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Vatikanas

6 nežino, kad laimėjo po $5,000

ti

Jau ne pirmas kartas kai Uli- 
nois valstybinė loteriją skelbia, 
jog kai kurie laimėję stambias 
pini gi] sumas jų neatsiima, gra-

Detroitas didins automobilių gamybą
DETROITAS. — Amerikos krašto ūkis žengią iš lengvo, bet,

p
Ii

ALBUQUERQUE,' Naujoji 
Meksika. — šios valstijos svei-

Amerikos fermeriai kiekvieną metą randa vis nauįy budy dobilams Fr šiaudams 
risti ir vežti j pastoges. Missouri fąrmbję, Columbia apylinkėje bando siaudus risti ir 

Jauna pagalbinnkė Kathleen Mitchell užHpo ant. vieno tokio ritinio ir Įsitaisė 
gusta. Rastas būdas taip surištus šiaudus stipriai surišti, kad galėtu lengvai iuos kiloti.
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Sausra ir. gaisrai nuo Nebraskos iki Mihpesotoš
Gaisrų- liepsnos džiovina ir degina tūkstančių tūkstančius 

• akrų, miškų, jr laukų visuose Vidurvasariuose nuo Nebraskos iki 
Minnesota; ir toliau. . ’ , -
— •* ■' •• v i T ■ =' ■’*' ■■■ ■

J.»- * ■

-^Daugiau kaip 1,000 ugniagesių t./-"...-. 1 rf .... ■ 1 •
praeitą ketvirtadienį tebeprakai- K VISO PASAULIO
tavo, s norėdami nuslopinti mil- - - 
žiniškus gaisrus, apėmusius Mi
chigan© Aukštutinio pusiasalio
(Upper Peninsula) vešlius spyg- Meksika. .— šios valstijos sveį- 
liuočių į miškus ir Minnesotos Jęątos- institucijos užregistravo 
miškingusbeivandeningųs-va- 
sąrojimui-ir meškeriojimuL ide
aliusplotus. "

^Mi^higano gubernatorius Wil
liam 7. Milliken vi są Michigano 
gaisrų- nuniokotą; šiaurinį galą 
paskelbė esant Tėdos Stovyje”, 
prašydamas federalinės valdžios 
apmokėti nors gesinimą gaisrų, 
kurie gresia sunaikinti 100 ket
virtainių mylių miškų plotus.

Nebraskos gubernatorius J. J. 
Exon -rengiasi mažiausiai 25 ap
skričių plotą paskelbti katas- 
tropiškoje būklų7oNesibaigian- 

7.;Čiojė-^aitetoje^Nebraskospasė- 
liai - išdžiūvo ir gresia nederlių 

' kelioms Vidurvakarių valsti
joms.

Didžiausias gaisras, kokio ne
buvo panašaus per 40 metų, pra
sidėjo liepos 30 dieną, žaibui už
degus perdžiūvusį durpiną Sėhey 
laukinės gamtos saugonėje. Gam
tos apsaugos valdininkai pradžio
je leido, durpėm įsidegti, ai^kin- 

. darni kad tai naudinga. gamtai 
. atšviežinti, bet kai atsisukęs vė
jas ėmęgaisrą perkelti į miškus, 
•juos užgesinti pasifodė nebep 
manoma. Du B-17 bombonešiai 
lėktuvai ir šeši kitoki lėktuvai

. išpila iš viršaus į gaisrą kasdien 
po 50,000 galionų vandens, bet 
visos pastangos padeda tik kaip 
lašas jūroje.

Po ilgos sausros kai kuriose 
Wjscansino paskirose vietose

• Vietiniame gale su dideliais žai
bais ir perkūnais truputį gam
tą atgaivino ir ozono persunktą 
nesveika orą šiek tiek pastūmė
jo lauk iš'Iowa ir Minnesotos.

. • . .’■!?. -t------ -----

Olandijos watergetas
HAGAI — Olandijos karalienė 

Juliana su savo vyru princu 
iBernhardu sėdi karališkuose rū
muose ir niekur nesirodo publi
kai. Tuo tarpu Olandijos parla
mentas ruošiasi pradėti Lock
heed bendrovės kyšių skandalą 
svarstyti. »•

Speciali komiaijh, tyrinėjusi 
65 m. princo veiksmus su Lock
heed bendrove, nerado' įrodymų, 
kad jis priėmęs milijoninį ky
šį, bet savo kelių šimtų pusla
pių raporte pažymėjo, kad prin
cas pasielgė neapgalvotai ir ne
išmintingai. Komisija tik spė
ja, kad pinigai galėjo būti prin
cui įteikti neįrašius jų j kara-

■ - liškų knygų -pajamas. Princas 
neigia ėmęs kyšį.

antrą šiemet mirimą džinuos li
ga (.buboninis maras). .Mirė 15 
metų amžiaus jaunuolis Jason 
Reybal. Pirmoji šiemet ta bai
sia liga mirusi buvo Puęblo gen
ties indėnė. Praeitais 1975 me
tais Naujoj Meksikoj džuma mi
rė du asmenys. zj;- - ;
■ ’ ■ ' - -ū-U

vėl ieškomi'6 laimėję po $5,000. 
Iš jų-’5 tikėtai parduoti Chica- 
goj, o vienas Dixone.

Pakėlė vaistininkams uždarbį

1 'Illinois vaistu departamentas 
pranešė,’ kad vaistihfnkams pa
kelia uždarbį iiž-Medicaid recep
tųišpildymą iš $2.05 iki $2.35. 
Pakėlimas, jau įsigaliojo. . Kai 
kurios, vaistinės atsisakydavo 
įšildyti' Medicaid receptus’ saky
dami, kad,per-žemas uždarbis.

Už vaiką nori gauti S2.3 mil.

Prieš metus laiko, 1975 m. rug
piūčio 8 d. Niles, Hl., Milwaukee 
Rd traukinys užmušė dviračiu 
skersai. geležinkelio bėgius va
žiavusį 15 meto amžiaus William 
Maddux. Bylą iškėlė žuvusio
jo tėvas per savo advokatą. Par
veža buvo be.signalų.

Stebinanti “sąskaita” už elektrą

MEMPHIS..—Mrs. Ruth Wal
ker buvo nustebusi , gaudama 
sąskaitą už, elektrą, gazą (du
jas) ir vandenį, sumoje $6,671-.71 
ir pagrasinimą, kad sąskaitą tą 
nesumokėjus iki rugsėjo 1 df.

mokėto $99,512.68 pabau- 
Pasiskundus kompanijai ji 
kitą sąskaitą $11.81

gaus 
dos.
gavo 
mai.

su-

tyba atsigauna, didėja plieno gamyba, bet lygiagrečiai ir auto
mobilių gamyba. <

Detroito automobilius gami- *• — ----------- :
nančios bendrovės mano padidih-i .- Jn Iramnnnnnd 
ti 1977 m. auto modelių gamy-[ TUIUU Adlių) dill jUb

programa
VAIL, Colo., — Prez. Fordas 

mano pradėti rinkiminę kampa- Į 
niją aiškindamas, jo manymu, 7 
svarbius amerikiečiams punktus:

bą 751 tūkstančiais. Toks garny-1 
bos padidinimas būtų didesnis už 
praeitus metus 11%.'
' Bendrovės tik hub tokio- pla
no vykdymo laikinai prilaiko au-J 
to unijos darbininkų dėl naujo 
kontrakto derybos. Bendrai, ne- 

.žinojimas kokias sąlygas turės 
nau j ai pasirašytas darbo . kon
traktas ,ir kiek jis pareikalaus 
papildomi: išlaidų.

Ąuto darbininkų unija dabar 
derasi su Ford Motor bendrove. 
Tarp Fordo bendrovės ir darbi
ninkų unijos kontraktas baigia-

Pabaigė amerikiečių 
teismą Maskvoje

MASKVA. — Trijų amerikie
čių jaunuolių teismas, kurie ve
žė 63 svarus heroino ir Makvos 
aerodrome buvo suimti, pasibai
gė rugpiūčio 27, paskelbus teis
mo-, sprendimą. Vienas tų jau
nuolių. nubaustas 5 metais, ki
tas .7 ir trečias 8 metais sun
kiųjų darbų stovyklos bausme.

Manoma, kad jie bus uždary
ti 250 mylių atstume nuo Mas-

Reikšmihgo darbo, išplėstos kvos esančioje Potmos stoyyklo-
namu nuosavybės, sveikatos 
draudimo bei priežiūros, krimi
nalinio nusikaltimo ir priemonės 
jam suvaldyti, poilsio, švietimo 
ir taikos namuose ir pasaulyje.

Partijų programose, jų taip va
dinamoje platformoje, nėra aiš
kaus pasisakymo pavergtųjų

je, kurioje dažniausiai uždaro
mi užsieniečiąi. .

Juos gynęs rusų advokatas 
pareiškė spaudai, kad bus paduo
ta . apeliacija į aukštesnį rusų 
teismą.'

si rugsėjo 14 d. Tarp darbininkų, tauįu reikalu, aiškios programos 
unijos^ atstovų ir Ford Motor ju iajavės klausimais. Kažkodėl 
bendrovės derybos, reik spėti, |to klausimo vengiama.
vyksta kietos ir galimas daik- , s...\\...................
tas iki rugsėjo 14 d., igi pasi-j demokratų parjos kand.da- 
baigs terminas senojo kontrak-'tas j. Pjeaderrtus pradsme pa-
to, nebus susitarta. Kažkokiais 
sumetimais auto darbininku uni
ja šį kartą yra pairinkusi Ford 
Motor bendrovę num erių antruo
ju ir iš anksto yra numačiusi 
pravesti ilgą streiką, jei derybos 
nepavyktų. f

Fordo bendrovė San Jose, Ka-

Pasimetė Filadelfijos 
daktarai .

FILADELFIJA. — Pasireiš-
sisakė beveik neigiamai kas lie- kusi daktarams neįsnėjama liga, 
čia pavergtas tautas. Vėliau, ma- nuvarusi į kapus kelias dešimtis 
tyti įspėtas, nuomonę kiek pa- legionierių, sukėlė ant kojų Ame- 
keitė kandidato į vicepreziden- rikos ir ypač Filadelfijos medi- 

Įtus Mondale lūpomis. Bet tai cinos specialistus. Ypač galvos 
yra tik tušti rinkiminiai paža
dai; neurintieji’ juridinės galios 
ir nepriverčianfięji juos vėliau

skausmą jiems sudarė kelių pa
skutinėmis dienomis asmenų 
mirtis. Jie mirė panašia liga į

Saulė teka 6:12, leidžiasi 7:81

Izraelyje sustreikavo 
15,000 slaugių

TEL AVIV. — Izraelio ligoni
nėse sustreikavo 15,000 slaugių 
(gailestingų seserų), kurios rei
kalauja didesnių algų. Ligoninė
se paliktos slaugės, turinčios pa
reigą dešifruoti. ir priklausan
čios Izraelįo Slaugių Sąjungai.

Sausra bene visoje žemėje

OSLO, Norvegija.—Visas mė
nuo be lašo lietaus ir Norvegi
joje buvo priežastis keturių di
delių miškų gaisrų, kuriuos tie
sinti pašaukti kariuomenės ir 
policija. Per 48 valandas gais
ras sunaikino daug tūkstančių 
akrų miško, žiniomis iš švedi- 

..jos/ ton taip pat .vyksta didelė 
kova su miškų gaisrais.

lifornijoje, įmonė rugpiūčio 271^^’ atsisėdus’į prezidento legionierių, bet vienkart ir skir-
sumontavo' paskutinį 1976 m. 
forduką ir jau rugpjūčio 30 pra
dės gaminti 1977 m. Fordo auto 
mašinos modelius.

kėdę.'

FALANGISTAI SUTIKO PRADĖTI
M ■

PASITARIMUS LIBANO TAIKAI
Arabei nori, kad Sirija atšauktu savo 
karius, šie nuginkluoja palestiniečius

BEIRUTAS. Libanas. — Libano prezidentas Suleiman Fran- 
jieh ir Libano vidaus reikalų ministras Chamoun pranešė arabams, 
kad falangistai yra pasiruošę pradėti prelimenarinius pasita
rimus paliauboms krašte Įvesti. Paliaubų tikslas turi būti taika, bet 
falangistai pirma nori patirti, kokios taikos nori Jumblato vado
vaujami družai ir arabai. Manoma, kad falangistai padarė šį 

■pasiūlymą po to, kai keli krikščionių vad-ai pasimatė su naujais pa-, 
skirtu Amerikos ambasadorium. Ambasados patarėjai pasimatė 
su abiejų pusių atsakingais žmonėmis.

Tuo tarpu krikščionys neturi 
didelio intereso vesti pasitari
mus paliauboms, nes jie kerta 
nepaprastai skaudžius ■. smūgius 
palestiniečiams ir Jumblato dru- 
zams. Krikščionys sumušė pa
lestiniečius Tai Zataar pakalnė
je ir leido atsiimti sužeistuosius. 
Dabar krikščionys naikina pa
lestiniečius, įsistiprinusius ke
liuose Beiruto priemiesčiuos. 
Falangistai žino, kad palestinie
čiai neturi pakankamai amunici
jos. kuri jiems ateidavo iš Li
bijos. Maistą ir amuniciją jie 
gaudavo, jūromis, bet paskutinė- 
miš savaitėms susisiekimas jūra 
yra nukirstas. Manoma, kad Iz
raelis kontroliuoja visą Libano 
“T ir nepraleidžia jokių 

transporto laivų. Tuo reikalu 
niekas nieko neskelbia, nors Li
bija smarkiai, protestuoja dėl su
stabdymų tarptautiniuose van
denyse.

Vyskupas nesilaiko 
Bažnyčios nutarimų

VATIKANAS.
rugpjūčio 27 rimtai įspėjo buvu
sį Prancūzijos vyskupą Marcei 
Lefebre, kuris nesiskaito su po
piežiumi ir su 1962-65 m. antro
sios Vatikano ekumeninės tary
bos nutarimais, pakeisti mišiose 
lotynų kalbą prigimtomis tautų 
kalbomis. Jis ir toliau ignoruo
damas ir .nesiskaitydamas su po
piežiaus. RpyĮĮą-. A7I-^spėjančiais, 
laiškais, kurte reikalavo neįsi
velti i Bažnyčios ginčą ir pasi
duoti šventajam Sostui kol dar
nevėlu, laikė mišias lotynų kai- ‘ Pajurl
ba. ir iš kitų reikalavo to paties.

Š. m. birželio 24 d. popiežius 
Povilas VI atėmė vyskupui Le- 
febre teisę laikyti mišias ir su
spendavo nuo kitų bažnytinių pa
reigų. Vysk. Lefebre nesiskai- Krikščionių politikai aiškiai 
to su Vatikano parėdymais ir sa]{0^ jje nesuinteresuoti nu- 
toliau vykdo bažnytines pareigas įraukti kovų keliom valandom 
savo nuožiūra. ar kelioms dienoms. Jiems rūpi

Vysk. Lefebre atlaikė mišias rasti taiką visam kraštui. Jeigu 
lotynų kalba Lille miesto baž- taikos klausimu negalima susi- 
nyčioje, Prancūzijoje, rugpiūčio tarti, tai krikščionys, daugiau-

sako, kad jie nesuinteresuoti nu-

ar kelioms dienoms. Jiems rūpi

d. zsia nukentėję pilietinio karo me
tu. yra pasiryžę ir toliau ken
tėti, kol arabų grupės sutiks tar
tis dėl taikos visam kraštui.

Arabų valstybės turi sudariu
sios vadinamą “taikos komite
tą” ir turi kelis batalijonus savo 
karių Libane, bet taikos tos gru
pės nepajėgia įgyvendinti. Li
bane yra daug įvairių karo jėgų, 
bet pačios galingiausios yra Si
rijos karo jėgos. Arabų komite
tas įsitikino.' kad jie nieko ne
pajėgs padaryti, ko! Sirija ne
atšauks savo kariuomenės, o Si
rija visai neskuba tokio įsaky
mo duoti. Sirijos prezidentas, 
siųsdamas karius į Libaną, įsa- ■ 
kė nuginkluoti svetimas jėgas.. 
Jis turėjo galvoje palestiniečius. 
Iki šio meto Sirijos kariai kirto 
skaudžiausius smūgius palesti
niečiams, o dabar palestiniečius 
muša falangistai. Jie išmušti 
iš Tai Zataar srities, neprieina 
prie aerodromo, o dabar jie jau 
supami pietiniame Beiruto prie
miestyje. Pasirodo, kad didokas 
skaičius Libano kariuomenės ko
voja su falangistais. Sirijos ka
riuomenė neleidžia palestiniečių 
prie Izraelio rubežiaus, todėl ten 
ramu. Atrodo, kad Libane nebus 
taikos, kol nedaug nuginkluoti 
visi palestiniečiai. Jie nenori ati
duoti ginklų Sirijai ir palesti
niečiams. jie jau nesitiki lai
mėti.

Anglai pametė 
temperamentą

LONDONAS. — Pusantro mė
nesio užsitęsusi Anglijoje stipri 
sausra išdžiovino visa Britani
jos kontinentą ir net pakeitė bri
tų temperamenta. Paprastai 
skaitoma, jog britai yra šalta- 
kraujai ir santūrūs, bet rugpiū
čio 27 jie neišlaikė šalto charak
terio ypatybių: keliems van
dens lašams iškritus, jie išbė
gę į gatvę šaukė, rankomis plo
jo ir džiaugėsi kaip maži vaikai.

Tą dieną Londone lietaus te- 
iškrito vos 0.039 colio. Oro tar
nyba nenumato, kad artimoje 
ateityje būtų žymesnių oro na- 
keitimų. Kitaip -sakant, sausra 
ir toliau tęsis.

tinga.

Pasak daktarų, faktas yra, 
kad mes negalime sakyti, jog jie 
mirė legionierių liga, kadangi 
mes n ežinome, kad toji liga yra. 
ąr, gal būt. iš rišo kita-liga, ku
rios nepažįstame ir kuria jie ir 
taip susirgo. ■ ■■ ■

Paskutinieji du asmenys mi
rė katalikų eucharistinio kon
greso dalyviai, kurių tik vienas

“Prasilaužimas 
genetikos moksle 
CAMBRIDGE, Mas. — Mas

sachusetts Technologijos Ins
tituto mokslininkai paskelbė, 
kad jiems? pasisekė pagaminti 
dirbtiną genę, tai yra pagrin
dinį paveldėjimo vienetą, ku-llankėsi hotelyįe, kuriame buvo 
ri įsodintai gyvą celę (ląstelę) ĮSUVažiavę legionieriai.

mero Daley namų. Ją nušovė i “veikia” kaip tikras gyvas mo- 
Larry G. Nicholsonas, kurį pri-j delis. Tas pasisekimas moksli- 
siekusiųjų teismas rado kaltu.

Kriminalinio teismo teisėjas 
panaikino jam skirtą užstatą, 
pasodino jį į kalėjimą ir paskyrė

Kaltas nušovęs t 
mergaitę

Patricija Kirby, 451 W. 43 St., 
balandžio 11 1972 m. buvo nu
šauta važiuojant jai su draugais 
automobiliu, vos 100 pėd’ų tuo

pasooino J| j Kalėjimą ir pasKjrre mo pasietu laureatas.
> bybs nAgribėjiTpo dieną rugsėjo Har Gobind Khorana tyrimus!
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Retai pasitaikąs supuolimas

MICHIGAN CITY. Ind. — Va
žiuodamas U, S. plentu 20 j In
dianos Valstybinį kalėjimą, kur 
jis yra kalėjimo sargas, I^onard 
Dumbowski sustojo paimti pa
vėžinti nykštį rodantį žmogų ir 
nustebo, kad yra paėmęs iš to 
kalėjimo pabėgusi kalini, kurs 
begrįžtąs savo noru j kalėjimą.

’ WASHINGTON AS. — Amen-
ninku biologų- vadinamas “vie kos senatas, 78 balsais prieš 5, 
nu didžiųjų prasilaužimų- ge- paskyrė Amerikos aukštųjų mo- 
netikos studijose”. To pasiseki- kyklų reikalams 35 bil. dol. Pa-1 nubaustas visam amžiui kalėti 
mo pasiekti Nobelio laureatas iškirti 35 bil. dol. turės būti ati- už žmogžudystę. Dumbowski sa- 

• duoti mokykloms dalimis per 6 vo, pasažiėrių nuvežė ne tik iki, 
.metų laikotarpį.tęsė per 9 mėtos,

- į

bet j petį kaišė j imą.



dos.buvo pavogtos keturiom r
I žvakidės. Taj buvo nepatehkin 

tų menininkų kerštas, nes tik
; įię tą dieną slampinėjo po ka-

Rjigpiūčio iuėn. huvo atvykęs 
Bugienio pavaduotojas ir įsa
kė'sekančią dieną nuvežti į1 
Uteną parapines knygas, paja
mų ir išlaidų, visą dokumentą-1

Tęsinys pirmomis dienomis buvo pra-
. . . actas lieti pamatas^ Du darbi-r«sms j'nepalus ka im-j *. . . . . . •! miiKai atsivežu elektrinę cemen sena^ uiaeiis uainas. KeikejoĮ .. , .. ...A. . - » i to maisviusę, tačiau skunoikmJa iiUpi<Kti ir parvežti. Pakarto , * . 7. .. ... . ,. .v i- darbavosi. Atvažiavo milįcinmbilai buvo kreiptasi 1 Uraudi-i, . i —, * ; kas, kuris grasino kalėjimu

1110 inspekcija, kau lauragnu ' • riiar j * *;uz uiaisvtuvus ^vogimą”. 4parapijai būni isinoKulas draui . • . . i - I
UUHO uuvgHUHias uz sudegusiąI,lcla Iuals>tuvv buvo nenaudo, per tris menesius buvo pas-; 

įjaiua ir numesta prie kiaulių j tatytas namas bažnyčiai įreng 
lenuos. |f£ Privatūs elektrikai pravedė

Baigiant lieti bažnyj^os ru- 
oį dalyvavo keliolika vyrų. Bu 
\u gauta žinia, kad pasiųstas 
skundas į rajonų, jog daug 
darbininkų darbuojasi prie 
statybos. Atvažiavęs Labanaus
kas rado prie statybos medžio 
meistrų ir du senelius. Jis griež 
tai uždraudė imti darbininkus 
į statybų. Jei nori darbingi ko-

ir Knuiiis statybos 
tačiau L Ienos raj. 

Draummo inspekcija vis ^tylė
jo. i^mvo parašytas pareiški
mas 1 niaiisų ministerijai, dėl 
draudimo išmokėjimo, kurios 
negalę L ienos finansų skyrius 
perlvi^a bažnyčiai be ministe- 
iijus žymios. Finansų minisleri 
ja raom pranešė, kad iaj raju

mo v ų reikalas. įvykusia-!
.jono vadovų pasitarime; lukieėiai padėti, tai jie ‘gali
nularta, kad uraudimo dirbti tik sekmadieniais/Bet

kįj n<AAtiui

1 SIU! IJLU AilS.

no x
me i

suma rb. už sudegusią? sekmadieniais statyboje niekas 
\Ją reikia sunaudoti ke-j nedirbo.
iut\ bai. i ai p baigusi ilgos! . . . . ., , -r • Architektas buvo įpareigo-uos uul draudimo išmo-j , .... t .,., . . tas priziurcti statvbos darbus,ir vėl komunistai p asiro- L- ± x . >•- r> •.... . i bet nu karto nepasirodė. Rajoae ncsiskaiia ne tik su tikin-i .... . £ . v T ..... . . . , \ .v tuo valdžia jam tai uždraudė,ciaisiais, bet ir su savo istatv-U.. x . x ..z ~ J A įsus matavimus turėjo atlikti

f tas namas bažnyčiai įreng 
. ti. Privatūs elektrikai pravedė

- bažnyčioje elektros laidus. Pra 
sidėjo kelionės, kultos truko < 
pusantro mėnesio, kol buvo 
gautas leidimas atvesti ir pri
jungti elektrą. Atrodo, kad ra-t-* 
jono vadovai jautė didį malo-- 
nunią darydami visokiausius, 
kokius tik sugalvojo, trukdy-1 
mus tikintiesiems. Ypatingai 
įkyrėjo priešgaisrinės apsau
gos įstaigos smulkmeniškos 
priekabės. i i.

r ■’ . / 1Šv. Rožančiaus atlaidų išva-r 
karėse, spalio 11 d. įvyko baž- ' . 
nyčiosipašventinimas. Tai atli 
ko L'te'nos dekanas. į šventę su 
sirinko apie 400 žmonių. Tikin. _ 
čiųjų nuotaika buvo tikrai T 
šventiška, nepaprasta-supran-

yiHi tania lik tiems, kurie dvejus. .. 
melus kentėjo įvairias gaisro

A. Lembergas" pranešime iš j __ , _ __i _
Europos “Tėviškės Žiburių” Nr. atžvilgiu jokių pri^iškų'jausmų 
32-33 “Ypač jautrus tautinis, . ž •
t -i ' • «< ’ 'V’*-' ’ __ - " - .

^.- r,
■ r.H.iforfr.-,*;

• valstijoje, Valley Stream gyventoja Har
riet Blank atvežė į parodą mažą lovikę su visais senovės 
įrengimais, paklodėmis ir antklodėmis. Ji tvirtina, kad 

> si pavyzdine lova dabar kainuojanti $125.00. Jei kas At
sakyty tokią lovą su pagalvėmis ir paklodėmis, tai kai- 
nuoty dar brangiau. Ji domisi senienomis ir turi surin- 
kusi jy didoką kiekj.

---**• — T— -

maiS" ‘ ! klebonas su meistru Meisras bu{
l z namą Priepalos kaime vo 70 m., jam padėjo taip pati 

(17 m. ilgio, 6.17 m. pločio) rei senukai pensininkai. Tik šeš-i 
kt jo sumokėti 2.000 rb. ; tadieniais vakare ateidavo jau 

Bmaadžio 7 d. rajono vado-jnesnių talkininkų vyrų ir mo-1 
vai išskyrė prie Tauragnų ka-j terų. • -* j
piuių 20 r. sklypą perkeltam 
namui — bažnyčiai patatyti. 
įvairus trukdymai buvo daromi 
ir tojau. Tik už šešių savaičių u , . , - ,. . , . . *• - ■ Tbuvo gauta iš architekto štai: lanke® pa-; gaisiais, „es neteko kęsti vasa.WSjMW

A . i reignnai ir ■ - - - ■
tynos aoKumentacija. nes rei-j ? n v . . .. | pne baznvcios
Ksjo gauti parašus is penkių]: ~ :
i >/;<•! -4 u.

pasėkas ir rajono valdžios rep 
resijas. Kapų koplyčioje būda- 

, vo neįsivaizduojamas .vargas, 
. nes koplyčioje galėjo tilpti tik 
kelios dešimtys žmonių. Būda 

Po kelių savaičių rajoną pa! Vo negalima net rankų paju-

. Iš A. Lemberg© pranešimo iš Europos

name jis niekur .nepatyrė savo

Tautinis klausimas

Kelionės įspūdžiai tarp laiko ir erdvės

KAZYS KARUŽA
f

žiūriu, eina būrys jaunimo prastai apsfrepges, lyg 
būtų Hollywood© hipiai Viena šaukia valkata šlykščiai 
jauna mergina, paleidusi gerklę. Rėkia užsidėjusi ant pe^ 
čių kuprinę muitininkams: .. c .

Žiūrėkite. Žiūrėkite. Aš vežu narkotikus, narkoti
kus, o muitininkai tyli rimtai nusiteikę, bet jos nesulai- ‘ 
ko. Taip, ji nušvilpė rėkdama į laivų. .. Vaizdas tikrai 
šlykštus, p ypač nekoks žiūrint iŠ šalies, bet nesuvaldyti ‘ 

mo^kuris visūomet nori pasirodyti viešai ir tyčio- * 
tis ž valstybės pareigūnų — policijos ir t. t. Jų ten ėjo 
geras būrys į laivų nerimaudamos. Merginos draskėsi, 
rėkė, šaukė kaip laukinės moterys, tartum tarzano ieš
kotų Amazonės džiunglėse užmiro-jaunuolės, jog Euro
pa tūkstančius metu skleidė kultūros šviesų^

Laive ta pati procedūra ir kontrole. Laivas‘ramiai 
plaukė per. Lamanšo kanalų. Jūra rami, nors miegoms 
Išeinu pavakary ant denio, gražu, šilta, dangus šviesiai 
skaistus, žydras, jaunimas mylisi..... vfeų akįvųizdoję bu- 
čiuojasL Galvoju ir aš savo taiku, buvau jaunas; ir-jud
rus... Nieko aplinkui nesimato. Grįžtu atgal Į laivų. 
Atsisėdu ir-rymau prie lango. Visi keleiviai 'siismigę 
minkštose kedėse. Vienas antras jaunesnis bėgioja kori
doriais/sustoja prie bufeto ir geria kavų, alų. Šį kartų 
du kartus ilgesnė kelionė laivu negu važiuojant iš Cal- 
lais uosto į Dover. z ? - J

įi

burių juros veidrody ir krante, tai buvo žemyno miestas.

greit. Nakties męty aį^^bėjau iš jaivo į traūkįnlj kad 
net pamiršau pažiūrėti uosto pa\fadmimo. Vėlimų pažiū
rėjau į/žemėlapį:’ tartBolognė ūbsfiis. -aip~: nūpyškėjaū . 
link Paryžiaus, kurį pasiekiau, paryčiu 7 valandų;

Išlipu iš traukinio. Paryžius neramus audringas ir- 
lietus. Čia skubiai sušimeciauTr požeminiu traukiniu nū- 
dundėjau į pietinę dalį Paryžiaus, kur jau laukę trauki
nys į Lurdų. Stotyje turejau vienų valandų, ’tucf ^^ftis- 
ėjau pasidairyti iš stoties i laukų, kur pylė smarkus-’jie^

a KJ 11C ČL111U a 11U L IdllhŲ DUJU- . O

siekė skundas — bažnyčios stafdinti —- tokia spūstis. Koplyčio priverstas ^Vakarus
' ~ 1 ■ save laikė ta-J

r.- • gos g^gpoio p
£----------- -- -----r _ , UV.7 J ./i . i < 2

-tikrino kas dirba; ros saulės kaitros , arba . ..lietų Grigorenkos ;/sūmK Andriejus, j 
ios statybos. Visą ■ lauke, o žiemos metu .šaltį ir dar nętuxĮs^30 pietų, jš profe-■ 

ūaiką rasdavo dirbančius kelis! darganas. Per tisus tuos-dve. si.jos - gėrius.- Sekdamas] 
.‘‘°! senukus, kuriuos buvo neįma- jus metus su viršum žmones į tevo T>ayy®ižro;^S^Veikhai isij 

mo- pamaldas rinkosi labai skaitlin 
gai- .h.

yboję dirba jauni vyrai. PoĮje esantys vietų Sąjungoje šiuo-Tnetu esąs 
ypač aštrus taurinis klausimas. 
ŠiojeTšrityje pastebima ir dau
giausia žmogaus teisių pažeidi
nėjimo. Iki šiol neatitaisytos di
džiulės skriaudos, padarytas ki
tų tautybių žmonėms, kurie taip
gi yra tos pačios sistemos aukos. 
Kitas pavyzdys — Rytprūsiai. 
Daugelį čio atvūiojo^-pagunčįa 
gauti pasą ar kompensaciją. Ta
čiau- ateiviai nelaiko šios , srities 
Rusija. Jie čia. jaučiasi tarsi 
atostogauti atvykę, r-

Kaip planingai vykdomas ru
sinimas žmonių" perkeldinėji-j 

vtataiTpSTS J™™!“’ “S, 
ir -Vidurio-Azijos kraštuose. Prie 
varlinio gyventojų perkeldinimo 
išdavoje dar labiau sutiprėja 
priešiški tautiniai jausmai. Ta
čiau pasitaiko atvejų, kai atvykėj- 
liai suranda bendrą kalbą su vie
tiniais.' Bendra žmonių nepasi
tenkinimas sistema pastaraisiais 
laikais sukėlė naujus -žmogaus 
teisių .gynimo ir demokratinių 
pobūdžio sąjūdžius Sov. Sąjun
gos viduje. 1 ",

kurios vis delsė, sieiigj
i likti rajono valdžiai, j
" Į noina nei barti, nei apdėti
pasamdytas trak toris-! kesciais.

•ihii statybas aikštelei.j šiferis, medžio plokštės sie-
ktoristui nebaigus dan-Į noms ir luboms, grindims len-

tėvo pavyzdžiu, veikliai įsi 
jungė ą Sov. Sąjungoje plintan
tį ’žmogaus t eibių sąjūdį. Val
džia jam negalėjo dovanoti už 

1969 m. spalio 12 d. "vyko tai/ kad. jis paruošė ir užsienin 
l,o. buvo uždrausta naudoli ko: tos buvo gautos ir parsivežtos! S'. Rožančiaus atlaidai naujo persite ^mrajtinį rinktnj 

ir teko Ivain/iš Rvgos. • Baigiant bažnvėiosl i e-bažnyčioj e. žmonis priplū- apstato disrde^AnatolųaBS i
, slalvb, iš kažkur atsirado va- do «P>* 2-500' »«><>*>

i leido pakviesti tik dii kurii- buvo-atleistas: is^rboy .yie-
ffl- akmenis ir siūlė papuošti bažnvėi,. Kai'^ *>“™
Bet vėlais va-ijo paslauga nebuvo ’ priimta,! įtalpinti vtsų tikiu-

1 , čiuiu • ELTA emigruok, arba atsidursi psi-
sunkveži-menininkai išėjo nepatenkinti chtatriUję-Hgoninėje.^Rinktisr

is. Birželio Tą pačią dieną iš kapu koply-J (Patinga) aišku, nebuvo ko. Su ypatingu
~ . -------------- --- . psichiatrinių ligoninių_ sąlygo-

__ .. mis Andrius-buvo gerai su- 
. įly ti srpažinęs, lankydamas jose kelė-

Psichiatriniai kalėjimai

Bfivo

ISJ 
k <3 
m i

juvo sunki problema su į sarojantys mokinukai. Jie pa-, 
irtu atvi 
ų narna, 
atsistiktiniai f 
įvežė akmenis.

:* -į>' - -X’ 'A-' .-Į
tus. Ten klimatas žiaurus ir mums k 
įprastas, o gal mano tokia laimė ! '

. Emu'ir sėdu į traukinį, kuris po 20 min. pajudėjo 
link pietų Prancūzijos. Prancūzijos pietų teritorija, žy-' 
miąi aukščiau stovi nuo jūros paviršiaus negu rytinė ir .. 
šiaurinė dalyje. VišuT miškai,' slėniai, kalvos. Daugu
mas slėnių, pakilimu apsodinta vynuogių želmenimis — z 
plantacijomis. Matės ir dirbamos žemės, bet ji nėra ,

- ‘H
e .

*4
 t *

&
 Y

*'■
■ •

-

/Lankydamas tėvą •-H5ernia- 
'. chovske Tr Leningrade,- Andrie
jus Grigorenka tik- iš pasimaty
mų kambario susidarė vaizdą, 
kaip atrodo tos ypatingos psi
chiatrinės ligoninės, kurios daž- 

:-‘ niausiąi veikia buvusių - -kalėji-

X lo* of reopic don’t
k k

because they think it 
takes them 10 vears
.

i; The o M sreen Bond

want bo use that money r 
right away, there’s 
a 10-ycar extension 
privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds 
mature at just the right-. 
age for you. •• - / ' ■

St» -
y? s ... .

mu. patalpose. Pavyzdžiui, čer- 
; niachovske — buvusiame .sun-

kiųjų darbų kalėjimo, Leningra- 
de — buvusiame moterų kalėji- 

; me. Černiachovskio psichiatri
nėje ligoninėje buvo laikoma ir 

T. • lietuvių politinių kaliniais ku- 
. x ; ■. rių A. .Gfigorenkai buvo Žinoma 

tik studento Petro Cidziko pa- 
. varde. Jis pažįstą Lietuvą, yra

buvojęs Vilniuje, Kaune ir kitur,- 
turi simpatijų šiam kraštui, ku-

Demokratinio sąjūdžio Sov. 
Sąjungoje A. Grigorenka nelaiko 
tautiniu, nors įvairūs tautiniai- 
patriotiniai judėjimai su juo ar
timai siejasi. Tai liudija ir ru
siškosios “Einamųjų Įvykių Kro
nikos.” turinys. Tautiniai sąjū
džiai reiškiasi daugelyje respu
blikų ir tolydžio stiprėja.

• Moderni patarlė: sėdėdamas 
prie -TV. neišgirsti laimę bel
džiantis.

karas. Nelengva buvo praeiti slėnius, upes, miškus, kal
nus amerikiečių, anglų kariuomenei, kurie "kovoje prieš 
vokiečių armijų iš vakarų;į rytus. Įstorijaybyloja, jog; 

[Čia nemanai .krito karių iš abieju pūsjų<uKidr tu beke
liausi, visur rasi aplaistytas kanų krauju' vietas,- nes vi-/ 
sos tautos nuo amžių kamauja —dėl tautos laisvės ir 5 
šiandien kovoja. Q ypač Prancūzija šū Vokietija. Pa? A 
saulis nėra ramus. Ir šiandien riėna < didžiulės tautos 
brutaliu, žiauriu keliu užgrobia svetimų silpnesnių-ma- 
žęsnių valstybių teritorijas. Nekaltai išžudo žmones, o 
savais kraštų kolonizuoja. Ir tos tragedijos kartojasi nuo 
senų laikų iki šių dienų... " :

Traukinys vis nešaši pro sodybas, miškus ir kalnų 
tunelius7 ir taip vis kilo aukštyn prie Pirėnų kalnui Gal- ' 
voju, važiuoju vienas kaip pirštas pirmos klasės .Vago
nuose ir vis man peršasi mintis į galvą,-'koks<tvelnias” 
neša mane po nežinomus kraštus. Tai pasidariau tikras ' 
klojoklis. Bet raminu save. Nenusimenu.- Aš nuo jaūnys-' 
t ės esu optimistas, amžinai giūmiausi su gyvenimu dėl '' 
geresnės ateities ir dabar sU Dievo pagalba nežūsiu sa- \. 
vo-šioje didelėje kelionėje. Juk grįžtu į Europą, ..kuria 
su savo šeima palikau žaizdose, gruvėsiuose, karo aud-

than 6 yea rs.

Bonds are so popular 
nowadays. They’re 
simple to buy, and one 
of the surest ways to 
build a nest egg for 
something (or someone) 
special.

Bonds matare in less* than ra ywi

Maturity at 5 years, 
10 mo^+hg. Tf von dnn’t

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best wty to

see us for 
financing.

AT OUR LOW RATES
with repayment 

to FIT your income

CERTIFtCATEf 

EARN UP TO - I ■■■insured___

Mutual FedeST 
Savings and Loan

2212 ĮYEST CEXMAK ROAD CHKAGQILUNOB 60608 

Prtdl Kmax4csxa^ PnMai Humet VZrftal* 7*7747

HDURSi Jtoa.ToeJTU9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
——— —win .iii  ...........................—----------------------- -—- -iii am—■■■»!—i įBaTmi^

keliauti, nes Vakarų pasaulis laisvas keliauti, ten, kur j. 
nori. Tik žiaurių vergijų praktikuoja Savietija^ Ta proga 
naudojuosi ir keliauju, o keliausiu ir ateity, jeigu duos 
Dievas gerų sveikatų. ‘ . g

Taip traukinys švilpia toliau per kaimus h miestus, 
kur gyvena pramonės darbininkai. Daug kur matęsi nab- 
ji namai, aukšti apartmentai, dangoraižiai, liet keista jų 
balkonai apkarstyti džiovinamais baltiniais, kas krinta" 
į akį pravažiuojantiems turistams. Prancūzų“ .traukiniai 
važiuoją greit, gal virš 100 kilometrų per valandų; Taip 
artėja traukinys prie savo kelionės sustojimo ir netrukus 
įlėkė į stiklinę geležinkelio stotį, kur pasipylė pilnas pęr- - 
ronas žmonių. - < 4

Traukiniu pasiekiau -gelež. stotį Lurdųs 1975 m. bjr. 
'žeįio 18 d? 4 vai. po pietų, trečiadienį. Paėmiau taxi, tai- ’ ; 
ris nuvežė mane į Grand Hotel “Modern”. Sumokėjau so- 

jferiui 8 frankus ($2). Išnuomavau kambarį už 50 fran
kų ($12.50) .v Gražus,, erdvus* antrame ankšte kambarys.

(Bus daugiau) v

;. . VISI BIZNIERIAI =“-J 
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DR. BOBELIS PRAŠĖ PREZIDENTĄ
ATVYKTI Į ŠOKIŲ ŠVENTŲ

'r Kalbėjosi su Derwinskiu, patardamas
ų, 5 * . •

atlydėti prezidentę ir jo šeimų
Kongresmanas Edward Der- teto pirmininkas G. Meirorics 

winski, kuris palaiko labai gląu! komiteto posėdyje išreiškė pa- 
džiusiryšius su Baltaisiais Rū-j dėką Edvardui Šumanui, ryšių 
mas, telefonu kreipėsi į Alto1 su JAV valdžios įstaigomis di- 
pirmininką dr.4u Bobelį, ap far i.relc tori ui, kuris daugelį kartų 
damas-prezidento arijo šeimos; kontaktavo senatoriuj kong- 
narių dalyvavimą lietuvių šo-Į resnianus, Valstybės departa-
kių šventėje Chicągoje. Dr. KJ mento ir kitų valdžios įstaigų į/ 
Bobelis tą ifeikalą nušvietė ffei pareigūnus, juos inform uodą- > 
giamai, prašydamas kongres-j mas apie iškylančius svarbiuo 
maną Derwinskj patarpinin- sius Baltijos valstybių i<eika-
kauti, kad lietuviai susilauktų kis, o dabar iš tų pareigų pasi- Dr. Kazys Bobelis- 
prezidento, jo šeimos narių. traukia. įvertindamas Edv. Šų v

mano veiklą, jam išreiškė ypa perteikė lietuvių pagęidavi- 
tingą padėką ir Amerikos Liejmus. Užsienio reikalų formu- 
turių Tarybos atstovas tam.eį lavimas respublikonų platfor- 
komitete dr. Jonas Genys. Ko- ■ moję sudaryta^ teigiamas.

Respublikonų Tariijjr ir to
liau pasiryžusi- padėti laisvės 

‘ siekiančioms tautoms.. Pabrė
žiama kiekvieno kjiaStb^teisė 
spręsti savo likimą. Pasisako
ma prieš žmonių teisiu laužy
mą. Primenant Helsinkio susi
tarimus, pabrėžiarhas iteika- 
las,; kad jų risi pasirašiusieji 
turi laikytis, t.a užuomina pa
sisakant prieš Sovietų Sąjun
gos vykdomą žmonių ir tautų 
teisių laužymą.

Kansas City suvažiavime taip 
pat dalyvavo dr. J. Genys, kaip 
Maryland delegacijos antriniu 
kas, ir. A. 
Michigąno 
ninkąs. Dr. K. Bobelis turėjo 
priogos ten 
aptarti su senatoriumi Char
les Percy ir su. kongresmanu 
Edv. Derwinskiu.,.. Lietuviai 
džiaugiasi, kad visi’ pagrindi
niai jų, pageidavimai rado at
garsį respublikonų, platformo
je. ' '• ;i <

Pasveikino kandidatą 
į prezidentus -

Amerikos Lietuvių Taryba 
pasiuntė sveikinimo raštus res 
publikonų. nominuotiems kan 
ditatams į Baltuosius Rūmus: 
prez. Generald R. Ford ir kandi 
datui į viceprezidėntus Robert 
Dole. Pažymėtina, kad kandi 
datas į viceprezidentus Robert 
Dole 1972 m. Ghicagbje daly
vavo/Vasario 16 minėjime, pa
sakė kalbą, yra su Lietuvos 
reikalais gerai susipažinęs ir 
turi gerų pažįstamų, lietuvių 
tarpe.' '

Kiek anksčiau Amerikos Lie
tuvių Tarybos vardu buvo pas 
veikintas demokratų kandida
tas į prezidentus. Jimmy Care 
ter ir į viceprezidentus sen. 
Walter F, Mondale (iš Mnn.)'

Lietuvių politinės akcijos 
svarstybos _

Lietuvos Vyčių seime rugp. 
28 d. įvyks lietuvių politinės! 
akcijos svarstybos. Jose daly-

Mirė Alios narys

■ Zigmas Pėękus, Arfierikos 
Lietuvių Tarybos’ narys, atsto
vas Lietuvos Atgimimo Sąjūdį, 
mirė rugpjūčio 20 d? Gyvena 
Clevelande. Palaidotas Lietu
vių šv. Kazimiero kapinėse 
Chicągoje. Su nusipelniusiu vi 
suomenininku velioniu ‘ Ame- 
rikos Lietuvių Tarybos vardu 
Petkaus koplyčioje atsisveikin 
damas kalbą pasakė kun. Adol 
f as Stašys, Altos sekretorius. .

įvertino Edu. Šumano veiklą

Jungtinio pabaltiečių koriii-

niiteto būštihė yra Washingto- 
ne, D. C.

Lietuvos reikalai respublikonų 
platformoje : a

< ■ . i' . ■
Į respublikonų rinkiminės 

platformos planuotojų posė
džius Kansas Citv mieste buvo 
nuvykęs Amerikos Lietuvių Ta 
rybos pirknininkas dr. Kazys 
Bobelis drauge su Amer. Liet. 
Tarybos nariu Jonu Taliandžiu. 
Dr. K. Bobelis raštu ir žodžiu

NAUJIENŲ
. - . . . - < -

RUDENS
■/>

PIKNIKAS

IW

Rugsėjo 12 d.
POLONIA GROVE

4604 ARCHER AVE. (prie 4 6-to s gatvės)

Visi lietuviai maloniai kviečiami į “N.” pikniką

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N«o|l«n«M galime gauti puikią knygą, kurio* papuoš bat kokie 

knygų spinta ar lantyna.
. Alaksandns Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jauną dieną 

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

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
ir laiko įvyktų Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Karys. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 
šiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš.

Pro*. Vacį. Blrfilka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psl- įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais

I ____
’ . Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu

stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.
P. KosiOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 

partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.
Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

170 psL ........ ...... ... :------------------------------------------- - -------
M. Gwlallt, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

puriaplal. ------------------------------------------- ----------------—
~ Knygaa užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidotas.

NAUJIENOS,- .; .
* ■ / • - - ■ ’ f*

1T89 S. Halsted St, CNca<o, Dh 60608. — TeL HA 1-6100

. Gra

t*i« vtrielUda______________________ -..a....---------- M-M-
H«nrik»t Tome® — LIETUVIiKASIS PAMARYS.

$3.00

vauja Amerikos Lietuvių Ta-j 
rytos pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis, km- jo tema: “Lietu-! 
vos laisvi.tintas Amerikos už-i 
sienio politikos šviesoje”. Iš
kels, kas buvo praeityje daro- 
ii)a ir painformuos apie atei
ties veiklos planus. Švaistyto
se laip pat dalyvauja Ohio ko 
ngremijantis Waylan<Į, kuris iš 
dėstys JAV vyriausybės nusis 
tatymą Lietuvos atžvilgiu ir 
išryškiOSj kokia Amerikos lie
tuvių veikla būtų veiksmingiau 
šia beįstengiant susilaukti pa- ley Falk,, Mass., kurio mirtis 
geidaujam i rezultatų iš JAVlFort Dix, N. J., visoje Ameri- 
\yriaus.yLi s. Vyčių seimas pra koje iššaukė viešosios s 
sidėjįą. rugp. 26 baigsis rugp.jtos embroglio (painiavą)

1

Zaparackąs, kaip 
delegacijos antri-

Lietuvos reikalus

Vieno kareivio mirtis atkreipė pradėta įtarti, kad A>Victoria, 
medikų dėmesį į naują virusų tais metais -eventualiai numari- 

rūšį ,nusi iki pavasario 21MĄM) ame-
Irikiečių, [>asidarys 'Jungtinėms 
Valstybėms problema.

Daktaro Goldfieldo laborato-

Kai bus pradėta rašyti kiau
lių “flu” 197(1 metų krizės isto
rija, ’ pagarsės dvi — daktaro, 
Martin Goldfield ir eilinio Da- riia Trentone susekė ir nusta- 
vid Lewis pavardės. , Goldfield itė- kad A/Victoria randasl New 
vra vyr. epidemiologas (lakta-Perst'-V Poluose Millville ir 
ras New Jersey sveikatos de-iVineland miesteliuose, bet nie- 
partmehte, o Lewis- buvo 19 kas nemanė, kad?rąndasi toliau 
metų amžiaus rekrutas iš Ash-piaurėje, hort D** apylinkėje.

_ .)» rašo
ilgame straipsnyje Sun-Times 
Biuro bendradarbis William 
Hines. . ..

Pasak naujausią mitą, eilinio 
kario Lewis mirtis nuo kiaulių 
slogos išjudino visas Medicinos 
detektyvų pastangas, kurios bai 
gėsi Dr. Goldfieldo straipsniu, 
“viruso žudiko”, pavadinto “kil 
ler virus A (New Jersey) 76”.

Dr. Goldfield jau buvo suse
kęs naujo viruso pėdsakus, kai 

tą kraštą 50 m. sukaktį. Ruo- Lewis susirgo ir buvo pasiruo- 
šiamos specialios iškilmės rugįšęs savo radinį aiškiai identifi- 
sėjb 12 3. Tam sudarytas Lie
tuvių imigracijos Brazilijon 50 
m. sukakties, minėjimo komi
tetas,, kurio vadovybė kreipėsi 
į Amerikos Lietuvių Tarybą, 
kad atsiųstų ta proga Brazili
jos prezidentui gen. Ernesto 
Geisel sveikinimo raštą, kuris 
bus prijungtas prie Brazilijos 
lietuvių jam įteikiamo memo
randumo. Altą tokį sveikinimą 
išsiutė. ?

’ Rašo s tiuli ją apie lietuvius

Dr. David M. Crowe rašo stu 
diją apie Lietuvos gyvenimo at 
garsius išeivijos spaudoje. Pra 
šydiamąs tai studijai, medžia
gos, kreipėsi j Altos įstaigos 
žmones.
jama ir jam medžiagos parū-1 dėjusi 1975 metais Naujoje Gvi 
pinama.

šaukiama

Amerikos lietuvių Tarybos 
i konferencija 

rudenį bus
Amerikos Lietuvių konferen
cija -Chicągoje. Vieta ir laikas 
bus pranešta vėliau.

Raitas Brazdijos prezidentui

Brazilijos lietuviai šiemet 
švenčia lietuvių-imigracijos į

DETROITAS VALOSI 
NUO KRIMINALISTŲ

DETROITAS. - Michigano 
gubernatorius William (i. Mil
liken paskyrė valstijos po
licininkų, kurie dienų-naklį 

Ipet 21 valandas pradėjo be 
perti aukos patruliuoti miesto 
(>J mylios laisvu kelių (free
way) sistemą, "‘Detroito pilie
čiai ir svečiai turi leisę į sau
gumų keliaujant”, užtikrino 

! gubernatorius atsakydamas į 
Raudonojo Kryžiaus, šoferių, 
ir auto darbininkų unijų ir mo 
turistų skundus dėl užpuoli
mų, apiplėšimų ir kitokių pik- 
tadarvbiu miesto vieškeliuose.

Wayne apskrities komisio- 
nierių taryba paskyrė $243,- 
000 lėšų naujiems teisėjams, 
referentams, prosekutoriams 

’ir kitokiems Jauniklių Teismo 
tarnautojams samdyti. General 
prokuroras Frank Kelley pa
sakė apie sumanymą gatvių 
kriminalistus ir jaunus palai
dūnus kaip bausmės dalį va
ryti i darbus miesto gatvėms 
valyti. -' .

Miesto policijos pareigūnai 
tvirtina, kad kriminalas gatvė 
se pradeda mažėti ir taika bei 
ramybė pastebimai grįžta.

Paimti iš kareivių gerklių pa
vyzdžiai nusiųsti j Armijos la
boratoriją Fort Meade, pada
rius analizę parodė tik papras
tąjį šaltį (slogas) sukeliantį adė 
novirus 21 virusą.

Dr. Goldfield, savo ruožu ieš
kojo flu (influenzos) sukėlėjų 
ir juos rado. Flu virusus užau^ 
ginant apvaisintame vištos kiau 
šinyje. Jei Dr. Goldfieldo labo
ratorija A'ietoje vištos kiauši
nio būtų pavartojusi beždžionės 
inkstą, “kiaulių flu virusas ne
būtų atrastas”.

Kaip prasidėjo kareivio Le
wis Iga ?. < - • j ;

Vaasrio 3 dienos rytą karei
vis David Lewis atsikėlė karš
čiuodamas ir bendrai blogai be- 
sijausdamas. šimto laipsnių 
temperatūra rodė, kad turi slo
gą. Jam buvo prirašyta 48 va
landas pasilikti ligoninės bara
ke. Per tą laiką kareivas negali 
būti imamas mankštai, bei Le
wis pasisiūlė savo nuru ir seka n 
tį ryta su būriu naujokų išžy
giavo su kuopa. Netrukus pasi
juto blogiau, bet atsisakė grįžti 
į barakus. Vakarui artėjant jis 
pasijuto visai blogai. Apie 7 vai. 
vakaro pašauktas ambulansas 
rado Lewis be sąmonės, gairi
namą dirbtinu kvėpariiftu per 
burną. Prieš S vai. atgabentas į 
Armijos ligoninę, jis buvę “ko
moje” ir nebereagavo, o trečia
dienį vasario 4 d. 9:05 vai. va
karo paskelbtas mirusiu. Iš mi
rusiojo plaučių paimto pavyz
džio, jį palyginus su rištos kiąu 
šinyje užaugintais virusais bu
vo nustatyta, kad ,tas pats viru
sas “A/New Jorsey 76 (swine) 
virus”. .

.... .. f __ _ ___ Tas virusas yra limpantis,
čius virusus, bet ne “flu” sukę-įtik medikus stebina, kad tas ka
bančius virusus. Tik. ką buvo’rėivis, kurs burna prie burnos

kuoti tą pačią dieną, kai Lewis 
mirė. Ir Lewis nebuvo pirmas 
ta liga apsirgęs: jis buvo pasku
tinis, rašo Hines.

Lewis buvo vienas iš kelių 
tūkstančių rekrutų naujokų, ku 
ris sausio mėnesį atvyko į Fort 
Dix pradėti pagrindinę treni
ruotę. Jie atvyko sausio 5 d. ir 
sausio 19 dieną pradėjo aštuo- 
nių savaičių apmokymo eiklių. 
Kursą pradedant Lewis, kaip ir 
visi kit naujokai, buvo Įskiepy
tas nuo įvairių ligų, jų tarpe ir 
nuo “flu” (slogų).

Skiepai'nuo influenzos buvo 
vartojami apsaugai nuo trijų 
influenzos ršįų: A/Port Chal
mers; A/Scotland, ir B/Hong 

ones. Su juo bendradarbiauiKong. A/Victoria rūšis, prasi-

įnėjoje, padariusi invaziją į Jun 
•gtines Valsybes, tebebuvo visi
škai “naujas vabalas”, kuriam 
dar ir skiepų nebuvo; o apie A/ 
New Jersey “kiaulių slogą” iki 
pat šiol niekas nežinojo net, 
kad tokia egzistuoja. Normali 
ligų priežiūra armijoj buvo kon 
centuojama į šaltį sukelian-

ALT informacija

Legionierių Ilga 
mirė du katalikai

. iaįj - -■ -■ >. -

PHILADELPHIA. — Du as
menys, dalyvavę Eucharistinia
me Kongrese, mirė vadinamąja 
“legionierių liga”. Ta liga jau 
mirė 28 žmonės, ir pati liga iki 
šiol dar neišaiškinta. Mirusieji 
katalikai abudu dalyvavo pasau
liniame Romos katalikų susi
rinkime nuo rugpiūčio 1 iki-8 
dienos ir gyveno tame pačiame 
Bellevue-Stratford viešbutyje, 
kuriame nuo liepos 21 iki 24 die
nos vyko Amerikos Legiono kon
vencija, .

Medicinos tyrinėtojai nustatė, 
kad ta paslaptingąja liga miru
siųjų kūno audiniuose buvo ras
ta “potenciališkai fatališkas ly
gis” nikelio, dėlto daroma išva
da, kad tie žmonės apsirgo nuo 
nickel carbonyl dujų...

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALTO VEIKLOS
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Rieti viršeliai, $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi *<f»yga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas treinlies vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1731* So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JatmlMt. A KISS IN THE DARK. PikantOkq Ir Intymiu nuntyldn 

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

Dr. Juodu B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijoa 
santrauka nuo pat senąją amfią iki pokario metą. Vidutinio formato. 142 
psl., kainuoja $2.00.

Dr. Juomi B. Koniiva, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimyną istorijg. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00. -

Dauguma šių knygą yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius j Naujienai arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą J-'5

1739 South Halstad Street, Chicago, HL 60608

DIDESNIŲ ALGŲ

; CHICAGA. — C.hicagos poli-' 
cininkų ir ugniagesių organiza
cijos sekantiems metams žada 
reikalauti didesnių algų. Nori 
kad jos būtų padidintos dau
giau kaip 6%.

Chicągoje yra 14,000 polici
ninkų ir 4,700 ugiagesių. kurie 
vidutiniškai uždirba 16,764 dole 
rius Į metus. Padidntos ugnia
gesių ir policininkų 6 procen
tais algos sudarytų ekstra 19 
mil. dol. sumą.

• Praeitais metais kiekvie
nam amerikiečiui teko šios iš
laidos; $392 už pensijas ir jų 
programas, $333 krašto gyny
bai^' $115 pašalpoms, $54 greit
keliams ir kanalizacijai. Duo
menys imti iš Kongreso rekor-’ 
du leidinio.

savo kvėpavimu stengėsi Lewis 
atgaivinti, ta liga neapsikrėtė.

, ' J. Pr.

S

&

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

M

t MAIUISMQS, CHICAGO 1. ILu — Monday, August 30, 1976

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

CO
Ų-

> ■

TaupyKite dabar 
pas mus

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di- 
' delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 

' siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomene ir parūpina fondus namams įsi-

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 1D mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio nirmos 
dienos. —

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

* 1800 So. Halsted St Chicago, UL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS, t*- - -'f - ‘, f- ’ ’

Įrtaigta l923 metalu. ' TEL. 421-3070
Įrtalgoe pietuose kiemas automobiliams pastatytL
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
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$26.00
$14.00

. <7.50

. $2.50

$18.00
$4.00

Lietuvoje buvęs vėjo malūnas stovi prię ežerėlio. Ne tik pats malūnas, bet ir greta stovntieji medžiai 
gražiai atsispindi vandenyje. Okupantas visus malūnus atėmė iŠ lietuviu, o javus mala tiktai, valdžios kepyk
loms. Ūkininkai neturi teisės susimalti javy ir pasikepti duonos. Jie privalo duoną pirkti tiktai iš valdiškos < 

^krautuvės. -

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams .. $30.00
pusei metu______________$100
trims mėnesiams ________— $8.00
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
metams_____ _

pusei metu --------

Subscription Rates:
(n Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
«įx month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six montos. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy.

^uWshed Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc.
1739 So. Halstod Stroot, Chicago, III. 6O60C Talephon. HA 14100 

THE LITHUANIAN DAILY NEWS ■ ' . A

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams_________ ...t'$30.00
pusei metu_______________ $16.00
vienam mėnesiui________   $3.00

Užsieniuose:
metams 2_____
pusei metu^-----
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-

_ _ _ >•
HL 60608. Telet HĄymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Garbihgos mokytojos ir negarbingi gynėjai
Prieš trejus metus nedidelė ciceriečių grupelė, pasi

naudodama neapdairiai lituanistinės Cicero mokyklos 
tėvų komiteto nariais, suorganizavo mažamečių berniu
kų ir mergaičių grupę ir nuveže ją į okupuotos Lietuvos 
pionierių stovyklą lietuvių kalbos" pramokti ir lituanisti
kos žinių pagilinti. Cicero mieste ir apylinkėje gyvenan
tieji mokytojai lituanistai jiems "buvo negerT. Lietuvoje 
gimę, augę ir nepriklausomos Lietuvos aukštąsias mo
kyklas baigę lietuviai inteligentai jiems netiko. Jie bu
vo įsitikinę, kad Rumšiškėse pionierius ruoŠiantieji ko
munistai vaikus lietuviškai galės geriau pralaužti.

giau pramoks, jeigu nuvažiuos į bolševikų paruostas pio- 
nierių stovyklas, negu pačiam Bostone ar. kurioje kitoje 
ekskursijoje. Didelė Vilniun nuvažiavusių lietuvių dau
guma atsisako daryti bet kokius pareiškimus Gimtajam 
kraštui, nes jie žino, kad tie pareiškimai dažnai iškrai
pomi okupanto naudai. Mokytojos Skirmuntė su Delia 
matyt, nežinojo, kad priklus okupanto žurnalistus gali
ma pavaryti. Šąli ir liepti atsitraukti, bet jos to-nepadarė. 
Jos pradėjo pasakoti tiems specialistams savo įspūdžius, 
ką jos ten matė ir ką girdėjo.

Tie dviejų mokytojų įspūdžai buvo atspausdinti Gim
tajame krašte. Okupantui tarnaujantieji žurnalistai ga
lėjo jų pareiikštas mintis iškraipyti, visų neparašyti, o 
kartais prirašyti ir tokių daolykų, kurių jos prikliems 
laikraštininkams galėjo ir visai nepasakyti. Jeigu ne re
porteriai, tai patys komunistinės spaudos redaktoriai ga
li įdėti žodžius, kurių tos mokytojos visai neminėjo. Kas 
važiuoja į pavergtą Lietuvą arba komunistų pavergtus 
kraštus, tai visuomet, privalo būti pasiruošęs tokiems ne
tikėtinumams. Jos, paskaičiusios Gimtąjį kraštą, galėjo 
parašyti protestą tam pačiam redaktoriui ir prašyti pa
taisyti klaidas. Bet Gimtojo krašto redaktoriai.galėjo jų 
patikslinimo ir nedėti. -

Tokiu atveju jos galėjo parašyti bet karam, laisvame 
pasaulyje leidžiamame laikraštyje patikslinimą. Jis būtų 
įdėtas ne tik Bostono lietuvių spaudoje, bet. Ghicagoje ar 
kurioje kitoje lietuvių kolonijoje. Bet tos mokytojos to 
nepadarė. Lietuviai skaito tiktai tas mintis,, kurias oku
pantas apie jas atspausdino. Jų tyla atrodo pritarimu 
okupanto paskelbtoms mintims. Jeigu jos būtų tuojau 
patikslinusios paskelbtus netikslumus, tai šiandien nie-

(Tęsinys) ZA’z
Iš raudonų/ rytai taptrauksi- 

kas tuo reikalu nebūtų daugiau kalbėjęs. Tos nelemtos niaLs. Pagaliau iš užu-tamsaus 
kelionės reikalu jau pasirodė keli straipsniai lietuvių eglyno saulės spinduliai perskrio 
spaudoje. Naujienose buvo A. Svilainio parašytas'straips-jdė medžių viršūnes ir kūlė ra-
rus, o Čhicavos Lietuvių Spaudos klubas metiniame susi- so^e pe OJe- miško greit 

. ’ T-l. , pakilo raudona saulute.rinkime sį klausimą gvildeno. Jis buvo paskelbtas Tiesos 
šitas klausimas buvo keliais -svarstytas ne tik tos žodyje.” .. ; :

Pavergton Lietuvon važinėjusios. mokytojos.tyli, Bos-’r'TG dienų truko mūsų kelionė, 
tono lietuvių spauda tyli'Bostono inteligentai ldausimo;aius .®iIfeesau-
nesvarsto ir tuo reikalu nepasisako, bet Bostono anoni- ^ut?’. .vy'
mai pasišovė jas gmti.-Vienas seno Mąikąo zodws pann- kimai pfevosę ir miškų naktinių 

įnamių buvome migdomi.
Iš Užu niūksančių tamsių miš

kų saulei besileidžiant pasigirs
davo bažnyčių varpų gaudesys, 
kuris žmones šaukė vakarinei

mokyklos tėvų, komitete, bet ir Bendruomenės susirinki
muose. Vaikų tėvai, patyrę kuriems^ tikslams buvo nau
dojami silpnesni komiteto nariai, išvalė komitetą nuo 
bendradarbiauto jų ir įsakė- mokyklos vadovybei- nesam
dyti tokių mokytojų, kurie planuotų vežioti vaikus litua
nistikos makytis į komunistų, prižiūrimas Rumšiškės pio
nierių stovyklas. Vyriausias kelionių organizatorius iš 
Bendruomenės vadovybės pašalintas, o mokytojams įsa
kyta daugiau panašių ekskursijų neruošti. Kraštą paver
gusiems okupantams rūpi ne lietuvių kalba, bet 'komu
nistinė doktrina, kuri mokyklas naudoją lietuvybei nai
kinti. Lietuvių kalba yra kenksminga okupanto rusinimo 
politikai.

✓

Šiais metais Bostono lituanistinės mokyklos dvi mo
kytojos nuvežė į Vilnių ir tą pačią Rumšiškių pionierių 
stovyklą 15 berniukų ir mergaičių tais pačiais sumeti
mais. Jos norėjo, kad Bostono lietuvių vaikai, pabuvę pa
vergtoje Lietuvoje, galėtų ne tik pagilinti lietuvių kal
bos žinias, bet geriau susipažinti' su Lietuvos praeitimi. 
Jeigu ne Vilniuje leidžiamas Gimtasis kraštas, tai Ame
rikos lietuviai vargu būtų žinoję, kad Bostono, lietuviai 
siuntė savo vaikus į Vilnių kalbai pramokti ir Lietuvai 
geriau pažinti. . z ' .

Ši kartą vaikus pavergton Lietuvon lydėjo mokyto
ja Skirmuntė Kondratienė ir Dalia Lizdėnienė. Gali būti 
garbingos lietuvaitės ir geros mokytojos, bet jos savimi 
nepasitikėjo. Jos buvo įsitikinusios, kad jų mokiniai dau-

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS

Rašo Dan Kuraitis

ČEKAI SUKRĖTĖ KREMLIAUS VALDOVUS
Visi žinome, kad sovietų karo jėgos buvo pasiruo

šusios likviduoti ne tik patį Dubčeką, bet ir visus če
kų inteligentus, reikalavusius demokratiškesnių meto
dų pačioje komunistų partijoje ir teisės kritikuoti ne
mokšas. atsistojusius čekų valstybės įstaigų priešakyje.

Kaip Ciernoje, taip ir Bratislavoje Dubčekas buvo 
prižadėjęs suvaldyti gana laisvą čekų spaudų, pristab
dyti sovietų valdžios atstovų, ypač karių, bcreikalin- 
gų tąsymų spaudoje ir jų pareiškimų kritiką, bet Dub
čekas to nepadare. Maskvos valdovai negalėjo-ramiai 
miegoti, kai patyrė apie maršalo Tito atskjidimą į 
Pragą. apie jo sakytas kalbas ir apie patarimus, kaip

PRIESPAUDOJE IEŠKANT LAISVĖS
/ ' ' ■..•V ’
Kaip lįetOviai pirko Malkavos dvarą Rusijoje 

Ig Andriaus'Ryliški o atsiminimą knygos “Fragmentai 
iš praeities miglų”

, Prie. vandens malūno pradė- 
jome teirautis tiesesnio kelio į 
pirktąjį dvarą. Vienas rimtas 
senis pasakė kad pasiaukelyje 
tarp Riasnbs miestelio ir Mal- 
kavos dvaro Bobravos upelis 
šiais metais buvęs smarkiai iš
siliejęs ir nunešęs, vieškelio til- 
tą, kuris- dar nesąs pataisyta^ v
nes ir vieškelio dalis esanti ap-, metais -'organizavo bendras .kai- 
semta. Mums esą du keliai, per 0 kapines; Sklm aptvėrė -. 
Bobravos 4varą ilgesnis ir pro j gražia rąstelių tvora, o viduryje 

pastatė gremėzdišką bendrą kry- 
Žių- ;■ ■ |

Prieš- kapinių šventinimą kaž
kas tą kryžių'nukabinėjo įvai
riais simboliais' Riasnos katali
kų f ilijoš: klebonas. kunž Letu- 
kas> šventindamas kapines, tuos 
simboliu^ nuo kryžiaus nukabi-, 
no ir numetė žemėn, bet kažko- 

•Jub.tjkinčiojdĮranka tuos simbo
lius surinko ir vėliau, vėl papuo-

•Mes išsirikiavome vora pievo
je prie vieškelio į Puchnavos kai
mą, tik ši kartą mūsų vežimai 
išsisklaidė plačiai. Nesuspėjome 
pavakarieniautų kaip šiltas lie
tutis pradėjo mus laiminti ir 
trankūs laižai iki vidurnakčio. 
sveikino mus nugalėjusius tiek 
tiek daug kliūčių ir pakėlusius 
daug vargo. Nors jo galo dar

■ • ♦ --i*- -' .■ -r'nesimatė...
Simboliai

Lietuvišką Malkavos kaimą 
statė 1885 metais,'o kitais 1886

& 
įĮ

Malkavos dvare'-z

Hamamės deguto varyklą trum
pesnis. Nusprendėme važiuoti 
pro dervos varymo įmonėlę —

C - , i. - r- ’ •kęs,, bet jo išmonės neturįs anomimas šitaip Naujienoms 
ų tos vietos... ' . ’ - .

“Skaitėm Cape Cod išmintingiausių^, ismintin- 
giausio A. Svilonio raštą apie Bostoną."-Tokį išmin
tingą raštą retai kas išdrįsta ir spausdinti. Bet Nau-lmaIdšL Mūsų vilkstinės kelei-

- r jienos visuomet turi tokiom išmintim viėtxš£~ Tuo ir Y1®] pamaldžiai žegnodavosi, kdl~
i .,.XT.. . , j 'Asz- . bėdavo poterius ir dūsaudami- pasižymi Naujienos, kad spausdina suakmenėjusių prašydaT0 Dievo paIata0S Mu

smegenų raštus. Galite- šmeižti tas garbingas mūsų benamiams tolimesnei kelionei, 
mokytojas, kiek tik mokate. Ir jų tėvai ir vaikų tėvai Nuo Gorki j miesto iki Riasnos 
visad buvo išmintingesni už ‘Svilonį. Jie buvo visur miestelio • slinkome priėsmėlio 
už teisybę. Rašykite, kiek tik norite> o kitais metais v^^u, didesūili nuotykių, 
30 nuvesimę, jau . turime, susu-asiusių. O Svdiomui dvaro Pagaliat .jaa mes 
duokite medalį, tik būtinai registruotą iš registruo- atsiradome Riasnos miestelio pa
tą vietos.. - . a ,, krąštyje ir buvome tik už 7 kilo-.

Mokytojos galėjo būti garbingos, jos-galėjo neži- metru^nuo keliones tikslo. _ 
noti, jos galėjo būti kitų siunčiamas tai tikrai jau negar- . , = . 1 ===== = ■
bingas. Jis neturi drąsos ginti mokytojų tylos pačiame, Chicago siunčiamame laiške. Jeigu jos važiavo kitaiš šunie 
Bostone, jis neturi drąsos pasirašyti savo pavardę ir Chi-'timais, negu Gimtajame krašte paskelbta, tai-reikėjo <pą- 
cago siunčiamame laiške. Jeigu jos važiavo kitais^ sūttiė- rašyti ir Baigti visą kontroversiją. Kol rekaląs nebūš^ i^

Mokytojos galėjo būti garbingos, jos galėjo nežihdti, aiškintas,-tai Amerikos lietuviai turi pagrindo teirautis, . - . - kflltinant
jos galėjo būti kitų siunčiamą bet anohiinas tai tikrai jaūjkuriafe sumetiniais mažamečiai vaikai vežamo o paverg- daij^a^nVpučTir^kleidSant 
negarbingas. Jis neturi drąsos ginti mokytojų tylos pačia-{kuriais sumetimais mažamečiai vaikai vežami L pavergę prieš vyriawbę nukreiptus la
me Bostone, jis neturi drąsos pasirašyti savo pavardę ir»tą Lietuvą. ' . . ipelius.

■ - •. ? . ' ■_ . ■ 1. . ■ ' ■ - •' ■

----- - - • - - — i'll -■■■'■I' " ■■ ■ ~ ' l~—I. ■ i— ■ ■ W l -------------------—if-
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Prie Hamarnės privažiavę pra
dėjome, teirautis geresnio bei 
trumpesnio kelio j dvarą. Gudai 
suskato mielai mums aiškinti,, 
tik netvarkingai 'vienas kitą per
traukdami. Minėjo tiltelį, krū
mus, sausuoleš pūsis pMūkiubsė. 
Vienį ~sakė, kad reikią pasukti 
kairėn nuo sausuolėš ;pūšiėsK o 
kiti tik šiek tiėk>-trupiitėiį.' zį.

Pagaliau vakare piktai ir ne
draugiškai miškui ūžaujant, atsi
radome savd dvarovietėje. Mūsų 
gurguolė buvo paskutinė. Kiti 
jau buvo atvažiavę dieną anks
čiau.' ; - - ■ -' '

(Bus daugiau) J

Sudcnas teisia pučo 
dalyvius

KHARTOUM. — Pereitą mė
nesį,Sudane bdvo notėta nuvers
ti vyriausybę. Bet sukilėliams 
■nepavyko, jie buvo suimti ir su- 
šaudytų įskaitapt ir pučo rengė- , 
jągen. Mohaiffined Nour "Saad. 
Dabargi papildomai yra suimta

atsikratyti sovietinės okupacijos, jeigu tokia ir būtų. toks tikras. Jie kalbėjo jam nesuprantąs kalba.-Jis ne- 
Tito papasakojo čekams, kaip jis gražiai apsupo ’ galėjo suprasti nė lietųrių komunistų kalbos. Paprašė 

kiekvieną Maskvos agentą Jugoslavijoje, jį suėmė, ge-' tai komunistas komunistą labai gerai supranta, o ko- 
rokai apklausinėje, įvarė baimės, o vėliau sukėlė di- m u cistas Grečka lietuviško komunisto visai nesupra- 
delio džiaugsmo, kai nuvežė prie Bulgarijos sienos to. O apie sovietų kariuomenėje tarnaujančius parsi- 

lir peleido. Sovietų agentai tikėjosi kulkos į pakaušį, j davusius lietuvius jis ir klausyti-nenorėjo. Jis buvo 
'o Tito, juos atpažinęs ir išklausinėjęs, juos gyvus pa-:įstikinęs, kad geriausia su jais nekalbėti ir Besitarti.
leido. Rusijon jie išvažiavo gyvi, bet tikrovėje jie jau Su Petroniu, Karveliu ir žemaičiu Grečka nenorėjo 
buvo rrrirę. Tito juos paleido, kad pats Stalinas juos kalbėti, bet sovietų valdžia pasiuntė į Vilnių šelepiną, 
sušaudytų. Dalimi taip ir atsitiko, nes jie Jugoslavijo- įtakingiausią to meto' čekistą. Vilniaus aerodrome jis 

nepajėgė pagrobti valdžios, kaip jiems buvo įsakyta.! buvo labaf gražiai sutiktas, bet su atvykusiais lietu- 
Brežnevas su Kosyginu miegoti negalėjo, kai so-lviais komunistais jis kalbėti taip pat nenorėjo. Jis 

vietų šnipai, o gal čekams tarnaujantieji dvigubos vals- * Pasikeitė kebais sveikinimo žodžais ir nuvažiavo ,tie- 
,. šiai i raudonosios armijos kareivines Vilniaus, prie- Uli VUILAAUJ *

apie ko- mieshjef. Su karo vadais ir politiniais komisarais še-

Su Petroniu, Karveliu ir žemaičiu Grečka nenorėjo

tybės agentai, tyčia paruošdavo baisius pranešimus 
Maskvai apie Tito pasakojimus Pragoję ir i _ 
voj&nčių čekų: nuotaikas.

Dar labiau rusus erzino Rumunijos prezidento ir. 
komunistų partijos pirmojo sekretoriaus Nicoląe Ce
ausescu atvykimas j Pragą ir padaryti vieši pareiškia 
mai. Pragon atskrido ne vienas prezidentas. Kartu su 
juo čia atsirado premjeras, užsienio ministras ir ru
munų į taki ogesnieji karo vadai, Maskva žinojo, kad 
Rumunija pasiūlys čekams draugingumo sutartį ir 
teiks veltui gazoliną, kad tiktai čekai priešintųsi rusų 
prievartai. Brežnevas tarėsi su įtakingesniais sovietų 
vadais ir planavo, kokių priemonių toliau imtis.

Kažkas pakišo Kremliaus ponams mintį, kad Če
koslovakija ne viena. Kad kartu su čekais galvas pa
kels ir kitos rusų pavergtos tautos. Čęka i. ne piane. įead.

kepinąs praleido kelias valandas. Jis įtikino rusus, 
imtis priemonių, nes lietuviais vargu ar galėjo rusai, 
pasitikėti. ; •.

Kmunistų partijos aukštieji vadai žinojo, kas įsi
veržimo naktį atsitiko Pragoję ir visoje Čekoslovaki
joje, bet didėlė krašto gyventojų dauguma nieko ne
žinojo. Vilniaus lietuviai, komunistai ir nekomumstai, 
tą dieną pajuto, kad kažkas turėjo atsitikti. Kiekvie
ną dieną Vilniuje buvo daugybe „.rusų. O karininkų

tų vaikų.. Patyrimas stalinistus mokė nieku nepasiti
kėti, nes kitataučiai gali pulti rusus mažiausiai lauktu 
momentu. . -

įsiveržimo į Čekoslovakiją tirėtu Lietuvoje buvo 
tyla, bet sekančią dieną buvo didžiausias susijaudini 
mas.- Lietuviai nemanė, kad rusai, vokiečiai, lenkai ir 
vengrai siųs savo karo jėgas į Čekoslovakiją. Ypatin
gai keistai visas reikalas atrodė lietuviams, kai paty
rė, kad čekai nutarė nesipriešinti krašto vidun besi 
veliantiems rusams. Keli nišai prigėrė, kai tankai 
sulaužė tiltus ir įsirito į vandenį, iš kurio kareiviai 
negalėjo taip jau.greitai išsikapstyti.

Pirmą dieną šelepinUs lietuviams komunistams nie-_ 
ko nesakė, bet kai jis Lietuvoje pasiliko antrą naktį, 

„tai Sniečkus ir kiti partijos centro komiteto nariai ga
vo kelias labai reikšmingas instrukcijas. Pirmon eilėn 
— apkarpytas užsieniečių lankymasis visoje Lietuvoje, 
šelepinas prasitarė,, kad'Druskininkų vatduo yna ge
ras sergančių komunistų kaulų gėai gydyti. Pasirodo, 
kad visa eiė komunistų turi bogus' kauus. • -Niekur 
kitur jie nepajėgia, tų kaulų, taip gerai gydyti,. kaip 
Druskininkų’purvo voniose. Jis nenori didinti sargy
bų Drusininkuose, užtat uždraudė užsieniečiams įkėl-*

?.ą iiwii4 riwiujc V . DrUSkminkllS.
žmonų būdavo pilnos gatves iškrautu vės.-Bet rusams}11 *7* hkbs.
įsiveržus į Čekoslovakiją? sovietų piliečiai kaip iššluo
ti buvo iš Vilniaus. Katiušų nesimatė krautuvėse, ne- i 
buvo jų ir gatvėse. Lietuviai džiaugėsi, kad jų nesi- pasektą čeč; ir nepareikaautų daugiau aisvės «pau-

Tikroji šelepino kelionės priežastis — užtikrinti ’ 
rusams ramią Lietuvą. Rusai bijojo, kad lietuviai ne-*j

kels ir kitos rusų pavergtos tautos, čękaijncąmnė. |<ad matė, beLjie, nujautė, kai kažkas baisaus turėjo alsi-'doje ir gamyboje. Jeigu,lietuviai Šutų prisidėję prie 
lenkai arba vokiečiai prieš .juos, atihdktų, bet Čekai tikti. Lietuviai, komunistai-irxnekomunistai, nujautė, čekų, CSi būtų'kięs mMšitas ir kitose Rlrii jos "vietose.» 
pradėjo įtarinėti lietuvius ir. ukrainiečius. Vyriausias, kad- rusai jau nepakiliki lietuviais, jeigu žmonoms už- šelepinas, čekos viršininkas^ tada galėjo pakartoti jė-z 
sovietų maršalas Grečka įtikinėjo, kad ukrainiečiai draudė išeiti iš kareivinių, rajono. Rusų vaikų nio-’ gą ir lietuvius pakirsti., a 

prieš rusus nesukils. 6 jeigu taip būtų, , tai jis juos kyklos jau ir anksčiau buvo atskirtos nuo lietuvių. |/■ 
kraujo klane išmaudytų, bet su lietuviais jis nebuvo Jos buvo grfefiausiai atskirtos nno lietuvių komunis- (Bus danginu)

*1
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DAUBARŲ SŪNUS
5525 So. Harlem Ave. —586-1220
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t GĖL«S VISOMS. MOGUMS

Beverly Hills

Ireną palydėjus 
amžinybėn

Prieš porą savaičių pasitrau
kė iš gyvųjų tarpo pačiame am 
ziaus Kurymngume Irena Rad
vilaitė - htalzfcKienė, sulaukusi 
-18 metų amžiaus. Netikėta jos 

----------- --------- - įnirtis nukrėtė šeimą, draugus
DR. K. G. BALUKAS garimuosius. Į jos įteigtos ir kur.

A. A. Irena? buvo malonaus! Fnmkiinas (!7p6-1790) bu- 
.būdo, patrauklios išvaizdos as-. " ” ’
meuyoe, atrodė.pagal savo am- Almanachą, knygeles.Tho 

, žiu jauna. Irena su vyru 5tan- ----
ley Balzeku, Jr. įsteigė Lietu
vių Kultūros muziejų ir.jau de
šimti metai, kai muziejus vei
kia. -Muziejaus adresas 
Archer Avė, Chicagoje. ^Ji bu
vo muziejaus' direktorė, dėjo

<
riant. Sii vyru jieliavo po Eu
ropą ir Aziją, rinko muziejui į- 
vainus eksponatus bei antiki- 
nus daiktus. Juos gražiai eks
ponavo' muziejuje. Muziejus 
dabar turi gausų vertingų daik
tų rinkinį, taip pat iir knygyną. 
Gausu lietuvių istorinių bei litu 
artistinių eksponatų — gintaro, 
ūkio implimentų, pramoninių 
gaminių pavyzdžių ir 11.

Prieš metus į muziejų įšilau 
žė nekultūringi pusberniai ir'iš 
vogė daug nepakeičiamų daik
tų. Irena dėl tos valgystės labai 
pergyveno. Ji sakė, kad antiki- 
niai daiktai, kuriuos pavogė^ 
niekad nebus pakeičiami,} nes 

' tokių daugiau nėra. i.

DR ANNA BALIUKAS
AaūŲ, ausų, nosies 

' IR GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

. * įū TA . - -J-

Valandos pagal susitarimą.

OIL PAUL V. DARGI5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Wtstch«st«r Community klinika* 
Mas i cino* direktorius.

193B Se Manheim Ra., VY«srchesr«r, HL . . ■ 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii 

kas antrų šeštadieni B—J vai 
Tolu aroa

, rduZc.: GI b-Ua?3
DR. iiSih-žiSiNAS
AKUS&KIJA IK MOTERŲ LIGOS 

G1NCKOLQG1NS CHIKUKGUĄ 
, 6i«Jt S«. K.axia av«., WĄ 5-Zo/O 

vaxaiiaos pa^ąi susitaritnąt. Jei neat
siliepia, sKamtunti mi 3-uuul.

itL — a£ -

BIL A. B. ULfcVfcCkAS 
iR vriiKUKGMd 

į SPECIAL r AKIŲ LIGOS' 
4yU/ . yvest IU3rd street 

Valandos sPagai susitarimą.

DR. K.. A. V. JUČAS
. 489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
1002 N. WESTERN c. ? 
5214-N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso teL: H£ 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98GI

DR. J. MAKAUSKAS
GYDYTOJAS ik CmikŪkGąS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS t 
2454'WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki .7 vaL popiet 
Ilk susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK HtCKAS
OPTOMETRISTAS

. KALBA LILTUVISKA1
261B W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrine akjs. ^Pritaiką.akinius ir 

“contact lenses”. , , g .
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SElBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR < 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2655 WEST 63rd STREET

VaL: anvad. nuo. 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5^-7v vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545 -

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisai: 2652 WEST 59th STREET 

Tol.: PR 8-1223
OFISO VAL: pirm., ^antrad^ trečižd. 
Ir penkt. 2-4 ir M vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

REMKTTE TUOS BiZNIERTUS, 
KURIE GARSINASI .

"NAUJIENOSE” a

atpirkimų nuo ispanų valdonių 
sričių. Pietvakarinės Amerikos 
dalies prijungimas prie Fede- 
recijus. {domūs konstitucijos 
rankraščiai, protokolai ir susi
rašinėjimai su kitomis valsty
bėmis. Taip pat apstu (diagra
mų, strateginių vietovių nuro
dymų, kokios pjfmosios kolegi

mas Teffersonas (1734 — 1826) 
buyo ištikimas glitams,.bet kai 
mažose britų kolonijose kara
lius Jurgis III (1760) nesugebė
jo “Naujame pasąulyje“ išlai
kyti savo autoriteto, žmonės 
pradėjo savaip tvarkytis. Ryti-

širdį ir pastangai muziejų ku- ■įių pakraščių pionieriai buvo 
linkę atsimesti nuo Anglijos. 
Prisidėjo 7, metų karas su bri
tais. Kas v priešinosi britams, 
tuos kareiviai gaudė ir korė. 
Daugelis kolonijų bijojo skir
tis nuo britų ir stojo jų kariuo
menėn. . '•

. Thomas 'Jeffersonas pats 
parašė Nepriklausomybės dek
laraciją ir Philadelphijoje su
sirinkime paskelbė aktą, kad Ęe 
deralinė valdžia, nuo to laiko 
Valdo didžiumą Kolonijų. Kon
stitucija buvo priimtu 1788 m. 
Jurgis Washingtpnas buvo Fe
deralinės Valdžios kariuomenės 
vadas. Laimėjus nepriklauso- 

Imybe, Jurgis Washingtonas iva.ii^ uaugiast xiv>xcx. K- ■ 1 „ 7 _
Muzijaus lankytojus Irena (.t1789-^7) buw pirmasis JAX 

šypsena, jokioprčzidentas.
Franklino ir Jeffersono lai- 

. kais. svarbų valstybės įsikūri
mo vaidmenį suvaidino visa ei
lė ir kitų Amerikos istorijoje 
žymių žn|onių, kurie dalyvavo 
revoliucjoje bei kare su ang
lais.^ Kolonistai , buvo ' maišytų 
tautybių: didžiumoje anglai,’ 
olandai, skandinavai; šiaurines 
kolonijas buvo užvaldę prancū
zai, -jšetines —ispanai. Keįkš- 
miniga tai, kad JAV atsikratė 
monarchij os ir pirmosios pasi
skelbė demokratine respublika. 
Šis humanistinis veiksnys nu
galėjo visas kliuts, suteikiant 
žmonėms laisvę platiems valdy
tis demokratiniu būdu. > V: <

Šią įdomią parodą patartina 
pamatyti.—^ pamatyti Ameriką; 
Paroda pasibaigs rugsėjo 5 
sekmadienį. Įėjimas; nemoka
mas. . M. Š.

. KUR “PAKASTAS ŠUO”

Brutalus dviejų Amerikos^ ar 
mijos karininkų nužudymas Ko 
rėjos nieknė'įtopojez ties B®“1" 
mufijom, buvo komunistų sti
liaus suplanuotas insidentas. 
Toks insidentąs. toje mekeno že 
mėje, kuri skirią dviejų Korėjų 
karines jėgas pagal 1953 m. pa
liaubų sutartį, nėra naujas įvy
kis. h . . -įL 7. - : ’ ....

Pasirašius paliaubas, iki šiol 
toje zonoje ar prie jos jau žuvo 
49 amerikiėčiaS ir apie 1,000 pie 
tų korėjiečių.

Neginkluotų sargų sūsistum- 
dymas ir kova kumštimis ^ra 
dažnas reiškinys niekeno žemė
je, bet šis paskutinis-inedenfas, 
atrodo, buvo iš anksto supla
nuotas. Kokiems tikslams? — 
nieks tikra nežino. j

Galima tik spėįj, kad Šiaurus 
Korėja-busimoj Jungtinių Tau
tų asamblėjoje, kuri; Isuširiūks 
New Yorke rugsėjo mėnesyje, 
remiant .-visam koinunististų 
bloku ir ttrečiajam Afrikos pa- 
sauliui^ stengsis apfcaltintf*Ame 
riką ir pareikalaut, kad ji sisyi- 
sa savo kariubmene ir ginklais 
pasitrauktų iš P. Korėjos.

Jie-J. Tautų asmablėjoje stert 
gšis įrodyti, kad JAV kariuome 
nės sėdėjimas P. Korėji^e yria 
pavojingas įtaikai, gali iššauk
ti naują Korėjos karą. Čia tur 
būt ir bus “šuo pakastas”;~nu
žudant du Amerikos kariuome
nės karininkus.

JAV turi P. Korėjoje 41,000 
karių, kitus 48,000 laiko ręzer- 
v® Okinavos saloj. Raudoinosios 
Kinijos ir Sovietų Rusijos lai-’ 
kysena neaiški. Tad susidaro pa 
vojingas balansas.

Aptilo P. Afrikos p«<tynės

: pasi tikdavo ^su 
pasididžavimo neturėjo. Kai’vj- 
ras būdavo užimtas su Clirys- 
ler - Plymouth prekyba, ji ^pa
vaduodavo jį.

Vyras, vaikai • ir draugai Ife^ 
nos pasiges, netekę geros asme
nybės.-Ji buvo baigusi aukštąjį 
mokslą.

. . -i.J
A. A. Irenos Balzekienės lai

dotuvės buvo įspūdingos, nes į 
koplyčią atsilaskė įtiek daug 
žmonių, kdd reikėjo stovėti lau 
ke. Į kapines palydėjo apie šim
tas i a'utomobilių. Palaidota šv. 
Kazimiro lietuvų kapinėse, Bal- 
zekų šeimos sklype. .

. Paliko dideliame liūdesy vy
ras Stanley, dukrą Cąrolė, sū
nus Robert,. Stanley III, Irenos 
motina-Radvilienė, uošvis Stan 
ley Balzekas, Sr. ir gimnės bei 
artimieji. ; ;

Ilsėkis, Irena, laisvoje žemė
je! M. Šileikis
'■ •- . g

REIKIA PAMATYTI
a -» r-r-n-»TTr 4 ;

“Franklino ir Jėffersono 
pasaulį^ *4

Kokia •Amerika buvo prieš 
■200metų ir kokia ji yra mūsų 
laikais, dabar yra proga susi
pažinti su jos istorija Chicagoš 
Meno institute vykstančioje’pa
rodoje, ryšium su 200 metų ne 
priklausomybės minėj mu. Pa
roda 'pavadinta: “Benjamino 
Franklino ir Thdmas Jeffersono 
pasaulis”, apie tuos vyrus, ku
rie nutarė dtsimesti nuo Angli
jos monarchijos valdomų nedi- 

' dėlių kolonijų.
Parodoje yrh išstatyta tūks

tančiai žvairiausių istorinių do
kumentų, paveikslų, karo reik- 

> hienų, žemėlapių, knygų, vals
tybės vyrų portretų. Yra dide
lis žejnėlapis, vaizduojąs gar
sųjį “Louisiana Purchase”, —

2443 WEST 63rd STREET 
T.tefon.i; PR 8-0833 Ir PR 8-0834

Vidaus reikalu sekretorius Thomas 
S. KJeppe tvirtina, kad aliejus ne
plauks 800 myli y Aliaskos vamz
džiais, jeigu tie vamzdžiai nebus tin
kamai pagaminti ir sulieti. Sekreto
rius Jau nurodė kelius trukumus ir 
rengiasi nurodyti dar kelis. Inžinie
riai specialistai seka visą vamzdžio 
gamybą, ję sudėjimą ir sujungimus. 
Labai svarbu palikti šalčio ir Šilumos 
medžiagos ekspansijai reikalingus at
stumus. r,'

juodukų peštynės, ypač P. Afri
kos Soweto. vietovėje/ 15 mylių 

’ į pietus nue.Johanesburgo, kur 
gyvena daugumoje Zulu gentės 
juodieji, atrodo eina prie pa
baigė.

Viena gentės grupė, grįždama 
į. Sowėtą, šaukė: “Karas pasi
baigė”... Suvedus to karo ba
lansą, visdėlto priskaičiuojama 
virš 280 asmenų žuvusiu.

Negalinta, statinėj mestis 
į kriokti

NIAGARA FALLS. — 26 me
tų amžiaus Tibor Heteny paskel
bė, kad jis įlipęs j stiprią stati
nę ir pasileis Niagaros krioklio

kai jį apklausinėjęs, nubaudė jį
j Šimto' dolerių bauda už tai, kad | ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI K PAAIŠKINIMAI 

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI 
.pavojingus vandentis. t <1 * z ’

l^Hądamfcs,;jis gerokai 'su*
sutrenkė. /Jis buvo įsitikinęs, draugystės. Norint įstati 4 Jdtą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo, 

-'kad vanduo yra minkštas bet taip pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė- 
’kai krenta į vandenį statinėje,! Toki^ištikinū ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaus gar-
♦ A)ę, šlovę ir nemirtingumą. Dabar jiems pnesmasi pasaulis, kūnas ir di

dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų jau 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. Tik tik
rieji Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, ku- f 
ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasaulis negali nei duoti nei 
-atimti

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL

“Įtikėkite gero, no pikto, kod bOtumote šyvi". — Amoso 5:14.
Didžiausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų

j£ai vandens nejaučia, bet kieta 
statinės dugną.

jaworskio knyga sako
HOUSTON: Teisininko Ja-

worskip išleistoje knygoje “Tei-' rv»teji? I klautim^ atMko Jcnygute "Vilti* po mirti•*“, kurią gausite 
ca ip th n damp" lend * nemokemeL Rėžykite!
nls troško pinigų ir jėgos. Jei . £3715 WtST 66,11 STREET. CHICAGO, ILL 606W 
jia būtų sunaikinęs Baltųjų Rū- ' 1
muose padarytus elektroninius 
užrašas, jis. būtų pasilikęs ir to- ^ 
liau prezidento pareigose, bet 
jis to nepadarė dėl pinigų, gar-Į 
bes ir'jėgos. Niksonas tų užra-1 
šų pagalba tikėjosi sukalti daug 
pinigų.

Jaworskio knyga pasirodys 
rinkoje rugsėjo mėnesyje. \į.. •-
'-•/i J 4 ~

' * Nuodingų dujų
- padaryti nuostoliai
MILANAS, Italija. Oficialiai 

paskelbta, kad viršum Sevėso 
srities šiaurinėje Italijoje susi
daręs nuodingų dujų debesys; 
užteršęs didelį plotą, pridarė ■ 
nuostolių už daugiau kaip $24 
milijonus. Tas debesis ore su
sidarė,kai piepos 10 d. sugedus 
vožtuvui iš šveicarų chemijos 
dirbtuvių <ICMESA išsiveržė 
laukan nuodingos dioxine che
mikalo dujos.

Tnimano vardas
3 Hirosimoje

.,v r— ___ o------------- r. . HIROSIMA, Japonija. Parko
vandenimis. ' Praeitą antradienį | pareigūnai nuėmė nuo atomi

nės bombos aukoms pastatyto 
paminklo priklijuotą plakatą 
su įrašu, po kuriuo padėtas pre 

S- * ■zidento Harry Trumano var
das.' įraše toks sakinys ^“Meld
žiu, ilsėkitės ramiai. Tos klai-

- - - -* -į." . . ‘ ‘ . - ■

dos niekada nebepakartosime*.’ 
Atominė bomba' į Hirošimą 
1ŠM5 m. rugpjūčio mėn. buvo 
numesta prez. Trumano įsaky
mu. A ■ ' i-' V.

jis prisirito prie krašto ir krito.
■ Viskas atrodo, gerai pasisekė, 

bet vėliau pakraščių sargams te
ko naudoti helikopterius, kad jį 
iš: vandens 'ištrauktų. Teko 
traukti ir jo statinę, ne t& ji 
pati..^ '• -

liboras mane, jcad Jis, nusi
leidęs statinėje, taps didvyriu, 
bet paaiškėjo, kad jis buvo nu
vestas i teismą. Teisėjas, gero-

O T A SUSIVIENIJIMAS 
lietuviųK-F A. AMERIKOJE

SLA — jau 50 ragtg tarnauja lie tuvių visuomenei ir išmokėjo dau 
giau kaip "xkKrYNins MILIJONUS -dolerių savo apdraus- 

. I Uems nariams.
. ' . ■ j-v .

SLA — didžiausiA lietuvių fraternaline organizacija — duoda gyvy 
bes apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. '

SLA — jau turi daugiau, kaip triasu puse .milijono doleri p.kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti ivamų klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki A . -

SLA — Jaunimui'duoda gerą Taupomąją Apdraudą * Endowment In
surance? kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi- 

' joms ir gyvenimo pradžiai.
* * i ' vSLA — duoda VAIKAMS ir Jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą. 

už Si,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDBNTALfi APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojamą Hetuviškp KLUBŲ ir draugiją na
riams, -pžJSIJJLMJ.UO akcidentales apdraudos mokestis $2.00 

’ į metusi“ y

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus įr jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus

Gausite spausdinta^ informacijas/ jeigu parašysiu

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 .W Eid; 30 .STREET, NEW YORK, N. Y. tOUOi

tų Afrikos policijos pranešimu,

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629 
iV. RAITO TYRIHETOJAI

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

* 2533 W. 71st Street 
Telef.: GBovehiU 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTS TUTOMOBILIAJIS PASTATYTI

“ 5-

4505-07

MODERNIŠKOS AIR-CONDLTIONED KOPLYČIOS

Chkagos 
Lietuvių 

Laidotuvių 
direktorių 

' Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

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

PIRKTKNY^Ą, PaJLAšYTA SU MEILE/ ' 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozai Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 19ttO metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da 
iitę žemes akie Metimo problemos ūkininkų krašte. U dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje j

' 4^ - v * f - ~ ‘

Autorius savo Žodyje rašo:-“Jei liūdnas lietuvių tautos likimas1 
nebūtų autrukdę^ Lietuvės nepriklausomybes gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai, išbirusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi 

ir ktritunflhf laimėjimų, šiahdieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais

Knygos apie^žemūs ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 

ra arba patys buvę ūki- 
______r ____ . ____ _ knyga bus brangi abso 
liūčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia .meile Lietuvos

Knyga 
myli-

Knygos 300 puslapių su daug vaizdeliu ^lentelių, kaina tik $5.00 
Gaunama Nauįieuose. * \

čeki arba Mooey Orderi siųsti tokiu adresu;

a\ A U J 1 E 0 S
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

tr prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.
Knygos apie#žem4t ūlq atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 

Absoliuti lietutiį tautos dauguma (88.12%; buvo ūkininkai ir po pa
sauli išbla.<k 
muitai, arba
I ” , _ . ______________

. žemai parašyta, kad prabus sxaftyu neutrino n pertraukti, 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: ^Dėkingas sūnus

{ mar „Tėvynei Lietuvai*. i f i . » v V • ■ ;
p r .^į^t a

Gaunama Nauįieuose. - \

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) -

2424 vWEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 tyEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY- Palos Hills, Ill. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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galima reguliuoti, kiek nori, ležinkęlkf 
į.'- vandens gajima "palikti tvenk ilga tvfeįiįC

ny. Praeitais metais vietos p^^Įniais. daiktais, rankdarbiais J>ėi :
■ reigūnai jų pastangas įvertino,,kitokiais’ Laimės šuliniui fan-

Gražios ar apniūkusios, lie- je. tarp vešlaus Harbert pušy- paskyrė premiją ir paskelbė‘tais, pra^u^j pranešĮLNaujienų '_CTC^O geroje ^linkeįe■ 
(ingos ar saulėtos slenka va- 'uėlio įsikūrė p. Kasnickai. La- New Buffalo Times laikrašty administratorei Kristinai Austin.
sarus dienos Union Pier. Kaip'keside nemažą žemės plotą tu su tvenkinio nuotrauka. ‘ 1 tek 421-6100.
i j visuomet vasarų, čia pagyvėti p. Juodakiai. Be miško, ku-! daržo ir sodo, savo sody* ... e ,
ja, pasidaro judru, marga, įvai ris beveik susideda iš akacijų boję daug bičių laiko p. Bu- Nauji^ęi iš anksto dėkoja. j=s= 

į ir pušaičių, yra gražus senas ir* mėliai. * ■ -“* - • —t—,—s----*—- ■ -»
dabar naujais užveistas sodas

Lietuvių Sodybos
-Union Pier ir Apylinkėje •

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žarna —' Pardavimui

REAL ESTATE SALE 
hUtnai, Žemė — Pardavimui

aglMTING IN GENERAL 
Nuomas

mojamas šviesus 6 kambarių, butas 
1-me aukšte suaugusiems be gyvullu- 

Už prisidėjmą kų. $145 mėnesiui. Karšto vandens 
prie rudeninio pikniko sėkmės/ 1)0 5 Vy* Vat

ru. Veik viskas sukasi prie eže 
ro, jo pakrantės; tik retkar
čiais nuklystama į apylinkę.

Lietuvių sodylxjs, ūkiai, so
dai ir namai skiriasi iš kitų 
tautybių sodybų, Namai 
varkyti, apvalyti, medžiais 
gėlėmis i 
nia švaros, papuošiami, pagra 
žinami.

.Vman Aue. iš gatvės pusės i
p. Albreehly namas papuoštas tvora aplverlas,.pr.sodintas de 
Klaidėdos kr. i,, kai kurių bu. koral’'l'u'* ■■'.'■aismuj mede-'

hų. Be lapuočių auga Įvairią jo 76, 155 jr 44X8,’' sjialva M 
rūšių eglaičių, pušaičių ir vais green. Rugpiūčio 27^. trauki-, 
medžių, paminėtinas ir riešu
to krūmas. Nedidelė, fyet gra
žiais dažytais akmeniukais iš
barstyta, klomba, prisodinta 
visokių įtūšių medelių ir gėlių 
pavyzdžių. Gal visij įspūdin
giausią vieta yra sklypo pieti
niame gale. Nuolaidume iškas
tas 12 pėdų gylio ir apie pusė 
akro pločio tvenkinys. Rytų 
pusėje mažas gojalis, o pietų- 
miškas. Tvenkinys taip pada
rytas, kad vanduo nuteka. Iš-
rytų pusės atbėgęs, požeminių įiįa7 Jakuškaėo’polk^kon 
vamzdžiu subėga į tvenkinį, o įurSą laimėjo ponia Jadvyga, 
pietų-vakarų pusėje kitas vam^ Manelius ir Simonas* Naūjoks. 
dis, kuriuo vanduo nubėga že- 'Teisėjų komisija laimėjusiems 

, . . . myn į, .upokšnį ir vingiuoda- jtekė po brinką šampano^ o gaū
ūkių. Neseniai gražioje viet o- m as nuteka tolyn. Nubėgimą si publika entuziastingai plh-

? Apie 3 m. nuo Union ' Piėr
ir vynuogynas. Namo šiaurėje^ gražų, didelį ir skanių ,obuo- 
i.škasla kūdra, o kūdros rytuo- ijŲ so<ią turi V. Bigelis. Kiele
le žaliuoja jaunas, šakotas, gra vieną rudenį j is t. susilaukia 
žus ir lankius, kvepiantis pušy-’daug lankytojų. ' S

J. Gįrdiiūnasapt-j ... .
- IlHllS. 
ir |

/- • -i i I Wctrren. Wds, kelio tie —apsodinti; prisilaiko- : *siusi didelis žemės sklypas su į 
mišku tai p. Šimaičių sodyba. 
Jų sklypas gražiai išplanuotas, .

vusių organizacijų vėliava. Au 
kščiau vėliavos Klaipėdos mies 
to herbas, laivų emblemos, in
karas ir k t.

Center ir Nolan Ave. kampe 
p. Petkūnai savo sodyboje įtai
sė Žemaičiųz koplytėlę, o patį 
kampą papuošė gražiai stili
zuotu, išdailintu kryžium. Kry 
žius nutapytas švelniomis spal 
vomis, Kristaus kančią dengia 
mažas stogelis, o aplink supa 
šviesūs tulpių žiedų spinduliai. 
Tokio ar panašaus kryžiaus iki 
šiol Union Pier ir apylinkėj 
nebuvo. Neseniai jis buvo paš
ventintas.

Pažvelgę« i apylinkę randa- 
me daug lietuvių sodybų ir

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted *t„ Chicago, 111.. 60608. — Tel. 254-3320

V

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies {vairių prekių.
MAISTAS Iš EUROPOS. SANDELIŲ.

I

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5.9209

— Illinois valstijos loterijoje 
rugpjūčio 26 d. traukime laimei

me laimėjo 394, 2927, ,58212 ir 
625003, spalva — yellow.

— Jurgis Jonikas ir jo orke
stras gros rudeniniame Naujie
nų piknike rugsėjo 12.d. Polo
nia Gęove, prie 46-tos ir. Archer 
Avė. Bus renkami geriausi val
so, tango ir polkos, šokėjar. Lai
mėję pirmąsias vietas 'gaus po 
bonką šampano. Pavasarinio 
pikniko metu valso konkursą 
laimėjo jaunuoliai — Jurgeląi/ 
tė" ir Norvaišas, tango —- Ahn ir

jo. •
. . • . c-r'v .r£>’**^**-

— Laimingas Naujienų pik
niko dalyvis galės, laptį.milijo- 
nierium, nes nuolatinis mūsų- 
.geradaris iš Bright ojt r Parko 
apylinkės jau atsuntė $5- ir pra 
šė laikui atėjus nupirkti.ū do
lerinius Illinois- valstijos lotert-i 
jos bilietus ir juos Įdėti ,.į .Nau
jienų rudeninio pikniko Laimės 
šulinį. Visi Chięagos ir apylin
kių tautiečiai maloniai kviečia
mi dalyvauti. Patogus atvažia
vimas miesto autobusais, kurie 
sustoja prie pat, piknikaųtojų 
sodo vartų, prie 46tos ir. ‘ Ar
cher Avė. Automobiliams pas
tatyti yra daug vietos prie ge-

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimas Ir Taisymai 

2644 WEST 69th STREET 
Talafj REpublk 7-1941

/

Siuntiniai į Lietuvą

»- ■"■ ■■ - ' • J - * \ -r, J

— Varnas Montessori centras, niausi plastikos ataudai. Visa 
•’W3X W.59 St., ]jradės j>ahwkastiai brangiai • kainuoja... * 
priešmokyklinio amžaus^ vaį-į ^-Suknią užsakęs vyras nutarė 
kaihs rugsėjo 7 d. Registruoja- mokėti, ne savais, bet aukotais 
mi vaikai jhū dabari darbo die- pinigais. Nesant kilos skylės, 
nonjis ^9—1 vai. ly tų. Mokyk- nutarta i tam tikslui pana udoti 
los yųdėja Sofija Blažienė. In- sunkiai Šį kartą renkamą '.su- 
formaciioą teikiamos, lelefonvuma. , ■ \ . 7 ■
77M5įXH, - l Kitos' dalyvės galėtų- reikšti

jssori Drau- . fi^1^12^ W priBė sųk- 
priešmoky- '**0**’ •*a’ *>ent prie suknelės. Ar' gijos Knaučeliun 

klinio /amžiaus vt 
2743 W. 69 SI., pradės darbą suknelėm būtų naudojami puo- 
rųgsėjo e vai. i^o. Pri-’moterų, ar jų gerbėjų, 
imami nauji ;auklėtiniai. Infor- ^’P iki šio meto buvo
muotis JeL 476-4999. Mokyklos. <iaroma? Aukos turėtų>ūti nau 
vBdėja yra-’Janina juknėvičie^4<^°jamos P®i*e*’IS'“^*i,^us^ems 
nė . ' reikalams, ne atrinktonrs hto-

— Vidą M. Galėnas, Dana E. 
Gaižiūnasyib; Sabina1- V. Damb
rauskas baigė Illinois universi
teto Medičal’ ‘centro kolegiją. '

— Vysk. M. Valančiaus litu-; 
anistinė mokykla Klevelande 
pradės mrikslo metus rugsėjo' 
.11 d. Mokiniai registruojami' 
kreipiau tisą'A. Balašaitienę tek 
382-4997, O. lžilinskienę -— 449- 
1703 arbžLį^B. Alšėnienę, telef. 
526-6831. A Mokykloje sudaro-; 
mos nemokančių ar silpnai lie
tu vškai mokančių klasės.

— Aktoriaus Henriko Kačin
sko. ir pianistę Andriaus 'Kup re-- 
včiaus "rečĮkalį- ruošia Klevelan-; 
do Skautiniukių Draugovė spa
lio 17 d.:, . ; ,;..į

— New Yorko lietuvių Mai
ronio lituanistinė mokykla pra; 
dės mokslo nxėtuš rugsėjob'll; 
d. 9 vai. ryto Holy Child moky 
klos patalpose, 111 Stę. ir 86 
Ave., Richmond Hill, N.Y. Tos 
mokyklos mokytojų tarybos po 
sėdįs bus rugsėjo 9 d. 7:00 vai. 
vak. Kultūros židinyje. Prie 
mokyklos 'buk pagelbihė klasė 
lietuviškai riekalbantems.- Jos 
mokytoja bds Bita Oriiūniėhė. 
Daugelis vaikų, ’išmokę kalbą, 
sėkmingai mokėš' kitose moky
klos klasėse. 3.'-f*' ,

Lynn Jonaitytė išrinkta 
Naujosios Anglijos iškiliąja jie 
tuvaite Minkų/ radijo gegužj-

— Naujosios Anglijos Baltų
draugija ,FUošia piamstajAntano 
Smetonos koncertą,/First and 
42nd Church salėje, Bostone, 
lapkričio 14 d., • '/ ri

■s

■

tėrims dabinti? Aukotojas

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEbŽS TERMINĄ MS 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠŠLUOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS.J;.r

; PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas t ..

2212 W. Cennak Roari < Chi«ų»n IF " Virgiui* 7-7747
*"? —■ ' •' 1 1 '--■y—'■ l,— . - ■

..M BUTŲ NUOMAVIMAS
"NAMŲ PIRKIMAS> PARDAVIMAS — VALDYMAS —X 4- . NOTARIATĄS — VERTOdAI .. ....

Į Vgy rWų DRAUDIMO AGENTCRAJ '..
: : J. BkCEVICIŪs!— BELL ‘REALTY

h tINCOME TAX SERVICE
... ' ' ■ - r T U ■ . ' • - - . < . -?L. - ' ■'= '

6455 So. Kedzie Avė. — 778-2233

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS Hemet suėio 60 metu Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės Silkiniui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju Įgalio
tiniais.

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

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

Todėl Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
tuvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chlcagofa Ir Kanadoje metami — $30.00, pusei metu — $14-00, 

trims mėn. — $850, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimu] siunčiama savaitę nemokamai.

Fražcma naudoti žemiau esančiu atkarpą.

P. NEDZINSKAS, 4®65 Archar Ava 
Chicago, III. 10632, Tat YA 7-5980

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS 

Visos programos Iš WOP A,

Llatuvly kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
’ -00 v. popiet — Šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

KUR EIS AUKOTI
PINIGAI? - t

Iki šio meto šokių, dainų' ir 
kitokių renginių pranešėjos pa
sisiūdavo arba atsiveždavo sa- 
vo suknias. Tuo tarpu dabar 
reikalai taip klostosi, kad vie
nai pranešėjai suknią reikia už
sakyti iš aukotojų pinigų.

Lietuviškasis šokių Instifu-
• ' , "fe J "S"

tas patarė abierii pranešėjom 
įsigyti tautinius drabužius, bet 
viena užsigeidė būti kitoniška, 
kad ir ne lietuviška.

Suknia "turi būti graži, sako; 
Ji privalo būti siuvama pačiais 
geriausiais suknioms siūti pirš
tais. Ji turi būti tokios medžia
gos, kokios Amerkoje sunku 
gauti. Turi būti Bagdado pluoš
to šilko metmens,- oKoelno plo-

FILOMENA PAKEEIENĖ
; VAIŠINO SVEČIUS

Praeitą trečiadienį, rūginčio 
25-tą Phįlomeria Pakely Chica
go Tautpyiho Bendrovės prezi
dentė, puošnioje savo rezidenci 
joje Palos. Heights, surengė la
bai puikią, sueigą, taupymo ben- 
drovės pareigūharrLs ir artimie
siems. Po gardžiai paruoštų pie 
tų, jos šeima ir iartūnieji vaiši
no dalyvius gėrimąis: ir užkan
džiais,o jaunesnieji maudėsi 
giliame baseine. Atrodė, kaip 
Olimpijadoj e..„ ■ iį. • y’ “ ‘

Dalyvavo kun. kl. A. Zak a ran 
skas, “Babe” McAvoy; kaimy
nas Dan Kuraitis, Al ir ' Ann 
Kueltzo, ponai Mariah ir Helėn 
Sebastian ir kt. i

... , -z - • t... „ .- •?

■į Pdrvykus namo penktą- va
landą po pietų, mūsų giminai
čiai'.Peteri ir Josephine Muzinai 
puošniu Cądiliacu' nuvežė į Lie-: 
tuvių Prekybos Rūmų Golfą” Pa 
los Country Club, kur sutikdme 
daugybę pažįstamų f Casey Ok- 
są ir dbirą, ądv. Charles P. ir 
pohia ifeal; Eugene Pietkiewicz, 
prezidentas Crane Taupymo 
bendrovės; Al. Kumškį, Cook 
County -sherifo pagelbinihką; 
ponią Theodora Kuzas,'. Frank 
Zogą, prezidentą Midland Tau- 
pymo Bendrovės: Felisą Rau
donį, Vyto' Shuki, AI ir .ponią 
Brazius. Bruno Gramohtą, K. 
JPM&eke,'ir daug kitų. . .

Pirmininkas Juozas Bacevi- 
,eixis puikai vakaro tvarką yri-

s Dabar lauksime kitės sueigos 
.—tar bus Naujienų piknikas, 
rugsėjo 12 dieną, Palonia paūk 
smėje, kur galima labai lengvai 
pasiekti Archer • gatve:

> . ;W; B. Sebastian • ’

• 5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 
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 mašiną garažas.

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

pajamų per mėn. Brighton Parke. 
$28.000. , . ■

ŠIMAITIS REALTY
:.A. Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

PIRKSIT — PARDUOSI! —
■ L NTTOMOSIT/

- ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums -patarnaut

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
g r <- -v u -TeL 254-5551
- r 133-TA IR ARCHER AVĖ.

TeL 257-5861 v ”

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA

ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 
11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700. ' į

VIENINTELĖ STILINGA 6 "kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette P ark e. $29,750. ..

MŪRINIS.— MEDINIS pajamų na
mas. 2,butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette. Parke. $29.900. <

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2

Marquette Parke. $38,000.
2 BUTŲ moderniai įrengtas namas 

už Kedzie. žaliame parke. Virš $4,000 
pajamų? Kainuoja $30,000..

4 BUTU mūras prie Maria High. Nau
jas gazu šildymas. Nauja elektra. 3 
auto muro garažas. $44,900.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
lig»įpęs A Pigus.

Pėnsiios ir koriDensariJos iš Vokie
tijos ir iš kitu kraštii. pilietybės ponie- 
riai. Įvairiu valstybės formų pildy
mas. Interesantu reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldvbės ištaisose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbiu pašalpas bei kitus 
panašius_ reikalus. Sutvarko .Medicare 
ir’ kitas sąskaitas. Padeda neturtin- 
čierns šauti iš WELFABE ir kitu .ištai
gu dvairiaį pašalpas: buto nemokamo 
Sydymo. nemokamo maisto kprte^

graemius ^dokumentus ir >iskviė^i4 auto mūro garažas. Padiant šildymas, 
mus i Amerika Sudaromi testament*? - - ---------
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū
pina metrikus ar iu pakaitalus. Kreip- 
tis asrn.eni^kai .arlį laLškais^

’Šri Užpildomos formos 1L-1363 
Tax Relief Claim -for <-Grant for 
Senfrir Citizens arid disabled Persons.
a. čepuLis Notary public

Income Tax Service ; •
■ - - - . • - ■ V • . ■

3548 SOUTH EMERALD AVENUE 
* CHICAGO, ILLINOIS 6060©
(Pirmas aukštas. įėjimas iš kiemo)'

i TeL LA 3-1387
VmViViViViW.^^

M.A. t: M K U S
. —* k* -.f* 'Ž'r J

Notary Public „ 1 
‘ INCOME TAX SERVICE I 
<259 |

Tail>- pat daromi ;veri4maf, giminiu1 
likvlef 1 m • I, . rilčomi Ph.eM*5 pn- 

;■ žyma! IK kitokį Khnkai.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTOR’ 
■ f N«mv 3t»»yh* |r R«monta»

ADRESAS

NAUJIENOS,
17 39 So. Halsted St 

Chicago, Hl. 60608

* — NAUJHNO1, CM'AAGO i, ju, — Monday, August 30, 1076

Į Į Siunčiu_________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS

CHICAGOS MIESTO 
TARYBA v

į CHICAGO. — Kaikas Chica
nos miesto tarvbą vadina mėro 
Oaley “guminiu , antspaudu"... 
Bet aldermanas M. A, Bilandic 
i ta reikalu kitaip pažiūri ir jis 
sako, kad Chicaęos miesto fa- 
rvba yra neHriusia visoie Ame
rikoje. Ji iš 97 miesto nroiekfu. 
kuriuos yra našlutes mėras B. 
I>a|ev. yra dauguma ansvars- 
čiusi ir$uriėmusi. Kai kiti mie
stai hankrutuofa, tai Chicaga 
.gerai suveda finansinius galus 
sugąlais. ’ '

—u

Juozes Vaičiūnienės knygos .
TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS

190 didelio formato psL daug paveikslų. Kaina J2.00.
DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psl. Kaina 52.00 

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorui. 1 ‘ *

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
nemoka pašto persiuntinio išlaidų, /i . < . ’£

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
derį tokiu adresu: - 4^4

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608 1

r

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ? / 

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

KAIP SUDAROMI t

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis .gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis —33.50. ’

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

Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama, skambinti 
arba rašv*’ prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vaiaus
Droga Nouji^nos yra* siunčia
mos susipažinimui 2 savaite 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų, skaitytoių 
adresus. *’ *

Vietnamiečiai į JAV
KUALA LUMPUR, Malaz. 

Amerikos pasiuntinybės praneši
mu, sekmadieni, rugpiūčio 29, 
07 vietnamiečiu pabėgėlių iš-; 
Skrenda į JAV. Jos tvarko ir ke
lionei paruošia tarptautinis Rau-' 
donasis kryžius. *

PETTING CONSTRUCTION
7152. South Kedzie Avenue

Nanii namai ir remonto darbai 
, atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETTNGIS, savininkas
778-8166

m

HEATING AND AIR 
u CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
M44 So. WESTERN AVF. 

Chicago, m. 60609 Teel. VI .7-3447

D t M E S I O
47—M M AM7IAUC VAIPIinm.IAĮ 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pefisfnlnkame

Krofutf r
^4. LAURA!? • S 

. <445 So. ASHLAND AVB.

Homeowners policy
Call Frank Z a polls 
320814 W.95th St.

«■ GA 4-8654

įtart farm

INfUlANCC

Stats Faim fire and Casualty Company

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

pa.9 ▼fenlntelj
lietuvi kalUnlnk* gt?

Chicago je

NORMANĄ
BURŠTEINĄ

- YPr)'.
t ■ -

(įstaigas) ir 

677-84»d 
(buto)

' | 185 North Wabaah Arenu* -

Koks 40 daugiau vietnhmiečių 2nd Floor Chicago, Hl. 60601 
pabėgėlių bus paruoštais įvairių 
Malazijos vietų skristi f 'Ame- SKAITYK IR KITAM PATARK 

_ _ / SKAITYTI "JiAUJlEKAS*




