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KOMUN
OLANDIJOS PRINCAS PRISIIMA KALTĘ, 

GYVENTTO.JAI NUSTEBĘ
HAGA. Lockheed kyšių skandalas palietė visa pasaulį: Japo

niją, Italiją, Olandiją ir 1.1) Olandijoje yra įveltas Olandijos sostas, 
kurio, princas Bernhard, pasak specialios komisijos 238 puslapių 
raporto, gavo daugiau kaip vienų milijonų dolerių kyšio iš Lock
heed bendrovės, šis kyšis blogiausiu atveju gali išversti karalienę 
Julianą iš sosto. Jos vieton .būtų pasodinta princesė Beatrice, bet 
jai pareiškus,v kad ji jokiu būdu nepriimsianti sosto skandalo 
šešėlyje, tuomet- belieka Julianos 9 metų supus princas NVilliam 

^Aleksandras. Kraštą tokiu atveju, iki karalius subręstų, valdytų 
paskirtas regentas. - . t •= >

VALDŽIA ATSISAKĖ DUOTI PASUS 
KOMPlRTIJOS VADAMS VETERANAMS
Carillo ir Ibarruri grįžimas pakentų valstybės gerovei

MADRIDAS. — Ispanijos premjero -Adolfo..Suarez Gonzales 
valdžia pasiliko ištikima" savo.prieškomunistinei politikai, kurios 
griežtai laikėsi per 40 metų:" ji Ispanijos kompartijos..lyderiam^ 
beleido iš tremties grįžti namo..

■"A

Bet prie karalienės Julianos 
adbdikacijos greičiausiai nebus 
prieita. Princas Bernhardas, kurs 
buvo iki šiol visos Olandijos ka
riuomenės inspektoriumi, atme- 

. tęs kaltinimą, kad ėmęs 1 mil. 
dol.v kyšį, priėmė Vyriausybės 
pareikštą kritiką ir pareiškė/kad

• jis atsįsifko nuo kariuomenės 
. ^.inspektoriaus. pareigų, kurias 

ėjo 30 metų, ir nutrauki^ vf- 
ir sus ryšius su kariuomenę ir su 
^pramone. “Aš rašiau laiškus, ku-: 

riuos neprivalėjau išsiųsti. Aš 
prisiimu visišką atsakomybę, 
išskiriant nepasitenkinimą iš-

. reikštą komisijos ‘ raporte”;
" Politinės Olandijos ^rtij.os, 

~ jų vadai ir eiliniai Olandijos pilie 
“čiai nustebo pareikštu Olandijos 
vyriausybės kriticizmu, kritikuo
jant Princą Bernhąrdų sąryšy
je su Lockheed kyšio skanda
lu. Olandijos ministeris pirmi
ninkas Joop den. Uyl. specialio
je parlamento sesijoje pareiškė, 

. kad 65 metų princas, karalienės 
Julianos vyras, pažeidė valsty
bės reikalus, nusilenkdamas ir 
pasiduodamas negarbingiems 
pasiūlymams. - '

Karalienė Juliana priėmė vy- 
rui parėik^tą kritiką; tai gal 
būt vienintelis kelias, gali išget 
bėti karalienę nuo sosto atsisa
kymo,. 5 .. . ■ '

Karalienė Juliana yra skaito
ma turtingiausias aąmuo pasau
lyje. Princas . Bernhard, kurs 

‘prieš .vedybas vadinosi Prince 
Zur Lippe-Biesterf eld, matyti 
karalienės priedangoje, nuo 1948 
m.' sukūrė didelį Olandijos pra
monę ir išplėtė . prekybą visame 
pasaulyje. .Princas iki skandalo 
buvo prezidentu daugelio pre
kybos bei pramonės kompanijų 
ir privačių’ organizacijų.

TEL ZAATAR, Libanas. — 
Palestiniečių pabėgėlių stovyk
loje. Tel Zaatar per 7 savaites 
kovose žuvo apie 2,00 žmonių. 
Palestiniečiai už-Tel Zaatar nuo
stolius kaltina Sirijų, kuri įsi
maišydama j naminį karų atu 
traukusi dalį palestiniečių jėgų 
ir likusieji nebegalėję apginti 
savo stovyklų nuo atakuojančių 
krikščionių.

DarWASHINGTONAS.
kartų Amerikos atstovų Rūmai 
atmetė įstatymo-projektų, kuris 
laikytų baustinu nusikaltimu 
samdant ar priimant į darbų ne
legaliai į Ameriką atvykusius.

Gali, lyti

Saulė teka 6:11, leidžiasi

IŠ VISO PASAULIO
Prieš krikščioniu ofenzyva
BEIRUTAS,— Kovai šautu- 

tuvąiš mio namo iki namo mies
to centrevykstant, dešinių j ų pu
sėje buvo tvirtinama, kad ne
trukus prasidės krikščionių ofen
zyva prieš kairių j ųkontrdliuoja- 
mą Beiruto vakarų dalį, kur yra 
Jungtinių’ Valstybių ambasa
da ir kitų dar likusių diplomatų 
buveinės. Arabų Lygos pasiun
tiniai bandė šif? dailiaisiais ir. 
kairiaisiais pradėti;tartis dėl 55 
paliaubų, bet paliauboms nė vief 
na pusė nebetiki.

Valdžia šelpia politines partijas

LONDONAS. — Valdžios pal- 
skirtas komitetas rekomendavo 

milijonus metams pašalpos fi
nansiškai negalaujančioms politi
nėms partijoms, tai yra apie vie
nų penktadalį jų,dabartinių pa
jamų. Komitetas savo rekomen
dacijoje parlamentui pareiškė, 
kad pašalpą yra “geriausias ir, 

kyti „ partijas. nuo sunykimo”. 
Britanijos politinės .partijos da
bar negauna jokios pašalpos, 
Darbo-partija finansiškai remia
si darbo unijomis, o liberalai ir 
konservatoriai paramų gauna iš 
pramonininkų - ir biznierių.

Bara už delsimų nusiginkluoti

GENEVA. — Meksika ir ki
tos Lotynų Amerikoj valstybės 
išbarė Jungtinės ‘ Valstybes ir 
Sovietų Sąjungą už jokios rim
tesnės pažangos nepadarymų nu
siginklavimo ■ derybose. Meksi
kos užsienių reikalų ministeris 
Alfonso Garcia Robles pasakė 
Nusiginklavimo konferencijos 
724-jai sesijai, kad tos dvi ga
lybės ignoruoja Jungtinių Tautų 
šaukimų uždrausti visokius ato
minius bandymus ir cheminius 
ginklus.

Krokodilas suėdė žmogų

DJAKARTA, Indonezija. — 
Milžiniškas, dešimties metrų il
gumo krokodilas Borneo Saloje 
užpuolęs surijo vienų 17 metų 
amžiaus darbininkų, kurio nesuP 
virškintos kūno dalys buvo ras
tos Krokodilo viduriuose." Poli
cija turėjo nelengva darbų kol 
tų milžinų užmušė.

.HARTFORD, Conn' Connec
ticut arkivyskupas kolegijos do
centų Kathleen Cannon oficia
liai paskyrė pirmąja pamoksli
ninke. Iki šiol moterys tokių tei
sę turėjo tik neoficialiai.

23,000 japonų — didelių ir mažų 
gerai prižiūrimą atsikvėpimo ir

Vien Tangšan mieste žuvo 100,000 žmonių
. PEKINAS. ■— Kinijos valdininkai svetimšaliams Pekine pa

sakė, kad per didįjį žemės drebėjimą industrijos mieste Tangšan 
liepos mėnesio pabaigoje žuvo 100,000 žmonių.

Vien Tangshano ligoninėje 
drebėjimas užmušė . 2,000 žmo
nių. Sekmadienio rugpiūčio 

nijoje 'pasikartojo. Dabar drei 
bėjimo centras buvo mažai žmo
nių apgyventoj .kalnuotoj srity
je Szechuano provincijoje.

HONG KONG. — Radijo pra
nešimais, kinų valdžia ketvirta
dienį pradėjo" atšaukti medici
nos pagalbos personalų, kurs, bu
vo išsiųstas į Kinijos šiaurės, 
miestų "f Tangshan, "kur žemės 
drebėjimas buvo ypač katestrcn 
fiškas... Kinai paskelbė, kad 
Tangshano didžiausioji plieno 
gamybos įmonė, nežiūrint'že
mės drebėjimo liepos 28 diena 
pridarytos didelės žalos, produk
cija, kad ir tik iš dalies vėl pra
dėjo. . . - < - 1

Shantug radijo pranešė, kad 
iš Tangshan atšauktų mažiau
siai 2,100 daktarų ir, specialis
tų, kurie “garbingai atliko su
žeistų ir sergančių aptarnavimo 
pareigų”. Apskaičiuojama, kad 
į didžiosios katastrofos .vietą 
buvo, išsiųsta daugiau kaip 
25,000 medicinos >personalo, 'j*

Vakarai protestuoja
BONN A. — JAV, Britanija ir 

Prancūzija įteikė Sovietų Sąjun
gai protesto notų, ..protestuoda
mi, kad Rytų Vokietija trukdan
ti ir varžanti susisiekimą su 
Berlynu važiuojantiems iš Va
karų Vokietijos. Ai

Rugpiūčio 13 d. Rytų Vokie
tija sulaikė ir nepraleido krikš
čionių 1 demokratų partijos jau
nimo, važiuojančio į Vakarų Ber
lyną, į 15-kos metų geležinės už
tvaros sukaktį. Visi važiavo į 
Berlyną pareikšti protestų, kad 
iki šiol dvidešimtame amžiuje 
tokia, gėdos "siena dar ėgzistuo-

Tokijo miestas turi nepaprastai didelį parka, vadinama. Karakuen. lame parke yra didelis įvairaus gylio tven
kinys. Karštomis vasaros dienomis jis prileidžiamas vandens. Japonai apskaičiavo, kad praeitą karštą sekmadieni 

___gaivinosi vandenyje ir džiaugėsi, kad milijoninis miestas turi tokia švarią ir 
pasimaudymo vietą. . .. -I

■.J

Prieš -po.

Rusai intensniai 
ieško lėktuvo

| HALIFAX, N. S 
ra. savaičių šiaurinėje Atlanto 
dalyje, Kanados pakraščiais ties 
Newfoudland, žuvo Sovietų Ru
sijos šnipinėjimo lėktuvas. Jis 
buvo aprūpintas moderniausiais 
elektronin i ais įtaisais ir, matyti, 
turėjo jau surinkęs svarbių ži
nių, nes rusai atsiuntė į Kana
dos pakraščius bet tris laivus žu
vusio lėktuvo’ ieškoti, įskaitant 
viena, kurs turi įtaisus ir žmo
nes pasinerti į jūros dugną.

Paieškojimas vyksta 250 ^my
lių į pietų rytus nuo St. John, 
Nfld., j ‘ ‘ ‘ "

toje siekia 600 pėdų gilio.
Pasak kanadiečių,., rusai, žūt 

būt, nori surasti pražuvusį toli 
skrendanti šnipinėjimo lėktuvą 
TU-95. Lėktuvui nukritus, toje 
vietoje eiliniai rusų ' prekybos 
laivai saugojo, kad nieks sveti
mas toje vietoje nesiahkytų ir 
neieškotų, iki speciali ■ Maskvos 
laivų ekipa nepradėjo darbų rug
pjūčio 12 d.» . £ . ?

Naujas Įstatymas
WASHINGTONAS. — Galima 

tikėtis, kad kaikurie Atstovų 
Rūmų nariai praves naują įsta
tymų, kuriuo bus baudžiami visi 

kur vandenynas tojgMe- narkotikų šmugleriai ir preky
bininkai, kaltinant juos nesu
mokėjus valstybinių pajamų mo
kesčių;

Senaisiais prohibicijos laikais 
tuo būdu buvo susodinti į kalė 
jimą anų laikų gangsteriai ir jų 
vadas Aį.Capone. f

Amerikos Tegio-

Carteris dovanotų
- dezertyrams

. SEATTLE.
nierių suvažiavime Carteris pa
sakė, kad, jei jis bus išrinktas 
prezidentu, dovanotų visiems 
dezertyrams kaltes. Legionieriai 
tai išgirdę, 'pakėlė ^didžiausią 
triukšmą. Carteriui pritarė tik 
užpakalyje sėdintieji civiliai ap
sirengę jaunuoliai.

Carteris dar paaiškino, jog 
amnestija reikštų kalčių pripa
žinimų, bet dovanojimas lieka 
tik dovanojimu, ? ? t

DES MOINES. — GOP vice- 
prezidentinis kandidatas sen-.' 

į Dole, kalbėdamas Iowa valstijos 
žemės ūkio parodoje, pasakė, 
kadį tik prez. Fordo administra
cija panaikino ūkių kontrolę ir 
davė ūkininkams laisvas rankas 
sėti ir sodinti kiek tik nori, kas

i padidino ūkininkų pajamas.
Sen.' Dole apkaltino demokra

tų partijos kandidatų Caiterį, 
kurs anksčiau kalbėjo toje" pa
čioje parodoje, kad Carteris at
gaivins ūkio pasėlių kontrolę, 
į vesiąs normas ir žemesnius ūkio 
gaminių ^kainas, kurios buvo de- 
mokratų^ partijos valdynfo me
tu prie prez. Kenedžio ir prėz. 
Jahnsono.

Dole pasisako aiškiai
SEĄTTLE. — Respublikonų 

partijos viceprezidėntinis kandi
dates šen. Dole legionierių su
važiavime Seattle mieste aiškiai 
pabrėžė, kad prez. Fordas ne
mano suteikti dezertyrams bei 
karo nusikaltėliams nerbesąlygi- 
nės amnestijos, nei besąlyginio, 
dovanojimo^

Demokratų partijos, kandida
tas Carteris tame pat legionie
rių suvažiavime pareiškė, kad 
karo nusikaltėliams nesuteiks 
amnestijos, bet tik dovanojimą.

"KANSAS CITY.-— Nationali- 
ųis vėžio institutas baiminasi, 
kad radiumo nuotraukomis tikri
nant moterų krūtis gali atsiras- nemanąs nusilenkti politinėms sąjunginių vastybių spauda, or- 
ti krūčių vėžys

Derliams gerėjant 
kainos dar pakils

: WASHINGTONAS. —. Agri-' 
kultūros departamentas prane
ša. kad pėi?pirmąjį 1977. pusme
tį jei pasėdų, derliai - šiemet bus 
tokie geri kaip atrodo ir mėsos 
produkcija laikysis kaip ligi šio
lei, maisto produktų kainos kils 
“reliatyviai iš, lėto” iki 3 ir 4 
nuošimčių. Per šiuos 1976 me
tus maisto kainos bendrai bus 
3 ar 4 nuošimčiais aukštesnės, 
kaip 1975 metais;
; Per pirmąjį 1977 pusmetį, 
kaip departamento raportas 
skelbia, kainos žymiau pakils už 
žuvį kavą-ir restoranuose valgo- 
mus-'pietus. 'h.'-' 
A■ Y ■■

1977 metų pradžioje mėsos — 
jautienos produkcija gal. kiek 
sumažėsianti (farmeriams rea
guojant į dabartines žemas mė
sos kainas).", bet kiaulienos mė
sos produkcija padidėsianti 15-20 
nuošimčiais. Kiaušinių ir pieno 
produkcija “truputį” pądaugė- 
sianti.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmų etikos komitetas rug
piūčio -25 nutarė vėl tyrinėti ir 
apklausinėti žurnalistus, kas, 
būtent, iš etikos komiteto slap
tų dokumentų krūvos išvogė ir 
afidavė žurnalistui Daniel Sęhorr 
Amerikos saugumą liečiantį 
svarbų, raštą. Raštas buvo at
spaustas New Yorke išeinančia
me. savaitraštyje Village Voice. 
;Į YCBS reporteris I). Schorr sa
ko;-.kad jis ir dabar jokiu būdu 
neišduos raštą vogusi asmenį. 
Esą,- tai jo kaip žurnalisto pri
vilegija ir jis remsis konstitu
cijos.pirmuoju priedu.

Be'CBS žurnalisto Schorr, 
kongreso etikos komitetas dar 
pakvies apklausinėjimui savait
raščio redaktorių Clay Fekler, 
žurnalistą Aaron Latham ir 
spaustuvės darbininką Shelly 
Zalaznik kurs surinko ir at
spaude straipsni.

Miki verčia
.atsistatydinti

TOKIJO Japonijos 
opozicinės partijos rugpiūčio 25 
nutraukė parlamento debatus ir (oficialiai paskelbė, kad Katyno 
pareikalavo iš ministerio pirmi- j paminklo Londone nudengimas 
ninko Takeo Miki atsistatydini- ir pašventinimas įvyks šio rug

sėjo mėnesio 18 dienų Gunners-
ninkas Miki pirma karta paža- bury kapinėse 10:30 vai. ryto, 
dėjo duoti tuo klausimu atsa-į Dalyvauti paminklo nudengimo 
ką, bet ji 
tas. atsakas bus neigiamas

mo termino. Ministeris pirmi

davė suprasti, kad, iškilmėse pakviestos ir visų IT 
Jis Pasauliniame Kare dalyvavusių

Valdžia atmetė prašymus duo
ti Ispanijos ( pasportus ispanų 
komunistų partijos general, se- 

ikretoriui Santiago Carllo ir par
tijos pirmininkei Dolores Ibar- 
ruri, žinomai - Pasionaria” 

■ vardu. Jiedu abudu aktyviai ko- 
[ vojo Ispanijos civiliniame kare 
į prieš gen. Francisco Franko ir 
(1939 metais Frankui laimėjus 
karą pabėgo iš Ispanijos.

Buvo laukiama, kad neleidi
mas grįžti iššauks stiprią kai- 

iriųjų reakciją. Carillo, 62 me
ti] amžiaus, gyvenantis Pary< 
žiuje, generalissimui Franco mi- 

, rus, slaptai jau buvęs Ispanijo
je. Jis skaitomas “Europos ko
munistu”, kurs skelbiasi esąs 
nepriklausomas nuo sovietinių 
komunistų.

Ispani jos valdžia taip ~pat at
sisakė duoti pasporta baskų te
roristui, atskilusios komunistų 
grupės lyderiui ir Mrs. Ibarruri 
sekretoriui, bet iš 479 pasportui 
gauti prašymus ^įteikusių poli
tinių tremtintių-plabėgėlių val
džia pasportus sutiko duoti 458 
prašytojams, jų tarpe Carillo’s 
broliui ir Franco 1962 metais 
mirties bausme nuteisto ir su
šaudyto komunistų lyderio Ju
lian Grimau našlei.

Gonzales valdžia pasiaiškina, 
kad Carillo ir Ibaruri leidimo 
grįžti negalį duoti, nes tai pa
kenktų valstybės gerovei. Fran
co. 1936 metais pradėjęs civilinį 
karą, jį pavadino.“kryžiaus karu 
prieš komunizmą” ir paėmęs 
valdžią į savo rankas komunis
tų partiją uždraudė.

. Raudonųjų armijų 
manevrai Lenkijoj 
VARŠUVA. — Lenkijos kom

partijos organo ‘Trybuna Ludu” 
pranešimu apie 35 tūkstančiai 
lenkų, čekoslovakų, sovietų ru
sų ir rytinių vokiečių kareivių 
dalyvaus bendruose manevruose, 
kurie įvyks rugsėjo 9-16 dieno
mis Lenkijos teritorijoje Byd- 
goščo. ščecino (Stettino) irWroc 
lawd (Breslavo) rajonuose. Laik- 
riaštis neiformuoja ar manev
rų stebėti Nato 'valstybės yra 
užprašytos.

Londone pastatė
Katyno paminklą

LONDONAS. — Statybos ko
mitetas (Katyn Memorial Fund) 

ganizacijos ir atstovybės

i
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Šeštadienį, rugpiūčio 21 d. į akių šviesai — regėjimui susii 
Micbalinos Baronienės sody. puėjus; be to \dsų apylinkę už 
bų, SliLS S. Marshfield Ave., ėmus juodukams, Michaliną 
•Čikagoje, susirinko- kelios de- pasijuto vieniša, todėl nutarė 

naujienieėiy ir šiaip priimti dukros Mildos kvieli-

jį|BMas; Nauji5mp* 'redaktoriai 
M. Gudelis ir admiMstratorė 

‘Ch. Austin; Naujienų dir.' Vin . ’t 
cas .^lankus su dukra Irena; 
Jforbuliene; Juozas ir Birutė. 
Skorubskai; E. ir J. J4šjūnai; .» 
Antanas ir Nijolė Pupiai suišinitys

žymesnių senosios lietuvių iš-'mą persikelti į McLean, W.ldukrifele Nėrini.
eivijos veikėjti, atsisveikinti su! Va. K. ii< M. Baronai, kaip ir , T '. ... '
ta miela dzūke, visą savo gyve-'dauguma senosios išeivijos lie* ,a *
ninią pašventusia lietuvybės- tuvių, buvo dideli lietuviškos lr x aupenų -s elkĮįbs
įteiktai. Antradienį, rugpjūčio|spaudos mylėtojai. Per eilę nie 
23 d. Michalina apleidžia čika-' tų jie buvo sukaupę didžiu- 
gą ir išvyksta nuolatiniam ap
sigyvenimui pas savo dukną ir 
žentą M. ir A. Vai vadus j .West 
Virginiją, netoli Washington

liūs lietuviškų knygų, laikraš
čių ir žurnalų rinkinius, ir lie
tuviškos veiklos fotografijų ir 
įvairių parengimų programų: 
šrehyvus. Visa ši brangi isto
rinė medžiaga buvo rūpestin
gai supakuota ir bus pergaben 
ta į naują gyvenvietę.

Šeštadienio oras pasitaikė 
tikrai idealus: šilta bfet nekar-

, Juozas šmotelis, bet dėl suŠlu-' 
bavusios sveikatos turėjo atsi 
sakyti. Taip pat labai juorėjo 

Varnaitienė, 
bet dėl tą dieną numatomų.; 
Marquette parko rajone ,juo7 ; 
džiu demostraciju. pabijojo at- . v 
važiuoti. Iš Indianos, žadėjo at ’ 
vykti Marijona Pažarskienė, Į

* 7 - * Į. ; I

atsilankiusiųjų

atvykti ir-Stasė

, Michalinos vvras Kazvs Ba-* *
ronas Naujienų bendrovėje iš
tarnavo apie 25 metus, nuo pat 
dienraščio įsteigimo. Redagavo 
pirmąjį puslapį. 1938 metais 
sunkiai susirgęs, iš Naujienų.šta ir nedrėgna, dvelkė gaivi- x. . - . _• . . v- -ziai sutvarkytame sodelyje, tapasitraukė. Pergyvenęs sunkią, nantis vėjelis, saulutė 
operaciją, pasimirė 1949 m.

K ir M. Baronai šią gražią1 . , ........ ... Milda su vvru Antanu Vaiva?sadvbą įsigijo 1923 m. gegužes r* . . . r> ;da; duktė Lilian su vvru Vv-nien., t. v. pries u3 metus. Pa-I . _ ... . _ J •. ' . , . , . t tautu Povilaičiu ir sunum Do-zvnielina, kad vvrui sunkiai , r - , ,‘ ... ;vvdu; Juze Gulbiniene su dūksusintus, Michalina nepalūžo,’ - „’ . , . ,• . . ,ra Aldona ir jos vvru Prahunenuleido rąnkų, bet energin-i .. ... . '. -.11 . Ohu; Rože Didzgalviene; Ele-gai dirbo seimos islaikvmui. ... . . . °T .° - ... ... .' , <na cizauskiene (SLA 134 motPavvzdinsoje lietuviškoje dva , . , ‘ ' T.,. ■..................... ... , . kuopos-pirm-ke) su vyru Kle-sioje išaugino ir išmokslino abi, V, . . , ....r, . , . T ... : mensu; Genovaite Giedraitie-duklens: Milda ir Lilian. Te-t . , .... . \. .. nesu dukra Akna Baear in.Al-vehui susij-gus, Aaujienose pra . . .... , .. . , , Ati 1 -mos dviem dukrelėm ir su-aejo tarnauti ir dukra Milda, . .. , .. . , ,, ................ . , - . num; kita Giedraitienes dukrakur ji susipažino ir sukure gra .. .. T ,, , ,..... v x- [Genovaite su vvru Jonu Maluszia lietuvišką seimą su Nau- , . . , ..' ,
' redakto-' a’ Anastazija \alanciene;

Elena Bueinskienė (Tėvynės 
; Mylėtojų dr-jos) su dukra Ho 
nore; Jurgis ir Eleonora Mile- 

: riai (iš Downers Grove); An- 
'tuaheta Čepaitienė; Barbora 
Smalelienė; Stasė ir Adolfas 
Kaulakiai; Antuaneta Kazy; 
Petras Page. (Pagojus); Myko
las Page (Pagojus) su dukra 
Minta ir jos vyru Everett Doe- 

Taiybai-20 de (iš New Lennox, III.); Nau- 
metais jienų direktorius Kostas Au-

. ..į

f ' -Ir
* a F ' M>. fw_- TriWr 1

švietė 
tik pro debesėlius. J išlestuves 

i atsilainkė šie asmenys: duktė

jienu vietiniu žinių 
rium Antanu Vaivada. A. Vai 
varia Naujienose ištarnavo nuo ~ 
1933 metų iki Antrojo pas. Ka
ro pradžios.

Nepabodama šeimos išlaiky 
1110 vargų ir rūpesčių, Michali 
na priklausė ir tebepriklauso 
šioms organizacijoms: .Moterį] 
dr-jai “Apšvieta” — 50 metu; 
SLA 134 moterų kuopai — 50 
metų; Anų .Liet, 
metu. Paskutiniaisiais

v
Daugelis iŠ 

praeityje yra praleidę daug 
gražių valandų svetinguose K, 
ir-M. Baronų namuose.ir jų gra

- LilO|
4“’%J

-į
V J

-^Rk^iotas briedis gerai jaužlęsi tiktai krū- 
muosaCJtagais įis gali apsiginti nuo gana stip- 

.riv plėšri v iv žveny. Kai ragai sukliūva tarp 
tankiy m&džiV, W. briedžiui sunku išsilaisvinti. ’

V

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLOR TV SETS
WH/LE YOU EARN .6% % to 7% % &. "

' : ™ OUR SPECIAL ACCOUNT
■ - ■ *  : : : - 1 » - - - *-■ v ' : t_ ' ,

dėl šios atsisveikinimo'.valan
dos jiems buvę ypatingai grau 
džios. Prięš daugelį metų $ode 
iyje pradėjusi augti drebulė 

^Šiandien jau buvo išaugusi į stp 
riaušių medį. Virš senos alta- 
nds dar tebekabojo iš leistelių 
sukaltas • reikšmingas jos var- 
das “Rąmuva”. Prieš keliasde
šimt mėtų iš'Indianps.kopkal- 
nių_ atsivežtos vyšnelės^ jau.išr 
augę į didelius .medžius,. Iš 
kiekvieno'kampelio dvelkė nos 
fąigiški praeities prisįteiinimai.
-Sodelyje pasivaišinę ir. gam 
ta pasidžiaugę svečiai vąkarop , . į v . i ".jaL- v ,; c , . f. -j J". 5 kai žaloja.kapines. Jis dėjosi buvo pakviesti į vidų,kupJų ir , i. s ri-J
vėl laukė rūpestingų šęiminin- -/..-r i, . ... - ,, T. . . : paIs buvo pataręs paruošti sta-fe .par“0S';: Ta fe V ge- ■ aiUgblSteiiaDt S' tos
nn,m. \ M. vi, . p,,,,,,
nei ir p. p. Vaivadoms ąekmin , i <- , ri. ' fe c . - duoto] sudaryti by-- gos keliones ir neuzmarsfi či-,, T v i> .f- .... , . fe/Labanauskas hepe užmirštikagoje pasilikusiu draugu. Is 4- i - • - - ? - -- v - -j - ^sfetvbą kapinėse, patarė *šusi- savo puses, p. p. N aivadai kvie z J,
ni o? - J . ti rajono leidimo, kad-būtų-ga|vo Vilniuj.e, lankėsi įvairiose

.c, .- . -Įima įrengti tame name baž-Bendrar paėmus,- išleistuvių ... -
įspūdis buvo labai'■'htiėlas Ir y,

■'kartu graudus^ Senosios išeivi- ., jLra^?P v®.

' konįitei^yir parocfe, kbkį namą 
-■ vienkiemyje galima -pirktis ir

. - tuoj vykti pas Rūgieiiį "taf tis 
. tuo reikalu. -
Į x ;Kai komiteto vyrai ■mivažia- 
■ v<f pas įgaliotinį, fttomėt jis 
jiems .prižadėjo leisti -statyti 
kapinėse prie koplyčios pries-

■. 'i'"’.-
j Rugpjūčio 10 d. .Tauragnų 
bažnyčios komitetas Aūvo išk- 
vifestas į Uteną. Juos priėniė.įga

Tiptims Rugienis ir LaRanaus-

bažnyčia statė
> . - ' . ■<' ■ - - -

Sudeginus Tauragnų bąžrty- pamatė, - kad jie' yra bejėgiai 
ėią, iaip jąprašinėjamas naujo priešintis valdžios statomoms 
šios statymas dabartinėj ko- kliūtims. Mackevičius pranešė, 
munistų valdomoj Lietuvoj: Į kad atsisako būti bažnytinio

Gegužės 31 ■i/. į Tam Mgnų komi teto pinmininku.
apylinkę buvo -pašauktas kle- Buvo išrinktas naujas pirmi- 
bonas . ir bažnyčios komiteto njnkas Musteikis. Visi supra- 
pirmfhinkąš Macevičius. Apy to, kad valdžia sąmoningai da 
linkėję Vykdomojo komiteto ro visokius trukdymus, ir baž- 
ųirmininko pavaduotojas La- nyčios statyti tikim neduos, 
'banaudkąs grubiai užsipuolėjBuvo rengiamasi antram žiė- 
ątvykkusius, kad šie savavalis mojimui koplyčioje.

’ ’-...-t - - . - - t- . '■ -

užmiršęs kaU‘Sbvo. men. jis

ntfs. čia jiems nutcfdė/kokį na- 
mą galima, nusipirkti ir davė 
lėidipią jamė įsirengti bažny-

17” Diagonaf COLOR

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

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

OrWith $5,000 į
And your money grows to $5,558.48 fn f 
2% years.

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

k Or With $20,000
And your money grows to 

jjk $21.024.81 in 1 year. '

19” Diagonal COLOR? 
Remote-Control,.

w $1.500 \
You can have this. 19**/RCA XL-TOO 
COLOR TV.’ . .with' Remote Control. . 

’* 7 .and your money grows to.$1,695.54 in 72 
į months?. 1

Or With >$2,000 ,
- - * . - 7 ,fc ■ - 11 _< g

And your money grows to $2,11223’tn 4 
, į years. r . < . *

į ‘ O'wwr$5,000 j
And your money grows to $5,408.95 in

I 214 years. ' < T-

I Or With $10,000
1 And your money grows to 410,55299 

in 114 years.. . .v

OrWith $20,000
And your money grows to ;
$20,890.22 in 1 year.

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
•RimtK mutt rwmiwi «n th« sDdNcūM tccount *or term o( Frorn your-deposd, the cost of the ftem, but interest yocr esrrt
kft rt, pfcrs iyves you an of 10 on yourfu« deoovt. Federal regulations repure wtsteefiel interest penalty for ear^

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

I Xamas "buvo 1 abai hepato- 
gipje vi etoj e.Be veik£km. nuo 
kapinių. Toje pusėje tikinčių
jų buvo negausiai, nes už 3 km: 

‘ prašideda Daunorių parapijai 
j Įvyko bažnytinio komiteto 
pasitarimas. 'Visi piktinosi val
džios sauvale, apgaulė ir mam 
ju'pąsfūlymu. Keli, vyrai nuėjo 
pasikalbėti su minėto namo sa
vininkės tėvu. Savininkė kaž
kur mokytojavo. Tėvas perda
vė dukros sūlygas už namą 
10,000 rbpTai dar ,vienas ipaŠH 

j tyČiojimas išt iki ričių jų: na
mas buvo vertas 3000 rl>». r

Nusivylė ne tik tikintieji. Bet 
ir bažnyčios komiteto nariai

■Rugsėjo 18 d. buvo pasrųš- 
las Ministrų Tarybos pirminių 
kuTipraŽymds statyti bažnyčią 
seniau > sudegusios bažnyčios 
vietoje. Prie prašymo pridėta 
vliiš l.300 parašų.

Naujasis Bažnytinio komite 
to piriTiinirikąs daug kartų bt£-

Vr-i • v . _
įstaigose. Kartą įgaliotinis PiU- 
gienis pirmininką išbarė ii’ Įsa 
ike nebeieškoti 'leidimp statyti 
bažnyčiai.' Jis buvo labai ne
patenki h tas dėK-^nk^o taūrag 
niškių prašymo su daugelio ti- 
kihčiųjų parašais. ,

Sausio 10 3. keliasdešimt tau 
ragniškių nuvažiavo į Vilnių 
ir įeikalavo leiuimo šfatvti baž 
nyeią. Tas'gausus vyrų ir mo- 
iėrų burj^s iš įgaliotinio Rugie 
hid nuėjo į Aukščiausios Tary- 
bdsy būstinę, šis drąsuolių žy
gis davė naują pradžią. Parei
gūnai pradėjo mandagiai kal
bėti, nes bijojo, ■ kad hepasikar 
totų panašios žmonių grupėš 
atsilailkymas į įvairias įstaigas.

•r ‘ , • ■ "j

Lygiai fpo mėnesio Utenos 
raj. Vykdomojo komiteto.pirmi 
pavaduotojas ’Labanauskas pa
sikvietė Tauragnų- bažnyčios 
komitete ir-pranešė, kad Mus-? 

’teikis^pašalinamas iš pirmįniri 
ko;parėigų. Vėl pirmininku tu 
ri būti 'Mackevičius. Pavaduok 
tojas išbarė vyrus už grupinę 
išvyką į Vilnių, grąsino iškclĮ 
li •baudži-iiitąją bylą. >

‘ ; T1 ~ .' ■' . . ■' 'f .' ' v. - ’A-: "

Kažkas pasiūlė, kad taurag 
nįšktei gali gauti kaime pirkti 
tinkamą namą ir jį perkelti į 
Tauragnus, pirma susitarus su 
rajono vadovybe

,v (Bus daugiau)

Mongolų- vadas Tamerlanas 
buvo ne tik žiaurus, bet visai 

jos lietuvai moka l^hai gražiai ntmėgo juokų. Ųž pasakojimą 
ir nuoširdžiai pagerbt) savo anekdotų jani girdint buvo bau 
nuspėto i u sius' veikėjus. _^.E. /. džiama .mirtimi.

_ __ ‘ ' H.-. l ------• tirtai

■ skambinkite dabar
-1 ** * • ■ -

’Ą6r 0*^-0** STOEFT 
QF' PLANTS HL’NO»$80016 
TTIF'MDNF 207-0^20

- Jūsų NAMa .
BRWIN J.

MICHAELS
4637 So. Ardrer Ave.

-į" (Prie 4 7-tos j

*' M4IN OFFICE: 6245 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO. ILLINOIS 60636 TELEPHONE: 476-7575

2M-8500
RAkDUGDAME Vt- 
PRIEMIESČIUS IR 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O

meWer—— Mgš Ytup paT

■z' r Kelionės įspūdžiai tarp laiko ir erdvės ' 

KAZYS KARUŽA

Dar pavaikštinėjome po pilies’vidtj. Pastebėjau bė- 
■ plojančius pilies prižiūrėtojus, kurie saugoja eksponatus.
Laksto po kampus, varto kėdes* suolus ir net^ šiukšlių, 
dėžes. Rodos, kad ieško padėtų airių bombų pilyje. Ir.

' nesuklydau. Išėjome su Juozu į kiemo, aikštę. Pasigirdo 
trenksmas ir pilis sudrebėjo, net visi turistai, nusigando. • 
Visi bėga, dairosi į kiemą. ~

Tuomet einame per kiemą į kita muziejaus, priestatą, 
kur yra pagal planą belaisvių kambariai ir senovės karių 
iškamšos, bet ten sulaikė mus muziejaus prižiūrėtojai ir _ 
turėjome grįžti atgal. Tdomet pasukome iš pilies pro Tar- . 
tus.į miestelio pusę, kur pilnos gatvės mažų suvenyrinių 
krautuvių. Ten1- pakalnėje aplankėme vieną žymią bažny
čią, kur kiekvienais metais atvyksta švęsti tautos šveh- ■ 
t,ės Elizabięta II-ji. Būna pamaldos bažnyčioje, o vėliau ' 
po jų vyksta šventės ceremonijos,- kur' jose dalyvauja > 
visi Škotijos valdovai. <, • -

T. Man aiškino Juozas Kubilius." Po to dar ėjome to- , j 
liau, kur priėjome vieną pili, bet ji buvo užrakinta. Taip ' 
grįžome apžiūrėję Edinburgh namo. Vėliau dar nuvyko- . . ■ - ' *» ■ ’*•- A
me apžiūrėti Glaskow’o miesto muziejų, savivaldybės rū-’ 
mus ir kitas istorines. vietas. Nelengva viską aprauti, 
nes muziejai pilni įdomiausių paveikslų, piešė žymūs 
Škotijos, Anglijos, Paryžiaus dailininkai ir kt.- ; .

BONNIE TRINCE CHSARLIE ' ' ' ’
Legendarinis Valijos Princas Charles Edward Luis1-’ ' 

Philip Casimir Stuart gimė 1720 m. ,Jo tėvas buvo James 
•Francis Edward Stuart, o motina — Lenkijos :princęseii' 
Clementina .Sobieski. .. - ą .

Vaikystė parleido Italijoj. Buvo atletas sporto .mėgė- 0 
jas, linkšmas,:drąsus, iskalbus. Visi 'jį mėgo, kalbėjo ilh- -’ >•. 
lų, prancūzų, ispanų ir. anglų kalbomis. Mėgo = mužiką ir 
geraigrojo 'smuiku.^Jo svajonėbuvo  'grąžinti Anglijos, 
Škotijos ir;Airijos karališką karūną Stuartanis, Ibet'jam. . : , 
nepasisekė.'Nu vykęs .į Škotiją, suorganizavo kėlis sukili- x 
mųs,.'ir,; pralaimėjęs tiirėjv apleis^biškotiją, ,C^yę§ tit^jo 
da Romoje, švvPetro koplyčioje. ...

Nepasisekė jam laimėti karaliaus karūnos, bet lai-; 
mejo amžinybę. Legendą apie jo elegantišką drąsą liko - 
istorijoje. ‘ . j: j/j-.' ,

. . L’’. F’ c. i? '. x' ' . ■

^PALIEKANT GLASG0W’Ą* ‘ -
. Tiesa, aš nore j au gijžtį. -’traukiniu Į Londoną, bet 

Juozas sulaikė ir patarė važiuoti autobusu, nes autobusu" 
kainuoja bilietas tik 5 svarai, o traukiniu 12 svarą, ško
tiškai galvojant apsimoka. Taip autobusu išpvškėjau-į 
Londoną 10 vai. ryto. •■ a., j C <Į j.

. Rodos, gaila skirtis, bet viešėjęs 6 dienas, žinant. ' 
jog žuvis trečią dieną dvolda...*’Gera ten buvo, bė^ rei- 
kia-keliauti toliau^ nes dar tolima mano kelionė. - Taip 
autobusas nėrė iš miesto vingiuotais ir lygiais asfalto ke- >. 
liafe -kalnų tarpekliais,- kol -pravažiavome Škotijos lerito- 
riją; Baug;kur ^tėsi'škiaij pievos ir baltai dažytos ūki
ninkų triobos. Panašiai, kaip : važiuojant traukiniu -iš Lon
dono Į Škotiją. : ; j '.

Tiesa, važiuojant pusiaukelėje pastebėjau skraidant j 
baltais pilvais Lietuvos gražuoles pempes, kurių neina- • 
čiaū apie.30 ritėtu.Has ‘pamačius akrobatiškai besivar
tančias ore, vėl mano svajonės- mukėlė mane į Lietuvos 
laisvės laikus, kada kūdikystėje ieškodavome ir radę 
rinkdavome po arimus, pempių lizdus, — čiobrelių vigai-. 
nėse, pievose pempių kiaušinius. 0 jie buvo tokie meniš
kai žavingi, raibi, nors šiandien grįžk rinkti jų ir4|afe . 
kai vaikas galėčiau džiaugtis vėl, bet kaip grįžti, kad pa
vergta okupanto Lietuva, o broliai ir seserys gyvena di
delėj priespaudoje,. . Ir iš viso Šios svajoriės toli nuo rea
lybės gyvenimo.

6 vai. po pietų pasiekiau Londoną. Paėmiau taksį ir 
nuskubėjau i šv. Kazimiero kleboniją, iš kur pasiėmiau 
likusius lageminus ir-kitus daiktus. Paskambinau tėlefo-. 
nu Stasiui Ž., kuris skubiai atvyko su dukra p-le Regi- 
ha ir savo automobiliu nudangino mane ygelež. štotį, ku
rioje paklaidžiojome kol ntisipifkau bilietą. Tiesa, Sta
sys padėjo nešti lagaminą ir pakėlęs paklausė mane:

’ — Kazimierai, kodėl toks sunkus lagaminas, gal pri- > 
krovei Škotijoje akmenų, kad toks sunkus, — juokiasi 
jis besišypsodamas iš manęs. . • 1

—* Ne,*brdlau'' Stifei nėra jame akmenų, bet supakuo
ti rūbai, Paryžiaus, Londonojr Glasgow’o muziejų, baz- * 
nyčių, paminklų literatūra. . x / - H’
- , Atsisveikinau savo jaunystės draugą, lyg brolį Sta
sį, jo dukrą p-Ię Reginą ir galvoju nusiminęs, ar kada 
nors susitiksime gyvenime, o gal paskutini kartą sudiev 
sakau, nes abudu peršokome 00 ih/amžiaus. Nusiminęs 
išdūmiau iš’Londono traukiniu į Dover uostą. x

DOVER — einame visi keleiviai v per muitinę ir^po- 
Hcijoš kontrolę. Nieką nieko v netikrino. Mane stebino 
atskiras priiėjnhas f laiVą.aT^iains, o kitaine Šontakslsatskiras praėjirnas f laivąarrglafiTt, o kitaine sontaksts 
svetimšaliams. Kas krinta į'akį, kad privilegijuojanti 
svetimšaliai ir skiriami kaip pelai nuo grūdų. Mat anglai? 
karalių šalies žmonės...

(Bus daugiau) « - -fe

— MAM44&HOK CHICAGO K IU,— Saturday, August 28, 1976 ,



pir-

GARBINGA K. MAŽONO SUKAKTIS
Tęsinys j broliai .Adolfas ir Liudvikas Ne-

l ^bUawkai, «.W veikla kul. 
; . • lunneje srityje pagarsėję. Liet.

Nesiimu plačiau peržvelgti enciklopedijoje padaryta A. 
Kazio Mažono visuomeninę Nezabilansko biografijoje klai 

-veiklą, bet noriu paminėti, da, vadinant jį 1933 ui. Samo- 
kaip jis rėmė studentiją. i gieijos pirmininkn, nors jis jau

1929 m. Lietuvos univereitė_< iš studentavimo buvo išėjęs), 
te Kaune buvo įsteigta žemai Jau pirmais gyvavimo me
čių Studentų Korporacija Sa- tais ’ korporacijos. Samogitia 
mogitia. Steigėjų trylika vyrų, nariai nutarė nuvykti į Klaipė- 
Pirmininku išrinktas- Kazys Al dą pirmam, suvažiavimui ir 
minauskis-A įminąs, gyvenimo ten susipažinti Su veikėjais lie- 
eigoje profesūros pasiekęs ir tuviais, patiems pamatyti mies- 
dabar gyvenąs Kalifornijos tą. Tokie Lietuvos pajūrio pro 
Santa Monica mieste,. Jis ir pagavimo studentijos^ suvažia- 
steigėjas Edvardas Lenkauskis vimai buvo rengiami iki bolšė- 
(žurnalistas, Sibire nukankin- viky okupacijos. Tada Klaipė- 
tas) buvo dalyvavę kariais dos mieste gj’venusis Kazys Ma 
1923 tylėtais Klaipėdos sukili-žonąs buvo vienas iš tų ašių;f 
me. apie kurį sukosi riša suvažia-

Vadinasi, šiems studentams vinių rengimo darbų, rūpesčių 
Klaipėdos problema jau buvo ir 
gerai žinoma. Į korporacijos' 
steigėjus stojo ir Mažojoje Lie 
tuvoje gimusis Hermanas Tu-j 
mas, vėliau iškilęs į žymius tei; 
sininkus tebegyvenąs Los An
geles mieste. Steigiant bendrą 
klaipėdiečių ir kitų žemaičių 
korporaciją bu\-o, pabrėžiamas 
istorinis Klaipėdos krašto ir 
Žemaičių žemių vieningumas.
(Steigėjų grupėje buvo ir du dradarbiauti. Tais .metais jau

: '' . . ■ ■ -7' .

išladų mašina, .
Šimtai studentų 'Klaipėdon 

siivažiavę paraduodavo

Nuo 1932 m. rudens semes 
Iro iki 1934 m. pavasario se
mestro pabaigos buvau karpo 
racijos Samogitia pirmininku. 
Tad 1933 -m. ir 193-1 metų suva
žiavimus Klaipėdoje rengiant 
teko artimai su K. Mažonų ben

> GARSUSIS STELMUŽĖS ĄŽUOLAS
*■ ■' ■ - •■>■■*■ • > /

Atėjo laikas 1944 metais ir Ma-singai žurnalLtas Howard Flie , Walter Jacobson pranešė 
žonams iš Klaipėdos iškėliau- gci pastebi: “Skubinti pasira-'madienio vaakrą.
ti. Detmoldo mieste K. Mažo- ijli sutai '.į dar prieš š. m. Iaj>-j Kun. Jackson aplankė inili- 

I nas s(ojo lietuvių veiklon. Dir krivio rinkimus arba prieš atei jonieriatis John Payne Kellog 
bu Lietuvos Raudonajame Kry minčių metų p.ezidenįo inau- 24 akrų nuosavybę ir pareiškė 
žiuje, įsteigė vaistinę. Emigra- guraciją, yra biogas ženklas. WBBM T\’ komentatoriui Jo
vęs Amerikon apsigyveno Cle- Sutartis gali būti netiks nei geĮcobsonui. kad jis dmrosi 
velando apylinkcye, 3014 Snow 
R<L, Parma. Oįiio, 44134. Ir čia 
stojo į lietuvių organizacijas, 
rašė spaudai ' atsiinonimus.

Kazys Mažonas buvo vedęs riti pakankamai laiko ir kant 
lJuciiią<- Jhivainą-Silvestravi-

gulei, nei velniuiABloga sular-ikios nors vielos, kurią gak.-.au 
lis — blogiau kaip niekas.”

Ir toliau žurnalislas 'Flieger
•ašo, jog derybininkai turi Iii-

pavadinti savu nuosava”.
Kellogo nuosavybė t audusi 

prie Little St. Marys Road šian 
riniaine priemiestyje Mettawa.

rybės, ypač derantis su Mask-*Pa«al realtoriaus sąrašą, ta re- 
... ......... . . .-I .< , . -zizl^nz’i i,, luri VII Laniliurin vru
ciutę, kilusią is žymios rasėmis vis atstovais.

NAUJIENŲ£

RUDENS

PIKNIKAS

Rugsėjo 12 d.
POLONIA GROVE

4604 ARCHER AVĖ. (prie 46-tos gatvės)

nevien studentai žemaičiai Klai į mininku inž. Petras Bagdonas, 
pėdon važiavome, bet kvietėme j studijas baigęs norėjo važiuoti 
visus studentus ekskursijon,; Vokietijoje moksle pasilavin- 
kurie tik norėjo. ti, bet Vokietijos atstovybė ne

1934 m. per Trijų Karalių 
šventę suvažiavome trys šim
tai su viršus studentų. Pro
grama įvairi: paskaitos, posė
džiai, <miesto apžiūrėjimas, iš
plaukimas į jūrą, eisena su kor 
operacijų vėliavomis (pulko 
orkestrui grojant) per miestą 
į kapines žuvusių Klaipėdos su 
kitelių pagerbti, vakare iškil
mingas posėdis salėje, koncer 
tas ir šokiai, dalyvaujant klai 
pėdiečių publikai.

Lietuvos studentų turtingų 
maža tebuvo. Tad ir Klaipėdon 
^ffvatiavusĮeji,,. neapsistodavo 

U viešbučiuose. ' Kazio Mažono 
jęu būdavo suorganizuota tai 

. ka, išnuomota salė, sudaryti, 
sąrašai katras klaipėdietis 

" ! lietuvis galės : nakvynei studen 
tų priimti, o mums ekskursijos 
vadovams belikdavo tik ekskur 
santams išdalyti nakvynių adre 
sus. .

Suvažiavimų rengimo dar
buose, kaip ir K. Mažonas, nei 
laiko nei pinigo negailėdavo

I ir kitas žemaitis, buvęs Klaipė 
do j e ūkio banko direktorium 
Petras Končius. (Končius Lietu 
vos nepriklausomybės pradžio 
je daug veikė bankus ir kre
dito įstaigas steigiant Mirė 
1950 m. Čikagoje).

Vokiečiams tie Studentų su
važiavimai nepatikdavo. Kai 
lietuvių laikrtašciai plačiai ap
rašydavo suvažiavimo eigą, 
tai vokiškieji laikraščiai arba 
visai nutylėdavo arba imdavo 
išrasti priekaištų. Vienas iš .Sa- liau į Vokietiją keliavo ir ko- 
mogitia steigėjų, buvęs ir pir- kią pagalbą iš Mažonų gavo.

davė vizos. Sakėsi, jog jis pa
tyręs, kad viza 'atsakyta, kaip 
nepageidaujarūam dėl veiklos 
Klaipėdoje studentų suvažiavi
mus organizuojant.

K. Maždno ir kitų Klaipėdos 
lietuvių remtoji -pajūrio prob
lemų kėlimo akci j a i__  _
garsio studentijoje ir net vy- 

: riausybė ėmėsi- Klaipėdoj stei
gti aukštąsias^ mokyklas (pe
dagoginį ir prekybos institu
tus), kad ten nuolat apsigyven 
tų mokslan einąs listuvių jau
nimas. .'I

Samogi tai Kazį Mažoną ir

kių giminės. Ji irgi buvo vais
tininkė, labai nuoširdi vyro dar 
bų nėmėja, labdarė. Liucina 
Mažonienė , mirė 1951 jn. vasa 
rą. Clevelando lietuviai, atjaus 
darni, jog Mažonai nejauno am
žiaus naujakūriai, keliasde
šimt dolerių suma prisidėjo 
prie laidotuvių.

Be abejo, kai per gyvenimo 
ilgų tarpą Mažonas buvo prar 
tęs kitus remti ir šelpti, galėjo 
būti ir nelengva iŠ kitų šalpą 
imti. Ne daug metų praėjo, skai 
čiau spaudoje K Mažono pa
dėkos = žodį Clevelando lietu
viams, kuriame jis sakosi jau 
galįs pašalpą perleist jos rei- 
kalingėsniems, todėl žmonosr 
laidotuvėm^ -įgautus dolerius 
perduodąs Balfui. Tai žmo. 

rgaus kilnios dvasios pasireiš- 
į kimas. • i

Geriausi linkėjimai sukaktu 
vininkui Kaziui Mažonui.

♦ šimteriopai ir dar daugiau 
paskutiniais metais padidėjo 
apdrauda medicinos gydyto
jams, tik ne veterinerijos gydy- 

rado a t-į toj ams. Jie dar tebemoka $63 
per metus už milijoninę ap- 
draudą. Beveik tiek pat jie mo
kėjo prieš 30 metų.

Bloga sutartis
blogiau kaip niekas

’ a_______ •!__ __________ * _ •____• ■ “

Petrą Končių .Kuvo pasikvietę i ŠALT I sutartis netenka 
i ir pakėlg į garbes narius. įgalios 1977 m. spalio mėnesy- 

. . - . ' . . Je> Tą busimąją spragą užpil-
Klaipėdoje vėl vokiečiai

Kai Hitleris Klaipėdos kraš
tą prijungė prie reicho, vaisti
ninkas Kazys Maždhaš pasili
ko ir: Klaipėdoje. išgyveno iki 
1944 metų, kol nuo fronto rei
kėjo trauktis į Vokiėtij ą.
Anksčiau K. Mažono vaistinė 

ir jo butas buvo klaipėdiečitf 
Į lietuvių sušižinojpinp centras 
visuomeninei veiklai aptarti, 
tokiu pat centru'’Mažonai bu
vo ir Hitleriui Klaipėdą iš. lie
tuvių atėmus, tik Jau į tą cent 
rą daugiausiai kreipdavosi ki 
ti lietuviai — nuo bolševikų oku 
pacijos pabėgusięjil Jiems Ma
žonų buvo, teikiama- reikalin
ga patarimais ar kitokia pa
galba. i . .

Esu skaitęs jau ne vienur iš 
spausdintus atsiminimus tų lie 
tuvių, kurie pen Klaipėdą td-

kią pagalbą iš Mažonų gavo,

Amerikos-Sorietų pasirašy-

dyti ir ypač patiekti ką nors| 
naujo Amerikos rinkikams dan 
prieš lapkričio 2-ds dienos pre 
zidentinius balsavimus, todėl 
ir skubama žūtbūt pasirašyti 
SALT II sutarti.

To nori prez. Fordas, to šie 
kia ir sekr. Risingeris. Bet tei-

Visi lietuviai maloniai kviečiami į “N.” pikniku

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|l«noM galima gauti puikių knygų, kurio* papuoš bat koklg 

knygų spinta ar lantyng. 4.
Alakiandra* Pakalniški*, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psL Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų {vykių prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti | 12 dalių. 296 psL. kaina $5.

Dr. Kazy* Grinių*, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas. Grą
žtais viršeliais. 336 psl. Kaina $6 00. Minkštais virš. $5.00

Prot Vari. Biržiška, SENŲJŲ LIETŲVUKŲ KNYGŲ ISTO- 
RIJA, I dalis. 208 psL. įrišta — $3,00; minkštais vir
šeliais — $2,00; D dalis, 225 pst, {rišta — $3,00. minkš
tais viršeliais____________ ;..........  M-00

Hanrfka* Toma* — Tamašau*ka», LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

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

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 psL ___ _______ —1---------- ------------------------------ $3.00

M. Gudril«, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232 
pualapial$3X»

Knygas užsakant reikia pridėti 25 tt pašto išlaidoms.

1739 8, Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100

| . Ilgamečio BALFO pirmininko,
prelato J. B. KONČIAUS knyga ,.

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, dang nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

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

si I e čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

173b' So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA;
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. PikantiSkp ir intymia nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50.

Dr. Juoih’b. KonEius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psl., kainuoja $2.00. . . ; . ?

Dr. Juoas B. Končiui, 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 {vairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki u 
piniginę perlaida.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608
I

Turbūt mažai ka$> amerikie
čių įdomaujasi, kad SALT su 
tartis ir tolimesnės ginklų ap- 
ril/ojiino derybos neatsiekė tiks 
1c: nesuvaržė Maskvą siekti 
ginklų persvaros Amerikos at
žvilgiu, tiek gynybos, tiek ir 
puolamų ginklų srityje. Ame
rikiečius tad ir baimina, kad 
rusai, turėdami per 300 didžių 
jų tanpkontinentinių raketų 
SS-9, pasigamino naujų tarp- 
kontinentinių raketų, kurios 
net keturius kartus galinges
nės ir pajėgesnės už SS-9.

Išvadoje, pavojus, kuri JAV 
tikėjosi pašalinti SALT I 
tartimi, dabar yra žymiai 
dėsnis, negu prieš tai kad 
vo. /

Nieko geresnio negalima ti
kėtis ir iš SALT II sutarties, dėl 
kurios dabar taip karšligiškai 
deramasi. Tad koks tikslas to
liau derėtis? Vašingtonas ma
no, — net didieji nusiginklavi
mo priešininkai, — kad SALT 
II (sutartimi bus galima kad 
ir ne tikro, tai bent šiek tiek 
apčiuopiamų ginklų apriboji
mo atsiekti, nors sutartis ne
uždraus surastiir gaminti nau 
jus ginklus. Antra vertus už
mirštama, kad Maskva, kaip 
visada pasirašo sutartis tik 
gavusi nuolaidų;

su- 
di- 
bu-

GELBĖDAMAS ŽMONIJĄ IR 
SAVĘS NEUŽMIRŠTA

Buvęs “duonos krepšio” — 
(Breadbasket’ direktorius, da
bar .PUSH (“žmonių sąjunga 
žmonijai gelbėti”) prezidentas 
kunigas Jesse Jackson, kaip 
Sun-Times ^antradienio .laidoje 
praneša, “turį akį” į $295,000 
vertinamą užmiesčio dvarą (es
tate) prie Libęrtyville,v III., kaip 
WBBM — TV komentatorius

Taupykite dabar 
pas mus

v

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di- 
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- „ 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės beis 

y-' druomene ir parūpina fondus narnamu jsi-

Taupykite dabar.

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

;zidencija turi 20 kambarių, yra 
Švediško stiliaus farinerių dva
ras, gy ve na ma me kam ha ry j e 
turi ugniaviete, biblioteką, val
gymui kambarį ir ** master” 
miegamąjį, tai]) pat du kitus to
kius miegamuosius, tris kamba 
rites pa ta rna u tujoms m ergą i- 
tėinš, pusšešto maudymosi 
kambario, žaidimų kambarį 
vyno rūsį, arklide keturiems ar 
kliams laikyti ir keturių kam
bariu apartmentą viršuje ketu
riems automobiliams garažo, 
ir 1.1.

Mr. Jackson pasakęs Jacob- 
sonui, kad jis tų rūmų nema
no pirkti, tik dairosi aplinkui, 
norėdamas gauti kokių naujų 
dejų.

“Mes nuvykome ten pažiū
rėti”, jis pasakęs. “Manau pra
dėti kai ką rašyti. Kai kurie ki
ti žmonės tur slėptuves Michi- 
§ane ar Wisconsine, kur gali 
pasitraukti... Aš darausi kokios 
nuosavos farnios, ieškau vie
los, kur galžciau rašyti”, pasa
kęs kum Jakson.

PIRMA OPERA VILNIUJE 
SUVAIDINTA 1636 METAIS
Apie kultūrini gyvenimą se

name Vilniaus mieste galime 
sręsti ir iš to, kad jau 1452 me 
tais Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio rūmuose buvo 80 mu
zikantu orkestras.

Istorikas Tadas Narbutas pa
žymi, jog 1515 metais kunigai 
kštis Mykolas -Radvila surengė 
atvykysiems iš užsienio sve
čiams koncertą, kuriame gro
jo šimtinė muzikantų.

Pirmoji opera Vilnuje pasi
rodė 1636 metais. Tai buvo V. 
Pučįteli kūrinys.vadinamas ‘Ele 
nos pavogimas’.

Kiek vėliau buvo suvadinta 
kita to kompozitoriaus opera 
“Andromeda“. . S.

assmci

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša
i***’; ' r.

UNIVERSALs

< SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St. Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

ĮsteUta 1923 metate, tj- i TEL- 421-3070
Įjdaigoe pletaoee klem« automobfliamu pastatyti.
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Suburkavo karveliai pakluo-

Rašo Dan Kuraitis

(Bus daugiau)
.'JlfcNOS, a, Saturday, August 28. 1976

čekai nesipriešino sovietų armijai. Rusams buvo ne- 
patogu-lupli ir vogti kaip jie tai daro kituose kraštuo-

Rinkiminę kampaniją Veda kovojantieji kandidatai, 
bet mums atrodo, kad lietuviai privalo teisingai konsta
tuoti faktus ir prisilaikyti teisybes. Mums bus lengviau 
patraukti žmones didelėn lietuvių- tautos kovon, kai tik
sliai konstatuosime faktus ir busime teisingi.

rę Pabaltijo kraštuose. Bet netrukus paaiškėjo, ' kad

; Jie stengėsi. pirktis ir atsivežtu maistų -maitintis, 
bet tas tęsėsi tiktai kelias dienas. Jiems reikėjo vesti 
rekvizicijas, valyti čekų maisto sandėlius ir maitin
ti 650,000 vyrų armiją ir kelis tūkstančius tankų, Ižk- 
tuvų bei automobilių. Jie visi rijo- benziną. Jąbiau,Begu 
alkanas rusas čekų baltą duoną arba pyragaičius. 
Bet čekai paklausė Šiko. Jie nuo pirmų okupacijos 
dienų užrašinėjo rušfi grobiamą maistą į kitas atsar-

tys rusai žino, kad pavergtų kraštų ne tik vyresnieji,, 
bet ir jaunimas svetimo jungo nemėgstu. Ne, vienų at
veju rusams buvo pasakyta, kad. lenkai jų nemėgsta, o 
kai pasitaikė pirma proga, tai patys lenkai komunistai 
sovietų karo jėgoms “patarė išsikraustyti”., Komunis

tais jis kalba daugiau, negu reikia. Kalba apie valsty
bės reikalus, nuodugniau jų nepastudijavęs, su specia
liom problemom nesusipažinęs. Užsienio reikalais jis 
mažai tesidomėjo,, kai-buvo valstijos gubernatorius, c 
kai tvarkė žemės riešutų ūkį, tai dar mažiau progų tu
rėjo susipažinti su Amerikos užsienio politika. Šiuo at
veju sen. Mondale yra daug geriau . informuotas. Jis 
greičiau orientuojasi, nes turi daugiau žinių, rusus ge
riau pažįsta. Jam yra žinomi ir Amerikos^lietuvių pa-

jcr žmona dabar tuo pačiu kir
viu prisikapoja malkų. P Kaip 
Petras kirvio taip mes caro ne
keikiame ir prieš j j nekariau
jame, o tik skundžiamės ir .ai-, 
manuojame.

— Mes ir jūs, — sako Stun
džia Jasiūš; — esame mužikai; 
buvę baudžianinkai. Taigr esa
me atviri' fr stačiokai. Mūsų lu
pomiskalbėjo Į jus patys,var
gai, bėdos; nedatekMai. štai gre
ta manęs su ramentais sėdi jū
siškis Petras. Jis dirbdamas 
.kirviu Įsikirto koją, bet kirvio 
nemetė ir jį parsinešė namo. Jis

bus. Demokratų partijos kandidatas, jeigu laimėtų -rin
kimus, tai nepripažintų aneksijos ir siektų daugiau 
laisvės pavergtiesiems. Demokratų partijos platforma 
liudijanti, kad taip būtų. Visa tai labaLgerąC Bet būtų 
dar geriau, jeigu partijos kandidatas prezidento parei-

Vouet. Tai vienas gražiausių meno darbų, esančių Washington©' meno galerijoj!

važiuotų Į Maskvą, šiandien Lenkiją valdo komunistas 
Gierekas, bet ir jam tenka imtis priemonių pristabdyti 
lenkus nuo partinių komunistų centrų deginimo. Ru
sams ir Įvairaus plauko komunistams reikia žymiai 
daugiau laiko visai pavergti Rytų Europos tautas. Jei-

Lietuviams, atidžiau sekantiems JAV politikų pa
darytus pareiškimus pavergtų Rytų Europos tautų 
klausimu, visuomet reikia turėti galvoje, kad tie pa
reiškimai daromi rinkiminiais metais. Apdairesnieji ir 
atsakingi politikai daro teisingus ir atsakingus pareiš
kimus. Tie pareiškimai galioja rinkiminiais metais ir 
vėliau, kai rinkimai praeina. Tuo tarpu kai kurie poM- geidavimau Jis yra susipažinęs su Valstybės Departa- 
tikai neretai sąmoningai vieną stygą pertempia, kad ga- mento ir senato komitetų vedama politika. "Bet reikia 
lėtų politini savo priešą nupiešti kitoje spalvoje. Lietu-panaudoti progą, kad ir pats Jimmy Carterišpadarytų 
viai tai žino ir moka atskirti pelus nuo grūdų.

Ciernikas buvo labai naudingas pačioje Pragoję. 
Jis labai gerai žinodavo čekų parlamentą apie pasi
tarimus Maskvoje. Kada Parlamentas atmetė Maskvo- 

sutanti, Cernikas 
ėmėsi priemonių šiuos nutarimus vykdyti. Jis viešai 
paskelbė parlamento nutarimą atmesti sutartį, jeigu 
rusai joje neįrašys, kada jie atšauks sovietų karo jė
gas iš Čekoslovakijos. Cernikas tuojau pranešė Mas
kvai. kad reikia pradėti pasitarimai dėl sovietų karo 

svarstys ir ki-

Be savo asmeniškų pareiškimų, sen. Mondale paryš
kino ir Jimmy Carterip poziciją. Jis aiškiai nurodė, kad 
demokratų partijos kandidatas prezidento pareigoms 
Įsakė Įrašyti Į demokratų partijos platformą paragra
fus, liepiančius nepripažinti ’ Pabaltijo kraštų įjungimo 
Į Sovietų Sąjungą. Tas klausimas buvo partijos kon
vencijoj aptartas, komiteto narių diskutuotas ir Įrašy
tas. Visa tai džiugina kiekvieną lietuvį. Turime paša-' Senatas prezidentu Fordu/ neabejojo. Bet senątę' ir 
kyti, kad Jimmy Carterio prieš tris savaites padaryti kongreso atstovų rūmuose buvo žmonių, kurie manė,, 
pareiškimai apie santykius su rusais ir Maskvos valdo- kad Kisingeris, Įpareigotas gauti-iš- rusų pasižadėjimus 
vų pretenzijas Į specialias privilegijas visoje Rytų Eu-' strateginių ginklų aprėžtai gamybai; gali kartais pada- 
ropoje nebuvo tokios džiuginančios. Kiekvienas lietu-. ryti, jiems nuolaidas Pabaltijo valstybių sąskaitom' Pa
vis, sekąs dabartinę tarptautinę padėtį, nusiminė. Jei siūlymą nepripažinti aneksijos atstovų rūmų kopiitete. 
gu Jimmy Carteriš šiuo klausimu nepakeistų savo nuo- iškėlė respublikonas, nepasitikėjęs Kisingeriu, bet’nė .pre 
monės, ir jis būtų išrinktas krašto prezidentu, tai nie- zidentu Fordu. Pasiūlymui pritarė respublikonai. Ir de- 
ko Maskva daugiau ir negalėtų laukti. Tuo tarpu ru- , mokratai, todėl jis vienbalsiai ir buvo priimtas.

toms Rytų Europos tautoms padarė labai' geras pareiš- jam lietuvių parama labai reikalinga, tai vėliau jis gą- 
kimus. Jis pats visą laiką ragino amerikečius padėti ra-‘ii tuo reikalu nieko nepasakyti ■ , 
su pavergtoms tautoms atgauti laisvę ir kovoti už teisę 
savarankiškai tvarkyti kiekvienos tautos ekonominius, • jis gerokai užkirto politiniems priešams;- Beteisinda- 
politinius ir kultūrinus reikalus. Jis pritarė rezoliuci- mas Jimmy CarterĮ, jis • gerokai' užkirto - respubliko- 
jai, aiškiai pasakančiai, kad JAV nepripažino ir nepri-'nams ne tik dėl Helsinkio, bet ir kitų reikalų? Žinome, 
pažins Lietuvos, Latvijos ir Estijos aneksijos. Tos tau- jog tai yra rinkiminiai metai. Jeigu jis- neužkirs, tai par- 
tos nepriklausomai tvarkė savo reikalus prieš Antrąjį tija jo neskaitys efektyviu viceprezidentu. Bet. mes taip 
Pasaulio Karą, jos turi teisę savo reikalus nepriklauso- pat žinome, kad prezidentas Fordas yra davęs instruk- 
mai tvarkyti ir ateityje. Chicagoje padaryti senato- cijas Amerikos diplomatams nedaryti jokių /.‘nuolaidų 
riaus pareiškimai yra vertingi Teisinius Lietuvos rei- pavergtų tautų sąskaitom. Prezidentas. Fordžteį' priės ts? 
kalus ginantieji organizacijų -pareigūnai privalo - juos vykdamas Į Helsinkį, lietuvių atstovams pareiškė, kad 
turėti galvoje. jo administracija, kaip ir anksčiau buvusios/ Į.ącf-7

ministracijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos prijungimo 
prie Sovietų Sąjungos nepripažįsta. Tą savo nusistaty
mą jis paskelbė pačiomis didžiausiomis Amerikos radi
jo stotims, televizijai ir spaudai. Tie prezidentė Fordo 
pareiškimai buvo perduoti pavergtiems lietuviams ir 
kitoms tautoms. Prezidentas Fordą svisa laiką’ šios po
litikos laikėsi ir šią poziciją gynė. ’ • ■ 7 '

— Bet matome ir čia yra gerą 
žmonių, —; sako pypkiuodamas 
Žala, — jūs mus draugiškai pri
rėmėte, leidote pirtyse išsimau- 
'dytl, sušelpėte duona ir atėjote 
mūsų aplankyti. ' • • ,

• —Kad tik jūs mums pikto ne- 
'pridarytumėt, — pastebi straz- 
danotas riestanosis veidas, ku- simpkėjimui per 40 metų

nė. Dangų? greit keitė savo 
spalvas: Sidabrinė pasikeitė Į 
bronzinę ir . akįmirkos; išvir- 
to Į rusvą: ■ ' c .

r Vyturiai traliuodami’ prade j o 
kilti Į padangės., Vi^ aąūsų vi
sai neaukšta? skraidė'yarnėnai. 
Paupip krūmuose* suokė lakštin
galos, alkanos varnos kranksėjo 
miške.

Pabudę kaimo žmonės vars- 
tė duris, diendaržių vartus girgz- 
dino, šulinių svirtis čirpino.

(Bus daugiau) -

rusai neišvežė į Lenkiją. Palaikė kelias valandas pa- tus s 
čioje Pragoję, įsitikino, kad jis neturėtų būt toks pa
vojingas, todėl čekistai leido jam grįžti namo. Jie su 
didesniu atsidėjimu gaudė^ žirmalistus. bandžiusius 
skelbti komunistines ere^jas. ir įrodinėjančius, kad 
reformuott celių darbininkai daugiau ir geresnių pre
kių pagamina, negu rusai darbininkai, bet paliko 
Cerniką. Svarbiausia, kad jfe* paliko jį Čekoslovakijos 
premjero pareigose. Jis pats pradėjo vadintis Čekos
lovakijos premjeru, taip jį vadino'ir okupacinė val
džia. Dubčeko klausimo niekas nekėlė.

Kai kilo reikalas vykti į Maskvą ir tartis, tai oku
pantas pasirinko Oldrichą Cerniką ir paskelbė, kad 
kartu su prezidentu Svoboda į Maskvą važiuoja ir 
premjera Oldrichas Cernikas. Važiavo jiedu kartu, 
bet kalbėli jiems neleido. Jiedu ir pačioje Maskvoje 
negalėjo sueiti ir pasitarti. Ciernikas buvo linkęs susi
tarti su sovietų valdžia del tolimenių Čekoslovakijos 
reikalų, bet niekas jam neleido tartis, Komutjistai no
rėjo pradėti pasitdrihius su gen. Svoboda, bet pasta
rasis nepradėjo jokių pasitarimų be Dubčeko. Jam bu
vo pasiūlyta paimti premjerą Cerniką, bet jis tiktai 
susiraukė ir pasakė, kad be Dubčeko jis nepradės jo- priešilūnųap ir viską butų, lupęi ir vogę, kaip jie tai.xįa- 
kių pasitarimų.

PAVASARIS EINA KARPATŲ
KALNAIS

(Tęsinys)
Eglišakių malkų šnypštymas 

ir spraksėjimąs girdėjosi tylo-

Buvo pasklidęs gandas, kad O to šikąs Jugoslavijo
je pradės organizuoti čekų vyriausybę užsienyje, bet 
tai buvo tiktai gaudau Jis nesijautė pakankamai au
toritetingas vyriausybei sndaryti, bet jis buvo labai 
priešingas rusu vagiljavimams ir greičiausiais reika
lavo, kad rusai įduotu, bent kokius raštelius už paim
tus pinigus, kad mokėtų rubliais, pažymint už ką- lie 
lavo, kad rusai duotų bent kokius našlelius už paūn- 
ma jiems pakišti po nosimi ir pareikalauti atsilyginti.

Sovietų valdžioj žmonės labiau bijojo Oto šiko, 
negu bet kurio kito čekų veikėjo. Savor laiku jis bu
vo geras ekonomistas, bet labai greitai pažino sovie
tinę ekonomiją, pamalė, kad ji paremta vagiliavimu 
ir darbininkų skriaudimu ir tapo josios specialistas.

sjl^npft tai fik-.

| Gudai nuėjo namo sutemus, 
naktis parimo ant žemės. Mū
sų žmonės nuo laužo išsiskirstė 
.kas sau ir viskas nurimo. Mes 
dviese panaktiniai budėjome iki 
ryto. Naktis buvo tokia tamsi, 
kad už kelių žingsnių nieko ne^- 
simatė. Visai paryčiui dvare 
pragydo gaidys. Kiti gaidžiai 
pasekė jį -ir kaimas prisipildė 
gaidžių giesmėmis. Nuo miško* 
papūtė švelnus vėjelis. Tiršta 
tamsi nakties migla lyg sujudė-

' jo ir pasidarę šviesėliau, ( nes 
daiktų apybraižos pradėjo ryš
kėti. Po kurio laiko nurimę gai-.. 
dziai toriišaušryje vėl užgiedo
jo. žinojau, kad gaidžiai ųper 
naktį giedą tris kartus: pirmą 
■kartą ' vidurnakti, antrieji’ — 
pragysta prieš aušrą, bet ne visi 
gieda, mes tinginiai pramiega.

'Visi, gaidžiai gieda dienai auš- 
tant. Gaidžiai gieda retai iš

i vakaro burdamį 'ramią ir šiltą

PRIESPAUDOJE IEŠKANT LAISVĖS
Kaip lietuviai pirko Malkavos dvarą Rusijoje

Ig Andriaus Ryliškio atsiminimų knygos “Fragmentai 
iš praeities miglų” _

ris atrodė apykvailis.
— Kokį mes galime padaryti 

•blogumą į— paklausę kelių mū
siškių nustebę balsai.

-— Bęt visgi iš po mūsų skur
džių kaimų nosies pirkote dva
rą, — Įterpė gyvas', simpatiškas 
žmogelis, nors jo akyse žaidė 
šelmiškos žiežirbėlės.

— Juk to dvaro ■ savininkas vi
sur skelbimus davė, kad parduo
da Žemę,— pastebiu. To dvąro- 
apylinkės kaimai irgi galėjo sų- 

.sidėjįę pinigus įsigyti dvarą. Jų 
teisės ir pinigai tokie, kaip ir' 
mūsų, nors jie ir jūs nuo amžių 
čia gyvenate, bet jums nerūpi 
žemių daugiau turėti Pinigų 
švaistytojai, ponai, ieškojoši pir
kėjų visur.

— Ponų dvarai jums akių ne
bado; — sako.KinduTysr^'Ilva-' 
ras nupirktas 40. mužikų,-, 'tokių 
kaip jūs, buvusių baudžiąninkų, 
j ums kelia .pavydą. Juk- lųes Sa
vas žemes palikome' tokiems, 
kaip mes ir jūs. J&s įnapkėjo- 
me dvarininkui už dešimtinę po 
4 rublius grynais, o .kitus dvi
dešimt rublių paskolino mums 
Maskvos komercijos bankas iš-

Dešinuoji jo ranka čekų* valstybės reikalų tvarky
me buvo Oldricbas Cernikas.' Kai tik rusai išsivedė 

. ■ ■ t -

Dubčeką, automatiškai Ciemikąs pradėjo eiti prem
jero pareigas. Nereikėjo jokio posėdžio, nereikėjo jo- je sutartus klausimus ir pasirašytą 
kio patvirtinimo. Ciernikas žinojo, kad Dubčekas rusų

Ibuvo iš komunistų partijos centro5 paimtas ir išvežtas, 
I todėl jis tuojau- pradėjo elgtis, kaip premjeras.

Rusai išvežė didoką skaičių čekų valdžios žmonių, 
bet Cierniko jie tame sąraše neturėjo. Jis buvo suim
tas kartu su kitais, bet taip reikalai susidėjo, kad jo Jėgų išsikraustymo, o tada parlamentas 

ufartyje esančius paragrafus.
j Be’to,. černikas buvo nepaprastai geras Ota 
draugas. Pastarasis buvo geras čekų ekonomistas. Jis 
turėjo sąrašus visų prekių, kurias rusai išvežė iš Če
koslovakijos ir nieko jiems nemokėjo. Taip likimo 
buvo lemta, kad jis kelioms dienoms buvo išvykęs 
į Jugoslaviją pasitarti su Tito ir kitais Jugoslavijos 
žymesnįąįs ir- galvojančiais komunistais. Jis, dar bū
damas’‘valdžioje, pariioŠė didžiausius sąrašus ir rei
kalavo, kad sovietų valdžia pradėtų už prekes mokėti. 
Jeigu ji nemoka, tai'šikas siūlęs vyriausybei nesiųsti 
jokių prekių soyįetų valdžiai-

Paskeltus padėčiai ir Cernikui tapus premjeru, ši
kas bąvo kviečiamas grįžti Jugoslavijos ir užimti fi
nansų ar ekonomijos ministerio vietą, nes kiti minis
terial jau buvo išvežti, šikas suprato, kad rusai jį pir- 
m,on cilčfl^ čiuptų ir įžyąžtų nežiniom Bet jis ^pajėgė 
pranešti Cernikui ir kitiems če1dwns,vka<k'j5« užrašiitė^ 
tų kiekvieną duonos^ svarą ir- šieno • saują;
sai ima iš čekų. Rusai įsiveržė į Čekoslovaktją šflf^^ 
bai mažomis atsargmnis. Jie tikėjosi sutauklj paši-\ •r šiuos, reikalabunus.

S*'

OLDRICIHAS CERNIKAS ATSISTATYDINO
Aleksandras Dubčekas buvo Čekoslovakijos prem

jeras. o Oldrichas Ciernikas buvo vicepremjeras. Kai 
rusai įsiveržė į Čekoslovakiją, visus valstybės reika
lus tvarkė Dubčekas. Jis buvo geras kalbėtojas, paži
no komunistu tiesias ir palenktas linijas, ir visuomet 
mokėjo kalbėti su jais jų pačių kalba. Karo pradžioje 
jis buvo išvežtas į Rusiją, pramoko kalbos ir. atidžiai 
skaitydamas, susipažino su visu komunistiniu žargo
nu. Jis fialėjo kalbėti su bet kuriuo sovietų komunisr 
tu bet kuriuo politinės praktikos ir filosofijos klausi
mais. Jis ir čekus gerai pažino, todėl jam ir namie ger 
rai sekėsi. .

GRAIKŲ MŪZOS URANIJA IR KALIJOPĖ
Pavadinimas sako, kad Uranija buvo graikų astronomijos mūza. Visi graikų astro
nomai bei matematikai semdavosi iš jos įkvėpimo lakipms mintims ir tiksliems apskai
čiavimams. Graikai ją- ..vaizduodavosi atsi rėmusią ant žemės rutulio. Greta jos ma
tome graikų epinės poezijos mūzą Kalijopę. Ji yra rankas padėjusi ant Homero “Odi
sėjos”. Prancūzų menininkas Simon Vouet,gyvenęs 1.5£0—1649 metais, kelis metus stu
dijavo Graikijoje,’ o vėliau, sugrįžęs į Paryžių, nupiešė šį mūzų paveikslą. Graikai sa-
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DR. ANNA BALIŲNtAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIEST _

, 2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą,

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA .- 
*449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building j. T«L LU 54446 
Priima Ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS 
^.INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
TeUf. *695-0533 .

4 Fgx Vii U y Medical Center 
860 SUMMIT STREET '

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434' - WEST 7l«t STREET 
f - Ofisas: HEmiock +4S4J

Razia.; 388-2233
- OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir £etvirtad. ' i—vaL. 
uirau.. peimudiėm ąuo l—i, tree, 

ir sescaa. tuiai’ susi taros.

DK. l-AJl V. ŪAA'jii 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS _ 

Westchester Community KhniKos 
AUutciabs direKtoriu^

1938 S« Mannetrn Rd., Westchester, HL

VALANDOS: 3—a darbu dienoms L 
n Ir ^5 Ąntrą 8—^->1 vąl

T>L: aruč

‘GI

DR. W. iiSIN - tiSlNAS 
AKUScKlJA Ik MO f ERŲ LIGOK 
GiNUAULUVtetE CHlKUKGri'A 

610X 00.-Kedziė Av«.( WA 5-Žb/b

Valandos pagal susitarimą. Jei n^ut- 
šuiepia. skambinti Ml 3-iivUi.

i BU. — 2C 8-5893

DR. A. K WVBCKA5 
ij YO it ikJilAO įk LrtlKUKUMi5

AK1UJL1WS
. west lUJrd ^lreet
Valandos pagal susitarimą.
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DR. K; A V. JUOS
489-4441 561-4OL5 j

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
. 1002 N. WESTERN A V e.

5214 N. WESTERN AVE. '
. Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso t«L: HE 4-1Ė18 '■
Rezidencijos: PR 6-98C1

DR. J. MfSKAliSKAS
GYDYTOJAI IK CHiKUKUAd

VIDAUS LIUŲ SPLCIAL1STXU ' 
2454 Wfi^T 71st STRclcT

VALANDOS: PK.madJemąis, antradie- 
niais. ketvinaaiemau) ir penK^ 
deniais nuo iki 'i vaL popiėu

, Tik susitarus. £
Trečiadieniais ūždaryia. •

DR. FRANK maus
optometrisias

• kalba lietuviškai ;
2611 W. 71sf St. —t Tel. 737.5149 

-Tikrina nkis. Pritaiko a kini ils ir 
“contact lenses '.

Vai, pagal susitarimą. Uždaryta trėč.

DR. LEONAS SEiBUTIS 
UNKŠTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

VaL: ankzad. nuo 1^-4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.
7’ Ofiso tshfu 776-2880 
Naujas, rei. telaf.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHiKUKTAS 

Bendre pfektike, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 
. TaU PR 8-J223*

OFISO VAL.: pirm., jantrad:. trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. v&Al šesudie- 
niais 2r4 vai. po pietį ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

jau prieš Ogesnį laiką nugaliu-- 
v.sių. pidelė jų banda Jau dukar( 

. ' tu mėgino išplaukti j sėklumą
nusižudyti, prie Fort Meyers ir 

g prie' Loggerhead Key, bet vasa-

M.
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Naudingi patarimai ir įdomūs(ną vienintelę pasukų kvortą/ z ir r 
dalykai Daroma taip: -< • ' VCIlBCu

Pakėlus paštui mokesčius Atskiesti _vasaros drungnumo CARACAS. —1— j . . . . . f 1 *
Jsį- —r Lip

Jnunxbta mUteUų eldc^e. su- eio pradžią VeMcueloje siautė aiSkiua, W
aršios liūtys. Uutys daugiau-: f ..banginiai serga kokia liga ar 

bendrai nebenori gyventi.

dalykai

Švento rasto pamokymai ir paaekinio
KIEKVIENA DIENA SOTINI KRIKŠČIONIUI

už patamavnius, reikia ieškoti 
. būdų, kaip sumažinti išlaidas 
laiškams ir siuntiniams. Visų 
pirma mokėt elektros, vandens, 
gazo ir telefono sąskaitas nė-

I siunčiant paštu, bet sumokėti 
.Taupymo bendrovėse. Planuo- 
janrt vaišes ar sueigas yra pi
giau kviesti telefonu,- negu laiš
ku. Naudoti tik vieną kredito 
kortelę visą mėnesį, o savo sko 
las krautuvėms mokėti asmeni
škai. United Parcel Service, 
Greyhound ir panašios b-vės 
pristato paketus bei siuntinius 
pigiau ir greičiau. Vietoj laiško 
naudot atvirutę, kur tik yra ga- 
Ūma; Tokiu būdu taupant galbį^,,,; susi(tar0 vieningas pa- 
ma sutaupyti virs $10 per me- - '
tus, nekalbant apie kalėdinių 
sveiknimų racionalizavimą. Ge
rai daro Naujienų administra
cija, prašydama savo skai tvo
jus siųsti prenumeratas be ra-, 
ginimų: sutaupoma laiko, pini
gų ir' popierio, ■- neskaitant su
mažinimą apkrautam laiškane-' 
šiui naštos. ’ - $

• Išplautas stikhųęs ir stiklo 
indus galutinai perplaunant, į- 
pilti į 'vandenį truputi acto iš- 

- vengimui vendens nutekėjimo; 
bei kitų žymių..

• Šutinti valgiams puodą, va j 
dinamą. Dutch “oven, .išrado vi
sai ne olandai, bet-žinomas .ko
votojas už Amerikos nepriklau
somybę Paul Revere, tik olan
dų pirkliai juos pardavinėdavo 
indėnams. Ta proga svarbu ži'- 
nofį, kad. Dutch, cheesė’ yra ne
kas kita, o tik varškė. Olandiš'- 
ka drąsa yra vadinamas jaus
mų pasikeitimas geriant arba* 
išgėrus. Nors olandai yra gana 
vaišingi, bet jei amerikiečiai" 
draugijoje sako, ^ kad tai, yra 
Dutch treat, reiškia reikia. kiek 
vienam už savo valgi arba gė
rimą susimokėti.. ::

-<■- * Maisto ir Vaistų administ- 
račja pataria skardinėse ir sti
klo induose’ konservuotą mais
tą laikyti sausoje vietoje iir?yė- 
sioje temperatūroje, nė arti ra- 
dijatoriauš' arba krosnies ir ne 
ledaunės, skyriuje. Saulės švie
sos- nepąkenčią maisto produk
tai, -vaistai ir gėrimai yra spal
voto stiklo,induose-. Administrą 
cija taip pat įspėja negerti al
koholio vartojant. vaistus,/ nes 
gali.įbūti pavojinga reakcija.

Kaip pasigaminti pasukas? v; 
Senoji lietuvių ir Amerikos liė 

tūrių įkarta dar atsimena tuos 
laikus, kai sviestą mušdavo na
muose, o dideli ir maži laukda
vo pašukų -su- plaukiančiomis 
sviesto kruopelėmis, nors Lie
tuvoj e valgyti ariją gefIi pasu
kas nebuvo madoje, net dau
gumai žinant, kad tai yra svei
ka ir naudinga • virškinimui.

Amerikiečiai valgiui ir gėri
mu mielai naudoja pasukas — 
buttermilk, nors kartais, ypatin 
gai vasaros metu, krautuvėse 
pritrūksta, ęal būt dėt to pasu
kos yra gana brangios—' net iki 
69 centų ,nž kvortą. Mėgstartt 
pasukas afba turint didelę šei
mą, galima pasukas pigiai pą-

pilti j^atitukamą indą, ir įpilti 
kiekvienai krorja dirbtinio ĮHe- 
no v^ną paduką pasakų. Indą 
laikyti neuždengtą kambario 
teinperatoreje 6 —- 8 valandas. 
Maždaug tiek reikią laiko pie
nui įgauti pasukų skonį ir pa-: 
vidalą. * v

Tokios pasukąs nieko nesis- 
kiria nuo krautuvėse perkamų
jų, nes ir pieninės dalį pasukų 
taip gaminą* Prieš valgant, pa-

į patogų indą atšaldymui arba 
laikymui saldyltūve. Ilgaiau lai- 

viršius,kurį reikia prieš vartor 
j ant išriiaišyti su visu. Jūriniu. '

Kad nereikėtų pirkti'brangių
jų pasukų, galimą palikti atitin

mui M. Miškinytė

ceveųc ištisą

p. Šileikis, o. p.
Q ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
i Apar&Ui - Protezai. Mett. Ban 
7 dažai. Speciali pagalba kojom.
4 (Arch Support*) jr t t.

kvortą. Reikia

PERKRAUSTYMAi

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA '
R. š E R Ė N A l 

Tėl. WA 5-8063

laso W.«t 63rd &, Chiciffo nt. 60629 
T.tefu PRosp*<t 8-5084

Linksmumo arba liūdesio valandom 
graži a u m** sflix L xzlLi

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R, PETRO (PUT9ėYl irAS)

DAUBARŲ SŪNUS

5525 So. Harlem Ave. — 5864220
_____________ _____ .___ s _____

M 0 VI N G i
Apdraustas parkr«usfymas 

4li JvairiM *Wumy. 
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
- til.: FRontkr 6-1882

GtLtS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

SEPTYNIOS TUŠČIAGALVĖS 
PASIDARĖ PLIKAGALVĖS
Septynios . Indianos moterys 

netekosavoplaukų,  patikėdamos 
baustinam juokdariui, kurs jas 
įtikifio, kad apsisaugoti nuo įa.- 
vojingos limpančios, ligos -ge
riausia priemonė yra nūškūsfį 
galva. ; ’ 7

Paskutiiioji -juokdario auka 
buvo viena 32 metų šeimininkė 

;iš Grown Point, kuriai, per te^ 
n” iielbną koksriai ‘‘'dfaktatas’Gum^ 

mings”, tariamai žinomos iigo-. 
ninės chirurgas, pasakė, k’ad j os 
Vyras ką tik iš darbovietės <at- 
gabSi^aš į jp ligoninę,; staiga 
rimtai apsirgęs, kažkokio; para-'- 

a aito; 'limpamą liga ir kenčia 
“konviilsijas. Patikrinti, 4. ąr :ji 
pati nėra tas parazitais apsik
rėtusi ;; ji Turi ko ^kubrau - a tga-- 
benti į tą ligoninę savo galvos 
plaukų; pavyzdžius./^;- .

/Pavyzdžiams gauti ji turi sa- 
vo galios plaukus," . pąrškleistį 
-peri_raid^riiir’3iėHoše vietose iš
kirpti ir išskusti įvairaus didu-, 
mo zapskritas -vietas. * f.

1 Kada'ii viską padariusi kaip 
“daktaras”. li^tė, su-savo plauks 
kųį? pluoštais nuvyko j ■ ligoiii'- 
nę, ten'nei tokio”“daktaro”, nei 
jos vyro nebuvo. Ji’ paskambi- 
no policijai. • . /

Kitos tokiu būdu apgautos 
moterys, yrą iš Valparaiso,.Por
tage ir Merrilvillėje.. z .

y  V ' ”■ * -
be kojų, o nori Plaukioti

CLEVELAND. -Karo invalidas, 
Lawrence McIntyre, kuriam 
Vietname abidvi kojos.buvo nu 
pjautos žemiau šlaunų, teisme r 
laimėjo bylą. Apartmento, kųr t 
jis gyvena, savininkas buvo už
draudęs jam- naudotis maudy
mosi baseinu. Negana, kad lai
mėjo bylą, jis per teismą reika 
lauja iš apartmentų savininko 
$125,000 ^kompensacijos už jo . 
diskriminaciją? . / .

v
Skatina daryti rimtą 

, spaudimą j sovietus
Žydų aktivistaš. Vitaly Ru- 

bin kalboje Jungtinio: žydų F on, 
rengime Chicagoje. skatino 

Ameriką daryti spaudimą į So * 
vietų Sąjungą kad leistų emi
gruoti f žydams) iŠ SSSR Djr. ’ 
Rubin pats buvo visaip vargi
namas ir persekiojamas per 
4’^ metų, kol išsikovojo leidi
mą emigruoti. Jis 1974 melsti^ 
su kitais dviem sovietų žydais 
per 12 dienų badavo protėstuo 
damas prieš žmogaus teisių 
varžymus.

Rubin sako, kad sovietai pen 
sekiojo norinčius emigruoti bū 
darni įsitikinę, kad sovietų vai 
džjoje gyvenimas yra “gcriaU- 
siap pasaulyje’’/ deltą jie nega
li -pakęsti het žodžio “emigra- 
ėija''.

šiai palietė pietų-rytų krąšto da
lį. Apure departamente, Ko
lumbijos pasienyje, išsiliejusios 
Arauca ir Ąpurė>-upės užtvin
dė % dalį visos Venecųeloš — 
‘ąštuonius depaįtainentus. 3^ .

Didelis gyventojų ska^iįš 
prigėrė, bet dar didesnis liko be 
pastogės. Nuostoliu liūtys pa
darė daugiau kaip nž 10 mil. dol.

Vanduo sunaikino ūkius,-/ iš
plovė laukus ir prigirdė 132,360 
galvijų, 170,000-'teliukų ir avių, 
1,500 mulų ir 1,600 kiaulių., 

Vandeniu užlietame plote bu- "■>” ' -1 v *• * ~ v.- ■vo gražiausi 'Vėnezuelos ūkiai, 
auginantieji kukurūzus, pupeles, 
juką ir platanus? bėi bananus.

Iš rišo tokių ūkių sunaikinta 
15,000 _ hektarų,’’kurių pasėlių 
vertė siekė 4.nriL MoI. ’

•Šiltinė bei kitos ligos tokiais 
atvejais nepasirodė, nes vyriau
sybė skubiai skiepijo gyvento
jus ir išdalino 43 tonas vaistų, 
ir 900,000 kilogramų maisto.

pir-

sumažėjo juodukų,
-VAŽIUOJANČIŲ l MOKYKLAS

’ CHICAGO, Illinois.— May ir 
Spencer juodžių mokyklų juo
dukai menorom važiuoja į. Aus
tin rajono, baltųjų mokyklas^ 
viena, kad sumažėjo juodžių 
.vaikų skaičius, o antra, page
rėjo May, ir Spencer mokykloje 
mokymas.,, 1 -

Austin rajono .mokyklų vedė 
jas mano, kad iš kitų gretimų 
juodųjų rajono mokyklų reikė
tų phąl tas Austin mokyklas prj. 
-imti savanoriais, xkad papil
džius-trūkstamą mokinių skai- 
cnį.įby j?'-

; , Informuoja ispanus 
apie Lietuvą

. * '> i. _
Išėjo ispanų kalba biulete.-.- 

nio “Noticieros de los Paises 
Baltieos” birželio numeris. 
Biuletenis yra leidžiamas Bue 
nos Aires, Argentinoje, tenykš 
čiams lietuviams, latviams ir 
estams bendradarbiaujant. Biu 
letenį finansiniai remia VLIK’

VANDENS BADAS 
ANGLIJOJE

< LONDONAS.—Ministeris 
mininkas Jame^'Gallaghąn po
90 minutes titikusio posėclžia 
įsu savo kabinėto nariais pasky
rė sporto minister} Denis Ho
well su. plačiomis teisėmis “van 
denš caru” -įįj imtis vsu reika- 
lingu priemonių aprūpinti Bri
taniją'’ vandeniu, ^kadangi dėl 
sausros, kokios nežino Anglijos 
istorija, visą pramonė ruošiasi .
pereiti, į trijV <fiėnų darbo'savai] tencinis4pabąltiečių judėjimas^ 
tę. Darbo' unijos savo nariams * Lietuvių' Katalikų Bažnyčios 
sugalvojo šūkį “Saugokite van

'Didžia dalimi, biuletenio t’ū- 
?rinyš pašvęstas Baisiojo Birže
lio įvykiams:. Plačiai paminėti 
'Prez. Fordo ir Kanados^parte- 
menlo patikrinimai, kad Pa
baltijo valstybių inkorporaci- 

- ja' į So v. Sąjungą nepripažįs- 
tania. Plačiai aprašomas rezis-

darbiu šiuo'mėtū'Brtanijpj yra 
pusantro •miljono. '.

FLORIDOJE ŽUDOSI BAN-
• GUVIAI’’

MIAMI, Fla. —Floridos, va
karų paplūčbinyje rasta 17 > ne- 
gyyy banginių ,spėjama, kad

/■ t

TEHERANAS. — Irtho Šiau-

REMKITE TUOS ILZNIKRTUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

2413 WEST 63rd STREET 

T.I.IomI; PR 8-0833 Ir PR 8-0834 
i ...... ....... .

sil susidūrus su tanku-sunkve- 
žirniu žuvo 21 žmogus.

"Viešpaties renka buvo su jais ir didelis skaičius, kurie įtikėjo, 
gręžėsi į Viešpatį

-- - Ap* Darlt 11^1.
Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia jo galybę ir vadovystę. Dėlto 

kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis yra tarsi Viešpaties pirštas. 
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 
taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai būtų vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 
tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikia prašyti iš aukš
tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.

Vi»i žino, kad mirtis yra Žiauri Ir.paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
rusieii? | tą kiaussną atsako knygutė "Viltis po mirties", kurtą gausite 
nemokamai. Rašykite: _ ,

K ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629

t f ’< ŠV< RAŽTO TYRINĖTOJAI

P E T K U S
' J- , . ..

IEVAS ® SŪNUS

^Kronika, ‘įAušna” ir kiti saniiz 
datai, kaip pay.'Lietuvoje*sIąp

'ta deklaracija Vasario 16-sios 
proga. Paminėtas ir Sacharo
vo Tribunolas, kur buvo kaK

- _ -t - v- • - ■ - ■

•finama Sov. Sąjunga: Sovietų 
infiltracija Pietų Amerikoje:! 
“politiniai pacientai”: “Ar{ 
trūksta duonos Sovietijoje’’ ir 
kita. ' - ■* ... i --

Association

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 - 
: \ xVEMOKAMAI VIETA AUTOM OBIUAMŠ

\ ■■ FV Mokama 4 metu. 
t yU Certifikatams. r 
Į Mažiausia $5,000

ar dėuąiau.

imt imi 
imi

.‘i I ■
i i H IIĮMlll

i En’isiiiĮHĮĮIL- 
L-l—iii-

Direktoriai

' > 2533 W.- 71st Street
Tetet: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50thAve., Cicero
5 Telef.: TOwnhaU 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AiKSTĖ TOTOMOBMAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
, GAIDAS - D AIM1D

seniausia ir Didžiausia laidojimo įstaiga

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

4330-34 So. CAL-n'ORNiA AVENUE
Telefonas :tLA'fayėtie 3-044A

MODERNIŠKOS AIR-WNDITIONED KOPLYČIOS

I . ..................... I ■■■ 7 III? "mi " ■■

- 8:00 Vak.;
— 5:06 vakaro; Sešta- 

Trečiadieniais už-

61 Z-» 7X. 1 metv
/Z tO CeHifikatams.

MažrartAia $1,000
* i** ar -daugiaiL

.,ON lNVŽSTMENf'4 ' 
t: . '

ACCOUNTS
Taupmenos padėtos j reguliarias taupymo sąskaitas iki mėneiio" 

į 10-tos dienos duoda - pėtrtb c^ikdendą už visą mėnesį. ;
- < DIVIDENDAI MOKAMI' KAS 3 MĖNESIAI k * V

VALANDOS: Rnnid. tr. ketvirt. 9:00 ryto 
An trad, ir penktadienį 9<00 ry>o 

-r dieniais 9:0o^ ryto . 12:00 dienos 
daryta.^ 4^

** i ■■ >7 ' f, vi

NARIAI: i 
' /' < - - - • -1

Chicagos ,<
Lietuvių *
Laidotuvių
Direktorių ''

" * ’ v*1'’ • t/’ '

Attociacijos < - v ... ’I

’ AMBULANCE.
Į PATARNAVL ’
[ MAS DIENĄ

IR NAKTĮ.

r TURIME
KOPLYČIAS

; VISOSE MIESTO
.DALYSE.

.lįUIKl KNYGA. PARAŠYT V SU MEfLE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBĮAMŠ ‘ _

Dr Zuozas Dwp«ru. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
U Čbicagoje 196$ metais pattes autoriaus lėšomis. Knyga ovieju da 
hq;. žemes ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: žemes 
Okio šVfetttaas LilWadje į / ' ' >

Autorius savo žodyje tašo: ,“Jei liūdnas Dėtuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų sis 
griovįs gražiai išaugusių ir suktelėjusių Lietuvos politinių, ekonomi 
nių ir kultūriniu Jaimejunų. šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tanta galėtų didtnidtis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir .prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%; buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytu Uetuvių ėbsuiiuti danjtuma yra arba patys buvę utu 
tunka!, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvon 
žemei purasyta, <k»a pr.oejrtts skaityti mtsutnon pertrauku, mum 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais:,“Dėkingas sūnus — myb-

> ton Tėvynei Lietuvai". ' į ' -? -
Knygos. 300įpuslapi<i su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00 

Gaadbrna Naujikuose. ' *
* Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

. NAUJIENOS
1739 So. HALSTĖD STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60$0b( 

Gavę pinigus; tuojau knygą pasiųsime.

•i,- ANTANAS M. PHILLIPS
> į - ^TDMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

.-3307 So.-LiTUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401
i n .. ..................    ■ ■■■ , i ... , ' į - — ■ ,i i, į

UTKUS - VASAITIS
Avį., Ciceęd, I1V Phone: OLympic 2-1003

. ' PETRAS BIELIŪNAS
■ “ ■ ■’ r*-*- * •-* «-

. į 4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572
■—— 1 ■ ... ■^hiWiiiii..iijhi. — utm l i.

GEORRE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANiCA AYŽ. ’jeū YArds 7-1138-1139

* ■*** 1- --.1 - • .

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
-0314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354'®o.ItALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

f-- MAVJ'iNOS, CHICAGO I. ILL. — Saturday, August 28. 1976



****

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

PROF. RUBIN PASAKOJA

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

PAVARDfi IR VARDAS

185 North Wabash Areno* 
2nd Floor Chicago, HL 60601

2525- WEST' 71 STREET
Tel . 737-7200; arba 737-8534

-NIKSONAS; PRAŠĘS 
PASIGAILĖJIMO

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Njmv Statyba fr Remontas

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS si 
visais patogumais ramiam ir tvarkin
gam vyrui. Teirautis tel. 476-7745.

Jeigu kam paveikslo reik, 
Į Čiurlionio Galeriją eik. 
Rasi daug lietuviu dailininkų 
paveikslų.

. 4088 Archer Ave., Chicago, H.

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 ir tuščia krautuvė. S36Q

pajamų per mėn. Brighton Parke. 
$28.000. -

PRIE 71 ir Troy mūrinis namas 4 
kamb.
gus. Skambinti
baltis. 778-6916.

NAUJIENOS, 
D39 So. Halsted St 

Chicago, Hl. 60608

Call Frank Zapolit 
3208’Zi W. 95th St.

GA 4-8454

reiškė' spaudos konferencijoje, 
Chicagoje, kad jis ir jo žmona 
laukė leidimo iš Rusi jos išyažiuo 
ti j Izraelį 4 urėtus.. Jis papasa
kojo žydų ir įeitų, bėdas Soyie-

beveik kaip naujas. Nebran- 
brokeris P- žum-

. Jam iš Soviętijos išvažiuoti 
daug-padėjo Amerikos žydai, 
kongreso nariai, ir organizaci-

CHICAGMJi- Prof. dr. Vita
ly Rubin, senosios kinų filoščį-

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

Lletwly kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 

i ’’-00 v. popiet — Seštadienf ir 
. sekmadieni nuo.8:30 iki 9:30 vai 
•ryto. * ;

Telef.: HEmlock 4-2413 .

M. A. ŠIMKŲ S
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE-
<259?X Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra- 
• ‘F ž šymal ir kitokį blankai. ,

help Wanted - male-female
Reikia Darbininku ir Darbininkiy

Q Siunčiu_________ dol. Naujienų prenumeratai. Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuviškų spaudų.

Siuntiniai j Lietuvą
- ir kitus kraštus ’

P. NEDZINSKAS. 4065 Areher Art
Chicago, 111. «06H Tel. YA 7-5910

bevisi dydžiai kiekviename modelyje.' ypatingai vyrams.
Be to, pas mus galite gauti ir vokišku plokštelių, taip jų Vokietijos te

levizijoje labai populiarios; šlagerių dainuotojos lietuvaitės Lena Valaitis. 
Taip pat mes turine vokiškų 8-tracks ir casssettes, laikraščių' ir žurnalų. 
Siunčiame ir paštu. '

NORDEN IMPORTS
3059 N.-Lincoln Ave., ,'Crieago, UI. 60657

Tel. (312) 248-2646 ./-.J.

4369 ARCHER AVĖ. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

135-TA IR ARCHER AVĖ. ' 
TeL 257-5861

MOVING — Apdraustas perkrąustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ffi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJ1MAIŠ

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

< - SPRAYERS ‘ '
Pilnam arba dalinant laikui. L t
Plastic, injector mold field pirmoje 

ir 2-je pamainose. Prityrę dažytojai 
gali tuojau pradėti darbą. <Skambin- 
tr'anglisfai: Tel. 543-8430, Ext. 37. 
Arba kreipkitės asmeniškai i 
įggį MJLAYPLASTIC. JNC.

Laura Dr. j*
Addison, HL 

Visiems lygių galimybių darbovietė.

Nuo rugsėjo T d. išnuomojamas’ 5 
5 kambarių butas 2-me: aukšte. Rei
kia depozito. Teirautis po 4 vai. po- 
piet/Tet 4763550. -

REAL ESTATE Ma SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PXį 
1490.HL A. M.

AL. IR I G N A S 
■-..TA'P'S’ON-E " 

. VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas if' sąžiningas darbas, 

cįjl-.. - .kainarmbrangi. ^. ^ & 
Tėlef<WMieti 737^3988 TEXACO

58*19* ir Avenue kampą*

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
,arba raŠy*4 prašant siųsti susi
pažinimui. , Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir gab'mų skaitytojų

DĖMESIO 
<2—.lio M AMŽIAUS VAIRUOTOJĄ; 
> Tiktai $74 pusmečiui automobilio ‘ 
Liability apdraudimas pensininkam*. 

Kreiptis:
A. L A U R A I T ’ S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

♦ Elektros įvedimai, pataisy
mai. Turiu Chicagos miest o lei- 
dimų. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir ša- 
žiningai. '
’ .Klaudijus Pumputis

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel.: 927-3559

, . PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Roat’ ' Čhicapo Vlrgini* 7-7747

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS - VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

: ;PUS5iEČlŲI 4?2 CICEROJE 
į| (10/20/5/UM)

? Pensininkams automobilių 
i ^ " ^APDRAUDA 
ik Amžius 62—80 .
♦ X ■ ■ '■ . -■ - -

J. BACEVIČIUS 77S-2233

HOUSON. —> Buvęs Waterga- 
tęs.specialus tardytojas Leonas 
Jaworski yra f parašęs knygą 

““Teisė ir jėga”,, kurioje rašo, 
khd prez. Niksonas prašęs sen. 
J. O. Eastland jo neteisti ir-ne
sodinti j nusikaltėlio-suolą kar
tu su Haldemanu ir Ehrlichma- 
nu. ■

RENTINC IN GENERAL t 
N u v nr o * ;

- .. . j . . ■
CICERO geroje apylinkėje išnuo

mojamas ■ šviesus 6 kambarių butas 
1-me aukšte suaugusiems be gyvuliu
kų. $145 mėnesiui. Karšto vandens 
šiluma gažū. Teirautis po' 5 val.!-vafc 
TeL 652-9754. i Ė z

PIRKSIT — PARDUOSIT ■ 
NUOMOSIT.

• ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai jums) patarnaus
BALYS BUDRAITIS

FETTING CONSTRUCTION 
_ 7152- Sdūtb Kedzie Avenue 

“Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS INGIS, savininkas 
778-8166.

.?10.000 Susivienijimo Lietu- 
■ vih - Am erikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams" ir jaunuo
liams pigi TERM apdraudat 

-$1,b00 tik už 3 dol; metams. 
?Jiems yra iF Taupomoji — En 
dowment apdraųda. aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę - Akcidentalę 
apdraudą organizacijų ba
riams — tik S2 už Sl.OOOv ap
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
Tel. 421-6100. (Pr)

^MELP WANTED — MALE
* D«rbl/»ifdcv R»Mrl»

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENČ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th Šį Chicago, m. 60629 i. Tet-WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rOšlesJyairly' prekių.

MAISTAS Ii. EUROPOS SANDtLIŲ. V

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ązolyno 

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

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

MŪRINIS MEDINIS pijamu na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900/ ' ; _

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. -iRadiaht šildymas, 
Marquette .Parke. $38,000. t

2 BUTŲ moderniai įrengiąs 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.

"ęLATUS LOTAS arti Šv. Kryžiaus 
lig&ftnės; Pigus, ' a

NAUJIENOS, Cir-JkGO a. H.L.— Saturday, August 28, 107«

Cosmos Pareels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, III 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted et., Chicago/ UI.j60608. — Tel. 254-3320

V. V A L A N T I DI A S ;UA;'

gautų daug' naujų Baltijos gin
taro papuošalų. Jie visi iš piiv 
sarusio tik geriausiems papuo
šalams atrenkamo gintaro, pa
dirbti su dideliu skoniu, spalvin-1 
gi, daugumoj skaidrūs, įdomūs 
viduje esančiais iakmenėjimaisj i 
Ypač dideli ir Įvairūs rinkiniai 
gintaro žiedų ir apyrankių,, kom-! 
ponuotu. su -auksu ir sidabru.! 
Terrosadresas — 3235-37 West j 
63rd Št., Chicago, UI. 60629, te-; 
lefonas (SIS) 434-4660. (sk.)

— Vytauto Didžiojo šaulių Į 
rinktinę...m., rugsėjo 4 d., šeš- 
iaaĮepj, 7 vąl, vak,; minės. Tąu-4 
tosj- Švente■.šaulių nąpiuosę, I 
2417 , W.est 43 Street, Chicago, Į 
Illinois. Visi . šauliai su arti- į*- C* 7 \ ^ 4maišiais ir svečiais prašomi šyeh l 
tėję dalyyaiitį Visiems įėjimas i 
laisvas. ,' . ,U . .1

• ■*' Didžiausia istorijoj .^savi
myla htivo Ispanij os karalienė 
Marija Ona. Esant jos sūnui 
karaliui Karoliui 2-jam 4 metų 
amžiaus, ji Įsžke uždaryti vie
nuolikai metų visos Ispanijos 
teatrus vien'dėl to, kad jos sū
nus buvo perkūnas'suprasti 
vaidinimus.

v-MARQUETTE'PARKE- išnumnoja- 
mas g'.kambariai beismante. Virtuvė 
su visais baldais; Skambinti 776-8042 
po 5:000 vai. vak. >

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’ administfacijoj, 
Knygos kaina $3.. Su'legališko
mis formomis — $3.50.?

Užsakymus su Money ■ orde
riu siusti: ‘^Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago. lit 60608.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P*9 rienlnteU
lietuvį kalHnli

Chlca<o>
ir^LNORMANĄ 
£A3taURŠTEINA

263-5826

677-8489 
(buto)

Į VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

J. BACEVIČIUS — BEI L REALTY 
INCOME TAX SERVICE

E . . . . ..;
Dažo namo* Ii lauko Ir B vidau*. 

.Darbas garantuota*.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

kaip' Afheyikoję,į.^yėhąnčių"įį 
du padėti Sovetuose gyvenan- 
.tierrts tautiečiams.. ,. ,
r Prof. Rubin yra parašęs kny
gą “Individas ir Valstybė Seno
vės Kinijoje“. Jis buvo kviestas 
profesoriauti Columbijps Uni
versitete New Yorke w vėliau 
dalyvauti tarptautiniame mok
sli ninku, kaip jis,, suvažiavime 
Paryžiuje, bet nebuvo išleis-

4 DAŽYTOJAS" L:- r
4612 S. Paulina St

—Marija Markūnenė iš New
burgh Heigts, Ohio, atsiuntė 
tokį laišką: "Matau, kad sekant 
tj mėnesi baigsis mano prenu
merata. tai jau- dabar siunčiu - • “ * i
pusmečiui, kad jums nereikė
ti] gaišti ir daryti išta.i<hiSWFi-a- 
šanF raginimą. jRasite.Jaip pat 
p'prą dolerių dėl Naujienų vą; 
jaus. Geii linkėjihiai jums“'x54 
sems ir dėkui tokiems bendra
darbiams už- įdomius ir naudin
gus raštus”. ''įį, -/c*h ■ '

—Dr. Antanas Gustainis-Gus- 
sėn lankėsi Naujienose ir rei£4 
kė savo komplimentus darbuo^ 
tojanis ir Ijendfadarbiains, nes ■ . -? j, •* r y-
jų yra nuopelnas^kad Naujie
nos net vasaros 'Eąrščių -^nietu 
gauna -naujus skaitytojus^gerus 
tautiečius, mylinčius savo ’gim
tą kraštą ir Amefika. Jis taip

-MES TURIME PARDUOTI 
f : 2 ir 3 BUTŲ NAMUS

Visi mūriniai, su pilnais beism au
taisir 2 mašinų garažais. Kai kuriu 
jiamU: priekiuose yra krautuvės. Kai- 
iios nuo $32,900.

HART REALTORS
Kreipkitės angliškai.

. Tel. 422-6902

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYB8I 
Pardavimas D Taisymai 

2646 WEST 69th STREET 
Tclcfj REpublIc 7-1941 ' 4

iš Brighton 
Curie aukšt. 

atstovavo

■— Ray Poškus 
Parko apylinkės, 
mokyklos mokinys, 
Chieagą 12-sė metinėse bėgimo 
rungtynėse Filadelfijoje, 200 
m'etrų jis nubėgo1 per 22.9 se
kundes ir laimėjo 3Čią vietą. 
Chicagos grupėje' dalyvavo 35 
bėgikai.

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

. DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago’ W. 60609 TeeL VI 7-344?

narys, 
e ir [H’ivači<»e drau 
ėdamas Naujienų fu

gelio lietĮivjŠkų organizacijų ir 
klubų yHklų.s narys, socialus 
visuomenė ‘ 
gijose/ lin 

lituanistikos dalykus.Kur1,-eniIT^l
lės spalio 13 d. Tuo paty1?1^’ °
■asidės daugelio spėria- ^mo> Lail“ė«

O’ . • —mupirkbjgeią doyąną laimus
j giaūsiemš /pikniko dalyviams: 
jDoyąftas JjĮpnės šųliniūP'prii
ma Kristiną Austin, telefonas 

i **. • ' - *•?>’■ **
— Joniškiečiai, Žagariečiai ir 

kiti■ šiaurės Lietuvos Amerikos 
lietuviai šio sekmadienio po
pietę- ruošiasi praleist Urbono 
ūkyje privaliame piknike. Reh 
gėjus atstovauja Vytautas Rip- 
skis, taip jpat Kazimieras ir 
VladaLs Skfipkai.

‘ •— R. VILIAUS Poezijos kriy- 
; .no ps'i.

dar., galima ...gauti Naujienose, 
prisiuheiant 5 dolerius. >

— Southwest kolegijos, suau
gusių švietimo vakarinuose 
kursuose bus pamokos bei pa
skaitos apie lietuvių kultūrą' ir
ki t u 
sai prast 
laiku pr 
lybių kursai: autOmeęl>anikų 
radijo ir TV technologijos, taip 
pat įvairūs namų bei jų apiin-Į 
kos remonto bei priežiūros dar
bai 4y-,p<jmėgių rankdarbiai. Už 
kai kuriuos dalykus iihartia 10 
doĮ, mokėsis, hjformacijas tėi-b 
kįą kplegijos Continuing -Edu
cation ( ant Community Service 
Division, tel. 735-3000.

NAU.ĘJ SKATHTOJU VAJUS
s • 4 .. " • <X_

NAUJIENOMS Hemet snėlo 80 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus Ir atliekant būtinas pareigas amŽĮ-nam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujieną platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtą lietuvią laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantai* ar ją Jgallo- 
Mulais. - #

NAUJIENOS palaiko Tisas Uettrriu demokratines grupes, Jtį bendru Institn- 
djas ir remia visų lietuviu/bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
?audos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 

andinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso. f
KAINUOJA: Chicago!* Ir Kanadoje metama — 530.00, pueeVmefg—51 B.00, 

trims mėn. — 5850, vienam man. 52.00. Kitose JAV vietose metama 
— 526.00, pusei metų — 514.00, vienam mėn. — 5250. Užsieniui 
*• — $21.00 metama, Susipažinimui siunčiama savaite nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

iš ir skąįlytoj ų .su-1 viestą%.Wjųo‘» urt^įę-
piknikafe ’ ir^banke- j^uš patikėtiniu.' Paskyrihio ra-

?Wal-

STASE’S FASHIONS
Kūdlkiatnsir valkam*

. j KRAUTWi ;
i5^7^5«r.iKedzieAvenue’«f »

. -
; $ai^;S»aį^.tte,

eigomis 
tais, kurie sutraukia (jimg gerų šią 
tautiečių. Artėjančio pikniko’įker 
laimingam dalyvini jis įlrikė _ 
patrauklia dovaųą. < Brii

- Juozės Vaičiūnienės knygos . ' .■

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

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psl. Kaina $2.00 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliprui. ' ’ "

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

Knygas galima gauti Naujienose arba paaiunčiant ček| ar Money or
der} tokiu adresu: i ’

; NAUJIENOS/
1739 So. Halsted St, Chicago^ Illinois 60608

— Pranas Berneckas, Toron- 
Lą OnL, Canada, platinimo va
jaus proga užsisakė Naujienas 
6 mėn. Vienas Toronto lietuvis 
užsisakė Naujienas 3 mėn 
pavardės prašė neminėti, 
kui jiems už 
tytojams, kurie juos supažindi
no su Naujienomis ir padarė 
teigiamos įtakos. Platinimo va
jaus proga Naujienos yra siun
čiamos susipažinimui 2 savaites 
nemokamais. Visi skaitytojai 
prašomi prisidėti prie Naujie
nų platinimo. Visi lietuviai kvie 
čiami atkreipi savo dėmesį į 
Naujienas, gerai su jomis susi
pažinti ir pareikšti savo asme
nišką nuomone jas užsfsakahl.

— Felicija lešmantienė iš 
Spring Valley, Ill., lydima sa
vo sesutės lankėsi Naujienoje, 
ir sveikindama visus darbuoto
jus ir bedradarbus savo vyro 
Juozo vardu, įteikė dešimkę 
laikraščio paramai. Dėkų -už 
vizitą, gerus linkėjimus ir už 
auką.

— V. Eidukevičius, Rich
mond Hll, N. Y. pratęsė iš ank
sto be raginimo savo prenume

rata, o gerus linkėjimus pąęę-^ 
rrnė $11 auk J/ Ųfekuj hž bendri 
‘ diirbiavimą ir už ,flį^į“iiuękpa- 
Jrunių. .T v-
■ — Frank Zacharka, pėHsinih 
kas iš Mari|uelię Parko .ąpylhi- 

'kė.s. buvo atvykęs reikalai/
i Naujienas. Dėkui už vizitų A. it
i už (K'iikinę paramai. Tos apy- 

l)ė- i linkės tautietė užsisakė Nau- 
dėuiesj, dėkui skai l■j*t‘nils 3 mėn. tinkamesniam 

uos supažindi- 'sipažinimui. todėl pavardės pra, 
šė neminėti.

— JAV LB (R) Cicero apylin 
kės valdyba ruošia pikniką G^i- 
nių sodyboje, Lemonte š.nf.rug 
piūčio 29'd., sekmūadiėhj,' į2 vąl.|ga'VAKARŲ VEJAI 
Bus skanūs Hetuviski valgiai.if’ 
veiks ^bufetas. Kviečia visus 
dalyvauti”^ Dėl informacijų 
skambinti 656-2550. f31 Valdyba

REIKALINGI RIMTI, PATYRĖ ME
DŽIAGŲ KIRPĖJAI SU PATYRIMU 

„ , ... DIRBTI MARKETUS ir PATERNAS. *
Antanas Burokevičius^. lsGeras atiygininias. Nuolatinis darbas. I 

Arti CTA susisiekimo, prie Cub’s 8t& 
dijono. Skambinti " angliškai. 

.SEAMCRAFT. INC.
» -T 932 W. Dakm .r > • 

Tel. 281-5150 '. ! .

PiKIIMi

OMEOWNERS POLICY

Slate Fa«n> Lre and Casualty Company

tau I !
---------------

ZY3- J <• -------- ’
f.. *

SKAITYK IR KITAM rATARK 
SKAITYTI 'NAUJUMAS*




