

51A Q ON INVESTMENT 
' -/0 ACCOUNTS

Taupmenos padėtos j reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesi.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirti 9:00 ryto — 8:00 vak.;
" "fj Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro: Sešta- 

dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadienius už- 
daryta. ' ę

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE f x 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. II dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. 1 . ;i

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

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaitytį kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%1 buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų raikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: ‘Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

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

Čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

(NAUJIENOS . /
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gavę pinigus, tuojau knygą pariųrime.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemi — Pardavimui

IŠNUOMOJAMAS 4 kambariu nau
jai dekoruotas butas angliškam beis- 
mante Brigton Parka apylinkėje! Tek 
254-7287.

IŠNUOMOJAMAS 6 kambarių ap
šildomas butas suaugusiems Marquet
te Parke už $225 mėnesiui.

Tel. 434-7765.
a. > it ; t s

REAL ESTAI€ MS SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KĖJIMA1S

- DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

' ’/ TAIS O M £ 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS 

Greitas ir sąžiningas darbas, 
kaina nebrangi.

Telefonvoti 737-3988 — TEXACO 
53-tos Ir Western Avenue kempes

PUSMEČIUI $52 CICEROJE 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA 

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
So. Kedzie Avenue 
Tel. 436-4184 

Sav. Stasė Bacevičienė

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 Vv. Cermak Roar Chicap^ IF Virgiui* 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS - VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA J

J. BACEVIČIUS — BEIL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-22J

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

! 1 % AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman.

[ PELNINGAS investavimas — tri
jų apartm. medi ir biznio patalpa. 
Žemi taksai. Brighton Parke.

PRISISKINKITE PATYS SAU
OBUOLIŲ - -

Mes taip pat turime
ŠVIEŽIŲ SULČIŲ-SIDEB.

TWIX MAPLE ORCHARDS
3 mylios i šiaure nuo Galien. Mich. 
Važiuoti I—94. išvažiuoti tiet US 13

i rytus. •

■ < PREKYBOJ TERRA vėl 
gauta d&ug naujų Baltijos gin
taro papuošalu. Jie visi iš pir
marūšio tik geriausiems papuo
šalams atrenkamo gintaro, pa
dirbti su dideliu skoniu, spalvin
gi, daugumoj skaidrūs, įdomūs 
viduje esančiais jakmenėjimais. 
Ypač dideli ir įvairūs rinkiniai 
gintaro žiedų ir apyrankių;, kom
ponuotu su auksu ir sidabru. 
Temos adresas -— 3235-37 West 
63rd St., Chicago, Hl. 60629, te
lefonas (312} 434-4660. {sk.)

— R. VILIAUS Poezijos kny
ga VAKARŲ VĖJAI. 110 psl. 
dar galima gauti Naujienose, 
prisiunčiant 5 dolerius.

, — Estradinės muzikos’ kon
certą— šokius rengia Korp! 
Neo-Lithuanijos Chicagos pa
dalinys, š. m-, rugsėjo 25 d. (še
štadienį) 8 vai. vak. Jaunimo 
Centre.

Programą išpildys ir . šokiams 
gros neolituanų orkestras, va d. 
Algio Modesto, o dainuos Irena 
Mažeikaitė.
Veiks užkandinė ir baras. Sta

lai (10 asm.) •• užsakomi telef. 
925-0035, o susimokama prie 
įėjimo.
Visi kviečiami, ypač jaunimas, 

nuotaikingai ir linksmai pralei
sti vakarą. (Pr.)

— S.-L...A, 134utos Moterų 
Kuopos kortų ir bunco žaidi
mas įvyks š. m. sekmadienį, 
spalio 3 d. Dariaus-Girėno salėj. 
4416 S. Wstern Ave^ 2:00 vai. 
p. p. Įėjimas $1.25. Bus išdalin
ta /daug puikiu dovanų ir vai
šės. Vhldyba‘kviečia visus gau
siai dalyvauti. (Pr.)

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol/ metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudą organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap
draudą. Dėl Šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
TeL 421-6100. (Pr),

Insurance. Income Tax
2951 W, 63rd St Tel. 436-7878

.. Budraitis Realty Co..
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NuoMosrr.
ĮVAIRŪS draudimai

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER-AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. 257-5861

2 ACRES ESTATE. 8 room residence 
with 2 baths.

Lemont area. $125,000.
Tel. 257-7950.

DRY CLEANING
BUSINESS

1975—1976 AWARD WINNER 
3 RETAIL Outlets in 

PRIME Northwest Suburban
Location.

Contact R. C. OHLERS 
BAIRD & WARNER 

; < 368-5767

Siuntiniai į 'Lietuvą 
ir kitus kraštus *

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 
Chicago, III. 10622, Tai. YA 7-5980

ĘLEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So’ Washtenaw Ave.

Tel.: 927-3559

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vienintelį 
lietuvį kailininką

Chicagoje

Lnormaną
^MURŠTEINA
ĮĮ^jį^Tel< 263-5826

677-8489 
(buto)

185 North Wabash Avenoa 
2nd Floor Chicago, UI. 60601

RADIJO iEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 H. A. M.

Lltfwlv kilto: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1‘00 v. popiet. — Šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 6(^29

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Loke)

nimvf H loulco Ir U 
Darbo t goronfuofot.

Skambinti YA 7-9107

Dalo

STASYS SAKINIS

- VERTINGŲ NAMŲ GALERŲ A
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

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

VIENINTELE STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus. vidaus planas. 
Marquette Parke. $29.750.

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

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

2 BUTU moderniai Įrengtas namas 
už Kedzie. žaliame parke. Virs $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000.
4 BUTŲ mūras prie Maria High, Nau

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

■ T'

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

REAL ESTATE:
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTOR!" 
K’imv Statyto ir Ramentai

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8165

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVR 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

D t M E S I O 
^-^80 M AMfFAU5 VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreintir.

4M5 So. ASHLAND AVE. 
523-B//?

BEST THINGS IN UFE
Call Frank iapolis

GA 4-8654

State Farm Life Insurance Company

LAIKRODŽIAI IR BRANGENY3tS 
Pardavimas Ir Taisymas 

Ž646 WEST STREET 
Talati M E public 7-1941 
- _____________ >

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Moolowood. Tol. 254-74S0
Taip pat daromi vortlmol, giminiu 
likvlotlmol, pildomi pli.stybėi pro- 

lymal ir kitoW blankai.

Pirkite Naujienas, 
Remkite kiekvienas, 
Nes jos ražo tiesą




