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Š. KORĖJA BIJO JAV KARO LAIVU i
SEOUL. — šiaurės Korėja kaltina Ameriką, kad ji didinanti 

susidariusią įtampą, prisiųsdama į Pietų Korėją karinius laivus 
bei oro pajėgas. Įtampa Korėjoje atsirado,-kai šiaurės Korėjos 

, kareiviai neutralioje zonoje kirviais ir kitais Įrankiais nužudė 
du Amerikos kariuomenės karininkus ir kitus tris kareivius su-, 
žeidė!

Pentagono pranešimu, penki 
Amerikos karo laivai ir lėktuv
nešis Midway iš Japonijoje 

esančių bazių plaukia į Pietų Ko
rėją. Pasak Japonijos piloto, 
vienas Sovietų karo laivas juos' 
seka.' 

šiaurės Korėjos vyriausybė, 
nors ir nelabai priimtinoje for
moje .pasistengė atsiprašyti 
Amerikos. Amerikos vyriausy
bė buvo atmetusi-tokį ” Š. Korė- 
kė- pirmadienį, kad jie papra- 
apgailestavimą^ bet vėliau pri-

< pažino tai teigiamu reiškiniu ir 
pareikalavo, kad abiejų šalių} Valstybių ambasadorius Fran-, 

cis Meloy.
Skubina Miki atsistatydinti
TOKIO. —-^Premjero pavaduo

tojas Takeo Fukuda, vyriausias 
premjero Takeo Miki konkuren
tas Japonijos valdančioje libe
ralų-’demoktatų partijoje, parei
kalavo,. kad Mikis .atsistatydintų 
visuotinų .rinkinių nelaukiant. 
“Nėra jokios' kitos galimybės . . ..
laimėti rinkimus kai tik naują ri? rinkikių sąjunga yra pasiūlu- 
vadovybę' sudarius”, pareiškė' į Prez- Fordui, kad jis turėtų su 
Fukuda.

Luna 24 parvežė dar 4 
mėnulio žemės

MASKVA. - 
agentūra Tass pranešė, kad kap
sulė Luna 24 grįžo iš mėnulio 
praeitą sekmadienį ir nusileido 
nužymėtoje vietoje. Kaip.-jau 
ahksčiau skelbta, Luna iškasė 
šešių su puse pėdų gilumo duobę 
mėnulio plutoje. Kiek t j iškase
nų Luna parsinešė, Tass nepra
nešė. - . . 2

taikos komisijos susitiktų, kur 
korėjiečiai turėtų garantuoti 
amerikiečių karių saugumą neu
tralioje, zonoje.

Baltųjų Rūmų spaudos sek
retorius pareiškė, kad prez. G. 
Fordas nori taikos, bet vienkart 
nori, kad korėjiečiai suprastų ir 
neabejotųAmerikostvirtu nu
sistatymu bei pasiryžimu.
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Libaniečiai ir dęrėdąmiesi mušasi
BEIRUTAS. — Amerikie

čiams diplomatams vizituojant i 
Libano prezidentą Suleimaną j 
Franjieh, pirmadienį Beiruto 
miesto centre mūšiai vėl prasi- 
dėjo. JAV diplomatų Roberto 
Houghtono ir Davido. Macko ap
silankymas pas prezidentą buvo 
pirmas nuo. birželio mėnesio, 
kuomet buvo užmuštas Jungt. į

%*®..

Amerikos mokslininkai ieško budy, kaip erdvėje pagauti saulės energiją ir per
duoti ją trumpomis bangomis Žemėn. Ėrdvėn iškelti satelitai galės kaupti saulės ener
giją,o vėliau-trumpomis bangomis perduoti ją į vieną dirbtuvę, i Pasibaigus'anglims 

ir aliejui, energijos klausimas bus nepaprastai opus. Manoma, kad paveikle paruos
tomis plokštelėmis satelitai galės kaupti energiją ir perduoti į pečius Žemėje,

Prez. Fordo-Carterio

WASHINGTONAS

I
— Mote-

Du buvo sužeisti, o kiti pasidavė 
'be didesnio pasipriešinimo

LUXOR, Egiptas. — Senojo Egipto sostinėje, Luxor aerodro
me, Egipto premjerui ir krašto apsaugos ministeriui vedant pa
sitarimus su 7 keleivinio lėktuvo grobikais, šeši Egipto kariuome
nės smogikai, persirengę aviacijos mechanikais, įžengė J. lėktuvą 
patikrinti šaldytuvų sistemos,. o kai priartėjo prie grobikų, tai 
du tuojau parmušė ant grindų ir atėmė iš jų rankose laikytus 
ginklus, kitus du gana sunkiai sužeidė, o likusieji trys grobikai, 
nusigandę šūvių ir griežtų smogikų įsakymų, rankas iškėlė ir 
pasidavė.

JAV ambasada
Maskvoj nedavė 

rusui “azylo”
MASKVA. — Jungtinių Vals

tybių ambasada atmetė Sovietų 
piliečio ruso prašymą, kurs pra
smukęs pro sovietų sargybos 
įbėgo į Ų. S. ambasadoriaus 
Walter J. StoesseI rezidenciją 
prašyti prieglaudos (asylum) tei 
šių.

Ambasadorius tuo metu buvo
savaitgaliui išvykęs į užmiesčio Naujas žemės drebėjimas Kinijoj 
“dačą”. Ruso, kurio pavardė 
nepaskelbta, prašymas buvo at
mestas ir-10 valandų ambasadoj 

' praleidęs rusas sutiko grįžti na
mo, bet vos pro vartus išėjęs 
buvo sovietų saugumo areštuo
tas.

Carteriu akis į akį TV debatus. 
Tai. turint omenyje, GOP rinki
mo komitetas tad ir stengiasi su
eiti Į sąlytį su demokratų parti-

- Sovietu žinių jos tokiu pat komitetu ir aptar-

Narkotikų agentams! Miestų vargšams 
tenisų aikštės

WASHINGTONAS. — Pie
tų Srities Tarybos atstovas Pe
ter Petkas pirmadienį pranešė 
Kongresui, kad milijonai dole
rių, skirtų miestų beturčių pa
dėties pagerinimo projektams 
yra sauvališkai sunaudojami to
kiems liuksusams kaip teniso

Išlaidi Amerikos
aviacija

WASHINGTONAS. — Ame
rikos’ kariuomenės aviacija yra 
išlaidi. Ji, nesiskaitydama su 
išlaidomis, pratybų metu daž
nai ore ištuština lėktuvų tan
kus, išliedama benziną,

Ulinojaus atstovas sako, kad 
vien tik pereitais metais Penta
gono aviacija be reikalo ore išlie
jusi 2.8 mil. galionų benzino, ku
ris kaštuoja 1 mil. dol.

Amerikos karinė aviacija tei
sinasi ir sako, jog ji išlieja į 
orą benziną tik būtinu atveju, 
kai lėktuvas sugenda ir reikia 
nusileisti ant lėktuvnešio denio, 
kai suserga lakūnas ir kai nu
sileidžiant lėktuvo svoris yra 
perdidelis.

Naujas, trečias iš eilės kelių 
dienų tarpe žemės drebėjimas 
kalnuotoje šiaurinės Kinijos da
lyje.praeitą pirmadienį vėl su
krėtė Kiniją. Drebėjimas buvo 
stiprus, pagal Richterio lentelę 
siekė 7.5, bet apie nuostolius nie
ko nepranešta, žemės smarkus 
sudrebėjimas su milžiniškomis 
jūros bangomis praėjusią savai* 
tę pietinėje Filipinų dalyje, kur 
žuvo 8,000 žmonių, skaitoma 
buvus žemės drebėjimo Kinijoje 
tęsiniu.

Illinojaus paroda
SPRINGFIėLD, BĮ. — Pa

skelbtos skaitlinės rodo, kad ap
simokėjusių už įėjimą į Illino
jaus žemė ūkio parodą buvo 430-, 
515, tai yra 6,413 mažiau kaip 
pernai, tačiau įskaitant įėjo
jusius be mokesčio, tas skaičius 
pakilo iki 712,947, tai yra 9,- 

daugiau kaip 1975 metais.939

šiltas
Saulė teka 6:08, leidžiasi 5:16

LEWIN —BANKO J 
PREZIDENTU

Exchange National Bankas 
praneša, kad banko prezidentu 
yra išrinktas Philip M. Lewin, 
pakeičiant buvusį prezidentą Ro
bert Ash Wallace.

ti debatų programą. -
Numatoma iš'viso turėti 4 

prez. Fordo ir Carterio tarpusa
vio politinius debatus. •
Carteris pats sau prieštarauja

WASHINGTONAS. — CBS 
TV programoje GOP partijos 
kandidatas į viceprezidentu? sen. 
Robert J. Dole pareiškė, kad de
mokratų partijos kandidatas į 
prezidentus Carteris pats prieš
tarauja. Jis tris kart keitė nuo
monę kalbėdamas apie teisę į 
darbą, du kart kalbant apie mo
kinių vežiojimą, du — apie abor
tus ir du kartus — kalbanttki- 
tais klausimais. - .■ r;

. Sen. Dole TV programos po
kalbyje save apibūdino tiltu tarp 
prez. Fordo ir buvusio gub. R; 
Reagano šalininkų.

Betty kritikuoja Nancy
NEW YORK. — Pasak Time 

žurnalo, prez. Fordo žmona Bet
ty kritikavo Nancy Reagan už 
tai. kad ji nesutinka su teisių 
priedu. Nancy, esą, lygių teisių 
įstatymo, priedą svarsto lyg tai 
būtų tuo paliesta jos pačios gy
venimas. Tačiau abi moterys 
sutinka, kad politikoje yra daug 
brutalumo.

Sirija karstys teroristus
DAMASKA. — Sirijos valdi

ninkai pirmadienį pranešė, kad 
ryšium su visa eile bombardavi
mų Damasko mieste yra areš
tuota keletas įtariamų teroristų, 
kurie bus teisiami karo lauko 
teisme ir “beveik tikrai” bus pa
karti. Spėjama, kad teisiamieji 
yra palestiniečiai. Palestiniečiai 
partizanai padeda Libano maho
metonams (kairiesiems) kovoti 
prieš krikščionis (deŠiniuoeiua) .

padidinti bausmes
WASHINGTONAS. — Du se

natoriai — Charles Percy (Ill.) 
ir Sam Nun (Georgia) pareiš
kė pirmadienį , kad jie papra- 
šys" Aukščiausią Teismą ir Tei
singumo Departamentą pagriež- 
tinti ir padidinti užstatus nusi
kaltusiem s narkotikų kontraban-
da, taip pat prašys peržiūrėti < aikščių statybai prie turtuoliu 

__v. i.j_________ i * v‘CJ'71 iii Parroi 9C niaFininn.visą užstatų politiką narkotikų 
bylose. Pats narkotikų kontro
lės administratorius Peter B. 
Bensinger pripažino, kad nuolai
dumas skiriant kaltinamiems 
narkotikų kontrabandistams už
status (bonds) ir nepastovumas 
skiriant bausmes tik sunkina vi
są narkotikų problemą. Bensin
ger pridūrė, kad 2,547 įtartų 
narkotikų šmugeliu, jau areš
tuotų ir apkaltintų, pabėgo su
mokėję nedideles užstatų sumas 
arba paleisti “garbės žodžiu”.

rezidencijų. Pernai 26 pietiniuo
se miestuose pravedus patikrini
mus nustatyta, kad milijonai mo
kesčių mokėtojų pinigų, numa
tytų sunaudoti kovai su miestų 
nuosmukiu ir neturtingų gyven
tojų miestuose sąlygoms page
rinti yra; flagrantiškai piktnau- 
dojami”. Petkas suminėjo kele
tą pavyzdžių, kur iš lūšnynų va
lymui skirtų lėšų buvo pasta
tyti prabangūs tennis komplek
sai, biznierių automobiliams ga
ražai ir t. p.

Juodukų streikai 
Pietų Afrikoje

P..TAHANESBL’RGER. — 
Afrikos karingai nusiteikę juo
džiai pakelbė trijų dienų visuo
tiną streiką; Juodžių vadai pa
reikalavo visų juodžių pasilikti 
namuose ir neiti j darbą, norint 
parodyti savo solidarumą ir įva
ryti baimės baltiesiems. Jhodie- 
ji P. Afrikoje viršija baltuo
sius santykiu 4:1.

Streiką paskelbusieji išplati-j 
no lapelius, grasant sudeginti! 
neklaužadų namus ir pritaikyti 
kitas bausmes. Grasomi Sowe
to vietovės juodžiai daugumoje 
pasiliko namuose, bet kitų vie
tovių, kaip Alexandra ir Tex- 
bisa, streikininkų nepaklauso. 
Tuo būdu streikininkai susilau
kė tik dalinio pasisekimo. Ta
čiau P. Afrikos geležinkeliai, 
ypač einą iš Soweto, pajuto 
streikininkų galią: vos nedide
lė dalis keleivių, koks 16%, te- 
važinėjo geležinkeliais streiko 
dienomis. “ .

j 122 drebėjimai Guadelupoje
POINTE-A-PITRE, Guadalou- 

pe. — Stiprus žemės drebėjimas,' 
trūkęs 11 minučių sukrėtė Pran
cūzija priklausančią Guadelupos 
salą Karaibų jūrose. Ugniakal- 
niui stebėti sargyba suskaičia
vo per praėjusį savaitgalį 122 
žemės sudrebėjimus. Nustatyta, 
kad tie drebėjimai dažnėja. Ne
paisant pavojų, valdžia leido 
evakuotiems. 72,000 gyventojų 
keletai valandų vykti į savo gy
venvietes pasiimti reikalingiau- 

j siu dalykų ir skubiai grįžti į 
i jiems saugią vietą.

WASHINGTONAS. — Westj 
Point Amerikos karininkų aka-- 
demijoje iki šiol veikė griežtos 
garbės taisyklės, kuriom, nusi
kaltus kadetai išmetami iš aka
demijos. šiais metais garbės 
nuostatams nusikalto 202 ka
detai, kai jie apgaulingu būdu 
norėjo išlaikyti elektros srityje 
egzaminus. Jie buvo pagauti ne
garbingai elgiantis. Jų 88 bu
vę pavaryti-iš Akademijos.

Amerikos senatoriams reika
laujant, į tą Point skandalą įsi
kišo gynybos sekrtorius. kurs pa
keitė garbės nuostatus ta pras
me, jog nusikaltę kadetai iš aka
demijos bus pavaryti arba su
spenduoti prašyti būti priimami 
atgal į akademiją.

Nesutaria plieno 
darbininkų unija 

Plieno darbininkų unijos vy
riausia galva L W. Abel ruošiasi 
netrukus pasitraukti į pensiją. 
Jis norėtų, kad jo vietą užimtų 
žmogus, kurs tęstų jo liniją. Bet 
unijos vyriausybėje nesutaria
ma ir dabar jau pradedama peš
tis dėl būsimos unijos preziden
to vietos.

Stipriausiai i tą vietą veržiasi, 
atrodo, lenkų kilmės Edward 
Sadlowski. Jis unijos suvažiavi
me. kuris Įvyks lapkričio mėne
syje Nevadoje, Las Vegas, 
stengsis išstatyti savo kandida
tūrą -į unijos prezidentus ir iš
bandyti savo Įtaką ir galią uni
jos narių tarpe.

Dauguma plieno darbininkų 
unijos narių nėra patenkinti, kai 
prez. Abel atsisakė nuo teisės 
streikuoti iš karto visoje Ame
rikos teritorijoje ir visose plie
no įmonėse. Dabar jie gali strei
kuoti tik.savo rajonuose atski
rai.

Talka krikščionims

- Principe egiptiečiai sutiko ten- 
i kinti tų 7 “grobikų” reikala- 
į vimus”. Egipto premjeras Sa- 
. lem telefonu kalbėjusi su grobi- 
kų vadu. Svarbiausia, grobi- 

. karas rūpėjo gauti benzino ke- 
. lionei iš Luxuro į Bengazi. Lėk- 
jtuvo kapitonas įtikino grobikus.
kad privalo nusileisti Luxur ae
rodrome ir gauti tolimesniam 
skridimui reikalingo benzino. 
Kai lėktuvas nuleido, tai paaiš- 

'kėjo, kad aerodrome jie netu
rėjo pakankamai benzino tokiam 
tolimam skridimui. Bet reikalas 
pasitaisė, kad į Luxur aerodro
mą atskrido premjeras ir kraš
to‘apsaūgoš ministeris Ganfasy. 
Jiedu įsakė atvežti į Luxur pa
kankamai benzino, kad lėktuvas 
galėtų išskristi. Tuo tarpu pra- 

'dėti' pasitarimai kitiems grobi
kų ir Egipto bendriems reika
lams.

Premjeras prašė grobikus ne
pakenkti keleiviams, atvyku- 
siems į Egiptą turizmo sumeti
mais. Grobikai, norėdami paro
dyti gerą valią, sutiko iš karšto 
ir geros ventiliacijos neturinčio 
lėktuvo, paleisti vyresnio am
žiaus moteris ir vaikus. Be to, 
jie pareikalavo, kad būtų išleis
ti trys Libijos piliečiai, sėdin
tieji Egipto kalėjimuose. Prem
jeras sutiko šitą reikalą tuo
jau svarstyti ir aptarti su vy
riausybe. Jeigu jis gautų prita
rimą. tai galėtų išleisti visus 
tris, kuriu vienas buvo nuteis
tas už bandymą nužudyti vieną 
šachą, atvykusi j Kairo.

Luxur mieste buvo nepapras
tai karšta diena. Sėdėti geros 
vėsinimo sistemos neturinčia- 
lėktuve buvo gana sunkui. Prem
jeras pasiūlė pasiųsti kelis avi
acijos mechanikus, kad patik
rintų ir sutaisytų visą lėktuvo 
vėsinimo sistema. Parodyta 
premjero gera valia, įsakymas 
atvežti gazoliną, atleido gro
bikų įtampą. Jie sutiko įsileis
ti mechanikus vėsintuvams su
tvarkyt. Vidun įžengė mecha
niškai persirengę smogikai, į dvi 
minutes nuginklavo visus 7 gro
bikus. Visi vyriausieji grobikai

Vienas pa-Sausrai Britanijoj galo nematyti
LONDONAS — Ministeris 

pirmininkas James Calaghan su
šaukė posėdžiui savo ministe- 
rius aptarti kas daryti, kad saus
rai nematyti galo, o dėl vandens 
stokos ne tik žemės ūkis, bet ir 
pramonė pradeda nukentėti. 
Daugelis dirbtuvių mažina dar
bus, o kai kurios užsidaro. To
kios sausros nėra užrekorduota 
nuo pat 1727 metu, kai Britani
ja pradėjo vesti oro permainų 
užrašus.. . ' »

BEIRUTAS. — Libano deši- . yra Libijos piliečiai. pe

niųjų (krikščionių) jėgos, Siri-1 reiškė, kad Libijos prezidentas 
jos armijai padedant, pradėjo j Chadafi 
ofenzyvą atimti iš kairiųjų mu-J 
sulmonų jų užimtą antrąjį didu
mu Libano miestą Tripolį. Ofen
zyvą pradėta sekmadienio nak
tį trimis frontais — iš rytų,’ 
pietų ir šiaurės. Palestiniečių 
pranešėjas pareiškė, kad kairių
jų palestiniečių Tripolio miestui

sumokėti• vnauaii prižadėjo sumokėti
• $250.000, jeigu jie atskraidins 
didįjį Egipto lėktuvą. Jie. pa
reiškė. kad priklauso naujai “re
voliucionierių grupei”, kuris va
dinasi Abdel Nasserio vardu.

Oficialūs pranešimai sako, 
kad keleivinis lėktuvas buvo pa
grotas palestiniečių, vykdančių

ginti pajėgos esančios tris kar-, IJbijos prezidento Chadafi įsa- 
tus mažesnės už puolančių krikš- kymus. Suimtieji bus atiduoti 
čionių jėgas ir padėtis esanti teismui. Nesužeistas nei vienas 
“rimta” bet ne beviltiška. keleivis.
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gi ausi a nukentėjo jūrininkai 
likę laivuose. Dalis jų buvo lik 
viduota ten pat laivuose, kiti

i; Tęsinys I
Map ypatingai malonu da

bar h \ lesu buvusį mūsų laivy-
no komodorą, jūrų kapitoną “ukankinti Leuingrado Jkaįėji- 
Brouių Krištopaitį prie mikro
fono — pasidalinti kai kuriais 
alsiunmmais iš anų laimingų’ 
ir nelaimingų Lietuvos jūriniu;
kų gyvenimo dienų. Prašau ka' 
pitoną Bronių Krištopaitį.

Br. Krištopaitis: Malonu ir 
man sutikti Lietuvos prekybos 
laivyno kūrimosi laikų spau
dos jūrinį bendradarbį ir prie 
telių Vladą Bakūną čia Pacifi- 
ko krantuose, ypačiai prie lie
tuviškos radijo valandėlės mi
krofono, kuri aplinkybė grąži
na atsiminimuose į tuos laikus, 
kai jis Klaipėdos radijofone ve
dė Lietuvos jūrininkų valan
dėlę, kurią neretai, toli nuo 
Lietuvos krantų, kartais net)mane aplenkė net dviem savai 
labai audringoje jūroje — kiek 
radiju bangos siekė — su rnalo 
nuniu klausydavome. Dabar, 
po tiek daug metų ir audrų, ti 
krai malonus susitikimas sve
timuose krantuose.

V. Bakūnas: kapitone, koks 
likimas ištiko mūsų 
Sovietų S-gai 
vus?

ii. Krislopųitis: kai sovietai 
okupavo Lietuvą — turėjime 
11 laivų, plaukiojusių po mū
sų trispalve. Lietuvos laivinin
kystė darė gražią pažangą ir 
mūsų laivų šeima sparčiai au
go. skaičiumi ir tonažu,' 
vystėsi sveikais ūkiniais 
grin dais. Užklupusi

muose ar išmirė badu. Tik vo* 
vienam — kitam pavyko pa
siekti Lietuvą, ar net ir pa
bėgti į Vakarus.

Laivų kapitonų likimą pra- 
' dėsiu nuo savęs: mano laivą 
“Kauną” 1939 metais nakties 
metu torpedavo vokiečių po- 
vandenis laivas U-57, pusiau- 
kelyje tarp Belgijos ir Anglijos 
— Šiaurės jūroje. Laivas nus
kendo, vienas įgulos narys žu
vo, kiti išsigelbėjome. Grįžus 
Lietuvon gavau paskyrimą per 
imti Amerikoje pirktą laivą 
“Trakai”, kuris būt tai turėjo 
atplaukti Norvegijon, bęt vo- ___ 
kiečiai okupuodami Norvegiją. rus; Marcinkus — plaukiojęs New Yorke, mėgino ir vienas- 

Australijos laivais —- ten mi- kitas įsijungė Amerikos laivy- 
rč širdies smūgiu, Domeika — no tarnyrbon. Mūsų jūriniai di- 
Venecueloje buvo nužudytas ploniai ir laipsniai, įgyti net 
vietinio darbininko, Šimkus , SuomijojeA čia, Amerikoje, ne 
dar tebeplaukioja Amerikos buvę pijpažint| įr viską rėikė- 
laivais. į okupanto . nagus pa- jo pradėti nuo* pradžios, pama 
tekęs Serapinas buvo sulikyi-^žu buriuoti pirmyn ir iš naujo 

Įduotas. Sliesofaitis, per birže-'Laikyti egzaminus — visai iš 
’kitam 

se, su šeima buvo išvežtas Si- kaip Šimkui,. Nutautui, Burbu- 
biran, po daug metų parali-: liui pavyko. Bet dauguma atvy 

i žinotas grįžo ’Lieįuypn, dabar kę čia su šeimomis ir apsigy- 
i gyvena Biržuose. Ąj?e Monke- .venę toli nuo jūros — kaip ir 
vičių kursuoja gandai, kad ki- ąš pats, patekęs į Pensyivanijos 
ta pavarde tebeplaukioja Kas-;L užkampį,, nesirįžo palikti šei- 
pijos jūroje. Tiek galėčiau pa- mas svetimoje aplinkoje ir iš 

^an^as4sakyti labai trumpai apie mū-Įnaujo leistis į^jūrinę aVamtių- 
ispne-isij buvusius laivų vadus — į:ą-‘;rą. Buve^likusi vienintelė ąt

, pitonus. Visi mūsų laivai žu- ternątyva —-^ijungti į sėslų'tą. Laisvės metais jau pakah-. 
Pagaliau vienam pažįstamam ivo karo audroję. ; > .!gyvenimą ir rūpintisšeima sų

V. Bakūnas: Po kar.o, daug mažais /vaikučiais, 
kvalifikuotų Lietuvos jūrinin- t, , . . „ ;-.»- V; Bakūnas: okupuotos Liekų, kaip ir Tamsta, atsidūrė. , , . , ....v . .. . , ,. . tuvos spaudoje nuvo rasvta irišeivijoje. daugelis pasiekei^, ■jU.-wU .. . ... • i- teberašoma apie r-taip vadina-Ameriką, bet tik vos vienas-ki- •_ • . .T.ix -. . . .. • mą dabartines Lietuvos laivv-tas ėmėsi jurmes profesijos., ■ '■ ■ '
Kuo tai pateisinti? ■ . ;

B. Krištopaitis; Apsigyvenę 
dau-ikai kam pavyko pasiekti V aka; arčiau uostų, kaip, pavyzdžiui,

Europcs šunis apniko pasiutimo liga. Anglai bijo, kad liga nepersimestu į brity 
salas. Jie išgalvojo antsnuki, apsaugojantį šunis nuo pasiutimo bacilą. Antsnukiu ga
mintojas taps turtingu žmogumi. Kiekvieną 'savaitę jis parduoda po 25,000 antsnu
kiu. Šuny savininkai stengiasi galimai greičiau įsigyti paveiksle matoięus plastinius 
antsnukius.

tėm. Gavau kitą paskyrimą — 
perimti laivą “Marijampolė”
— kuris plaukė jau po radona 
okupanto vėliava, čia ir pra
sidėjo okupanto replių pajuti
mas: kiekvieną kartą atplau
kus iš užsienio! tuoj prasideda:

.v niLxoU laivyną,!'° na^tin^a^ tampymai niUs išvežimus, buvo atęstogo- visko.

..." , * i ir tardvmai, neaplenkiant iri Lietuvą okupa-l ■ , . .i manes, kai reikėdavo aiskin- 
j tis, kad dar nesame užsienio
šnipai. Jūrą mėgau ramią, bet; 
būnant tarp raudonųjų svajo
jau apie audringas Pietų Ame 
rikos Cap Hemo sritis. Leng
viau pernešti fizines

.negu dvasini, žmogaus išprie- nes ® - °
I vartavima.pą-r

sovietinėj
okupacija suniekė kaip mūsų Rygos gydytojui padedant — 
tautos gyvenimą — taip ir mus tariamais 
išėjusius į jūrą.

Jūrinėje tarnyboje tada jau;iš pąraudonusios jūrinės tarny-
turėjome apie 150 vyrų, kurie j bos. ir apsigyventi Palangoje, 
sau duoną pelnėsi jūroje ir tuo j kur. laimingai sulaukiau vokie 
pačiu atpuolė niūsų valiutos! ėių-rusų karo.
išmokėjimai už patarnavimus; Iš mūsų laivyno kapitonų
svetimiems. Kilus karui

sveikatos sumeti
mais pavydo pąsiliuosųoti jau

unenca is the place that is made 
jut of dreams. Arid, UB. Savings 
3ouds have been helping to make 
nappy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
<ix years. That means your Arnams 
an come true faster than ever before.

You can buy sliares in your parti- 
mlar dream by joining the Payroll

i Savings Plan where you work, or Vw • 
Bend-a-Month plan where yc;u bunk

Before you know j£ your A u>aric n 
xvill be a reality.

maturity < 5 years, M months £.4*7 the ' 
yw), Boddrv* if Jnec. atoūn, e
destroyed. When t*xy can be cashed ♦ 
at yenf hank. InterrM >• nnf wnbieet to *J»*a

C It America

Tik vienam

na. Ką Tamstos kapitone požiū 
riu, dabar reiškią Lietųyęs lai
vynas? ' - «t .

B. Krištopaitis e tųpos 
spauda dįjjąF^kjjin^tą tik pro 
pagimdai ir melui skelbti. Nors

tęjamas melas virstą tiesia, tai 
Šiuo ąfvejų — lietųviąj karto
jamas melas vis tiek palieka

- melu. Gali tam patikėti tik 
■koks svetimtautis,, nepažino,da 
mas tikrosios padėties.. Mūsų 

į požiūriu visa tai tarnauja-tik 
raudonosios Rusijos -intere- 

vSams. Rusijai nesvarbu primes 
ti laivui lietuvišką.vardą —jai 
.svarbu, kad nužemintas ver
gas didintų Rusijos ūkinius re 
šursus. Kol vėjas laivė gale tąr 
šo rusų raudoną vėliavą ir lai

je paskęndus — ta mintis pa
ltai dota dabar jau turbūt vi
siems laikams.

V. Bakūnas. Jūrininkystė, 
mūsų tautai šimtmečiais buvu
siai nustumtai nuo jūros, tebė
ra beveik svetima profesija. 
Dėlto ir dabar, net čia Ameri
koje, lietuvis abejingai žiūri į 
vandenynus. Ką -Tamsta, kaip 
senas lietuvis jūrininkas, tuo 
reikalu-galėtum pasakyti Ame 
likos lietuvių jaunimui?

B. Krištopaitis: taip, nors 
Lietuva ošiančioinis pušimis ir 

^Birutės kalnu remiasi į Bal
’d jos j ūrą, mes vistiek likome 
kontinentalios galvosenos tau-

Keliones įspūdžiai tarp laiko
KAZYS KARUŽA

j šeštadienio popietę važiuojame pas p. J. Serapinai- ■ 
tę vaišėms: p. Kubilienė, jos sūnus Juozas ir aš. Važia
vome autobusu apie 20 minučių. Privažiavome reziden
cijų rajoną. Labai graži aplinkuma, nes visos sodybos 
apsuptos dekarareinių medžių. Tai yra gražus išdėstymas 
ir nesugrūsta vienoje vietoje. Rodos, keliautum Gubše- 
lio miškais pas panelę Uršulę Oškuraitytę, kuri gyveno 
šalia Stirniškių miško. Ten keliaudavo daugelis jauni
mo, nes gražūs miškai, kur vykdavo puikios gegužinės... 
0 jaunimo prisirinkdavo tiek daug, kad .suplaukdavo 
apie, dešimts kaimu, kurie supdavo plačią 
miško apylinkę.

Privažiuojame sustojimo vietą ir išlipame iš auto 
buso, bet dar reikėjo eiti gerą galą gatve, kol pasiekė
me vargonininkės p. Serapinaitės sodybą. Juozas ir Ona 
Kubiliai pasakoja man ir dar pridėdami sako

— Žiūrėk, Kazimierai, šie namai yra nuosavybė p. 
Serapinaitės. Retas turi lietuvis tokią gražią reziden
ciją Škotijoje.

Namas baltai dažytas, dviejų aukštų, kurį supa me
džiai. Einame artyn, lyg prie Tiškevičiaus rūmų Palan
goje. Lipame laiptais aukštyn su Kubiliene. Taip kopė
me] antrą aukštą. Pasitinką mus p. Serapinaitė. Gra
žiai dekuruotas namo vidus. Kambariai dideM, aukšti. 
Mes atvykome pirmieji svečiai.Vėliau pradėjo rinktis 
daugiau žmonių: F. Radžiai, Vera Radžius, A. Bendery- 
tė, V. Ą. Nevulis ir kt. Paskutinis atėjo prel. Juozas Gu
tauskas. Jis sveikino mane ir pasakė gražią kalbą. r ' 
'., — Sveikas, mielas p. Karuža. Aš’ noriu įteikti dovanė
lių Jums. Keliaujate jūs po pasaulį. Imkite vieną- stipres
nės “jeigu bus liūdną antt dūsios kelionėje, arba jei bus 
nuobodu važiuojant traukiniais, skaitykite šią. knygą :.Tū- r 
katantis šypsnių (Pr. Alšėnas) ir trečią — dovaną-mano 
trys praeities nuotraukos, kur viena lietuvių choras 
bažnyčioje, antra su tautiniais rūbais Škotijos lietuviu- * 
kai ir trečia prel. J: Gutauskas Alpėse. j '

Sujaudino mane šios prel. J. Gutausko dovanos. .Pa
mačiau jo nuoširdumą ir artimo meilę, šios dovanos .pri
mins man visuomet prel. J. -Gutauską. ' .

Tuojau šeimininkė prašė visus sėstis prie vaišių Sta
lo. Sukalbėjo maldą prel. Gutauskas. Vaišių metu jis pa
prašė visus susirinkusius sugiedoti. Ilgiausių ^etų'^Ka- 
ružos garbei. ' / t . v

Aš sėdžiu kaip krienas, o škotai — lietuviai traukia 
Ilgiausių. Metų. Galvoju, koki nuoširdūs tie lietuviai ško
tai, kurie nėra matę Lietuvos, bet dainuoja ir kalba gra-

kainai turėjome į j ūrą besiver
žiančio jaunimo, kurio nevie
nas palikęs žagrę arimuose ke
liavo. į nuosavą Klaipėdos uos
tą ieškoti pelningesnio darbo 
lietuviškuose laivuose.

Amerikos laivuose jūrinin
kai yra geriausiai medžiaginiai 
aprūpinti, jie raižo visus van
denynus-. Sveikai išaugusiam 
jaunuoliui tai tirikamiausia sri 
tis surasti, savo pašaukimą šio yei-uyiąi sko-
J e profesijoje. Linkėčiau mūsų nei a inatę Lietuvos, bet dainuoja irkalba gra-
iietnvij&grn jaunimui, ypačiai žia.- lietuviškai. Tai yrą grynas nuopelnas tėvų ir. prel. 
jūrų skautu eilėse išaugusiam^ J. Gutausko, kuns įen su jais darbuojasi virš .40 metų, 
pasukti savo gyvenimo vairą . Vėliau pasakė nuoširdžią ir jąąįrią kąlįą prel. Gu- 
U išeiti į plačiuosius I tapskas mano adresu. Net sujaudino mane iki ašarų. Pa-

sirodė man ir mano širdyje, kad jie yra visai mano bro
liai ir sesės škotai lietuviai. Ir neapsirikau.

Po to paprašiau tarti padėkos žodelį- už dovanas pre
latui, susirinkusiems mano garbei svečiams ir-vyriausiai _ 
tos puotos kaltjninkęi p. J. Serapmaitei. Net ir man'kal
bant riedėjo ašaros per skruostus, nes ten mano gimtasis 
kraštas ir škotai lietuviai. Priminiau aš jiems, kad dar 
trečią kartą sugrįšiu į savo gimtąjį kraš.tą ir. aplankysiu 
čia esančius škotus Hetuyius. Gląsgoyr’e. Tąip pat pakylė
čiau juos visus aplankyti mane J. A. V. Kalifornijoje Los 
Angeles mieste ir b,ūti ipaųo šeimos svečiais. . ‘ •

Kiek vėliau visi įsilinksmino prie vaišių stalo. Pra
dėjo dainuoti ir tokias senoviškas liaudies dainas,, kad 
aš iš viso nesu jų girdėjęs būdamas vaiku Lietuvoje. Gąj- 
ypju, kad šias liaudies dainas atvežė senieji lietuviai imi
grantai į Angliją, kurias jie naudoja dabar visuose suėji
muose. Jie traukia dainas, lyg -vestuvių puotoję' Lietuvo
je. Nors jie visi gimę ir augę Škotijoje, bet gražiai ir lais
vai kalba lietuviškai, o tuo tarpu mūsų vaikai Amerikoje 
maišo lietuvių kalbą su anglų. Tokiu būdu gali didžiuo
tis Škotijos lietuviai, kad jų tėvai, būdami bęmokslįąi, 
išmokė savo vaikus gimtosios kalbos. Jie pažįsta Lietu
vos geografiją, nepriklausomos Lietuvos santvarką, isto
riją ir dabartinę okupanto priespaudą. Bendrai pasakius, 
jie seka visą pasaulinę politiką, ekonomiją ir svarbiau
sia, jie kovoja prieš Lietuvės okupantą,. kuris uždėjus 
geležinius pančitis naikina Lietuvą.

Praleidę linksmai keletą valandų vaišingoje p. J. Se- 
rapinaitės namų pastogėje, pirmas išėjo namo prel. J. 
Gutauskas, o vėliau ir męs skirstėmės. Padėkojome už 
gražias vaišes p. Serapinaitei., Mus pąrvežė naipo su sa
vo automobiliu p. Nevulis. Bet prieš jšvykstant, dar ma
ne užkvietė ir kitus sekmadieniui našliuke Vera Radžiųs 
6 vai. vakaro. ' ’ < ’ . j

Sekmadienio rytą vykome Šv. Mišioms į Kolumbo 
------ - "i bažnyčią, kurias atnašavo prel. J. Gutauskas. Daugiau-

«. ĄVZJJU V Jb> < ■ — M v KT* X ’ J F '

kių lordai jį norėjo sutikti irfW dalyvavo šv. Mišįose škotai, giriai, ir. maža dalis lie- 
1 tuvių. Po šv. Mišių nuvykau atsisveikinti į žakristiją prel. 
Gutauską, kuris net pabučiavo mane ir palinkėjo laimih-

horizontūs — kur aukštas dari 
gus gaubia vandenynus, kur 
gėrimasi melsvais vandenimis 
ir išgyvenus šiurpią audrą — 
tariama padėka Aukščiausia
jam už suteiktą patyrimą.

V. Bakūnas: Dėkoju jūrų ka 
pitonui Broniui Krištopaičiui 
už pokalbį.

O V X UOLI IdUUUUd VCUKXXJ. JLA X<XJ. - - -

vo vardas išrašytas kirilicomis j OS dv*ąsiškij a Čikagoj
— tas laivynas niekada nebus 
lietuviškas. Kai jūroje art uos 
te sutiksime laivą po Lietuvos 
trispalve ir lietuviškai išskai
tomu vardu — tik tada bus Lie 
tuyos laivynas. Bet įki at- 
rodo, reikės gerokai palaukti

V. Bakūnas: Tamšta, esu 
tikras, a lydžiai, seki j ūrinį gy-

' venimą okupuotoje Lietuvoje. 
Kokioje, būklėje dabar ten yra 
lietuvis jūrininkas? •

B. Krištopaįtis: rašoma ir 
kalbama apie Klaipėdos uosto-- 
patobulinimą ir išplėtimu- Pris 
kaičiuojama daugybė laivų su 

.didėtiu tonažu. Bet nesakoma 

.— kad visa tai yna pajungta 
raudonosios imperiją^ reika
lams. Kaip lietuvis' ūkininkas,

I ląip ir lietuvis jūrininkas £uų 
kįą.i gali kur pasiręjkšti. Jei 
IjįcUiyis ten pakilsią iki kąpito 
OQ laipsnių, tai jo- užpakalyje 
vistiek stovi koks nors ktijhą-l 
kas ar mongolas ir seka kiek
vieną jo žingsnį.

V. Bakūnas: po - karo, čia 
Į Amerikoje, kai kuriuose slųo- 
gsniuose buvo keliama rąiųtis 
paleisti į plačiuosius vandenis 
prekybinį laivą po Lietuvos tris 
palvo. Kuo tas viskas baigėsi?

Ti. Krito opaitis: lai buvo jū- 
’ rtnės minties idealistų labai 

g?a žtis~rifcdtffriko je 
! užpirktam laivui “Trakai?, čia 
! pat nesumokėtų sąskaitų Jūro-

’ Lenkijos kardinolas - Karol 
AVojtyla ir 15 kitų Lenkijos 
dvasiškių rugpjūčio 20 atsira
do' Čikagoje. Jie buvo priimti 
lenkų kilmės amerikiečių pas
veikinti paties Čikagos mero. 
Lenkijos . dvasiškija atvyko į 
Čikagą iš Filadelfijos, kur ji 
dalvvavo eucharistiniame ka
talikų kongrese.

Čikagoje Lenkijos dvasiškiai 
priėmimo metu sugiedojo kar
tu su juos priėmusiais lenkais 
giesmę “Lenkiją nežus iki mes 
būsime gyvi”;

Lenkijos kardinolas pasakė, 
kad nežiūrint komunistų valdy 
ujo, Bažnyčia Lenkijoje u e tik 
gyva yra, bet ji kovoja dvasi
ne kova.

♦ Samuel Mulford is East- 
hampton New Yorko valstijoj 
nuvyko j Angliją su skundu 
prieš karališkąjį gubernatorių. 
Lordų rūmai nenorėjo jį pri
imti, bet jis atkreipė į save ic 
savo skundą dėmesį, sugauda- 
mas du kišenvagius Londone. 
Jis į savo kišenę įsiuvo meške
riojimo kabliukus. Po šių įvy

pakvietė į savo rūmus.

.♦ ša dožai kilties moterys Pa-‘gos kelionės po Europa, ir sveikam sugrįžti į Kalifor- 
kfstane- dėvi -kelnes tik viena' .. 'S * . r; '---.io., . nna. ■ ‘ ’ - ■kartą- gyvenime — per* savo ’ *
vestuves. (Bus daugiau)
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Atsisveikino Mikaliną Baronienę
Praeitą šeštadienį, rugp. 21 

dieną, čikagiečiai atsisveikino 
visuomenės veikėją, ilgametę 
Chicagos Diętu.Tarybos narę 
SLA darbuotoją ir visos eilės ki 
tų organizacijų veiklią dalyvę 
Mikaliną Baronienę.

Josios žentas Antanas Vai
vada ir duktė Milda, Baronie
nes antradienio rvtą išsiveža į . ,. „.. , T- i • įganizuoti F. vVasningtoną. Ji planuoja gy-t 
venti pas Vaivadus-. '

Baronienė atvyko į Chicagą! 
dar prieš Pirmąjį Pasaulinį 
Karą. Ji yra gimusi Lietuvoje, 
Švenčionių aps., Tverečiaus 
vis., Pivorių kaime. Chicagoje 
ji susipažino su Kaziu Baronu, 
su juo susituokęs ir užaugino 
dvi dukras. Milda ištekėjo už 
Antano Vaivados, o jaunesnio-f 
ji, Lillian, ištekėjo už Vito Po-| 
vilaičio. Povilaičiai gyvena 
Floridoje, bet jie taip pat bu-! 
vo atvykę į Chicago. Kartu su. 
jais atvažiavo ir jų sūnus, ru
dabarzdis Dovydas.

Kazys Baronas ilgus melus 
dirbo Naujienų redakcijoje. 
Jis buvo Naujienų steigėjas, o 
vėliau buvo pirmo puslapio, 
vietos žinių ir šiaip įvairių ra
šinių vertėjas ir paruošėjas. 
Baronas mokėjo gana gera lie
tuvių kalbos ir galėjo gražiai 
išversti žinias iš kitų kalbų.

Baronai nusipirko '. medinį 
namą prietinėje Chicagoje, 
Marshfield gatvėje, visai neto
li Ashland Avenue. Namas bu
vo dviejų aukštų, turėjo vietos 
lovoms pastatyti. Buvo nedi
delis rūsys, t ■ . ’

Bet gražiausia, kad Baronų

gyvenimą. Milda, baigusi mo
kyklą ir pramokusi mašinraš
čio, dirbo Naujienų raštinėje. 
Ji tvarkė* prenumeratas, priimi 
nėjo perlaidas, aptarnaudavo 
atėjusius kostiumerius ir par
davinėjo knygas. Naujienose 
ji susipažino su Antanu Vaiva 
da. kuris vienu melu tvarkė vie 
tos žinias, o vėliau padėjo oi- 

Vaitkaus skri-

j ėiai aprašinėjo visą Vaitkaus 
skridinio pasiruošimą ir patį 

Jšskridimą. Praeitais metais jis 
čikagiečiams paskaitė nepapras 
tai įdomią paskaitą apie Vait
kų ir lietuvių pastangas tam 
skridimui suruošti.

Antanas Vaivada tarnavo 
[ Amerikos kariuomenėje ir pa- 
i dėjo Vokietijon patekusiems 
i lietuviams.
I Dabartiniu
i shingtone.

A’aivadų

pasiekti Ameriką, 
metu dirba W.a-

atsisveikinti buvo
atvykusi ilgametė šeimos drau 
gė Juzė Gulbinienė su dukra 
ir labai sena Baronien’ės drau^ 
g’ė Elena Buchinskienė su dūk. , 
ra. Atvyko jos atsisveikinti jau 
nų dienų draugė Nastė Valan- 
čienė. Visoms joms Baronų na 
mas yra gerai pažįstamas, nes 
ne vieną kartų" jos yra buvu
sios pas Baronus, kai Kazys 
dar nesirgo ir buvo gyvas. Jos 
dažnai atvykdavo pas Baro
nienę, kai josios vyras mirė.

Į atsisveikinimą atvyko Aly-

sukurtas V-jai Lietusių tauti
nių šokių šventei paminėti idu- 
mus ženklas. Turinyje filateli
jos ir jai artimų sričių susido
mėjimą kelianti straipsniui.

— Jau iškeliavo į platųjį pa
saulį ir išiaui'ės Anglijos Lietu
vių Biuletenis Nr. 29. Jį leidžia 
Manchesterio Lietuvių Kultūri
nis Ratelis. Redaguoja D. Dai- 
nauskas ir S. Lauruvėnas. lx-i-, 
dimu rūpinasi kun. V. Kumai- 
tis ir L. Pūras. Turinyje plati 
to rajono lietuviškos veiklos 
kronika, filatelija ir kita aktu
ali medžiaga.

Londone mirė Uršulė Bu- 
rinskienė, 73 m, amžiaus. Ve
lionė buvo kilusi iš Vilkaviškio 
miesto. Palaidota šv. Patriko 
kapinėse rugpjūčio 13 d.

— J. Kubilskis baigė Glas- 
gowo universitetą. Jį sveikina 
Škotijos lietuviai ir linki sėk
mingos ateities.

— Škotijoje mirė Vincas Šal- 
čiūnas, 85 m. amžiaus, Albinas 

• Jaruševičius, 90 m. amžiaus, 
Eduardas MaČiolcas, 51 m. am
žiaus ir Uršulė Stalioraitienė, 
91 m. amžiaus.

— Rugpjūčio 18 d. buvo su
ruoštos Londono tautinių šo
kių grupės išleistuvės į Tauti
nių šokių šventę Amerikoje.Tos 
dienos vakare kun. K.A. Matu
laitis atlaikė pamaldas ir pasa
kė tolimai kelionei sustiprinan
tį pamokslą. Atsisveikinimas su 
išvykstančiais vyko bažnytinėje 
svetainėje. Atsisveikinimo žo
dį tarė J. Babilius ir įteikė vė
liavą, su kuria grupė dalyvaus 
Tautinių šokių šventėje. Kelio
nės reikšmę apibudino S. Kas
paras ir buvęs tautinių šokių 
grupės vadovas J. Alkis. Vi
siems rėmėjams ir išleistuvių 
dalybiams padėkojo V. Jurie
nė. Atsisveikintinti buvo prisi
rinkusi pilna svetainė tautie
čiu.

— Rugpiūčio 19 d. Londono 
nis buvo kilęs iš Aukštaitijos, | tautinių šokių grupė, vadovau- 
Kamajų apylinkės.

—Jau pasirodė šių metų “Šal
tinio” trečias numeris. Jo turi
nyje popiežiaus Pauliaus VI lai 
škas vysk, J. Matulaičiui - La
bukui. Kun. S. Matulio tęsinys 
Bažnytinės provincijos įsteigi 
mo 50 m. sukakčiai paminėti. 
Kun.J. Steponaičio atsiminimai 
apie Anglijos lietuvius. Vysk, 
A. Deksnio vizitas Anglijoje. 
Smulki kronika ir gausios vei
klos Iliustracijos.

— Londone keletą’dienų svi 
čiavosi- kun. J. Vaišnora. Ba; 
nyčios svetainėje padarė pram 
Šimą apie arkivysk. J, Matula 
čio šventumo bylos eigą ir p: 
lietė kitus lietuviškos veiklc 
reikalus. Aplankė lietuvių skai 
tų stovyklą ir kitus lietuviško 
veiklos centrus.

— Jau pasiekė Angliją Chi 
cagos Lietuvių Filatelistų Dra 
gijos “Lietuva” skoningai išlei 

Istas filatelistinis biuletenis. J 
(Bus daugiau) viršelį puošia dail. A. Beleško

Šokanti indu deivė Šyvą

Anglijos naujienos
— Anglija išleido seriją suve 

nyrinių pašto ženklų. Juose pa
vaizduotos Anglijos kultūrinės 
tradicijos.

, —Rugsėjo 18 d. Londono Lie-
kolas Page, ilgus metus dirbęs .tuvių Moterų Sambūris “Dsii- 
Naujienų spaustuvėje, laužęs . nava” ruošia tradicinį turgelį.Naujienų spaustuvėje, laužęs lnava” • -
puslapjus. Kantu su Pagė atyy Moterys prašo šį turgelį parem- 
ko jo duktė, žentas ir brolis.’y aukomis. Pelnas skiriamas į

sodyba "turėjo du sklypus. Antį Mike Page- gerai jaučiasi, tik'.
turi bėdos su kojomis. Jos yra 

>, to neat
laiko. Savo laiku jis turėjo bė 
dos su plaučiais ir skilvio žaiz
domis, bet dabar visa tai pasi
taisė, jis jaučiasi gerai, jeigu 
neskaityti kairiosios kojos,'ku
ria turi pasiramstyti stipria 
lazda.

Page teiravosi pačiomis Nau 
jienomis, josios darbininkais. 
Jis buvo nustebęs, kad vienas 
darbininkas, užsidirbęs gerą 
algą, pradėjo Naujienoms ken, 
kti ir pranašavo joms galą. Jis 
nesupranta, kad be Naujienų

vieno buvo pastatytas platusp 
namas, o antrame augo keli di gerokai, nusilpusios.
deli medžiai, didokas skaičius 
vaismedžių ir krūmų. O gėlių 
pas Baronus buvo įvairiausių, 
pradedant lietuviškom rūtom, 
gvaizdikais ir pinavijais ir bai
giant gražiausiais Amerikos bi
jūnais.

Baronai visą laika mėgo 
žmones. Senais laikais, kai lie 
tuviai buvo -labiau pasiskirstę 
politinėm grupėm, tai pas 
Baronus visuomet prieidavo 
įvairiausių politikų. Jie susės
davo po medžiais ir spręsdavo 
ne tik lietuvių, bet Amerikos Amerikos lietuviams būtų la
ir Lietuvos problemas. Baronie bai sunku dirbti bet kokię vi
ne buvo gerta šeimininkė, tai suomeninį lietuvišką darbą ir 
atvykusius piknikautojus ska- būti naudingais Lietuvai. Jo 
,niai pavaišindavo. brolis džiaugėsi, kad žilo plau
.Baronų vaikai taip pat įsi- ko sulaukęs Gudelis atėjo be 
traukę į i visuomeninį lietuvių lazdos, nors kiti jau skleidžia

LIETUVOS VARDO KILMĖ
' Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be*, 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas. ■

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psL knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:. .
y NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, DL 60608.

gandus, kad jis tiktai su lazda 
vaikščioja.

Atsisveikinti buvo atvažiavu 
si Naujienų administratorė ir 
Chicagos Lietuvių Tarybos pir 
mininkė Kristina Austin. Ji pa 
dėkojo Baronienei už darbą 
Chicagos Lietuvių Taryboje ir 
socialistų demokratų atsovavi- 
r•: j • .. . •• J .. .-

Ranką Baronienei ir Vaiya- 
dams šiltai paspaude Kostas 
Augustas, ilgus metus dirbęs 
kartu su Kaziu Baronu Naujie 
nu redakcijoje ir visą laiką 
draugavęs su Baronais.

Buvo atvykęs -ilgametis Vai
vadų . draugas inž. Edmundas 
Jasiūnas su žmona, abu .Vaka
rų Chicagos gyventojai, Baro
nų draugai in Pirmyn choro 
dainininkai Elenora ir George 
Mileriai, A. Baer šeima su vai 
kais, Genovaitė Giedraitienė, 
Baronus gerai pažinusi ir su 
jais dirbusi, socialdemokratų 
pirmininkas J. Skorubskas.su 
žmona ir daugelis kitų Chica
gos ir jos apylinkių veikėjų ir 
asmeniškų Baronų draugų.

nelaimę patekusių tautiečių šal 
pai.

— Bradford© Vyčių klubo na 
rių susirinkime buvo pademon
struota spalvotas garsinis filmas 
Jį paruošė Manchesterio lietu
vių Filmo ir Radijo mėgėjai. 
Filmuotojas J. Verbickas, o gar 
so technikas J. Padvoiskis. Me
džiagą tvarko ir administruoja 
K. Steponavičius. Filmo turi
nys pavaizduoja praeities ir da 
barties lietuviška veikla.

— Londone mirė Kazimieras į 
Mažylis, gimęs 1918 m. Velio-'

jama V. Jurienės ir P. Senku
vienės pasiruošė išvykai. Nuo 
lietuvių * bažnyčios kelioninis 
autobusas išvykstančius nuve
žė į Gatwick aerodromą. Viso 
išvažiavo '28 asmenys. Ir šią 
dieną londoniečių būrelis susi
rinko atsisveikinti su savo šo
kėjais ir jiems palinkėti lai
mingos kelionės.

Suvažiavimas ir Tautos šventės minėjimas
iHihjįHiuti kviečiauti 

visi ĮjetuvM

! mo tarybos sekretorę A. Rep
šienę. kuri visados skuba, už
imta nešiojasi vis ką nors pla
tinti, paklausiau:

čia pat JAV RLB Tary
bos suvažiavimas iii Rugsėjo 
8-tosios-Tautos šventės minė
jimas. Suprantu, kad darbų, 
kaip sekretorei, nepritrūksta 
ypač dabar. Netrukdysiu. Be 
jau paskelbtos programos, ką 
ruošiate įdomesnio daugiau?

— Prieš kiekvieną didesnį 
įvykį darbų padaugėja. Dirbu 
ne viena, dirbame visai ir su 
malonumu. Žinome, kad dir
bame ne vienos mažos politi
nės grupės naudai, tikslams, 
bet visos lietuvių išeivijos nau 
dai. pavergtos Lietuvos gero
vei ir interesams.Tegaliu tik 
nakartoti, kad JAV RLB tary
bos suvažiavimas įvyksta 1976 
m. rugsėjo mėn. 11 d.9. vai. ry
to Tautiniuose namuose, esan

čiuose 6122 So Kedzie avenue, 
’ Chicago, Illinois. Tą pačią die 
ną 1 valandą po pietų prasidės 
rugsėjo 8-sios-Tautos šventės 
minėjimas toje pačioje Tauti 
nių namų salėje.

Kaip suvažiavime, taip ir 
Tautos šventės minėjime kvie
čiami ir laukiami visi taurūs, 
geros valios ir patriotinės dva 
sios lietuviai iš Chicagos, jos 
apylinkių ir iš plačiosios Ame 
rikos lietuvių kolonijų. Suva
žiavimo darbotvarkė ir> minė
jimo programa spaudoje jau 
buvo paskelbta, todėl nekarto
siu ir neminėsiu. Noriu tik pri 
minti, kad po Tautos šventės 
minėjimo bus ten pat banke
tas. Kviečiu visuomenę gausiai 
jame dalyvauti ir paremti suh 
kią kovos naštą su mūsų prie 
šais, kuri reikalauja ne tik dar 
bo, pasiryžimo, energijos, bet 
ir materialinių bei finansinių

Banketo bilietai jau plati- 
'narni. Jų galima gauti: Ciceio 

Franckevičių-telefomis 
. Chicagoje pas A.

i Marųuct’c Parke pas J. Bag- 
Į dzr Į-telefonas Ji E-i-3713, Be] 
woode pas A. Repšienę-telefo, 

Inas 5H-3X80 ir JAV RLB (Li
thuanian American (Lomiuuni 
ti of USA. Ine. būstinėje 2951 
W. 63 rd St. Chicago. 1L. Tele
fonas 136r7878, — baigė savo 
trumpų žodį Repšienė.

Re port r ris .W. P.

— Rugpjūčio 21 d. j Angliją 
atvyko Windsoro Kanada) mer 
gaičių “Aušros” kvartetas. Nu
matyta dainų koncertas suruo
šti Anglijos lietuvių kolonijose.

V. Vytenietis

J. Tautos atmeta
P. Afrikos planus

Jungtinių Tautų taryba at
metė P. Afrikos planus suteik
ti pietų-vakarų P. Afrikos da
liai Namibijai nepriklausomy
bę 1979 m.

P. Afrikos vyriausybė buvo 
sudariusi įvairių rasių konsti
tucinį komitetą tvarkyti Na- 
mibijos reikalus. Komitetas 
šiais metais susitarė ir paskel
bė suteiksiąs Namibijai nepri
klausomybę 1978 rn. gruodžio 
31., suteikiant pakankamą tei
sę mažumoms.

Namibijos juodųjų taryba 
ir pietų-vakarų Afrikos žmo
nių organizacija jau anksčiau 
buvo, atmetusi tokį konstituci
nio komiteto susitarimą, suteik 
Ii Namibijai nepriklausomy
bę tiktai 1978 m. pabaigoje, o 
dabar tą padarė ir J. Tautos. 
J. Tautos kaltina P. Afriką, 
kad ji neišpildžiusi J. Tautų 
tarybos potvarkį — pravesti J. 
Tautų priežiūroje visuotino 
balsavimo keliu gyventojų at- 
siklausimą, kuris turėjo būti š. 
m. rugpjūčio 31 d.

Toks J. Tautų potvarkis bei 
rezoliucija buvo paskelbta 1966 
metais, išmetus P. Afriką iš 
J. Tautų organizacijos. P. Af
rika nekreipė dėmesio į J. T. 
rezoliuciją. Ji tai pat 1966 m. 
įsteigė jau minėtą visų rasių 
konstitucinį komitetą, kuris 
nepripažįstamas, prikišant, jog 
jo tikslas yra apgauti Namibi
jos žmones ir pasaulį.

Taupykite dabar

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

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N<u|l*no«« palltna- ®«utl puikiu knvpy, kuriat napuaš brt kokia 

knvpu tolnfa ar lantyna.
Alaksandraa Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

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

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisrmini- 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti i 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Kasys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, ū tomas, 
žiais viršeliais. 336 psl. Kaina S6.00. Minkštais virš.

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO- 
RIJA, I dalis. 208 psL. įrišta — $3.00. minkštais vir
šeliais — $2.00; H dalis. 225 psL, Įrišta — $3,00. mlnkš-

* taia viršeliais _______________ _____ — *7 00
Hanrlkas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

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

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

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ 
170 psl.:---------------$3.00

M. Oudalls, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232 
puslapiai ____________ —------- -------------------- ------- $3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms. ••

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Rieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00. '

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

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

$3,00. mlnkL

Gr»- 
$5.00

*7 00

1739 S. Halsted St, Chicago, DL 60608. — TeL HA 1-6100

Taupykite dabar. >

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio oirmos 
dienos. *'••• . '

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

sumos ir

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmltws, A KISS IN THE DARK. Pikantišką lr tntymfn nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2 JO.

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

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaida. y ,

1739 South Halsted Street, Chicago, UL 60608

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

TEL. 421-3070Įsteigta 1923 metai*.

įstaigos pietų om kiemas automobiliams pastatyti.
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PRIESPAUDOJE IEŠKANT LAISVĖS

M į pats į minėtą partiją įstojo, tai ji išrengė iš kunigo dra- 
SZ^M

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius. nuo •
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

rubk-ahed Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc.
1739 So. Halstad Street, Chicago, III. 6060C Telephon* HA 14100 

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Būgnininkas Keith Moon_ daužo didžiuosius vargonus, ilgus metus naudotus šo
kiams. Glasgowo radijo stotis paskyrė didelę premiją vargonų daužytojams. Keith 
Moon buvo pakviestas prisidėti prie darbo, kad galėtu bent dalį premijos gauti. Būg
nininkai mano, kad' geras modernus orkestras gali pagroti geriau ir be vargony.

■ snūduriavo lapuočių giraitė, skir 
dama dvaro mišką nuo valsty
binio. Žvejyba nusitęsė ilgėliau. 
Vakarienę virėmės ir valgėme 
pamiškėje prie dviejų laužų.

Subscription Rates:
Ln Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six montas. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 perxyear.

15 cents per copy.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose;

metams ___________ ____ . $30.00
pusei metų----------------------- $16.00
trims mėnesiams________ _ $8.00
vienam mėnesiui _________ $3.00

Kitose JAV vietose:
metams ____
pusei metu «

trims mėnesiams 
f vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metų ____
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams ____ ____________  $31.00
pusei metų --------------------- $18.00
vienam mėnesiui — -.....- $4-(X)

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsxed St. Chicago 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

ragino katalikus balsuojti už komunistus. Katalikų baz- 
įnyčia yra didelė organizacija, ji duoda sava nariams di
deles laisves ne nuo bažnyčios priklausantiems reikalams 
interpretoti. Bet ir ši laisve turi ribas. Pradžioje kun. 
Franconi buvo tiktai suspenduotas, jam uždraudė mišias 

[laikyti, kol visas reikalas bus išaiškintas. Bet kai nusta
tė, kad jis kvietė tikinčiuosius balsuoti už komunistus ir

i

Kada pradės utelineti ordinus?
Bažnyčios galvos ir aukšti Vatikano pareigūnai 

kartas nuo karto verčiami susitikti su Sovietų Sąjun
gos valdžios atstovais, užsienio ministeriais ir kitais 
aukštais pareigūnais. Vatikanas nori bent kiek paleng
vinti dvasiškių ir tikinčiųjų padėti pačioje Rusijoje ir 
rusų pavergtuose kraštuose. Vatikanui žinomi komunis
tų vadų tikslai, žinomos sovietų valdžios priemonės prieš 
tikybines organizacines ir nepaprastai sunkus tikinčiųjų 
gyvenimas ne tik pavergtoje Lietuvoje, bet visuose rusų 
pavergtuose kraštuose.

Blogiausia, kad tuos retus susitikimus su sovietų 
valdžios atstovais kai kurie tikintieji paskaitė Bažny
čios ir komunistinės sistemos bendradarbiavimu. Atsi
rado tikinčiųjų tarpe ir tokių, kurie pradėjo ieškoti ben
dro darbo su komunistais. Skystesnieji ir lėkštesnieji 
dvasiškiai nuėjo tiek toli, kad pradėjo ieškoti sintezės 
tarp katalikybės* ir leninizmo. Atsiranda gudragalvių, 
pradėjusių net filosofinius traktatus rašyti apie katali
kybės ir komunizmo santykius, vieni šaukia susirinkimus, 
ir viešai sprendžia įvairius skiriančius klausimus,' kiti 
bando savo mintis pareikšti žurnaluose arba klausimą 
svarsto debatuose.

Kai kurie Pietų Amerikos dvasiškiai tiek šiame. 
klausime susipynė, kad imasi nepaprastai kvailų žingsnių. 
Vietomis Argentinoje, Čilėje, Brazilijoje ir kitur dvasiš
kiai dirba kartu su komunistais. Vietomis tas bendras 
darbas tiek toli nuėjo, kad komunistų priešai leidžia kul
kas Į komunistus ir kartu su jais bendradarbiaujančius 
dvasiškius. Čilėje dvasiškiai padėjo maištaujantiems dar
bininkams įsigyti ginklus, o prieš porą savaičių Argen
tinoje Įvyko susišaudymas, kurių metu gyvybės neteko 
net trys dvasiškiai, atvažiavę iš Europos, kad nedėtų 
raudoniesiems kovoti.

Italijoje reikalai buvo blogesni. Visa eilė katalikų 
pradėjo bendradarbiauti su komunistais, Su jais dirbo 
ne tik paprasti tikintieji, bet pas komunistus perisimetę 
net keli dvasiškiai. Kun. Giovanni Franconi ne tik pasi
sakė prieš kai kuriuos pagrindines bažnyčios nuostatus, 
bet jis agitavo italus balsuoti už komunistų kandidatus. 
Kad jo agitacija būtų efektyvesnė, tai kun. Franconi įs
tojo į komunistų partiją, važinėjo po šiauręs Italiją ir tuviškųjų marijonų veiklą.

bužiu.
Iš Vatikano ateinančios žinios sako, kad ne tik po- 

~ 5i6.'w I Pažins, bet ir aukštoj’! bažnytinė vadovybė, pamačiusi, 
- s3-00 kad jau nueita per toli, nutarė nustatyti ribas ir užimti 

žymiai griežtesnę liniją šiuo klausimu. Žurnalo Natio- 
I nal Revieuw redakcija, vadovaujama William F. Buck- 
ley Jr., gana informuota apie užsienio įvykius ir atidžiai 
sekanti Vatikano politiką paskelbė rašinį šiuo reikalu. 
Redakcijos paruoštame ir gerai iššukuotame rašte “Kie
tėja Vatikano politika”, be visos eilės kitų dalykų, rašo: 

“Vatikanas taip'pat ėmėsi griežtų priemonių 
prieš jų pačių vidujinius marksistus. Net tuo metu, 
kai naujai paskirtas premjeras Gralio Andreotti 
parlamentui pristatinėjo krikščionių demokratų ma
žumos vyriausybę, popiežius Paulius VI viešai paže
mino į paprastų žmonių padėtį — išrengė popu
liariausią Italijos radikalų kunigą Giovanni Franco
ni. Tėvas Franconi pasisakė už abortus ir skyrybas, 
jis atsisakė pripažinti katalikų ierachijos autoritetą 
ir, atrodo, jog tai buvo pats svarbiausias dalykas, 
važinėti po Italiją ir raginti balsuotojus atiduoti sa
vo balsą komunistų kandidatams. Vatikanas taip pat 
daro spaudimą į aukščiausią jėzuitų generolą, kun. 
Pedro Arrupe Įtikinti jį, kad jau atėjo laikas išuteli- 
nėti iš ordino marksistus ir simpatizuotojus mark
sizmui”. (National Review, 1976 m. rugs. 3 d. 942 psl.)

. Gen. Arrupe jau ne vieną kartą yra buvęs Amen- je ftiįkaoj<> žvaigž-
koje. Jam pažįstama ir lietuvių tarpe veikiančio ordino dės.
grupė. Jam yra žinoma, kad jo kareiviai gerokai apardė į Geroji ponia 
visuomenini lietuvių gyvenimą, jie daug prisidėjo prie p
Lietuvių Bendruomenės skaldymo, be pagrindo šmeižia Išvažiavome ; saulei 
Amerikos Lietuvių Tarybą ir paliko, labai jau nešvankią sari}ka. pJgMėffle MT0 
nuotaikio del viso Čiurlionio galerijos klausimo. I liūs miško properšos .pievoje apie

Reikia manyti, kad įsakymą savo ordiną išutelinėti vidudienį ir pavakaryje atsirado- 
iš nepageidaujamų elementų gavo ne tik gen. Arrupe. *Pe prie--senelio kunigo vadina- 
Tokius patarimus turėjo gauti ir kitų ordinų generolai, mos. “^e^°s ponios” dvaro.
kurie ne tik Cicagoje bet ir kitose Amerikos vietose lietu- j Sustojome- kaimo gale, pūdy- 
yių aukomis labai gražiai Įsitaisė ir padeda skleisti Le- Įmo lauke. Arklių neiškinkyda- 
nino skelbtas idėjas ir jo pasekėjų vedamą darba. Prieš JUOS Pa-šėrėme. Mūsų tiys 
trejus metus jie vaisino ne tik savo vienuolyne Chieagon durys ir aš pakeite nagines ba. 
atvykusi Vytautą Kazakevičių, rodė jam spaustuvę ir ta,-s ir įpsitvįrkę rūbas, pąsi- 
supažindino su tuo metu naujai pasamdytais redakto- leidome pieva dvaro linkui, kuris 
riais, bet su pilnomis taurėmis sutiko ir visą iš Lietuvos buvo1 netoliese.
atvykusią komunistinę delegaciją. Keisčiausia, - žad iki Pf0 dvaro .Wiring 
šio meto jie slepia nuo savo skaitytojų tą šaunų komu- vartus liepų alėjos gale pamatėm 
nistų priėmimą. gražius vienaaukščius dvaro rū

mus. Dvaro šunes garsiai ~su- 
Į visuomenini Amerikos lietuvių gyvenimą jie atne- lojo pasirodžius mums dvaro 

šė lietuviams svetimus melo, klastos ir apgaulės metodus, kieme. Besiartinant prie dvaro 
Jie bandė primesti lietuviams nepriimtinas organizaci- staigiai pasigirdo arklio 
. t • t* j • • j • •' . •'/ • * Vonrinn +oiičlA'ii7YiQc’. ir tv»ti_
jas, arde lietuvių Įstaigtus organizacijų jungimus ir pa-

Kaip lietuviai pirko Malkavos dvarą Rusijoje
Ig Andriaus Ryliškio atsiminimų knygos “Fragmentai 

iš praeities miglų”
x (Tęsinys) ' ■ i nio amžiaus, gerai atrodanti mo-

Grįžus prie vežimų, tamsi nak
tis gaubė viską. Atrajojančios 
karvės gulėjo vežimų .rate, o to
liau .girdėjosi naktigonių gano
mų arklių prunkštimas. Dangu-

durys ir aš pakeitę nagines ba-

rūmu, staigiai pasigirdo arklio 
kanopų tauškėjimas- ir prie mū- 

,. . • - __ , . v . T; - - ., sų prijojo ant sarto arklio mo-
ties popiežiaus atstovą Helsinkyje vadino parsidavėliu, rteris ir sustojo..Jos arklys lin
gavusiu Judo grasius. Tie metodai toki' svetimi lietu-^mai- trypė. Ji avėjo raudonais 
viams, kad daugelis nuo marijonų susisuko; Lietuviai ka- aukštais kulnais, batais, pflkoin 
talikai atidavė jiems savo organą, o dabar tą spaudos siaUEom kelnėm ir dėvėjo siau- 
priemonę jie naudoja popiežiaus atstovams šmeižti. Bū- fomlanguotu, spalvo- 
tų įdomu, kad atsakingas pareigūnas pautelmetų ir lie- kel)ūrė pritviriinta prie josios 

balta skarele, tai buvo viduti-

i

PAVASARIS EINA KARPATŲ
KALNAIS

I

Rašo Dan Kuraitis

Šį vakarą su, medžiokliniu šau
tuvu aš pats buvau iki vidurnak
čio sargybiniu. Po šiltos saulė
tos dienos paežerė skendėjo bal
tose miglose. Jų paviršiuje stūk
sojo juodos medžių ir krūmų 
viršūnės, kaip baravykų galvos, 
išlindusios iš po samanų, čia pa
vasario vakare virte virė įvai-. 
rių paukščių gyvenimas. Lauki- 

, nės antys kvarksėjo, dudučiai 
(juodalksniuose dudeno, apuokai 
jir pelėdos ūkavo, snūduriuojan
čios paežerės giraitės pakrašty
je balnotoje pievoje būwavo bu
kas, krykštė kirkilas, pempė rė
kė : gyvi, gyvi,- d krūmuose svai- 

, gd stiokdamos lakštingalos. Pa-

teris.
— Kas jūs ir ko jums reikia ?

— paklausė ponia. Aiškindamie
si padavėme kun. Burbos rašytą 
laišką su Labanoro parapijos 
antspaudu. Ta ponia buvo to 
dvaro savininkė. Perskaičiusi 
laišką grąžino jį mums ir' ma
loniai šypsodamosi žiūrėjo ų 
mus, nedrąsius keleivius.. “Tad

Jūs prašote gabalo pievos nak
vynei ir gyvuliams pasiganyti 

•ir tiek?” • : - ■ ., -
■ — Tai tik tiek^ — sako Bara- 
uaūškTėnė', nęš -mūsų" "gyvuliai 
šiandien padarė 26’ kilometrus ' vasario ;vėsa‘ gaivino kūną. Virš 

gaivos žemai it šmėklos skrai
dė plačiu ratu šikšnosparniai.

: Šunys. 4 -j-

kefio ir yra pavargę. :
, — Tarp., dvaro ir kaimo toje 

didžiulėje pievoje galite ' gany
ti gyvulius. Gretimame miške 

■ iš išvartų galite pasigaminti ku
ro laužams.' Nekurkite laužų pie
voje, bet tik' miško pakraštyje. 

/Beje: ryt dienos’ rytą dvaro ūk- 
: vedyš atveš jūšų arkliams ke- 
i lioiifei avižą-ir šieno. Tmgį ne- 
. skubėkite, išvažiuoti ir jo- palau
kite.' ' < ' ' - -

Ilgai ji mus kamantinėjo ša- 
'vo klausimais. Prašėme leisti 
upelyje pasižvejotL tai tarėme 

'mes žvėjai, dėkodami už nakvy
nę ir pažadą atvežti avižų, rt 
mielai sutiko, ir net nurodė žu
vingesnes vietas, paaiškindama, 
jog upelis jungiąs du didelius 
ežerus ir dėlto esąs žuvingas.

Dvaro pušyne parinkome sto
vyklą mūsų gurguolei. Toliau 
matėsi milžiniškas valstybinis 
pušynas. Tarp tų dviejų pušynų

Pro Borysoyomiestąpravažia- 
, vę, temstant, pasirėmę paupyj e 
plačią į mišią atsirėmusią pievą. 
Savo stovyklą pasidarėme 
ko miško pakraš^jėĮ GyVūIĮai 
kramsojo sodrią žolę pamiškėje. 
Mes su Kunigėliu Anupru riųėj& 

'me į artimiausią katiną, papra
šyti gyvuliams ganyklos Xaimo 
plačioje gretimoje pievoje, nes - 
ji buvo dar . be kaiščių.-Mat,- pas 
ūkininkus buvo nerašytas pa- 

Ji protyš. Pavasary gerokai atši
lus orams, ūkininkai savo tarpe 
pasitarę,, kiekvienas į sava pie
vos rėžį kišdavo veržinę susuk
tą viršūnės vytelę. Tai buvo 
ženklas, kad pievoje draudžiama 
ganyti.

(Bus daugiu)
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ČEKŲ KOMUNISTAI APGAVO RUSIŠKUS
Kad čekų kariuomenė, ypatingai josios ryšių sky

rius, gražiai apgavo rusus, žinojo ir nieko tuo reika
lu padalyti negalėjo. Brežnevas jau Ciernoje nuste
bo. kai Dubčekas visiems politinio biuro nariams drė
bė žinią apie (o paties biuro nutarimą įsiveržti į Če
koslovakiją ir nudaigoti Dubčeką, užimant visas at
sakingas vietAs. Bet dar gražiau rusus apstatė tuometi 
nis ėekų komunistų partijos vykdomasis komitetas.

Kaip žinome. Dubčekas buvo pirmasis partijos sek
retorius. Bet Dubčekas buvo pirmą okupocijos valan
dą suimtas ir išvežtas. Kiek, tari liečia čekus, jis dingo.

Čekai keliais atvejais , kreipėsi į komunistus, klausi
nėdami jo likimo, bet niekus jo negalėjo rasti. Patys Jiems buvo įsakyta jį paleisti, bet jie patys išvirto, 
rusai nieko apie jį negalėjo pasakyti, nes Čekoslova
kijoje buvusieji rusai' nieko nežinojo. Gal šį tą žino
jo maršalas Jokubovskis, visą laike sėdėjęs Pietų Len- ______ ____ ±______ _____ _ xxv-
kijoje ir iš ten esančio sovietų štabo dirigavęs čekos- * teko, užtat jiems būtinai reikėjo pastatyti Cisarą, 
lovakijos invaziją. Jis galėjo žinoti, kai sovietų žval- J kad jis galėtų rusams pasakyti; ką čekų komunistai 

galvoja apie visą reikalą. Kiek tai liečia Cisarą,' rusai 
buvo šiek tiek sukonfūzyti. Jie žinojo, kad turi būti 
keli čekistai, kurie reikalą turėjo žinoti, bet viskas 
būva taip sutvarkyta, kad-ir žinantieji dingo be ži
nios. Buvo krečiamas kiekvienas patvorys žiūrinėja- 
ina smarkiai plaukiančių upių vandenyje, bet Cisaro 
sargų niekas nerado. Pats Cisaras vėliau aiškino, kad 
jis pačių rusų buvo paleistas. Jis buvo pirmomis oku
pacijos valandomis suimtas, nuvestas į viešbutį, trtlm- 
pai apklausinėtas ir paleistas. Jis buvo senas partijos 
narys;’ niekam ne’atėjo įtarimas, kad Cisaras buvo toks 
pat«F-kietas rusų atžvilgiu, kaip buvo kietas ir Dub- 
čeka&

Čekai buvo patenkinti, kad Cisaras buvo pirma
sis partijos sekretorius.

Čekams buvo nepaprastai svarbu — sušaukti par
tijos konferenciją ir aptarti naujai susidariusią padė
tį. Cisaras, pasinaudodamas čekų turimomis susisie
kimo priemonėmis, tuojau pradėjo organizuoti parti
jos suvažiavimą. Jis turėjo būti slaptas. Jeigu rusai 
būti^apiė jį sužinoję, tai jie būtų atsiuntę sfl'vo atsto
vus, grutėj? įlgtnūsiBs kallps ir viską sugadinę. Be 
ko, sovietų Žvalgyba dar būtų paėmusi .visą eilę čekų 
nelaisvėn. Pačioje Pragoję rusai surankiojo visą ei-'SKAITYKITE IR PLATINKITE 
lę įtakingesnių čekų komunistų, bet jie mažai težino-' DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS”

šauti tie rusai, kurie saungojo Cisarą, kaip savo akį. 

nežinodami kaip, o Cisaras išėjo ir tvarkė visus par
tijos reikalus, čekams buvo nepaprastai svarbu turė
ti savo žmogų partijos sekretariate. Dubčeko jie ne-

gyba parsivežė Dubčeką į Lenkiją. Bet žemesnieji so
vietų kariuomenės karininkai, kad ir pulkininkai ar 
generolai, nieko apie jį nežinojo.

Pagal veikiančias čekų komunistų partijos taisyk
les, išvežus Dubčeką, automatiškai pirmu partijos 
sekretorium tapo centro komiteto narys K. Cisanas. 
Bet jis buvo paimtas nelaisvėn, kartu su kitais parti
jos nariais. Bet uždarytas jis buvo tiktai dvi valan
das. Darban buvo paleista čekų komunistų partijos 
savisauga. Jai reikėjo viską daryti, kad okupantas 
negalėtų sustabdyti partijos veikimo, čekai žinojo, 
kad rusai bandys primesti .rusiškus komunistus, bet 
čekams rūpėjo būti čekiškais komunistais, čekų sau
gumas gavo įsakymą — truks — laikys, — tuojau 
išlaisvinti Cisartą. Kaip jie tą padarė, dar ir šiandien 
patys čekai viešai nepaskelbė ir kavinėse nepasako
ja, bet faktas yra toks: Cisaras buvo išlaisvintas dvie
jų valandų laikotarpyje.

Tiek tegalime pasakyti, kad Cisato išlaisvinimas 
sukrėtę visus statinrškus čekų kouranistus. Novotny, 
kuris tikėjosi ta^ti čekų partijos,sekretorium, užklaus
tas, kaip reikalai stovi, šitaip atsakė:

— Ar fu manai, kad aš kvailas? Ar nori, kad ma
ne nušautų?

Jeigu jis būtų paklansęs rusų pasišokęs jiems bend- jo apie provincijoje veikusius čekus komunistus. Ru- 
radarbiauti. toi jis galėjo būti nušauta^ kaip buvo nu- sai būtų buvę labai pątenkinti, jeigu jie bū(ų gavę

čekų komunistų sąnašą, bet Dubčekas, numatydamas 
galimą, pavojų, jiems pakišo muiluotą sąrašą, o. veik.? 
iesnių ir patikimesnių komunistų į sąrašą neįtraukė.

Cisaras buvo įpareigotas sušaukti partijos konfe
renciją. Ji turėjo būti sušaukta pačioje Pragoję^, so? 
vietų panosėje. Reikėjo viską taip sutvarkyti,, kad su
važiavusieji partijos nariai galėtų susirinkti ir pasi
sakyti svarbiausiais partijos klausimais. Bet dar švan
kiau buvo- — kad visi bendradarbiautų su ČišartL Su 
Dubčeku jie dirbo, beta dabar privalo dirbti su Cisaru.

Cisaras sugebėjo Pragon sukviesti 1,095 čekų ko
munistų partijos atstovus į konferenciją. Jie' posė- 
džiovo visą dieną, priėmė pačius svarbiausius nutari
mus in išvažinėjo po visą kraštą. Kad sovietų karo va
dovybė ir čekistai būtų- apgauti, Cisaras sukvietė ke* 
tarias profesinių sąjungų konferencijas Pragoję. Mies
te buvo pilna atstovų, suvažiavusių iš įvairių kraštą 
vietų. Tas profesinių sąjungų konferencija sveikino 
sovietų karo vadai ir Rusijos komtmištai. Vienur ki
tur privalėjo pasirodyti pats . Cisaras. Bet tuo pačiu 
metu vienoje.didelėųje dirbtuvės.'Salėje vyko partijas 
narių konferencija. Dirbtuvė buVO gerai apsaugota, ji 
gamino karo medžiagą. Niekas neturėjo teisės ten no
sies įkišti. Ta konferencija tiek sustiprino čeku komu
nistus, kad jie drąsiau kovotų prieš rusus. Tai buvo 
pats gudriausias čekų manievras, pravestai pačioje 
rusų panosėje.

(Bus daugiau) t-
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DR. ANNA BALIUKAS 
akių/ ausų, nosies 
H GERKLĖS LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

Ant palaužto karklo visos ožkos lipa
Rodos, rusų priežodis sako, 

kad “po muštynių kumščiais ne- 
bemostiguojama”. Mūšis mū
šiui nelygu ir žydams, kurių tau- 

| tos apie 6 milijonus Hitlerio na- 
jciai išnaikino, tas priežodis ne-DR. K. G. DALUKAS . . . . . . . . . .

akušerija IR moterų LIGC3 l tinka, tačiau štai jau virš 30
ginekologine chirurgija 
•449 So. Pulaski Rd. (Crawford

AWdical Building). Tel. LU 5hM46 
Priima ligom us pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinu 374-8004

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0532 

f-n Valley Medical Center 
860 SUMMIT 5TR£ET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

metų praslinko nuo Hitlerio su 
Stalinu sukeltos kruriniausios 
apokalipsės, bet kai kurie žydų 
rasėj ai ir šiandien tebeieško 
tų milijonų žydų nužudymo kal
tininkų, nors jų ir ieškoti ne-

kalinių pagerbimus, rusiškas- 
dainas ir visaip Lietuvą niekinti | 
ir šmeižti Prieštarauti prieš tai 
buvo neįmanoma. Pav., 1941 m. 
prieš rinkimus Į Sqv. Sąjungos 
aukščiausią tarybą iš radiofono 
turėjo būti skaitomos Justo Pa
leckio ir Pov. Pakarklio kalbos,

rionetinės valdžios atstovai at-

Širdgėlos nįekas negalėjo klau-
reikia — jie visam pasauliui, sytis radijo. Minėti žydai ko-

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 44849 

, Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 ■ 
m trau_ penktadieni nuo 1- 

ir šeštad, tiktai susitarus.

vaL.
•5. tree.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos ai rektorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, Ui.

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
kas antrą šeštadienį 8—3 vai 

Tei.: 502-2727 arba 562-272Š

ir

KhrZi,: Gi 8-0873

DR. fISlfi - EISIMAS
AKUShKIJA IR MOTERŲ--^iGOS 

GiMEKOjLGGiNE CHIRURGMA
Keaxii At8.z WA 5*26/0

- Valandos pagal susiurun^. Jei neat
siliepia, gkamhmti mi 3-CuUl.

TEL. — BE 3-5893

0R. A. S. UUVtCKAS
uYDYiUJAS IR CrtiRUKOAS

SPECIAL. TBĘ AKIŲ LIGOS 
. 3907 West I03rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
489444] 561-460iv'

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA^ 
1002 N, WESTERN AVfee 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso tei.: HE' 4-1818
Rezidencijos; PR 6-98GI

DR. J. MiSKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHlRUiCGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vat popiet 
Tik’"susitarus..

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK FUCKAS
JDPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”.
. V ai,, pagal susitarimą. Uždaryta tree,

DR. LEONAS StiEUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

_ PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

VaL: anvad, nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

Ofiso telef.: 776-2880Z 
Naujas rex. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligo* 
Ofitaa: 2652 WEST 59th STREET 

Talu PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm.. anlraiL. trečiad.

taigi ir žydams puikiai žinomi.' 
Pačiame gi Izraelyje buvo pa
kartas nacis Eichmann, plana
vęs ir vadovavęs tų milijonų žy
dų naikinimui! ■

Įdomu, kad tie pavėlavusieji 
ieškotojai Kanados beturiu laik-" 
raštį “Tėviškės žiburius” pasi
rinko Lietuvai ir Uetuviams kal
tinti rietą.

štai Tėv. žiburių birželio 24 
d. buvo išspausdintas Lietuvos 
žydų Sąjungos Izraelyje pirmi
ninko Jakobo Oleiskio straips- 

’ nis antrašte “Kadaise Lietuvo
je gyveno žydai”, o lygiai dviem 
savaitėmis praėjus tų pačių 
“Tėv. Žiburių” liepos 8 d., įdėtas 
daktaro titulu autoriaus Don 
Levin straipsnis pavadintas 
“Faktai kaltina”.

Į Oleiskio straipsnį buvo 
trumpai atsakyta Keleivyje ir 
Naujienose, o į dr. Levino “Fak-' 
tai kaltina” randama Liudo Da
rn ubo atsakymą “Kaltinimus 
reikia atmesti“ Montrealio Ne
priklausomos Lietuvos” šio rūg- 
piūčio 11 d. Nr. 30-32, kur pa
teikta eilė faktų, nurodančių, kur 
kaltininkų ieškoti ir mandagiai 
priminta, kaip _ Lietuvos žydai 
per visą Lietuvos nepriklauso
mybės laikotarpį sudarė pagrin
dinės kompartijos Lietuvoje nu
garkauli ir stuburkaulį, 6 So
vietams padarius’ invaziją, dau
gelis jaunosios kartoš žydai su
bėgo į okupantų įvestas sovie
tines valdžios įstaigas, ■ ypač . į 
policiją ir NKVD institucijas, 
ypač su dideliu pomėgiu tardy
tojai... ir lygiai metams nuo oku- 

į. pači jos pradžios praslinkus 1941 
metų Baisiojo birželio 14-15 die
nomis masiniams lietuvių į Si
birą trėmimams prasidėjus jau
nieji žydai buvo ištikimiausi so
vietų talkininkai.

Iš autoriaus Liudo Damulio 
išsamaus straipsnio seką žiups
nis ištraukų: J- Pr.

Kai 1940.VI.15 Lietuvą pa
vergė komunistinė Rusija, di
delis žydų nuošimtis šoko išskės
tomis rankomis komunistams į 
pagalbą — tvarkyti Lietuvą!
.. Pavyzdžiui, paimkim, kad ir 
Kauno radiofono patvarkymą po 

. 1940.VI.15. Agitacijos ir pro
pagandos ėmėsi tvarkyti Juditą 
Komodaitė (žydo, turtuolio duk
tė)! Žinių redaktoriai buvo Dov. 
Levinšteinas ir Maušas Lįubec- 
kis. Muzikinės programos vedė
jas Abebs Klenickis. Vertėjas 
įsakas Kaplanas taip pat sekė 
visus tarnautojus, o Benj. Gur- 
ričius tikrino ne tik žodinę, bet 
ir muzikinę programą. Žinių re
dakcijai talkininkavo iš visos 
Lietuvos 52 korespondentai, ku-_ 
rių 80% buvo nelietuviai. Todėl 
Kauno radijas pradėjo trans-

ir penki. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Sestame- ^iuoti tik kiršinančius imtingus.
oiais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHQFEDAS-PROTEZISTAS j 

Aparatai - Protezai, Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Arch Supports) ir t t.

2850 Wait 63rd St., C h telpa ML 60629 
Talefu P Ros p act 63084

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiau

ptu papuošimui ir sezoninės 
kapams Kėlės.

ROY Re PETRO (PUT*< t ?AS)

DAUBARŲ SONUS
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

REMSITE TUOS BaZNLKRIUS, 
KURDE GARSINASI

PERKRAUSTYMAf"'*"

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

Tel, WA 5-8043

M 0 V IN G
Apdraustas perkrautfymai 

iŠ įvairiy a totu my, 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

GtLfeS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 841834

Syentosios žvejai išima iš tinklų pagautas silkes 1938 m.

RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

munistai, tikrieji radįofono šei
mininkai dergė Lietuvą ir taip 
sudarinėjo “viešąją opiniją”. Tai 
buvo kiršinimas, išjuokimas lie
tuvių.

Tokioms nuotaikoms tebesant, 
atėjo baisūs 1941 m. birželiniai 
trėmimai į Sibirą. Ištremiamų
jų Lietuvos gyventojų sąrašus 
rusams sudarė komunistai, o jų 
tarpe buvo daug žydų.

Vos po savaitės nuo tų baisių
jų trėmimų, Lietuvą užgriuvo 
nacinės Vokietijos karinė inva
zija, kuri ypač pasidarė baisi 
daugeliui nekaltų žydų. Tik žy
dai komunistai išdūmė Sov. Ru
sijon. Kotjėl, kai jie buvo vieš
pačiai Liętuvoįe, neįspėjo savo 
tautiečių dėl nacinės grėsmės? 
Juk 193.9 m. rudenį, kai Lenkiją 
išparceliavo du susitarę galiūnai, 
prasidėjo žydų naikinimo akci
ja. Lietuvos žydai komunistai 
tatai gerai-žinoję.

Karui slenkant į galą, fronto 
buvau nustumtas Vokietijon, 
čia susilaukiau karo galo ir, po 
amerikiečių išlaisvinimo, atsi
dūriau šiaurės Bavarijon, ne
toli Čekoslovakijos, čia, už ke
bų kilometrų, amerikiečiai už
tiko nacių įrengtą tautų naikini
mą — Flossenburgo — koncen
tracijos stovyklą. Joje vien tik 
per krematoriumo kaminą išrū
ko 73,296 asmenys, ,18-kos atski
rų tautybių žmonės. Amerikie
čiai atraito krematoriumo kny
gas ir išvedė tikslią statistiką, 
žuvusių jų- lentelėj e žydai užėmė 
septintą rietą šu 3132 aukomis. 
Lietuva tapo skerdykla ir kapais, 
su 2,480 sudegintųjų. 1

Panašių davinių galima, tur 
būt, rasti ir iš kitų koncentra
cijos stovyklų. Visa tai sako, kad 
naciai naikino Įvairias tautas. 
Tačiau, atskiros- tautos dėl sa
vo minėtų aukų viena kitos ne
kaltina, nes žino, kas yra tikrįe- 
ji kaltininkai.

Toliau dr, Leyinag nurodo, kad 
Lietuva tapo skerdykla ir kaais 
nę tik Lietuvos, bet ir Austrijos, 
Prancųzijos ir Vokietijos žydų. 
Šis tvirtinimas yra juk teigi
mas, kad iš kitur Lietuvon žy- 
dūs atvežė patys naciai. Lietu
viai juk negalėjo ir. nevežė mi
nėtų žydų.

Taip pat dr. Levinas tvirtina, 
kad Lietuvos sovietizacijos, pro
cese buvo uždarytos hebrajų 
mokyklos. .Mūsų apškr. -mieste, 
priešingai, žydų mokykla kles
tėjo. Vienas jos mokytojas “at
ėjo” Į apškr. pradžios mokyklų 
inspekciją viso lietuviško švie
timo sorietinti. ‘ J: '-

Dr. Levinas kaltina mūsų lai
kinąją Vyriausybę, Kat. Bažny- į 
čią ir nelegalias partijas ar or
ganizacijas, kam jos rimtai nes
merkė žydų naikinimo. Šis jo 
tvirtinimas implikuoja, kad 
smerkimų visgi būta, tik dr. Le- 
rinui tatai neatrodo rimtai.

Laik. Vyriausybė juk greitai 
buvo nacių sulikriduota. Kai 

kur kunigai žydus užstojo ir slė-

NELEIDO JUODŽIAMS .MARŠUOTI
Po 12 vai. grįžtu iš priemies- quette Parką. Jie nori baltuo- 

čio, prašau savo draugą va- sius išstumti. Jau užgožė Ho- 
žiuoti Western g-ve. Privažia- ly Cross ligoninę. Vaikus lei- 
vorąe Western ir 71 ma. Pilna įdžia Į Kelly mokyklą, Jewell 
žmonių. Nepaprastai daug po- Į krautuvėje 50 — 60% juodųjų, 
bei jos su šalmais. Stovi daug Jie prikrauna su kaupu veži- 
policijos mašinų. (mus brangiausių prekių ir. mo-

Matosi nemaža spaudos korė kn kuponais. Mes mokam brau 
spandentų, fflmnotojų. Viršuj gius taksus. Ką iš jų gavo mie- 
71-mos g-vės skraido helikop- s.tas?
teris. Komandierius per garsia
kalbį duoda nurodymus polici
jai. Įspėja žmones pasitraukti 
iš gatvės. Aš riš noriu daugiau 
pamatyti. Poįįcininkas paima 
už rankos ir nuveda Į šaligatvį,

per Western. Toliau policija ne 
leidžia. Stoviu p^ie P. V. namo. 
Polidja grąžino atgal per Wes
tern. Minia nerami. Laukia juo
džių.

Prasiveržia prie Oakley. Sė
di šeima juodžių — Oakley ry
tų šiaurės kampe. Kažkas sukli
ko. Policija įsiveržė Į tą namą. 
Pasigirdo šūviai. Visi tekini bė
ga atgal. Matosi juodžiai ant 
Oakley prie ^šąvą namų. Minia 
veržiasi pietų kiį-ptimi. Polici
ja “iš paskos”. Ir vėl sūriai. Mi
nią metasi atgal. Sutinku gimi
naiti, buvusį savanori P. S. Jis 
budi nuo 12 vai. Per gelžkelį 
juodžiai nepraėję. Baltųjų ten 
neleido. Jis jų nematęs.
. Policija visus; gena vakarų 
Kryptimi. Stoviu 71-mos ir We- 
steni kryžkelėje. . Atbėgo juo
dukas nuo 70. šoka iš vienos j 
kitą pusę. Pamatė; autobusą. 
Tarp RL0iuų bėgo g-ye link auto 
bus,Q. Pasivijęs baltas trenkė Į 
sprandą. ĮJdįnia su- šauksmais iš 
paskos. Veržėsi i autobusą, čia 
pat pribuvo policiją. Visus nu
varė 71 gatvęK link.

Įs vakąrų 71 gatve važiavo nę 
mažai Juodžių mąšiuų. Nė iš 
o OI .to — cmįįt ir išmuša 
langą. Ęas meta "akmenį, kas 
butelį. Vįeria juodė vairavo ma- 
šįną. Matyį jaį pataįkę akmuo. 
Sukliko ne savo , baisuj Neųia- 
žai teko matyti ^ravąžiuojan
čių išmuštais langais.

Pagaliau, ar Izraelis protesta
vo dėl persekiojimų dabartinėje
Lietuvoje? ',

"Iš tikrytv *4 būsiu su tavim". — 2 Mozė* 3:12.
Šitie žodžiai suteikia labai daug paguodos Dievo žmonėms visur ir visa- 

i da, kuomet jie stengiasi atlikti kokią nors dalį Viešpaties darbe, klausydami 
j jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis ir yra 
Į mūsų Gynėjas ir Glabėjas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo 
Į daug kliūčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdymų ir 
1 pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kūno silpnybių ir netobulybių, 

kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Vieš
pačiui ir tiems, kurie yra jo. Tokiuose atsitikimuose reikia nukreipti savo 
išmanymo akis į Tą, kuriam mes tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: “Iš tik
rųjų aš būsiu su tavim”. Taip darydami mes iš tikrųjų nugalėsime.

Visi žino, kad mirti* yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra tnL 
ru»iaji?,| t< klausimą atsako knygutė "Vilti* po mirties", kurią gausit* 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

-- Prisimenu namj savininkų 
susirinkime kalbėjo Peter Le i 
Roy ar panašiai. Jis buvo mūsų 
aldermanas. Bankas- ant 79 Aš- 
land turėjo užsidaryti, nes ne-

likimas laukiai mūsų bažnyčią, i 
ligoninę, vienuolyną, mokyklas, į 
bankus ir kitas kultūrines ir fi
nansines įstaigas. Visdėlto mūs 
aukštesnės institucijos turėtų 1”’ 
rimčiau susriūpiųti Marquette 
Parko likimu. Valdžia per ma
žai rodo mums respekto!

Mačiau bevaikštinėjantį pulk. 
.K. Oksą, Chicago Alto pirminiu 
ką to kitus. Kalba, kad J. J. jau 
ir antrą namą pardavęs.
'Namų savininkų susirinkime 
buvo kilus graži idėja: sutverti 
akc. b—vę ir pirkti namus. Tuo 
viskas ir pasibaigė.

Panika nusiaubė Marquette 
Parko koloniją. Kasdien per ra- į _ 
diją ir televizijos žiniose links- /
niuoja juodžių siekius ir užma
čias. Nupigo namai, būkstauja 
ir ųeriniauja nuomininkai.

Rinkiminiai metai, 
ganizącjos, sąjūdžiai 
mis jėgomis siekinxe poltikie 
rius. Įspėkime apie į 
'pavojų mūsų kolonijai. Daugį 
kas spėja, ar nebus komunistų - 
inspiruoti mūs negrai?
Pabuskim visi be išimties! Pa

vojus prie mūsų vartų! Nors, 
gerokai pavėluota. Gelbėkim 
Marquette — lietuvybės tvirto- 

K. Baukus..

siskirstyti. Grįžau 4 ir 30. Išbu
vau 3 valandas. Stebėjau mi
nios pylctį. Pagieža neprašy
tiems svečiams. Jaunimas su
darė 75—80%
jų daug mergaičių. “White po
wer” vienas kitas turėjo ant 
marškinių.

Teko matyti skaidres ir na
mus, kuriuos juodieji nugyve
no. Kažkas baisaus. Gražiausi 
rajonai virto šiukšlynais po ke- 

| lėtos metų. Tik dirstelėkit į Wc 
ątern 79 gatvės parką. Jau ten 
nė žolė neauga. Dąr turim Mar-

** Apskaičiuota, kad ncalsar 
gus vaikai sunkiau sužeidžia
mi važiuojant priekinėse auto
mobilių sėdynėse. Tvarkingi 
vąikai, sėdį užpakalinėj auto- 
mbbilio sėdtnėj mažiau nuken- 
čia nelaimių metu.

TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TETOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
• .*? V• < > ‘ - f ■ -W • -■ ■Mūs or- 

jungtįnė-

gręsiantį

MANILOJE ŽUVO 
6,000 ASMENŲ

MANILA. — Filipinų vyriau, 
sybė praneša, kad paskutinėmis 
žiniomis buvęs žemės drebėji
mas Maniloje sunaikino daug 
namų, tiltų, kelių ir nužudė 
virš 6,000 asmenų.

Jūrų bangos siekė 30 pėdų 
aukščio, kurios nuplovė žvejių

Būdinga, tarpe 1 kaimelus su visais gyventojais.
Ritinėje Filipinų dalyje vienoje 
kariuomenės apmokymo sto
vykloje vandens bangos nuplio- 
vė 4-600 kareivių.

♦ U. S. News and World Re 
port žiniomis dabar Aineriko-. 
jc yria 180,000 milijonierių. 
1962 m. jų buvo 67,000, gi 1948 
m. tebuvo lik 13.000.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Or_ Juozas Da u pa ra s. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
te Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da 
Lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje

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

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absofrun lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų taikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, -kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skinama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli- 
tnitf Tėvynei UėWal*’. . *. - - ...

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00 
Gaunama Nauyė^se,. v

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

į NAUJIENOS
1739 Šo. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

G*v« puūgus, tuojau knygA parimę.

♦ Borneo saloje yra Kalabit 
kiltis. Ji turi paprotį, kad tik 
moterys gali pasipiršti vedy
boms, o vyrai negali atsisakyti.

DAIM1DGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4505-07

4330-34

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

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LĄfąyette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONTDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

.ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS '

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

BUTKUS - JASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

petras Bieliūnas'
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3*3572

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

STEPONAS- C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69tb STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410 Į

P. J. RIDIKAS _  _ I
335J Sv- HĄLSTED STREET Phone: YArds 7-1911

J — HAL’J'SNOS, CHICAGO I. IU___ Wednesday, August 25, 1976



2951 W. 63rd St TeL 436-7878Prasideda mokslo metai

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

PAVARDE IR VARDAS

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Ramentai

Centrinis šildy- 
garažasi 
$29,900. 
krautuvė. -$360

Jeigu kam paveikslo reik, 
Į Čiurlionio Galeriją eik. 
Rasi daug lietuviu dailininku 
paveikslu.
4038 Archer Ave., Chicago, II.

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

Call Frank Zapolis 
3208% Wj 95th St.

GA 4-8654

Tradicinis koncertas-balius

PLATŪS LOTAS arti Šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

. ..

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymai 

2646 WEST 69th STREET 
Tale?.? REpublte 7-1941

Tėvų komiteto pirm. R. če- 
pelei pasitraukus, iš pareigu, 
savo susirinkime tėvai išrinko 
tokios sudėties tėvu komitetą: 
Inž. V. šuopys-pirtnininkas, Z. 
AValšh-iždininkė ir Grinienė- 
sekretorius. Visais Melrose Par 
ko lituanistinės reikalais pra
šoma kreiptis į tėvų’ komiteto

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIESAS"

pardūosit ■ 
iVUOMOsrr.

ĮVAIRUS draudimai
Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

HEATING AND AIR
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Ill. 60609 Teel. X7! 7-3447

ŠIMAITIS REALTY
/

Insurance. Income Tax

MAUJISNOS, CHP-AGO 1, Ilk — Wednesday, August 25, 1976

HELP WANTED — MALĘ-FEMALE 
Reikia Darbininkę ir Darbininkių

[J Siunčiu_________dol. NaujieuŲ prenumeratai Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuviškį spaudą.

Kas sekmadienis galima pa
plaukioti kuopos laivu po Mį- 
chigano ežerą. Rytais meškerio 
ii, o po piet pasigrožėti ežero 
pakrantėmis. S u i nteresuoti 
kreipiasi į laivo kpt. š, K. Pum 
put}, 4358 So. Washtenaw Avė., 
927-3559. i

Reiškiama š. N. Martinkui gi 
Ii užuojauta jo mamytei Lietu 
voje mirus.

Kuopai sumaniai ir energin
gai vadovauja š. E. Vengians- 
kas. S. P.

VERTINGŲ NAMU GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ązolyno 

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

2 BUTU MŪRAS ir 2 auto mūro ga
ražas. Prieš 15. ju. gražiausiai pastaty
tas namas Marquette Parke. $55,000.

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

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

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

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Areh.r Ava 
Chicago, III. 80631. TeL YA 7-5980

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KĖJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metų patyrimas.

TRAVEL 
CAREER

International firm is now inter
viewing for 10 sharp individuals free 
to travel major U.S. cities and Ha
waii, Enjoy immediate cash allo
wance and association with good 
people.

Travel and training expenses are 
provided at company expense. Earn
ing are well above average and here 
you have room for advancement.

A working knowledge of the En
glish language is necessary.

For interview, see Hudson, Howard 
Johnson’s Motor Lodge, Skokie Blvd., 
Skokie, 10:$OAM. to 6:00 PM.

Lietuvių kalba: ^tsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1*00 v. popiet. — Šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

nio orkestras. Pradžia 12 vai. 
dieną. ; .
— Dailininku Kasiuliu: paroda 

atidaroma Š. m: rugpjūčio 27 d. 
7 vai. vak. Jaunimo Centro 
Čiurlionio Galerijoje ir tęsis iki 
rugsėjo 6 d. Paroda atidaryta 
šiokiadieniais 7—9 vai. vak., o 
šeštadieni ir sekmadienį nuo 11 
vai. ryto iki 9 vai. vak.

Visi maloniai kviečiami atsi
lankyti ir- pamatyti paryžiečių

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakvmu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8166

mokytojos pareigų pasitraukė. 
Jos vietan pakviesta mokyto
jos darbui Rasa Juknelytė, ku 
ri šių metųmokslo pradžios ir 
pi (adės dirbti. Daugiau pasikei 
timų nebuvo. (kt)

LAYOUT/FHTER „
Experienced in structural and miscel 
laneous steel. Days. Overtime avail 
able. Call Mr. FischL 

375-9600

4369 ARCHER AVE, CHICAGOJE 
TeL 254-5551 

135-TA IR ARCHER AVE. 
TeL 257-5861

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyt5 prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaite? 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

PE1T.AS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 Vv. Cermal Roa< Chieap^' IP Virginia 7-7747

REAL ESTATE SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žeme — Pardavimui

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių bu
tas 1-me aukšte iš kiemo geroje apy
linkėje. Yra šaldytuvas. Teirautis po 
5 vai. vak. TeL 778-5781.

♦ Platinum instituto apskai
čiavimu jaunavedžiai išleidžia 
'$525 už žiedus. Sužieduotuvių 
žiedai kainuoja $380, o vestu- 
viij tik.$145.,. Institutas taip 
pat apskaičiuoja, kad 
Amerikoj bus apie 2.2 milijo
nų vedybų ir jaunavedžiai už 
sužieduotuvių ir vedybų žiedus 
sumokės apie 1.1 bilijoną do
leriu. . - ;

— .Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo- 
liams pigi TERM apdraųda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdraųda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudą organizacijų na
riams — tik $2 už $1.000 ap
draudę. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
Tek-421-6100: (Pr)

M. A. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maolewood. Tet.. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

, JymaI ir kitoki blankai. -

mis formomis — $3.50.
Užsakymus su Money orde

riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago Ill. 60608.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA N0REIK1ENE — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • Tęl. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies {vairių preldy.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 

NOTARIATAS — VERTIMAI
Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA | 

j: BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

Komunistai palaiko 
Italijos vyriausybę 
ROMA. — Italijos komunistų 

partijos lyderis Enrico Berlin- 
guer pareiškė, kad Italijos ko
munistų partija netiesioginiai 
palaiko krikščionių demokratų 
sudarytą. vyriausybę, vadovau
jama ministerio pirmininko Giu
lio Andreotti. Italijos vyriausy
bės atsakomybė prieš visus Ita
lijos gyventojus yra krikščio
nių demokratų partijos ranko
se, bet taipgi ir kornunistų par
tijos, nuo kurios'priklauso da
bartinės, o gal būt ir būsimos 
Italijos vyriausybės likimas.

Italijos ministeris pirminin
kas Andreotti dabar turi valdy
ti kraštą, kuriame yra 21% in
fliacijos, T.2, milijonai bedarbių 
ir daugiau kaip 12 bilijonų dol. 
skolos užsieniui ir užtai krikš
čionių demokratų partija sutei
kė komunistams teisę preziden
tui žemuose Italijos parlament- 
to rūmuose ir vadovauti beveik 
visiems Parlamento komitetams. 
Tai yra kaina, ūž kurią komu
nistai remia Andreotti, bet jie 
jjir jo sudarytą vyriausybę kiek
vienu metu gali lengvai nuvers
ti. Aišku, jie tai be jokių skru
pulų ir padarys, kai ateis jiems 
tinkamas laikas.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted et., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ. TAKAIS 
100 didelio formato psŲ daug paveikslų. Kaina $2.00.

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psl. Kaina $2.00 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorui.

— Lietuvių Veterinarijos Gy
dytojų Draugija išeivijoje š. 
m. spalio m< n. įnėn. 30 d. Lie- 
sųvių .Tautiniuose Namuose 
Chicagoje rengia Kauno Vete- 
r i n arijos -Ak ad em i j os 40 metų 
[kūrinio paminėjimą. Nemaža 
dalis buvusių profesorių ir au
klėtinių gyvena išeivijoje. Bus 
proga visiems susitikti ir pa
bendrauti. -Į
— A.. Bernotas, Hot Springs,. 

Ark., pratęsė iš anksto be Ra
ginimo. savo prenumeratą ir 
kartu su gerais linkėjimais at-

1976 m. spalio mėn. 30 d. 7: 
130 vai. vakaro Melrose Parko 
i LB ir lituanistinės mokyklas 
' Tėvų komitetas rengia tradici
joj koncertą-balių Eaglės salėj, 
147 N? Broadway, Melrose 
Park, ILL. Smulkesnė koncer
to meninė programa bus pas
kelbta vėliau. Bilietus jau da
bar galima įsigyti pas tėvų ko- 
nnninką inž. šuopj, telefo
nas .34X1253 ir pas LB apylin 
kės iždininką inž. J. Urbelį, 
telefonas EI 4-9033. Jei gauna
ma pelno, jis skiriamas litua- 

įmistinės mokyklos reikalams.
ngi 'mūsų kolonija nėra' 

didelė, kviečiami tautiečiai ir 
iš arti ir iš-toliau atvykti į kon
certą-balių ir tuo prisidėti prie 
lietuvy-bėsT'paTaikymo ir paįęn 
gvininio tėvams, naštos, ■ lei
džiantiems savo atžalyną i li
tuanistinę mokyklą.

Tėvu komitetas

Melrose Parko lituanistinės 
mokyklos mokslų metai prasi
deda 1976 m. rugsėjo mėn. 11, Kada

NAU.IŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
/

NAUJIENOMS šiemet suėjo 80 metą. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujieną platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirta! stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtą lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar ju Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Ju bendras Institu
cijas ir remia rišu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

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

Tbdėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesanso.
DAINUOJA: Chleagof* Ir Kanadoje metame — $30.00, pusei mefp — 518.00, 

trims mėn. — $850, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $250. Uislenloo- 
*e — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą,

Rugsėjo mėn. 4-5 d-d. Union 
Piere, Mich. rengiamas išva
žiavimas — pasilinksminimas 
su šokiais ir vandens sporto 
programa, šiam reikalui suda
ryta komisija, kurios pirmi
ninku išrinktas š. K. Vidžius, 
komendantu š. V. Zįnkus, mais 
to reikalams š. U. Zinkienė, 
baro tvarkytojas š. A. Buškus, 
l'varkos tarnyboj š. š. A. Mar- 
tinkus ir E. Holtz’as, vandens 
sporto programos vadovas š. 
K. Pumputis. Rugsėjo 4 dieną 
nuo 8 .vai. vak. Union Piere 
lietuvių namuose gros Ąžuolo 
Stelmoko orkestras. Rugsėjo 
5 <1. ryte Michigano ežere, Leng 
vino — Karaičio vasarviečių 
rajone, [vyks plaukymo, nar
dymo ir kitos vandens sporto 
varžybos. Union Piere laikas 
eina, vieną valandą aukščiau, 
negu Čikagos ir programa taip 
sudaryta, kad, jai pasibaigus, 
dalyviai galėtų spėti dalyvau
ti tautinių šokių šventėje.

Iš kuopos kasos paskirta 50 
dol. auka vieno iš kuopos stei
gėjo, Lietuvos kariuomenės sa

pniokėti ginčytiną 
skolą Vytauto D.' rinktinei.

Jau alspauzdinli ir išduoda
mi lietuvių ir anglų kalbomis 
nauji kuopos šauliams nario 
liudijimai. Valdybos iždinin
kas š. V. Navickas,’ 832 West 
33 St. Chicago, II.60G08, ren
ka narių mokesčius.

Kuopos šauliai gausiai ir ak
tingai dalyvavo rugpjūčio 14

15 ,d. d. Union Piere, Mich., 
Detroito Jūsų šaulių kuopos 
švyturys surengtoje Jūros die
noje, o liepos 17 d. Pavergtųjų 
Tautų parade Čikagos miesto 
cent ne. ' ' N

pat atsiuntė, Juozas Biliūnas iš 
Detroito. Tps apylinkės tautie
tis užsisakė Naujienas viene- 
riems metam, bet pavardės pra 
šė neminėti. Dėkui visiems. 
Platinimo vajaus proga Nau
jienos yrą siunčiamos susipa
žinimui 2 savaites nemokamai.

— DVi Jorifts Genys, Alto, LB 
ir kitų Amerikos lietuvių ori 
ganizacijų bei jungtinių veikė 
jas, pakeltas Maryland ųniver 
siteto profęsorium, įvertinant 
jo mokslinius darbus tyrimų 
srityse; Dri Genys yra parašęs 
30 mokslinių, studijij ir vado
vauja tarptautiniams tyrimų 
darbams, kurie atliekami JAV, 
Australijoj", Indijoj, N. Zelan
dijoj ir Vokietijoj. Yra dalyva 
vęs tarptautinėse mokslininkų 
konferencijose. Dr. J. Genys 
mokėsi Linkuvos . gimnazijoj, 
Goettingenp universitete, dak
taratą įgijo ^lichigario univer
sitete. Jame ir Wisconsin -uni
versitete dirlki biologinių tyri-: 
mų srityse, o nuo 1961 m. dir
ba Maryland universitete.

; — Aldona ir Anicetas Gvi
dai prašo Cicero ir apylinkės 
lietuvių, kurie atvyks pas juos 
rugpjūčio 29,d., kas turi, kad 
pasiimtų sulankstomų kėdžių. 
Stalų yrą pakankamai. Važiuo 
ti nuo Lemonto State St į pie
tus, paskui 14^ kebu į vakarus, 
Gricių ūkyje bei. sodyboje LB 
Cicero apylinkė ruošia geguži 
ne ir kviečia visus mielus tau
tiečius dalyvauti. Pradžia 12 
vai. vidudienį, ;

— John J. Rappold Sr., Af
ton, Missouri,, mirė rugpiūčio 
10 d. sulaukę 68 m. amžiaus. 
Velionis ilgą laiką gyveno Brid 
geporto apylinkėje ir buvo To 
nio ir Emos Petraičiu giminai 
tis. Apie jo mirtį pranešė Mrs. 
H. Sank iš Oak Lawn apylin-

DĖMESIO 
52—80 M AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. L A U R A IT « S 

' <645 So. ASHLAND AYB. 
523-8775

— Lietuvių Tauragės klubas 
kviečia visus atsilankyti į link
smą ir paskutinę šios gražios 
rudenėjančios gamtos geguži
nę. rugpiūčio 29 d., sekmadienį, 
Onos Bruzgulienės sode, 8274 
S. Kean Avė., prie Lietuvių Tau
tinių kapinių. Veiks turtinga 
virtuvė ir baras. Gros A. Ramo- dailininkų parodą

5 KAMBARiŲ mūrinis bungalow BŲJD’S REAL ESTATE 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well. $22,000.

2 PO 5 MŪRINIS, 
mas gazu, 2 mašinų

62-tra ir Talman.
3 BUTAI ir tuščia

pajamų per mėn. Brighton Parke. 
$28,000. -

Gen. Daukanto jurų šaulių kuopoj
Darbas eina gyvai vanorio kūrėjo ir laisvės ko-,-sios širdies, parapi|us-mokyk- 

š. J. Ulevičiui atsisakius to- vų invalido Kazio Dobilo naš_ los patalpa 
liati eiti kuopos valdybos sekre lei 
toriaus pareigas, juo išrinktas 
š. Balys* Aniulis. š. J. Ulevičius 
suliko rinkti ir tvarkyti kuopos 
archyvinės medžiagos — spau 
dos iškarpų, nuotraukų ir k. 
Taip, kad jis ir toliau pasiliko 
valdvbos nariu.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
nemoka pašto persiuntimo išlaidų. >

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčtant Čekį ar Money or
derį tokiu adresu:

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P8-8 vieninteli
’ kailininką 7^

Chicagoje n to, ra

NORMANĄ
^l’^BURŠTEINĄ

677-8449 ‘ 
(buto)'

AR JAU-PASIDARĖTE
^_SĄVO'TESTAMENTĄ?
Tuo reikalu Jums gali daug 

padėti teisininko Prano šulo pa- 
sieTne^iruošta, teisėjo Alphonse Wells 

j peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga. —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su 'formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj,

d. Tą dieną visi tėvui savo vai pirm. V. šuopj (telefonas, J1’" 'J ~ ~
kus atveža 9:30 vai. j švenčiau 343-1253). Į HELP WANTED — MALE

- J'-trko |įtHanjstfnė^|?~‘” -7' Reikia
Mokyklos' vedė- je mokyljoje įvyko mažęsjno 

jas Jonas Rugelis ragina visus kyiojų pasikeitimas. Kalėtą me 
tėvus, turinčius mokyklinio am tų mokytojavusi mokykloje 
žiaus vaikus, leisti į Iituanisti-i mokytoją A. Stankevičienė iš 
nę mokyklą pramokti lietuvių 
kalbos, pasisemti žinių apie sa 
vo tėvų kraštą, gimtinę ir susi
pažinti su pavergtos Lietuvos 
vargais ir kančiomis. Melrose 
Parko LB valdyba kviečia vi
sus tėvus, turinčius mokyklinio 
amžiaus vaikų, išgirsti mokyk 
los vedėjo prašymą' ir savo vai 
kučius atvežti j lituanistinę mb 
kyklą. Te nelieka mūsų kolo
nijoje nei vieno tautiečio vai 
ko, kuris nelankvtu lituanisti
nės mokvklos. Mokvklos adre
sas yra toks: Sacred Heart 
Church, 819 N. 16lh Avenue, 
Melrose Park, ILL.

POUCY




