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VOKIEČIAI REIKALAUJA ĮRODYTI, KAD PAGROBTAS BIZNIERIUS DAR GYVAS
Kancleris Helmut Schmidt tariasi su kabineto 

nariais apie grobiku reikalavimus
BONA, Vokietija. — Pasirodo, kad antradienio naktį gro

bikai pareikalavo paleisti 14-ką Baader grupės teroristų, jeigu 
nori gauti gyvą Vokietijos pramonės darbininkų sąjungos pir
mininką Hans Martin Schleyer.

Vokietijos valdžia neprižadėjo 
1 išleisti nuteistų teroristų, kol 
jai nebus įrodyta, kad Sshleyer 
dar tebėra gyvas. Grobikai už
puolė važiuojantį Schleyerį ir 
nušovė šoferį bei keturis jį ly
dėjusius palydovus.

Liudininkai mano, kad pats 
. Schleyeris taip pat turėjo būti 
nušautas, nes užpuolikai kulko
mis suvarstė Schleyerį vežusį 
automobilį. , į ’ < '
Sudarė komitetą deryboms vesti

Kancleris-Schmidt vienas ne
norėjo daryti sprendimų^ Jis su
darė kelių ministerių grupę šiam 
reikalui tirti ir skubiems spren
dimams daryti. Be to, jis pasi
kvietė opozicijos vadus, kad ži
notų grobikų. ■ ręikatavimųs - ir 
padėtų kanclerį!^ daryti kku-

o' Pirmas grobikų reikalavimas' 
buvo paleisti ' visus - nuteistus 
teroristus,, j eigų nenori; kad- 5: 
vai. vakaro būtų nušautas. Sch- 
leyer. Vėliau jie laiką pratęsė, 
bet reikalavo, kad spaudoje-bū 

mai.,; •.?:.. .... - -
Kancleris nori išgelbėti Schleyerį
; Vokietijos kancleris yra pa
siryžęs viską daryti, kad būtų 
išgelbėtas Scheyeris. Jis prane-Į-j
šė. kad jų reikalavime v negalė
jo1 būti paskelbti Vokietijos span 
doje grynai dėl. techninių kliū-

Kancleris pareiškė, kad vyriau 
sybė dar negavusi visų reikala
vimų. Kancleris nenurodė, kokių 
įrodymų vyriausybė nori apie 
Schleyerio gyvybę. Gali būti jo 
pasikalbėjimas telefonu su ku
riuo nors šeimos narių.

Jeigu Schleyeris jau nebūtų 
gyvas, tai vyriausybei nėra jo
kios prasmės tęsti pasitarimus 
su grobikais.
Policija žino pasikėsinimo vadus

Pasikėsinimo organizatoriai 
policijai jau yra žinomi. Polici
jos vadas paskelbė, kad du pa- 
sikėsintojai jau suimti. Be to, 
policija turi automobilį, iš/ ku
rio buvo paleistos kulkos į Sch
leyerį ir jo palydovus.

Policijos viršininkas paskel
bė, kad šį pasikėsinimą organiza 
vo apie 15 žmonių. Priešakyje 
stovi jaunas teisininkas Siegf
ried Haag, o grobikų vyriausias 
vadas yra Roland Mayer. Polici
ja tikisi juos visus suimti ir ati 
duoti teismui.

Paauglių gaujų 
aukos Chicagos

Chicago. — Ties 

“karo"
mieste

šiltas, tvankus

Etiopija ir Somali ja giriasi 
"lairriėjimais”

Nairobis, Kenija. — Etiopi
jos karinė vadovybė ir .Soma- 
lijos partizanai antradienį vėl 
pasiskelbė turėję “didelius lai
mėjimus” mūšiuose dėl stra
tegiškai svarbaus Jijiga mies
to Ogaden dykumoje, kurį su
kilėliai nori prijungti prie So- 
malijos.

Vakarinėj Somalijos Išlais
vinimo Fronto biuletenyje pra 
nešama, kad Jijiga jau “tvir
tai laikoma Fronto karinių pa
jėgų rankose”, o Etiopijos na- 
cidnalinė karinė vadovybė gi
riasi pasiekusi “reikšmingų 
laimėjimų” prie Jijigos, nu- 
mušant 5 MlG karo lėktu-snis 
-ir sunaikinant 72 tankus ir 25 
šarvuočius, j ;- r ;

Laukia .taikos Artimuose Rytuose
PARYŽIUS, Prancūzija. — 

Jordanijos karalius • Husejinaš, 
kelias valandas išsikalbėjęs su 
Prancūzijos prezidentu, pareiš
kė spaudos atstovams, kad visi 
nori taikos Artimuose Rytuose. 
Arabų valstybės, jau yra . pada
riusios visas galimas nuolaidas, 
tuo tarpu Izraelis jokių nuolai- 
lų dar nėra paskelbęs.

Jeigu Izraelis noręs laikyti pa 
grobtas žemes, tai taika nebus 
galima. Jeigu Izraelis nori tai
kiai gyventi su kaimynais, tai 
privalo daryti.-nuolaidas ir tar-

Rodezijos premjeras plano 
jau nebeatmetė?

Washington. — Visi suinte
resuotieji juodžių nacionalis
tų lyderiai sutinka su anglų- 
amerikiečių plano principais 
perleisti Rodezijos valdžią juo 
diesiems, įskaitant planą po 
6 mėnesių pereinamojo perio
do leisti pravesti rinkimus, 
kaip . pranešė Valst. sekreto
riaus asistentas Afrikos reika
lams Richard Moose, pridur
damas, kad ir pats baltųjų val
džios ministeris pirmininkas 
Ian Smith “pasiūlymų nebe- 
atmetė”. -

Wavsnsia st., miesto šiaurva 
karinėje dalyje antradienio 
vakare keturiems “Latin Kin 
gs” gaujos nariams Šaligatviu 
einant, staiga privažiavęs bal
tas Chevrolet automobilis sus 
tojo, iš jo iššokę trys jaunikiai 
šautuvais mostiguodami kaž
ką ispaniškai sušuko ir palei
dę šūvius į tuos keturis einan
čius, šoko atgal į automobilį 
lir nuvažiavo, ant šaligatvio 
palikdami vieną — Emerito 
Munez nušautą, kitus tris — 
Ramon Cotto, 26, Tony Perez, 
16, ir Nelson Torres sužeistus.

TRUMPAI 1$ VISUR

Prieš Jo Didenybę tik 
sijonais!

iNicosia, Kipras. — Saudi i 
Arabijos karalius Khaled,pra-| 
ėjusį sekmadienį pareiškė, kad' 
amerikietės ir kitos svetimų 
kraštų moterys, gyvenančio
jo karalystėje, privalo klausy
ti Islamo mokymo ir padoriai- 
rengtis arba bus “nespecifi
kuotai” nubaustos. Jis pasakė, * 
kad nuogos rankos ir staibiai 
yra gėda. S

Pareiškime per ' radio, šis 
moslemų monarchas pareiškė, 
kad į kurtvelas (hippie) ;pa-' 
našūs žmonės taip pat nebus 
toleruojami jo karalystėje. Jis 
pridūrė, kad tokie bus areš
tuojami ir įkalinami.

Apie 30.000 amerikiečių, gy
vena Saudi Arabijoje; vieni' 
jų dirba ARAMCO (Arabų 
•— Amerikiečių) alyvos kom
panijoje,. kiti. — ‘amerikie
čiams kontraktoriams. ,

- - s. - . « r

Sovietai jau išsprogdino 
1": ‘penktą atominį težittistį ' ^

mologijos iristi?utas Švedijoje, 
pirmadienį užregistravo! .{So
vietų Sąjungoje, vakarų' Sibi
re, -požeminį sprogimą, kuris, 
pagal Richtęrio skalę buvo .6,7. 
stiprumo.’ f ‘ '■ i

Tai’ buvo penktas ir pats 
stipriausias požeminis- sprogi
mas užregistruotas šiais- me
tais .net tolimame Semįpaia- 
linske. ’’ ’• ■ " > ’•

Pagrobtų Presley laviną 
ir gautu 10 milijonų

Memphis. — Tūlas Ronnie 
Adkins sugalvojo šitokį planą 
patapti “milijonierium”: poli
cijos turimomis žiniomis, jis 
planavo sumokėti 840.000 ,už 
pavogimą Elvis Presley lavo
no, už kurio sugrąžinimą jis 
būtų išreikalavęs 10 milijonų. 
Pagal Adkinso planą, Elvis tu
rėjo būti pagrobtas rugpiūčio 
16 dieną iš Memphis laidoji
mo namų, bet dėl stiprios poli
cijos apsaugos planas pakeis
tas — lavoną vogti įsilaužus 
į Elvis Presley kriptą mauzo
liejuje.

Adkins, 25, buvo suimtas 
Presley kriptos pirmadie- 
rvta.

arti 
nio

Ir Eskimai persiima 
"nauja eivilizacija”

Point Barrow, Aliaska. — 
Pirmas toks atsitikimas šiame 
šiauriausiame vien eskjmų 
čiabuvių gyventame Barrow 
miestelyje — eskimas pasalū
nas peršovė [pravažiuojančio 
John Sossamon automobilio 
-langą, bemažko nepataikyda
mas į patį Sossamon, kurs yra 
čia veikiančios Amerikos Oro 
Tarnybos pareigūnas.

Oro tarnybos tarnautojų šta
bą čia sudaro vieni ■ baltieji, 
kuriuos vis labiau pradeda už
kabinėti čiabuviai eskimai, su1 
darantieji 2,300 iš bendro Bar 
row 2500 gyventojų* skaičiaus.

Čikagos lietuviai mėgsta gėles, jy darželiai visą vasarą žydi gražiausiomis 
spalvomis. Gėles pamėgo ir lietuviu kaimynai, kurie pradėjo ruošti 
gėlių parodas. Ed. .Mankus ilgus metus gėles fotografavo ir laimėjo 
ket*s k&fUesius. Paveiksle matome ‘^ikagė&kę gražiu gėHy krūme.-VANCE NEPAGERINO SANTYKIŲ SU KINIJA, - PAREIŠKĖ TENGAS

Prezidentas Fordas buvo prižcrdęięs nutraukti 
‘ santykius./su Formoza ir užmegzti su Pekinu

PEKINAS, Kenija — Premjeras Teng Hsiaopingas, kalbėda
mas su Amerikos laikraščių, ir žinių agentūrų atstovais pareiškė, 
kad sekretorius Cyrus R. Vance nepagerino santykiu.su Kinija.

stovams,- kad, n prezidentas | F or
das,? -1975 -metais įbesilankyda- 
thas^ Kinijoje,- pareiškė, ;kad -jis/ 
j digit-laimėsiąs?; -rinkimus; tuo
jau ’• nutrauksiąs:. .santykius SU 

? Tormoza ir užmegsiąs santykius 
’-su'Pekinui Bet jis rinkimus pra 

laimėjo.
Sekretorius Vancę -atvyko su 

■ Fkitu - pasiūlymu. Jis prižadėjo 
palaikyti ryšius- su Formoza, bet 
užmegzti diplomatinius santy
kius su Pekino vyriausybe, bet 
Kinijos vyriausybę atmetė tokį 
pasiūlymą. .- ' >

Vance santykių nepagerino
Paskelbtos žinios, kad sekre

torius Vance, besilankydamas 
Kinijoje, daug prisidėjo prie 
abiejų valstybių santykių page
rinimo. Tai neteisingas tvirtini
mas, pareiškė.Tengas. Fordo pa
siūlymas Kinijai buvo priimti- 
nes, bet Vance nuo jo traukiasi. 
Jis vis dar nori palaikyti gerus 
santykius su Formoza.

Jam buvo aiškiai pasakyta, 
Kinijos ir Formozos klausimas 
yra Kinijos vidaus reikalas. Vi
si pripažįsta, kad Formoza pri
klauso Kinijai, o kada ji bus pri
jungta, tai nuspręs Kinija.

Kinijos vyriausybė norėtų, kad 
JAV nutrauktų diplomatinius 
santykius su Formoza, nutrauk 
tų gynybos sutartį ir atšauktų 
1,200 Amerikos karių, kurie dar 
ir šiandien tebestovi Formozo-

Kiniečių kantrybė gali nutrūkti
GEN. — Teng pareiškė sek

retoriui Vance, kad Kinijos gy- 
venojai yra nepaprastai kant
rūs, bet ir jiem kantrybė gali 
pasibaigti. Kinija nesirengia 
ekspedicijos į Fųrmozos salą, 
ji nori, kad salos valdovai erzin
tų dabarinę Kinijos vyriausybę 
ir gyventojus.

Su sekretorių buvo aptartos 
įvairios galitaybės, bet kiniečiai 
nenustatė laiko Šiam klausimui 
sprąsti. Tuo tarpu yra visa ai-

Reikalauja atiduoti 
Tongsun Parka ;

WASHINGTN, D. C.. — Pre
zidentas Jimmy Carter .informa
vo Korėjos prezidentą, kad mi
lijonierius Tongsun Parkas pri
valo, būti išduotas JAV ir ati
duotas Amerikos teismui. Jis pa 
pirkinėjo Amerikos kongreso 
atstovus, kad galėtų juos nutei
kti Korėjos pusėn.

Veikiantieji susitarimai tarp 
JAV ir Korėjos draudžia šito
kius dalykus.

Jeigu ’ korėjos prezidentas 'ar 
vyriausybė bet kokiais motyvais 
atsisakytų atiduoti Tongsun 
Parką,’ tai prezidentas Carteris 
tuojau nutrauktų bet kokią pa
ramą Korėjos vyriausybei.

Automobiliu pramonei 
šiemet geri metai,

DEARBORN, Mich. — Ford 
Motor Co. viceprezidentas Wil
liam O. Bourke tvirtina, kad 
1978 metų modelio automobilių 
ir sunkvežimių JAV-bėse šie
met pagamins 14.6 milijonų, o 
Genneral Motar Co. preziden
tas Thomas Murphy dar dides
nis optimistas: jis tvirtina kad 
šiais metais bus parduota iki 
15.5 milijonų.

Kiek visame pasaulyje 
suvartojama cukraus

WASHINGTON. — Agrikultū
ros departamento apskaičiavi
mu, šiemet pasaulinė cukraus 
produkcija sieks 89 milijonus 
metrinių tonų, o cukraus parei
kalavimas sieks iki 85 mil. met
riniu tonu.

— San Francisco mieste vie
nos gengės jaunuoliai kiniečių 
kavinėj užpuolė kitos gengės na
rius. Užmušė 3 ir sužeidė 11.

lė kitų svarbių tarptautinių
klausimų, kurie buvo Pekine ap'mu Sirijos mieste — 
tarti. arti Turkijos pasienio,

PAGROBĘ KELIS SVARBIUS CENTRUS
Padėjo ginklus, kai policijos buvo apsupti 

ir įsitikino, kad sauvaliauti negalima
WASHINGTON, D. C. — Aukštesnio Columbijos apygardos 

teismo teisėjas Nicholas S. Nunzio Jr., išklausęs liudininkus ir ap- 
kiausinėjęs teisiamuosius, paskyrė dideles bausmes visiems Ha
nafi grupės mahometonams, šių metų kovo mėnesį pradėjusiems 
šeimininkauti Washingtono centre. Hanafi kareivius, prisiekusių 
ištikimybę pranašui Mahometui ir jo vietininkui Hamas Abul 
Khalis, kuris vadovavo nedidelei Hanafi grupei, nuteisė kiekvieną 
šios sektos narį, vartojusį žiaurias priemones trims dideliems ke
lių organizacijų centrams užimti.

‘ANGELU DULKĖS 
Nau jaįs išprotinanti; 
narkotikas

Los Angeles. — Sveikatos 
apsaugos įstaigos Susirūpino 
nauja narkomanija — vad. 
PCP arba “angelų dulkėmis”, 
lai yra pigus, narkotikas, kuris 
.vartotoją padaro žmogžudžiu 
arba visiškai išvaro iš proto. 
Tas narkotikas, dar vadina
mas “pasirinkimo vaistu” (drug 
if choice) pradeda pavojingai 
plisti jaunuolių tarpe ir ligo
ninių greitosios pagalbos (e- 
mergency) skyriai ris dažniau 
,pradėdami-'lankyte1 apsinuodi
jusiųjų. Policija turi pilnas 
rankas 'naujo darbo — ieškoti 
tų ’“angelų dulkių” dirbtuvių 
kurių, per praėjusius .3 metus 
surasta ir sunaikinta 38 ir ne 
vien Los Angeles ir San Fran
cisco. Washingtone ir Chica- 
goje rąsta po 10 tokių protą 
nuodijančių “vaistų” labora
torijų.

APSILEIDIMAS
Epidemijų sezonui artėjant, 
apleistas vaikų skiepijimas
Los Angeles. — Ligų Kont

rolės Centras perspėja, kad 
“Jau pasiekėme punktą, kur 
epidemijos^yra galimos”, bet 
vaikų imunizacija yra žemiau
siame laipsnyje.

Dr. William H. Foege iš Vai 
kų Ligoninės sako, kad ypač 
grėsmingos ir galimos yra po
lio ir timų epidemijos, bet ga
limos ir difterito, kokliušo ir 
net tetano epidemijos. Ameri
koje esą d a 
vaikų, reikalingų 
skiepijimo.

Atlanta. — Antradienį čia 
miesto gatvėje aretuolas vie
nas iš -40 labiausiai policijos 
ieškomųjų. Larry Gene Cam
pbell, 35, kaltinamas nužudęs 
du Buffalo. N. Y., kolegijos 
studentus. Campbell turėjo 38 
kalibro revolverį, bet suima
mas pasidavė be pasipriešini
mo.

Choleros epidemija Sirijoj
Damaskas. — Dar tik 11 

ta diena kai pirmas asmuo su
sirgo choleros liga ir jau nuo 
choleros mirė 46 asmenys. Ma
žiausiai po 30 naujų apsirgi- 
mų užregistruojama kasdien 
Damaske ir antrajame didu-į ruošti jiems teismą ir 12 svar-

Aleppo biausių organizatorių padėti il
giems metams už grotų.

’Washingtono policija,. teisin
gumo departamento specialistų 
psichologų patariama, apsupo vi 
sus tris Hanafi musulmonų pa
grobtus centrus Washingtone 
ir pareikalavo, kad jie padėtų 
ginklus ir leistų teisingumo or
ganams išaiškinti, kas sostinėje 
atsitiko. Pirmiausia jie pasikai 
bėjo su Hanafi grupes vyriau- 
suoju tikybininku Khalis ir pa 
reiškė, kad jis pate, jeigu įsa
kys padėti ginklus"1 ir apleisti' 
pagrobtus namus, paleisti. įkar
tus, tai galės, laisvas eiti namo. 
Kiti kariai bus suimti ir apklau. 
sinėti, bet pats vyriausias va
das, jeigu- jis prižadės -atvykti 
į teismą, tai galės šiandien pat 
vykti namo: ir laisvai,' :be jokio 
užstato, Washingtone < gyventi.

Kalifas Khalis, pasitaręs su 
ištikimiausiais vadais, ir įsiti
kinęs, kad mažai tikybininku 
grupelei nepavyks pasipriešinti 
policijai, įsakė visiems padėti 
ginklus ir pasiduoti policijai. Ha 
nafi kariai paklausė vado ir tar
dytojams pasakė, ką jis ir ką 
kiti kareiviai padarė. Daugelis 
jų buvo paleisti namo be užsta
to arba už nepaprastai mažą užs 
tata.

Teisėjas Nunzio Jr. pa
sakęs teismo salėn suėjusiems 
Hanafi vadams, kad jis niekad 
nesijautė; toks vienišas, kaip 
šį rytą, ruošdamas teismo spren. 
dimą už padarytus didelius nu
sikaltimus sostinėje, pradėjo 
skaityti sprendimą. Vyriausias 
Hanafi grupės vadas, žiauriai 
kovojęs prieš kitų mohametonų 
tikybines grupes Amerikoje, ga
vo nuo 41 iki 123 metų kalėji- 

apie 20 milijonų mo. Jis buvo laisvas iki teismo, 
papildomo bet po sprendimo tuojau buvo 

[suimtas ir pądėtas į kalėjimą.
] Kiti Hanafi vadai, laikę išti- 

Pagdvo vieną iš 10 labiausiai są savaitę įkaitus, rastus minė- 
i e skomui tuose namuose, peiliais supiaus 

tę kelis žmones Branai-Brit 
centre Washingtone, nužudę vie 
na laikraštininką, tuo metu bu
vusį r tie sto savivaldybės name 
gavo dideles bausmes? Nuo 78 
metų kalėjimo iki gyvos galvos 
nuteistas 22 metų amžiaus Ab
dul Muzikir, kuris paleido kul
ką į surištą ir ant žemės gulė
jusį žmogų, suluošindams jį vi
sam gyvenimui. Užsieniečiai 
stebėjosi, kaip krašto preziden
tas, policijos vadas ir teismo 
organai leidžia nedidelei religi
niu fanatikų grupei sauvaliauti 
pačioje valstybės sostinėje. Šian 
dien jie mokosi, kaip sostinės 
policija be didesnių aukų pajė
gė juos visus nuginkluoti, su-

santykiu.su


MENO ŽINIOS
DAILININKŲ DĖMESIUI

M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas jo sumanytai operai Jūratė

Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS
.------------ ______________________________________________ ■_____ ________ —.

dail. M. Šileikis. Savo pirminin
ku Komisija išsirinko dail. M. 
šileikį, 6729 So. Campbell Avė., 
Chicago, U. 60629L (Tel.: 434- 
6155). .< ... ,
Dailininkams žinotinos datos

Ryšium su šiais nutarimais

žinotinos datos: 1) nuo rugsėjo

Čiurlionio Galerijos, Ine. paroda tautine tema
Jury Komisija, susirinkusi š. 

m. gegužes 13 d. padarė tokius 
nu tarimus:

1) Dailininkams vėluojant su 
darbu pristatymu bei jiems pa
geidaujant, parodos atidarymas 
ir premijų skyrimas nukeliamas*
į pirmųjų spalių mėn savaitę, nustatomos naujos, dailininkams 
t. y. 7 dienų.

2) Skelbtųjų $1,000 premija 1 <1- pristatomos siūlomų darbų 
suskaldyti į tris:pinnųjų — $500, j skaidrės, fotografijos ar patys

’darbai; 2) iki rugsėjo 20d. pri
statomos parodon priimtų dar
bų juoda-balta fotografijos ka
talogui ir spaudai; 3) iki rug
sėjo 30 d. pristatomi visi -paro- 
don priimtieji darbai; 4) spalio 
7 d. — parodos atidarymas ir 
premijų įteikimas. Viskas siun
čiama Čiurlionio Galerijai, Ine. j 
adresu 4038 Archer Avė., Chi-J 
cago, IL 60632,

Į parodos katalogų bus deda
ma po vieną kūrinio nuotrauka, 
jeigu laiku bus priduota tūrinio 
fotografija.

Primenama, kad kiekvienas 
dailininkas gali siūlyti iki 10 
kūrinių. Premijuoti darbai, dai- 

antrąją — $300 ir trečiąją — 
$200. Be šių piniginių premijų 
dar kitus tris kūrinius atžymėti 
garbės žymenimis — kaspinais.

Jury Komisija taip pat per
žiūrėjo gegužės 13 d. pristatytus 
darbus, darbų skaidres ir foto
grafijas. Parodon priimtieji 
darbai bus pranešti dailinin
kams asmeniškai. Komisija re
zervavo teisę rudenį iš naujo 
peržiūrėti šiame posėdyje pri
imtus darbus, tačiau tik dėl jų 
skaičiaus. Dailininkams leidžia
ma jau pasiūlytus darbus pa
keisti naujais.

Kviečiami parodoje dalyvauti 
visi lietuviai dailininkai be’i 
skulptoriai, kaip vietiniai; taip 
pat ir iš tolimesnių vietovių.

Jury Komisija darbus peržiū
rės rugsėjo 12-13 d. Iki tos da
tos reikia turėti kūrinius arba 
jų skaidres tautine tema.

Jury Komisiją sudaro: prof. 
Ad. Varnas, dail. Janis Strods, 
dail. Mieliulis, dail. P. Kaupas! 
ir Čiurlionio Galerijos atstovas.

lininkui sutikus, skiriami į Me- . mindamas apie juos dviejų da 
no Kūriniu Fonda, .kurie vra 
Nepriklausomos Lietuvos nuo
savybė. 1

Menininkai prašomi nedel- vietų Sąjungoje. Leningrade bu
siant reaguoti, nes laiko lieka vo propaguojami ju plakatai, 
iki parodos tinkamo paruošimo raudonojo laivyno vienas naikin- 

tojas pavadintas Vanzetti var
du,. Tuios mieste tuo neįprastu 

t pavadinimų,buvo praminta yie-:

nedaug. ’
Čiurlionio Galerijos, Ine. 

Informacija

Liberat'

Mcfly Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into batd* 

during the Revolution, she did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannons, he was 

ItiHed by a British bullet.
Molly knew the time had come to take 

stock in her country. So she picked up 
where her husband left off. And when

Savings Plan at work, a little is set aside from each 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically.

That way, you’re making a real investment fil 
your future. And in America s, too. '

So buy United States Savings Bonds.

Today, when its time to take

L^^JSVhca you join the Payroll'

JONAS A. ŠAUKUS, PHD. mus žudikus jų patalpose rasti 
ginklai — Sacco turėjo automa- 

f tinį pistoletą. Kulipkos rodė, 
• kad jos buvo šautos iš to pačio 

, ginklų. 1961 m. balistinis tyri- 
r*“ įsas vėl buvo pakartotas ir ras- 

uzrasėIįa, kad kxtlipka., išimta iš Bera-
Prieš 50 m., rugpjūčio 23 d', | na gatvė, o tūlas paišelių fabri- 

Shestertown kalėjime buvo įvyk
dyta mirties bausmė dviems po
litikuojantiems plėšikams ir žmo 
gžudižiams Sacco ir Vanzetti. 
Tada juos užtarė Stalinas ir pa
reiškė, kad tai yra didžiausias

. įvykis po Spalio revoliucijos. Pa 
Į reiškimo aidas rado atgarsių ir 
tapo trenksmu po 50 metų.

Sacco ir Vanzetti reahabili- 
tacijos garsai tapo gana ryškūs 
1952 m. rytų Vokietijoje. Ten 
buvo išleista jų fiktyvi biogra
fijos knyga. Pradėtą akciją tę
sė Reginai "Ross 1960 m. paga-

kas ant savo gaminių 
•Sacco-Vanzetti vardus.

Šiomis dienomis Amerikos 
periodinėje spaudoje dažnai mi
nimi Sacco-Vanzetti vardai, 
spausdinama jų bylos eiga, aiški

rdelli šlaunies, buvo tikrai šau
ta iš Sacco automato. Tyri
mams buvo panaudotos pačios 
naujausios piemonės bei meto
dai, neduodant vietos jokioms

Prieš 35 metus žinomiausias 
bei jų vadovas buvo Carlo Tesca. 
Jis pareiškė Maksui Eastmanui, 
kad Sacco tikrai buvo tas žmog
žudys. 1943 m. Carlo Tresca bu
vo nušautas sovietinių agentų.

Įrodymai prieš Vanzetti buvo

narnos aplinkybės, duodami prie Į abejonėms, 
šingi komentarai bei prieštarau 
ją vienas kitam -teigimai. Trum 
piausiai ir .išsamiausiai išdėstė 
visą reikalą bei patiekė reikia
mas informacijos Jeffrey Hart- 
savaitraščio Humar Events rug 
sėjo 3 d. laidoje?' . . įjuujiuaj prieš vuvu

1920 in. balandžio JąLJ- ai-) silpnesni. Vienok jis atsisakė 

lių melodramą televizijai.' '
Betgi Sacco- ir Vanzetti kul 

tas buvo aktyviai keliamas So-

4-J i

gų išmokėtojas Ered: Parmen
ter ir sargybiw'AHessandro Be 

irardeūi vartai ’agonijoje smė
lėtojo nuošalioje gatvėje South 
įBraintrre, Mass, Berardelli net
rukus mirė, jp'Frek Parmenter 
kankinosi 14 valandų, žudikai 
bu pagrobtais pinigais pabėgo. 
R . i' . .. • •.::><! ■ .

.Buvo sulaikyti du žinomi anar 
įhistaja—, ... ....
įtolomeo: Vanzetti. Jie buvo ap- 
Įkaltinti . jr ?nirtei§Lti. už žmogžu
dystes.-Massachusetts Aukščiau. 
|^ą^j3^smąą nagridėjo. apeliaci- 

gk‘os skundą ir sprendimą pat vi r- 
. i no. .Taip pat patvirtino ir Aukš

atskiro teismo.ir su teisėjais ne 
kooperavo, nes Sacco buvo idė
jos draugas. Pastarasis elgėsi 
įžiūliai ir visai neprašė pasigai
lėjimo, vienok dabar jį gavo.

Rašant aba kalbant apie tarp 
tautinius reikalus bei dalykus, 
niekuomet nepamirštini savieji, 

__________________  mokantis iš jų, imant juos pa- 
Nicola Sacco ir Bar- vyzdžiu bei vengiant panašiu si

tuacijų. Mums visiems yra būti 
na turėti informaciją ir žinoti, 
kas čia dabar darosi, nes nuo to 
priklauso sąmoningumas ir vei
ksmu tikslumas.' .

Prieš 50 metu prancūzas ju- 
Siausjas -JAVvTeismas. Massa- 'lien Bendra žvalgė į' gyvenimo 
fchųsętfs* valstijos <Įiš)ernato- linkmes ir savo stebėjimus išdės 
šftus Alvan T. Fuller, iriso rėika- te knygoje “La Trahison dės 
■lo' ištyrimui sudarė ■ garbingų clerce” — Intelektualų išdavi- 
teisininkų bei patarėjų komisi- mas. Autorius pavyzdžiais Įro- 

žinomą Lowell" varu; Išklau do, kad intelektualai pradėjo 
jsęs tos komisijc®" prah^imą, laužyti pagrindinius principus, 

' Gub; Fuller malonės .prašymą laužo ištikimybe bei pažeidžia 
atmetė. ’ .jos įpareigojimus, net priesai-

Jau tada* kompafija ir komu- ką.
nistų internacionalas orkėstra- 
vo balsus už Sacčo -ir. Vanžetti, 5 Sri * «reikalaudami vis naujų teismų 
ir naujų tyrinėjimų. Teisėjas 
Webster Thayer būvo šmeižia
mas ir kaltinamas'’wienašališku- 
muA Net moderniaisiaK laikais 
retas kriminalistas buvo .taip rū 
pestingai teisiamas ir ginamas ka yra nustojusi savo buvusios 
visose teismų instrknčijose. prasmės ir dabar sukelio dau-

Vienok 1977 rii. , fugpiūčio gelį nesusipratimų, ši tenden- 
men. 23 d. Massa<?husetts Gub. rija yra labai ryški bendradarbia 
Michael Dukakis nė. tik dovano- vimo ir tiltų statybos klausimuo 
jo jiems bausmę, bet ir paskei- se. 
be minėtą datą Sacco ir Van
zetti Prisiminimo Diena, visai 
pamiršdamas žuvusius Frend 
Parmenter ir Allessandro Ber- 
nardelli. Tai yra šių dienų ne
laimės pavyzdys, kaip dažnais 
atvejais globojamos bei saugo
jamos kriminalistų teisės visai 
pamirštant apie jų’aūkas bei nu 
kentėjusius.

Įvykia naktį, suimant mini-

Kiek vėliau ir aiškinau pasisa 
kė vokišku kruopštumu surink 
tais duomenimis Margret Bove- 
ri -savo keturių dalių knygose 
“Išdavimas 20-me amžiuje”. Po 
Įvairiu filosofinių aiškinimų apie 
ištikimybes atrofavnnąsi, daro
ma išvada, kad išdavimo sąvo-

Ir kas iš to? Iš to .išėjo du 
dalykai: žmonės pradėjo vado
vautis sveiku arba gaspadorišku 
protu iš išėjo konfrontacijon su 
pseudointelektualais. Kai kurie 
tą tylųjį pasipriešinimą vadina 
sukilimu. Tai ryšku ir lietuviš
koje visuomenėje. Reikia tikė
tis, kad ryškiau prabils tikrieji 
inteklektualai. Be abejo jie bus 
su žmonėmis.

bre3ed, Bonds can be cached at your bonk, Intear

Indianos kopose (Aliejus)

Vertė Jom* Valaitis

? ’' - Žalias dalgis
(Tędny.) / * ■

Mūsų kompaniją sudarė svečiai, Žalio Dalgio vasariniai 
gyventojai ir kaimynai.'Pirmiesiems priklauso: dakta
ras Jakovkinas, Odesos laikraštininkas Michinas, fizikos : 
magistras (dabar docentas) Fiveiskis, trys studentai, 
dailininkas Čechovas? vienas Charkovo baronas — juris
tas ir aš, buvęs Olios repetitorius (išmokęs ją blogai kal
bėti vokiškai ir gaudyti dagiliukus). Mes kiekvienais me
tais gegužio mėnesį suvažiuodavom į Žalią Dalgį ir pag- 
riebdavom visai vasarai atliekamus kambarius viduram
žių rūme ir visus fligelius. Kiekvieną kovą mus kviesda
vo du laiškai: vienas išdidus, griežtas, — iš kunigaikštie 
nės, antras labai ilgas, linksmas, visokiausių projektų 
pilnas — iš mūsų pasiilgusios kunigaikštytės. Mes atva- 
žiuodavom ir svečiuodavomės iki rugsėjo. Pas mus kas- > 
dien atvykstantieji kaimynai buvo atsargos leitenantas 
artileristas Jegorovas, jaunas žmogus, du kartus laikęs 
egzaminus i Akademiją ir du kartus suklupęs, labai išsi
lavinęs, daug-skaitęs jaunuolis; stūdentas-medikas Ko
robovas su žmona Jekaterina Ivanovna, dvarininkas .Ale 
utovas ir didelė daugybė dvarininkų, atsarginių, neat- 
sarginių, linksmų ir nuobodžių, plevėsų ir brandaghlys- 
tų... Visa ši banda be pabaigos, dieną ir naktį, apskritą 
vasarą, valgė, gėrė, žaidė, dainavo, leido, fejerverkus, 
pokštavo... Olia be galvos mėgo šią bandą- Jinai rėkavo, 
sukinėjosi, triukšmavo labiau už visus.-Jinai buvo kom
panijos siela.

Kiekvieną vakarą kunigaikštienė surinkdavo, mus 
svečių kambaryje ir šu paraudusiu veidu priekaištavo 
mums “nesąžiningą” elgesį, gėdino mus ir prisiekdavo,; 
kad iš mūsų malonės jai galva skauda. Ji mėgo notacijas 
skaityti: skaitė jas nuoširdžiai ir giliai buvo įsitikinusi 
tuo, kad josios notacijos bus mums naudingos. Daugiau
sia iš jos gaudavo.Olia. Josios nuomone visu kuo buvo 
kalta Olia. Olia motinos bijojo. Jinai'ją dievino.ir.-iklau-./ 
sydavo josios'notacijos stovėdama, 'tylėdama, paraudusi; 
Kunigaikštienė laikė Olia vaikeliu. Jinai stato ją- LkarĖH^ 
pą, palikinėdavo be pusryčių, be pietų, . Olią. uztarinėti.v 
reiškė pilti daugiau aliejaus į ugnį. Jeigu'būtų . galima, 
tai ji ir muš. statinėtų į kainpą J5‘ šiuritinCTb'iff^1 f nakti
nes pamaldas, įsakinėdavo - gariTąi?- ^^i^ ėetjį-MiĮi^i, 
skaičiavo mūšų skalbinius, įsiterpdavo’y^mūsų-reikaliis.!. 
Mes tolydžio nusinešdavom kur novs*josm&r!ži^^^i^- 
miršdavom1, kur josios'-spiritasjrnenM^jumr^icrašijfe’ž jo- 
.sios siuvimo pirštuk^J f i

r— 'žioplava.-rr- tolydžį.-jĮnąhj’ė^ėįg Šjąį£M?o šąlį,pa
metei ir nepakelsi. Pakelk. Tuojau pakelk.-Nubaudė ju- | 

T.

f

skersvėjy.-
: • Kartais juokui- kuris nors iš įriti 

ta ir po pranešimo senės šaukiamas 
:— Tatai tu ant lysvės užlipai ? —

— Aš netyčia...
— lyieKi Kaip ra arjsai, as tave Kiąasiuf^ <4

Teismas baigėsi pasigailėjimu, rankos bučiavimu ir, 
išėjus iš teisėjo kambario, gomeriniu juoku- Meili ji su 
mumis niekados nebuvo. Meilius žodžius j if kalba tiktai 
senėms ir mažiems vaikams. - .

\ .A. ’ **- ‘ir -.J'

Aš nei karto nemačiau-josios šypsenas...Se&uką- ge-'h 
nerolą, kuris- sfekmadieniais -atvykdavo lošta- su -ja vistą 
jinai pašnabždom įtikinėjo, .'kad mes, daktarai, magastv^ 
rai, dalinai baronai, dailininkai, rašytojai, pražūtame 
be jos proto — išminties. Mes ir nesistengėm josios įsi
tikinimui priešintis. Tegu, galvojome, -džiaugiasi. Kuni
gaikštienė būtų buvusi pakenčiama, jeigu iš mūsų nerei
kalautų keltis iie vėliau aštuntos ryto, valandos ir eiti 
gulti nevėliau dvyliktos. Vargšė Olia ėjo miegoti vienuo
liktą valandą. Priešintis nebuvo galima. 0 ir tyčiojomės 
gi mes iš senės dėl. jos neteisėto kėsinimosi į mūsų laisvę. 
Mes būriu ėjome prašyti ją- atleidimo, sukurdaflOm Lo
monosovo pavyzdžio ją sveikinamus eilėraščius, piešėme 
kunigaikščių Mikšadze giraldinį medi ir tt Kunigaikš
tienė visa tai priimdavo, kaip gryną pinigą, o mes kva- 
todavom. Kunigaikštienė mus mylėjo. Jinai giliai, labai 
nuoširdžiai dūsavo, kai reikšdavo pasigailėjimą, kad mes 
ne kunigaikščiai- Jinai prie mūsų priprato, kaip prie vai
kų.

Nemėgo ji vieno tiktai leitenanto Jegorovo. jinai jo 
jiekentė visa siela, jautė jo atžvilgiu didžiausią antipati
ją. Priiminėjo jį tiktai todėl, kad turėjo su juo piniginių 
reikalų ir etiketino. Leitenantas anksčiau buvo jos at
letinis. Jis dailus, sėkmingai pokštauja, daug tylbir ka
riškis (tatai kunigaikštienė aukštai vertino). Bet kai ka
da Jegorovui kažkas užeina... Jis atšisėda, paremia kum
štimis galvą ir pradeda baisiai piktažodžiauti. Piktažo
džiauja visiems ir dM visą ko, negailėdamas1 hėi gyvų, nei 
mirusių. Kunigaikštienė išeidavo iš satęs ir iš kamdarių 
visus mus išvarydavo, kai jis pradėdavo kalbėti piktus 
žodžius., z '

(Bus daugiau)
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NAUJIENŲR U D E N S
PIKNIKAS

1800 So. Hoisted St

LAST YBAR 2,650 SCHOOL- 
AGE CHILDREN BETWEBW 
THE AGES OF 5 AND ML ■; 
WERE KILLED BY MOTOR 
VEHICLES IN THE U.S. 
CHARLES M. MAYES, 
PRESIDENT OF TM€ CHICAGO 
Motor club, asks drjvfss 
TO BE ESPECIALLY ALERT 
FOR CHILDREN MOW THAT 
SCHOOL iŠ M SESSION

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

klausė Ramovėnams, Susivieni-

SKAITYTOJŲ BALSAI 
GERBIAMIEJI!

Pas mus taupomi Jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus j ūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

NAUJIENOS, CHICAGO 1. ILL,— Thursday, September 8, 1971

Paprasčiausias yra hava- 
alfabetas: jis turi tik 12

Komunistų grupė nutarė pa
tikrinti Maslovskio sulaužytų 
mašinų kiemą: Be kalnų išlupi
nėtų mašinų, ten rado 15 nupe
nėtų metinių paršų, 14 jaunes
nių paršų, didelį būrį virstų ir 
14,000 kilogramų’ javų. Atėmė 
iš jo viską, o jį patį pasodino 
6 metams i kalėjimą.

Detroite, čia vedė Anelę nelį, L B Apylinkės pirm. Al- 
Atgimimo 

Sąjūdžio vardu Bronius Ma- 
censkis, D L Organizacijų Cent
ro vardu Antanas Sukauskas, 
ALT S-gos Detroito Sk. pirm. 
Jonas Švoba, Ramovėnų Sk. 
pirm. Stasys šimaliūnas, Susi

nąs Grinius, St. Butkaus Šaulių 
kuop. pirm. Vincas Tamošiūnas. 
Pastarajam laike atsisveikinimo 
stovėjo garbės sargyba: Balys 
Gražulis:, V. Alantas, Pranas E- 
gęlis, . .Kazys- Vilkau skas, '■ Anta- 

,nas Brinius ir Albinasv Grigaitis. 
Vėliava, kuri-dengė karstą, nu
imta ir perduota žmonai Anelei.

Ceremonijas, atliko V. Tamo
šiūnas’; Užbaigai .sugiedota Lie 
tūvos. Himnas. A.; Žiedo; vardą 
įamžinti susirinkusieji Tautos 
Fondui suaukavo per 700 dole
rių! Velionis palaidotas Wood
lawn kapinėse, palydint tiktai 
artimiesiems. Nuliūdime liko 
žmona Anelė, sūnus Tauras Ne-

Komunistai įkišo 
biznierių į galėjimą

MASKVA, Rusija. — Veržlų, 
apsukrų ir gabų biznierių sovie-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

kalėti. Nikolai Vasilieyie^Mas- 
kovsky Kazachstane "Būvo pris
tatytas saugoti .senas sulaužytas 
žemės ūkio mašinas. Ilgus me-

.. Ryšium šū vykstančia Belgra 
4ę žmogaus teisių ir tau
poms ląisvės komferencija, Kul 
tūrfl^ . Klubo pastangomis buvo 
suruoš t i rugpi ūčio 30 d. T. V. 56 
kanale debatai. Debatuose daly- 

. vayoistorijosmokytoja ..Stefa-’ 
^įĮą j^ųn^jenč, Danguolė Jur- 
gutienė dr adv. Raimondas Sa- 
kią-Sukauskas, Detroito Lietu- 
vių Organizacijų centro pirmi-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO 
gg| į WFtmšKĄJĮ pamarį
pusftpUU w ŽMntliphi Ir paveikslais aprašo Pamarį, senos |o 

Ntimte.'Įk' gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knygos

lių kp. narys. Čikagoje'leidžia
mos Laisvoji Lietuva tarpais re 
daktorius. Velionis išleido kny
gą “Mintijančio žmogaus žo
dis”. Knygos aptarimo popietės 
metu 1975 m. Windsore velio
nis A. žiedas savo žodyje pats 
pacitavo iš išleistos savo kny
gos : Ir taip aš baigiau savo dar
bą, jausdamasis atlikęs savo 
žmoniškąją pareigą ir pasiruo
šęs ramybėje pasitraukti iš šio 
pasaulio. Velionio kūnas buvo

Rugsėjo 11 d.POLONIA GROVE
4604 ARCHER AVE. (prie 46-tos gatvės)

gaudavo 138 rublius mė, Svečių žodis:
Lietuvos Generalinė konsule 

J. Daužvardienė, Balto Centro 
Valdybos pirm. M. Rudienė, 

išsukinėti Midland Savings and Loan Ass.

Vidi lietuviai maloniai kviečiami i ,rN.” pikniką
< y i • • •. Pradžia 12 vaL

Balfo Apskrities 
vajaus pradžia

Š. m. rugsėjo 25 d. 2417 W. 
63 St. salėje bus tokia progra
ma:
į Atidarymas — Apskrities Val
dybos pirm. V. Šimkus; Garbės 
prezidiumo sudarymas; Miru
siųjų Balfo darbuotojų ir auko-’jiečių 
tojų pagerbimas; Invokaeija; I raidžių

Švyturio Jūrų šaulių 
kp. išvyka

Išvyka įvyko rugpiūčio 21 d. 
/‘Pilėnuose”. Nors diena buvo 
lietinga, bet publikos atsilankė 
arti 150. Mažame namelyje at
silankiusieji ūžė kaip bitės avi
lyje. Visi vaišinomės sesių šau- 

| lių skaniai paruoštu maistu. 
Turėjome ir kitų paįvairinimų; 
laimėjimo stalas, kuriam vado
vavo Bronius Valiukėnas, jam 
talkino Gabrielė Rimkūnienė, 
Ada Telįčėnienė ir Stefanija 
Paulikienė. Išvykon atsilankė 
svečių iš Lansingo: Juozas Jak 
sonas, J. Mackaitis, iš New Yor 
ko Teresė Jakulaitis. Reikėtų 
pastebėti, kad stovykloje dar vie 
nas pastatas auga. Pagal stovyk 
los lankytojų skaičių dabartinis 
pastatas permažas. Išvyka pa
vyko gerai.
Mirė visuomenininkas, žurnalis
tas, rašytojas Alfonsas žiedas

Po sunkios ir ilgos ligos rug
piūčio 20 d. savo namuose mirė 
A. ’Žiedas. Velionis buvo gimęs 
1905 mt. balandžio mėn. 5 d. 
Lietuvoje, Garnelių km., Utenos 
valsčiuje ir apskrityje. Moks
lus ėjo Utenos Gimnazijoje ir 
Kaune. Karo prievolę atliko kaip 
kariūnas aspirantas. Dalyvavo, 
kaip šaulys, Klaipėdos Krašto 
atvadavime. Kaip valdininkas 
dirbo Klaipėdos Krašte pasenio 
policijos rajono viršininku. Ra
šė į spaudą, buvo atgimimo pir
masis sąjūdžio steigėjas ir val- NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:

1. Jurgio Jašinskd, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,
- poeto ir- šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliaį ----------------§8 00

2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,
/minkšti viršeliai------- :------------------------------------------------------ .§1.50

3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,
296 pšL, minkšti viršeliai______________________________

4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.
' 166 psL, minkšti viršeliai---------------------------------------------

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
Knygas-galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money

orderį tokiu antrašu:

NAUJIENOS ' >
..1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608

Ameriką ir nuolatiniai apsigy-, Lietuvos atvežtos žemės žiups- 
veno
Višniauskaitę, ižedai susilaukė fonsas Juška, Liet, 
sūnaus Nemunio.

Detroite A. žiedas stipriai įsi ( 
jungė į visuomeninę veiklą. Iš. 
atgimimo sąjūdžio dažnai įsi-į 
jungdavo kaip atstovas į Detroi 
to Lietuvių Organizacijų Cent
rą, du metus buvo Valdybos vi- 
cepirm. Priklausė. Žurnalistų Są 
jungai Detroito Skyriui, du me-

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS^
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI,’ 256 psCH^Kančius 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio- jaunas dienas- ir susi
rūpinimą. ------------ -------------------—-------------- 2__ _ ' $8.00

Dr. A. J. Gutwn —-DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir grožis. 1
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik__________$3.00
Minkštais viršeliais tik ___________________________ $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik ____ _ __ _ $2.00

Gillma taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čakĮ arba monay ordari, prie 
nurodytos kainos prldadant 50e. parsiuntimo Išlaidoms.

Padariau pakeitimą. Džiau- 
giuosiu. Naujienos puikus laik
raštis. Vanokit kailį tiltų staty
tojams ir visokiems melo mek- 
leriams. Patariu visiems skaity
ti puikų laikraštį — Naujienas.

Bagdonas

Siunčiu 26 dolerius Naujienų 
prenumeratai ir 10 dolerių pa
rėmimui. Naujienos mane lan
ko tik 6 mėnesiai. Puikus laik
raštis. Skaičiau Draugą nuo 
1949 metų iki galutinai įsitiki
nau, kad tai laikrašfis, kuris 
bijo teisybės kaip žydas kry
žiaus.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais. ' Tei. 421-3070

' Įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti.

| tus j
Į nesi, iš kurių negalėdavo pramai 
įtinti savo šėmes.

Jam atėjo mintis ardyti su
laužytas mašinas 
geras dalis ir pardavinėti jas prez. E. Zog is, Chicagos Altos 
kolchozams,’ kurie nesulaukdąvo - p:nn. Rimas šarka ir kitų organi 
dalių ir negalėdavo laiku nuva- zacijų atstovų.

vyjių pirniiniiikų bei jų at- 
ų pranešimai; Pasiūlymai ir 
stMiiai, k .;p geriau pravesti

dybos sekretorius, vėliau gar- pašarvotas Hanis koplyčioje.munis, brolis Vaclovas Austrą 
bės teisme "M-ys. Vokiečių oku- Farmington Rd. Atsisveikini-Į Ii joje ir artimieji, giminės Lie 
pacijos metu, savivaldybėse dir mas įvyko rugpiūčio 22 d. Atsis- tuvoje. A. Sukauskas
bo kaip inspektorius. Buvo įsi-. veikinimo žodį tarė laidotuvių 
jungęs j Plechavičiaus Vietinę; direktorė Yolanda Bauža-Zapa- 
Rinktinę. Vokiečiams rinktinę rackienė. Plačiau ąpibūdįno apie 
likvidavus buvo suimtas ir išvež i velionio gyvenimą ir atsisveiki- 
tas į Vokietiją Salapilio kacetą.1 nimo žodį yje Atgimimo Sąjū 
Karui pasibaigus iš kaceto buvo džio atstovas Dr. Vincas Misiu- 
paleistas. Gyveno Shveinfurto lis. Toliau atsisveikino Laisvo- 
lietuvių stovykloje, čia gyven-Isios Lietuvos Redaktorius Va- 
damas įsteigė laikraštį Mūsų lerijonas Šimkus, L Ž S-gos Sk. 
Kelias ir'tą laikraštį redagavo. ’ pirm. Stasys Garliauskas, bai-

ims,’ kurie nesulaukdąvo 
negalėdavo laiku Ruva- 

‘yti laukų. Maslovskis neparda
vinėjo dalių, bet jis iškeisdavo ’ stov 
jas j javus. Kclchozininkai mie- SVa> 
!u nori jam atveždavo vežimus p;-.;
javų ir jelų už gerai pritaikytą Susidariusias išlaidus paden- 
fulau.ytą kemba:.’ ) dalį. ig;a Balfo Globėjas F. Zogas.

M.slovskis nusipirko kelis
narsus ir jradėjo šerti juos at-! Balfo Chicagcs Apskrities 
vežtais javais ir pelais. Vėliau > Valdyba
jis tuos paršus pardavinėdavo.
Šiais meais kiauliena Rusijoje 
labai brangi, nes jos mažai tebė

jo Tąutos šventės minėjimas 
Detroite įvyks Kultūriniame 

Centre rugsėjo 11 dieną. Minėji- 
ipąs prasid^ visose trijose Lie- 
tuv¥ų' parapijų bažnyčiose su 
pamaldomis 10:30 vaL šv. An
tano, Dievo Apvaizdos ir Šv. 
Pėtro. Organizacijos pamaldose 
kviečiamos dalyvauti su vėlia
vomis. Ądądąnųją prasidės 12:30 
vai. Organizacijos tąip pat kvie 
čiamoą su vėliavomis. Į šventę 
visi- Įi^uyiai kviečiami gausiai 
atsilankyti. Rengėjai L B Apy
linkės Valdyba.

’ Demonstracijos Vašingtone

J Demonstracijos dėl žmogaus 
teisių ir pavergtoms tautoms 
laisvės įvyks rugsėjo 24 d. Wa- 
jshington prie Linkolno pamink- 
iko;/jN<»infieji' vykti kviečiami 
-registruotis pas- Jaunimo Komi
teto naj-ius:' Violetą Abariutę, 
Audronę Kasputytę, Joną Ur
boną ir., kitus komiteto narius.

. . Debatai dėl žmogaus teisių | 
■ 1,./: ir tautų laisvės
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CHICAGOS LIETUVIU SPAUDOS' 
KLUBO SUSIRINKIMAS

Rezoliucija priimta Vienbal
siai. Ji ne tik simAI* leidėjus, 
bet ir rašiusius fr teigiamai ver
tinusius premijuotą romaną 
“Sauja skatikų”. Reporteris

Tuščia Brežnevo doktrina
Svarbiausias Brežnevo doktrinos paragrafas sako, 

kad Sovietų Sąjunga turi teisės Įsikišti Į kitos valstybės 
vidaus reikalus, kai susidaro pavojus ten nustatytai ko
munistinei tvarkai- Vėliau jie tvirtino, kad pats Dubče-Komunistas Aleksandras Dubčekas, praduręs skylę 

komunistinėje pramonės pūslėje, Maskvai ir visiems Ry-įkas ir jo propaguojamos priemonės-pramonei pagerinti 
tų Europos komunistams Įrodė, kad čekai, laisvai dirb- sudaro dideli pavojų kitu kraštų komunistinėms sant- 
dami pramonėje ir protingai tvarkydami visus pramo- varkoms? tai Maskva turinti teise įsikišti i Čekoslovaki- 
nės raikalus, pagamina daugiau prekių ir tos prekės yra,jos vidaus reikalus. Kada Amerikos diplomatai sovietų 
daug geresnės- Čekų spaudoje pasirodydavo riša eilė pa-atstovų paklausė, o kas Rusijai davė tekia teisę, tai sorie- 
siūlymų, kaip produktingiau tvarkyti atskirti pramonės tų diplomatai prarydavo gerklėje atsiradusį oro burbulą 
šakų reikalus, kad daugiau būtų pagaminta gerų prekių jr nežinodavo, ką sakyti. Sovietų plunksnagraužos trir- 
ir mažiau pagadintų batų, mašinų ir pramonei reikalin- tindavo, kad rusai turi teisę suteikti pagalbą komunisti- 
gų Įvairiausių instrumentų. nėm vyriausybėm. Bet pačioje Čekoslovakijoje ir šitas

Komunistinė Rusijos valdžia negalėjo susikalbėti su aiškinimas nebetiko, nes pats Dubčekas buvo komunistų 
pačiu Dubčeku ir jo parinktais valstybės pareigūnais, partijos narys. Rusijoje jis buvo komsomolcas,Čekoslo- 
nes jie reikalaudavo atlyginimo už rusams duodamas ma 
šinas, ginklus, šovinius ir maistą. Rusai mielai ėmė čekų 
pagamintas prekes, bet jie nenorėjo nieko klausyti apie 
leidimą patiems Čekoslovakijos komunistams tvarkyti 
krašto pramonę'. Rusai norėjo, kad Čekoslovakijos komu-

Chicago? lietuvių spaudos klu verti pasmerkimo, reikalavimo 
bas savo po atostoginę šių me- knygos platinimą sulaikyti ir iš- 
tų veiklą pradėjo susirinkimu, ei vi jos visuomenės viešai atsi- 
įvykusiu 1977 m. rugsėjo mėn. prašyti už padarytą klaidą ir 
2 d. 7 vai. vakaro Marquette nepastabumą. Autorius, kurio 
Parko Fieldhouse. jau pora veikalų okupuota Lie-

Nors penktadienio vakaras tuva yra išleidusi ir gavo hono- 
prasidėjo ilgojo darbo'dienos sa- jrarą, tektų laikyti darbus sąmo- 
vaitgaliu, bet nariiĮ- susirinko ningai. nes yra jau susipynęs.su 
gausiai. Susirinkimui pirminio-1 okupantu ir jam stengiasi pa
kauti klubo pirmininkas Grož-f tarnauti.
vydas Lazauskas pakvietė inž. 
Jasiūną ir sekretoriauti mokyt. 
Antaniną Repšienę.

Svarbiuoju susirinkimo die
notvarkės punktu buvo trys pra
nešimai apie premijuotą dien
raščio “Draugas” K. Almeno ro
maną “Sauja skatikų”. Pirma
sis padarė pranešimą (Naujienų 
redaktorius Martynas Gudelis. 
Jis pareiškė, kad K. Almino pa
rašytas. romanas, matyti, per 
klaidą ar nesusipratimą pateko 
ne Į okupuotą Lietuvą, bet į 
Chicagą ir čia, V. Volerto va
dovaujamos vertinimo komisi
jos mįslingai buvo pristatytas 
Chicagos marijonams premi-J premijuotojų padarytą klaidą 
juoti ir skirti tūkstantinę, ne už ar neapsižiūrėjimą įvertino li- 
literatūrinį kūrinį, bet už spe- tuanistas I. Serapinas. Visų tri- 
cialiai parašytą išeivijos lietuvės jų vertintojų Almeno knygos 
motinos ir jaunimo išniekini- “Sauja skatikų” kalbos bus at- 
mą, išjuokimą ir tiesiog supu
vimą, lietuvių nuvertinimą že
miau . seksualinio nuosmukio 
paskutinio pasileidimo laipsnio. 
Ir autorius, leidėjai, įvertinimo 
romano literatūrinę vertę bei 
macenafas, skyręs tūkstantinę,

Trumpa recenzija
“Kaip lauke šaukia, taip miške 

atsiliepia”.
Iki šiolei vengiau prasitarti 

bent vieną žodelį apie kieno nors 
parašytą romaną. Tokio princi
po laikytis buvati įtikintas iš vie
no buvusio redaktoriaus daugelį 
kartų girdėto jo patarimo mano 
žmonai: “Nemokink mokyto”.

Tačiau dėl “Draugo*’ premi
juoto romano, kurio autorius jį 

išniekinimas ir pristatymas, ne- dedikavo savo tėvui, nuspren-^ 
va literatūriniai, lietuvių dvosi- džiau sulaužyti pirmykštį ausi
nis supuvimas ir ištvirkimas. J statymą. Va, Čia pat ir išdrošiu 
Paimti iš knygos pavyzdžiai kali savo recenziją 
ba apie lietuvę moterį ar jauni
mą su tokiu paleistuvystės laips
niu, kad baisu pagalvoti ir ne
valia tylėti, nes tylėjimas reikš
tų pritarimą, ką Almenas savo 
romane pasakoja apie lietuvį 
ir kokiame subiauriojimo laips
nyje pristato pasauliui.

Aiškiausiai Almeno knygos ir

Kan. Zakarauskas kalbėjo 
trumpai ir pripažino, kad roma
nas “Sauja skatikų” yra mora
linis ir politinis lietuvių tautos 
išniekinimas ir nristafvmos ne-i

Visopirma prisipažinsiu, jog 
viso šio romano neskaičiau, o 
tik tuos tris puslapius, kurie bu
vo perspausdinti “Naujienose”. 
Perskaitęs tuos tris puslapius, 
nusprendžiau to romano nepirk
ti ir negaišinti laiko jį visą skai
tyti. Tų trijų puslapių pilnai 
pakako, kad susidaryčiau vaizdą 
ir apie visą romaną.

Mano recenzija lies ne tiek ro
mano autorių, iš kurio negali
ma ko nors geresnio ir tikėtis. 
Be to, jis ne pirmas ir ne pasku
tinis tokį “perlą” mums pasėjo. 
Mes jų turėjome praėityjė, tu
rėsime jų ir ateityje. Mano dė
mesį daugiau atkreipė to roma
no premijuotojsd, ^leidėjai ir 
jo fiaupsintojai, mūsų čikagis- 
kiai marijonai.1 ’ 

žmonės, vaikščlodaižii po' 
Marųnettė Parką, vienas kito 
klausinėja; Kas čia dabar daro
si? Marijonai pradėjo platinti 
ir girti romaną,, kuriame prira
šyta “dalykų”, apie kuriuos jie 
(marijonai) kaip dvasiškiai, nors 
ir dėl smalsumo; tūrėtų gėdy- 

, tis tokį romaną skaityti,, o ką 
bekalbėti apie jo piršimą visuo
menei. j. «> ■- Y , į

šiam,et epizode, man prisiminė 
mairtr kilmės'apylinkėje kursū- x 
vęs toks liaudies posakis: “Al
kanas ir sapnė sapnuoją apie 
duoną”. Ten tą patį pasakytų ir 
apie marijonų e^Įesį. šio ro
mano. čia ir užsibaigia mapo 

įa ,v „ . „ < , , recenzija. Tačiau, tikint į sap
nes jis_buvo visas apdaužytas, dantys išmušti, eilutė kru- ir hau<fi«' posakį, ypač

patrauklioms moterims gale-

spausdintos vėliau.
Susirinkimas priėmė rezoliu

ciją. ir pavedė ją valdybai su
tvarkyti, kur ir kiek reikės jos 
pasiuntimui anglų kalboje ati
tinkamoms Įstaigoms padaryti 
kopijų.

vakijoj tapo komunistu ir buvo išrinktas Į partijos cent
ro komitetą. . ;

Dubčekas Įrodinėjo Maskvai, kad leidimas dirbtu- ^ą, kuris galėjo panaudoti savo kriuomenę tvarkai palai- 
vių darbininkams prižiūrėti gamybą butų naudingas ir ^y^i. "čekams visai nebuvo reikalingas sovietų maršalas 

...... . . pačiai Rusijai. Kai šitoks jo pasiūlymas buvo atmestas,
mstai būtu kitokį, kad jie klausytų vyriausybės _ patvar- jis patarė pai,andyti. Dubčekūi buvo nasaky-

rinkimai Pagaliau, čekai turėjo ir savo generolu Syobo-

Jakubovskis. ■ ■■■ . j
Helsinkyje pasirašytas laisvas tautų apsisprendimo 

principas. Ten aiškiai pasakyta, kad apsisprendžia pati _
tauta, kąųt kaip ji nori daryti, šiuo atveju niekas, negalfįtis tekįromaną skaityti, o ką 
is šalies jai pasakyti, ką ir kaip ji privalo daryti; Brežne- 
Aas,. pasiskelbęs savo “Doktrina”, mane, kad jis galės pa-t 
siųsti, maršalą Jakubovski,, kuris 'Čekams pasakys, ką yie 
turi daryti! Kitiems atsiųsti Jakubbvskiai gali vieną kitą 
dalyką pasakyti, bet ne čekams. Sovietų' čekistai Dubčč- 
ką tiesiai iš ministerių kabineto salės išsivežė i Lenkiją 
ir ten gerokai jĮ apdaužė- Kada už kelių dienų Dubčeką 
vis dėlto teko vežti Į Maskvą, tai rusai bijojo jį parodyti,

kymų ir Maskvos atsiųstų patarėjų. Kada Įsitikino, kad(ta> kad tokios idėjos Eusijoje jau seniai išbandytos ir jos 
su Dubėeku nesusikalbės, nes jis po ranka visuomet ta- nebetinka; Jie isitikino, kad Dubčekas jiems pavo- 
rėjo tikslesnių įrodymų ir faktų savo tvirtinimams pa- jingas Jiem. daug geriau;kai Dubčekas.:Pilzeno apylin- 
remti, negu čekoslovakijon atvykę Sovietų Sąjungos kfee valstybfe priešakyje-stovi. Bet
specialistai.

Brežnevas, sovietų maršalai ir užsienio rtikalų mi
nisterijos vadovai priėjo išvados, kad Dubčeko bandy
mas panaudoti specialistus valstybinėms programams ir 
planams nustatyti ir leisti patiems darbininkams tvarky
ti prekių gamybą Maskvai nepatiko. Brežnevas ryžosi 
Dubčeką pašalinti. Bet jis galėjo tai padaryti tiktai jėga. 
Geriausi sovietų specialistai Čekoslovakijos komunistų 
neitikino. Rusai specialistai priėjo išvados, kad Čekoslo
vakija sudaro pavojų visai sovietinei sistemai, todėl Brež 
nevas pradėjo organizuoti karo jėgų Įsiveržimą Į Čekos
lovakiją. Visą tą darbą jis pavedė maršalui Jakubovs- 
kiui. Bet sovietų propagandos agentūros turėjo rasti ko
ki nors pateisinamą šiam sovietų karo jėgų Įsiveržimui., 
Čekai ir laisvasis pasaulis nieko nežinojo apie ruošiamą ii valdžiai, tai jis laužo ne ^tik Čekoslovakijos suverenines nevo doktriną”. Jos, nėra, Amerikos diplomatai, ruošę 
sovietų karo jėgų Įsiveržimą į Čekoslovakiją,-bet Rusi-’teises, bet jis kišasi Į Čekų vidaus reikalus. Čekai turi Helsinkio aktus, pačioje pradžioje Įrašė kelis tautų sugy-

visai nebetinka.' Jie Įsitikino, kad Dubčekas jiems pavo-

'Dubčekas, praduręs sovietų pramonės burbulą, padėjo 
vakariečiams pradurti ir Brežnevo doktriną.’ Po Čekos- 
lovakijoš, Amerikos diplomatai pradėjo galvoti apie Brež 
nevo “doktrinos” plyšius. Tas darbas atliktas Vienoje ir 
paties Brežnevo priimtas ir pasirašytas Helsinkyje- Kai 
Brežnevas dėjo parašą po Helsinkio aktais, jis palaidojo 
Maskvos politikų išgalvotą “Brežnevo doktriną”. .

Visos valstybės, pasirašiusios Helsinkio aktus, pri
pažįsta suverenines teises kitoms valstybėms. Jeigu Če
koslovakija yra suvereninė valstybė, tai sovietų valdžia, 
neturi teisės kištis i Čekoslovakijos suverenines teises. 
Suvereninės visų valstybių teisės yra vienodos ir lygios. 
Jeigu Brežnevas mano, kad jis turi teisę Įsikišti Į Čekos-, 
lovakijos reikalus ir padėti ten pastatytai komunistinei

vina. Tuo tarpu' gen. Svoboda atsisakė bet kokias dery
bas vesti, kol pasitarime nebus Dubčeko. Maskvos geriau 
si skutėjai turėjo Dubčeką nuskusti, aprengti pačiais ge
riausiais Rusijoje gamintais drabužiais, o tiktai tada pa- 
parodyti gen. Svobodai Pastarasis kurį laiką ėjo su so
vietų karo jėgomis, bet jis vis dėlto nebuvo Petronis.

Niekas pačioje Rusijoje jau nebekalba apie “Brež-

vaikščioti apie marijonų sodybą 
su plonom suknytėm, o ypač be 
kelnaičių... Mykolas Survila

— Kažkuriose Iowa valstijos 
vietose farmeriams trūksta lie-

kukurtaes, two tafft Mlinois 
,------ ------- £ £---------------t , - - ----- , v - - v , . . - . . i . — valstijoje kokwrfaai auga fatfr
jos valdžiai tarnaujantieji žurnalistai, išgalvojo Brežne- priemones ir gali apsisaugati nuo Dubčeko, tam buvo venimo principus, kurie niekais pavertė visą Brežnevo ant mielių, nes ptkwflcamai iy-
vo doktriną. centro komitetas, tam konstitucijoje pripažinti laisvi doktriną”.

JANINA MONKUTĖ MARKSAZIJOS PIETRYČIUOSE
Komercinis Hong-Kongas, Tropikinis Tojus ir 

Kontrastu šalis Indija. Žodiniai eskizai.
(Tęsinys)

rys jas pardavinėja. Jos krepšį žuvų užsikėlusios ant 
galvos, gėlių prisisegusios į jumius plaukus, vaikšto 
po Bambėjų garsindamoš savo prekes. zJau iš tolo 
užuosi marathi moteris ateinanL Žuvų kvapas visur 
kartu su jomis keliauja.

Pietinėje salos daly — armijos ir jūrininkystės 
vietovė. Ten stovi sena šv. Jono bažnyčia, vadinama 
Afghan. Ji buvo pastatyta Afganistano kare žuvu- 
siems britų kariams prisiminti. Jos apvalus bokštas, 
lyg kelrodis šviečia iš tolo, šventoriuj restauruoti se
ni kapai liudija didelį britų nuostolį valdant šią im
periją. Imigrantai greit užsikrėsdavo cholera, mala- 
rija, maru ir kaip musės krisdavo, vos iškėlę kojas j 
krantą.

Netoliese susispietę administracinio ir kultūri
nio centro pastatai. Universitetas su Bajabar bokštu, 
ValijOs Princo muziejus ir Jehangir Meno Galerija, 
rotušė, bankai ir turistiniai valstybiniai emporijumai 
(deparlamcntinės krautuvės).

Pasukam greitkeliu palei Arabijos Jūrą — “Ma
ri r'4 "i "ve”. Džėgrutė aiškina, rodo, o aš Įkandau šį tą 
nžsirasy... ’ rine Drive šioj vietoj vadinama “Kara
lienės Karoliais”, nes naktį, nuo kalno stebint šviesas, 
n "rodo lyg visa ji: nka •būtų žibančiais deimantais ap
juosia. Kairėj pust j Chaupatty pajuiys su aukštomis

Tilak statulomis — paminklais. Čia vietiniai susiren
ka politiniais klausimais padiskutuoti. Taip pat karš
tais ir tvan-kiaris vakarais tūkstančiai , čia bando jūros 
bangose atsigaivinti ar smėlyne nusnūsti.

Pakylam Į Malabar kalvą, čia daugiausia gyvena 
gudžaratai, kurie yra pasiturintys. Jn vilos, kaip 
kregždžių lizdai, prilipusios prie uolų. Taip pat ištai
gingos industrialistų rezidencijos žvalgosi į jūrą.

Užsakam į Džarn (jam) šventyklą, čia Džėgrntės 
.šeimos maldos vieta. Ji man aprodo auksu dengias 
pranašų statulas. Dievų jie netari. Jų tikėjimas dau
giau filosofinis kaip religinis, todėl visiškai toleruoja 
kitas religijas, nes kiekvienoje yra tiesos. Neieško Vi
satos Kūrėjo, nes visata yra, amžina. Respektuoja kiek 
vieną gyvybę: ar tai būtų žmogaus ar gyvulio. Todėl 
jie visiški vegetarai ir taikingi.

4 Azijos pietryčiuose
Jaguaru kopiam į kalvą. Viršuj — “Kabantys So

dai”, viena iš Bombėjaus įžymybių. Vešlūs gėtynaL 
takeliai ir suolai. Už jo aukšta mūrine tvora aptverti 
bokštai, šventa ramybė, malonus gaivinantis gėlių 
kvapas. Horizonte begalinė jūra, šiandien rūku apk
lota. O tuose bokštuose, nuo žmonių akių atitvertuo
se. vyksta mirties drama, čia Bombėjaus pahrfjų lai
dojimo vieta.

Zaroastrų religijos partijai, prieš tūkstanĮj ar dati 
giau metų atsidanginę į čia iš tolimosios Persijos, gar
bina ugnį, šventosios’ ugnies -nevalia teršti. Pžlrsijai 
savo numirėlius užneša ant tų bokštų plokščių slogų. 
Jie paliekami maitvąn iglams. kurie sąvo plikas galvas 
iškėlę būriais laukia grobio. Kat kaulai švariai suvalo
mi ir išdžiovinami saulėj, jie sumetami į cisternas,

ktir laiko bėgyj pavįrsta j dulkes. Parsijams mirtis 
.yisus sulygina,-

Pietums sustojam šeimos privačiame klube šalia 
Indijos Vartų, Puikus baseinas, teniso aikštė, sodai ir 
fontanai'ant jūros Kranto. Plati veranda pavėsy. 
.Lengvas vėjelis nuo Arabų jūros maloniai vėsina įkai 
tusias keliauninkes, šaltos vaisių sunkos, daržovių 
Jcatletdi -ir aštri vietinė žuvis elegantiškai serviruoja
ma. Prie balta staltiese apdengto stalo sėdime ir ste
bime 'burlaivius, raižančius žalsvą vandenį-

Tšlephanfa Kapemon
. Kokios 6 mylios nuo Bombėjaus, saloje uolose, < 

iškaltos masyvios hindų šventyklos. Džėgrutė ir aš 
Vykstame laivu jų apžiūrėti.

Kai portugalai penkioliktame širrtt. okupavo 
Bombėjų, jie nžtiko .šias kavernas. Viena statula tu
rėjo dramblio galvą. Nežinodami, kad tai dievo Ga- 
fiešo skulptūra, jas pavadino Dramblio Kavernomis.

Hindų religija turi įdonrią legendą. Sakoma, kad 
Dievas Siva buvęs aštraus būdo. Kai jis linksmidavęs 
— šokdavęs, tada žemė snfcdavosL saufė šviesdavo. 
Per vieną tokią džiaugsmo šventę, iš jo prakaitu suli- 
posių-plaukų Ganges npė išsiliejusi. O kai supykda- 
Itps, perkūnai^ žemę trankydavęs, uraganus siųsda- 
vęs. Vieną dieną jo žmona Paryali maudėsi ir liepė 
jaunam sūnuj (Janeša saugoti duris ir nieko neįleisti. 
Siva tuo laiku užsimanęs aplankyk savd žmoną. Sū-j 

•«us. bodamas paklusnus vaikas, tėvo nrįlcidęs — nte- 
pažfnęs. Siva tada turėjęs dawg žmmrų ft* daug sūnų, 
tik retkarčiais apsilankydavęs pas Parvatį. Tėvas su
pykęs, išsitraukę* kurdą i/ nukirtęs sūnui galvą. Per-

vati, pamačiusi kas atsitiko, pradėjo išmetinėti jam. 
Siva, norėdamas atitaisyti skriaudą, pasakęs, kad pir
mam praeiviai nuplausiąs S»Ivą ir prilipdysiąs prie 
sūnaus. Pirmais po runka pasitaikęs dramblys, todėl 
Ganeša gavęs jo galvą.

Valančią pūkšnojome senu apšepusia laivu.
šventyklos ankstai kalnuose, Abi atkakliai lipa

me, o prakaitas Varva, Atsisekome nešantis kėdės. 
Strateginėse vietos* vandens, vaėtių ir minkštųjų gė
rimu pardavėjai pasistatę būdas. Bezdžrottii/ ir čia pil
na.

Kas ir kada šias šventoves iš uolų m Alės išskap
tavęs, tiksliai oeŽiMoma. Tarp ŠėŠtd^r fr aštuntojo 

išimt. Bombėjus, Gffptų viešpalatvium laikais, pergy- 
įvenęs hindų renesansą. Sanskrito kūTbe bujojusi, me
nai ir literatūra ršstrtsčiusl. Meilė Dievui Sivai davu
si įkvėpimą toliam monumentaliam paminklui. Tris
dešimt pėdų aukštumo, kolonos, dievų statulos savo 
galingais pečiais remia akmens- kalinį. Ant. masyvių 
laiptų sėdi akmeniniai drambliai. Tolėliau galingi 
“dvarapalam arba durininkai Saugo įėjimą į Šventyk

lą. čia visagalis* Siva su ParvafJ, Ji-š vtfrdtK^Mlas 
įvairiose pozose. Iš kavernų dvelkia gili h* viską 
gianti meilehinduizmui. Centrinė kaverite pašvęsta 
ypatingai žymiam Viešpčiui Mahesamwtk- hjoduizmo 
religijos Trejybei. Jo adtudrdotikos pddkį skulptūra 

fvuizduojffmst STT trimis gdlttrtnfS: BrSftffna — Kūrėjas 
dešinoj, Siva «— T'aikintčjas kairty te Yišnu Išlail 
kyfbjss. Monoteistinė hindų religija bandoma pavaiz
duoti kaip viską apimanti, mylinti, tefei ir griežta fi
gūra.

(Būt dfiūgfaa)
- ”  ------------ --- ———— --- — ------—
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iilC. K. kt BALUKAS
AKU8E4IJA IR MOTERŲ LIGOS I

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
$449 Sa. Fulnld Rd. (Crowiwd I 

įtUdicH Building). T«l. LU S-**4*^ 
x Priima ligonius pagal susitarimą. - 

Jei neaUiJiepia, skambinti 374-8004,

DR. G K. BOBELIS 
INKBIV IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef, 895-0533 

Fox Vane, Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, JLLINOti

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WefTchesrer Community klinbcoi 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rdw Westcnester. Ik. 
VALANDOS: 3—9 oaruo aienomu ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
TeL; 562-2727 arba 562-2728

R«l: GI 8-0673

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGU A 
6132 So. Kedzio Avew WA 5-M70

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-AOCH. z ■

uu.4 W

Čikaga gali džiaugtis gražiais pastatais. Čia matomas Grant Parkas

* I
exdut'euami blogo oro pi*a-

TEL. — BE 3-5893

.GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 1C3rd Street 
Valandos pagal susitarimą

1R. FRANK PLECKAS 
Ot»T0METRISTAS į

KAJUBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

likrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

.Yal. pagal susitarimą. Uždaryta tnč.

DR.LEONAS SEIBUT1S 
'**XBTŲ, PŪSLĖS IR 

rROSJATOS CHIRURGIJA 
4656 WEST 63rd STREET 

VaL antrad. nuo po .pietų, 
*etvirlad. nuo 5^-7 vaL vak. 

Ofiso telef.: 776-2880 
rfnaujasTet rėtef.; 448-5545

DK. V IT. TAURAS 
'. -L YDYTdjAS IR : CHIRURGAS 

Bmbi a praktika/ spec. ArtOT£RŲ hgds 
tffeST 59th STKEFr 

TeL PR 3-1223
pirmlr antrad./trečia d, 

ir t>-3 vaL vak. Sestadie^ 
maupopiety <j£ kitu laiku 

pagal susitarimu

S. m. rugpiūvio 21 d. LB (R)
J v m. vasarų Angaruos Vaicty- uejo ruiKCis kiti rengėjai jr tai- 

ba lorusguiienes ąžuolyne suren kiiunkdi. i& Cicero piauste ar
ge gegužinę, nugpiucio 3U a.; piauKe Apygaruos Valdybos

' ' naujienose ' tapo vienos vies-
• Inos, puscfosiUisios o. l>. micia- 
Icua,

I; meto.
xviekvienas mažesnis ar didės

’ rus parengimas turi savo uz- 
Kuiisus, pareikalauja aaroo ir

■ pabis senumo. ioKs nueias vieš
nios atsiliepimas paskatino pa
minėti gegužinės rengėjus ir 
tahtininkus. ,

. ' Oras tą dieną baisus: lijo 
kaip iš kibiro. Kažkur siautė tor 
nado, nusinešdamas keletą gy
vybių. .

.Vyriausias- gegužinės reikalų 
j tvarkytojas p. Balys Sebastijo-
i-nas su žmona Onute jau 10-tą [ akių nesumerkę atvyko dirbti.
]val; ryto buvo vietoje. Abu su

sirūpinę valė patalpas, ruošėsi Į ir talkininkai stojo į vietas pa
ir s.ekė juodą,- kaip naktis, -dan- siruošę priimti svečius. - 
gų. Juk jie atsakingi už gegu-

į įžĮnės pasisekimą, o be to, nema- šulė Dambrauskienė, Marija Du
05 žąj dr. iš savo kišenės pridėję... bauskienė, Irena Pranukevicie-

■* .-v ? ~ , - .. . t * -.. * .s -I \ .4. -J ■’ • i /. 5 J: z4 . f -* ž f tl: ~ -/r .

nė, Onutė Sebastijonienė ir Elz 
bieta, Socevich. -

Prie baro — Stasys Pranske- 
vičius, Gaudentas Mališauskas, 
Juozas čechauavičius ir Bruno 
Matelis. Prie kasos atsisėdo Ele
na Bagdžiuvienė. •

Zarasiškių Klubo talkininkai, 
p.’ Žakas, Onutė ir Petras Sie
kiai, po milžinišku lietsargiu su 
sitvarkė įrengimus spurgom vir 
ti.

Adolfas Ramonis su savo or-

8,0. R
Aparatai-Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms. 
(Aręh Supports) ir c t.

2850 West 63rd Chicago. 11L 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

Gėles nsoms prujom* 
-* BEVERLY HILLS GELINYČIA 

X4aa WES I 63rd S f ftetl z
TetefMai: PR 8*083$ ff» PR 8-0834 

laip pat naujoji Barbaros ir 
Gen#. Drishiy krautuvė* 

Irt UAlSY sIORE

Tai. 499-1318

HhKKRAUSTYMAi

MOV I N G
Laidlaw! — Pilna apd rauda

ZKMA KrtilSr ' — į
\ Li I k I N A I

Tai, WA 5-80M

M DYING
Apdrao«t«s por«rau*tyiha» 

li Įvairių atatvmų.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1882 arba 376-5994

i SOPHIE BARČUS
RAD MO iff MOS VALANDOS

Vito* proęr*mo* ii WO PA, 

1490 ML A. M.

Li«twip luta: kasdien nuo pkr 
i madienio iki penktadieni© 12:30 
’ — 1:00 vai. popet. — Seitadienj 

ir sekmadieni noo 8:30 iki 9tJO 
i vaL ryto.

TaM.i HE mt oct M4li
j 7159 So. MAPLEWOOD AVt.

CHICAGO, ILL. 6O4J9

Aukštieji srečiai pasveikino su- 
sirinkusius.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

pirm. inž. estasys Dubauskas su
...... svita. -Cicero moterys darbščiosgegnines jr ..

vyko ratuotos, kaip bitelės: at
sivežė, p. Pranskevičienės, p. Zu 
marienės ir p. Julijos Zagajews
ki prikeptų kugelių ir p. Du- kestru laukė susiderinę stygas, 
bauskienės pagamintų virtinukų.

, J Tuoj pribuvo Zarasų.. Klubo
• . talkininkai su įrengimais spur

gom virti.
Laiku atvyko ir Marquette 

Parko talkininkai, jų tarpe Juo
zas ir Elenute Bagdžiai, tik va
karykščiai atšokę ir atidainavę 
sidabrines vestuves. Turbūt nė

Juozas Bagdžius tvarkė lote-

Pengiant šią gegužinę ypatin 
gai išryškėjo vienas lietuviškas 
paprotys, kuris mūsų tėvynėje 
buvo lyg nerašytas įstatymas, 
žmonių santykiavimo ir darbų 
pagrindas, tai talka. Talka žmo
nes sujungdavę, talkos būdu bu 
ve nudirbami sunkieji darbai. 
Ta koję kiekvienas atlikdavo sa 
ve darbą. O jei ką aplankydavo 
m rtis, sunki liga ar ugnelė, tai 
visi šokdavo padėti. Nelaimė su 
taikydavo net metų metais ne- 
siksfoaneiūfi kaimynus. Nesilai
kantieji Šiij papročių automatiš 
kai išsiskirdavo iš žmonių ben
druomenės.

Ar gali būti didesnė nelaimė,, 
kaip ta, kuri ištiko mūsų Tėvy
nę? ši^ gražieji papročiai turė
tų būti pagrindu ne tik mažes
niems renginiams, bet visai lie
tuviškai veikiai. Ne konkuren
cija, bet' talka. Paneigti šiuos 
papročius gali tik tie, kurie Tė
vynės laisvės praradimą jau ne
belaiko nelaime...

LB (R) Vid. Vakarų Apygar 
dos Valdyba giliai dėkinga aukš 
tiesiems svečiams už sveikini
mus, visiems svečiams už apsi
lankymą ir pabuvojimą kartu. 
Nuoširdi padėka Zarasų Klubui, 
Tauragės Klubui ir pavieniams 
asmenims, atskubėjusiems į tai 
ką.

. Suprantama, kad parengimas
riją, o loterijos bilietų pardavi- nebuvo vien malonumui, bet ir 
nėtojos, Aldona Kačinskienė, sutelkimui lėšų. Visų gražaus 
■Antanina Gustaf, Izrabelė Po- bendradarbiavimo dėka gauta ir 
cienė, Vladislava Kernagienė ir ^aus P61110- 0 pinigų 
Julija PaškėviSenė, laukė sve
čių atsakančiai pasiruošusios 
“atpiplėšti.-”- Antanas Abraitis

sutelkimui lėšų. Visų gražaus

visur reikia. Tebūnie leista duo 
ti mažą pavyzdėlį:

šiais metais Pavergtųjų Tau-
pridėjo ranką visur, kur pagal- .paradui Apygardos Valdyba

Lietus vis lijo, bet rengėjai

Virtuvėje užėmė pozicijas Ur

zienė pasistatė saldainių maišą 
norintiems laimę išmėginti.

Apie vidurdienį debesys pra
dėjo skirstytis. Ėmė rinktis sve 
čiai — automobilis po automo
bilio. Nenumatytai daug. ■■ .

Bruzgulienės / daržas atgijo i 
kaip mieganti pilis princui prin
cesę pabučiavus^ pakvipo dešros 
ir spurgos, užgrojo Banionis, su-tiitnunc a m a iL 1 E 1 U V U S Al D A 1 į j judo loteriJ°s bilietų platintojos

* . i* sušnabždo .saldainiai Kazės
9:30 -10:00 v. v. - 1490 AM j 

-10:00 v. v.. - 106.3 FM !
10:00 v. r. -1230 AM į

Vedo K. BRAZDZ10NYTE
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629

i Tdet - 778-5374
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1 ■ PIQUANT PORKCHOPS
Too often pork chops come to the table overcooked and 

dried out. The best way to avoid this problem is to cook them / 
in a sauce. This will keep the meat moist and succulent, and y 
if the sauce adds interesting flavor to the dish, so much the i 
better. - A

- ? Pork and mustard is one of the most natural combinations | 
in cooking. In this pork chop recipe, mustard is an important i 
.element in the sauce,and capers arė added for extra tang.
Į Serve this dish with potatoes and peas and a California ‘ 
chablis or chenin blanc. i > -

Į Piquant Pork Chops
Degree of difficulty: Moderate Servings: Four to sii j
Time: 60 minutes
Ingredients: r
'-^8 pork chops, 1 inch , -

thick (they will weigh
about 1/2 pound each)

Salt and pepper
į 2 tablespoons cooking oil. ’
11/2 cup flour
\l/2 cup beef broth

tablespoons tomato
paste

tablespoons parsley, 
finely chopped

' 2 tablespoons butter ______
• Pat the chops dry with paper towels and season them

lightly with salt and pepper. Gently press the seasoning into A 
the sides of the chops. 4

a Put the flour into a piste or bowl and dredge the chops • 
by coating them with flour andtapping off the excess. j

• Heat the oil oYer moderate best in a skillet or casserole ?
/with a cover. Brown the chops in the hot oil for about S i 
t minutes on each side. . /

• While the chops are browning, melt the butter In a sauce * 
pan and saute the chopped odions and carrots until they are *

f softened but not brown. t
• Add the wine, beef broth, tomato paste, 2 tablespoons ' 

I of the parsley, the mustard and the capers. Mix well.
• When the chops are sufficiently browned, pour off the '

fat from the skillet and then pour the entire mustard and caper į 
sauce over and around the meat Cover and simmer over low j 
heat for 45 minutes. * j

e When ready to serve, place the chops on a warmed 
platter or put them, 1 or 2 to a portion, on plates. $

w Give the sance a atir. If it is too thin, boil rigorously ’ 
for a miaute or two to reduce it. Spoon some sauce on each 
chop and garnish with the remaining parsley. Serrt immediately. |

^ACoi»umerSeMcefK®thcCW<AMIDAcricuHux^ b
S.II I ■— <"• ' '*» ■-»- • - w—W <H IX į

Cost: Inexpensive

2

1/2
\ 2

2/3 cup onion, fmelyY 
chopped .

2/3 xnip carrot, finely I 
chopped \ 

1 cu p white wine
. can use the same wine | 
\ you plaji to serve with' 
/ the dish)

/ 1 tablespoon Dijon style ? 
J mustard f ’

\ x 2 tablespoons capers, 
drained

"Al padarysiu ii tavąs didelę tautą ir palaiminsiu tave ir tu būsi 
"Žiūrėkite, broliai, į savo pašaukimą, kad nedaug yra išmintingy kū

nų, nedaug gaJingy, nedaug aukštos kilmes yra pašaukta" — ] Kor. 1:26. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos, kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir iš
rinkimą tikrą.

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

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

Mažeika Jy Evans
i

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600,
Tel. 737-8601

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DAIMID
pagamino plakatus. Plakatai vi 
siems patiko. Jais naudojosi vi
si 'parados dalyviai. Daug nuot
raukų matėme ir mums nepalan 
kioje spaudoje. Kaukas plakatų ■ 
net nėbegrąžino, bet vargiai į 
kam atėjo į galvą, kad tie pla- ■ 
katai Apygardos Valdybai kai
navo -kėli šimtai dolerių...

LB (R) Apygardos Valdyba 
tilci, kad taika, talka ir mate
rialinė parama įgalins^ kibti ir 
j didesnius darbus. .

. Vienas žodis — ne šneka, 
Vienas vyras — ne talka. 
Kai du

padarys.
IB (R) 

vardu dar

Teiz. YArdi 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Brazienės maiše, bare suskam-
I bo :stikMūkai... r

Svečių daugumą sudarė įvai
rių organizacijų bei klubų žmo
nės. Jų tarpe matėsi lietuviškai

:visuorneneį gerai pažįstami vei- 
. kėjai, k. a.: p. p. .Repšiai, p. p. 

' Smilgiai, p. p. Serapinai, p. p. 
, Metusiai, ja. Pėteraitienė ir daug 
. kitų. Svečiai būreliais diskuta

vo aktualius lietuviškuosius rei- I
kalus. Jautėsi draugiška nuotai
ka. '

Orui -nuostabiai -pragiedrėjus ♦
ir -saulutei nusišypsojus, pasiro- Našliu, našiiukiu ir pavienių klu- 
dė mieli 3r netikėti svečiai iš to- i bas rugsėjo mėn. 9-tą dieną pirma 
, • • . , j t r, valanda po pietų šaulių namuose,limesmų vietovių.; dr. J. Genys 2417 w. 43 St. turės poatostogini su
su Ponia iŠ Washington, D. C., sirinkimš. Visi nariai yra kviečiami 
dr. V. Balčiūnas šu ponia, dr. ^PoSin^Sišės. v. ernka

stos visados daugiau

Apygardos Valdybos 
sykį ačiū visiems!

. Valdybos narė

SUSIRINKIMU

Našlių, našiiukiu ir pavienių klu-

valandą po pietų šaulių namuose,

Tn todays "do-it-yourself” world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, is turning increasingly to 
*tumincs”—or architectural spindles as they Ye known in the 
trade—to provide innovative and imaginative touches in the 
home.

Architectural spindles—yes, 
they're the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky’s 
the limit when it comes to 
the decorative uses , to which 
they Ye now being put.

Architects, interior designers 
and "do-it-yourselfers’’ find 
the spindles a versatile, stylish 
and inexpensive way to add 
character to a home or office, 
Indoors or out

Spindles are being used as 
candle holders or lamp bases, 
as room dividers, screens and 
valances, or as legs for coffee 
ttabtel taxicMi for bookcases

' Sawn in half, they are being 
mounted on walls and doors 
as decorative elements, used 
as plant holders or as grille 
elements.

K ’A. Nord Co„ Everett, 
Wash., the world’s largest 
manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator items in nine different 
styles, three different thick
nesses and in heights from 714 
inches to eight feet.

The spindles are made of 
selected western woods, turned 
on hopper-fed lathes, sanded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in clear, protective 
plastic. A brochure on spindle 
characteristics and ideas for

| TĖVAS IR SUNŪS < 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
11,/ 2533 W. 71st Street
jL . Telef.: GKovehiU 6-2345-4

K 1410 So. 50th Ave., Cicerog Telef.: TOwnhall 3-2108-8

I / TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
I AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI .

Chicago#
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių

? Aseociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS LR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArda 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1445 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlrg’nii 7-667J

11028 SOUTH WEST HIGHWAY. Palos Hills, 111. 974-4418

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-lfll

f NAUJIENOS, CHICAGO 8. IL1----- Thursday, September 8, 1977'



DAN KURAIČIO KELIONIŲ {SPŪDŽIAI
4 (Tęsinvs)

Tačiau iš-anksčiau žinojau, už tuziną lėlių. Kaip matote, su 
jog nėra reikalo dolerius mai- taupiau $120-
nyti valdžios įstaigose, kur pri- į Kur tik bandoma dirbtiniu 
silaLkoma oficialiojo kurso, kai būdu palaikyti pinigų verte, tai 
amerikonui sunku net gatvėje juodoji rinka klestėte klesti, 
pasirodyti, kad nepristatytų Taip yra Rusijoje, taip yra Len 
koks juodosios rinkos mekleris, kijoje bei kituose kraštuose, ku
kutis už dolerį duoda tris ar riuos kontroliuoja Maskva. Pa- 
net keturis kartus daugiau. j čioje Rusijoje oficialiai už do- 

Tad prac'ėjau dairytis, kurjerį valdžios įstaigose duodama 
tokį niekleri būtų galima su-1 keturi rubliai. Iš kitų kraštų at 

vykusiems turistams menamai 
daromos lengvatos, pav. ameri
konams už dolerį duodama de
šimt rublių.

Tuo tarpu juodoje rinkoje už 
dolerį galima gauti net 35 rub
lius! Iš to paties galite spręsti, 
kiek vertas yra tas rublis' ir ko
kia yra jo perkamoji galia. Jei- 
Maskva ir jos satelitai laikytų
si tokios pat politikos, kaip ir 
laisvasis pasaulis pinigų vertės 
nustatymo atžvilgiu, tai pranyk 
tų pinigų juodoji rinka. Be to, 
ir žmonės nebūtų apgaudinėja
mi, kad štai mainant > dolerį ru 
blio vertė yra, sakysime, keturis 
kartus mažesnė. Tikrumoje rub 
iio vertė yra ne. keturis kartus 
mažesnė u» dolerio, bet .trisde
šimt ar net trisdešimt penkis 
kartus. r*.' '

Visa tai turint galvoje, nesun 
ku suvokti, koks mizernas yra

rasti, nes pačiam tiesiogiai mai 
nyti dolerius juodojoje rinkoje 
ir nepatogu ir kartais pavojin
ga. Jei pagaus, tai gali turėti 
daug nemalonumų. Girdėjau, 

kad vienas kitas amerikonas 
{kliuvo, kai bandė dolerius juo
doje rinkoje j zlotus išmainyti.

Vienok aš didelio vargo netu
rėjau. Man pasisiūlė padaryti 
paslaugą jaunas vyrukas, ku
ris dargi sakėsi pritariąs komu 
nistams. Bet pinigas yra pini
gas, — jis sugundo ir komunis
tus. Už tam tikrą atlyginimą 
vyrukas patarpininkavo ir juo
dojoje rinkoje išmainė mano do 
lerius į zlotus, gaudamas už do
lerį visą šimtą zlotų! Vadinasi, 
net keturis kartus daugiau, ne
gu oficialiai doleris įvertinamas. 
Tokiu būdu už keturiasdešimt 
dolerių aš gavau 4,000 zlotų, 
kuriuos krautuvėje sumokėjau

Kauno įgulos bažnyčia

— Aštuoni Kanados lietuviai: 
Daina ir Laima Kovaitės. Birutė 
A. Butrimaitė, Liucija Morkū- 
naitė, Kęstutis Banelis, Robertas 
Žaliuaitis, Edvardas Kairys ir 
Bernardas Lukša išvyko moky
tis į Vasario 16 gimnaziją Vokie 
tijoje.

— LSK Vytis Toronte organi
zuoja moterų krepšinio komai*-, 
dą. Kandidates registruoja Mar
garita Nacevičiūtė Zaleskienė, 
tel. 255-5091 po 6 vai. vak. To? 
ronto sportininkai turėjo progos 
pirmieji įsigyti sportinius marš
kinius su žaidynių ženklu ir 
anglišku užrašu — Pasaulio 
Lietuvių Sportinės Žaidynės To- 
ronto78.

Namai, Žeme — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pardavimui
REAL ESTATE-FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas '
2212 W. Cermak Road Chicago; Ill. Virginia 7-7747

SPECIALUS VAJUS
• šio vajaus sąlygomis gali

ma apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
$2,000 arba $l;000.

’Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus.

• Sveikatos patikrinti nerei
kia-

• šio vajaus metu apsidraudę 
gauna 45% nuolaidą nuo pir- 
mųjų metų mokesčių ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių 19-kos 
metų mokėjimų.

• Po trijų metų garantuoja
ma paliudymų piniginė vertė 
(Cash Surrender >Value) ir ap
mokėta apdrauda (Paid up va
lue).

® Šia apdrauda turi teisę pa
sinaudoti SLA nariai, jų šei
mos, taip pat ir jų prieteliai — 
lietuvių draugai.

• Norint apsidrausti, reikia 
kreiptis į bet kurios kuopos Fi
nansų sekretorių 'arba organi
zatorių telefonu ar laišku. Jis

jums duos užpildyti ir pasira
šyti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

geriausias laikas, nes Specia
lusis vajus tęsis tik 6 mėnesius 
ir specialūs pasiūlymai nebus 
pakartoti, todėl jais pasinaudo
kite dabar.

• Mums reikia didesnės gyvy-

brangsta. ’ '
• Apdrauda . pradės galioti 

nuo sekančio mėnesio pirmo
sios dienos, kai SLA Centras 
jūsų aplikacijų bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba; metinius mokes
čius ' ~

ba organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų artimoje aplin
koje SLA kuopos nėra, prašo
ma kreiptis į SLA sekretorę:

MRs. G. MEILIŪNAS
307 W. 30 Street

New York, N. Y. 10001

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 

Amenxof nerunq aienratoo ixclfejus bei IletuvlAXog ypeudoi pirmn- 
kuj ir atliekant Mitinai pareigu gražina ra Hetayybėr HEklmnl tkel- 
Mimai Naujiem: platinimą vajui.

<AŪJD£MOS trfrtal Movi Ir kovoja Lietuvai tr paverti Ustrrli laifv^ 
aeidamoc fr nealdėdaMoa į aasdėrlui bu okupantui ar ji IftUo

NAUJIENOS palaiko viaai lietuviu demokratinei trupei, bendrai Initita- 
djai ir remia viaų lietuviu bendruodui darbui bei tikiluf.

NAUJIENOS atstoviu 1a tyliąją lietuviu daunnna Hali oaMmetimo. reto
rikos ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose gird Naujle- 
uas rrt mada. Lai ta mada tampa Jas prenumeruoti

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
delbdama platinimo y£Įu kreipiasi | visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvei ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalu renesMo.
KMNUOJA: Chlc*oo|« Ir Kanado|» metams — S30.00, putei me*v — HCJM, 

trims mėn. — $130, vienam men. S3.00, KHete 4AV rletose metams 
— $26.00, pvfo< metų — vienam m4n. — ŠUO. Užsieniui 

$31.00 metama. Susipažinimui aJunėlama savalty wmekamaL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, Ill. 60608

darbininko atlyginimas, kai jis 
per mėnesį gauna 500 rublių. 0 > j 
tai juk vidutiniškas darbininko 
uždarbis Rusijos imperijoje, įs
kaitant ir Lietuvą-

Sudiev, Varšuva
Varšuvoje šį kartą teko vi

sai trumpai pabuvoti: atvykus 
pernakvoti, o jau kitą rytą po 
pusryčių buvome pasirengę 
važiuoti į aerodromą ir lėk-] 
tuvu skristi į laisvąjį pasaulį.

Aš vis dar nebuvau susita
ręs su savo lėlėmis. Kol buvo, 
padarytas “biznis” juodojoje 

rinkoje, kol aš gavau zlotus, 
o paskui nuvykau j krautuvę 
sumokėti pinigus ir pasiimti 
savo pirkinį, tai jau visi bend 
rakeleiviai buvo susėdę į au
tobusą ir laukė manęs. Iš 
krautuvės beveik bėgte bėgau, 
ir tuoj su savo brangenybė
mis Įlipau į autobus^ kurį bu 
vo apspitusi didelė žmonių 
minia. Susirinkusieji linkėjo 
mums geriausios kloties ir 
siuntė bučkius. Kai kurių aky
se matėsi net ašaros, — nuliū
dimo ašaros, kad štai jie ne
gali taip laisvai, kaip mes, po 
pasaulį važinėtis, negali išt
rūkti iš tos nevalios, į kurią 
juos įklampino Maskva ir sa
viškiai komunistai.

štai jau ir. sulipome į lėktu
vą. Mūsų lagaminai šį kartą 
praėjo he jokios - inspekcij oš, 
— niekas nežiūrėjo, kas juo
se yra. Pagaliau,1 kokiasten 
ypatingas vertybės' gali’ iš ten 
išsivežti, o ypač amerikiečiai.

Kai lėktuvas pakilo', “mano 
sieloje tikrai buvo šventė”. 
Lyg koks slogutis nusirito. Ma 
tv’ti, ir kiti bendrakeleiviai pa
sijuto geriau, jų nuotaika žy
miai pagerėjo. Kai 'kurie už
sisakė sau skandinaviško koh-

— DaiL Telesforas Valius su
projektavo Pasaulio lietuvių oli
mpiados ženklą-stilizuotus Ge
dimino stulpus ir kamuolį. Žai
dynės bus 1978 m. liepos pra
džioje Toronto mieste. Tuo pat 
metu ten bus JAV ir Kanados 
lietuvių Dainų šventė ir LB sei-, 
mas.

— Ąžuolas Stelmokas, orkes 
tro vedėjas if akordeonistas iš 
Bridgeport© .apylinkės, įteikė 
Naujienų pikniko Laimės šąli-; 
keletą patrauklių prakštiškų do 
vanų, kurios teks laimingiems 
pikniko-dalyviams rugsėjo 11 d. 
Polonia Grove. Visi kviečiami 
dalyvauti. A Stelmokas dabar 
turi. įvairių virtuvės reikmenų 
bei indų atstovj’bę.

— Skaučių vadovės'ir skauti-- 
ninkės: Stefa. Gedgaudienė, Ire- 
n» Kerelienė; .Gilanda- Matonie- 
nė, Lilė-Milukienė ir Liuda-Ru- 
gienienė yra pirmosios lietuvės, 
baigusios aukštuosius skautavi-- 
mo kursus, : žinomus GilweUio; 
arba Miško ženkio vardais. Taip 
pat kursus baigė šie skautinin
kai:1 Jonas ’Alminas, Mykolas 
Banevičius,- !Af tanas7 Gudaitis, 
Jonas’ Llleikisi'iStasys Ilgūnas", 
Vidmantas- Rapsyš; Juozas 'ftaš- 
kys,:< kun.- Antanas” Saūlaitis ir; 
Vytautas Tarūta. ■ Ktirsų- iękfo-J 
rių bei patarėjų tarpe, buvo' Čes’ 
lovas Kiliulis, Romas* Jūkubaus

Q Siunčiu------------- dot Nujienų prenumental, lubtlieJinJo
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

f~| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai Ir be jokių įsipareigojimų.

YARDS IR VARDAS _________________________ _

1DRESA3

"Siuntė mane motinėlė...”
Rodos, vos tik spėjome 'ae

rodromą apleisti, o jau Var
šuva pasiliko tik atmintyje, — 
nė ženklo jos nebematėme. 
Artinomės prie tos upės, kuri 
net lietuvių dainoje yra mini
ma, būtent, “Siuntė mane mo
tinėlė į Dunojų vandenėlio”.

Ar taip tikrai buvo? Ar iš 
tiesų kadaise lietuviai prie 
Dunojaus gyveno ir jo vande
nį gėrė?

Atsakymą į tuos klausimus 
slepia tolimos, tolimos praei
ties dulkės^.
O mėlynasis Dunojus sau te

ka ramiai, kaip tekėjo 
šimtus ir tūkstančius 
Teka ir savo paslapčių 
duoda. Iš jo -nesužinosi,
tuviai kada praeityje prie jo 
krgntų gyveno ir jo vandenį 
gėrė, ar ne. .

(Bus daugiau)

— Dr. Laima Antanavičiūtė- 
Airthanėy iš Bostono, prieš 2 

metus baigusi Tufts universite
to Odontologijos mokyklą, atida 
rė dantų gydymo Įkabinėtą 2210 
Massachusette Ave, Cambridge, 
Mass. Ji yra baigusi lituanistinę 
mokyklą, dalyvavo jaunimo or
ganizacijose.

— Saulė GirdžiiHiaitė iš Ca- 
noga išvyko į Simi Valley, Cal. 
A. Paznėkas iŠ Marquette 
Parko apsigyveno Gage Parke. 
Brightonparkietis Juozas Gra
bauskas apsigyveno Marquette 
Parke. M. Stonie, Lawrence, 
Mass., grįžo iš vasaros atostogų, 
kurias praleido pas sūnų Hen
riką New Hamshire valstijoje.

— Sol. Ričardo Daunoro kon
certas Čikagoje buvo visapusiš- 
kąi sėkmingas. Rugsėjo 10 jis 
dainuos Detroite, rugsėjo 17 Ha
miltone, o sekančią dieną To

ronte. Paskutinis koncertas bus 
Los Angeles, Cal.

— Vida Sidrytė iš’ Streator, 
III:, baigusi humanitarinius 
mokslus magistrės laipsniu, mo 
ko anglų kalbą Vasario 16 gim
nazijoje.

— Dr. Antanas J. Gussen Gus
tainis, nors dar ligos vargina
mas, bet kaip visuomet geroje 
nuotaikoje lankėsi Naujienose, 
keldamas visiems gerą ūpą. Jis 
atvežė Naujienų pikniko Laimės 
šuliniui patrauklią dovaną, kuri 
teks laimingam pikniko daly
viui. Jis ir pats žadėjo a t vykti, į 
pikniką šį sekmadienį, rugsėjo 
11 d. Polonia Grove, prie 46-tos 
ir Archer Avė. Visi kviečiami 
dalyvauti.

— Illinois College of Pod!a- 
tric Medicine, 1001 No. Dear
born Št„ tikrins nemokamai ko
jų problemas, rugsėjo 12-16 d. 
nuo 10 ryto iki 6 vai. vak. Taip 
pat kviečiami tikrinti savo kojų 
jaučiamas problemas Daley Ma
ratono dalyviai: Maratonas bus 
rugsėjo 25 d. ' ' * '
; — .Ldietto ligoninė,. >ą<įmiių&-. 
truojama seselių, kazimieriečių, 
atidarys klinigą prie.61 Ct. ir Cer 
mak Rd. Cicero. Jr Bqrwyno gy-: 
vent o j am s. Ligoninės, adminis- 
tratorė , yra.. sės. ,M. Stefanija. 
Nuosprendžiu patenkintas Cice
ro miesto Sveikatos komisijo- 
nieriuš ir ligoninės patikėtinių 
tarybos narys dr. F. Kaunas. 
Atidarymas bus.rugsėjo 15 d.

— Lietuvių Opera pradeda sa
vo dainavimo sezoną rugsėjo 
mėn. 1.6 d., 8 vai. .Jaunimo Cen
tre. Paruošimo repeticijos nau
jos operos pasta tymui vyks 
kiekvieno penktadienio vakarą 
8 vai. antrame aukšte. Operos 
chorui, statant naują operą, rti- 
kąlinga naujų sopranų, altų, te
norų, baritonų ir bosų. Jei kas 
galėtų jame dainuoti, mielai pra 
šome atvykti minėto penktadie
nio vakarą į Jaunimo Centrą iri 
įsijungti į Operos chorą.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
^■Notary Public 

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

BUDRAITIS REALTY
, įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

PERKAMI GERI NAMAI
10 BUTU tvarkingas mūro namas. 

Apie $22,000 metiniu pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butų namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000.

BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisui didelis patogus, mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke. ■ '

7 KAMBARIU gražaus mūro, labai 
švarus bungalow* ir 2 auto mūro ga
ražas. Naujas šildymas, elektra. Arti 
Paramos. $24,400.

REAL ESTATE
REAL EStATE — OUT CF TOWN 

Nuosavybės — kitur
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

prieš 
metu, 

neiš* 
ar lie*

— Chicagos aukšt. lituanisti
kos mokykla pradės mokslo me
tus rugsėjo 10 d. 9 vai. ryto Jau
nimo centre. 10 vai. prasidės 
naujų mokinių registracija. Be 
egzaminų priimami baigę 8 pra
džios mokyklos skyrius. Kiti tu
rės laikyti egzaminus. Informa
cijas teikia mokyklos direkto
rius Juozas Masilionis vakarais 
tel. LU 5-2629. *

♦ Cicero. Tautos Dienos mi
nėjimas bus š. m. rugsėjų mėn. 
11 d. 11:30 v. ryto šv. Antano 
parapijos salėje, 1500 So. 49 Ct. 
Cicero. Reikšminga paskaita, 
meninė dalis ir vaišės.

Rengėjai JAV LB (R) 
Cicero Apylinkės valdyba

(Pr.)

♦ Muz. A. Jurgutis duoda pri
vačias pianino pamokas. Škam? 
binti tek 471-0985. (Pr.)

7234 Wert North Avenuu 
Elmwood Park, Illinois 60635

Area Coda 312 771-8200

ANN/, DOCHES
Lithuanian Representative

•> * - * X

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

62—SO M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
" Tiktai $98 pusmečiui autolrroHno 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
1501 W. 69tt» St., ChUego, III. <0629. — Tel. WA 5-2787 

UJJ So. Maleted Pt, Chloev*. 1(1. 40604. _ Tel. 2SA332S

— S.L.A.134-tos Moterų Kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, rugsėjo 10 d., 1:00 vai. p. p. 
pirmininkės Elenos čižąuskie- 
nės namuose, 7240 S. Spaulding, 
kadangi Chicago Savings patal
pos yra remontuojamos. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti.

Valdyba

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ •
MARUA NOREIKIENE

2608 West 8»th St. Chiaųro, DL 60629 • TeL WA 5-2787
OM.II* f*r** rOU«t jv.lrlv pcldgu

MAISTAS Ik RUROPOS SANDtLIV. 7 '

HELP WANTED — FEMALE 
Darblnlnkiy Reikia

REIKALINGA gero būdo darbšti 
namu šeimininkė 6 dienas savaitėje 
nuo vidudienio iki 4 vai. popiet. Ge
ras atlyginimas, rekomendacijos rei
kalingos, gera transportacija artimoje 
šiaurės apylinkėje. Reikia suprasti 
Ir kalbėti angliškai. Teirautis rytais 
anglistai. Tai,

We have an opening in our'ware
house for- a-competent, mature indi
vidual to pick, <dieck^ .pack & take 
phone orders. Warehouse experience 
and plus. Must speak,; react & write 
English/ Full time permanent posi
tion.- Good' benefits, convenient loop 
location. ’ V-

Phone for an appointment.
• Mr. George Curran

MeLENNON’S INC.
220 S. State St., Chicago^

427-8673

4645 Se. ASHLAND AVĖ. 
i :52M775

■ .
f.

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

T.i.L: REpublle 7-1941
■i.-....................... ... —>

MAINTENANCE MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry. > 
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems.'overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required. 
R. LAVIN & SONS, INC

3426 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

ELECTRICIAN
MAINTENANCE

For plant in heavy metals 
industry.

Steady employment with all 
company benefits.

MUST BE EXPERIENCED
MUST READ WRITE AND SPEAK 

ENGLISH. ’
R. LAVIN & SONS, INC.

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

AR JAU PASIDARfiTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomls formomis
Knyga su formomis gauna

ma ^Naujienų* administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legaliiko- 
mis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos1

- Notary Publle
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Skrieti m a i, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av». 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7*5980

BEST THINGS IN LIFE
Frank ZapcHs

GA 4-3654

ITATf f*tM

IMSUBAWCf

Stale Farm Life Insurance Company

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas 
/jpv vieninteli 
f fNlį Uetart kalhnlnką ST
^aLNORMANĄ 
>f)i(&LBURŠTEINĄ

(jataifos) ir 
677-8489

SKAITYK IR KITAM PATARK
11739 >H^ted St, Cht^c lU. SOSOsiĮ SKAITYTI ‘NAUJIENAS-

• — maujirmm, CMICA9O t, ILL.— Thursday, September s, 197J




