
■ Komunistinė Kinija naudoja senus rusų 
tvirtina adm. Turner, ČIA direktorius.
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Haiti/ diktatorius Jean Claude 
Duvalier, buvusio diktatoriaus 
sūnus, pareiškė, kad. jis leis
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KINIEČIAI NAUDOJA SENUS. GINKLUS 
SIENOMS GINTI, - SAKO TURNER

Žemės drebėjimai ir politiniai sukrėtimai 
gerokai paveikė Kinijos ekonomiją

v WASHINGTON, D. C.
* ? ginklus sienoms ginti, -

Jo surinkti duomenys buvo įteikti JAV saugumo tarybai, o šio
mis dienomis paskelbti Amerikos spaudoje.

. Pranešimas sako, kad Sovietų 
Sąjunga, yra gerokai atsilikusi 
nuo modernių Amerikos lėktuvų, 
raketų kompiuterių ir įvairių 
elektronikos prietaisų, tuo tarpu 
kiniečiai yra Sent 20 metų, at
silikę nuo Sovietų Sąjungos ap- 
siginklavimO; .. . '

Kinija jau pramoko pasiga
minti atomo bombą, o dabar ga- 
mina tarpkontmentalinee rakę- 

; tas, bet viskas eina labai lėtai. 
.. ^•'7-i >

' Kinijos ūkis gerokai atsilikęs
>■ ’ ?V'Jį:*

. Direktoriaus Turner praneši 
mas .sako, kad paskutinis dviem

Pekiną, kur jis planuoja praleis
ti bent penkias dienas.

Sekretorius nori turėti pačią 
tiksliausią informaciją apie da
bartinę padėtį Kinijoje.

Jam atrodo, kad pavyks išaiš
kinti visą eflę abi valstybes lie
čiančių dalykų. Neatrodo, kad 
Formozos klausimas būtų dide
le kliūtimi

Leis tikrinti

ŽYDAI NESIRENGIA ATIDUOTI

Begin nemano, kad del platesniu teisių 
kolonistams protestuotų Amerika

JERUZALĖ, Izraelis. — Izraelio premjeras Menahem Begin 
labai nepatenkintas darbiečių padarytais pareiškimais dėl plates
nių teisių arabams, gyvenantiems Gazos srityje ir kairiajame 
Jordano upės krante. Rinkimus pralaimėjusi darbo partija yra 
įsitikinusi, kad suteikimas arabams platesnių kasdieninio gyve
nimo teisių yra pirmas žingsnis minėtų sričių prijungimui prie 
Izraelio. Darbiečiai yra Įsitikinę, kad toks elgesys gali sukelti 
naują karą ir pakenkti Izraeliui. Darbiečiai bijo, kad Izraelis ir 
vėl nebūtų nušluotas, izraelitų valstybė panaikinta.

* metų ūkio' prieauglį.’ ~ ? "
Iki šio meto niekur oficialiai 

nepaskelbti žemės drebėjimo pa
daryti nuostoliai Pekino, Tiesin- 
no, Tangšanb srityse.

Galimas daiktas, kad patys 
kiniečiai neapskaičiavo• žemės 
drebėjimo padarytų nuostolių.,; 
Praeitais metais Kinijos ūkis vi
sai nepasistūmėjo pirmyn.

"■z ' • f--' c ”

Pakenkė' politinės komunistų 
grumtynės '

.-.'■f - A ■

Adm. Turner pripažįsta, kad 
krašto ūkiui gerokai pakenkė 
Mao Cetungo mirtis ir vėliau se
kusios.grumtynės pačioje komu
nistų. partijoje.

Mao Cetungo našlė jau elimi
nuota, josios ’šalininkai suimti 
arba išskirti, o jeigu kurie dar 
■bando kelti galvą, tai karo teis
mai jas "lengvai apramina.

Pavojus jau pašalintas, bet 
krašto ūkis dar neatsigavo. Ki
niečiai dabar kreipia daugiau dė
mesio į žemės ūkį ir pramonę. 
Visi džiaugiasi, kad .politinės im
tynės jau aprimo, ir visų dėme
sys nukreiptas į krašto ūkį.
Sekr. Vance rengiasi kelionėn 

■W • ■

Sekretorius Cyrus R. Vance, 
informavęs prezidentą apie pa
sitarimus Artimuosiuose Rytuo
se, pradėjo rengtis kelionėn į

rinti žmogaus teisių taikymą 
Haiti gyventojams. L ..<

Diktatorius gaila ilgai kalbė
josi su JAV ambasadorium And
rew -Young, kuris buvo nepaten
kintas dideliu suimtų politinių 
kalinių skaičiumi. Haiti valsty
bėje.

Diktatorius Duvalier pareiš- j 
kė, kad -jis pirma-pasitars su' 
Haiti ambasadorium Washing
tone, o vėliau leis patikrinti pa
grindinių žmogaus teisių Įstaty
mo taikymą Haiti gyventojams.

Pakistane neramumai

LAHORE, Pakistanas. — Dik
tatorius Zia Alhuq išleido Liau
dies .partijos vadą Zulfikar Akk 
Bhutto, bet dabar jam nori pri
mesti didelę atsakomybę. Gen. 
Alhuq paskelbė rinkimus ir no
ri, kad jie praeitų ramiai visa
me krašte, tuo tarpu liaudies 
partijos šalininkai dviejose vie
tose jau susikirto su policija.

Diktatorius Alhuq paskelbė, 
kad už neramumus atsakomy
bė krinta buvusiam premjerui 
Bhutto. Jis privalo suvaldyti 
savo partijos neramius narius.

Liaudies partijos vadų tarpe 
vyrauja įsitikinimas, kad var
gu ar vertės dalyvauti karių ve
damuose rinkimuose.

šiltas, drėgnas, debesuotas 
Saulė teka 5:59, leidžiasi 7:56

STANSFIELD TURNER 
I CIA Director —

SEOUiL. — Minėdama 32 me
tų sukaktj nuo išvadavimo iš ja
ponų okupacijos II Pasauliniam 
karui pasibaigus, Pietinė Korė
ja paleido iš kalėjimų daugiau 
kaip 2,000 politinių kalinių, ofi
cialiai pranešant, kad tie kali
niai, kurie prezidento 1975 m. 
dekretu buvo suimti, “savo kal
tes išpirko”, bet keliolikos as
menų, kurie reikalavo preziden
to Park Chunghee atsistatydini
mo, paleistųjų sąraše nėra.

Hongkongas ištisus dešimtmečius buvo ir šiandien , tebėra tirščiausiai apgyventas miestas. Vietos gyventojai 
naudojasi dviraščiais, bet ir tie; kaip matote iš \ yra perkrauti. Hongkongo gyventojai dviračiais va
žiuoja ne po vieną, bet po du ir net tris. Jeigu padangos atlaikytu, tai ir ketvirtą bandytu-pasodinti, bet plo
nyčiai dviračiai vargu tokį svorį pajėgtų atlaikyti. ,

□GARETĖS PAVOJINGOS f PLAUČIAMS, 
KRAUJO APYTAKAI, VISAI SISTEMAI

Teisininkas Leon Jaworski jau tvarko visus 
kongreso komitetu Korėjos kyšiu aiškinimus

WASHINGTON, D. C. — Federalinės Prekybos Komisija 
paskelbė neseniai padarytus Įvairiausių rūšių Amerikos cigarečių 
tyritnus.

Oficialus pranešimas pripa- . Prezidentas Įpareigojo teisi- 
žįsta, kad šiandien Amerikos ei- ninką Jaworski ištirti, kas ga- 
garetėse yra truputį mažiau der- vo Korėjos maklerių kyšius ir 
vos ir nikotino, negu prieš pen- 
keris metus, šiandien rinkoje 
esančių cigarečių daugiausia ni
kotino turi vadinamos “Carlton” 
cigaretės, šios cigaretės stovi 
ilgiausio sąrašo pirmoje eilėje. 
Paskutinėje eilėje stovi cigare
tės “Players”.

I
Geriausia visiems atprasti 

rūkyti
Oficialus pranešimas sako, 

kad geriausia visai nerūkyti, nes 
derva ir nikotinas kenkia plau
čiams ir visai kraujo apytakai. 
Kukantieji greičiau gauna šir
dies priepuolį, nes derva ir ni
kotinas veikia visą kraujo sisfe- 
mą.

širdies priepuolį gavusiems 
širdininkai gydytojai Įsako tuo
jau mesti rūkyti Jeigu rūkan
tieji visdėlto nepajėgia atsisa
kyti cigarečių, tai tada pata
riama jiems rūkyti mažiau der
vos turinčius gaminius. Rūkan
tieji taip pat turėtų žinoti, kad 
jie užnuodija orą ir’ nerūkan
tiems.

Jaworskis vadovaus kyšiu 
aiškinimui

Teisininkas Leon Jaworskis 
jau atvyko į Washingtoną, iš
sikalbėjo su etikos klausimus 
tyrinėjančio komiteto vadovy
bė, susipažino su komitete'šian
dien dirbančiais žmonėmis ir 
nuo pirmadienio perėmė visą ty
rinėjamo komiteto vadovybę;

jo jie reikalavo iš kongreso at
stovų valstybės pareigūnų.

Korėjiečiai pinigus 'švaistė 
tūkstančiais

Brežnevas skris 
j Vokietiją

BONA, Vokietija. — Sovietų 
Sąjungos prezidentas Brežne
vas spalio mėnesį rengiasi at
skristi Į Vakarų Vokietiją ir 
aptarti visą eilę abi valstybes 
liečiančių reikalų. Tvirtinama, 
kad sovietų valdžia jau yra ap
tarusi laiką ir kelionės tikslus.

Sovietų prezidentas pasima
tys ir su kitais pareigūnais, bet 
svarbiausi pasitarimai teks ves
ti kancleriui Helmut Schmidtm. 
Brežnevas nori, kad vokiečių 
pramonė Įsipareigotų didesniems 
darbams Sovietų Sąjungoje. Jis 
jaučia, kad Vakarų Vokietija

Paaiškėjo, kad Amerikoje vei
kiantieji Pietų Kprėjos vyriau
si agentai, norėdami papirkti galėtų būti labai naudinga Še
kelis kongreso atstovus ir vals- vietų Sąjungai, jeigu ji imtųsi 
tijų gubernatorius, kišo jiems naudoti Sibire esančius didelius 

i turtus.
Dabartiniu metu jau pradeda

mi naudoti Įvairūs Sibiro turtai, 
bet patys rusai nepajėgia jų tin
kamai išnaudoti. Jie neturi rei
kalingų mašinų ir neturi tokiam 
darbui paruoštų žmonių. Brež
nevas yra įsitikinęs, kad Vaka
rų Vokietija galėtų tai padary
ti. Bet Brežnevas iki šio me
to dar neišleido visų vokiečių iš 
Sovietų Sąjungos, nors jis tai 
buvo prižadėjęs buvusiam kanc
leriui Brandt.' *

pinigus tūkstančiais.
Kongreso atstovai ėmė po 

tūkstanti, du tūkstančius ir net 
penkis tūkstančius dolerių, kad 
užtartų Korėją ir padėtų pasi
priešinti komunistams.

Vieno gubernatoriaus žmona 
iš korėjiečių paėmė net S10.000, 
bet pats gubernatorius nieko ne
paėmė ir “savo rankų nesuter- 
šė”. Jaworskiui nebesunku ves
ti tardymas, nes vienas Korė
jos policijos aukštas pareigūnas 
įteikė kongreso komitetui sąrašą 
kyšius priėmusių amerikiečių. 
Keli kongreso atstovai atsisakė 
imti bet kokį kyšį iš korėjiečių.

Pirmasis žmogžudys 
gavo elektros kėdę
CHICAGO. — Pirmasis pagal 

naująjį Illinois įstatymą mirties 
bausmės elektros kėdėj spren
dimas Chicagos Krimal. teismo 
jury pirmadienio vakare buvo 
paskelbtas žmogžudžiui William 
Hill, kurs nužudė du Chicagos 
farmaceutus: Haymarket vais-

tinės, 738 W. Madison, savinin
ką Robert Fields, 47, ir jo pu
sininką Allen Ziperstein, 61 me
tų amžiaus.

Jury bausmės reikalą svars
tė 514 valandos. Turėjo tik vie
ną iš dviejų pasirinkimą — mir
tis arba kalėjimas. Galutinai nu
stačius, kad Hill tuos žmones 
nužudė pagal kontraktą, tai yra 
žmogžudystę pasirinko amatu, 
jury jam parinko elektros kėdę.

Nusikaltėlis teismo sprendi
mą išklausė be mažiausio susi
jaudinimo.

Laikraštininkai premjerui 
Beginu! priminė, kad JAV labai 
nepatenkintos praeito sekmadie
nio kabineto nutarimu. Izraelio 
vadai buvo pasižadėję revrobti 
svetimų žemių, o teisių davimas 

; arabams gali būti skaitomas pir
muoju žingsniu Į arabų žemių 
kolonizavimą. Beginąs nustebo 
tokiu klausimu. Jis negali su
prasti, kaip JAV galėtų būti ne- 

j patenkintos Izraelio . nutarimu 
i padaryti arabams daug lengva- 

- v,į--- p . - , ., ’■ tu, duoti jiems tokias pačias tei- pohcijos pagalba ir joje laiko- ' -------
si iki šios dienos.
... Haiti. valstybės kalėjimuose 
laikomi, šimtai politinių, dabarti
nio prezidento, priešų, kurie ne
turi, teisės savo nuomonės pa
reikšti- Šiandien Haiti..' darbi
ninkas uždirba 8170 Į metus. Jo 
pragyvenimo šaltiniai labai- ma
ži. Haiti diktatorius informuo
tas apie pagrindines teises, bet 
jis taip pat • pranešė, kad JAV 
nesirengia sumažinti Haiti ne
turtingiesiems teikiamų pašal
pų.

Haiti prezidentui
PORT-AU-PRINCE, Haiti..— 

Ambasadorius Andrew Young 
vakar aiškino dabartiniam pre
zidentui Jeahe-Claude Dūvalier, 
kaip amerikiečiai supranta pa
grindines žmogaus teises. Prieš' 
penkeris metus dabartinis Hai-j 
ti prezidentas pagrobė valdžia'

sės, kokias žydai turi. Ta pro
ga Izraelio premjeras patvirti
no, kad .Izraelis nesirengia anek
suoti arabu žemiu.

Keleivinių lėktuvų

ŽENEVA, Šveicarija. — Susi
rinkę aviacijos transporto atsto
vai nutarė gerokai sumažinti bi- 
letų kainas tarp Londono ir New 
Yorko. Didžiojoje Britanijoje 
susiorganizavo T_aker Airway 
bendrovė, kuri ims žymiai ma
žiau už žmonių nuvežimą iš Lon
dono Į New Yorką.

Nuo šių metų rugsėjo 15 die
nos didžiųjų bendrovių lėktuvai 
keleivį nuveš iš Londono į New 
Yorką už 8146. Kelione ten ir 
atgal tekainuos tik 8256. Dabar
tiniu metu kelionės buvo dvigu
bai ir trigubai brangesnės. Ame
rikos bendrovės nuveža i Hava
jus už 89 doL

. Tuo tarpu Izraelio užsienio mi- 
nisteris, gen. Moiše Dajan, visai 
kitokius pareiškimus padarė. Jis 
yra Įsitikinęs, kad Gazos ir Jor
dano arabams reikia duoti to
kias pačias teises, kokias turi 
izraelitai. Gen. Dajanas žino, 
kad nuo dabar valdomų arabų 
priklausys tolimesnis šių sričių 
likimas. Valstybės gali daryti 
Įvairius nutarimus, bet jos vis 
dėlto turės atsiklausti vietos 
gyventojų: ko jie nori? Jorda
nijos karalius Husejinas suti
ko perleisti kairiojo Jordano 
kranto žemes palestiniečiams, 
jeigu tos žemės dabartiniai gy
ventojai to norės. Jeigu Izrae
lis elgsis draugiškai su arabais, 
tai jie patys gali panorėti pasi
likti su Izraeliu, o nesi jungti su 
kažkokiais nepažįstamais karo 
vadais ar šeichais. Atrodo, kad 
jie nenorėtų būti valdomi Jasi- 
ro Arafato.

Karas Etiopijoje
NAIROBI, Kenija. — Soma- 

lijos ir Etiopijos karas, nuo 1964 
metų pasiekęs rimčiausią laips
ni ir pirmadieni abi šalys pra
dėjo viena antrą kaltinti dėl ka
ro išplėtimo.

Etiopijos radijas kaltina, kad 
Irako ir Sirijos karo aviacija ir; 
kareiviai padeda Somalijai Oga-: 
deno dykumoje, kurią Somalija 
siekia iš Etiopijos atplėšti. Mo
gadišu, Somalijos oficialus ra
dijas kaltina, kad JAV-bėse sta
tyti Etiopijos aviacijos spraus- 
miniai kautynių lėktuvai ataka
vo tris Somalijos apgyventas vie-

— Paskutinis Izraelio kabine
to nutarimas yra geras, jeigu jis 
turi grynai humanišką gerbūvį, 
— pareiškė Hebrono išrinktas 
meras Fahed Quawasmeh. — 
Jeigu izraelitai šitą nutarimą 
padarė visai kitų tikslų vedini, 
tai arabai jį atmeta.

Tuo tarpu arabų išrinktas Ga
zos me^’s Rašid Ašava pareiš
kė. I.a.i Izraelio kabineto nutari
mas atmetė pagrindinius pales
tiniečių pageidavimus. Jam at
rodo, kad izraelitai jau turėjo 
padaryti palestiniečiams nau
dingus nutarimus. Izraelio va
dovybė turi visai kitų tikslų.

Iš viso, sekmadienį paskelbtas 
nutarimus duoti arabams tokias 
pačias teises, kokias turi izrae- 

* litai, dviejų Izraelio valdžios pa- 
1 reigūnų dvejopai interpretuoja
mas. Atrodo, kad pavergti ara
bai rengiasi pasinaudoti jiems 
pasiūlytoms teisėmis.

toves, užmušdami dar nenusta
tytu skaičių policijos ir civilių.

f
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄVIčIUS

Pirmasis darbas

(Feljetonas)
Juozas Pupelė iš prigimties mė

go spaudą, žioplinėjo spaustuvių 
palangėse, norėdamas žinoti, 
kaip ir iš kur spauda atsiranda. 
Susipažinęs kiek su spauda, nu
sipirko ir savo kukloką spaustu
vėlę, įsigijo būtiniausius įrengi
mus ir pradėjo dirbti. Atidžiam 
ir .kruopščiam žmogui paprastai* 
gerai sekasi. Tris dienas rinko 
raides, taikė šriftą, stengdama
sis padaryti gražų plakatėlį Do- 
leraitienės bufeto atidarymo ir- 
jos pačios pagerbimo proga. Jis- 
intuityviai stengėsi atspausdin
ti gražiai, gerame popieryje su 
mėlynais apykraščiaiš. “Pini
gais nesirūpink, tiktai gražiai- 
padaryk”... jam kalbėjo Dole- 
raitiėnė.

Kaip vėtra įlėkė spaustųvėn- 
Dolėraitiėnė, ūždnsus, nešina 
Pupelei alaus bbhką.

. — Kaip atrdeto? — ji tuoj pa
klausė.

— Jau turiu prabą, poniute, 
žiūrėk. Gal kai ką reikės patai
syti? Aš su mielu noru...

Dolėraitiėnė, žiūrėdama į pla
kato prabą, raukėsi.

— Man taip nepatinka. Pra-. 
siau ant gero popieriaus, o tu. 
ant kažkokio skuduro išdruka-; 
vojai. Kodėl mano vardo nepa
darei didelėm raidėm? Kas čia 
dabar, nei nesimato-

— Gerbiamoji poniute, čia 
dar negatavas, tiktai praba. At
siprašau, kad neturiu didesnių 
raidžių tamstos vardui. Tėkš 
pirkti...

Dolėraitiėnė skaito visą plaka
tą: “Didelis bufeto atidarymas 
— Daratos Doleraitienės pager
bimas — Dukros Elytės gimta
dienio paminėjimas. Bus links
ma muzika, keptos žuvies už
kandžiai ir skanūs gėrimai. Už- 
kviečia visus draugus, pažįsta
mus ir nepažįstamus — Darata 
Dolėraitiėnė”.

Palauk, čia negerai. Tu už
miršai tai, ką aš tau sakiau. Tu
ri būti: “Linksminsimės tris 
dienas. Pradėsime penktadienį, 
šeštadienį baliavosime, o sek
madienį atsipagiriosime, su- 
pmti?”

— T-a-i-p, — išstenėjo Pupe
lė, stovėdamas Doleraitienės pa
žastyje.

nenoromis pritarė Pupelė. Bet 
brangiai kainuos su paveikslu, 
—: dar pastebėjo.

— Čia, broliuk, Amerika. Pi
nigų kaip šieno. Aš remiu spau
dą ir noriu, kad svietas apie ma
ne žinotų, supranti?...
. — Tai .jau kaip tamsta norėsi 
Gal turite savo fotografiją? 
Reikės ją duoti kitur padaryti, 
aš nemoku.

— Nesirūpink! štukelė man 
padarys. .Jis labai geras pata- 
grafušas, Pšašfatyši, nutrauks 
mane su bijūnu prie kasos, su 
buteliu vienoj rankoj, su taure
lę yyskės — kitoj, Vyrai net 
seilę varvins.^ Tai bus bent pa
gerbimas! Ot gera mintis stuk
telėjo į gaivią!.- Rytoj aš tau 
ji ir pristatysiu, — Dol ėraiti enė 
dainuodama išdūmė .iš Pupelės 
spaustuvės,

Pupelė žiūrėjo į surinktą pla
kato tekstą gailėdamasis, kad 
tris dienas dirbo ir darbas nu
ėjo niekais... Bet apsigalvojo, 
kad čia jo pftmas užsakymas, 
reikia klientui įtikti.

PEACE 
CONFERENCE 
ADMISSIONS-

Seniau ir dabar
Seniau žmonės Lietuvoje, ko 

nors netekę, sakydavo:
— Dievas davė, Dievas atėmė.
Dabar gi kolchoze šitaip sako

ma:
— Dievas davė, Leninas at

ėmė... '
Moderni duktė

Ant svieto yra daugelis bran- Balys Pupalalgls 
gių daiktų, o isz visų brangiau
si yra mokslai knygose suraszy- 
ti: kas nori rasti žemeziugą, te
gul myli knygas, kuriose yra ge-' 
ri mokslai

(Iš Pamokslai Iszmihties ir 
Teisybės 3-čios laidos 1906 m.).

PLĖŠIKAVIMAI
( ... (Tęsiny*)

j Iš papasakotų įvykių seka išvada, kad ir Lietuvoje 
pasitaikydavo amerikoniško tipo žiaurių nusikaltimų.

Be žiaurių, pasitaikydavo ir kitokio pobūdžio įvykių, ’ 
kurių priežastys ir policijai nepavykdavo išaiškinti.

ša, negera? — rėkė Dolėraitiėnė 
i į savo kojas žiūrėdama. — Žiū- 
*rėk, ar mano kojos kreivos, a?
— parodė kojas suknią pasi
kėlusi .. -į j

Pupelė nusijuokęs tarė: -
— Poniute, tamsta nekliša’ ir 

kojos nekreivos, bėt tamstos 
klišė, tai tas paveikslas, kurį 
išbrokijai.„ < " Įj

— Tu norėjai, pasakyti, kad 
kotas negeras?--•

— Taip,, “kotas”, 'bet mes sa-. 
kome ‘'klišė”. Bs;:’ • tį

— Durniau- Kodėl nekalbi heį 
tuviškąį? — Dolėraitiėnė tvojV 
savo dideliu rankirfuku Pupelei, 

; -per galvą ir’-garsiai suriko : -4> 
Nereikia man nei tavo kotų, na' 
plakatu!

Kai Dolėraitiėnė išdūmė pro 
duris, Pupelė lengviau atsikvė
pė. Negaila buvo veltui praleis
to laiko, neš patyrė, su kokiais 
žmonėmis jam teks susitikti, jei 
norės turėti savo spaustuvėlę..

Don Pilotas

Motina ir paaugusi duktė pa
baigė televizijoje žiūrėti filmą 
iš 1930 metų, kuris, pagal to me
to tradiciją,. užsibaigė roman
tišku herojų pasibučiavimu.

r- žiūrėk, mamyte, jūsų fil
mai pasibaigdavo ten, kur mūsų 

j tiktai prasideda,. ;
Moderni galvosena

Sakoma, kad dabartiniai abi
turientai nesugeba užpildyti 
darbui gauti pareiškimo.

Tvarkingos šeimos mergaitė, 
baigusi aukštesniąją mokyklą 
su pastiprintu seksualiniu lavi-! 
nimu, norėjo gauti sekretorės 
darbą ir pildė pareiškimą. Į 
klausimą “Sex”, vietoj nurodžiu
si vyriškąją ar moteriškąją gi
minę, ji atsakę:

— Taip, tik prašau nepasa
kyti mano tėvams...
/ \Iš CIKLO:-VASARA

Gyveninio' džiaugsmas
Apie laimę aš svajoju, 
kiir tide saulės pajūry, 
kur prie mano byra kojų 
bangos šokio sūkury!... .
Aš ant smėlio, kaip ant^aųkso; 
vėją sveiką ten geriu, ,4- ? 
skaidria ateiti snlą&l&iH-,
Viltis — kaip ^fegzdes — žėriu! 
Koks aš šiandien čia turtingas! 
Niekis bankai čia visi!

Nuobodžiau ja, kaip žmonės ilgose 
paskaitose.

Magaryčios

• Senelis džiaugėsi ir labai 
vertino Zip kodą: tuos penkis 
numerius, kurie nesikeičia kaip 
visi kiti daiktai ir dalykai.

• Dabar daug lengviau yra 
gaunamos paskolos, tik jas nė 
kiek rielengviau atiduoti.

• šiais moderniais laikais 
New Mexico valstijoje Las Cru
ces laikraštis išspausdino tokį 
skelbimą: “Parduodamos arba
išnuomojamos žąsys piktžolėms

CUKRAUS FABRIKO GAISRAS
Vieną ankstų žiemos rytą buvo pesrebėta, kad dega . 

Marijampolės cukraus fabriko cukraus sandėlis. Atvyku 
si kriminalinė policija įvykiui aiškinti, jau rado miesto 
ir 9 pėst. DLK Vytenio pulko ugniagesius gaisrą gesi
nant Netrukus atvyko iš Kauno mjr. Ružancovas, keli 
inžinieriai ir Lietuvos Cukraus b-vės direktorius Nor- 
kaitis. . -t - ■

- "1

Iš karto galvota, jog fabriko sargas turėtų žinoti 
kas apie sandėlį vaikščiojo ir kurioje vietoje pradėjo deg 
ti. Tačiau sargas tvirtino, kad sandėlis buvo užrakintas, 
prieš gaisrą nieko prie sandėlio nepastebėjo, o kai pašte-. 
bėjo sandėlio viduje ugnį, išsigandę ir sukėlė .-aliarmą. 
Kas toliau dėjosi, tai jis neatsimenąs.

Buvo atkreiptas dėmesys į sandėlio langus.’Dviejų 
langų metaliniai rėmai buvo išlinkę į vidų, o visi kiti — į 
lauką. Aiškinančiam gaisro priežastį krim,*^poličl valdi
ninkui rūpėjo išaiškinti gaisro židinį, todėl/apžiūrėjimo 
metu iškilusiems neaiškumams pateikė atatinkamus Kiau 
simus ekspertams: ugniagesių viršininkains ir inžinie
riams, bet jie neatsakė net kodėl nevienodai išlinkę san
dėlio langų metaliniai rėmais Prokuratūroje kilo Įtari- , 
mas, jog Čia gali būti fabriko administracijos sąmonin-

• Senelis pranašauja, kad 
ateityje darbininkų unijos bus 
labai galingos: kai elektrikui ar 
mūrininkui reikės pasidrožti 
pieštuką, tai jie turės šaukti dai
lidę. .

e Seniau sakydavo, kad ge
riau duoti, negu prašyti, o dabar 
Amerikoje įėjo madon posakis: 
geriau imti, negu duoti.

• prancūzų poetas ir filoso
fas Paul Valery pasakė, kad da-

lygintis čia negėli!
Nėra nei yigifosž monetos 
man kišeniujesenai, 
bet.ant skrendančios planetos 
t^iį .džiaugsmą ;ąr matai?!

PaKufėk; kbfcs’iiors marsietii’įjj^. jr afeįfjg nėra tokia, kokia 
štai, prife jūros* stoviu aš...
.Turtingesni dariypiltetųr 
žemėje vargiai kas. tas!

Kudirkos neatiduosim
Draugo skirsnelyje TTš arti ir 

toli” buvo tokia žinutė:
— Mykolas J. Drunga, Bos-i Miško platybė paguos: 

ton, Mass., parašė laišką “Natio-|-Jis ras po šakomis patogų 
nal Review”. Jis buvo išspaus-į Sau poilsį, laimės- jis. duos! ■

būdavo anksčiau.
• Advokatai gavo leidimą gar- 

• ' Palanga/ 193LVHI.30; sintis. Vienas užsakė iškabą

t t./. ; Po šakomis 4 r
ž Kai darbas ^nuengia krūtinę, 
Kai nori ramybės, tylos, 
Vėl lygsvarą dvasiai auksinę 
Tau miškas tikrai subyloš !
Ošimas slaptingas, lyg tyla, 
Tau lūpomis kalba gamtos, 
Jėgų daug naujų vėl sukyla, 
Akiračiai skleidžia šviesos.

{Nuvargusį, kenčiantį žmogų

Kitą dieną Juozas Pupelė tai
sė Savo spausdinamos mašinėlės 
timpą, klijavo po kliše plonus 
'-popieriukus, lygino raides it 
spausdino. Atbėgo Dolėraitiėnė.

— Susimildamas, greičiau, 
greičiau, man tuij reikia. Ry
toj mano pagerbimas prasidės, 
svečiai ateis, o tu vis krapštai- 
si...

— Skubinu, skubinu, poniu
te, labai skubinu, štai, imk kele
tą lapų, o vėliau bus daugiau.

Dolėraitiėnė, pastvėrusi plaė 
katą, suriko:

— Sustok, sustok, dėl Dievo’. 
Mano nosis žiba, o panosė suo
džiais. ištepta !...

Pupelė išsižiojęs žiūrėjo į Do- 
leraitienės nosį.

— Ne čia. ten žiūrėk! — rėkė 
Dolėraitiėnė. ’

Pupelė nusišypsojo ir tarė:
— Poniute, čia ne nosis žiba, 

čia šlifuotas popierius nuo lem
pos padaro žibėjimą...

— Tu man nepasakok' Paro
dyk kitą.— Žiūri į plakatą. — 
Rodos, ir pudros dėjau, bet no
sis vis kaip taukuota...

Pupelė stovi ir laukia.
— Gal tavo kotas negeras, kad 

taip blogai išeina? Jeigu ne ry
toj mano pagerbimas, tai eičiau

dintas liepos 8 d.. Laiške M. 
Drunga siūlo visus tuos krimi
nalistus, kurie jaučiasi ar laiko
mi sistemos aukomis, taigi lyg 
ir “politiniais kaliniais” iškeis
ti į komunistų laikomus tikrus 
politinius kalinius, kurie nepa
tenkinti komunistine santvarka. 
Laišką baigia siūlydamas to-, 
kius, kaip Hurricane Carter ar; 
Richard Speck, iškeisti tokius, 
kaip Vladimir Bukovsky’ar Si-# 
ftlas Kudirka.

Vladimiras Bukovskis jau yra 
iškeistas, o Simo Kudirko mes 
nenorėtume atiduoti rusams.

Modernus dialogas
— Dede, kur eini?
— Į jaunimo kavinę.
— Neik, ten tau negalima.
— Kodėl?
— Nes tu be barzdos-

Arėjas Vitkauskas
Žemtriugis ant mėszlyno

Gaidukas kasinėdamas ant 
rrresšiyfio iėsžkoją grtrdo ir ra- 
dč žemežiūgą; su Knapsiu pa- 
ėmė, mėgino jį lesti.;® v kad jam 
iszrodė niekų niekais, už tai jį 
numetė ir koja paspyrė. Neužil
go sztai ateina žmogus, tas pa
matęs žėmsziugą -labai greitai 

I pagriebė ir nėszdamasi džiaugė
si isz laimikio, o visi negeri žmo
nės matydami jam to pavydėjo. 
Gaidukas dyvyjosi isz žmonių, 

, kad jie žemės szmotėlį teip la- 
. bai mylėjo ir už brangų daiktą 
Į laikė. Aha, pasakė pradžiugęs: 
žmones pažįsta, kite yra bran
giu, o kas pigiu. Tu esi kvai- 
szas, kad tu nepažįsti. Žmogus 
už tą žemeziugą gaus pilnus di
džiausius aruodus grudų.

lange: “Mano brolis yra teisė
jas”.

• Kartą garsus muzikantas 
Louis Armstrong buvo paklaus
tas, kas yra džiazas? Amstron- 
gas atsakė: “Jei nežinai, kas yra 
džiazas, tai su juo geriau jokių: 
reikalų neturėk”.

• Perlai dykumoje neturi ver
tės.

’• Būgnas iš tolumos gražiau 
skamba.

• Virvė sudega, bet mazgas 
lieLia.

• Ašmenys piauna, bėt pei
liui teiika kreditas.

• Vieni akli širdimi, antrieji 
— akimis.

• Asilą mušdamas, iiepada-,
rysi arkliif. 1

• Net ir molinis puodas skam
ba jį perkant.

• Kvailys daug kalba, o pro
tingas daug klausosi.

• Išminties priešas yra kvai
lystė.

• Popierinis laivas, jeigu ne
skęsta šiandien, tai nuskęs ry
toj.

• Purvą galima nuplauti van
deniu, bet ne blogus įpročius.

Don Pilotas

Apžiūrėjinąo ir kvotos metu nustatyta,-kad /greitai; 
degančių daiktų sandėlyje nebūta, tik cukrus maišuose į 
piramidę sukrautas.; Tojef_vįętojėį kur lai^'rėii^/įiinkę1' 
į vidų, buvo- sandėlio raštinė, i Turint ^l^je^iefeūS .iSfe-'“ 
tą ir lauke šaltįą orą, kilo m&jtis, jog ^s^ft.)zit}jnys.|^ce;; 
jo būti raštinėje.; Kilus raštinėje gaisrui,- ugnis .pąsjękų^ 
lango rėmus iš vidaus
nuo iš lauko šaltas pra&. juę^ stūmė, todė^remai gurėjo 
linkti- į vidų.? Kai langų •
ždamasiš į sandėlį, kitų - langų4-rėta^^pią^^ 
samprotaujant, reikėjd"' ^isk^ipikias-lgaieifE
sukelti-gaisrą. ’ ..ou/nuM įgectvaui

snršiditj .—' ssiicl
Kvočiant tarnautojus buv&; išąiakis^dteacl 

lų buvo popierių, tarnautojaiittnrėjd
vai arba arbataidšsivirtii'ri'jį ^aikė ant staibV^džšriŽ^ksi 
nors išsivirdaVb ir prieš baigianti^; dąrifhi?įo^^aiima' 
prielaida,- jog tarnautojai,' iseidimfis' sandefeb,lgatejo uz<

ir sukėlė gaisrą.
, Pagal įstatymus, kvotą darąs valdininkas tiesiogiai

tį valdininką įspėjo, kad jis 'privaląš ^įžaik 
būti griežtas/ jokių hu^aidir-lĮ^aryti^kl 
jie kam patinka ar we, reikalauti atsakyki 
neapgautų ar nepapirktų. (Menasi, jog fabriko adminis
tracija buvo pasiskundusi, kad valdininkas jiems etate 
nemalonius klausimus, nes iri jam būVo pareiškę kaip ir 
protestą, kodėl, uždu odas jiems tokius juos kaltinančius 
klaūšimūš). To’khi'įHdkūroro įspėjimu, kad ^e^pgadtU'ąr

sitikima.
Be to, kiekvieno kvotoje šūf^sybo dokūiAeftto tvo

jau buvo daromi dvejuose egzėftiplioruo'^ VdĮbrVšai ir 
siunčiami vienas prokurorui, o kftaš l<rim. polic. 'viršb 
ninkui. Valdininkas paprašė VOkUrofą pAVesti kam ki
tam k'Votą tęsti, bet jis besutiko pareisdamas, jog įspėji
mą padaręs ne nepasitikėdamas, bet dėl visa ko.

Galvojant, kad fabrike gali būti ir išeikvojimų, buvo 
iškviesti Valstybės kontrolės ir Kooperatyvų s-gos revi
zoriai fabriko atskaitomybę patikriiiti. Revizuojant trū 
kūmų nerasta,- bet'rasta apsilenkimų šū geležinkelių ta
rifais. Už melasos pervežimą tarifas buvo daug branges
nis negu už runkelių išspaudų pervežimą. Revizoriai ra
do, kad siunčiant vagonais runkelių išspaudas: dn Kar
veliui, inž. Stanaičiui, Šodei ir dar keliems asmenims, po 
išspaudomis buvo pakraunamos statinės su melasa. Taip 
pat revizoriai atkreipė dėmesį kad Liet. Cukraus b-ves 

cuk-direktorius Norkaitis, atvykdamas Į

■\-A

raus fabriką, paėrtiė 50 Lt. kelionpinigių ir 50 Lt dienpi
nigių, tai per daug, feet tuoj paaiškėjo, jog šį klausimą 
gali kelti bendrovė. . /; .<5^

Dėl nusižengimo geležinkelių tarifams, kvota būro Es 
kirta ir daroma atskirai. 5 v »'a4:

O, palauk dar, palauk... Ar| pikčiorą numušti. O tu, Pu- 
negalėtum padaryti su m^o.pelė. jeigu ir tada nepadarysi 
pikčiorium? Man atėjo į galvątai tav0 kudlaa nurausiu_

— Nieko negaliu padaryti. Gal
't ;-'A . . 1. V. !| R)!

VISI LIETUVIAI BIZMEIilM
gera mintis,’ — sn pikčiorium.
Bus gražiau...

. i«u paveikslu, — įdaryta?
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pastabos iš tolo
’ (Tęsinys; ( vilionių Floridon argumentus,

Neseniai, po š. m. gegužės tai maD’ atrodo’ kad Pirmiausia 
.... ^,1 lietuvio (i£ Čikagos, New

j Yorko ir kt.) dėmesys lenkia
mas dėlto, kad ten pigu (esą už 
26,000 dolerių galima įsigyti 
“puikų” ir “labai” gražiai įreng
tą namą), nesą asmeninių pa
jamų mokesčių ir t, t. Gana ge
ros,, seno amžiaus sulaukusiems 
ir naujai įsikurti vietos ieškan
tiems, sąlygos. Betgi kaip su 
klimatu? Visai nesenai viena
me laikraštyje (lietuviškame) 

buvo pastebėta, kad net 4 mė
nesius ten yra labai karšta ir 
drėgna, čia pat Kalifornijoje 
yra ne vienas, buvusių Florido
je įsikūrimo sąlygas tirti (“ant 
savo kailio”), kurie iš ten grįžę

Amerikos Elėtųvių Tautinės 
Š-gos . seimo. tps s-gos centras 
perkeltas Kalifornijon, į Los 
Ąngeles, mūsų gerą tautietį ir 
neblogesnį tautininką inž. An
taną Mažeiką išrinkus Tautinės 
S^gos pirmininko. Tokios orga- 
nizacjjos centro perkėlimas bet 
kurion mūsų išeivijos kolonijon 
yra sveikintinas reiškinys, nors 
ir tįk laikinam periodui^
* * - , ■*’. ‘ i R .

Dabar, atrodo, ka<i Los An- 
gejes lietuviškoji kolonija pasi
darys ir kitos, plačios apimties 
organizacijos (|aįp bent mano- 
iriit);įeę«tru; jei čia bus perkel- ________  z7______
W Lietuvių žur- “nenori ton pusėn net žiūrėti...”.
aHstų Sąjungps Centro Valdyba. tz-i v. '*

gandus-te kryptimi jau , Krt?. veftus - Z,MU poraE'- 
vęikiama ir spėjama, kad ^.g,ecLy’,.

tos a^os wrrtras tikrai būsimigltus Kalrformjoje, grįžusių či- 
neužijgĮįčią perkeltas — pašiūrikagon Ir- nenorulclU daugiau 
buk Jęąadkįątiis (visus iš Los 
Angeles skyriaus) bendruose.noma 
rinljinUyisę .
‘"-.z' ?■“ ’’ vienas pats, neklausydamas jo-

• Yietipiam skyriui pirminin- kių “patarėjų”, turi apsispręs-
kaiija Į,' Kupripnįs, kūris, rodos,.-ti (geriausia4celis mėnesius, nu- 
dedk' pastangų žur-(matomoje vietoje naujai įsikur-

KAUNO PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA

Marquette Parkas ir lietuviai
Nežiūrint kartotinių nepasi- 

j kimi; ir miesto valdžios 
įžiūrėti į Kalifornijos pusę, ži- draudimo, juodosios rasės pi- 

— toks reikalas yraJgriež- liečiat nenustygsta brautis į 
tai individualus ir dėlto kiek- Marquette Parką, net esą da

bar numatę, kaip spaudoje ra 
soma, neva rugpiūčio 22 d. ar

ųąlistij -S-gos ęentrą čia perkel-j ti, pagyventi nuomotame bute), 
Ū.-Įfj^įūriųt, Įcąd aš asmeniš- ar jam ta vieta priimtina jo as- 
kai nepripažįstu jokios lietuvių] mentiniams poreikiams.
Žurnąlisių S-gos tvardo at- 
žpilgru)', tai'.vįstiek jos centro, 
perkėlįmasvifetinei kolonijai pri- 
ctudtiĮ tam tijero “garso”. ’ Bus 
įdoĮpu. šiuo reikalu, daugiau pa- 
sisąfcyjj, kai “centras” bus čia 
peti^Ma, Aiki tol toms pastan-, . ,' .. . . {men.), apie kelimąsi į Arkansas

valstiją. Teatleis man to laik
raštėlio redakcija, kad tas pa- 
stabas perimu nieko jose nekeis- 

ja damas, nes-tai geras įspėjimas 
aJ.ne tik galvojantiems keltis į

Arkansas, bet iš viso bet kur ir 
iš bet kur. Tik paskaitykite:

“V. Tamošaitis prieš metus iš 
Long Beach, Cal., išsikėlęs gy
venti Hot . Sprnigs, Ark., yra 
atvykęs -y Los Angeles ir ruo-

liinybes Floridoje. Žinoma, tai

Klasišką beatodairinio — iš 
anksto neištirto — kilnojimosi 
pavyzdį šiomis dienomis patie
kė Los Angeles šv. Kazimiero 
parapijos laikraštėlis “Lietuvių 
Žinios” (1977 m. rugpiūčio

forniją. Mat, Hot Springs jam 
visai nepatinkąs, pragyvenimas 
žymiai brangesnis negu Los 
Angeles, vasaros labai karštos 
ir drėgnos, Labai brangus šal
dymas, be kurio negalima ap
sieiti vasaros metu, žodžiu, jis 
labai gailisi ši žygi daręs...”. ■

Čia pat, po žinutės apie V. Ta
mošaitį, dedama kita — apie A. 
Kalvaitį: “A. Kalvaitis, iki šiol 
gyvenęs Santa Ana, Calif., ir 
čia turėtą nuosavybę pardavęs, 
išvyksta su savo šeima gyven
ti į Hot Springs, Ark. Visai Kal
vaičiu šeimai linkime laimės

gąlilskelbti ką nori,- kaip
kiekvienas gaK tokias viliones

dabar, suvedžiau daugiau
M* m^iaivĮj *^yiėną tašką” tų šiasi vėl grįžti gyventi į Kali-

<; J ''_^5-. .į'-' . r . - - ’’ .

NAUJIENŲRUDENS
U ■ - ' . -r-

PIKNIKAS

ĮVYKS SĮEKMADIENI,

Rugsėjo 11 d.
POLONIA GROVE

ARCHER AVĖ. (prie 46-tos gatvės) 

Vifii lietuviai maloniai kviečiami i ‘^N.” pikniką
Pradžia 12 vaL

nij, - k, jie sikyjų ir kaip 
jaustųsi, jei būriai geltonosios i 

. rasės piliečių, kurių Čikagoj yra j 
į nemažai - 
hu, imtų skrosti apylinkę karto-į 
tinais žygiavimais? Bet 
nieji to nedarys, nes jie yra ki
lę iš civilizuotų kraštų, nesiekia 
nei integracijos, nei kitų tautų' 
gražiai sutvarkytu kolonijų. Jie dams 
mielai gyvena tautinėje ben
druomenėje, žinoma, nebe to, SUi 
kad pavieniai negyventų bet ku svv 
rioje miesto dalyje, ypač profe- 
sionalai.

išvarų ir tvarką ir puošia 
(gyvenvietes tautinio meno 
Į chitektūra (Chicanawn).

Linkėtina ir juodosios rasės J 
piliečiams vietoj demonstracijų; 
ir įžūlių inaršavimų apsišviesti, 
įsisavinus kultūrines vertybes; 

į produktyvų darbštumą, padorų

r Amerikos Lietuvia Tarvlras
- kinų, japonų ir ki-st Petersburg skyriaus vakly- 

Antanas Rukšlelė pirm., 
- vicepirm., 
sek r., Kazvs

gelto- i,!., ..i.-ma \ j.aubA Ašie -
Ona Caivydienė —

Kle.va y pu 
Alfonsas

rugpiūv > K) <1 
engė pik.rk 
erą. , \ isi paixn<lravo, pasj- 

kh> sporto

reika-
- ižd.,Plepys 

lemi.tūle Parke

mėgėjai 
maloniu

rengė-
Jie sugeba palaikyti ir visi džiaugėsi 

s įbuvimu, reikšdami 
jams padėkų. Stasys Fatlabaar-

OGADEN DYKUMOJE TIK 
DU NEUŽIMTI MIESTELIAI

MOGADIŠU, Somalija. Soma-
ir humanišką elgesį ir tvarką i “i"5 sukilėliai pasiskelbė kont- 

I visose gyvenimo kryptyse. Vie-1r 1UOJ? vei • visą pietinę . 10 
są amžių Čikagoje gyvenęs tai toje siekus priverstinos Integra-' su ?°se kautynėse ap m 

J1 nėra abejonės, jog jis pažino cijos naudingiau būtų ieškoti^“1 ^noviską. muro sienomis 
... ..... .J savo miestą, teikdamas šitai būdų panaikinti mokyklinio am aĮisuptą Harar miestuką,uzniuse

vehau. juosius! zy©uoti,.a iiei Li{huanian Plaza žiaus vaikų diktatorišką svaidy-j1Etiopijos valdžios kanuo- 
toji Dr. Martin Luther Kmg g. gaJ.Uj lietuvįai mą kuo toJiau nuo savo gyven.!menes,
r. raugO^įVisa a paske nereaguoti į bet kokį negan- viečių artimų mokyklų, abiem 

davo dieną ir valandą, todėl . . . 1.. .
nenuostabu, kad tuo laiku par; i 3P- ln ei
, . . , . . , , , ‘žeisti jos orumą?ke visuomet susirinkdavo daug J 
baltųjų,, pasiruošusių • atremti t dabar tas pats negn} bQ- 
nepageidaujamų eventualių iš .

ministe- 
pa-'rasėm sutartinai, nes tokia seg- rjs Feleke Gedle Georgis, atvy- 

regacijai panaikinti priemonė, Į kęs į Nairobį, Kenijoje, pasakė 
ugdanti iš abiejų pusių kerštin-1 reporteriams, kad ginčijamoje 
gą neapykantą, neišdils palies- ■ Ogaden srityje mūšiai vyksta, 

' bet jo valdžios kariuomenė da-, . . .. . rys sugalvojo siekti Lake Shore tuosius niekada. Tėvų, mokyk-' bvi ■ vaįGz.ius kailu
daigų,* ne§ marsuotojų tikslas Drfve apylinkei jų prosenelio jinis ir religinis auklėjimas kri- bar “persitvarkanti”, 
buvo ir tebera nežinomas ir jeane Baptiste Point dd , Sable ’ kščioniškoje artimo meilės dva 
siekiai neaiškūs. 'vardu pavadinimą, .kuris, rei-Į šioje būtų tikroji priemonė iš-

Tik S' Z - - ’ .
vių tarpe atsiranda žmonių, gerais darbais. Ir gavę tokį pa- 
net ir veikėjų, pasisakančių, (vadinimą pasidarytų savo kolo- 
jog lietuvių, peikimas čia bei 
reikšmės, nes jų tik mažumaj 
Jeigu yra mažuma, tai turi bū 
ti ir daugumą, o kas jie?... Vi
si žinome, jog ne kiekybė nu
lemia, bet kokybė.

Pagaliau, negi tie maršuo-; 
tojai su savo- vadu rev. A. I. 
Dunlap tebera tiek necivili
zuoti, kad nežino, jog žygiuo-

aila,. kad pačių; lietu kia manyti, buvo pasižymėjęs] vystyti nemeluotą integraciją.

O. Algminienė t ūkų.

naujoje vietoje ir kartu gailė-- ja į lietuvių koloniją — vienos 
simės netekę puikių ir dosnių įj daugelio etninių grupių. Či- 
parapijiečių”. . kagoje. Ir bę. jokio respekto

Prie tų- dviejų žinučių pridė- šito pripažinimo • užsitarnavii- 
ta dar tokia laikraštėlio redak- 
lijos pastaba: “Mūsų pagrįsta 
nuomone keltis iš Los Angeles 
į Hot Springs, Ark., prilygtų 
bėgimui iš “dangaus į skaistyk
lą”. Niekur pasaulyje nerasite 
geresnio ir įvairaus klimato kaip 
nuo Santa Barbaros iki San Die
go”. Tiek — parapijos laikraš
tėlis “Lietuvių žinios”.

Jei dėlto kas būtų klausęs ma
no komentaro, jis būtų, nekei
čiant nei ‘žodžio toje “L. Ž.” pa
staboje, toks: “Amen. VI. B.”.

(Pabaiga)

praeitame dešimtmetyje 
parke, arti Lietuvos did- 
Dariaus ir Girėno pa

į šiai.

Kai 
viešai 
vyrių
minklo, buvo deklaruotas Mar 
quette Parko pavadinimas Li
thuanian Plaza, daugybė bal
tosios rasės piliečių (juodųjų 
nesimatė) nepo; aukštųjų mies
to pareigūnų tribūną ir, po 
kiekvienos lietuviams palan
kios prakalbos visi entuzias
tingai plojo, šitos iškilmės vy
ko miesto mero Daley laikais, 
kuris buvo gimęs, augęs ir vi-

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

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

žole užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šia knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siusti tokiu adresu: K

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. $0608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Jvczat Dnup-iri*. lEMtS OKIO iVIETIMAS. Stadljt. Siek
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lių: Sėmės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, n dalia: žemė* 
ūkio švietimas Lietuvoje. . ~ *•

-------- ~ - '-JI ~ . IBIĮPI

Autorius sav© žodyje ra*o: “Jei liūdnas Betapta tautos UltaAf 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimu šiandieną, drąsiai galima sakyti Betariu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisUb 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms’*.

Knygos apie žemės ūki atrodo nk žemdirbiams skaityti kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų valkai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai ypač kadangi knyga ra tokia meūe Ūetavor 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti Knyrs 
autoriaus skiriama Lietuvai Mals žodžiais: “Dėkingo sūnui — myB- 
mai Tėvynei Lietuvai*.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $3.00, 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi riuatl tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS WW8

Harar yra kultūros centras, 
vienas iš tų dviejų Ogadeno 
provincijoje dar nepaimtų mie-

..§5.00

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, 

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai ------------S3 00
' 2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl., 

minkšti viršeliai ___________ $1.50
3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISLAHNIMAI, 

296 psh, minkšti viršeliai —

166 psL, minkšti viršeliai----- --------------------------------—-------- ,.§4.00

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriuj.
Knygas ‘galimą gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:NAUJIENOS
.1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Taupykite dabar
pas mus

pis mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams Įsigyti

IVERSA

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

UNIVERSAL
1800 So. Halstad St. Chicago, 111. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070

įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytu

a - naujienos, CHICAGO «, ill,— Wednesday, August 17, 197£
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Maskvines siūles pradeda irti

Pradžioje opoziciją jis laikė kalėjime, o vėliau, kai nega
lėdavo susikalbėti, tai pradėjo likviduoti. Jis ir patį Troc 
kj likvidavo. Nuo žmonių žudymo komunistai dar ir šien 
dien neatsisako, bet partijos jie jau nfepajėgia suval
dyti

Pirmiausia Maskvos globos atsikratė Jugoslavijos 
komunistas Tito Broz, Jugoslavijos partizanų vadas ir 
dabartinis kraštui komunistų primestas r“prezidentas”. 
Karo metu jis mokėjo atsikratyti gausių-sovietų polici
jos agentų Jugoslavijoje ir net komunistų partijoje. Pra 
džioje Stalinas bandė gintis. Bandė suvesti su Tito sąs
kaitas, bet vėliau įsitikino, kad Tito čekistus pažįsta ir 
ėmėsi priemonių nuo čekistų apsiginti '

Pirmiausiai prieš Stalinometodus pasipriešino keli 
Rusijos komunistai, bet jis juos labai lengvai likvidavo. 
Jam pasipriešino lenkų partijos centro komitetas. Čekos 
rūsiuose buvo iškloti visi lenkų komunistų partijos na
riai. Panašiai buvo likviduoti ir Vokietijos centro komi
teto narjai. Rumunijos, Bulgarijos, Vengrijos ir kitų 
kraštų komunistai susilaukė to paties likimo.

Ne laimingesni buvo ir lietuviai komunistai. Minske 
buvo iškloti patys itakingiausieji laikraščių redaktoriai, 
o Maskvoje buvo nužudytas pats Aleksa Angarietis. An
tanas Sniečkus pajėgė išlaviruoti, užsigindamas Anga- 
riečio ir atsisakęs ji užtarti pavojaus metu. Sniečkus porą

Kauno senamiestis (TapybaJADY VGA PAUKŠTIENĖ

Iš'Kazimiero Mockaus knygds Žemaičių Kankiniai

Geriausiai Europos komunistus mokėjo valdyti Le- kartll bu™ Permestas i nepriklausomą Lietuj policijos 
ninas. Jis priimdavo iš užsieniu atvykusias delegacijas.ir b«™ suimtas ir iškeistas su Rusijoje suimtais lietuviais, 
bandė jas įtikinti, kad komunistai dirba iš pasišventimo Po Sniečkaus partijos sekretonuni.^usai, paskyrė Petrą
ninas. Jis priimdavo iš užsienių atvykusias delegacijas,ir buvo suimtas ir iškeistas su Rusijoje suimtais lietuviais.

namus kalėjime jokių tikrų žinių 
nėra.

Čia paduodame ištraukai it 
bylų — buvusių bolševikų ka
lėjimo prižiūrėtojų parodymus 
bei sėdėjusių kamerose kalinių 
išgyvenimus ir tikime, kad skai
tytojas iš šios medžiagos galės 
susidaryti apytikrį vaizdą tų bai 
sumų, kokie yra įyykę kalėji
me pirmomis šio karo dieno
mis. ;

IsfHuka i§ buv. kalėjimo tar
nautojo A Žutauto parodymą:

Atrenkamos politkalinių bylos

Ramių miškelio tragedija
■ Paskutinės dienos Telšių kalėji

me^ Ką apie tai byloja kiti
Prasidėjus Vokietijos - SSSR 

karui, Telšių kalėjime - sėdėju
sių politinių kalinių širdys^aip 
žalmuo saulės, laukė išsivada
vimo. Birželio mėn. 23 ir 24 diė 
riomis Telšiuose buvo didelis 
kariuomenės judėjimas, įvairūs 
daliniai keliavo priešų priešais 
ir sausakimšai užpildė, gatves, 
jš M į 24 d. naktį iš Teisių is-, 
bėgo kompartija. NKVD įstai
ga, milicija— Kalėjime tuo lai
ku jokių rusų nebuvo, prižiūrė
tojai palaikė įprastą tvarką ir 
kalinių, nepaleido, nors buvo iš 
lietuviškosios visuomenės pusės 
kreiptasi įr reikalauta kalinius 
paleisti. Birželio 24 d. rytą at- 

jsirado rusų sargybos, gatve pro 
kalėjimą buvo sustabdytas j u- 
dėjimąs, o pats kalėjimas buvo 
apstatytas kulkosvydžiais. Ka
lėjime bii'vd sudaryti... politinių 
kdlidių šiįfašai ir JSBš, 
t. y. pdlitinUK katinftfe, likvi- 
'dii&tį, DiBnbs riietii buVp Kk&: 
tos Rširiių miškelyje 4 duobes; 
naktį iš 24 į 25 kaliniai buvo iš

....visa tauta didžiulėje daugu
moje egzaminą išlaikė. Palikta 
.viena be vadų nuožmiam liki
mui, ji parodė labai daug susi
pratimo, kovingumo ir laisvės 
meilės. Ji išskyrė iš savo tarpo

Griškevičių, kuris be jokio pasipriešinimo klauso visų 
Maskvos Įsakymų. Dabar Maskva gali vežti iš Lietuvos 
javus, daržoves, pieną, riebalus. Niekas okupantui nieko įr daug dvasios galiūnų, kurie 

ir tdkiomis tragiškiausiomis va
landomis kėlė laisvės vėliavas 
ir kvietė tautiečius ruoštis ko-

ir pasiaukojimo didžiausiai žmonijos gerbūvio idėjai. 0 
kai į III komunistų ir profsąjungų — Internacionalo 
posėdžius atvykusieji prancūzai komunistai pradėjo tei
rautis, kodėl sovietų valdžia laiko kalėjimuose sindika- 
listus ir revoliucinius komunistus, tai Leninas atsakyda 
vo, kad tokių nėra. Sovietų kalėjimuose laikomi tiktai 
banditai ir kriminaliniai nusikaltėliai.

Dalis užsieniečių patikėjo šiais Lenino žodžiais, bet 
atsirado vienas prancūzas, Gaston Lavalle, kuris panoro 
pasimatyti su vienu ar net keliais “banditais”. Pasirodo, 

’kad leidimas pasimatyti buvo gana sunku gauti. Jis pra prancūzų partijos generalinis sekretorius. Marchais, o 
šė paties Lenino, bet pastarasis buvo užimtas. Jis kreipė-Apačios Maskvos parinktas ispanų komunistų partijos sek 
si į Trockį, bet ir šis, pasakęs suvažiavusiems kalbą, tu-lretorius J. Carrillo, kol gyveno Rusijoje ir mitd Mašk- 
rėjo išskubėti. Pagaliau jis išaiškino, kad vienintelis, ku- vos duona, pataikavo, bet kai išvažiavo į Vakarų Europą, 
ris galėtų leidimą duoti, buvo Feliksas Dze’ržinskis, iš j tai savo artimiesiems pareiškė, kad jis niekad daugiau 
Vilniaus kilęs komunistas. Bet prancūzas nepajėgė pri- į Sovietų Sąjungą kojos neįkelsiąs. Jis turėjo progos pa
eiti prie Dzeržinskio. Lavelle rankų nenuleido, bet ieško- žinti Rusijos komunistus ir, ką jis matĄ jam visai nepa-

nesako, niekas išvežto turto neužrašinėja.
Okupuotuose kraštuose Maskva labai -lengvai valdo____ __ ______________

komunistų partijos centrus ir eilinius, bet: reikalas sun- vai, nebojant kliūčių ir kančių, 
kėja užsieniuose. Ne vieną kartą nepasitenkinimą rodė Ir tai darė visų mūsų tautos 

h- 
išsilavinimo ir profesijos skir
tumų., Visi jie buvo bolševiki
nės žiaurios rankos surinkti į 
viena vieta iš savo kasdieninio 
darbo ir tapo jų sadizmo auko
mis. Visi juos vadiname žemai
čių Kankiniais. Ir tai teisinga. 
Tiėša, yra tarp jų if iš kitų Lie- 
tuvos vietų kilusių, bet visi 
prieš suėmimą žemaičiuose gy
veno, čia nelaisvėn pateko, čia 
kančias iškentėjo, čia fihfė; Vi
sų jų palaikus priglaudė numy
lėtoji Žemaičių Žemė. Žemai
čiams nuo seno teko parėdyti 
ypatingo atsparumo dėl savo lai 
svės, pakelti daug kančių, išlies

. - ; - .... .... lBda1USlkrauj°'&Siuokarta,ai kLėrų vedami i būsHnę'ap.
ir britų komunistų partijos vadai nuėjo. Jis patarė Ispa- 4>asiRartojo.

Be abejo, kartu tai yra visos 
iiiūsų tautos didvyriški kovoto
jai kankiniai, kurių kilnus pa
vyzdys, pralietas kraujas ir. iš- 
keiitėtoš kančios per amžius 
kels kovos dvasią ir žadins sa
vosios žemės meilę lietuvio lie
tuviui,-, meilę ir pasiaukojimą 
Lf e f u v a f. K. Mockus

ilgametis Italijos komunistų vadas Togliatti, o kai parti-1 s]uogsni/ zmonės> be amžiaus.
jos priešakin atsistojo Enriko Berlinguer, tai jis bando 
nuo Maskvos visai atsipalaiduoti. Maskvai nepritaria ir 
prancūzų partijos generalinis sekretorius. Marchais, o

eiti prie Dzeržinskio. Lavelle rankų nenuleido, bet ieško
jo kitų informacijos šaltinių, kad patirtų, koki “bandi- tiko. Jis Ispanijon dar grįžo su Maskvos^pritarimu, bet 
tai’ buvo uždaryti Maskvos Lubiankos kalėjime. Jis sura pačioje Ispanijoje jis pradėjo ieškoti būdų visiems lai
do moteriškę, kuri kiekvieną savaitę nunešdavo į kalėji
mą maisto. Ji Lavaliui parūpino sąrašą “banditų”, sėdė
jusių be teismo Dzeržinskio rūsiuose.

Lavalle išaiškino, kad Lubiankos kalėjime buvo ke
lios kalinių grupės. Ten buvo didoką grupė Rusijos so
cialdemokratų, jų tarpe buvo ir centro komiteto narys 
Abramovičius; buvo grupė sindikalistų, kurių tarpe bu
vo ir Piotr Maksimovas; buvo anarkistų, maksimalistų, 
socialistų,revoliucionierių ir kitokių Įsitikinimų žmonių. 
Nieko jie neapvogė, nieko neužmušė, tiktai jie kitaip vi
suomeninius reikalus suprato, negu policiją kontroliuos

kamš ; atsikratyti Maskvos globos. ■
Ispanijos komunistų partijos pirmasis šekretPriūs pa 

sižadėjo bendradarbiauti su demokratais Ispanijos ele
mentais, tik jis nuėjo toliau, negu Italijos, Prancūzijos

nijai Įstoti į šiaurės Atlanto Sąjungą ir padėti europie
čiams organizuoti apsaugą nuo galimos sovietų invazi
jos. Maskva šitokios erezijos negali pakęsti. Kokių prie
monių Ji imsis Carrillo nusikratyti, tuo tarpu dar Neži
nia. ' - ■

Brežnevui kito kelio nebeliko, kaip kviesti Tito į
jąs Dzeržinskis ir partijos vadeles turėjęs Leninas. Rei- Rusiją ir tartis, kaip suvaldyti Europds kottiunistuš. Ęū 
kalas baigėsi tuo, kad Leninas leido suimtiesiems išva- ropos komunistai nori dalyvauti parlamentinėje kovoje, 
žiuoti Į'užsienius. Prancūzai iškovojo jiems tą teisę. rinkimuose, o Maskva iki šio meto bet kokiiį nhkiifiiI Bi-

klausinėjarnlpaskermiami mirti 
buvo surišamos užpakalyje ran
kos, užrišamos burnos fpažabo-

guldomi i sunkvežimius.
Visos tos pasibaisėtinos egze

kucijos vykdytojai yra pasišali
nę arba žuvę, joks kalinys nėra 
pabėgęs nei iš sunkvežimio, nei 
nuo duobės, taigi if apie kanki

uvauuao jau. kzuw apuaiivemo. uz-ojcnm upuaj.- jvjxz. uijv yx&vcovi j. iiirviiiiuo yaviujc ivusijujc, ji zinv,i bėdos Jugoslavijos komunistus suvaldyti AtrBtlci}'-kad
cijos jis neleido. Apie socialistų revoliucionierių ar sočia kad Europoje rinkimai taip pat nieko gero jaiheduds; (jau pradeda leistis visos komunistinės. šistembS siūles.

Stalinas jau buvo daug apdairesnis. Užsienin opozi- jojo. Ji bijo pravesti rinkimus pačioje Rusijoje, ji žino,

Tito važiuoja patarti Brežnevui, kaip Europos ko- Siūlėms pasileidus, netik Breziievžte, Bet ib^it&hiffbš Ifefe 
komunistų, nepritarusių žiauriems čekistų metodams, munistus suvaldyti. Bet visiems aišku, kad pats Tito tūri ti patiems žinonėms tvarkyti savo reikalus.
listų demokratų išledimą jis negalvojo, bet jis neišleido

V. KAROSAS >

Radvila Juodasis< -V. . I

(Komentarai)
“Pagal naujausią medieviškos mokslą... viduram 

žiai laikomi laiku, kuY užsimezgė ir susidarė vieninga j 
Europa pirmoje eilėje dvasiniu kultūriniu atžvilgiu. 
Ant krikščioniškos kultūros pagrindo įsikūrė ir visuo
meninė, ūkinė ir net iš dalies jos politinė bendrija... 
Dėl vyravusios bendruomeniškos bei vienybes dvasios“ 
pa ts valstybingumas nežlugo ir feodalizmo metu. Iš j 
jo. viduramžiu pabaigoje, išaugo moderniškos tautinės 
valstybės” (LK XXXIII L, 52f>27 p.)/

Visai priešingai galvojama vakarietiškoje moks
linėje literatūroje, kurios prisilaikė Bušackis. Rene
sansas, humanizmas, o tuo labiau reformacija neišp
laukė iš katalikybės, bet išaugo kovoje prieš nusisto
vėjusias viduramžiu samprotas. Renesansas, atgaivin
damas antikinės Romos ir Graikijos meną, nesuėjo į 
aiškų konfliktą su Katalikų Bažnyčia, nes pastoroji bu 
vo paveldėjusi ir pritaikiusi savo reikalams visą Ro
mos kultūrinį palikimą, pradedant lotynų kalba ir 
baigiant romėniška architektūra. Katalikų Bažnyčia, 
tapusi renesanso globėja, didžiųjų menininkų kūri
niais atnaujino romėnišką veidą, bet prarado krikš
čionišką sielą.

Su renesansu atėjęs humanizmas ėmė domėtis se
ne- A ’’''Sofijos, mokslo ir teisių palikimu, kurių 
šviesoje um. kritiškai peržvelgti viduramžių kultū
rą, jos santvark ą valstybingumo samprotas ir tt Tai 
buvo pradžia br; ančio konflikto tarp viduramžių 
ir gimstančios naujųjų amžių epochos.

fo, ktir bbVd s&dėtdš politinių 
kžiihių Bylos. $yfos būVo Wdė- 
toš pirfti’ddi'ėhi, ttbs V^ittruš bo
rėjo sudaryti sąrašą politinių 
kalinių. Garu. .v-kas pareiškė, 
kbd nėijeikMin^i brili urėtoj ai 
iš fąšiib.ėš .galij išeiti. Raštinėje 
likbriiė: aš, Gūbiian'aš, Sčlenis, 
Vaitkui i:'‘ „
; - ■■■ r; .

■ (Bus daugiau) ; - "

BOSTONAS. — Senatorius 
Edward M: Kettiifedy, kaftėda-

r-.-. .

•i iKeimėdy reikalituja
i i •šautykiy su nii

----- ■ -j

ntik diplomatinius' santyki ūš su 
Kinų Liaudies Respublika ir 

'baigti formalius santykius su 
TautineKibiją — Taivanu,

Formalūs U. S. ir Kinijos san
tykiai yrabūtini TarBybėl Pet
rike. Su Taiyami JAV-bės ga
linčios palaikyti neoficialius san
tykius ir ‘Tkivanaš galės tarp
ti”, pasakė Kennedy.-

Renesansas ir hūmahižmas laikomi pasaulieti- ę: Bušackis sekančiai nusako šį dvasinį lūžį: u.
mais sąjūdžiais. Jie paruošė dirva dvasinei revoliu— vmizmas pademonstravo pasauliui asmeninės atski— t nimu: uig uc i h i i i i m įiiiespasiaiv
cijai, kuri apėmė ne vien hiokšlo ar mėno sritis, bet rų individų aristokratijos galybę, aristokratijos, kuri > galimybės: ątB Būdais idėiiišuhi&s debesyse i 
visą gvvenimą. Paruošimas atėjo dvejopu keliu. Hu- plaukė ne iš pretenzijų į luomines privilegijas ir pre-11”4—- iXa-JtA— ---- ,
manistai, vietoj sudarkytos viduramžinės lotynų kai- rogatyvaš, bet iš orumo, kurį duoda laisva valia užsL 
bos kurioje šv. Raštas kaip ir antikiniai poetai ar fi- krautosios prievolės ir Įsipareigojimai, žinant, kad tik 
losofai, buvo praradę savo pirminę prasmę, — atkū- rąjį elitą sudaro ne pasyviu paveldėjimu sukauptas 
rė klasikines lotynų ir graikų kalbas. Išverstas Eraz- statiškas stovis, bet čia ir dabar nepaliaujamu aktyvu- 
mi Rotendamiečio Naujas Testamentas iš graikų ori- mu dinamiškai įsigyjamos,,vis naujai atidengiamos 
ginalo į klasikinę lotynų kalbą, suteikė Liuteriui ga- vertybės” 
limybę visai kitdje šviesoje štiprasti Kristaus apreiš- 
tas tiesas.

Iš kitos pusės, tas pats Liuteris, kajp pamaldu
sis vienuolis, ntivykęs 1510 & į ftbmą pamatė pasibai
sėtiną supagodėjitno vaizdą. Lihtcris pradžioje savo' 
įtūžimą nukreipė nė prieš Romos Bažnyčią, bet prieš sinodinės konstitucijos, raudonu siūlu ėjo ir demok- 
joje įsiviešpatavusią jiagonizmo avašfąį atgaivintą re-i ratinė jos santvarka, nes juk sinodas, kuriame daly- 
nesanso ir humanizmo. Liuteriui paskelbus 1517 m. tC'vauja net jame pirmadŪaitii pašauliėčiai, yra tikras 
zes, pasmerkusias prekybą nuodėmėmis, jis visai ne- deitioicratinis Bažnyčios parldhifentas” (psl. 10b). 
galvojo apie atskiros Bažnyčios įkūrimą. Pribriendc Vo* t , ... .• .t. . ..
kielėje prtlilihiai, ir ekondminiai^ velkJ ’ .Kalvrntftlnc dcmdkral,j« samprola gr.efa, ski
nl.i pašlamėjo Liuterį į koutrontaciją su popiežium. r,a5!."“? I', <leinokrtl.pt. samprotOs, kuri
po kurio sekė neišvengiamai skilimas. kalalik.škame >r bendra, likustame pasauly-

Į jeUSf samprata yra vyraujanti hetuvių tautoje, todėl 
Liuterio pradėtoji reformacija, kuri siekė refor- japtarti Bušackis pašvenčia daugiau vietos. Liatfc1 

muoti Bažnyčią, nebūtų atsilaikiusi prieš jungtinį po- die$ demokratija yra pasinešusi: “rūpintis materiali 
piežiaus ip imperatoriaus frontą, jei nchūtų iškilęs Kai ne visuomenės ir ypač plačiųjų masių gerove bei lai-

kompromisą su Katalikų Bažnyčia ir šūkiirc i 
teologinius, i d e j 'i n i ū š ir organizaci 1 (psl. 136). 
nius ginklus, kuriais reformacija turėjo sau iškovoti 
vietą Europoje ir visame pasaulyje. Kalvinas, į 
kęs reformaciją revoliucijos keliu, užtikrino naujųjų 
amžių pergalę, prieš viduramžius. 1 tenka stvertis drastiškiausių priemonių savo valdžiai

(98 psl.).
Trumpai tariant, kalvinizmas siek^ žmogaus d va 

šią išlaisvinti iš kolektyvo varžtų, tapzti asmenjbe ir 
veržtis į naujų vertybių atradimą ir jų įsavinimą.

Toliau Bušackis nurodo: “Lygiagreta su tokiu vi
diniu arislokratizmu reformatų Bažnyčioje, dėl jos

Kai- išlaikyti, šią mintį BusSekis vysto alegoriniu.- palygi- 
' “Čia buiB ne tiktai tartum priešpastatytos-dvi

' sT ------°------ J~~ k ayies
laimė bhūdbje„. Kalyihizffias Lietuvoje buvo drąsi jo 
didžiausibjB rėmėju Radvilos JiicMjojo svajonė ir vizi
ja. Jis, atšfeaky’datoas htisileisti iki Įiilkų vidurkio žmo 
nių lyj^o, šiziltfškai pasiryžo įr^tefeti danrt& savo tau 
tiečitį hdHžbfitus, fetėhgd&taašis išriesti į religinės 
spiriluilibleš įatiftiis aūkštyBes” (jtel. l^ė-138).

Bušackis. aiidengęs Lietuvi ftfotniacijos savitu
mą, baiį^a s'ekaričib i3vada: “bėl to tų teig
ti, kūd Lietūvcfe kalvinizmui ’fotMla uždefo savo as
menybės adfsįjatfdą; padary&ltoal Jį Javbr.forma de- 
mok r Etišką, bet tūfihiu aristokratiški” fpst 141).

šiuo S&^o šavituhiu IJeftiFo»''rėf’dfmacija‘ dvasi
niai ir idėjibiif ittufttSutia anglosaksų demokra
tijai. šį savotR^ą paradoksą tegalima išaiškinti nus
tačius, kad lietuvių tautos humaniškumas jau buvo 
susiklostę setidvės Ifetorių rėli^jBs poveikyje.

7^.. Dvasiniai prieiingumai ?

Skylanf Vaitferų Eur*į į U ^s-
tohtizino (tolis šudarė skitJiūįjiis
kryptis ir priešingas santvarlis. Katalikybės šalyse 
pražydo ĮvairfBpaį menMs, kaip ItomiMutCtontB gyve- 
rihnė reiškinys, ir įsivfr^štiVd Ubkolilltorilaš., Protesvino genijus. Jis atmetė Melanchtono svajones surasti me ir neišvengiamų idealistiniu polėkių paneigimą. ..

... naujus' haliniais visuotinį

Liaudinė demokratija palėkusi valdžios
pasu- tikindavo, kad neužtenka atimtų turtų iš vdešJiahm-T 
ujyjŲ jahčių luomų ėr klasių masių gerbūviui pakelti, tad 1

lenkė visus ikišiolinius žmonijos laimėjimus ir įsitvir 
tind dėfftokraUflės santvirkos.

• x * * 7 (Bus db ugi6b)

leinokrtl.pt


oK. K. G, BAIjUKAS 
aKUŠEMIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449- Sc. Pulaski Rd. (Crowtord
Medical Byildmf). TaL LŲ 5-6446 

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

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Vaiiey Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DAUGIS 
CVPYTOJAS.IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1933 S. Manheim Rd^ Westchester, III.
VALANDOS: 3-^9 oartx> dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai, 
Tel.: 562*2727 arba 562*2721

Kelias (Tapyba)

j nius lietuvių tautos kovotojus, 
' radusius prieglobstį šioje ša- 
llyje. • j
Į Nuo pat Amerikos koioninių 

“ « I

lUzu 018-0873

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. KedritXve^ WA 5-2*70 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-W,

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

ValanJos pagal susitariau

489-4441; 561-4605
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

1 R. FRANK PLECKAŠ
y OPTOMETRISTAS

s . KALBA LIETUVI&KAf-
. 2618 W. 71 SB Tel. 737-5149

. 1IXrina akis.. Pritaiko * aki m us ir
Į "contact. lenses” -

pagal -susitarimą. Uždaryta lytč.

DK.! .EONAS gEIBUTIS
' INKSTŲ,. PŪSLĖS IR . ;. I 

' f-ROST ATO S C HIR U RG i J A . . r S 
'zfc'26^6 WEST^3rd STREET , ’

/ak an trad, nuo .1-^-4 po pietų.

Ofiso teief.: 776-2880 
rtaoja's texriėlWf;f 448-5545

Antanas petrikonisLIETUVOS RYŠYS SU AMERIKA

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

« • s
Aš pritraukiau juos žmoniškomis virvėmis, meilės ryšiais." — Oze. 11:4 

Meilė yra pagrindinis Biblijos tonas. Joje taip pat randasi perspėjimai ir 
pažadai, pareiškimai ir apreiškimai teisingumo ir gailestingumo. Jeigu Die
vo charakteryje nebūtų gailestingumo ir meilės jo teisingumo suminkštini
mui, tai būtų nelaimingi beveik visi jo pavaldiniai. Dievj išmintis, teisingu
mas, in^ilė ir galybė, visada veikia tvarkingai ir sutrartinai. Todėl visi, ku
rie pažįsta Dievą, jioromis myli ir gerbia jį. Didysis mūsų Mokytojas yra 
pasakęs: “Niekas negali ateiti pas mane, jeigu jo nepatrauks Tėvas, kuris 
mane atsiuntė”. Ir vėl: “Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie 
savęs.” (Jono 6:44; 12.32) Visų natraukimas prie Jėzaus įvyks jam karaliau
jant Tūkstantmetiniame amžiuje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? f tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite: --------- ---

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

<£enų lietuvių tautos laisvės ko 
votojai Žiūrėjo į šį kraštą, kaip 
į saw siekių viltį, ir toje dva
sioje ir istorinėje paskirtyje for 
mavosi Amerikos išeivija. Jos 
vaidmuo Lietuvos atgimime ir 
nepriklausomybės Ifttalyme bu 
vo milžiniškas ir Įteka pagrindi
mu veiksniu tolimesnėje lietu
vių tautos laisvės kovoje.

Po visų skaudžių nelaimių ir 
pralaimėjimų lietuvių tauta ne
prarado savo vilties laimėti ko- 
vą, nes tiki į Amerikos ir Vaka
rų demokratijos idealų pergalę 
prieš totalitarizmą. Ta kiyptimi 
vyksta pačioje lietuvių tautoje 
gilus idėjinis iri dvasinis persi
laužimas, kuris yra paremtas 
skaudžiomis praeities pamoko
mis. Lietuvių -tautos laisvės kova 
visame savo tragiškume turi 
savo, gilią moralinę prasmę, 
nes kaip praeityje, taip dabarty
je yra surišta su Amerikos is
torine paskirtimi.

Mažeika S' Evansvavo paskutiniaii) tragiškam 
mėginimui gelbėti savo krašto 
laisvę, kovojant prieš savus ir 
svetimus despotus. Tadas Kos
ciuška su daugeliu savo vien
minčių dalyvavo Amerikos re
voliucijos "kovose, nes jie buvo 
vedami tų pačių idealų. Vėles
nių kartų demokratinių idealų 

^kovotojai; -pralaimėję savuose 
kraštuose kovas, surasdavo sau* 
prieglaudą ir'antrąją tėvynę A- 
merikoje, iš kurios tebetęsdavo 
kovas už savų tautų išsilaisvini
mą iš vergijos.

'Kalbant apie lietuvių tautos 
laisvės kovas,1 nereikia pamirš
ti, kad konservatyvios jėgos, ne 
išskiriant pačių reakcingųjų, 
per -yisą Lietuvos istoriją domi
navo, perhlokšdanios iškilusias 
lasvės ir pažangos jėgąs. Tokį

Ištrauka iš Viktoro Karoso naujos knygos 
Baigiamojo .Žodžio v

Svarstant klausimą, koks yra • laimėjimą prieš totalizmą. 
lietusių tautos įnašas į Amen- dvasiniais ir idėjiniais r 
kos demokratijos statybą, yi- yra sujungta lietuvių tautos lai- 
sas dėmesys buvo sukoncentruo svės kova su Amerika, nes atsi- 
Las į ' jos istorinį dalyvavimą! dūrusi pirmose kovos Jinijose 
tautų ir žmonijos laisvių grum- j prieš totalitarizmą tuo pačiu ji 
tynėsė prieš pavergėjus ir des
potizmą. Šis istorinis momentas 
yra pats svarbiausias, palygi
nus šu atsinešta lietuvių atei
vių senovine kalba, savita liau
dies kultūra, papročiai bei fizi
nio ir protinio darbo įnašu, sta
tant Amerikos valstybės gyve
nimą.

Šioje istorinėje apybraižoje dvigubos geležinės uždangos, 
I rūpėjo jrodvti,kad Amerikos lie- tuo sudarant daug nesklandu- 
tnviai -riėra’vien etninė grupė, tm, an Šoviau Sąjunga,jei nebū-, ,
bet vakarietiška tauta, kuri, ne tu pamilę be uviy tautos? Ame į iklausofa^
žrurmUsavo tragiškų aukų irinkos akyse lietuvių tauta 573]^ • - 1 J

Tiek lieluviųįMiek lenkų kon-1 Wmshingtono 
servatyvūs ir antidemokratiniai j

Q_Įsąjūdž5ai, kurių istorinių šak
nų reikia ieškoti konfedera-

Ba-

Laidotuvių Direktoriai

. Tais 
ryšiais

gina ir Amerikos laisvę. ; ,
Amerika mato ir įvertina lie

tuvių išeivijos, lietuvių tautos, 
vedamą sunkią laisvės kovą. Ar 
Amerikos prezidentas, kongre
sas ir daugelis žymių politikų 
bei veikėjų butų pašventę tiek 
dėmesio mažai lietuvių tautai, 
toli nublokštai ir esančiai už

NEPATINKA CIA IR FBI
MASKVA. Pravda sekmadie

nio laidoje tvirtina savo skaity
tojams, kad prezidento Carlerio 
žygio perorganizuoti CLA. ir 
FBI tikslas esąs “ne nutrauk
ti apsiausto ir kardo riterių pa
tamsių veiklą, bet giliau pašiep
ti jų nešvarias operacijas”.

Šio mėnesio pradžioje ČIA 
direktorius Stansfield Turner
pasakė, kad jis planuoja tos ži-

• f,-...-'-’-

i liiūd'ną reiškinį turėjome ne

verta pagarbos ir meilės ne dėl ? 
savo senovinės kalbos, špalvin-1 
gos liaudies kultūros, savitų pa 
pročių, darbštumo ir dorovih 
gurno, bet dėl jos vištos ir ve- „
damos kovos už žmogaus ir tau- cli°ie» Liublino unijoje, 
Tos laisvę bei sudėtų milžinišku ro lr Targovicos konferencijo-

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Te!. 737-8600
Tei. 737-8601

EUDEIKIS

DiC VYT. TAURAS
GYDYTOJAS' !R CHIRURGAS

Sandra praktika^"spec.. MOTERŲ ligos
Ofisas 2652 WEST 59th STREET

į - Tel. PR 3-1223
OFISjO „ VĄL: pirm., antracU trečiad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

' pagal susitarimą.

pralaimėjimų, nuo' pat savo is
torijos pradžios stojo į kovą 
prieš-pavergėjus ir despotizmą, 
kas ją 'd\*ėsiniėi fr idėjiniai su
rišo' sū Amerika. Tai liudija A- 
rnerkos lietuvių, siį mažomis iš- 
imti'iūis, gili “meilė "šiam laisvės 
.kfasturir! ĮŪiiiaš fų įsijungimas 
pAmėrikds'žj^Sumą. . i ;. -

Iš kitos pusfer lietuviiį tauta, nes laisvės Loyc® kaip .vyko, šimt 
šiuo laiku patekusi i žiauriausia r'-ec'a'S praeity'je. taip vyksta 

kai kuriu dešimtmečiais dabartyje.

aųkų. Amerika vertina lietuviui 
tautos ištvermę ir jos kantrybę, I

vergiją, nežiūrint j 
lietuvišku antidemokratinių .ir 
konservatyvių sluoksnių meta-

Po Lietuvos reformacijos su
žlugdymo, apšvietos idėjų pa-

mų pakaltinimų Amerikai . už veikti, tolimesnę .lietuviu, tautos! 
tariamą Lietuvos išdavimą Tehe- f laisvės kovą perėmė masonai 
rane. Yaltos ir Potsdamo’konfe- arba jiems artimi sąjūdžiai. Iš 
rend jose, savo laisvės viltis yra jų iškilo Tadas Kosciuška, Joku- 
sudėjusi 4 demokratijos idealų bas Jasinskis ir kiti, kurie vado-

se, šiandien, minint 200 metų 
Amerikos Neprik lausomybės su 
kaktį, jau savinasi tuos pirmuo Į 
sius lenkų ir lietuvių ateivius, ■ 
kurie bėgę nuo jų žiauraus per
sekiojimo' Tas pats pasakytina 
apie Tadą Kosciušką ir apie vi
sus vėlesnių kartų demokrati-

nybos algų lapą sumažinti as
tuoniais šimtais visame pasau
lyje, o Pravdos komentatorius 
komentuoja esą“Amerikęs žmo 
nės turi pilną teisę tikėtis, kad 

i administracija,;
kuri visus užtikrina esanti pa- ! 
sišventusi žmonių- teisėms padi-. 
dinti, pagaliau imtųsi efektin
gų priemonių prieš nelegalią 
špionažo veiklą”. • ,.

FIGHT'.HEART DISEASE i 
* * - — A- *

GtVr'MfART f UN D

. —-y JU •
(mTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Bau-. CjSr dažai. Speciali pagalba kojoms. 
(Arch Supports)jir t t.

2850 . West 63rd St., Chicago. Ylj. 60629 
TeleE; P Respect 6-5084

Gėlės Visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 84)833 Ir PR 8-0834 

Tampat naujoji Barbaro* ir 
Gena Drishiy krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn

TaL 499-1318 , 

“’ERK KAUSTYMAI

Leidimai Pftna apdrėoda 
fEMA KAINA

LIETUVOS AIDAI
^Pwhkt. 9:30 - 10:00 v. v. — 1490 AM 
Aešt. 8.00 - 10:00 v. v.-. - 106.3 FM 
įSekmad.9:30 - 10:00 v.r.—1230 AM

Veda K. BRAZDŽIONYTĖ
2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

Z Telef. - 778-5374

T»I..WA 5-8063

*Apdnu*t>t perkrtustyma* 
IŠ Įvairių atrtumv.

A NT A HAS VILIMAS

T»l. 376-1882 tri* S76-5996

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

Happy Hour Mushrooms marched away with the "Best of 
Show" award it the State Fair of Texas, and they are sure te 
yet equal billing at your party table I *

This pri^e-winning recipe combines Fritos brand corn chip* 
and Frfto-LAy brand dip mix with cheese, seasoning and Just the 
right amount of wfne for a tasty mixture to top fresh mushroom 
ea^. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms win be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy HOur Mushrooms ma Jr be made In advance and refrfr- 
erateo until party time. Brush the mushroom caps with lemon 
Wee or khlta trfBte before sthfflnc and they will retain thair

GAIDAS ■■ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

Moderniškos air-conditioned koplyčios

IEVAS IR SSNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street
I Ta«i.: GRovehai 6-2345-e

' 1410 So. 50th Ave., Cicero
Teief.: TOwnhall 3-2108-J

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILLAMS PASTATYTI

Lieta vių
Laidotuvių
Direktorių
Aasvciacijos

ambulance 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

8307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
144C So. 50th Ave^ Cicero, IIL Phone: OLympic 2-1003

! SOPHIE BARČUS I _
Radijo šeimos valandos

|. VI toe pregrtmoe JI WOP A, 

1440 Wl. A. M.!

Lietuviu kelba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 

| — l.'OO VaL popet. — šeštadienį 
ir sekmadieni nito 8:30 iki P*JO 
vai. ryto.

Tetef.: HEmlock 4-1411 ■ 
7159 So. MAPLEWOOD AVK.

CHICAGO, ILL. 60629

t* tnedlnm-rized 
t t*Mr»£dOni 
1 stiek 
1 ’elovo

M
X tablespoons 
Ilablespoont

HAFPY HOui MUSHROOMS 
Ft«Sh mušhlooma 
Melted battdr 
Barter, »oftAied 
Garlic, minded or mashed 
Grated MotAerey Jack cheeM

Soy tave*
FrIU-Lay M**nd toasted onion 
Finely '«A-Mh*d FYftot brand torn

from muahrdom*. e«p« 6n<5

M enp
DIRECTIONS t*

Retnovb įtofnk
neltM butter. ,

Oamblne eoftamed butter. Įrertta, ind frreted tafit
Add Ftnb, toy auice, dip mix end erahhH tort «hnp* to fekM 
A pkMA

FIB mu-throom eapc with mlxhm. PIac^ oa bakSnc ihe^ 
for I Minutes, car an tfl bubbly Ukhily brem*4.

A long-negleeted energy source is dow being tapped on d<airy 
9 farms around the country.

Jt is, clean energy; and best of aH, ft is free!
TOe energy comes directly from the cows themselves in the 

form of body heat.
Milk, when it comes from 

the cow, is about 98.6® F. It 
must be cooled quickly to 
about >38* F. to prevent spoil
age. What happens to the 
heat that ją extracted from 
the milk?

* In the past ft has been 
blown Into, the air from the 
bulk milk cooler’s air-cooled 
condenser. Now, however, ft 
can be used to beat water.

Equipment to .do just that 
fe being manufactured by 
Dairy Equipment Company, 

Interna
tional, Inc^ Madison, Wiscon
sin. It is called the Dari-Kool 
Therma-Stor energy recovery 
system.

Tn this system, the bulk 
milk cooler’s condenser is 

’ cooled with water, rather 
than air. The water is thus

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

tanks in the milk house. The; 
water can be used for clean-, 
ing the milking machine sys
tem, the milking parlor and 
the milk house itself. |

For every gallon of milk 
cooled, a gallon of 110° wa-* 
ter is produced. The Therma-! 
Stor can also produce water 
of 140® to 190® for washing 
the milking machines and 
cooler. j

The payoff comes when the 
dairyman receives his elcc-, 
trie bill. The new energy re
covery system can pay for it- 
self within two yc-^rs. just' 
from the reduction. in use of 
electricity. j
. The Thcrma-Stor can also 
bo used in butcher .shops, 
supermarkets, air-conditioned 
restaurants and other places 
that use both xeirigeratku?

.. GEORGE F. RUDMINaS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Ill. 974-441*

SŪNŪS

Republic 7-1213
Virginia ?-64>7S

-- P. J. RIDIKAS
335-TSo. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1J11

■BĄ! W II j.. ?4_. - T®”"___________ __
j — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL. _ Wednesday, August 17, 1977



SESCS IR BROLIAI LIETUVIAI!
JAV Lietuvių Bendruomenės (K) 'tarybos prezidiumas ir 

Centro Valdyba, renkantis bendruomeniška tradicija, skelbia rug 
sėjo mėnesi Lietuviu Bendruomenės mėnesiu. Te šis mėnuo su
vieniją visus lietuvius po neskaidoma Lietuvių Bendruomenės vė
liava. Te sukaidintieji tautiečiai, bendrų darbų ir minčių skatina
mi, pamiršta asmeniškumus, paduoda vienas kitam bičiuliškas 
rankas ir solidariškai, petys petin, eina lietuvybės išlikimo ir eku 
puotos Valstybės atstatymo keliu! %

Mes kviečiame visus LB padalinius (apygardas, apylinkes, 
seniūnijas;) imtis priemonių nesusipratimams lyginti, kviečia
me įtaigoti LB (K) pagrindinius tikslus ir idėjas, kviečiame tal
kon i B vadovaujamiems organams, kad būtų lengviau ir grei
čiau pasiektas pagrindinis tikslas: vieninga kova prieš pavergė
ją, užmirštant visokius, okupanto primestus, bendradarbiavimus 
ir nuolaidas jam. Tada reorganizacija greičiau savo lietuvišką už 
davinį atliks

Kviečiame lietuvių organizacijos, sambūrius, klubus ir kt., * 
o taip pat visą-lietuviškąją visuomenę, visur iškilmingai pami- ] 
nėti Tautos šventę — Rugsėjo Aštuntąją. Kiekvienos LB apy-j į 
linkės ribose, ypač, kurios yra atskiresnės nuo centrų, būtų, priva * 
lu tokius minėjimus organizuoti. z

Rugsėjo pradžia — lietuviškųjų mokyklų naujų mokslo me
tų darbo pradžia. Nuoširdžiai prašome visus lietuvius, kad jie 
prisidėtų prie lituanistinio švietimo stiprinimo: vieniu leisdami 
savąjį atžalyną mokyklas, kiti — įtaigodami savo bičiulius ir 
kaimynus, kad tėvai lietuviškojo švietimo neužmirštų. Mokykla 
tvirtai papildo tėvų pradinį auklėjimo darbą lietuviška dvasia. 
Taip pat, mokytojai ir tėvai raginami pasirūpinti, kad netinkami 
vadovėliai iš mokyklų būtų išimti.

LB CV darbams remti trūksta pinigų. Taigi, maloniai prašo
me praversti savo kišenes ir širdis, prašome vienu kitu žaliuku 
prisidėti, kad darbus galėtume stipriau stumtelėti priekin. Au
kas prašome siusti: JAV LB (R) Centro Valdybai, 2951 W. 63 
— rd St ., Chicago, HL, 60629. Kiekviena auka bus pakvituoja
ma.

Kova baigsis, kada Lietuva bus laisva Visi į darbą ir kovą 
už laisvę ir tautos išlikimą!

JAV LB tarybos prezidiumas ir Centro valdyba.

— Dr. Antanas G. Razma 
baigė Illinois universiteto Me
dicinos mokyklą daktaro laips
niu. Praktikuojasi Michigan 
universiteto klinikose, Ann Ar
bor, Mich. Jis yra taip pat bai- 
bęs chemijos mokslus North
western universitete.

- - —- Tauragė medžiotojy klu
bas kviečia visus į rudeninę ge- 

; gužinę rugp. 28 dieną, tuojau 
po pietų, Bruzguiienės ąžuoly- 

w ne, esančiame 8274 S. Kean Avė- 
nde, prieš Lietuvių Tautines ka
pines; Bus įvairių valgių ir gė- 
nmų. šokiams gros Ramonio 
Orkestras. (Pr.) Valdyba Namai, Žemė — Pardavimui 

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, žemė — Pardavlmub 
REAL ESTATE FOR SALE

kės tautietis, ftžsisikė Naujienas 
6 mėn. , bet pavardės prašė ne
minėti. Dėkui už paramą ir už 
dėmesį- Naujienoms-bei . jų pla
tinimo vajui. Visi skaitytojai 
prašomi remti Naujienas ir jas 
platinti. Visi lietuviai kviečiami

• ^Vytautas E. Be*iajus suda
rė, rinkinį straipsnių iš lietuvių 
gyvenimo bei buities ir papro
čių 2-j e Nepriklausomybės de
kadoje. Dalis tų straipsnių bu
vo lietuvių spaudoje apie 1930 
m-, dalis liečia Lietuvos žydus. 
Iliustruota knyga anglų kalboj, 
pavadinta “Ona”, bus išleista 
folkloro žurnalo Viltis 36-se me 
tinėse rugsėjo 22 d. Iki tol užsi
sakiusiems knyga kainuoja 2.50 
dol., vėliau kainuos $4. Užsaky
mus prašoma siųsti dabar: V.F. 
Beliajus, P. O. Box 1226, Den
ver, CO. 80201. (Pr.)

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KRE1PHS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Illi Virginia 7-7747

1% AUKŠTO. MŪRINIS, 3 miega
mieji, du vonios kambariai, gražiai 
išlaikytas Marquette Parke.

PUIKI PROGA — geležies išdirbi
nių krautuvė (Hardware) su namu. 
Reikia skubiai parduoti. Labai pelnin
gas biznis. z

; su jomis susilažinti ir uzsisaky-

SUNNY HILLS, Florida, skrendame sekančiais savaitgaliais: 
fiep. 16—17—18 dienomis, 
rugp. 26—27—28 ” " .
spal. 8— 9—10

Dėl informacijų kreiptis į:
V. Belecką, 

New Yorke 212—382-6440.
J. Zubavičių, 
New Jersey 201—381-3198.
D. Dulaitį 
Detroite 313-549-6878.
,J. MikonĮ, 
‘Clevelande 216-531-2190. , r

Chicagoje 312—434-9655.

Ilgametis patyrimas ’— sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti —> kreipkite^ j Lietuvių Įstaigą:

rzzz,- _ < American Travel Service Bureau
^27 S. Western Ave^, Chicago, UI- 60643

Telef. 312 238-9787
® Nemokamas: patarnavimas užsakant lėktuvu, traukiniu laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• 10 dienų ekskursija į šv. žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 d. Kninn
$1,174. Vadovaus Algirdas Brazis.

• Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei į Angliją, 
Lietuvių studijų savaitės proga liepos pabaigoje. Kelionė iš Chicagos ir at
gal kainuoja $355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj Sv. Antano Taupymo Bendrovėje Cicero. BĮ, TeL 652-5707,

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Axnerixo? nevarių aienratoo neigėjos bei ueozvttxoe ypaudos pinnu- 
boj Ir atliekant būtinai pareigai amžinam liettrrybėf miklume ikel- 
blimis Nasjienu platinimo rajux

4IAUJIKKOS tvirtai stovi Ir kovoja ii Lietuve* tr paverfti Urtxvfi lairrę. 
aaldamoa ir neddėdJLKoc į sandėriui sa okupantai! ar ja UaUo 
twat?,

AAUJTK3TOS palaiko visai lietuidą demokratinei trupei, Jn bendrai Imtftu- 
djai Ir remia Tisų lietuviu bendruosius darbui bei tikalna.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių dauguma tills oailmettao. ret/v 
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose gird Naujie 
aas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo viją kreipiasi J visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik lalkraMo. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jo« Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesMm.
KAINUOJA: Chlogoja Ir Kanadoje metama — £30.00, pvae! metų — S1UB8, 

trims mėn, — £&50, vienam mėn* £3.00. KI*om JAV vietos® metane 
— £26.00, pvsol mėty — SI4-00, vienam mėru — £250. Vžalenloo* 
M — £31.00 metama. Svelpežlnlmol siunčiama arvaHf

Prašom* naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted SL 
Chica go, HL 60608

Q Siunčia dot Nanjlcnt pranxmertfal, TubilicJtnJo 
vajaus proga paremdamai lieturiiką vptudą.

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Jrip«*reLgojim<L

□
PA YARDS IR VARDAS

ADRESAS

ti. Platinimo vajaus proga Nau
jienos yra siunčiamos susipažini 
mui 2 savaites nemokamai.

— Kazimieras Bielevičius iš 
Marquette Parko apylinkės vi
suomet iš anksto bei raginimo 
pratęsia savo prenumeratą, tuo 
sutaupydamas administracijai 
laiką ir sumažindamas susiraši
nėjimo išlaidas. Dėkui už vizi
tą, malonius ir naudingus po
kalbius,’taip pat už įteiktą pen
kinę Naujienų paramai.

—Brocktono litaulnstinė mo
kykla sėkmingai veikia lietuvių 
parapijos patalpose. Mokyklos 
vedėja yra E. Ribokienė, 30 Up
ton St., 6’ Tėvų komiteto pirm’, 
dr. P. Bizinkaiiskas, 424 No.

— K. Burbulys iš Bridgepor- 
to išsikėlė į šiaurinę miesto apy 
linkę. Dėkui už atsiųstą dolerį 
keičiant adresą.

— St. Butkaus šaulių kuopa 
Detroite paskyrė Naujienų pa
ramai $15 ir juos atsiuntė per 
mūsų atstovą ir korespondentą 
Antana Sukauska. Dėkui val
dybai ir tos kuopos nariams.

— Vladas Jomantas iš Detroi
to be raginimo pratęsė savo pre 
numertą ir ta proga atsiuntė $4_________ _ _____,__ ____ _
Naujienų paramai. Tos ąpylin-'Cary St., Brockton, Mass. 0240%

— LB (R) Vid. Vakarų Apy
gardos Valdyba š. m. rugpiūčio 
21 d., sekmadienį, rengia links
mą gegužinę p. 0. Bruzgulie- 
nės sode, 8274 S. Kean Avė., 
prie Lietuvių Tautinių kapinių. 
Veiks -baras ir virtuvė, gros A. 
Ramonio orkestras. Pradžia 
12 vai. dienos. Kviečiame vi
sus! (Pr.)

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd SL TeL 430-7878

— Naujienose galima gauti 
Viktoro Karoso knygą “Lietu
vos ryšys su Amerika.” 176 psl., 
$3.00. Persiuntimui paštu rei
kia pridėti dar 50 centų.

BUDRAITIS REALTY
J

. Įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuonuninkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

I JAU LAIKAS PIRKTI
BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisai didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900

[17 METŲ 6 kambarių liuksus mūro 
namas ir 2 auto mūro garažas. Ra
diant šilima. Daug 
greit galima užimti, 
ir parko. $32,800.
MODERNUS 2 butų
Dideli kambariai, švarus iš lauko ir 
vidaus, Marquette" Parko centre. 
$35,000. -
GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.
7 KAMBARIŲ gražaus mūro, labai 
švarus bungalow ir 2 auto mūro ga
ražas. Naujas šildymas, elektra. Arti 
Paramos. $24,400.

ekstra priedų, 
Arti bažnyčios

mūro namas.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel 737-7200 arba 737-8534

REAL ESTATE — OUT OF TOWN :
Nuosavybes — kitur BUILDERS AND CONTRACTORS

----------------------------------------------------------- I Namų Statyba Ir Remontas

Naujienoms reikalingas . Įw._.......
I.TNOTI PTNTNK AS ■

. . . ^^Įauną vyrą ar moterį apmokysime šio -amą-: 
to.--Darbo valandomis informacijų prašome 
kreiptis.šiuo telefonu1
/ ‘ • HA. 1-6100. •• ..O 3;. .

Į MARIJA -NOREIKIENe : '
260S West 5Sth St, Chicago, HL 60623 • TeL WA 5-2787 - 

Dktells pasirinkimas paros rūšies įvairių prekių.
MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ. 'į

* pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo koi> 
frontacijos, nors dabar daug 
kas non įvesti madą, kad bei> 
dradarbiavimas su sovietais yrą 
patriotinis aktas, paliekant su. 
jais -konfrontaciją^ - pavergtie
siems . ..r

Naujienos buvo ir yra \tiž de
mokratiją ir toleranciją. ' Dej a, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantu ir palikti 
įvairių tipų^ bendradarbfauiojus 
visiškoje laisvėje.

■ .Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos^ kiekvienam lietuviui. 
Teikia prisidėti/ prie sąjūdžio 
padvigubinti. Naujienų skaity
tojus. > ■/.' . ’

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southern Building 

Regionai Office Cameo Tower Build-

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code .312 771-8200

. ANNADOCHES 
Ltthuanian Representative

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu - ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559 "

HELP WANTED — MALlc 
Darbininku Raiti*

62-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
į Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pęnsirdnkams

.., 'Kreiptis

E L E C T RIC I A*N7 ; Ashland -ave.^x>,
' MAINTENANCE . I 52M775

ForCplant in heavy metals 
industry.

Steady~ employment with all —- 
company benefits.

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ. WRITE AND < SPEAK- 

... J_ > ENGLISH.
R. LAVIN & SONS, INC. 

' < ' "■* ■*

3426 S. Kedzie Ave., Chicago.
(Equal Opportunity Employer).

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS
■ ♦ r . $ -- : -

., : Pardavimas ir. Taisymas 
^2646 WEST 69th STREET -

Tiltfe: REpublte 7-1S41

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, HI. 80629. — TeL WA 5-2737
5333 So. Hekted Ft. Chicago, III. 60608. — TeL 254-3328

’ AR JAU PASID.1RSTE

SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI ’ ’

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma *Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina 83.. Su legališko- 
uiis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St. Chicago UI. 60608.

Mechanics ‘ ‘" *
SET—UP -i 

MECHANICS 11
Punch press & fabrication line me
chanics.
Excellent benefits include: paid in
surance & pension plan. 10 paid holi 
days and other liberal benefits.

Apply in Person 
9 AM. to 3 P.M.

DURA — CONTAINERS
7300 S. Narragasett 

Bedford Park. Hl.
An Equal Opportunity Emplayer

Me I I M K U S 
Notary Public 

INCOME* TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood, TaL 254-7450 
Taip pat daromi vertima!, glmlniy 
^kvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

' MACHINISTS 
JOURNEYMEN

Ulean, modem plant needs versatile 
machinists.
Excellent benefits include: paid in
surance & pension plan. 10 paid holi
days and other liberal benefits.

, PERRY PLAZA MOTEL
1007 Perk Av«., Hot Springe, Ark. 

Albertas Ir Kastutė Roženal, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV. šildomas maudymo- 
si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti teL 
501^23-9814. K ’

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
i

Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii paretintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jwrut Kapsčinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačlnskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsL 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

čIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO, LIETUVO-. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. .Vairaus aprašymai, ką Ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbų. , •

M. ŽoŠčenko. SATYRINĖS NOVĖLtS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusk kaina £2.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuaisto Ir agitpropo propaganda bd 
aims aka vinį ai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu rtlliumi.

Prof. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pst dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina £2.

VlRcaa žomaltte. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PAKAITUI. 
84 paL Kaina £U0.

tie Ir kiti leidiniai yra gaunami >
NAUJIENOSE, 173S Sa. HALSTED ST^ CHICAGO, MX MHB

• HvIUnOM darUe vatendomlt arba atsakant Ir ^rkMaat 
' ar pąrUM<.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia C>a^Mnink^ Ir DarMiutfSlu

> _> REIKALINGI ; ; < 
INDUSTRINIŲ 

SIUVIMO MAŠINŲ..
. ^flįgRATORM y 

1-je ir 2-j? paminoj būti
patyrę. Geras pradinis atlyginimas' 
Po pirmo mėnesio jstoti į uniją.

AMERICAN GUARD — IT MFG.
1240 No. Homan 

Tel. 235-6436

An

and other liberal benefits.
Apply in Person 
9 A.M. to 3 P.M.

DURA — CONTAINERS
7300 S. Narragasett 
Bedford Park, Ill.

Equal Opportunity Emplayer ‘

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pM rlealnielj 
lletarj ]alllBlnką 

Chic*fo>

NORMANĄWELDERS—ARC

Experienced id steel stainless and 
aluminum. Must read blueprint, 
speak and understand English.

Steady work, many benefits.
Apply in person at
650 So. 28th Ave.

BELLWOOD, ILLINOIS

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are.
Chicago, III. 6063X Tel. YA 7*5990

MECHANIC . 
SET-UP MAN

Experience desired, 9 paid 
Holidays, vacation, sick benefit 
insurance. 5:30 A.M. to 3:00 
P.M.

LADY LORA COMPANY 
8340 S. Birkhoff 

Chicago, lit 
(600 West) 

487-9191

263-582® 
(}*Uigoo) ir 
677-8489

185 North Wabash Awwtm

BEST THINGS IN UFH
Uil Frink Zipolla
If208Vk W.YSfh St.

GA 4-8454
4» it

Stair Farm Lite Insurance Company

SKAITYK IR KITAM PATARK 
I SKAITYTI ’NAUJIENAS’

MAkMiBMOK caiCAeo a. 1U.- Wednesday, August 17, 1977


