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Paskutiniai rinkikų apklausi
nėjimai ir suvesta statistika ro
do, kad prez. Fordo prestyžas 
žymiai pakilo. Jei dabar būtų 
rinkimai, tai prezidentas Fordas 
surinktų 39% balsų, Carteris — 
49% ir 12% dar nėra apsispren-
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sumetimais buvo nužudyti du 
Amerikos karininkai.

•DUBLINAS. Airijos vyriau
sybės planuojami žygiai likvi
duoti pogrindinę Airių Res
publikos- Armiją (IR A) ir ki
tas nėlėgales organizacijas grei 
čiausiai susidurs su opozicija 
parlamente ir nelegalėse orgat^ 
zacijose, kaltinant civilinių tei 
šių varžymu. Vyriausybės ko
vai su IRA teroru siūlomas iš
leisti “bėdos’* įstatymas reika
laująs teisės policijoje laikyti 
suimtą asmenį iki 7 dienų. Ei
nant konstitucija leidžiama lai 
kvti tik iki 48 valandų.

šaudy
damas kibirkštis ir įvairiaspal
ves liepsnas pirmadienio naktį 
per šiaurinę Kaliforniją perskri-

Abortų klausimas aiškiai su
sikerta su kardinolo Cody,ir Baž
nyčios nusistatymu, tai gyvy
bės naikinimas. Bet meras Da- 
ley pareiškė, kad Katalikų lyde-

. Amerikos Legiono atstovų 
daugumą labai griežtai pasisa
kė prieš šį Carterio planą. Bet 
aštriausiai Carterį kritikavo sen.

TOKIJO. — Japonų fabrikan
tai pardavė rusams, žinoma į 
kreditą, 50,000 motorų ir' jau 
beveik visi jie yra pasiųsti j Ru
siją. Stebėtojai spėlioja, ką ru
sai darys pirkę tiek daug mo
torų: ar jie juo panaudos au
tomobilių gamyboje, ar Šarvuo-

CAIRO. Egipto prezidentas 
Anwar Sadat praeitą trečiadie 
nį Egipto parlamento vienbal
siai buvo patvirtintas sekan
tiems šešcriems metams tose 
pačiose pareigose. Patvirtini
mą priėmęs Sadat prižadėjo to 
liau tęsti savo vidaus ir užsie
nių politiką. “Mes dar turime 
nuskinti musų Spalio šeštosios 
(1973) pergalės (Izraelio nu
galėjimo) vaisius, išlaisvinti vi 
sas arabų žemes, įsteigti Pales 
tiniečiams buveinę ir visai šia 
sričiai užtikrinti. taiką r tei
singumą”, pareiškė jis savo 10 
minučių kalboje priimdamas 
patvirtinimą.

.. BEIRUTAS. Arabų Lygos tar 
pininkai suskubo suvesti tarp 
savęs kariaujančias Libano fra 
kcijas prie bendro konferenci
jos stalo pirmiau kol krikčio- 
nys dar nepradėjo atakos prieš 
musulmonų laikomą vakarinę 
Beiruto dalį, kur yra ir ‘Jungti
nių Valstybių, ambasada. Deši
nieji, kairieji ir nepriklauso
mieji: visi tvirtina, kad ruošia
ma nauja, didelė krikščionių 
ofenzyva ir invazija į Beiruto 
vakarinę dalį, jei Arabų Lygai 
nepasiseks atvėdinti karštą pa

klausimą -visiškai nesikiš ir ne
sistengs, kad būtų pravesta kon- 
stitwijos priedas, draudžiąs da-

liams spėja buvus didumo “kaip 
dirižablis’’, skridęs tarp 6,000 
ir 8,000 mylių per valandą grei
čiu. Alamedos gyventojai aiš
kina, kad tas meteoras turėjo 
žalią galvą ir oranžinės spalvos 
uodegą. Griffit observatorija 
Los Angeles paaiškino, kad tai 
buvo meteoras.

DETROITAS. — Kiekvienais 
metais pabrangsta vienu kitu 
šimtuku auto mašinos. Pereitais 
metais jos pabrango.5.8%, o šie
met, už 1977 m.delius, žadama 
pakelti mašinų kainas 269 dole
riais. Auto mašinoms kalnų pa
kėlimą pirmiausia paskelbė Ge
neral Motors Corp. Ją paseks ir 
visos kitos kompanijos.

dėl ateinančių lapkričio mėn. 2 .d 
rinkimų'. ‘Aš nemanau, — sakė 
Daley, kad katalikų ar kitų 
balsai būtų reguliuojami dvasiš
kių posakiais”.

Blusinėja kitu 
nuodėmes

ČIKAGA. — Prezidentiniii 
rinkimų kampanija jau prasidė
jo. Į Čikagą buvo atvykęs de-;

Sovietai spekuliuoja
Pasak U. S. News and World 

Report žurnalo, rusai nupirkę 
Amerikoje geromis sąlygomis 
ir, palyginti, nebrangiai kvie
čius, per trečiuosius asmenis jie 
kviečius pardavė kitoms šalims, 
uždirbdami 7,000,000 dolerių. 
Nežiūrint, kad Rusijoje trūksta 
duonos ir kitų maisto gaminių. 
Maskvos ponai, gyvendami pra
bangiose vilose ir aptarnaujami 
tarnų, kaip tikri kapitalistai, už
siiminėja, spekuliacija.

šiltas, drėgnas
Saulė teka 6:10, leidžiasi 7:36
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Legionierių mirtis- 
nuodingos dujos

FARMINGTON. — Connec
ticut daktarų grupė, kuri tyri
nėja legionierių mirties priežas
tis, susekė mirusių legionierių 
inkaruose, smegenyse, kepeny
se ir kitose kūno dalyse pavo
jingą grynanglio - nikelio jungi
nio kiekį.

Nikelio - grynanglio junginio 
dujos nekvepia, neturi spalvos 
ir jos yra labai pavojingos. Jos 
vartojamas, jų junginys, gami
nant plastikines medžiagas ir 
sintetinį kaučuką.

' - Daktarai mano, kad šios mi
nėtos dujos ir bus legionierių 
mirties, priežastimi. Paskutinė
mis dienomis susirgo ta pačia 
liga’ kaip ir legionieriai ir to 
viešbučio direktorius, kuriame 
legionieriai turėjo suvažiavimą.

Prez. G. Fordo 
kampanijos šefas 
VAIL, Colo. — Colorado kal

nuose atostogaująs prez. Fordas 
rugpiūčio 25 d. paskyrė naują 
GOP partijos rinkiminės kam
panijos šefą. Jis pakeis buvusį 
šefą Mortoną. Naujasis kam
panijos šefas James A. Baker 
yra Houston, Teksaso, advoka
tas. Jis respublikonų konvenci- 
jdje žymiai prisidėjo nugalėti 
kandidatą guv. Reaganą. "

TEL AVIV. — Jungtinės Val
stybės turėtų sumažinti Izraeliui 
karišką pagalbą, sulėtinti Vidu
riniuose Rytuose ginklavimosi 
lenkfynes ir siekti naujo Arabų 
ir Izraelio susitarimo užbaigti 
dabartinį formalų karo stovį, 

pasakė buvęs Izraelio krašto ap
saugos ministeris Moshe Dayan.

. “Turi gi būti kelias nulipti 
nuo""kaino.' sŪfėtfnt^ 
pripažintas-1967 metų šešių Die
nų Karo herojus”.'Vienintelis 
išsprendimas yra... nebeduoti 
daugiau ginklų mūsų saugumui, 
o duoti mums daugiau saugumo, 
kad galėtume apseiti su mažiau 
ginklų. Jei aš galėčiau nuvykti 
Į Ameriką ir padaryti pasiūly
mą, aš pasakyčiau: “Nutrauki- 
tetuos bilijonus (dolerių) ir su
teikite mums Egipto pasižadė
jimą baigti karo stovį”.

Tačiau, pasakė Dayan: Izrae
lis “turi turėti pasirinkimą (ato
minio) ginklo, kad galėtų at
sverti Arabų valstybių daug di
desnio skaičiaus perviršį ir jų 
finansinį pajėgumą pirkti dau
giau ginklų. Būdami trijų mi
lijonų valstybė, negalėtų turė
ti 10,000 tankų. Mes turime tu
rėti priemon jiems (arabams) 
pagrasinti ir juos prilaikyti”.

Dayan pasikalbėjime su spau
da argumentavo, kad Kisinge- 
ris spaudęs Izraelį grąžinti stra
teginiai svarbią teritoriją, bet 
nedaręs jokio spaudimo į Egip
tą. kad padarytų panašių nuolai
dų. Egipto prezidentas Sadat 
esą būtų sutikęs (nusileisti), 
kadangi jam buvo reikalinga pa
galba Egipto ekonomijai atsta-

Dabar paaiškėjo, kad ameri
kiečiai turi filmą, vaizduojantį 
viso šiaurės korėjiečių būrio 
užpuolimą Panmunjome. Aiš
kiai matyti korėjiečiai, skuban
tieji su kirviais, kastuvais, gele
žimis ir kitais įrankiais mušti 
amerikiečių. Pasirodo, kad prie 
medžio buvo tiktai keturi ame
rikiečiai, kuriuos užuolė 30 ko
rėjiečių. Visi korėjiečiai buvo 
apsirengę kariškomis uniformo
mis. šiaurės Korėjos vyriausy
bė'jau apgailestavo incidentą bet 
amerikiečiai tuo nesitenkina, 
šiaurės Korėjos karo vadas siūlo 
imtis priemonių, kad demilitari
zuotoje zonoje panašiu incidentų 
daugis nebūtų. Jis siūlo pada
lyti zoną pusiau ir padalyti at
sakomybę.

šiaurinės dalies saugumą bū
tų atsakingi Šiauriečiai, o už 
pietinę būtų atsakingi pietiečiai, 
šis Korėjos pasiūlymas bus at
mestas. nes jis naikintų demili
tarizuotą zona.

šiaurės Korėja pakeitė savo 
nuomonę, kai aitplaukė galingi 
Amerikos karo laivai, o helikop
teriai skraidė Panmunjomo pa
dangėse, o Amerikos karių gru
pė visai nuplovė medį, dėl ku- 

i rio buvo užmušti du Amerikos 
i karininkai, šiaurės Korėjos vy
riausybė bijojo, kad atskridę 
Amerikos bombonešiai nepradė
tų bomborduoti kariuomenės 
centrų, šiaurės Korėjos vyriau
sybė bijo, kad į Korėjos vande
nis atplaukę karo laivai gali pa
kenkti abiejų santykiams. Ame-

Amerikiečiai turi filmą, rodančią šiaurės 
^ICdrėįcs kariu užouclimą Panmunjcme

FANMUNJOM, Korėja. — ITaeftą trečiadienį, Jungtinių 
Tautų karo vadas JAV laivyno admirolas Mark P. Frudden įteikė 
šiaurės Korėjos karo vadui, gen. Han Ju Kvongui Amerikos vy
riausybės notą, kuri reikalauja nubausti tuos Šiaurės Korėjos 
karius, kurie kirviais, kastuvais ir vėzdais užmušė du Amerikos 
karininkus, kirpusius niekieno žemėj augantį medį. Korėjiečiai 
neturėjo teisės organizuoti tokio užpuolimo ir mušti iki mirties 
netikėtai užkluptus Amerikos karininkus.

Jungtinių Tautų karo vadovy
bė reikalauja, kad būtų nubaus
ti tie kariai, kurie dalyvavo to
kiame žiauriame karininkų nu
žudyme. Jeigu buvo duotas toks 
Šiaurės Korėjos karo vHovybes 
įsakymas, tai privalo būti nu
baustas ir įsakymą davęs virši
ninkas. Be to, amerikiečiai rei
kalauja, kad' panašūs inciden
tai daugiau Panmunjomo srity
je ar kurioje kitoje neutralioje 
ir demilitarizuotoje zonoje nepa
sikartotų. JAV karo vadovybė 
reikalauja garantijos, kad pa
našūs veiksmai nepasikartotų.

kalbėjo" '^^gtiiuT^’hrutų' karo vadažr 
ėmėsi iniciatyvos sukviesti pa
sitarimą ir įteikti korėjiečiam 
oficialią notą. Amerikiečiai ne
laukė, kad karo vadas tuojau at
sakytų ir duotų reikalingas ga
rantijas, bet jis nori, kad šitas 
reikalas nebūt vilkinamas Šiau
rės Korėjos karo vadovybės no
tą priėmė, prižadėjo įteikti Pie
tų Korėjos sąjungininkų karo va-

Lėktuvo grobikams 
mirties bausmė "

CAIRO, Egiptas. Trys ara
bai, kurie mėgino pagrobti ir 
nulakinti į?. Libiją E gipto 
Boeig 737 lėktuvą, bus teisiami 
kariškame .ieisme, kurs prasi
dės ateinančią savaitę. Jiems 
gresia mirties bausmė. PdHcir 
jos žiniomis, tie trys teisiamie
ji menamai yra Libijos agen
tai, kaltinami “suokalbiayę, su 
svetima; valstybe imtis agresy- 
vių veiksmų prieš Egiptą”. .

Maskva skolinasi
Sovietai ir jų satelitai viską 

vakarų laisvame pasaulyje per
kasi skolon, nelabai rūpindamie
si atsilyginti. Jie tiesiog grob
te grobia vakarų gaminius į sko
las, lygiagrečiai gamindami gin- 

Iklus, ruošdamiesi karui.
Sovietų blokas-turi skolų pa

sidaręs nemažiau 40 bil. dolerių. 
Vien tik Vakarų Vokietija yra 
Sovietams suteikusi kredito 10 
bil. dol. Vakarų Vokietijos kanc
leris abejoja rusų kredito garan
tijomis. Jis mano, kai rusai, ga
mindami tik ginklus, negalės 
skolų grąžinti. Vakarų bankinin
kai jau pradėjo rimčiau žiūrėti 
į Sovietų kreditingumą ir.į jų 
garantijas. įL

Mokytojai už 
regulamino ribų

ČIKAGA. — Čikagos miesto 
potvarkiu, visi miesto tarnau
tojai ir darbininkai proivalo gy
venti Čikagos miesto ribose arba 
pasitraukti iš darbo. Čikagos 
miesto ribose esančių mokyklų 
mokytojams minėtas miesto po
tvarkis kol kas netaikomas. Mo
kyklų taryba jo nepatvirtina, 
nors tarybos narė ponia Rohter 
labai norėtų, kad mokytojams 
irgi būtų taikomas miesto po
tvarkis — gyvenki mieste arba 
pasitrauki iš mokytojo pareigų.

■ Atsistatydinęs ministeris pir
mininkas pareiškė, kad prezi
dentas atsisakęs sutvirtinti jo 
galią, sprendžiant infliacijos J do didžiulis “meteoras”, kurį ve. 
nedarbo ir nukritusio franko j teranas aviatorius Hugh Wil 
vertės reikalus. Prezidentas, ku
ris save laiko reformistų, turė
jo nuomonių skirtumą šu buvu
siu minister!u pirmininku Chi
rac, sprendž&nt Prancūzijos 
ekonominius klausimus.

Prezidentas pasakęs naujam 
ministerial pirmininkui Rarre, 
kad Prancūzijos Vyriausybės už
davinys yra nugalėti infliaciją 
ir sutvirtinti franko vertę. In
fliacija Prancūzijoje siekia 
10.6%, bedarbių skaičius padi
dėjo dvigubai iki 4%, o frankas 
prieš dolerį neteko savo vertės 
■9.5%.

Manoma, kad prez. d’Estaing 
nori įsigyti autoritetą, turėda
mas omenyje būsimus savival
dybių ir parlamento rinkimus. 
Savivaldybės bus renkamos 1977 
m., o parlamentas — 1978. Pre
zidentas, žinoma, paneigė, jog 
j»- siekiąs dide«nio autoriteto

SEN. DOLE AŠTRIAI KRITIKUOJA 
CARTERIO KALBA LEGIONIERIAMS

SEATTLE, Wash. — Sen. Robert Dole labai aštriai kritikavo 
JIMMY Carterio pasakytą kalbą Amerikos legiono konvencijai. 
Jimmy Carteris,' norėdamas baigti Vietnamo karo paskutines 
bėdas,'pareiškė, kad jis dovanotų bausmę.visiems atsisakiusiems ‘ mokratii partijos kandidatas į 

viceprezidentus Walter F. Mon- 
dale ii* tarėsi sii Čikagos meru 
Dalėy kokias 45 minutes. Po to 
Mondale spaudos • konferencijoje 
apkaltino prez. Fordą ir repu- 
blikonų partiją, kad jie padėjo 
atsirasti recesijai, nekreipia dė
mesio į namų statybą, nesirūpi
na seneliais ir sudaro blogiausią 
Amerikos istorijoje administra
ciją, kuri nesirūpinanti mokyk
lomis.

Kalbėdamas abortu reikalais,
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Giscard pakeitė 
minister} pirmininką

PARYŽIUS. — Rugpiūčio 25 
Prancūzijos prez. Valery Giscard 
d’Estaing perėmė Prancūzijos 
valdymo kontrolę, ^priversdamas 
ministerį pirmininką, žymų gau- 
listą Jacques Chirac, atsistaty
dinti. Jo vieton prezidentas pa
skyrė mažai žinomą nepriklauso
mą politiką Raymondv Barre 
Iki šiol jis buvo tik užsienio pre
kybos ministeriu.

Vyriausybės pasikeitimas įvy
ko būsimų Prancūzijos rinkimų 
fone, kuriuose gali žymiai pasi
reikšti kairiųjų opozicinės par
tijos. Gaulisto ministerio pir
mininko pašalinimas iš vyriau
sybės reiškia gaulistų partijos j tt • i u j 
įtakos pašalinimą, kuri reiškėsi] 1161812.8 11161601*28 
nuo 1958 m

Juodieji prieš 
^juoduosius

JOHANESBURGAS. — Sowe
to ir kitų vietovių juodieji, kurie 
nepritaria paskelbtam streikui, 
susiorganizavę grupėmis ir apsi
ginklavę lazdomis, pradėjo pulti 
streikininkus bei jų vadus. Mat, 
sftreikininkai degino namus ir 
net žudė, kurie nepritarė srei- 
kui ir ėjo dirbti.

Tarpusavio juodųjų peštynė
se nemažas skaičius juodųjų bu
vo užmušta. Sako, kad policija 
žiūri pro pirštus ir į juodukų 
peštynes nesikiša. Streiką pa
skelbė Zulu gentis.

Devynias savaites trukusiose rikiečiai nori aiškumos, kuriais 
riaušėse jau yra žuvusių 270 as 
ftienut’ ,

pasirinko viceprezidento parei
goms. Jis vartęs Vebstėro žody
ną, ; bet niekur negalėjęs išaiš
kinti skirtumo tarp žodžio “am
nestijos” ir “nuodėmių atleidi
mo”.

Jis baigė savo kalbą pasiūly
mu palik tišiuo klausimu “Car
terio kontūziją”, bet paaiškino, 
kad prezidentas Fordas užėmė 
labai aiškią poziciją, ' Kiek ga
lima buvo atleisti, tie jau amnes
tuoti grįžo ir dirba, bet kitiems 
Fordas nėra pasiruošęs duoti jo
kios amnestijos. Carteris ne- 

“įf Reina šū važi^i^ū' Legi on o' at- 
stovų. - ■ - ,
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SPORTO KANApiEčiŲ PQW » “Drei tomatea, bi tie! “pa- 
prašfau vokiikai, kaip geriau- j 
•iai; bemokėdamas, kai mano 

nesu-’
y- -T; j®. ■ - . • ; ■ -

Kelionės įspūdžiai tarp laiko ir erdvės
KAZYS KARUŽA

Pabaltiečių Šaudymo žiai kaiP pabaltiečiams: pas- 
’ **tjirjtl^riybeS kirų klubų ar vienetų 4 (lėks-

Įčių šaudyme 5) geriausiai su- 
1976 m. š. A. Lietuvių ir P<i-, šamlžiusieji sudaro komandą, 

haltiecių Šaudymo pirmenybė* į Vjsų pirmenybių vadovas yra 
bus vykdomos per 2 datis; . j šALFASS-gos šaudymo’’” šeka- 

Mažcjo kalibro ir medžiokli- ■ jos pįj-niininkas Juozas Usval- 
nių šautuvų prmenybes vykdo tas< 75 Evelyn Ave., Toronto, 
Hamiltono Lietuvių Medžioto- Qnt yigp 2Z2. Telefonas (416) 
jų Klubas “Giedraitis”, 1976 m. _ 7625019.
rugsėjo 4—5 d., savo pačių sau 
dykloje, York Road, Oneada 
Township, Ont., Kanadoje. Pra-j 
džia abi dienas —8:00 vai.

Programa: a) 22 kai 
sportinis šautuvas, b) 22 kai. < 
tarptautinis šautuvas (Match ^1:nįai''’da']~~llū. ' Ypatingai”- 
Rifle) 3 pozicijose, c) 22 kai. I 
tarptautinis šautuvas “English j 
Match’ .,, d) Lėkščių šaudymas j 
medžiokliniams šautuvams: 16 
yd.—100 žūvių.

Pabaltiečių pirmenybėms bus 
varžomasi individualiai ir ko- 
mandiniai.Mažojo kalibro rung 
tyse komandą sudarys 4 aukš- 
čausią pasekmę atsiekę šaudy
tojai kiekvienos tautybės. Lėk
ščių šaudyme — 5 šaudytojai. 
Kiekviena tautybė gali turėti ne 
•ribotą skaičių dalyvių ir koman

tas, 75 Evelyn Ave., Toronto.

Dėl visų informacijų kreip- 
kinės į J. Usvaltą.

Dalyvavimas atviras visiems 
’ lietuvių šaudytojams, todėl visi 
šio sporto mėgėjai, organizuo- 

j ti ar pavieniai kviečami skait-

j šauliai ir namo venai.
ŠALFASS-gos šaudymo 

Sekcija

i Pabaltiečių ir lietuvių 
atletikos pirmenybes

j Kaip jau ankščiau buvo skelb- 
■ ta, 1976 m. š. Amerikos Pabal- 
i tiečių iir Lietuvių Lengvosios 
Atletikos Pirmenybės įvyks 1976 
m. rugsėjo 18 d., Latvių stadio
ne “Sidrahene”’, Milton, Ont., 
(tarp Toronto ir Hamiltono). 
Pradžia — 11:00 vai. Vykdo lat
viai. *

Varžybų programa apima be 
veik' visas pagrindines rungtis.

Pirmenybės bus pravedamos 
šiose amžiaus klasėse: Vyrų ir

į, Hilė priėjo. Net akimi-------
davome iš plente, beregint lyg mirksėjusi ji paėmė vieną ne-i
koks vaiduoklis atsirasdavo b togą pomidodą ir antrą gero-'

SprT° ?ak" Kelionė po Europą aprašyme^ baltųjų debesų”
nurodydąm&fAlpdavo grižu i raščinr jau buvo pradėję ges- a i-v , .
pkni^: ■ ęS' . U..’ Svctk.ios departamentas Naopjienų” rugptūcio 11 d. nr. 189 įsiterpė netikslumų.

Kai. poŲcg^mus sugavo faįj gieįčjausįaį. būtų uždaręs bet 10 euučių nuo apačios į viršų atskaičius, sekančiose 12 
kelyjV.li'®^^ išiloina kai- kžriąrikčtttttuvęč šiaurės Ame- eilučių aukščiau rašoma: ‘‘Pirmiausia mano vadovas 
nieh|eT;Tto?^^^P^FWiš’Jiiu rįkoje už lokį vaisių pardavi- kum Sakevičius nuvežė pasirodyti ir pasigifti savo wčdc- 

t^, ne<s ginkluoti hėjitną.

Londono, Ont., laikraštyje 
“Tbe London Free Press’’ ant
rašte “A “rotten system. Vjzi- 
toriai kitapus Geležinės Uždari 
gos gauna paragauti komuniz
mo vaisių” autorius David Ę. 
Scott laiške iš Gruningenj~ Ry
tų Vokietijoje rašo:“*"^ _̂ . _ _ . , _ _

Geležinės Uždangos krąštuo buvo'pranėS^^Ąes ; ginkluoti hėjitną. - ! tailj’*.
se jie ten savo socializmą ima kariškiai ant phptorciklų nuly "Nein-nich! pasakiau tai mer, ' _
— tiek pat rimtai, kaip mes: Va dėjo mus kokiai20 mylių, kol gaitei rodomuoju pirštu į šalis; Turi būti: “....... kun. Sakevičius pasigyrė turįs 
karuose savo demokratinių pro pasišalino.' ganėtinai mosikuodamas. Ji į. mano pno<parodyti retą įdomybę ir nuvežė mane į paprastą alinę,

kurios sienos, lubos ir bufetas buvo aplipinti įvairiom 
etiketėm (jų ii- asloje pribarstyta); Tai ir bubo jo įdo
mybė, o man atrodė tik šiukšlynas. Čia mūsų nuomonės 
nesutapa”. Taigi, žodžiai pasirodyti, pasigirti ir “savo 
eoetailiu” pateko į tekstą per nesusipratimą, ir už tai 
Gerb. kun. Sakevičių ir skaitytojus atsiprašau.

Reikšdamas pagarbą •■■■■ K. Karuža
1587 m. vasario 8 d. Fothorighay rūmų didžiojoje 

salėj jai buvo nukirsta galva. -
Mary motto buvo: “Mano pabaigoje yra mano pra

džia”. ’ ' ; ; ' z
L. t . U "L - ' • t/-: ' .’■j' ‘/i . i”. ;■ ’..v .... •_ > . C ' •

Škotijos karalienė Mary yra palaidota gražioje tum- 
boje Wesminister Abbey, Londone. Ten nuo jos-mirties 
yra karūnuojami Anglijos karaliai ir karalienės.

EDINBURGHCASTLE
; : Trečiadienio, i-ytą'abu su Juozu drožėme : ąutobusu
į pilį vingiuotais asfalto keliais, garsiais Škotijos praeity
je. Rodos, apie 60 kilometrų. ^.Netrukus privažiavome 
^inbu^į miestą. Jįū iš tolo>pastebėjau didęįįi kalną 
dešinėje’Jusėjė, kur stūksojo garsioji pilis jos kalnagub- • 
r|je. .isįįpųs iš dutpbusoriejorie pėsti per - tiltą ii* kopė
me siaura,/ kreiva gatviuke statmenai 35 laipsnitfš kam
pų į viršų,, kad net kvapą užėmė, o mano bičiulis Juozas 
pradėjo kosėti & dusti. Paraudo jo veidai, kaip išvirto 
vėžio. Abudu vyrai po ūsu, beT as "nenoriu’pasiduoti se-

cesų likučius. . ’ ; įpumpavo į mūsų galvas^ kad testus ..nekreipdama dėmesio
Mano kompanijonė ir aš per turime laikytis plento. Buvo- pradėjo pildyti sekantį užsaky- 

važiavome į Rytų Vokietijos me perspėti nr muma kito nie- mą.
pusę maždaug pietų metu ir ko nebeliko šftryti kaip p»>- - gauti a vaj_
planavome pąpriešpietauti ko daryti Šiokius-foki(». pnešpie- .
kiame restorane pakeliui į Ber čius savo namėlyje į ant ratų 
lyną. Mes nežinojome, kad:mū ((treflė^j^įį.
sų viza leido mums tranzitą tik - 
išilgai labai patruliuojamą “ko viziloriųi dais 
ridorių” nuo sienos iki Bėrly- krašte per ip 
no. . , '

Vos tik atlikę praėjimą per 
Rytų Vokietijos muitines rir 
imigracijos įstaigas ir perėję 
per užminuotą lauko rėžį, pra 
dėjome“ dairytis kokio mieste
lio ar kaimo, kur būtų koks res 
toranas an bent maisto krautu
vė. ' į ‘ :

Kiekvieną sykį vos tik išsuk-

J gomų pomidorų, turėjau stoti 
iš naujo į eilę. Senutei išėjęs 

r, . i j . TiŠ krautuves Tnašiūliau du apgeBerivno kondoriu* neduoda , . -f ,v. .• vz, duslus pomidorus, džiūgavo ir
man jausmingai dėkojo.

Gerai kad alų pirma išpylė 
me į stiklines tą naktį pasie
kę Berlyno treilierių-^ parką. 
Visos bonkos buvo surūgusios 
su. pelėsių “salelėmis plūdų-

yįAmlyti poini<iorus, <LZiu.ga\o ir
d įeitai T dėkoi°' .

reali maįra KM medžių, Gera,,k,a,i ah/ p,™a
. f, v • 1 d me 1 stiklines tą naktį pasie-»laukų,, telefono stulpų ir kai'. „ , , ?.. . H F .---- : .. ** . v; . . ’kę Berivno treilierių* parką, kuriuos debeto*.: - ,*• . , -•—r-it-.t -v-• -i •fc.v 'įsos bonkos buvo surūgusios —GalbūtkaS^Sa-ir kitokių-at .. . <t . .. . y., 1

rakcijų. At š.irame su . sa eknus ggfe 
važiavimų plento trafikas toks
pilnas vpai didžiulių .unkve- ^i1 .sa?.ra.lome , ddį° 
žirnių, kuriuos vairuoja kurni- ZIUr?? 1 alaus b°nkas
kuze baridąryh- linkę V.k.rųllalk>',ia,mPnes saul«-

Vokietijos:' inercėdes šoferiai,; Kontrastui, Berlyno krautu- 
tad dairytis pašaliais atima vi*j vės turėjo turėjo visko — nuo 

šviežių vėžių iki Canada Dry
gin ger ale ir Amerikos žemės 
reisu tų (peanut) sviesto. Li
tram oderni nose Vakarų sti- < 
liaus supefomanketuose lenty
nos buvo pilnos šviežių kuku
rūzų “ant koto”, ropių, buro
kėlių; asparagų, produktų, ko-j 
kiu ne visose ir Vakarų Euro-

kuriose yėliau teko eilėje ėtb-! Prisikrovę _ č , . - '-a
kg Grtimfngenn krautuvėj Wytuvėlį per pora. dienų ištuš 

buvo didelė- Jl buVO kaip Lon tinom. Pasiekus Čekoslova- 
dono Loblawe arba Dominion kiją “šviežios” daržovės krau

tuvėse buvo bulvės ir morkos,’ 
____ J ir tos visai nesviežios. Vienas 

rinkimo, kaip artime pratę Pre J mokėjęs angliškai čekas paaiš 
kė5; && buvo »ūkraųt<» medi
nėse dežėee arba iwXdIftt* ant 
medinių lentynų,-Et^cetėa už
klijuotos ant kenuotų produk 
tų rėtal’ieiV^^d^^radiittai 
buvę indo vidūje ir apie pusė 
maisto produktų tmyą y stiklo 
puodynėse arba buteliuose be 
jokių ėtikėčių. Gafiitftpaūa 
fiii' kalp kai kurio# pelėsių 
kultūros aht kurių" ekzotinių, 
sūrių — palėsiai %0e®tfitluo- 
se buvo “aukštos kultūros” pro 
dūkto skoniui pagerinti, bet 
iries 'patys neriiĮ&ųvdme jų 
pirkti. Kors butblfte. gerokai 
išalkę, tačiau tie .produktai 
apetito nestižadinS, ?Wt pyra
gaičiai (cookies) pelėsiais at- žalotą salotą eilės eilės -gale 

.šidave. Nūsitaremt pirkti tu-' 
žiną bonkų vietiriib ti fiJaūs ir 
du poinidorus. Sayę>; traHertyje 
dar radome saločlų lt plonai 
papiaus'tyto kumpio, tai pasida 
rėme daržovių Saločius. . į j 

Norėdami pomidorų nusi
pirkti stojome eilutėn paskui 
kokio tuzino pirkėjų. Už užtva 
ro stovėjo ’ moteris/ kiuri tenki
no užsakymus. Pirkėjai nega
lėjo patys pasirinktir^ko norė
dami.

są noną.
Gruningen yra iiHestelis į va 

karus nuo Berlyno ir vienin
telis, kurio ’‘koridoriaus’’ pla
nuotojai neaplenkė. Leistasis

Lietuvių' individualinės ir tarp- 
apygardinės pirmenybės bus iš 
vėstos iš' pabaltiečių varžybų.

Dalyvių skaičius neapriboja
mas ir dalyvavimas yra ’atĮiftaš 
visiems lengvatletams. :
Smulkesnios informacijos yra 

išsiuntinėtos visiems5 sporto klu 
bams. Pavieniai, klubams | ne
priklausą lengvalietai dėl infor 
macijų gali kreiptis į bet ' kurf 
lietuvių sporto klubą arba tie
siai Į šALFASS-gos lengv. atle-

Fi^oletų šaudymo pirmeny
bės įvyks sekmadienį, rugsėjo 
T9 d., Sharon Gun Club, į šiau
rę nuo Toronto. Pradžia1— 8:00 
vai.

.. . Programoje: a) Neapribotas1 moterų (195& m. gimimo ic vy-
pistoietas, b) Standartinis pi»-1 resnių). Jaunių ir mergaičių B

i (1960-61 m. gim.), Jaunių ir _ „ _ _
mergaičių C. (1962-63 m. gim.) ' &
ir jaunių bei mergaičių D (1964 ia^u:
m. gim. ir jaunesnių). I-i .

Jaunių A (1957-59 m. gim.) AWdas Bielskus,13813 Othęl
1 - - ■ - - , lo Ave..' Cleveland, Ohio'44110.

Tel.' (236) ^681-9143;
Komandinės pirmenybės; kankamai dalyvių bris vykdo- ŠALFASS-gos Lengv. .

” ' ’' Atletikos Komitetas

toletas, c) Greito šaudymo ma-j 
čas (Rapid Fire Match).

Pistoletų šaudyme bus tik in
dividualinės pirmenybės.

Lietuvių pirmenybės bus iš
vestos iš pabaltiečių pirmeny-(klasė - tentatyviai prijungiama 
bių, atskirų varžybų vsai nevyk prie vyrų, tačiau susidarius pa
dai* t.
lietuviams bus išvedamos pana iria atskirai..

m. gim. ir jaunesnių).
1 Jaunių A (1957-59 m.

out lt

leck and

frontinesdūrff:'’
Lyginant: sį kitdinw RjdųjKių

Vokietijos maisto krautuvėmis,. P05 krautuvės gausi.

tynjkahopUj. .
Taip priartėjome prie pilies vartų, kur mus patiko 

škotų kareivių sargyba. Bet dar vis už vartų 1 kopėme 
aukštyn, kol pasiekėme viršūnę, aukštą. Aikštė aplinkui? 
pilį aptverta mūrinę; siana, kurioje yra maži langai pro 
kuriuos šaudydavo patrankomis į priešus. Aplinkui prie 
tų langų pristatyta daug senoviškų patrankų, kurios gu
li ant medinių didelių ratų ir kitos ant mažų geležinių ra- 

nugabėntos laikui kol žaidi- tukų. '^ristatyta eilėmis minėtų mažų ir didelių patran- 
mai pasibaigs. kų. Aikštės šonuose yra keletas gyvenamų namų, kuriuo-

Pragoje miesto gatvės atro-jse gyvena personalas, ?prižiūrįs muziejų ir -pilį.
dė pustuščio^. Vienoje vietoje 
stovėjo apie 30 žmonių eilė. Žin 
geidumo dėl stojome į eilę, 
kurioje žmonės laukė Saločių. 
Saločiai dėžėse buvo gerokai 
apsitrynę. Pardavėjos davė tik 
po 1 šaločių galvą, taikydamos 
kad vienas pirkėjas gavo gerią 
galva, 6 antram davė aptriušu
sią, bet nė Vienas nesibarė. Ati 
davę muins duotą gerokai su-

kino: Kitame Čekoslovakijos 
gale vyko tarptautinės sporto 
rungtynės, dėlto visai syiežūs 
vaisiai ir daržovės buvo ten

mai pasibaigs.

stovinčiai senutei, alkani išva- 
žiovome į Venkriją. Pr.

• žinomas olandų dailininkas 
Kornelis Poelenburgas (1586— 
1667) buvo sunkiai susirgęs ir 
jautė ateinant paskutines gyve
nimo _ valandas. Sukaupęs visas 
savo likusias jėgas jis užbaigė 

’pradėtą'kūrinį, Užbaigęs pasku 
tinį brūkšnį, dainininkas mirė, 
laikydamas teptuką savo ran
goje.

. Žvelgiant iš pilies į apylinkę, matosrgrąži miesto- 
panarama. Rytų pusėje Atlanto įlanka, kur stovi ir splau- 
kia daug laivų. Taip pat žiūrint iš • pilies į rytų- pusę, 
matosi gražus miesto parkas; kuris supa pilį veik visu
iytų šonu. " Gražus ir 'žavėtinas ydizdasį^ėt gražiausias 
iš jūros pusės.Visas miestas apsuptas medžiais, lyg par
ke skęsta aplinkuma. Miestas’nėra,/'didelis, bet atrodo, 
kaip pramonės centras, neš turi didelį uostą, per kurį 
plaukia produkcija, kurią pagamina Škotija. Edinbur
ge gyvena apie 500.000 žmonių. * T . ‘ 1

Vėliau ėjome apžiūrėti vidaus pilies, kur yra seno
vės muziejaus liekanos. Daugiausia senovės kovų gink
lai, kariški rūbai, medaliai w kiti karo įrankiai. Taip 
pat yra lyg naujas muziejaus priestatas kuriame yra 
įrašyti I-jo ir H-jų karo užrašai, kur žuvo karuose Ško
tijos kariai Europoje, ypač Prancūzijoje ir’ Vokietijoje, į f. A4 ';-'- , :.. .

Some people learn the hard way. Pay
checks disappear fast.

Day-to-day living expenses eat up 
a lok And maybe part goes in the 
savings account for this year’s vaca
tion or another immediate goat

A rwd chunk ef that money seems 
to disappear by itself.

So it’s no wonder that when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency comes up, there simply 
aren’t funds to meet the need.

Unless there was a nest egg build
ing Up all that time.

A good way to build that nest egg 
is with U.S. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the 
Payroll Savings Plan where you w<*k. 
An Amount you Specify wiH be set 
aside from your paycheck an* used 
m buy Bonds.

And while you’re going through 
grocery bilks, car repairs, vacation - 
weekends, kids’ toys and nights oik 
on the town, you’ll know you’re sav- 
ing money too.
4' That's good to know. ' .

New E BmA; b-M M
is garter of 5 jmmu TO mortW th* first A jk 
yar). A*** if or H V
tetr yr d. Whti ftemted th<’ era > *
tt yowr hMk. Jjatei 1 in not ruhj-d to ateta ^^>4?

a v in gs F.

Nuo
1914 metų

Midland Savin# aptar
nauja teupymn ir namu 
paskolų reikahls visas

apylinkė/:' Dėkojame
Juma Uimums' parodyta j

L.ptęitikčjirn3. Mes nore-
i tume būti JutnjTtiairtiinEi 

Vateityje.

Suskeltos aodrSuifot Ikl
140,000 ’;

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgevl*'*, Illinois 66455 

Tel. 598-94(50

■
MIDLAND 
SAVINGS 
AM> LOAN ASSOCIATION

4B« AKMEV AVEWUt
OOCAOCL «KT

All accounts 
poundod daily — 

P<jd quarterly.

I Toort Sfivlngt 
Cortifieote 

(Minimum S5,000).

Nuo 12 šimtm. pilis buvo daug kartu sugriauta ko
vose ir vėl atstatyta. Daug kartų ji buvo tai anglų, tai 
škotų rankose. Pilią visada tarnavo karalių apsaugai, ka
lėjimu priešams apsigynymo postas.

Nuo 12 šimtm. yra išlikusi tik viena pilies datįs — 
St. Margaret Chapel. Ji stūkso vakarinėje aikštės daly
je. Maža, kukli, aktiiens sienos. Tai pavyzdys Škotiškos 
norm a nų architektūros. Pastatas, kuriame buvo kara
liaus apartmentąi — škotiško klasinid renesaūso: langai 
su grotimis, karalių manogramomis ir vaisiais ormamęn- 
tuoti. Netoli nuo čia yra “Crown .Chamber”, kur laiko
mos' škotų karalių brangenybės, ginklai

Sename pastate yra kambarys, kuriame karalienei 
Mary gimė sūnus James, kuris vėliau tmvo Anglijos, 
Škotijos ir Airijos -karaliumi. Pilyje gyveno Škotijos ka
rai. Margaret, dėl savo pavyzdingo ir religingo gyveni
nio skaitoma Škotijos šventąja. Karalienės Margaret sū
nus David labai daug prisidėjo pilį pataisydamas ir grą
žindamas. Kai Edinburgh, pasidarė Škotijos sostinėj tai 
škotų karsdiai nuolatos/ten gyvendavo. __ ”.’221—
the Lion buvo anglų nugalėtas, o pilis pirmą kartą pate? 
ko į anglų rankas. Daug kartų istorijoj ėjo pijis is rankų 
frankas.’ .

ir šarvai.

(Bus daugiau)
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beždžionių ginti

NAUJIENŲ
RUDENS

PIKNIKAS

Taupykite dabar
pas mus

Rugsėjo 12
POLONIA GROVE

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSAL
jsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar

TeL HA 1-6100

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

bet daug prisidėjo

Bronius Untulis, g, 1888 m. 
pedagogas, istorikas.

51a,tas Untulis, g. 1890 m,, 
pedagogas, tautosakos rinkė

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
nų, neša nuošimčius nuo mėnesio nirmos 
dienos. '''
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mokytojos — Liuda Vindašytė,

Atsiminimuose K; Mažonas jKalangi 
aprašo, kaip vaikai, vyresniųjų I traukęs į ylakiškių veiklą iri

knygelių apie gyvulius auto
rius.

Juozas Gurauskis, g. 1884 m.
Jaunas miręs rašytojas.
2 Kazys Mažonas, g. 1886 m., šį
met 90 melų amžiaus jubilia-

cijose, mokėjo-puikiar su žmo
nėmis sugyventi, kaip kultu 
ringo elgesio žmogus buvo mė
giamas.

Nuo 
visose

“Sveikinu nuo ežero — Conne
aut Lake. Kaip sveiks laikai
si? O kaip sekasi su naujų SLA 
narių įrašymu ir t. t. Gertruda 
ir Povilas Dangis”.

Tikiu, kad P. Dargis atosto
gaudamas SLA reikalais rašo 
ir kitiems SLA organizatoriams.

Mano linkėjimai p. G ir P. 
Dargiams sveikatos ir ilgo am
žiaus.

Savo gimtojo kaimo ir kai 
kuriuos Ylakių valsčiaus' vaiz
dus, ganą jautriai Kazys Mažo-’ 
n as aprašė 1969 m. Dirvos laik 
raštyje išspausdintuose “Seno 
žmogaus atsiminimuose”. Pa
sipasakoja jis ir apie savo 
mokslą, kurs prasidėjo “Vėly
vą rudenį, kada gyvulių gany
mas sustodavo, tėvas sodinda
vo prie elementoriaus ir 'seno
biniu papročiu, taip sakant, 
naudojant tų laikų pedagoginę 
sistemą, raide? vadžiodavome 
“discipulka”, tai yra žąsies 
plunksnos stagaru”... šitaip 
tėvo pramokytas K. Mažonas 
buvo priimtas į Ylakių pra
džios mokyklos antrąjį skyrių, 
kurioje mokytojavęs rusas Jo 
sif Chruckij, didelis rusifiką- 
torius.

1886 m. rugsėjo 9 d. Gesalų 
kaime, Ylakių valsčiuje, Ma
žeikių apskr. gimė Kazys Ma
žonas. Taigi, esame išvakarėse 
90 metų jubiliejaus. Gražus am 
žius,-graži jo ir veikla ne tik 
kaip vaistininko, bet ir visuo
menininko nuo pat jaunystės 
dirbusio lietuvių organizacijo
se ir raštais talkininkavusio tie 
tuvių spaudai.

K. Mažonas yra vienas 
relio ylakiškių žemaičių, girnų 
šių devynioliktame šimtmety
je, kurių tautinė ir visuomeni
nė veikla žinoma ir už gimto
jo valsčiaus libų. Kai kuriuos 
žymiuosius ylakiškius verta čia 
prisiminti, nes tai bus lyg fo
nas Kazio Mažono gimimo ir 
jaunystės metų pavaizdavimui, rigentas.

Matas Kiprijonas Veitas, gi 
mė 1834 m., kunigas, Ylakių 
karas. Pakaltintas 1863 m. 
kilimo rėmimu, ištremtas į 
birą. Rašytojas,

J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, grašiai išleista. 
150 psL Kaina $2^0. '• •

Dr. Juozas 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 istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas gahjpa įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

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

buvo Naumiestyje toje kome- 
1 dijoje vaidinęs, tad ir ylakiš- 
•kių vakare buvęs vaidintoju.

Šiltais žodžiais, K. Mažonas 
savo 'a įsiminimuose kalba apie 
klebono S. Pancėriaus veiklą. 
1909 įpl klebonas Pancėris įs
teigęs Rakiuose -mergaitėms 
mokyklą, kurioje buvę moko
ma ir lietuvių kalbos. Mokyto
ja bavusi Ona Abramavičiūlė, 
vėliau ištekėjusi už vargoninin 
ko Juozo Tallat-Kelpšos.
’ 1908 metų Pėdžioje K. M.- Iėt„ papildyti BrdžW energijos, 
zonas išvyko į Petrapilį ir ten 
pradėjo vaistininko padėjėjo 
praktiką.'Vėliau dirbo Arehan 
gelske ir Raseiniuose. 1913 m.
Taniu universitete išlaikė pro
vizoriaus egzaminus, grįžo į 
Raseinius vaistinės vedėjo dar

rašymą.
Matė (Matas) Veitas, g. 1870

m., veterinarijos gydytojas. VI šviesuolių, kurie nors už gim- 
suomenininkas, caro valdžios tojo valsčiaus savo; veikla ne
persekiotas ir tremtas. Veiklus pagarsėjo 
valstiečių liaudininkų pantijo- prie apylinkės švietimo, 
je, spaudos bendradarbis

■ Ylakiškių švietimui ir tauti
nio susipratimo p a k ėlimui 
daug įtakos turėjo ir ne šiame 
valsčiuje gimusieji kunigai — 
Kazimieras Nekrašas, g. 1854 
m., Ylakių parapijoje klebo
naujant buvo pakaltintas veik 
la prieš carą ir 1898 m. ištrem 
tas į Sibirą; klebonas Silvest
ras Pancėris, g. 1856 m., miręs 
1918 m. Ylakiuose, atgimimo 
spaudos • bendradarbis, 1905- 
1906 m. kalintas už priklausi- 
mą “lietuvių reVoliucijai.

K. Mažono vaikystes ir 
? vėlesni mokslai

Būdamas Šiauliuose, gimnazi
joje, pradėjo aktyviai reikštis 
visuomeninėje veikloje. Jo troš
kimas buvo suorganizuoti gim
nazijos laikraštuką, kelti idėją, 
kad per mokslą, nežiūrint, kad 
ir mažos tautos esame, taptu
mėm šalia didžiųjų tautų savo 
pasiektais moksliniais atsie- 
kirnais. Baigęs gimnaziją, iš
vyko į Kauną ir studijavo uni
versitete teisę. Susidarius są
lygoms atvyko į Dėdės Šamo že
mę, kur tęsė toliau teisės moks
lą, kad galėtų pagelbėti Į ne
laimę patekusiems žmonėms.

Kada 1940 m. Povilo Dargio 
gimtą kraštą Lietuvą okupavo 
žiaurusis rusiškasis komuniz
mas, P. Dargis labai jautriai 
pergyveno nuo Lietuvos okupa
cijos dienos yra vienas iš tų, 
kuris planavo ir dirbo ta link
me, kad Amerikos lietuviai, ku
riems gimtasis kraštas Lietuva, 
o Amerikoje gimusiems — bočių 
žemė yra brangi, privalo jung
tis į vieną veiklos sambūrį ir 
visų Amerikos lietuvių vardu 
reikalauti Lietuvai laisvės.

Pradėjus reikštis šios min-

; Toliau K. Mažonas mokėsi 
Palangos progimnazijoje ir pri 
klausė slaptam lietuvių moks' 
I ei ynų būreliui. 1904 metais K. 
Mažonas gavo vaistinės, prak- 
tikanto darbą Kudirkos Nau
miestyje. čia riado nemažai 
veiklių lietuvių. Gaudavo ca
ro valdžios draudžiamų raštų 
ir agitacines literatūros, kurios 
prieš 1905'metų revoliuciją bū 
davo nemažai prigaminama. 
Dalyvavo' K. Mažonas lietuvių 
chore ir vaidintojų grupėje, 
kuri pirmą kartą1905 ml Ku- 

; dirkos Naurriiestyje suvaidinu
si Keturakio komediją “Ame
rika pirtyje*’.

• 1907 mzK. Mažonas iš Kudir 
kos Naumiesčio išvyko į Kaza 
nę ir ten prie universiteto išlai 
kė egzaminus ir gavo vai liniu
ko padėjėjo teises. Poilsiui tais 
pačiais metais grįžo į tėviškę. 
Kalėdų pirmą dieną Ylakiuo
se buvęs, pirmąs vakaras su 
“Ameriką pirtyje? vaidinimu.

Mažonas buvo įsi-

hū-fJas’ " '■
ūJulija Dvarionaitė-Montvydie 
nė, g. 1892 ra., mokytoja, solis
tė damininkė ir režisierė..

Juozas-Pronskus,. rašytojas, 
žurnalistas, tebedirbąs Naujie 
nų. redakcijoje.

Bronius Jonušas, g. 1899 nii, 
muzikas, orkestrų ir chorų di

Stefanija. Mineikytė, Ona Ra- pakurstyti, priešinosi rusifika- 
manauskaitė, Liuda Miltėnai-[cijai.Į«Pvz., prieš pamokas rei- 
tė, mokytojas Žukauskas. Jie. kėdavę atkalbėti maldą ikonom 
auklėjo ir mokė jau dvidešimi žiūrint, o nugara toje pozicijo 
tame amžiuje gimusį jaunimą.’je būdavo bažnyčios kryptimi.

Pakurstyti vaikai vieną kartą 
maldą atkalbėjo nugarą atsu
kę į ikoną ir stovėdami veidu 
į bažnyčios pusę. Po'šio: įvykio 
vaikai buvę apklausinėti, ieš
kant kaltininkų, kas juos pa
kurstė. Nukentėję kunigai, nors 
vaikai kaltininko, kuriuo bu
vęs vyresnio amžiaus mokinys 
Rakštys, neišdavę. Po šio įvy
kio ištremtas klebonas. K. Ne
krašas.

Ilgamečio B ALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga 

ATSIMINIMAI IŠ B ALFO VEIKLOS 
401 dideli poslapiai, daug nuotraukų. 
Rieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi k t iyga 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:

Kartais pasitaiko, kad ištisos 
nės gimdo tiktai berniukus. New .Yorko zoologijos 
beždžionė Tunuka jau pagimdė ketvirta berniuką iš 
eilės. Mažo berniuko ji niekam neleidžia paliesti. Jis 
auga sveikas ir judrus,, bet motinos, visa laiką priva
lo klausyti. ‘ ■'

1943 metų rugsėjo 3d. 
Amerikos lietuvių kolo- 
ėmė organizuotis Ame

rikos Lietuvių Tarybos skyriai, 
o išrinktasis vykdomasis komi
tetas vienintelis vyko pas at- 
sakomingus Amerikos valdžios 
pareigūnus ir pas JAV preziden
tą su paruoštais memorandu
mais prašydami, kad užstotų 
pavergtos Lietuvos kankinamus 
lietuvius ir kad pabėgėliai lie
tuviai, pabėgę nuo Lietuvos oku
panto nebūtų gražinami. Ame
rikos Lietuvių Tarybos aktyvios 
veiklos dėka tūkstančiai pabė
gėlių galėjo atvykti į Ameriką.

Povilas Dargis nuo A. L. T. 
suorganizavimo dalyvauja ALT 
veikloje. Taip pat jau virš 20 
metų kaip vadovauja vienam 
ir didžiausiam Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje.

Povilas Dargis Susivienijimui 
dirba su pasišventimu. Imu pa
vyzdžiui šiuos metus, kada po 
SLA 59 seimo, po ilgų darbo 
valandų išvykęs atostogų poil
siui nenurimsta, o rūpinasi SLA 
reikalais ir rašo:

ST. CATHARINES, Ontario, į ties idėjoms, visi patriotai vei- 
Kanada___ Gavau.sveikinimą iš kėjai lietuviai, nežiūrint požiū-
Sl.A prez. Povilo Dargio ir po-1 rų ir įsitikinimų skirtumo vie
nio# Gertrudes Dargienės. 'ningai jungėsi į Lietuvos vada- 

r. -’’L , -z ivimo gretas.Dažnai esti, kad asmenys is- (
vykę atostogų praneša savo gi- ■ 1913 m. rugsėjo 2-3 d Pitsbur- 
minėms, draugams apie išvyką,! ge buvo sušauktas pirmas Ame- 
atostogų vietą ir nuotaikas, rikos I ietuvių kongresas. To 
Vyksta atostogų iš namų į vie- ■ kongreso sušaukimo pirminin- 
ną savo širdžiai mėgstamą j ku prieš 33 metus buvo kaip tik 
kampelį, kad palikus namus ga-! dabartinis SLA prez. Povilas 

Dargis. Kongreso delegatai pa
sisakė, kad jų įsteigtasis 
Lietuvos vadavimo sambūris va
dinsis — Amerikos Lietuviu Ta
ryba.

jie padeda sukurti geresnę apylinkės bes
ti tuo mene ir parūpina fondus namams įsi
gyti-

Taupykite dabar.

kuri metų bėgyje po įtemptų 
visuomenės darbų nusilpsta.

Į SLA prezidento Povilo Dar
gio sveikinimą mane vertė at
kreipti dėmesį štai kas: Kadan
gi P. Dargis iš pat jaunų dienų 
yra pasišventęs ne savo asine- , nijose 
niškiems reikalams. Jam svar
biau rūpi visuomeniniai reika-

____________________ ___ M.00
HenrlkM T«n»« — T«m«Uu*ka», LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

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

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

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 P«L ____________________________________

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 
puslapiai------------------------------ :-------------------------------

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

Pirmasis didysis karas ir 
grįžimas Lietuvon

Prasidėjus pirmajam pasau
liniam karui K. Mažonas nuke 
liavo į Tombovo miestą. Ten 
buvo vaistinės vedėju ir dirbo 
vietiniame nuo karo- nukentė- 
jusiems lietuviams šelpti ko
mitete.

1918 m., pavyko iš revoliuci
nės valdžios išgauti leidimą tū 
kstančiui lietuvių grįąti į Lietu 
vą. Su jais K. Mažonas, kaip 
vadovas, grįžo ir kelionės var
gus iri kitokius patyrimus yra 
spaudoje aprašęs.

Besikūrinčiai Lietuvos res
publikai inteligentų darbinin
kų trūko. K. Mažonas stojo į 
savo profesijos darbą ir 1919- 
22 m. buvo vidaus reikalu mi
nisterijos sveikatos departa
mento vaistų sandėlio ir vais
tinės-vedėju.

Iš valdžios darbo pasitrau
kęs 1922 metais persikėlė į 
Skuodą, kurs yra netoli tėviš
kės, ir turtėjo savo vaistinę. At 
simenu, žemaičiai ylakiškiai 
didžiuodavosi Mažonų, kad jis 
yra geras Skuodo vaistininkas.

1924 m. K. Mažonas Skuode 
vaistinę pardavęs išsikėlė į 
Klaipėdą, ten jis išgyveno ir 
vaistinę išlaikė iki 1944 .metų, 
kai karo frontui priartėjus vis 
ką palikus reikėjo iš Klaipėdos 
išvažiuoti.

Klaipėdoje Kazys Mažonas 
buvo veiklus lietuvių organiza

Išskyrus Dvarionaitę, kurios 
tėvas buvo Ylakiuose, vėliau 
Liepojoje, vargonininkų, visi 

SjJkiti yra kaimiečių vaikai. Ir
- - [. palikęs včrtin tik du iš jų (Mažonas ir Prons-

gą Sibiran trėmimo kančių ap^ųs) šį raštelį sudedant tebėra 
‘gyvi.’

Buvo ir daugiau ano meto

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 8
N«u|l«noM galima gauti puikių knygų, kurlot papuoš bot kokią ( 

įmygu spintą ar lentyną. ’ '5
Ataksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų » 

atiminimai ir Įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro « 
manas. 367 psl. Kaina $5. X

A. Pakalniški*. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisimini- ;? 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, guskirs- i 
tyti Į 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 
šiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais viri.

Prof. Vari. BlrHUra, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-
RUA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; n dalis, 225 psL, Įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais ------------------------------------------------------------
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trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Amerikos spaudoje. Apie jį komentavo ir Naujienos šių 
metų rugp. 6 dienos įžanginiame, patardamos lietuviams 
demokratams duoti daugiau šviesos ir aiškumus- demo
kratų partijos kandidatui. Jeigu jis iš tikrųjų būtų pasi-

toj rezoliucija, kaip lietuviai jau žino, konstatuoja, kad atsakomybę jie pretenduoja?- plėšti beginklius gyyento- 
Amerikos senatas, vykdydamas krašto gyventojų daų-1 jus nėra jokia “aukštesnė atsakomybė”!

politika bus tęsiama, bet “detentė neprivalo ignoruoti ki
tų tautų aspiracijų”. Jis turėjo galvoje rusų pavergtas

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieninę laidžią Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted SU Chicago 
BL 6Q6G& Telet HAymarket 1^100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

— Caro katiumei)^ u&mė 
mūsų kraštą. — sakftBudis^w- 
mes visi dabar esame po Rusijos

partijos kandidato prezidento pareigoms — Jimmy Car- 
terio pažiūras Rytų Europos ir kitais klausimais. Visi 
atsimename, kad Jimmy Carteris, kalbėdamas su laikraš
tininkais, lydinčiais jį į kiekvienų dieną organizuojamus 
mitingus, pareiškė, kad jis tęsiąs dabartinę JAV politiką 
ir visai nebandysiąs erzinti rusų dėl jų dabar valdomų 
Rytų Europos plotų, šis Carterio neapgalvotas pareiški-

Kanadoje;.
metams —------ -
pusei metu___
vienam mėnesiui

ga pasikalbėti su kitakalbių laikraščių atstovais ir išaiš- ku ir naudingu patarimu, jie veržėsi į vakarus, prižadė- 
kinti jo paties ir Jimmy Carterio poziciją Rytų Europos darni saugumą, o vėliau, gavę kelis nacių' smūgius, viską 
klausimu. Pirmiausia susirinkusiems jis pareiškė, kad palikę bėgo į Rytus užmiršdami; kad jiems reikia naciams 
jis pats pasirašė senato rezoliuciją Nr. 319, patarė ją už- ’pasipriešinti, kad jie buvo pasižadėję duoti reikalingą 
sienio komitetui priimti ir patarė visiems senatoriams Į saugumą. Dabartinė sovietų valdžią, neduoda reikalingo 
ją priimti. Ji buvo vienbalsiai priimta ir pasiųsta į Vals- saugumo patiems Rusijos gyventojams, nedrįsta respek-

— Dėkui tau šuneli.! sakau 
ir paglosčiau, Q jis man atsisvei
kindamas liežuviu lyžtelėjo ran-

mybės visai Rytų Europai ir neturi jokių organinių 
ryšių, verčiančių Rytų Europą paklusti' Maskvai”. 
Šiuo savo sakiniu sen. Mondale išblaškė kelis sovie

tų propagandistų ir neapdairių. Valstybes Departamen
to tarnautojų padarytus pareiškimus. Sovietų ^ropagan- 

mas sukėlė nepaprastai daug komentarų daugiakalbėje c^os aSentūros keliais atvejais įrodinėjo, Europos kalbinin
kams, istorikams, ir neapdairiems politikams, kad savo 
laiku slavai buvo pasiekę. Berlyno sritį, todėl dabar ru
sai turi teisę į Prūsijos žemes. Rusai neturi daugiau tei
sių į-slavų apgyventas žemes, negu jų turi lietuviai. Pa-

Sen. Walter Mondale, , demokratų partijos kandida
tas viceprezidento pareigoms, praeitą trečiadienį buvo 
atvykęs į Chicagą artėjančių rinkimų reikalais. Pirmiau
sia jis susitiko su meru Richard J. Daley ir aptarė, demo
kratų ir Illinois rinkiminius reikalus. Meras Daley tuo
jau sudarė progą sen. Mondale. padaryti kelis pareiški
mus, liečiančius artėjančius rinkimus, Illinois gyvento
jams svarbiais klausimais.

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS

$31.00
$18.00
$4.00

$30.00
$16.00
$3.00

komunistams galėj 
naktį gali pradėti gaudyti ir čekų partijos narius, 
išvedė'vienų kitą, bet ne tiek daug. Jie spręsdavo,pa
gal žinias ir namų. Jeigu čekistai užeidavo į namus ir Į 
teiraudavosi, tai reiškė, kad reikia rusų saugotis, bet f 
kol jie -į namus nelandžiojo, tai įsakymo suimti dar 
nebuvd^ * ' ’’ -

Blogiausia* buvo eiliniam kareiviams ir jaunes
niems karininkams, čekai, kaip susitarę, klausdavo su-

Užsieniuosa:
metams. ______
pusei metu __ ...
vienam mėnesiui

mybės. “JAV privalo. aiškiai pasakytu ^>;.^ri^škę' sen, 
Mondale, — “kad mūsų širdis yra už laisvę ir tautinę ne
priklausomybę”. Kad amerikiečių daugumos širdis yra 
už pavergtų tautų laisvę, kad jie, pageidaujamą kiekvie- 
mai tautai teisės nepriklausomai savo reikalus tvarkyti, 
tai žinome' ^kiekvienas, kuris amerikiečius^' pažįstame. 
Bet kad sen. Mondale nori kiekvienam; iškaitant ir Krem
liaus valdovus, kurie siekia detentes, aiškiai pasakyti, kad 
amerikiečiai stoja už tautų laisvę ir nėpriklausomybę, tai 
jau džiuginantis ir geras dalykas.'

Bet sen. Mondale susirinkusiems lietuvių, lenkų, vo-

Piety Amerikos kalnuose veisiasi al pa kos, kurty kailis nepaprastai gra- 
žus ir šiltas. Gyventojai prijaukina alpakas kalnu transportui^ vilnoms ii 
kailiams. Alpakos gerai jaučiasi tiktai aukštuose kalnuose.

Kitose JAV vietose: 
metams _  .

pusei metu-------

Subscription Rates:
to Chicago S3O.00 per year. $16.00 per 
six month. per 3 months. In 
other USA tocahūes S26.00 per year.

per six muarus. per
three moathx Canada >30.00 per year; 
other SXLOc per year.

buvo Įsakyta išgaudyti visus žurnalistus, kurie gynė. Kai jie atsirado Čekoslovakijoje ir įsitikino* kad 
reformas^ir čekišką,, o ne rusišką darbo našumą. Bet čia atvyko visai be reikalo, kad ir patys kariuomenės 

ateiti mintis, kad jie bei kurią vadai nežino* kuriem galams juos ten pasiuntė, tai 
Jie jie pradėjo kalbėti apie padarytus, nuostolius ne tik 

kolchozininkams, bet ir patiems čekams. x

Kaip Dubčeko kalba, taip ir kitos informacijos la
bai greitai būdavo perduodamos į užsienius. Plačiau
siai komentuodavo rusų ir vokiečių >lokį didelį I'kit*
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rusišką komunistą, tai pastarasis turėtę tiktai džiaugtis, į Sąjunga gali tiktai praeities nepažįstan^s 
gavęs reikalingo laiko atrajojimui. X

Matyti, kad atsakingi lietuviai demokratai atkreipė: Rusai neturi jokios didesnės ar aukštesnės atsako- 
demokratų partijos vadų demesį į padarytus neapgalvo- mybės prieš Rytų Europos tautas, nes jie niekada, nei,pra
tus pareiškimus ir pasiuntė sen. Mondale paaiškinti, kad sityje, nei mūsų laikotarpiu neparodė pajėgumo ąukš- 
padėtis nėra tokia, kokią ji buvo Kondrackės ir kitų ži- tesnei atsakomybei. Jie pajėgia primesti- savo valią tik-

— Koks velnias čia tave atnešė? Ko tu čia atvažia
vai?

O jeigu kuris pradėdavo kibti prie kurios mergai
tės, tai ji tuojau atkirsdavo:

— Tu savo žmoną palikai namie, kad komisaras, 
ją galėtų prievartauti, o. dabar tu manai mane čia 
prjčvartauti?... Taip nębus<. . Tu niekad to nesu
lauksi !?.. Kaip tavo vartas vadinasi?Kur jis yra? Pa
sakyk man, kur yra tavo, viršininkas?...

Sovietu kareiviai buvo įbauginti — neliesti jaunų 
Čekių. Jeigu kuris nepaklausys įsakymo ir bandys jas 
prievarttmti, tai bus sunkiai baudžiamas.

Rusai iš tikrųjų norėjo važiuoti namo, nes jie ne
žinojo, ką jie galėtų ten daryti. Jis apgailestavo, kad 
sugadinti nepaprastai daug baigiančių nokti rugių ir 
vasarojaus, I>au^ą.usįa> nu kenkėjo pasienyje' buyurie- 
jiAolcbdaaĖ. Kuryprasiiaaaė sovietų tankai, ten vis- 

I ž savaitės Pragoję jau buvo ne tūkstantis, bet du kas buvo su žeme sulyginta. Pačioje Čekoslovakijo- 
tukstančiai čekistų, čekų komunistai labai gerai ži- je sovietų-tankai'stengėsi šlaužti keliais, bet jie ke- 
nojo, kur jie apsistoję, tiktai jiems nebuvo aišku, ku- lius gadindavo. Tuo tarpu sovietų teritorijoje jie 
riam galui juos laikė sostinėje, čekai, būdami atsar-’.šliaužė laukais. Juo geresni buvo rugiai, tuo Ivanams 

gas iš Čekoslovakijoj Kol tos jėgos nebus atšauktos,!gūs, namie nemiegodavo. Jie žinojo, kad čekistams buvo malorMtf ja» štoužti. Toks'ynamso charakteris.

skaičių, kokiomis nors žiniomis savo tvirtinimą pa
rėmė... Greičiausiai tai buvo Čekų ryšių skyriaus su
rinktos žinios, Pasienyje esantiems Čekams buvo įsa
kyta skaičiuoti kiekvieną sieną pareinantį užsienietį. 
Rusai sudarė invazijos jėgas, o vėliau sekė vokiečiai 
ir lenkai. Vengrai pasiuntė mažiausiai, o. bulgarai tik-' 
tai vieną batatijoną. Į* 4 **

Didžiausią rūpestį invazija sukėlė Rumunijai. Prių 
rumunų sienos buvo didokas, sovietų karo-jėgų skai
čius. Bet rumunai buvo pasiruošę kovoti. Jie visai ne? 
sirengę leisti rusams, laisvai keliauti į krašto, vidų; 
kaip tai- padarė čekai. Rumunai davė griežtus įsaky
mus pasienyje esantiems kariams pastoti kefią bet ko£ 
kiems įsibrovėliams^ Rumunai žinojo,rkad rusai tu4 
n gerų aviaciją, bet kareiviai rusų buvo prasti.

Rumunus kiek nudžiugino sovietų ambasadoriaus 
Washingtone pasikalbėjimas su valstybės sekretpriunį 
Dean Rusk, šis paklausė, kokios yra sovietų valdžios 
intencijos.; Rusų ambasadorius Atsakė, kad Tusų ka<

Mūsiškiai kvietė svečius nkos .advokatų itebert J. Inger
soll (1833 — 1899) už bylos 
gynimą teisme ėmė tūkstanti 
dolerių per valandą. Reikia at
minti, kad tada valandinis dar
bininko atlygnimas buvo skai
čiuojamas nei doleriais, bet 
smulkiais centrais.

.gumos valią ir p?.tvirti~d?.m2s JAV iiri šio 
rsienio politiką, ’nepripažįsta Lietuvos,*, Estijos
įjungimo į Sovietų Sąjungą.

Rezoliucijos debatų metu visa eilė senatprių turėjo' 
progos pasisakyti prieš dabartinę Pabaltijo kraštų oku-, 
pači ją ir priminti rusams, kad jie privalo atšaukti savo 
Įkaro jėgas, policiją ir kolonistus iš visų trijų Pabaltijo 
kraštų* Sen. Mondale tuojau pat priminė laikraščių at
stovam^, kad šita pozicija yra įtraukta į demokratų par
tijos platformą. Ne tik jis pats, kuris minėtai rezoliuci- 
tjai pritarė, bet ir Jimmy Carteris, kuris patarė šį klausi
amą tumt įtraukti į platformą, ir yra pasiryžęs vykdy
ti. Ne tik jis pats prisilaikys kongreso ir senato atstovų 
vienbalsių nutarimų, bet prižiūrės, kad ir kiti atsakingi 
^pareigūnai, be reikalo neprasitartų ir neduotu suktiems 
sovietų diplomatams progos prisikabinti ir bandyti smur
tą pateisinti.

visur mūsų kraštais.
— Bet visgi, palikote sašp 

11 gimtinę ir dabar kraustot^Cį 
mūsų krašto dvarus? —, nerimo 

! tas pats senis. ’ ‘v
11 — Mes lietuviai turime savo 

J gražų it visiems brangų gimtą- 
Itjį kraštą Lietuvą, bet caras įsa-

i kė mūsų kraštą vadinti <‘Seve- 
ro-Zapadnyj kraj — sako Kin-

| j durys. ■ '
• ( — Jo skirti valdininkai spau- 
į džia, mus. Caras, uždraudė 

mums spaudą b?» dabar neturį- 
i me teisės gimtąja kalba net mal- 
1 daknygių spausdintis lotyniško

mis raidėmis. Neturime. t®sė» 
mes katalikai savame krašte 
pirktis žemių. Neturime t&hės 
mes katalikai savame- krašte už
imti bet kokių valdiškų tarnybų, 
net miško eiguliu būti,;Mūsų- 
katalikų giesmynus caro cenzo
riai peržiūri. Jie kaip stačiati
kiai išbraukia iš mūsų giesmy
nųšv. Kazimięro.garbei giesmes. 
Bažr. ytinss procesijai galima 
rengti tik bažnyčių viduje. Ap
skrities viršininko, leidimą kle
bonas turi gauti procesijai at
laidų dieną. Iš maldaknygių 
melstis vaikus pramokyti gim
tąją kalba turime pirkti maldak- 

' knyges Vokietijoje . ir brangiai 
mokėti. Pagaliau dėl tų pačių 
maldaknygių turėjome apleisti 
tėvynę ir dabar ? vykstame — 
kraustomos į jūsų kraštą.
: v ' rif •-* Z - 'p/

-z ’ - _ ’
— Kariuomenėn ima visus jau

nuolius, lietuvius netaikindami 
šeimoms lengvatų ir bruka už 
tūkstančių kilometrų nuo gim
tinės, ■—sako Kunigėnas.

-L_ Garo valdininkai žmones 
apkrauna nepakeliamais mokes
čiais it pritaiko -visokiu baus
mes; Lietuvos senojoje istori
nėje valstybėje-net vergų teises 
gindavo-Lietuvos staktas, o prie 
caro baudžiavos metais buvome 
palikti neaprėžtai dvarininkų 
sauvalei. ^Baudžiauninkai netu
rėjo jokių teisių. Dvarininkas 
| buyą. įsitątymų davėjas, feis^ p 
jas ir savo sprendimų vykdyto
jas caro valdininkams, — sako 
žaliukas.

r— Mestir jūs, — sako Stun- 
skaitomė jį tėvu, o jūs.sveimieji 
jį taip koneyeiMate^ — piktai 
1 atrėžė apie-40 metų kresnas vy- 

buvęs caro armijos viršila.
j (Bušr daugiau)

(Tęsinys)

Atitokęs žiūriu siauras šuns 
snukis, protingos akys žiūri ir 
uodegą vizgina'.. Tik tada paži
nau savo kiemo- naktinį svetį. Aš 
jį paglosčiau, o-jis man lyžtelėjo 
ranką. Pabėgėjo jis • priekin ir i 
atsigręžęs manęs laukia. Taip 
ir privedė mane prie arklio, be
sikasančio savo kaklą prie kitol 
arklio galvos už aukštos diendar- f 
žio tvoros. Arklys nenorėjo pa^ 
siduoti, bęt .aukštai šokdamas 
šuo prieš arklio galvą neleido 
pastarajam pabėgti. Pažabojau 
arklį, šuo bėgo mūsų priešakyje 
ir privedė prie tos pačios spxa- į 
gos tvoroje per kurią patekau so-

nijoje, netoli Gorki miesto (ag
ronomų mokykla). Tai nuo na
mų apie 20 verstų. Ieškodami 
nakvynės, privažiavome didelį 
dvarą,’ kurį skyrė pieva su upokš-1 
niu nuo gudų kaimo.

Mūšų atstovai aplankė dvarą 
su kunigo Burbos laišku. Dva- 

‘ rinlnkas lenkas gan lįnksmas 
žmogus, pasisveikino su mumis, 
kaip su dvaro savininkais. Pa
drąsinęs ir paguodęs leido jo 

pievoje nakvoti ir pažadėjo dova
nų arkliams pašaro.

Dvaro užvaizdą vakare atve
žė šieno vežimą ir du maišus 
avižų. Viskas buvo padalinta 
pagal arklių skaičių. Mūsų vilk- 
stinei sustojus^ kairiiiėčim,^^!- 
lė išsiprausti jų pirtyse ir tur
tingesnieji atnešė po puskepalį 
duonos. ■' * K

■ -

Netoli kaimo? pamiškėje męs 
sukūrėme laužą. • Rlatokame 
upokšnyje mūsą;mūsų—žvejai 
bradiniu prisigaudę-žuvų ii* bu
čius sustatė  ̂rytojaus dienai.

Pavakarieniavę ir pertysę ^iš
simaudę rink'pmės prie mūsų su
kurto didelio^ laužom pamiškėje. 
Smalsuolių kaimiečių prisirinko 
apsčiai 
sėstis prie laužo ant išdėstytų 
aplink laužą eglišakių.

— Jūs lietuviai tur būt nesū- 
telpate savame krašte, kad dan- 
ginatės į pasvietę? — paklausė 
protingomis akimis senis, užsi-

PRIESPAUDOJE
Kaip lietuviai pirko Malkavos dvarą Rusijoje

Ig Andriaus Ryliškio atsiminimų knygos “Fragmentai 
iš praeities miglų”

Rašo Dan Kuraitis
650.000 komunistų karių Čekoslovakijoje

Alexandras Dubčekas, uždarydamas komunishj 
partijos centro komiteto posėdį, pareiškė, kad kraštas 
privalo pristabdyti visas reformas, kurias čekų komu
nistų partija planavo pravesti Jis pareiškė, kad da
bartiniu metu Čekoslovakijoje yra 650.000 komunisti
nių valstybių karių. Iš kur jis tiek galėjo priskaičiuoti, 
dar ir šiandien neaišku, bet jis tokį skaičių savo kal
boje paminėjo. , -y

Jis taip pat priminė krašto gyventojams ir parti
jos nariams, kad reikia įtikinti rusus ir kitus čekų 
kaimynus, kad jie gražiuoju atšauktų savo karo jė-j

Prie ugniavietės buvo išvirta 
vakarienė ir motina pasiūlė nak
tigoniui svečiui valgyti, bet jis, 
padėkojęs,' atsisakė. Tuomet aš 
jam padaviau savo kapšį su na
miniu tabaku ir pasiūliau, užsi
rūkyti. t zį • ‘ • -

Pokalbis su gudais
Mūsų vilkstinė nardžiusi Šven

čionių kalvomis, bridusi Neries 
aukštupio balomis j šliaužusi Bo- 
rysovo. pusnynais ir persikėlusi 
keltu per Dniepro upę šklovo 
misetelyje, pagaliau atsirado 
Padniepryje, Mogiliavo guber- maukšlinęs kailinę kepurę.

tuojau buvo pranešta Bukareštu! Rumunų spaudų 
didžiausiomis raidėmis Rusko pareiškimą atmuš# 
pirmuose savo laikraščių puslapiuose. • • S

(Bus daugiau)

čekai privalo- prisilaikyti visų karo vadų patvarky
mų ir įsakymų. Jis“ savo kalboje pabrėžė, kad ne tik 
rusai, bet ir kitos komunistinės valstybės prižadėjo 
atšaukti karo jėgas. -- fe

Pirmą invazijos dieną rusai pasiuntė į čekoslova- 
Į kiją “200,000.kareivių. Dauguma jų įsiveržė iš Rusijos, 
I o kiti atvyko iš Vokietijos ie- oro. PūČiį Pragą okupa- 
I vo rusai, atvežti dideliais, transporto lėktuvais. iPrmiau 
įsia buvo nuleisti parašiutininkai, kurie užėmė visą 
^aerodromą, o vėliau, buvo gabenami sovietų tankai 
Į susodintomis įgulomis. Kaip tik nusileisdavo keleivi
nis lėktuvas, jis tuojau pradarydavo savo žiotis ir iš- 

i leisdavo tanką, paruoštą kovai. Į minėtą tanką įlip
davo vienas ar du sovietų .karininkai, su instrukcijo
mis, kurias Pragos vietas ir įstaigas užimti ir kuriuos 
čekus suimti ir išvežti. ? į

Bet labausiai čekus erzino nepaprastai didelis če
kistų skaičius Pragoję. Komunistai buvo gana gerai 
informuoti apie rusų siunčiamas jėgas. Pirmą okupas 
cijos dieną Pragon buvo nuleistas visas tūkstantis če
kistų. Jiems buvo duoti įsakymai suimti visus žurna
listus, suvaryti juos į aerodromą ir-išvežti į Rusiją. 
Ten tie žurnalistai turėjo drūti tardomi, jiems paskir
to bausmės ir išsiųsti keliems metams prievartos dar
bų. Rusai norėjo, kad čekai pasimokytų iš rusų žur
nalistų, Rusijos šiaurėje kertančių miškus, kasančių 
anglis ir besileidžiančių į gilumas ieškoti aukso so
vietų bankams. ( ę f ' . > ' ' ’ | *

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams _ _____ - ......   — $30.00
pusei metu_______________$16.00
trims mėnesiams ----------------- $8.00
vienam mėnesiui -- ------------ $3.00
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MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

CHICAGO, ILLINOIS 60806 

Phonet Virginia 7-7747

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBUIAMS PASTATAU

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

M 0 V I N ;G
Apdraustas perkranMyrMt 

ii Įvairiu atstumu. y t 
ANTANAS VILIMAS, 

823 West 34 Plaea 
Tel.* FRtfntMr M Ml

REMKITE TUOS BiZNIERIUS.
" • KURIE GARSINASI

“N A U JIENOSF

Praeitą trečiadienį, rugp. 25 
d. rytą sen. Mondale susitiko 
su Chicagos etninių grupių at
stovais. Pirmiausia iškilo de
mokratų partijos pozicija Ry
tų Europos tautų klausimu. 
Prieš tris savaitės Jimmy Car
ter pareiškė, kad ji nesikišiąs 
į rusų valdomas Rytų Europos 
sritis.

Be to, senatas paskyrė 1 bil. 
doL pašalpos pavidale iki 1977 
m. rugsėjo mėnesio.

Amerikos paštas iki ausų nu- 
:. Negavęs 

vagysčių 2%. Miestuose su dau to mokesčių mokėtojų bilijono, 
giau kaip' 250,000 gyventojų jis būtų turėjęs užsidaryti.

raščių atstovai. Buvo keli fie- 
tuviai, lenkai, vengrai, filipi
nietis, vokietis-ir kV Naujienas 
šioje spaudos konferencijoje 
atstovavo administratorė' Kris
tina Austin. ?• ’ '

DR. K. G. BAIUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHiRURGUA 
M4V Sq. Puuski Ra. iCrewtora

Medical Building). TeL L U 
hriuiu ligoniu# pagal ausiurimą.

Jei neauiliepia, SKainoinli 374-8004

PAŠTAS PASILIEKA PUSIAU 
NEPRIKLAUSOMAS

see us for 

jflį financing 

AT OUR 10W RATES

WASHINGTONAS. — Rugpiū- 
čio 21 Amerikos senatas, 58 bail 
sais prieš 26, nutarė Amerikos 
pašto teises palikt tas pačias Jis 
ir toliau skaitysis privati įstaiga, 
pusiau priklausoma vyri ausy-

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

■ T. ■ . .'. U SS *' A <
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401
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GAIDAS
,'--8gK- • JE-.-.'. J • ■ • . _ -

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Pox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58. ELGIN. ILLINOIS

P. ŠILEIKIS, 0. P.
n ORTHOFEDAS-PROTEZiSTAS 

jtS Aparatai - protezai. N&a. Ban V dažai. Speciali pagalba KojOtm
1 (Arch Supports) ir t. L -f '■

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63 r d SK, Chicago Ilk 60629

Tafaf^ PRospect S-5084

Mich., kur leidžia pensininkės 
dienas. " A."Bukauskas

2212 WEST CERMAK ROAD

Prm Kazajcauskai, PretUent

BOTOS; Mon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SEBTOiG CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

DR. PAUL V. DARGU 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos
Medicinos tii re Klanus.

193S S. Manheim Ra., Yvesi chaster, H L
VAlANDūŠ: 3—9 darbo dienomis ix 

kas antrą šeštadieni 3—d vai 
4<U irw 5^2-27Žt

PERKRAUSTYMAl

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. i E R1 N A S 

Tel. W A 5-8063

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) - ■ ’

2424 WEST 69th STREET . REpuhlte 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlrpnta 7-6672
T1U28 WUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HI. 974-4410

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

ateinančių linkimu metu Illi
nois vaidins nepaprastai svar 
hų vaidmenį. Jis atvyko išsklai 
dyti kai kuriuos nesusiprati
mus. Sen. Mondale nemano, 
kad kard. Kodžio pareiškimai 
galėtų pakenkti demokratams. 
Panašiai galvoja ir Chicagos 
meras Richard J. Daley. Kar
dinolas norėjo 'abortų klausi
mų įvelti į rinkiminę kampa
niją, bet meras Daley pareiš
kė, kad šiuos -atveju valstijos 
katalikų dauguma paklausys 
politikų, su kuriais jiems ten
ka kiekvieną dieną dirbti. Ale 
uas Daley mano, kad kardino
lui šio klausimo nėreikėjo vel
ti į rinkiminę-kampaiujų. '

Sen. Mondale pasiklausyti

GĖLININKAS
Linksmumo arba liMesio valandom 
gražiausias Ir .smalkai a

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės,

ROY R. PETRO (PUT9*'<! <’AS)

DAUBARŲ SŪNUS

5525 So. Mariom Avė. — 536-1220

Sen. Mondale susirinkusiems 
etninių grupių atstovams pa
reiškė, kad jis pats pasirašė re
zoliucijos Ni'.319 projektų, ku
rį senatas vienbalsiai priėmė 
ir pasiuntė prezidentui ir Vals
tybes Departamentui Ta rezb- 
liusija pareiškia senato nusis
tatymų nepripažinti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos aneksi
jos. Sovietų Sąjunga neturi-jo' 
kių teisių į karo-melu užimtas 
Rytų Europos .valstybes. Visi, 
kiti sąjungininkai pasitraukė 
iš karo metu užimtų kraštų, 
•tuo tarpu Sovietij Sąjunga ne 
tik nesitraukia, bet bando -tuos 
kraštus įjungti į Sovietų Są
jungą. Sėn. Mondale p areiškė, 
kad Jimmy Carter, jeigu bus 
išrinktas krašto prezidentu, pri 
s'ilaikys sėnatoL rėžoliucijos- 
teksto ir dvasios. .

PASSBOOK 
SAVINGS... thebtttwaytosavjjegufarty!

MAŠINA
NEW YORKAS. Peršviesti plau 

čius dabar žymiai sumažės ra
diacijos pavojus,, kadangi Dr. 
Philip Slra pagerino X spindu- 
lais peršviečiamųjų mašinų, pra 
neša Amerikos Vėžio Draugijų. 
Naujoji niaŠna turės liek mažai 
radiacijos, kad ‘’nėra 
ti”, pareiškė Dr. Strax.

Susirinkusiems tautinių gru
pių atstovams jis pareiškė, kad 
JAV iki šio meto nepripažino 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
įjungimo į Sovietų Sųjungą, 
demokratai senate ir atstovų 
rūmuose balsavo už tai, kad 
nepripažintų aneksijos, o dau
gelis atstovų pareiškė, kad ru
sai privalo atšaukti savo karo 
jėgas iš karo metu užimtų Ry
tų Europos kraštų. Sen. -Mon
dale pacitavo kelis sakinius iš i 
demokratų partijos platformos, 
kur partija, pasižada, išrinkus 
prezidentą, laikytis iki šio me
to vestos politikos Rytų. Euro
pos klausimu.

Vengrų atstovas.paklausė,.ar 
naujoji administracija, sekda
ma detentes politiką, prip'ažĮn 
šianti didesnes teises dabarti
nei Vengrijai. Sen, Mondale at 
sakė, kad partijos platforma 
liepia ne tik nepripažinti so
vietų aneksijos Pabaltijo kraš 
tuose, bet padrąsins ..-vengrus," 
rumunus ir kitas pavergtas tau 
'tas kovoti del savo teisių ir at 
sikratyti sovietinės prievar-

N ARI AI: !;
Chicagos J

Lietuvių \
Laidotuvių 5

.Direktorių /
J

Associacijos J

CHICAGO. Rimtų krimina- 
liškų nusikaltimų Jungtinėse 
Valstybėse pernai padaugėjo 
10 nuošimčių, bet žmogžudys
čių 1- nuošimčiu smnažej o, pra 
nešė FBI praėjusį antradienį.

Chicagoje rimti kriminališ 
ki nusikaltimai 3 nuošim
čiais sumažėjo, bet'daugumo
je priemiesčių -padaugėjo. La
biausiai padaugėjo vagysčių 
net iki 14 nuošimčių, ypač va
gysčių iš automobiliu.

Moterų prievartavimų JAV 
padaugėjo 1%, smurtingų už- 
pliolimų- 6%, apiplėšimų 5%, 
įsilaužimų 7%, o molorvežimių Į skendęs sėdi skolose.

“kaimuose” 3% 
čių priemiesčiuose iki 10 duo- 
šimčių.

Chicagos mieste rimtų nusi
kaltimų 1974 metais buvo 213,- 
236, pernai — 1975 metais bu
vo 235,852

IUU4.: Gi. 8-U&73

OR. EiŠį& - ŽįSihAS 
aKUSckiJA iK MOTERŲ LIGOS 
OincKuuOGlNE CriiKUAGijA 

h f Kėozie >zo/u
p^air DSit-

DUiepia, fYU 3-uuvu.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAMCA AVĖ. Tel.t YArds 7-1138-1139

Dar apie velionę 
Veronika Motuziene
Jau. buvo rašyta , Naujieno-

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

Sen. Mandale pirmiausiai 
atvyko į Illinois valstyją, nes

TELEF. PR 8-3^25

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ’ AUSŲ, NOSIES 
ffi GERKLĖS LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

puiki knTgaTpaRašYta su meile 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS ~

Or_ Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Kleis 
ta Chicagoje 4966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dviejų da 
bų: fcemw ūkio ŠviMMo proMemot ūkininkų krašte. Ū dalis: žemės 
dkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo icidyje ražo: '‘Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs LMcrros hepnkhrasomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių IT t u ft U r m hį tanaejiatų. Siahdrefrą, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
tt trtitygtr pačioms Skiliosioms Europos thutotns*.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%; buvo ūkininkai ir po pa 
šaulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
ninKSi, arba ūkininkų Mikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kali pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
aptariam skinama <že<<vai &ai| žodžiais: *'Dėkingas sfttuis — myli 
mai Tėvynei Lietuvai*. ’ ?

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

deki arba Morifey Otderi siųsti tokiu adresu:

NA U J LE iN O S
1139 So. HAlSTĖD STREET, CHICAGO, ILLINOIS 6060h

TĖVAS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
iii/- 2533 W. 71st Street 
K •> Telef.: GRovehffl 6-2345-6

Trumpai nariu Po
vilą Molį, mirusį jag| gal prieš 
dešimtį metų. Tik atvažiavus 
man į šį kraštą dažnai tekdavo 
prisišaukti P.'Molį.jį pri
simenu kaip švelnaus būdo ir 
nuoširdų’ lietuvį Manose mano 
reikalauose, nes man jis padė; 
jo gyvenamą namą nupirkti.

- r. 4
Likusi našlė Ū. Hoiienė da-

Compounded 

Q ą«4 e rl y
į OUR SAVfMtt

CERTlRCAYtS
EARN UP TO 7?%

.■ . v, - r> ■ .

HL K. A. V. JUČAS 
489-444) . 5oIt4ou5 \

QQGS L1 GOS — CHIRURGIJA 
1002 N, WESTERN AVtu 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 VaL

0R. Ą. ii. OUVKRAi
Vi M 9 iuJAS ik fKŪ kGAš

SFEClMu r PEri Akiu UiUUij 
’ ^yu/ rvesriTCMrd oireer

'■ v aiduos pdgai susimrimą.

DR. PLIEK BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71»t STREET 
Ofisas; HEmiock 44349 

Rsiid.; 3BB-2233 
OFLSO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—7 vaL. 
anUau.. peu^tadiem nuo ir—5. uec. 

jut sesiad. tiaux susitarus.

siskyrę su šiuo pasauliu vįsuo-. 
menininkė Veronika Motuzienė, 
buvusi kelių organizacijų veikli 
narė ir net organizatorė.

Aš buvau pakviestas josios . 
vyro visuomenininko Felikso M o- .; 
tūzo tarti Woodlawn kapinėse 
paskutinį atsisveikinimo žodį. 
Kadangi pagal vyro ir dukros 
Mirgoš pageidavimą! V.’ Motuzie
nė buvo laidojama tiktai’ arti
mųjų tarpe, todėl viešai nebuvo 
skelbta. Į" koplyčią Susirinko tik
tai apie 30 artimų bei draugų/ 
Koplyčioje atsisveikinant grau- • 
džiai: pravirko dukra - Mirga 
Malki ir anūkė Leonora ■ Free
born. . .....

Kadangi atsisveikiiiti atvažia
vau pats vienas, buvau pakvies
tas visuomenininkės "Rožės Bilai- 
tienėš j josios dukros Virginijos 
^^omobtlj Tyrieti velionę Į ka
pines. Drauge važiavoJr anks
tyvesnės kartos visuomenininke 
Genė Molienė ir Dr. Vincas Mi- 
siulis.

; Kapinėse F. Motuzas paprašė, 
kad po atsisveikinimo žodžio pa
skelbčiau, jog V. Motuzienės at
minimui suaukavo Wine State 
Universiteto ruošiamam lietuviš
kam kambariui 375 dolerius. 
Aukavo Juozas Tamošiūnas 100 
dol., Mirga ir Leonard Mikls 100 
tlol., Leonora ir Alan Freeborn 
50. dol., kiti po mažiau. Po mano 
atsisveikinimo žodžio Veronikos 
kūnas aliktas boplyčioje. Po at
sisveikinimo visa palyda buvo 
pakviesta į puikų Griky rėsto-į 

' taną pietų.
Grįžtant namo užsukome pas 

[ Rdžę Bilaitienę. Pas ją dar tebe
gyvena sūnus architektas Ri
chardas Bilaitis, kurs atoštogsu- 
dataas* bedirbąs paaukštintiems 
suolams kojas. Prieš porą sa
vaičių smarki liūtis pripildė rūsį 
vahdens, kurs sušlapino ir ap- 

L gąjįUpo daug brangių daiktų. Da- 
L 'aa^’^ūfeųisfeitikti
F . R . a gi-
| Ite-
t dww mw«ncinis

Pranešama giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad rugpiučio
25 dieną staiga mirė ’■ / -

’ėjo 7%, ‘ • •‘-‘•^n^-'-'VTTr-rrrĮ—f rrLr.r.-.r.-.r.~jrįr.-.~r.'>i.-m.rr.-in«iwu
didmies-, ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Grįžkite į mane hr ai grįiiu į |u$, sako ksreivlĮų Vieip^ts^. 

Mai.'3:7. \ 
Atkartotinai Šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo

■ L.

B DR. VYTAUTAS KILIKONIS
sulaukęs 52 metų amžiaus, gyvenęs 512 Gomeli, Des Plaines, HL

Liko giliai nuliūdę: žmona Leonarda (Masalskytė), sūnus Edvar
das, motiną Elena, tėvas Kazimieras, brolis Romas su šeima, giminės 
Lietuvoje, draugai ir pažįstami. - f

^ Kūnaš pašarvotas Oehler Funeral Home, Lee at Perry
Plainer AL

Lankymas rugpjūčio 27. d., penktadienį, nuo 2 iki 9:30 vai. vak.
Š^tadienį, rūgpiūčk> 28 d. 8:30 vaL ryto išlydimas į Chicagą. 

10:00 vaksyto Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje hus at
našaujamos šv. Mišios,už velionio sielą. Po šv. Mišių bus lydimas į

-Lietuvdų kapinės. v
; r Vietoje'gėlių prašoma auktoti UI. Liet.' Gyd. D-jos Pagelbinio Mo- 

terų Vieneto Stipendijų Fondui.

Nuoširdžiai kviečiami visi giminės, draugai ir pažįstami daly- 
: vauti šermenyse ir laidotuvėse.

’■-'3 ’’'5 'z ’ f ’*Xj' 1

Laidotuvių direktorius Oehler. Koplyčios tel. 824-5155.

per amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo 
malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jfe priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 

PAGERINTA X SPINDULIŲ : W jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas įį. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu’ jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

* VW Htto, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tų klausimų atsako knygutė "Vinis po mirties^, kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629 
‘ '■ ■ V ' * ■ iv. RAITO TYRINĖTOJAI

kas šaky-1

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

DR. J. MESKAUSKAS
^GYDYTUJAi IK vril kuktas
VIDAUS LiVŲ

2454 Wfc^T 71st STREET
VALAjNiM)S:^±irmadieniais. antradie

niais. KeivHLauieuiais ir penKia- 
kiemais nuo 6 iki 7 vai. popiet. 
Ilk susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. hlANK KUKAS
OPTOMETRIS TAS

KALBA LiElGVlSKAl 
2612 W. 7Ht Št. —. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir.
“contact tenses

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEiBUtlS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

Vat.: anwad. nuo 1—A po pietų, 
ketvirtai, nuo 5—1 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujei rei. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS ir chirurgas

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST S?th STREET

Tok: PR &-1223
OFISO VAL.; pirm.. antradL. treciad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak- šestatue- 
niaia 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

INSURED

Mutual Federal 
Savings and Loan

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME



REAL estate for sale 
Namai, ž*m« — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IK ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKŽU IMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

REAL ESTATE $ALE
Namai, Žemė — Pircuvimuf

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininky Ir Darbininkių

Bus skanūs lietuviški valgiai ir 
veiks bufetas. Kviečia visus 

__ _ dalyvauti. Dėl informacijų 
Juozas But-1 skambinti 656-2550. Valdyba

REAL ESTATE.
klubo pirmininku^A. Vitkaus
kas \ icepinn., ,V. Strikes - 
sekr., V. Markevičius —- ižd., 
V. (irąžys — ūkvedžiu. Sekan 
čiais metais klubas švęs veikMikalina Mankutr. Carols c......................— ------- ------- „

Szatunaitė ir Keith Waitekus los dešini linelį." Už ypatingų vei 
priklauso Curie aukšt. mokyk
los Dramos rateliui ir dalyva
vo veik visuose mokyklos ren
giniuose taip pat konkursuose, 
laimėdami mokyklai ir asme
niškas premijas.

— Kunigą vienybes seimas 
bus spalio 6-8 d. Bismark vieš
butyje, Chicago, III. Tuo pat 
metu čia įvyks organizacijos 
Catholic Conference for Eth
nic and Neighborhood Affairs 
suvažiavimas. Abejų organiza
cijų programos bus suderintos.

— Vytautas Girdauskas iš 
Marquette Parko apylinkės ap 
mokėjo iš anksto be raginimo 
savo prenumeratą, o gerus lin 
kėjirnus atlydėjo $4 auka Nau
jienų paramai. Tos apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas 6 
mėn., bet pavardės prašė ne
minėti. Dėkui už auką ir už 
dėmesį. Platinimo vajaus pro
ga Naujienos yra siunčiamos 
susipažinimui 2 savaites nemo 
kainai.

— Akvile Ancha, Phoenix, 
Arizona, nesenai lankė savo pa 
žįst amus Chicago j e taip pat 
domėjosi kultūrine čikagiečių 
veikla bei chorais, kuriuose ji 
anksčiau aktyviai dalyvavo. Pla 
nuoja kelionę į Havajų salas.

— Dr. J. Šalna išrinktas CK 
cero Medžiotojų ir Žuvautojų

klą pakelti garbės nariais — 
Jonas Ardickas, ___
kus, Valentinas Mičiulis ir Ka
zys Vabalaitis. Klubas turi įsi
gijęs prie Deep Lake Rd., An
tioch, lik, ūkį, kuriame šį sek 
madienj ruošiamas viešas pik
nikas.

— Cicero šv. Antano parapi
jos mokykla pradės mokslo me 
tus rugsėjo 8 d. 8 vai. ryto, ben 
dromis tėvų ir mokinių pamal
domis.

— Sol. V. Verikaitis ir jo va
dovaujamas Hamiltono lietuvai 
čiy choras koncertuos Worces- 
leryje, Maironio Parko salėje, 
spalio 30 et .

- z

— Prudencija Bičkienė, lietu
viškos dainos lakštingala, dai
nuos Rugsėjo Aštuntosios mi
nėjime, Įvyksiančiame rugs. 11 
dieną Tautiniuose namuose Chi 
cagoje.

—■ Kan. Vaclovas Zakarauskas 
šiomis grįžta po trumpų atosto
gų. Jis yra LB Tarybos prezi
diumo vicepirmininkas, prisi
deda prie LB suvažiavimo-kon- 
ferencijos ruošiamųjų darbų. 
Konferencijos pradžioje kanau 
ninkas kalbės maldą — invoka-’ 
ei ją. Konferencijos narių regi
stracija 9 vai. rytą Tautiniuose 
Namuose.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted ct„ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

V. VALANTINAS

MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pi^us ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiaL Hgu metą patyrimas.

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

NAU.ĘJ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint sukakti, gertrfant pirmoje 

... .     rados pirmū- 
skel-

i?.

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos 
nns ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybėj 
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai atovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos I sandėrius su okupantais ar Jų Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes. Jų bendru Institu
cijas ir remia visu lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi f visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago]* Ir Kanado|* metams — $30.00, pina' m*fų — $15.00, 

trim* min. — $830, vienam min. $3.00. Kitose JAV vietos* m*t*ms 
— $26.00, pus*{ m*tų — $14.00, vi*nam mėn. — $2.50. Vžsl*nluo- 
s* — $31.00 m*tam». $vslp*fin1mul siunčiama savaitę n*mok»maL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

i

I

■

JAV LB (R) Cicero jfpylin-*""KieJcvteiias ’šaiilyą 
kės valdyba ruošia pikniką Grit-jdgofcMŠilafcti po lū^Šovinh/^ ^r- 
nių sodyboje, Lemonte š.rn.rug-, ipą preuijją lauiėjo A> Kuzis su 
piūčio 29 d., sekmadienį, 12 vai. 195 taškais, antrą preiūiją —M.

Smeistorius su 94 taškais ir tre
čią premija laimėjo L,. Kuzienė 
su 90 taškais.

Po šaudymo, šaulės moterys 
ir ūkio šeimininkė svečius pa
vaišino skanias valgias: (Kepti 
ešeriai, lydekos, rūkytos .ir Šviė‘ 
žios.dešros su kopūstais), sal
dumynais ir vėsinančiais gėri- 
niais| Gaila, malonus, šęiininiič- 
kaš dar vaikščioja su kriukiais 
ip- laukiu kitos kaulų operaci
jos. Auto katastrofa įvyko prieš 
8 .mėnesius. .. įv < -• * K. P. j

^3

— Dailininkų Kasiulių paroda 
atidaroma š. m., rugpiūčio 27 d; 
7 vai. vak. Jaunimo Centro

, * i Z- • ■ ■ -

Čiurlionio Galerijoje' ir tęsis iki 
rugsėjo 6 d. Paroda atidaryta 
šiokiadieniais 7—9 vai. vak., o 
šeštadienį ir sekmadienį nuo 11 
vai. ryto iki 9 vai. vak.

• Viši maloniai kviečiami ’atsi
lankyti ir pamatyti paryžiečių 
dailininkų - parodą. ■

' — Lietuvių Tauragės klubas 
kviečia visus atsilankyti Į link
smą ir paskutinę šios gražips 
rudenėjančios gamtos gėgvtži 
nę, rugpiūčio 29 d, sekmadienį, 
Orios Bruzgulienės sode, 8274 
S. Kean Avė., prie įięiųvių.Tąu 
tinių kapinių.. Veiks , -turtingą 
virtuvė ir baras. Gros. A. Ramo 
nio orkestras. Pradžia 12 vai. 
diena.

Mokesčių Įstaiga nori > ■ 
. išmokėti permokėjimus-

Pajamų Mokesčių įstaiga 
(Internal Revenue Service) 
praneša: ' ;

Nors terminas pajamų mokės 
čia ms‘ formas užpildyti baigė
si balandžio 15 dieną, taigi se
niai praėjo, tačiau kar kurie 
mažų' uždarbių asmenys,, nors 
mokesčių formų (tax returns) 
nepildė, dar gali iš valdžios 
gauti iki $400, jei užpildys 4as 
formas kad iri kiek pavėluotai. 

t ' ’" r.- .
Tie $400 išmokėjimai yra 

daugiausia Kongreso parūpin
ti . “pelnyto uždarbio; kreditai” 
(“Earned Income Credit”). Tas 
kreditas, yra galimas išmokėti 
tik tiems, kas užpildo: pajainų 
mokesčių formas nors ir nepri 
valėdami'jas pildyti, kadangi 
ju uždarbiai yra perdaug nia- 

-V*. - ' - -1 ’*
ZL ■ -.'V

>■ HELP WANTED — MALE 
D«ria'ninky Reikia 
LAYOUT/FHTER * 

Experienced in structural and miscel
laneous steel. Days. Overtime avail
able. Call Mr. Fischl. 

375-9600

; Pilnam arba dalinam laikui.
; Plastic Injector mold field pirmoje 
ir 2-je pamainose. Prityrę dažytojai 
gali tuojau pradėti darbą. Skambin
ti angliškai Tel. 543-8430, Ext 37. 
Arba kreipkitės asmeniškai į

■ MULAY PLASTIC. INC.
.."i 110 Laura Dr.

Addison, HL
Visiems lygią galimybių -darbovietė.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 V*. Cermak Roa? Chicago IV Vlrgini? 7-7747

I

RENTING IN GENERAL ' 
: Nuomoj

CICERO geroje apylinkėje ; išnuo
mojamas šviesus 6 kambarių butas 
Į-me aukšte suaugusiems be gyvuliu- 
kį. v$145 mėnesiui. Karšto vandens 
šiluma gazu. Teirautis po 5 vai. vak. 
TeL ^2-9754.

NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS - VALDYMAS 
’ NOTARIATAS — VERTIMAI.

' VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS-BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-223J

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow BUD’S REAL ESTATE 
it v. irjimn tydcth cipta i pntnnic qiI-

Nuo' rugsėjo Td, išnuomojamas 5 
5 kambarių butas 2-me aukšte. Rei
kia depozito. Teirautis po ,4 vai. po
piet Tei. 4763560.' ’ -

su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well. $22.000.

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu. 2 mašinų garažas.

62-tra ir Talman. $29,900.
3 BUTAI irz tuščia krautuvė. $360 

pajamų per men. Brighton Parke. 
$28.000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St TeL 436-7878

NAUJIENOS,
1''39 So. Halsted St,

Chicago, m. 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

« — NAuJlKNdi, CHTtA&O <, ILL,— Friday, August 27. 1976

CLEVELAND!) NAUJIENOS 

šauliu šaudymo varžybos

Š, m. rugpiūšio 22 d. Cleve- 
lande Kar. A. Juozapavičiaus 
šaulių kuopa turėjo varžybi- 
nius šaudymui su prizų (trofė
jų laimėjimas. Buvo šaudoma 
iš 22 kalibro šautuvų. Kaip vi
sada, taip ir šiuo kartu buvo 
šaudoma stačiom, klupščiom ir 
gulsčiom.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimu ir Taisymu 

1646 WEST 6W1 STREET 
T*l*fj RKpubllc 74941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Areh*r Ar* 
Chleagc, III. C063X Tol. YA 749K

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1a00 v. popiet. — Šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

... Norint;-kvalifikuoti kreditui 
gauti, darbininkas turi būti ga 
vęs metinių pajamų mažiau 
kaip $8,000, įskaitant visds ir vi' 
saip gautas pajamas 1975: me
tais — algą, uždarbį, dovanas, 
“magąfyejas”, ir bet kokias ki-> 
tokias kompensacijas. _, ■ t

Be to; asmuo turi būti' dau
giau kaip pusę savo pajamų iš 
leidęs apsiiriokejimanis-išlai- 
kant Jungtinėse Valstybėse na
mą pats sau Hr mažiausiai Vie
nam užlaikomam vaikui per vi 
sus metus. Tas išlaikomasis 
vaikas turi būti jaunesnis kaip 
19 metų amžiaus arba pilną lai 
ką studijuodajatis studentas. - r 
į Kvalifikuojantieji 4; kreditui 
gauti, turėiusipji^methiių pa j a 
mų iki $4000 ^ąr^pažiau, Zgaji 
gauti - čeki-dęšilhtaj ai; ėt^iąU są 
vo pajamųf ir? iki tinaksimuin 
$400. Kredito kiekis-yra sumai- 
žinamas kai “metinės pajamos 
iš visų šaltiniu buvo tarp. $4,-. 
000 ir $8,000. T

■ ’ . < ■•.;< - į.-- tį , . •

Asmenys,; kurie mano, kad 
yra kvalifikuoti kreditui gau
ti, bet nėra šiemet pildę paja
mų mokesčių formas, turėtų 
pasitikrinti- sau artimiausioje 
Pa j amų Mokesčių (Internal 
evenue) Įstaigoje.

>. Suterštu Vandeniu 
apnuodyti paukščiai ,

: CHICAGO. Konservacijos de 
parlamentas praneša kad prie 
O’Hare: aerodromo esančiame 
sekliame ežere šį mėnesį nusi
nuodijo apie-1,000 paukščių.
Tą. .80 aknjnuo 2 iki'v5 pėdų ? kamb.,^beveik _kaip^ naujas. Nebran- 
-^lumo ė&relį.balą pažįsta per gus. Skambinti — brokeris P. Žum- 
skrendantieji paukščiai,\tai kai 
kurie ir “nesezonio metu” pras 
krisdami čia nutupia,, daugiau 
šiai Kanados veislės antys ma-į' 
jardai: ■

’ Iš -paukščių ligos simptomų 
nustatyta, kad jie yria apsikrė- 
tę botulizmu, kurio simptomai 
yra svaigulys ir nebepajėgimas 
skristi. Jei bus tikrai nustaty 
ta,, kad botulizmašį tariš ežerė
lio yajjduo< bus pąk^sta^švie- 
žiu vandenių. V ’- .

Chicagos gyventojai 
šimtmečio pabaigoje. '

šešių- apskričių Chicagos 
srityje šio širiitmeČro .pabaigo
je <2000 metais) gyventojų bus 
2 milijonais daugiau, kaip spė
ja IHirioiš i planavimo (NIPC) 
komisiją.--Tie 6 apskričiai yra 
Cook, Du-Pąge, "V/ilI, Kane, La 
ke^ir;McHęnry. Didžiausio prie 
■auglio laukiama :Cook apskrL 
tyje (su Chicagos miestu) — 
iš <5,493 1970 -metais iki 6,011,- 
100;;: Du Page apskrityje .pa
daugėjimo laukiama 50’ nuo
šimčių — iš 490,800 iki 987,100. 
Skaičiai esą mažesni negu bu
vo laukiama. Priežastis spėja
ma — vaisingumo-ratų mažėji
mas, didesnė negu manyta šėi 
mų migracija iš Chicagos sri
ties ir darbų bei uždarbių ma
žiau negu buvo manoma.

= f

Nauja lietuviška radijo programa
LIETUVOS AIDAI

prasidėjo birželio 4 d. ir yra kiekvieną penktadienio vakarą 
nuo 10 iki 11-tos vai. iš WOPA stoties 1490 AM banga.

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St., 
Chicago, m. 60629 Tęl. 778-5374.

PRIE 71 ir Troy mūrinis namas 4

brokeris P. žum- 
bakis.778-6916.

’ Notary Public
INCOME TAX SERVICE :

<2W S. Maplewood. TeL 254-7450
Taip pat daromi vertima!, giminiu 
Iškvietimai, pildomi 
/ ;Iyma1 irkitokį blankai.

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowmept apdrauda aukštajam 
mokslui arba-studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda organizacijų na
riams— tik $2 rižr$1.000 ap- 
draudą^ Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi-

Naujienos 
(Pr)
riar Austin % 
Tel. 421-6100.

AR JAU PASIDARĖTE
. SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma *Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis — $3.50.

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

PIRKSIT — PARDUOSI! — 
NUOMOSTT.

ĮVAIRUS DRAUDIMAI
. Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 

TeL 254-5551
13Ū-TA IR ARCHER AVĖ.

Tel. 257-5861

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

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

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

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys,

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

2 BUTŲ moderniai Įrengtus 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.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

Jp v. -Y XX JU U i

REAI, ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

GUILDERS AND CONTRACTORS 
3t«fvb* Ir Remontas

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami suli^ užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8166

TO

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. HI. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO 
52—M M AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 

Tiktai 574 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pRf vieninteli 
Ueturj ksdUnlnką 7^ B 

Chicago je

^Homeownerspolicy
C!bII Frank Zapollt 
3208 Va W.95th St 

GA 44654

z.. ... 111
STATE FAEM 

(NSOEANCt

Į State Farro fire and Casualty Company |

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

TeL 263-5826 
(jitaigo*) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wab**h Areno* 
2nd Floor Chicago, DL 60601

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

CHICAGO, ILL. 60629

(Pr).

Juozės Vaičiūnienės knygos

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

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151, psL Kaina $2.00 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorui. • x

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

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
derį tokiu adresu:

■ j ; NAUJIENOS.
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608 Y-

------------ ■
Jeigu kam paveikslo reik, 
Į Čiurlionio Galeriją eik. 
Rasi daug lietuvių dailininkų 
paveikslų.
4038 Archer Ave.. Chicago. H.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI BNAUJIENAS'




