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“REVOLIUCIONIERIAI” HARRISAI
GAVO- 11 METŲ KALĖJIMO

LOS ANGELES. — Simbįoninės armijos revoliucionieriai 
Emily ir Wiliam Harrisai rugpjūčio 31 buvo nuteisti kalėti po 
11 metų. Tai aukščiausia bausmė kokią teisėjas Mark Brandler 
galėjo skirti. Jie buvo kaltinami ginkluotu apiplėšimu vienos 
sporto krautuvės, pavogus vieną automobilį ir pagrobus asmenį

Krautuvės apiplėšimas įvyko 
.1274.- m-. Los -Angeles, priemies
tyje Inglewood. Apiplėšime da
lyvavo ir dienraščio leidėjo duk
tė Patricija Hearst, kuri pradė
jo iš automobilio šaudyti, norė
dama. Harrisams padėti pabėgti, 
apiplėšus sporto krautuvę. Pa
triciją bus teisiama vėliau.

Nuteistoji Emily Harris pa
skutinėje kalboje, kreipdamasi 
i publiką ir reporterius teismo 
salėje, pasakė: .“Ąš negaliu kūp
rintis taip žemai prieš teisėją ir 
prašyti pasigailėjimo. Aš esu. 
revoliucionierė teisme, kur tei
sėjas už kelių minučių turės di
delįmalonumą uždaryti mane į 
kalėjimą”. Ji teisėją apibūdino 
kaip ‘^kerštingą maniaką”.

Du banko tarnautojai, Ford 
City banko viceprezidentai, Bru-‘ 
ce de Beede ir William J. Quin 
sugalvojo pasipelnyti. Jie, Bee
de, Quinn ir Oriak įsteigė staty-. 
bos bendrovę “Oriak Construc
tion Co.”, kuri pradėjo knisti 
žemę ir rausti pamatus namams 
Willow Springs vietovėje. Tiems 
darbams 1972-74 m. laikotarpyje 
Oriak statybos bendrovė iš mi
nėto banko gavo 3-jų mil. dol. 
paskolą. Gi banko tarnautojai 
už gerai sugalvotą “biznį” iš sta
tybos bendrovės gavo po 10 
tūkstančių dol. Vėliau Beede dar 
pasiėmė 21,000 dol.

žinoma, pradėti Willow Springs 
statybos darbai niekad nebuvo 
užbaigti — Oriak Construction 
Co. subankrutavo.

Gerai pradėtą, bet blogai baig
tą “biznį” į viešumą iškėlė The 
Sun-Times ir WMAQ-TV repor- 

• teriai. ‘ J

Nerimauja P. Afrikos 
mulatai

JOHANESBURGAS. — Pasi
rodo, kad P. Afrikoje rasiniu at
žvilgiu yra kelios klasės gyven
tojų: baltieji, juodieji, mulatai 
ir aziatai, kurie vieni nuo kitų 
laikosi nuošaliai.

Rugpiūčio 31 d. mulatų kla
sės jaunuoliai keliose P. Afrikos 
vietose rengė demonstracijas, 
kurias policija išvaikė ašarinė
mis dujomis. Koks 500 mulatų 
demanstrantų, pritardami juo
diesiems, demonstravo Spandau 
vietovėje, 200 mylių į šiaurę nuo 
Port Elizabeth. Demonstrantai 
reikalavo paleisti suimtą kun.

■ Allan Hendrickse, P. Afrikos 
darbininkų partijos lyderį ki-w

Apie 300 maišytos rasės stu
dentų demonstravo Sivertone, 
netoli Cape Town. Taipgi buvo 
demonstracijų Cape Town juo
dukų mokyklose, kur policija ne
sikišo.

Du uraganai šėlsta jūroje
MIAMI. — Du uraganai • 

Frances ir Emmy siaučia atvi
ruose - Atlanto vandenyse, bet 
autoritetų tvirtinimu kontinen
tui nė vienas negresia. Uraga
nas Frances, sukdamasis po 100. 
mylių'per valandą vėjo greičiu, 
šiuo metu yra apie 800 mylių į 
pietryčius nuo Bermudos ir nuo 
10 iki 15 mylių per valandą va
rosi šiaurės kryptimi. Pranešė
jai pranašauja, kad gali pasuk
ti į šiaurės rytus. Emmy besi
sukdama 75 mylių per valandą 
vėjo smarkumu varosi tolyn į 
atvirus Atlanto okeano vande-
V8- ■" . . V L:.

Vulkanas dar gali sprogti

POINTE-A-PTTRE. Guadelu- 
pe. — Juodų dūmų ir baltų ga
rų didžiulis stulpas mažiausiai 
mylios aukštumo tebekyla.! ^au* 
sas ir nauja sukrėtimų serija 
drebina arti 5 tūkstančių, pėdų 
ugniakalnj. Mokslininkai, tvir
tina, jei vulkanas neapsiramins, 
jis turės sprogti, dėlto gyven
tojai perspėjami kol kas laikytis 
ko. toliausiai. Nuo pirmadienio 
vakaro 8 vai. nepasakyta iki kol 
seismografai užregistravo 464 
stiprius salos sudrebėjimus, dvi 
valandas ramybės ir vėl 320 su
krėtimus.

žudynėmis norėjo paveikti 
JAV rinkimus

BANGKOK, Tailandas. — Pie
tų Korėjos ambasadorius Tailan
de, Kun Park, pasakė, kad šiau
rės Korėjos komunistai rugpiū- 
čio 18 d. kirviu nužudė du Ame
rikos karininkus manydami tuo 
būdu paveikti Jungtinių Vals
tybių prezidento rinkimus ta 
prasme, kad Amerika atšauks 
iš Korėjos savo kariuomenę.
Airiai ruošiasi sunaikinti IR A?

DUBLINAS
landijos) ministeris pirmininkas 
Liam Cosgrave savo kalboje ai
rių parlamente pareiškė, kad jo 
vyriausybė yra .pasiryžusi su
naikinti Airių Respublikos Ar
mijos (IRA) partizanus, kurie 
sudaro Airių valstybei rimtą 
grėsmę. Cosgrave specialiai su- 
atostogų, norėdamas, kad pri
imtų keletą griežtų prieš IRA 
terorą nukreiptų priemonių.

Cigarečių pardavimas nemažėja
WASHINGTONAS. — Agri- 

kultūros departamento žiniomis, 
pasaulinė cigarečių produkcija 
kelinti metai menkai temažėja. 
Sumažėjimo rekordą tebeturi 

Į 1974 metai, kuriais sumažėjo 3 
nuošimčiais, o 1975 metai 22 
nuošimčiais. Tik 2 nuošimčių 
produkcija reiškia 3 trilijonų 
cigarečių arba 192.5 bilijonų po- 
kelių sumažėjimą ar padaugėji
mą.

dienį pranešė, kad Sovietai užsakė dar 275,000. ‘metriniii tonų 
Amerikos šių metų derliaus kviečių už ?34.6 milijonus.

Departamento pranešėjas pa
sakė, kad su tais 10 milijonų bu
šelių, kurie bus išvežti po atei
nančio spalio 1. dienos, pakelia
ma Amerikos grūdų pardavimas 
Sovietų Rusijai per 1976-77 me
tų sezoną (pirmaisiais Sovietų ir 
Amerikos grūdų prekybos pen- 
kerių metų sutarties metais) :iki 
4,624 milijonų tonų. .

Pardavimą padarė viena pri-’ 
vati firma; kurios vardas nepa
skelbtas.

USDA — Jungt. Valst. Agri
cultures departamento pareigū
nai mano, kad Sovietai per atei
nantį 1976-77 metų sezoną pirks 
viso apie 8 milijonus tonų, tai 
yra mažiau kaip pusė 16.5 mili
jonų tonų, kurias jie pirko 1975- 
76 metų sezonui, kadangi jų pa
čių derlius 1975 metais buvo

sekmadienį laimėjo pusę mili
jono krtizeirų. - . •

Dubausku tėvas kartas nuo 
karto nusiperka Brazilijos lo
terijos biletą. Iki šio meto lai
me praeidavo jam pro salį, bet 
praeitą sekmadienį jį padarė 
turtingu žmogumi — davė jam 
pusę milijono kruzeirų. Visų 
pinigų jis negalės išleisti'ir tu 
rėš dauguma palikti darbš
tiems savo vaikams.,Ignas au-

blogas, vos apie 140 milijonų to-[gina šeimą Chicagoje, ir Ed- 
nų, o šiemet laukiama 195 mili-Jmundas turi didelę gazolino 
jonų tonų. -

sužeidė mokslininkus
POINTE-a-PITRE, Guadeloupe. 

-— La Soufriere vulkanas staiga 
ir netikėtai “atsibudęs” pirma
dienį pradėjo smarkiai spjaudy
ti akmenimis ir vemti lavinas 
purvo su pelenais, užklupdamas 
dvylika mokslininkų 4,900 pėdų 
aukštyje ant pačios kraterio

I briaunos. Stebuklingu būdu visi 
išsigelbėjo, bet penki buvo su
žeisti, du išjų gana rimtai. Visi 
nugabenti į Pointe-a-Pitre li
goninę. .

’ 4 :

Haroun Tazieff, vulkanologas 
iš Paryžiaus, pasakė: “Aš ma
niau, kad teks mirti. Stebuklas, 
kad mes išlikome.gyvi. Akmenys 
pradėjo aplink mus kristi, nuo 
obuolio iki . kubinio jardo didu
mo. Mes buvome prie pat kra
terio, kai staiga pamatėme ak
menis su pelenai iš apačios pra- 
silaužiant. Tuo pačiu metu paju
tome kalno drebėjimą, kurs truko
II minučių”.

.fe *.

JAV-bių geologas Dr. Richard 
Fiske pasakė, kad kalno erup- 
cija buvo labai didelė. Visi ženk

liai rodo, kad erupcijos (išsiverži-. ««"”***•'-'■ jai roao, Kaa erupcijos ossiverzi-
• stoti prie labai judrios Brazi- mai) darosi kaskart smarkesni.
lijos plento sankryžos.

Airijos (Ir- Čikagos pirklys )
KALIFORNIJA. — Prieš me- 

| tus laiko Čikagos retų monetų 
pirklys Raymond Yablun, su 
150,000 dolerių vertės retų mo
netų rinkiniu, prapuolė Los An-, 
gėlės mieste. Dabar jo lavonas 
buvo rastas 300 mylių nuo Los 
Angeles tarptautinio aerodro
mo Sierra kalnų vienoje daubo
je. Lavoną rado rugpjūčio 28, 
bet policija nieko anksčiau ne
pranešė iki nesurinko reikiamų 
įrodymų, nusikaltėliams suimti.

Policija suėmė tris įtartinus 
tipus: Frank Albert Lapa, Lee 
Samuel Rusėtos ir Powell Clay
ton Crosby.

1977 metų auto
• modelių kainos
Automobilių gaminančiu ben

drovių 1977 m. auto modelhi pa
skelbtos kainos nakibo ore, kai 
nlieno fabrikai plieno kainų pa
kėlimą atidėjo iki 1978 m. sausio 
1 d. ‘ .

Dėt nežinome, ar šis buvo pas
kutinis prasiveržimas prieš ar
tėjantį didįjį išsiveržimą”, pasa
kė kitas iš dvylikos.

Sekr. Kisingeris sako
FILADELFIJA. — Sekr. Ki

singeris, kalbėdamas vienoje mo
kykloje Filadelfijoje, pasakė, 
kad Pietų Afrikos abejingumas 
nesiderina su jokiu žmoniškumo 
dėsniu. Esą, jokia sistema, ku
ri veda į raušes ir neramumus, 
negali būti priimtina. Kisingeris 
tai sakė, turėdamas omenyje 
Pietų Afrikos juoduku riaušes, 

tr, susimalsiąs reidams . Kisingeris pareiškė, kad
nežino kas daryti. General Į.. e „ p

LOVELAND. COLO. —• Buvęs 
liepos 31 d. potvynis didžiajame 
Thompson© slėnio parke, staiga 
išsiliejus upei, prigirdė 129 as- 
njenia. Kiti 50 tuo tarpu skai
toma dingusiais. ■"* -

Automogilius gaminančios 
bendrovės buvo paskelbusios, kad 
1977 m. naujiems modeliams au
to kaina pakilsianti 269 dol. Bet • 
dabar, susimaišius reikalams, j 
jos ’ _ _
Motors bendrovė visdėlto nu

sprendė palikti kainos pakėlimą 
5.8%, teisindamiesi, kad į au
tomobilių gamybos kaštus turi 
įtakos ne tik plienas, bet ir pa
kilę darbininkų, uždarbiai ir ki
tos padidėjusios išlaidos.

G. Motors tikiai 1977 m. Pon
tiac markės auto mašinų par
duoti 900,000.* N ■

jis susitiksiąs su P. Afrikos mi- 
nisteriu pirmininku John Vorster 
Šveicarijoje ir stengsis jį įti
kinti pakeisti P. Afrikos gyve
nimą galimybių ir lygybės pa-, 
grindais, prisilaikant žmonišku
mo.

NEPAJĖGIA VALDYTI KRAŠTO r- . x
Žinovei tvirtina, kad diktatorius yra 

kvanktelėjęs ir labai pavojingas
SEOUL, Korėja. — pastabus Chicagos Daily News reporte

ris Keyes Beech iš. Pietų Korėjos sostinės praneša, kad nuotaikos 
krašte nepaprastai įtemptos. Karo vadai susitinka Panmunjome, 
bet jie nieko nesutaria. Amerikiečiai pareikalavo, kad būtų nu
bausti tie Siaurės oKrėjos kariai, kurie kirviais kastuvais ir 
geležiniais vėzdais puolė medį karpančius amerikiečius ir du kari
ninkus vietoje užmušė. Amerikos adm. Mark F. Frudden aiškiai 
pasakė šiaurės Korėjos karo vadui, kad pirmon eilėn privalo 
būti nubausti Amerikos karių, žudikai, bet korėjiečiai šito klan--: 
simo nenori svarstyti. Šiaurės Korėjos karo vaidas, gen. Kyong 
pareiškė, kad jis neturįs instrukcijų šiam klausimui svarstyti. 
Jis priminė, kad šiaurės Korėjos prezidentas Khn II Sung ap
gailestavęs amerikiečių mirti, bet tuo viskas ir pasibaigė .

■ - " ■ ’| šiaurės Korėja pasiūlė nada-

Šveicarų kariuomenėlyti demiUterizaciios zona visa- 
svetimoje žemėje j K

BERNAS. — Rugpiūčio 26 d. Į Jkorėjieciams, kad šitas planas 
naktį nedidelio Liechtensteino nepriimtinas. Demil|tarizacijos 
kaimelio Iradug gyventojai bu- zona buvo padaryta konfliktams 
vo prikelti iš miego neįprasto j išvengti, o jeigu ši zona bus pa* 
triukšmo; “Klipu-klapu kfipu- dalyta, tai konfliktu bus žymiai 
Wapu, klipu-klapu”...; iškišę jįąugiau^ - Atmetus. šiaurės Ko-
-per langtfe gšl v as,’pamatė sveti- rėjos pasiūlymą, neatrodo, kad 
mą kariuomenę, kuri buvo už-! šiaurės imtųsi kitos iniciatyvos.

Amerikiečiai nenori klausyti apie 
kitus pasiūlymus, kol šiaurės 
diktatorius nenubaus žmogžu
džių. Amerikiečiai turi filmus 
viso korėjiečių užpuolimo. Gali 
nustatyti, kurie kareiviai kirto 
smūgius ir kurie karininkai įsa
kinėjo. Bet šiaurės Korėjos va
das apie tai nenori klausyti.

Reporteris KeyesBeech turė
jo progos išsikalbėti su prof. 
Kim Jun Jep, kuris vadovauja 
institutui šiaurės Korėjos va
dams ir jų tikslams tyrinėti. In- 

zstituto pirmininkas yra įsitiki- 
štai kad daro, spygliuota vielos Į nęS, jęacĮ šiaurės Korėjos dikta- 
tvora, užminuotais laukais ir1 torius Kim H Sung yra kvankto-

ėmusi jų kaimelį.

Pasirodo, kad tai buvo paklydę 
’Šveicarijos kariuomenės 75. ka
reiviai — 25 pėsti ir 50 raitų.

Šveicarijos gynybos ministe- 
ris paprašė Lichtenšteino su
prasti mažytį insidentą kurs įvy
ko tamsią rugpjūčio naktį ir vie
tovėje, kur tokie dalykai gali at
sitikti — be kelio, kalnuose ir 
tarp krūmų.

šveicarai sako, jog tai nieko 
stebėtina: juk jie nėra atsiri
boję nuo kaimynų, kaip kiti kra-

automatais sargybiniais. Tai 
sakydami, šveicarai turi omenyje 
geležinės uždangos sovietų sie
ną.

Rodezijos “karas”
Rodezijoje veikia Mozambike 

išmokyti juodukų partizanai. Jie 
pakasa minas, padega ūkius, nu
žudo ūkininkus bei policininkus 
ar kareivius. Prekių transpor
tai bei keleiviai palydimi gink
luotų palydovų, o ir patys ke
leiviai važiuoja apsiginklavę. 
Rodezijos apsaugos daliniai pa
skutinėmis, dienomis nušovė 22 
tokius juodukų pogrindžio par
tizanus. šiais metais iš viso jau 
žuvo Rodezijoje 891 juodųjų po
grindžio partizanai bei teroris
tai.'

Raudonoji Kinija susidomėjo 
erdvėm is

HONG KONG. Kinija pra
eitą pirmadienį sėkmingai iššo
vė į erdves jau šeštąjį žemės sa
telitą, pirmuoju pradėdama 6 
metus, praneša naujoji Kinijos 
žinių agentūra. Penktasis sa
telitas buvo iššautas praeitu me
tų gruodžio 16 dieną. Spėjama,

Įėjęs, todėl iš jo galima laukti- 
bet "kokio netikėtinumo. Korėjie
čiai yra įsitikinę, kad pats dik
tatorius įsakė kariams pravesti 
užpuolimą Panmunjome, bet vė
liau apgailestavo. Visi supranta, 
kad jis negali bausti užpuolime 
dalyvavusių karių, nusikaltusių 
pagal jo paties įsakymą.

Bet šiaurės Korėjoj platina
mi naujai pagaminti dideli pla
katai, kuriuose amerikiečiai vai-z 
duojami baisiausiais imperialis
tais. turinčiais ilgus dantis ir 
stiprius nagus. Prezidento Fordo 
Įsakymas panaudoti stiprią karo 
jėgą tuojau po Panmunjomo žu
dynių galėjo kiek atšaldyti dik
tatorių. Bet šiaurėje stengia
masi nuotaikas įkaitinti kaip 
tai buvo daroma 1950 metais, 
prieš įsiveržimą i Pietus. Tada 
šiaurės korėjiečius ginklavo ir 
kurstė Maskvos ir Pekino ko
munistai, bet šiandien abejoja
ma, ar Kim R Sungas turės drą
sos pradėti naują įsiveržimą į 
Pietų Korėją. Specialistai tvir
tina, jog tai esąs pats didžiausias 
jo gyvenimo noras.

Sekr. Kisingeris Londone bus Į kad kinai savo satelitais seka) 
rugsėjo 3 ir kalbėsis su Britani- Sovietų karinę veiklą arba ruo- 
jos užsienio reikaų ministeriu šiasi skridimams į erdves su

• Anthony Crosland

Sovietų karinę veiklą arba ruo-
Všiltas

Saulė taka 6:16, leidžiam 7:24žmonių įgula.



kelionės įspūdžiai tarp laiko ir erdvės

KAZYS KARUŽA

Rezoli sijos kitiems, lik he sau
Dirvos 84 nr. humoro pusla

pyje * Pagirnis”” rašoma rezo
liucijų reikalu. Pati pradžia yra 
visai taikli:

— l.ezoliucija yra veikėjų bei 
darbuotojų sąžinės palengvini
mas. i ezoliucija yra pageidavi
mas, kad kas nors kitas dirbtų, 
veiktų, pluštų. Rezoliucija tin
ka detentės laikais, nes rezoliu
cija nėra reikalavimas. Patogu 
po suvažiavimų bei simpoziumų 
paskeP ti rezoliuciją ir su atlikto 
darbo Pojūčiais išsiskirstyti na
mo.

Prie tų stulpų yra elektroniniai 
įtaisai, kurie saulei leidžiantis 
nuleidžia vėliavą ir gražiai ją su- , 
lanksto taip pat padeda į dėžę, 
o rytą saulei tekant vėl pakelia. 
Visas tas malonumas tada kai
navo tik $3,409 už kiekvieną i 
stiebą su visais įrengimais. j

Bet GSA gaspadoriai pradėjo Į 
galvoti, kad ilgose laiko distan
cijose būtų pigiau pirkti nerū- 
dyjančio plieno stulpus, mokant 
po §10,000 už kiekvieną, besvars
tant šias galimybes; alumnijaus 

'stiebą ir įrengimų kainos paki- 
c. .. lo iki S10,479. Tada ir buvo nulio kitaip? Suvažiavo, . , . . , ., , , . . . ,.,. • ■ įpirkti tie 10/ stulpai su automa-aebatavo, alų gere kibirais, iri",, . , ‘ . ........ * , -z į tiskais pakėlimo ir nuleidimorezonicijų nepaskelbei Tad!.

skelbkime, nelikime be ženklo, l1”611®1111413-
kad žmonėmis buvome... Į Istorija baigiasi tuo, jog pa- 

. Visai panašią rezoliuciją bei darius tą tranzakciją, prez. For- 
nuroJymi-s žmonėms paskelbė d as pasirašė įstatymą, kad vėlia- 
Draugas 197 nr. kultūrinio prie-1 vos dabar gali plevėsuoti 24 va
do Ke linėj paraštėj. Su bevar- į landas visokio oro sąlygose, 
džiais jos autoriais yra taip su-. LB Marquette Parko apylin

kė, vadovaujama Jono Vaičiūno,

Šunys dažnai mėgsta pavaidinti didelius ponus ir ponias, o kartais net ir cigaretę už
traukia. Paveiksle matome pasipuošusią amerikiečiy kalę, vadinamą Susan, bet šalia tu
pinti Įęsios duktė Candy visai nesistebi motinos poru pabūti tuo, kuo ji nėra.

Iš stoties traukinių

pažindi narna:
— ■ aisvojo pasaulio lietuviai kadaise įrengė parapijos' aikštė- 

iš Arsg'ijos, Australijos, Belgi-^je 2 vėliavoms stiebus, Viskas 
jos. Ispanijos, Italijos, Jungtinių buvo gerai ir gražiai, bet pasku- 
Amerikos Valstybių, Kanados, tintiu laiku vėliavas ant tų stul- 
Prancūzijos, Šveicarijos, švedi-lpų įsigeidė kelti Frontininkų 
jos ir V. Vokietijos, susirinkę. Bendruomenė (FB) ir tos orga- 
i V’>- ią Lietuviškų studijų sa- rnizacijos garbės pirmininko bro- 
vaitę Chatilly Kultūros centre, l ]js keliant vėliavą pakėlė trukš- 
Prancūzijoje, savo paskaitose, (irią jr sutrikdė deramą rimtį. Iš- 
diskusijose. maldose, literatūros vengimui tokių incidentų Ma
tei m zįkos kūriniais daug kar- 1 garyčių darbuotojai siūlo įsigyti 
tų prisiminė tėvynę Lietuvą ir i automatus vėliavoms kelti ir nu- 
savo tautiečius pasauly. , leisti, tam reikalui įsteigiant

Jie įmonėms duoda tokius nu-^bendrą fondą. Š. Bukis 
rodymus:

1. kviesti savo tautiečius lais- 
vajzme pasauly sueiti į glaudes
nius santykius .su Lietuvos kai
mynais, neišskiriant demokra
tinių rusų bei lenkų, kad visi 
bendrai greičiau pasiektų laisvo 
valstybinio apsisprendimo Eu
ropos tautų šeimoje;

2. kviesti dalyvauti tautiečius 
tarptautiniuose sąjūdžiuose, ku
rie gina krikščioniškos dorovės 
principus, asmenų neliečiamas 
teises bei visų tautų laisves, nes 
pakilimas iš moralinio pasyvumo < 
bei pakrikimo daug padėtų Va
karų pasauliui atgauti stiprybę, 
c mūsų tėvynei Lietuvai — lais
vę.

II i šiol visą tuziną metų pa
našių studijų amžini studentai 
gavo paskaitose ir rezoliucijose 
rašydavo apie bendradarbiavi
mą ir rezistenciją, taikindami 
sau bendradarbiavimo uždavi
nius. palikdami užrištomis bur
nomis ir surištomis rankomis 
pavergtiems tautiečiams rezis
tenciją. Kad Amerikos Lietuvių 
Taryba jau senai dirba daugumą 
minimų darbų, jie nenorėjo nė 
žinoti ir griaudami jį, Uoliai vyk
dė Soimenfėldto doktriną. Dau
geli- jų vadinasi frontininkais, 
nort- neatskiria kariškos lauko 
virtuvės nuo artilerijos pabūk
lo. S. Pasilytė

Vėliavos Washingtone ir 
Marquette Parke

National Review žurnalas rug
sėjo 3 numeryje rašo, kad New 
Yorko kongresmanas Walsh yra 
susirūpinęs General Services 
Administration administraterių 
gabumais pirkti nereikalingus 
daiktus, laukiant kol jie pa
brangs...

los įstaigos vadovybė gavo 
pa iuiymą pirkti 107 vėliavoms 
stiebus, nulietus iš alumisijaus.

Milijonierius ir slaugė
Senas milijonierius atvyko 

gydytis į ligoninę. Jis nuolat šau
kė jauną gražią slaugę visokiems 
patarnavimams: atidaryti langą 
ir jį vėl uždaryti, atnešti su le
dais ir be ledų vandens, pakelti 
ir vėl nuleisti lovos galvūgali 
ar kojigali ir dar visokių patar
navimų.

proga iki šiol isžudydami jau virš 
10% tautos. Mfisų laimė, kad

— Kaip pavardė ?
.— George Washington, — iš- 

JTG dar neegzistavo 1941 metų didžiai atsakė juodis, o raštinin- 
birželyje. Įsivaizduokite, kaip kas ta proga norėjo pajuokauti, 
Stalinas būt galėjęs Lietuvą su
tvarkyti su tokia pat moraline 
ir finansine parama... ",

Medžiotoju nuotykiai
Medžiotojųir7#tivautojų pikni-

keleivius ,į morernios stoties vidų/- apie 100 pėdų aukš- 
į čiau nuo geležinkelio linijos. Gražiai įrengta gelež. vi-, 
j daus stotis, plati, erdvi ir aukšta salė. Planingai arehitek- 
Įtų išdėstyta, kad patekus į jos vidų, jautiesi kaip šokių 
'Versalio-salėje. . ' •

Aš einu'pirmiausia pusryčių į bufetą. Visai nesku
bu. Esu ramus ir jau apsipratęs kelionėje. O klimatas 
ten gražus, šiltas kaip Floridoje. Užsisakau ■ bulkutę, 
kiaušinienės ir kavos. Už kavos puoduką sumoku 10 
amerikonišku centų. Džiaugiuosi, kad čia viskas pigti ir 
bus mano pragyvenimas pigesnis negu Prancūzijoje. „'

Pailsėjęs dvi valandas einu skambinti telefonu kum 
Br. Jurkšui. Suku telefono numerius, kuriuos man da
vė čikagiškis filatelistas Eug. Petrauskas. Taip atsilie
pia kum Jurkšas:

— Kas čia kalba? , . ■ • ■
— Labas rytas, kunigėli, čia kalba Karuža. Kvietei 

atvažiuoti, tai atvykau pas Jus į Svečius.
Kunigėlis-lyg apstulbo, bet ir ,žinojo, nes .prieš iš

vykdamas parašiau jam laišką, kad apie tą laiką būsiu 
Madride. Bet kiek pavėlavau. ■ ■

Kunigėlis sako:
— Gerai, kad atvykote, bet nelaiku, nelaiku. Turiu 

svečių. Palaukite.
Taip pakabinu rageli ir einu į stotį pasižvalgė 

žmonių nedaug, vienas kitas vaikštinėja, o kiti sėdi ant / 
suolų ir laukia traukinių, kurie važiuoja jiportug^ją, 
Prancūziją, Vokietiją, Italiją, Šveicariją, -Austriją ir t. 
tą nės toki užrašai yra ant sienos aukštai-pakabinti ir 
Ispanijos miestų kada iri kur važiuoja' traukiniai; Ovis 
tik Madrido stotis meniška, didelė ir moderniška.

Pasidėjęs lagaminus prie suolo, aš Vaikštinėju, bet 
sugalvojau parašyti porąz atviručių ir pasiųsti savo mie 
lai žmonai- JadvygaL Parašęs atvirutes, nusiperku d'Ljps* 
ke” pašto ženklų ir. užklijavęs įmetu Į pašto ;dėzUtę.\Lr 
vėl vaikštinėju po Stotį. Renkaši daug žmonių, ktiri Fa- 
xi siute Siuva,- iš miesto prie stoties. Bet ko čia manbil- ' 
gai vaikštinėti. Einu dar prie telefono būdelės “paki- 
bifkštinti” kunigėlį Brūno, nes gal jau apsitvarkė ir tu
rės laiko su manimi pakalbėtu " '

Taip praleidęs dvi valandas laiko stotyje^ skambi
nu, bet vėl padedu rageli. Galvoju, juk aš pinigingas vy
ras. Einu iš būdelės; Galvoju, kad aš čia nepražūsiu mi
lijoniniame Madrido mieste; Rasiu nakvynę ir išmiego-

ko parodyti ir sakė:
— Prašau erti šia kryptimi. 

Tik saugokis — neįmink į hoya...
Moderniu laikų demokratai
Studijų savaitėj du fronto 

bendtuomenininkai kalbasi apie 
šį'ir apife tą. Vienas<jų staigios 
minties pagautas klausia kitą:

— Drauguži, ir daug tu žinai
atgimstančios (Lietuvos XVIII, ke kalbėjosi du medžiotojai, ap- 
XIX ir XX-‘amž. kovotojų bei įstoti būrio -meškerioto jų ir alutį 
veikėjų raštus; jų mintis ir, ben- gurkšnodami kalbėjosi. Pirma- 
drai, jų siekius? (sis.gyrėsi: . v' .,

— Tai, kad jiė yra mirę, — Vieną kūrtą praeitą sezoną ,
atšąkė kitas. — Nėra reikalo ži- išėjau medžioti, ^išvaikščiojau 
noti. , mišką skersai it išilgai, bet-hiė-

— Bet ar klausimas nebūtų ko gero nemačias.’Pavargęs at- biznį. Jau nusibodo garažai
įdomus? šisėdau po medžiu ir užsnūdau.L. .^

— Visai ne, nes jie priklausė Mane pažadino paukščių čiauškė- pėsčio duoną užsidirbti. Arne-' 
visokiom partijom ir turėjo, sa- Ijimas, Žiūriu.-įįvirš galvos ant j žinai kartais koks biznis geriau- 
vo pažiūras, tik ae-mūšų, — at-fmedžib Šakos šiftūpušios kurap- slaš?
sakė tvirtas savo partijos idėo--:kos. Aš tuoj iiž, šautuvo ir piiil _  q Įsitaisyk ledų fa-

Tikėsite. ar n&,; kųlka pralindo bHka Aliįs^oš 'Oratorėjej- Netu- 
šaką, lįsdama padarė plyšį, į_ku7 Į 
rj įstrigo kurapkiį^cojytės. TAip i 
aš visas jas gyvas’ir susirinkau 
į savo tąrbą..; -

Jam baigiant šaėū pasaką, ki
tas medžiotbj as jau-lauke prasi
žiojęs pasakoti savo nuotykį:

— Tai niekis. ĄjŠ pasakosiu 
kaip man nutiko. Išėjus medžio
ti, žiūriu,' kad dešinėj®' skrenda 
pulkas laukinių • žąšūi Kai pra
dėjau f jas taikytų kairėje -pu-' 
sėj'e išgirdau trukšmą. “žiūriu; 
gi bent 10 kalakutų nutūpė į me- 

.dį.' Tuojau nukreipiau savo šau-- 
tuvą į j uos, nes j aii artinosi ka- 
lakiitihių šventės. "Jau Btifku 
nulaikęs, kai prie fffaiid kojų su
šnypštė gyvatė. TflreJ&b šauti 
tą gyvatę, riės tai bUvd pavojih- 
giatisia; pati’ bfiutyliė.č. IF šo
viau. Ir žinote kąr sprogo ma
no sudrėkęs ša'utuvo' Vamzdis, 1 
bet viskas bhigėši laimingai 
dešiniojo Vamzdžio'šratai patai
kė tiesiai į pulką’ žąsų, kairiojo 
— į pulką kalakutų, < p valiklis 
pataikė tiesiai į gyvatės gerklę...»
Tik sprogimo trenksmas mane Įtronautu ir jį visą laiką vaizda- 
aukštielninką įstūmė į ežerą. Bet 
tai buvo irgi mano laimė. Viena
me auliniame bate radau penks- 
varinę lydeką. Meškeriotojas

Negalėjo nusikalsti y
Senas negras atėjb į nfifemų 

būstinę užsiregistruoti balsavi
mams. Raštininkas klausė:

mišką skersai it išilgai, bet riie-

prisimindamas seną anekdotą:
— Well, George, tai tu buvai 

tas neklaužada jaunikaitis, nu
kirtęs vyšnios medelį?

—■ No Sir, tai tikriausiai ne 
aš, nes aš nesu dirbęs jokio dar? 
bo visą'Savo amželį...

* - ’ ’ . -

Pelnas be rūpesčio
Du pagyvenę Marquett .Par

ko tautiečiai kalbasi:
— Reikėtų pereiti Į kokį nors

įdomus? šliipti. -Norisi lengviau ir be rū-

— O taip. įsitaisyk ledų fa-
logas.

' Lto’rį/.- ’ ' > >

Piršlybos-,, .
Ponas Geguži, su jūsų Onute 

; at jūs nei 
būsite tam priešingas?' -N?

— Ar jūs geriate ? paklau
sė Gegužis.’

— Mielai, su malonumu, bet 
pirmiausia' pakalbėkime vestu
vių reikalais. ■ • N Jį-
Sovietiškų skyrybų priežastys

Sovietų Rusijoje daug vedasi, 
bet daug ir skiriasi; dėl vargo. 
Viename Skyrybų teisme koF- 
chbzhikas skundžia žmoną ir 
prašo išskirti, kadangi jo žmcP 
na nakčiai į butuką įsiveda ož^ 
kĮ. Teisėjas ~šm£lsUmo pagau
tas- klausia:

— Kodėl ji taip daro?
— Lauke ožką pavogtų. ‘ ..
— Hm... — numykė teisėjas 

ir pagalvojęs vėl klausia:
— Ar nesipriešina-tavo žmo

na atidaryti langą arba duris?
-— Su tuo aš nesutikčiau, — 

atsakė kolchozhikaš. •— Išbėgtų 
mano visi kralikai ir karveliai...

rėsi konkurencijos, bus lengvas 
darbas ir be rūpesčių... (vp)

išvarginta nuolatinio laksty-J,esu.susitaręs vestis; at
mo, slaugė guodėsi daktarui, ku
ris patafė būti kantriai, nes gal 
tas milijonierius prašys būti jo 
žmoną. Slaugė abejingai atsa
kė: • ■

— Gal būt ir prašys, kai iš
baigs visus kitus savo reikalavi
mus... ■

Paaiškėjo liga
Urėdas tarnautojui: — Sakyk, 

kū tai reiškia? Kažkas nesenai 
telefonavo. Jkad šiandien sergi 
;t neateisi į dhrbą, o tb jau čia' 
291...

Tarnautojas: — Tas toiano 
draugas yra tikras užuomitša. 
Tai turėjo būti rytoj, o ne šian
dien.

Amžinas ratas
Iš skudurų dirba gerą popierį. 

iš to popierio dar pifngus, pini
gai sukuria bankus, bankai duo
da paskolas, skolos veda žmo- 
les Į neturtą, neturtas viską pa
verčia į skudurus...

Rongresmartas pas indėnus
Vienas kongresmanas, pri

klausąs Vidaus reikalų komite
tui. rink’minės propagandos me
ti atvažiavo į indėnų rezervatą 
ir susirinkusiems to rezervato 
gyventojams dėstė indėnų rei
kalus :

— Uabar ateina nauja gady
nė indėnams: aš jums prižadu 
geresnės mokyklas ir amatų mo
kyklas.

— Hoya, hoya, — pritarė įmi
timu indėnai, o atstoMis tęsė to
lau savo pažadus:

— Aš jums žadu geresnes li
gonines ir geresnę medicinos 
-.riežiilra...

— Hoya, hoya. — dar garsiau 
šaukė indėnai, gi atstovas pra- 

žarstyti dar labiau gėry-tėjo 
bes:

Mes dabar esame lygūs, 
broliai, ir tiesiame vieniksic

kitiems pasitikėjimo ranką...
— Hoya, hoya, — skardėjo 

indėnų balsą visame ore. Po pra- 
tstovas parriškč norą

j a “

Amerikos patriotas Benjaminas 
FrArtklihas ndri|o, kad A rh etikos 
herbą* rr tautinis paukltii tufu ne. 
plikagalvis erelis bet laukinis kala- 
kutas. Dabar kai kurie jį noruty pa- pažiūrėti indėnu
keisti balandžiu nuleista uode- _. . . , , • ,čius. Indėnu vadas mieiai suti

Magaryčios

• Tąvernos lange pastebėtas L .. - - -r, , • ., . .
toks skelbimas: “Mes priimame j ® Viešbutyjė. Bet ir vėl mano mintis susikerta ir prieš- 
pareiškimus išstoti iš Alcoholic Į tarauja main. Aš lieriiokti ispanų kalbos, o Kunigėlis Brū-
Anonymous organizacijos”.

• Blaivybės draugijos susilau
kė Smūgio, kai Anglijos karališ
koji gyvulių globos draugija 
kreipėsi į teismą ir laimėjo bylą, 
kad savininkas liautųsi girdęs 
alum Geronimo — didžiausią vi
same pasaulyje sraigę. Vykdant 
šį potvarkį, sraigė Užsidarė sa
vo kiaute ir netruktos nugaišo.

- • žiovulys yra tikrosios nuo- 
mohės ženklas ir jos pareiškimas 
bė žodžių.

• Miškai būtų labai mohoto- 
niški, jei juose giedotų tik gra
žius balsus turį paukščiai.

i* Berniukas norėjo būti as-

Džentelmeno skelbimas
Anglijoje dar yra džentelmenų. 

Londono “Times” dienraštyje 
buvo toks skelbimas: •

— Mr. Guy Bellamy prašo sa- 
vo draugus ir pažjstariius nesu
pykti, jei jis, sutiktas gatvėje, 
neatsako į sveikinimus. Tai vi
sai ne dėl to, kad būna girtas 
ar išdidus, bet dėl to, kad yra 
trumparegis.

Aštri skeveldra

teikia “laisvosios Lietuvos” tT 
nr, keletą šiems laikams charak-. 
teringų dalykų; kuriuos bendru 
vardu pavadino "Skeveldromis”. 
Jos šiek tiek primena žum. J. 
Cicėno Dienų skeveldras Nau
jienose. štai viena L. Garsie- 
nės skeveldra:

— Jungtinės Tautos žada pa
siųsti apie 23 mil. dolerių Pietų 
Viethamui paremti komunistų, 
planus iškeldinti minias žmonių 
š frniėstų į “kaimelius” ir 
“ūkius"”, kad Išrišus “spūsties 
miestuose” klausima. Kombodi- 
jos komunistai net be JTO pa- > kaip iri ii 

l«uji«nu pik
Daugeli* iiuniu šokėju

• i ., , • ■ '.„i.jA ♦„ Por*, tariesi delyveut Neu|ieny pik- I. . .i- galbos tai jau jvykdė. ta pačia nlko ^L*. fo a. ’kutų).

vo vien todėl, kad nereikėtų eiti 
į vonią.

• Maža' mergaitė motinai: 
“Mūsų naiijieji kaimynai yta la
bai neturtingi arba dideli šykš
tuoliai. Kai jų vaikas prarijo 
centą, tai visa šeima labai jau
dinosi.

• žmona padavė į teismą vy
rą ir prašė skyrybų, nes vyras 
SU ja niekuomet nekalba. Teisė
jo paklaustas, kodėl taip elgiasi, 
vyras atsakė: “Aš nenorėjau jos 
kalbą pertraukti”...

• Kodėl vaikai užgimę ver- 
kia? — Todėl, kad dar nevalgę 
riė negėrę, 0 jau turi S 1,700 fe
deralinės skolos.

b Kvailys gali užduoti dau
giau klausimų, negu protinga
sis atsakyti.

0 įvairūs priežodžiai:. Mote
rys ir pinigai gali. įeiti visur (ja
ponų). Atdaros durys net Šven
tąjį sugundo (ispanų). Savas 
savą ir tamsoje suranda (lenkų). 
Kas pyksta ir karščiuojasi, tas 
gadina sau kratiją (tŽftkųl. MfeK 
gaitės laimė yra jos veide (ju-

(*P)

no čia baigęs mokslus, tai bus pravartu man su juo ap
žiūrėti istorines vietas. Taip susumavęs mintis, grįžtu 
atgal į būdelę ir vėl suku “paskolintus “filat. Eug. Pet
rausko telefono numerius. : '

Čirškia telefono numeris this kart.. Aš tyliu sulai 
kęs kvapą ir galvoju ar jis atsilieps, o jei atsilieps, tai 
gal vėl bus ūžirfitas, bet išgirstu paėmė ragelį. Giliai dū
saudamas ir prislėgtu balseliu sako:

Gilo, oilo, klausau.
— Sveikas kunige Jūrkšai. Kur pabėgai nuo telefo

no? Kvietei atvykti, aš atvykau f Madridą. Norėčiau sii 
Tavimi susitikti'ir daug ką pamatyti Franko "‘kara
liaus” sostinėje. -

— Taip, taip, Kaziuk. Mat aš, tavęs negaliu priimti į 
nakvynę, nes turiu svečią. Bet paimk taxį ir važiuok 
pas mane. Aš tavęs laugių, Kaziuk. Bus įdomu susitikti 
ir pasikalbėti apie visus reikalus,: o-svarbiausia apie fi
lateliją, kuri manejabai domiiia. Sėsk ir važiuok. Lau
kiu, Kaziuk. Atvažiuosi, surasiu nakvynę viešbutyje. 
Važiuok,, nes jau paruošti ir pietūs. -

Sėdu į taxį, kuris per 15 minučių nudangino mane 
prie didelio, aukšto apartmentb. Sumoku taxiui 200 pė- 
žečių. Einu pro duris prie elevatoriaus. Žiūriu užrašas: 
Re v. Br. JurkŠaS. Einu į elevatorių ir spaudžiu nu- - 
merį 4-tą. Pasikeliu 4 aukštus. Einu prie durų ir spau
džiu skambutį. Praveria duris kun. Brūno. Prašome į 
vidų Kaziuk. Pasisveikiname broliškai Ir paprašo sės
tis ant gražios sofos. Sėdu ir dairausi Butas gražus,, 
gražiai dekoruotas, dviejų miegamų, nauji baldai Tin
kamas gyventi šeimai, bet jis kunigėlis gyvena vienas. 
Kalbamės toliau, o jau pietūs padėti ant stalo.

Brūno sako, prašau, prašau Kazeli, prįe pietų sta
lo. Einu ir sėdamės abudu. Aš sėdžiu kaip krienas, bet 
kunigėlis prašo atsistoti ir prieš valgymą sukalbėti mal
delę. taip jau priimta pas mums valgymo metu. Atsis
tojame. Kunigėlis kalba: — Viešpatie palaimink šias 
gėrybes, kurias valgysime per (Tavo malonę. Amen. 
Persižegnojame ir sėdame linksmi prie stalo. Pradeda
me valgyti — buvo pagaminti labai skanūs pietūs, kor
idų ir kelionėje negavau, o dar priedo būteliš ispaniško 
vyno, ir kavutė. \

(Bus daugiau)
_ NALUliMOS, CHICAGO t, IIX— Thursday, September 2, 1876
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RUDENS

PIKNIKAS

pas mus

jie padeda sukurti geresnę apylinkės bez-

Taupykite dabar,

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Investavimo knygelės sąskaitos neša

RSAl
Įstaigom pietuose kiem&g automobiliams pastatyt!

palūkanų, priklausomai nuo {dėtos sumos ir 
jos išėmimo. \’J

kaip įsibrauti į mūsų tarpą ir 
palaužti mūsų atsparumą. Su 
apgailestavimu reikia pripažin 
ti, kad jam dalinai tas pavy-

MAUJIBNQS, CHICAGO t, ILL.— Thursday, September 2, 1976

Hamiltono šokėjy grupė "Gyvatar»s“Jokęs anksčiau suruoštose šokip šventėse. "Gyvataras" ir šiais metais atvyksta f Chicagą, kad galėtu dalyvauti ateinantį sek. 
madienį vykstančioje "tautiniai šokioj šventėje.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio nirmos 
dienos.

nio, pa v. kai reikia gauti kelio
nei vizos, siuntinių siuntimas 
ir tam panašiai. Jeigu neklys
tu, rodos, ir Lietuvių Bendruo
menė prie to patarimo yra pri
sidėjusi. Kuri laiką tokios ben

siu kolonįjalinės kariuomenės 
feldfebeliu Idi Aminu. Tas nie
ku kitu nep^džymėjęs kaip tik 
bestiališkais kruvinais veiks
mais “kaimo diktatorius” tiek 
pagarsėjo, ksd ne tik spaudoje 
jo niekšybių “pilna” bet jam

J. Jasminat, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų tr intymiu nuotykiu 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50.

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

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

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

Tada jie ėmėsi kitokių prie
monių. Unra pasunkino gyve
nimo sąlygas, kurios ir taip 
jau buvo ubagiškos. Siimažino 
maisto davinį, nedavė žiemos 
šalčiam esant kuro apšildymui 
barakų, suvaržė judėjimo lais 
vę, iš Raudono Kryžiaus pą- 
kietų, vienintelę išsilaikymo 
viltį, išimdavo vertingesnius 
dalykus, žodžiu, buvom pada 
ryti beteisiais — kaliniai.

Tačiau grįžti į “rojų” niekas 
nenorėjo. Perdaug gerai žino
jom kuo kvepia okupantas. Ko 
munistų ryšių karininkai ir 
jų samdyti x agentai kal
tino stovyklos tautinį komite
tą esą, komitetas terorizuoja 
norinčius grįžti gyventojus ir 
todėl niekas neužsirašo grįžti. 
Jie apskundė komitetą Anglų 
kariniai valdžiai. Karinė val
džia įsakė stovykloj Unrai ir 
komitetui pravesti rinkimus. Bu 
vo išdalintos tam paruoštos kor 
teles, ant kurių stovyklos gy
ventojas turėjo atsakyti: jeigu

Pirmieji bendradarbiavimo 
su okupanto valdžia “ledus pra 
laužė” mūsų sportininkai — 
krepšininkai, nuvykdaini į 
okup. Lietuvą. Jie, žinoma, tu 
rėjo pildyti griežtas okupanto 
intnukcijas raidės tikslumu. Jų 
išvyka išeivijos lietuvių tarpe 
padarė neigiamą įspūdį.

Dalies išeivijos lietuvių lai
kysena okupanto atžvilgiu suš
velnėjo Vatikanui ir vakarų 
valstybėms pradėjus detentės 
politiką su Sovietų Sąjunga ir 
joS‘satelitais. Vatikanas savo 
detentės politika siekia paleng 
vinti katalikų padėtį komunis 
tu užimtuos kraštuos.Kaliniai, kuriems ... pasiseka 

pabėgti iš Ugandos, pasakoja, 
kad nuo praėjusių metų liepos 
mėnesio, kada Idi Aminas pa
sidarė Afrikos Vienybės Orga
nizacijos vadu, Naguru lagery
je nužudyta 600 žmonių.

Kiekviena nauja diena Nagu
ru lageryje prasideda praeitos 
dienos kankinimų pėdsakų paša
linimu. Po to prasideda “gim
nastika”, kurios m'etu kaliniai 
mušami peičiais (šmaikščiais). 
Naguru kalėjimo patalpos: kiek
vienoje 3x3 metrų didumo cilė- 
je būna sukemšama po 30-50 ka
linių.

Dabar, gyvendami laisvuose 
kraštuose, ekonomiškai stip
riai susitvarkę, jau pasikeitėm. 
Nebėra to buvusio atsparumo 
okupanto atžvilgiu. Kokios prie 
žastys prie to privedė ? į šį klau 
simą nelengva atsakyti; tam rei' dradarbiavimo tvarkos ir> Ku
kėtų gilesnės studijos. Laiko vo laikomasi. Okupantui, toks

• bėgyje, bal būt, naujų dalykų; tvirtas mūsų laikymasis nega- 
i paaiškės, kaip iš okupanto pu Įėjo patikli. Jis ieškojo būdų
• sės, taip ir iš išeivijos lietuvių.

Dabartiniu laiku šis klausimas 
yra chaotiškoj padėty.

Iki Stalino mirties praktiškai 
su okupuotu kraštu jokių ry
šių nebuvo. (Tik po jo mirties 
pamažu prasidėjo laiškais su
sirašinėjimai ir vėliau, Chruš
čiovui valdant, buvo leidžiama 
siųsti siuntiniai ir pagaliau pra 
sidėjo turistinės kelionės į oku 
puotą Lietuvą.

čia reikia pripažinti, tuo lai 
ku mūsų politinių Veiksnių pa 
darytas išmintingas patarimas 
išeivijos lietuviams: vengti 
bendradarbiauti su okupantu 
ir jo pastatytais patikėtiniais. 
Bendradarbiauti tik ant priva
taus pagrindo su giminėms ir 
artimais. Remti ekonomiškai 
suvargusius ir okupanto api
plėštus tautiečius krašte ir Si
biro tremty esančius. Nurodo-

| mos ir išimtys bendradarbiavi

Komisija, patikrinusi balsa
vimo korteles, rado tik vieną 
kortelę su “Yes”. Taigi .iš 700 
gyventoji] tik vienas. Tas vie
nas buvo 70 metų amžiaus se
nelis, be šeimos, kuris vėliau 
aiškino, kad jam kito kelio nė 
ra, nes emigracijai niekas jo 
neims, o savo krašte vis, šiaip 
taip pragyvensiu, jeigu į Si
birą neištrems.

Taigi matot, kokie buvom 
i visi atsparūs komunizmo 
bacilom. Nors alkani ir betėi- 

Įsiai, bet nepasidavėm okupan
to apgaulėm. Nejauku buvo 

j girdėti, kai rusai,, ukrainiečiai 
l ir kitų rusų pavergtų tautų žmo 
nės, norėdami išvengti privers 
tino gražinimo žudės. Toks pat 
likimas galėjo ir mus ištikti, 
jeigu bųtume palaikyti Sovie
tų piliečiais. Dėka JAV vyriau 
sybės, tas nebuvo padaryta, 
čia tenka didelis kreditas ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos pa 
dėtom pastangom. . , j

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|tono«« galima gauti puikiu knygy, kuriat papu oi bet kokią 

knygų minto ar lentyna.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. įdomūs jaunu dieną 

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

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

Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, H tomas. Gra
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00

Prof. Vacį. Blrffflra, 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-

ir be kankinimų. Deja, Naguru 
nėra ramios be skausmų mirties. 
Seržantas Ūla per 44 dienas už
mušė “22 kalinius. Tas seržan
tas jaučiasi laimingas, kada tu
ri progą nukankinti žmogų. Pir
ma išgeria keletą stiklų alko
holio ir tuomet sako: “Na, šian
dien turime darbo!” Tai taręs 
iššaukia j karidorių’keletą ka
linių ir kitiems kaliniams Įsako 
mušti juos geležinėmis rykštė-, 
mis (virbalais) per galvas. Pas
kui pradeda Į juos šaudyti.

•Naguru lagerio sargai turi ke
letą mėgiamų' kankinimo meto
dų. Vienas jų yra pliekimas 
kančiais, padarytais iš hippopo- 
tamp odos. Toks kančius yra va
dinamas “kivuku”. Išpliekimo 
aukos neturi teisės gauti medici
nos pagalbos. Jų'žaizdos pra
deda pūti. Kivuku kerta kūną 
iki kaulo. Kitas metodas yra 
pakišimas kankinio galvos po 
variklio gaubtuvu ir paleidimas 
motoro. Baisus garso trenks
mas ’kalinį paverčia kurčiu. Iš 
tų dviejų metodų kalėjimo sar
gai daro kombinaciją: vienas 
kalinį pliekia “kivuku”, antras 
laiko jo galvą po variklio gaub
tuvu... - •. . ....•

Rugsėjo 12 d
POLONIA GROVE

toto viršeliai* ____________________... ------ ---------- -- $1.00
Hinriku Tomat — Tlmitouvkas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 

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

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

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atoiminimaJ 
170 psl. —--------------------- ------------------------------------$3.00

M. Gudalls, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232 
puslapiai -------------------------------------------- ----------------- $3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

Kartais yra leidžiama kali
nių giminėms atnešti maisto, bet 
ir tai labai nesaugu. Viena se
suo atnešė savo broliui į Nugaru 
kiek'maisto. Ji buvo sargų su
raišiota ir išprievartauta. Kito 
kalinio žmona pasakojo, kaip ji 
išsisuko nuo prievartavimų — 
eidama į Naguru su maisto pa- 
kietėliu ji apsirengia labiausiai 
nudriskusiais skudurais ir išsi
tepa savo veidą, “švariai apsi
rengusiai ir gražiai išrodančiai 
moteriai būtinai gresia išprie
vartavimas”, perspėja to kali
nio. žmona kitų kalinių žihonas, 
dukras ar drauges.

(Bus daugiau)

Mūsų spaudoje vis dažniau,nori grįžti “Yes 
keliamas klausimas su susirū
pinimu .del .išeivijos lietuvių, 
ypač iš inteligentinių sluoks
nių, kaip mokytojų, meninin
kų, žurnalistų ir net kunigų 
palinkime bendradarbiauti su 
mūsų krašto okupantu ir jam 
tarnaujančiais tautiečiais. Rei
kalas vra labai rimtas, nes lie
čia mūsų tautos išlikimą. Išei
vijos lietuviai laisvuose kraš
tuose privalo kovoti visom įma 
nomom priemonėm su okupan 
to užmačiom išnaikinti mūsų 
tautą. Priešui dalinai yra ^pa
vykę suskaldyti mūsų vienin 
gumą, nes, nors ir maža^ dalis 
išeivijos nuėjo okupanto siūlo 
mu bendradarbiavimo keliu.

Prisimenugyvenimą Vaka- 
rų Vokietijtij’ tremtinių stovyk 
loj Anglų zonoj. Stovykloj Un- 
ros globoje,,gyveno_ apie 700 
lietuvių.? Ųnroj sovietų agentai 
dirbo išsijuosę, kad įkalbėtų 
žmones grįžti į Lietuvą. Leido 
visokius gandus, esą dabar ko
munistai pasikeitę ir jums nė
ra jokio pavojaus sugrįžus. Gy 
vehsite laisvėj ir laimingai. 
Ant jų meškerės niekas neužsi 
kabino.

venimą ir darbus žurnalas pra
de'lamas leisti, žurnalo pava^i- 

Amin, brutalus 
Kaip patirtis 

rodo, visu-'iŠ Dievo malonės” 
valią ir galią valdžioje gavusio 
veikimo centras yra kalėjimas 
lageris su visais moderniais in
kvizicijos Įrankiais. N-un to ir 
pradėsime:

’X . ’ * ■ __

Naguru lageris
Keliems Ugandos kaliniams 

pasisekė pabėgt iš baudžamo- 
Įjo lagerio Naguru ir perbėgti i 
į Keniją, kur jie pasakojo apie 
i gyvenimą Ugandoje bendrai, o 
Naguru lageryje ypatingai:

“Būdamas Naguru meldžiau
si prašydamas mirties”, pasa
koja vienas Ugandos pilietis ne
gras apie padėtį jo “laisvoje ne
priklausomoje tėvynėje.” Be-

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

Įsteigta 1923 metalu.

Ugandos prezidento Idi Amin gyvenimas ir darbai
Visi nužemintieji ir nuskriaus-. analfabetu, ordinais ir medaliais 

tieji siekia laisvės, už kurią ko- visą pilvą apsisagiojusiu buvu- 
vojantieji mielai savo galvas 
guldo, pamiršdami, kad nuvers
tų ar kitaip nusikratytų sveti
mų despotų vieton atsisėsti ir 
įsitvirtinti savanorių kandida
tų pristatyto daugiau negu yra 
vakansijų. Savas kad ir despo
tas geriau negu svetimas dės-j dar gyvam tebesant apie jo gy 
potas, ne vienas idealistas sa 
ko. Bet kurio kančius — sveti 
mojo ar savojo švelnesnis gali mimas 
pasakyti tas, kas vieną ir kitą ’ Ugandos tironas 
yra pergyvenęs.

Iškalbingas pamokas dabar 
apsčiai teikia Afrika, kur kolo- 
nialinei santvarkai sugriuvus, 
kaip grybų po lietaus pridygo 
tuzinai gražių — gražiausiais 
vardais skambančių naujų, ne
priklausomų (demokratoinių) 
respublikų-respublikėlių. Kai ku
rios jų, savarankų nepriklauso
mą gyvenimą pradėjusios tiek 
jame gerai ar blogai pasineria, 
kad pasaulis-ir apie jų egzisten
ciją pamiršta. Bet kitos pasau
lio per eilę metų spaudoje iš pir
mųjų puslapių nedingsta. Viena 
tokia šiuo metu labiausiai garsė
ja nauja nemaža būtinai “demo
kratiška” Afrikos negrų valsty
bė Uganda su jos' prezidentu norėjau numirti, kad tik greičiau

> į-'"
ra
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Turime mokytis naudotis teisėmis
Martin Luther King Jr. organizacijos vadai Chica- 

goje yra užsispyrę pakenkti Chicagos Marquette Parko, 
gyventojams, šiam tikslui jie naudoja visas priemones. 
Jie organizuoja Į Marquette Parką eisenas, nors Chica-

Jasi. Lietuviai tais Įstatymais mažiau naudojasi, negu 
kitataučiai Lietuvių tarpe nėra pakankamai akylių tei
sininkų, kurie teisės pagrindus savo tautiečiams išaiškin
tų. Amerikoje yra gerų lietuvių teisininkų, nepriklauso
moje Lietuvoje vykusiai tvarkiusių teisės pagrindus, bet 
Į Amerikos gyvenimą jie neĮsitraukė ir Amerikoje vei
kiančia teisine sistema jie nesidomi. Vieniems, ko gero, 
amžius neleidžia Šiam klausimu pašvęsti daugiau laiko, 
o kitiems kasdieninis darbas atima daug laiko ir dar dau
giau energijos, reikalingos teisiniems klausimams paty-. 
rinėti. Bet bendrai lietuviai teisiniais klausimais domi
si. Jie seka sudėtingas bylas, domisi teisiniais dėsniais ir 
turi gana gerą nuovoką apie teisingą ar ne tokį jau teisin
gą sprendimą.

Bet palyginus juos sū kingininkais, lietuviai yra ge
rokai atsilikę. Kingininkų vadai turi nuovoką apie teisės- 
nuostatų reikšmę Amerikos gyvenime, bet lietuviai ne
moka tomis teisėmis tinkamai pasinaudoti. Kiekvienam 
svarbesniam žygiui Į Marquette Parką, jie’- pasisamdo 
teisininkus, aptaria kiekvieną svarbesni klausimą ir el
giasi pagal teisininkų patarimus. Amerikos konstitucija 
garantuoja kiekvienam krašto piliečiui teisę laisvai vaikš
čioti gatvėmis, būti riešuose. parkuose, reikalauti, kad 
būtų gerbiamos pagrindinės žmogaus teisės. Kingininkai 
turi teisę eiti i Marquette Parką, todėl jie ir organizuoja Į 
eisenas. i

Chicagos policija privalo daboti, kad maršuotojai ne
sustabdytų trafiko, kad nepakentų kitiems maršuoto- - 
jams, kad neardytų ramybės, nekenktų turtui, neardytų

Jimmy Carter besišypsodamas, galvoja, kur jis sukly
do, bekalbėdamas Amerikos Legiono konvencijos nariams. 
Iki šio meto visos jo kalbos buvo noriai išklausomos, o 
legionieriai buvo jo pasiūlymais nepatenkinti. Carteris 
nori to paties, ką ir legionierių dauguma, bet jis viską 
baptistiškai pasakė, todėl ir išėjo nesusipratimas. Kitoje 
kalboje Carteris nesusipratimą išaiškins ir reikalą pa
taisys.

goje yra visa eilė kitų gražių parkų, kuriuose būtų ma-iįįtų žmonių teises polsiui ir netrukdytų jaunimui spor- 
lonu ir smagu gražiai pasivaikščioti. Jie naudoja vietos.tuoti ir džiaugtis, pagrindinėmis gamtos gėrybėmis. Kin- 
ir federalinius teismus Įvairiems leidimams gauti. .Jie. gininkų advokatai patraukė teisman Chicagos miestą už 

^aštriai kritikuoja Chicagos policiją, apsaugojusią juos ]ja(Į miesto administracija nedavė jiems leidimo mar- 
šupti..miesto gatvėmis tada, kada jie norėjo. Miesto ad- 

Įstatymais. Pats vokatai privalėjo aiškintis, nes jie patraukti Įteisiną, 

štatais. ’ . ' .'
Į Kada liepos 17 dieną kingininkai maršavo, Į Marque-

nuo skausdesnių smūgių. __
JAV yra tvarkomos veikiančiais 

pagrindinis Įstatymas yra krašto konstitucija. Joje yra 0 kingininkai naudojasi pagrindiniais- konstitucijos nuos- 
sudėti patys pagrindiniai nuostatai, kuriais remiasi visos j 
didelės ir galingos valstybės administracija. Konstituci-* 
joje surašyti dėsniai, kurie padarė ŠĮ kraštą pačia stip
riausia ir sveikiausia valstybe pasaulyje. Jeigu konstitu
cijos pagrindai'nebūtų toki aiškūs ir toki geri, tai kraš
tas nebūtų galėjęs padaryti tokios didelės pažangos moks 
lo srityje, pramonėje ir prekyboje. Mes būtų negalėję at
sistoti ant tokių'gana stiprių ekonominių pagrindų, ant 
kurių šiandien stovi ne tik paskiri lietuviai, bet jų vado
vaujamos taupymo bendrovės, prekybos ir mokslo Įs
taigos, tikybinės organizacijos. . t : s

Be pagrindinių teisių, išdėstytų JAV konstitucijoje, /. 
kiekviena valstija turi savo konstitucijas. Kartas nuo 
karto paskiros valstijos keičia savo konstitucijas arba 
paskirus savo konsitucijų paragrafuš. Juos padeda keis
ti akylesnieji teisėjai ir teismai. Jeigu valstijų Įstatymai 
yra priešingi kai kuriems pagrindiniams JAV konsituci- 
jos dėsniams, tai teisėjai tatai nurodo, vietinius Įstaty
mus pataria taisyti ir keisti, kad nebūtų pažeidžiamos pa

PRIESPAUDOJE IEŠKANT LAISVĖS
v Kaip lietuviai pirko Malkavos dvarų Rusijoje
Ig Andriaus Ryliškio atsiminimų knygos “Fragmentai 

iš praeities miglų”
|gai šlamėjo, o vėjelis retkarčiais 
] prabėga pakelės medžių šakomis.(Tęsinys) 

Juokavimai
Prie laužų žmonės išsigalvo

davo daug įvairių keistų, retų 
dalykų. Kažkokiam pokalbinin-

tte Parką, tai jie prisikalbino Northwestern universite- kui juokdariui ar šiaip pasakoto-
to profesorių Steven Lubet, kad maršuotų kartu su jais. 
Jam nebuvo reikalo ten eiti, bet jis ėjo ir sekė, kas daro
si. Prof. Lubet yra teisės specialistas. Jis p eiseną -nesiki
šo, kai policininkai nesiėmė jokio žingsnio gatvėje bu
vusiems baltiesiems vaikėzams išskirstyti, bet jie savo 
kūnais saugojo kingininkus, kad jiems netektų mėtomų 
butelių ir plytgalių smūgiai. Didokas plytgalių skaičius 
kliuvo policininkams, kad apsaugotų maršuotojus.

Parinkęs vieną momentą, kada butelių mėtymas bu
vo gana dažnas, profesorius Lubet priėjo prie-vieno po
licininko ir paklausė, kodėl jis nesuima buteli metusio 
vaikėzo, tai policininkas pradėjo Lubetą kolioti ir pata
rė dingti iš akių. Vakar tas tylus liudininkas liudijo tei
sėjui prieš policininką, nekreipusį dėmesio Į jo pastabą 
ir nesuėmusj plytgalį metusio jaunelio. Kad policininkui 
galėjo būti Įsakyta apsaugoti kingininkus, kad jiems tėn 

........ „ . . . nebuvo jokio reikalo eiti, kad paprastas policininkas pri-
cios pagrindinės kiekvieno žmogaus teisės, prieš 200 me- vaj0 kiauSytj savo viršininko, profesorius teisėjui nepa- 
tų vykusiai suformuluotos ir įrašytos i Amerikos kons- sakė -js tiktai juod -e alvoje iešė poIicininką 
titucųą. 1 - ■

Be valstijų Įstatymų, veikia dar ir savivaldybių Įvai-' tojus, 
rūs nuostatai, tvarkantieji grynai kiekvienos vietos rei
kalus. Tie savivaldybių priimti nuostatai taip pat yra'prikamšo į savo eiles Įvairių teisės specialistų, žinančių 
svarbūs, nes kiekvienam miesto ar apylinkės gyventojui veikiančius Įstatymus ir patvarkymus, kad galėtų vėliau 
jie yra privalomi. Marquette Parko gyventojai ne risuo- Į apkaltinti tuos pačius policininkus, kurie savo-kūnu ap-

“nenorėjusĮ imtis jokių priemonių prieš akmenų mėty-
. » Tg? 'Ą--

Kingininkai supranta teisės svarbą, jie sąmoningai

Viso jaunimo veiduose švięįė 
jaunystė, nerūpestingumas ir 
laimė. Šokant "blykščiojo jin* 
rimo nepaprasto baltumo dantys 
ir akys. Mat, jaunimui ne pake
liui senelių išmintis ir ašaros.

Merginų pasogos ir kraičiai 
vnidino svarbų vaidmenį. Sen
mergystė ir vienatvė baugino 
kai kurias merginas. Jos įsivaiz
duodavo save sergančiomis, susė- 
nusiomis ir viengungėmis. Ta 
baimė skatindavo jas neapdai
rioms vedyboms. Dažna mergi
na tekėdavo už pirmo pasitaikiu
sio vaikino ir kai kurios visą 
amželį aimanuodavo dėl skubo
tumo. Dauguma sutuoktuvių bū
davo po ilgesnių draugysčių. Ka
dangi bičiųliavimasis reikalingas 
abipusiškumo ir lygybės, tai 
šeimų gyvenimas buvo- darnus.

Pasitaikydavo vyrų, norinčių 
parodyti savo pranašumą šei
moje. Vyrai neturėdami ypa
tingų dorybių, žemindavo žmoną, 
ir lenkdavo iki savo dvasinio 
lygio.

Malkovietė sėntitė Kasinskienė 
vykusiai pašiepdavo tokius vy
rus lenkuojančia tartimi:

— žąsis piršlė klausia jauną
jį gaigalą:

— Kaip tau patinka tavoji an
telė?; • . ■;

— Taip" sau,, šiaip nieko'sau. 
Tik jos eisena nelabai daili.

— Atsiprašau, pastebi piršlė 
žąsis, — bet man atrodo, kad 
Tamstos eisena , irgi ne visai 
tvarkoje. • \ A.

. — Kas iš to, — pasipūtė gai- 
[ galas, — jug aš vyras.
: Jaunimas mylėdavosi, bet jų 
Į vedusių “pavasaris” greit pra- 
žydėdavo. Mat, gyvenimas buvo 
perpildytas darbais ir pareigo
mis. Vedę poros buvo linksmos. 
Juk skaisti jaunystė švietė jiems 
raudonskruosčiams, šviesiaplau
kiams, žydriaakiatas. Kaimo se-, 
nimas gėrėjosi jaunavedžių jau
nystės grožiu, skambiais balsais 
ir linksmu nuoširdžiu juoku.

Įsikūrimas

Savo pirktos žemės pagrindi
niu vienetu malkoviečiai laikė 
valaką 25 dešimtines (ha.). Kai
mas kūrėsi senoje dvarovietėje. 
Sodybos ir rėžio plotis (laukuose) 
buvo 10 sieksnių (20 metrų) va
lakui. Sodybos ilgis ižO sieksnių

Jis šlama lapuose, o žolėje čirš
kia svirpliai.

/> ‘Jaunimas

Jaupimas, kaip visuomet pa
silieka jaunimu. Jis linksmas, 
nerūpestingas, pilnas nepiktų iš
daigų, miklina protą įmaitijais 
pasakojimais,ir siekia laimės.

Buvo daug jaunų merginų, 
kurios nepasižymėjo gražumu. 
Jos net neišsiskirdavo iš kitų 

lėlių prie primerktų akių atsi- nei savo protu nei kitomis savy
bėmis, kai tik patrauklumu. Su
sitikus, bežiūrint akių kampu
čiuose susitelkdavo linksmi spin
dulėliai ir jie nuskaidrįndavo jų 
skaistų veidelį. Staiga visą mer
gina pagrožėdavo ir pokalbinin
kui darydavosi linksmiau. Mer
ginos žydrios akys juokdavosi, 
o su tuo ir švelnus lietuviškas 
natūralumas irgt Mat, jų, vei-. (apie.24o riėtrų). tll^inkai tu-

jui „pažėrus savo įmantrias min
tis, visų veidai lyg- lėlių akimir
kai suštinkdavo. -Vienų veidai iš 
nusistebėjimo išsižiodavo su iš
verstomis akimis, kitų akys iš 
džiaugsmo spinduliuodavo malo
niu šypsniu ir gausybė -raukš-

rasdavo jose. Juokavimų valan
dėlėje kažkam atsikirtus, dažno 
pasmakris ir neskusta barzda 
drebėjo juoku, kiti vyrai šyps
nius bei juokus slėpdavo madin
guose vešliuose ūsuose ir plačio
se žandenose. Rūkoriai savo be
sišypsančius veidus. skandyda-1 
vo pypkių dūmuose. Buvo tokių, 
kurie paprastai prieštaravo. Mat, 
jie priklausė tų žmonių grupei, 
kurie pokalbiuose stengdavosi 
turėti paskutinį žodį. Kiti trau-

duose žaidė jaunystė. Gyvenimas 
bendrai buvo ne rik surijus, bet 
ir rūstus. TekdaW^46^s>tiieĮ’- 

kė kaktas, lyg apgalvodami at-, ginoms liūdėti, apsiverkti,
dies skausmus išgyventi kovoje 
su piktu, sąmoningi! negailės- 
tingumu. ‘

kirtį. - • ' .
Grįždavome iš miško mėnesie

noje. Tamsus miškas paslaptin-

bai haudiriga, kad kiekvienas Marquette Parke gyvenan
tis lietuvis pradėtų teirautis veikiančiais teisės nuostatais 
ir Chicagos savivaldybės patvarkymais. Teisės klausimais

met JAV Įstatymais ar galiojančiais nuostatais naudo--saugojo be reikalo maršuojąnčius kingininkus* Būtų la- • vertėtų daugiau domėtis kiekvienam lietuviui.

rėjb daug miškų, t^dėl prama
tė erdvlbs^ trobesiiis. ūkininkai 
statėsi būtiniausius ūkio trobe
sius pirmaisiais kūrimosi me

tais būtent: gryčias,; gyvuliams 
tvartus ir javamf bei pašarams 
daržinės. . r

Statomos gryčios buvo prama- 
tomos viralinėmis, todėl atitin
kamoje vietoje statomos prie 

trobesių.
(Bus daugiau)

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS

pareiškimai Pragoję gerokai suerzino sovietų vyriau- ginklavo visus Maskvos agentus, veikušibš Jugoslavi- 
sybės narius, jie ryžosi keršyti čekams, bet rusai vis joje Antroje Pasaulinio Karo metu, jis labai lengvai 
dėlto nedrįso pasiųsti savo karo jėgų į Rumuniją. So- išsijojo ir tuos jugoslavus, kurie buvo pasiryžę parsi- 
vietų kariai buvo visai prie sienos, sovietų karo vado-, duoti’sovietų imperializmui ir kenkti patiems jugosla- 
vybė skelbė, kad raudonoji armija praveš manievrUs j variis. Labai mažai betrūko, kad Rytų Vokietijos dar- 

(Rumunijoje, bet patys rumunai griežčiausiai pdsisakė binitikai pasielgtų su vokiečiais taip, su jais pasielgė 
■ prieš sovietų karo jėgų manievravimą Rumunijoje. Jie

birtitikai pasielgtu su vokiečiais taip, su jais pasielgė

ne tik pasisakė, bet rumunų vyriausybė įsakė rumunų 
karo vadaris sutraukti karo jėgas Vengrijos pasienin, 
kur buvo gana stambūs sovietų kariuomenės daliniai, 
ir liepė sustiprinti Moldavijos ir pačios Ukrainos pa-

lenkai, šiandien Lenkiją valdei Edvardas Gierekas, bet 
jo vis dėltb negali prilyginu su anksčiau buvusiais 
Maskvbš satrapais, paskirtais lenkams valdyti, šian-
dien Lenkijoje lengviau gyventi, negu pačioje Rusijo
je- Urba nišų pavergtoje Gudijoje, Ukrainoje ar Gru- 

sienį. Rumunijos vadai žinojo, kad sovietų valdžiai zijdje.
Svarbūulsia, kad Šiandien ne ūk. Lenkijoje, apie 

kurią hikn teko plačiau savo įspūdžius išdėstyti, bet ir

Rašo Dan Rurailii;

LEKAI APGYNĖ. RUMUNIJĄ

Aleksandro Dubčeko pravestos reformos buvo su
stabdytos. spauda ir vėl pažabota, jo paties ir Svobo- 
dos padaryti susitarimai su Sovietų Sąjungos atstovais 
buvo sulaužyti, bet čekų pasiryžimas naujomis prie
monėmis palaužti žiaurią komunistu sauvalę paveikė 
Maskvą, čekai suskaldė pačią komunistų partijos vir
šūnę. žiauraus elgesio šalininkai įsitikino, kad tais 
keliais toli jie negalės nueiti.

šiandien kiekvienam aišku, kad čekų pastangos 
padaryti ref<trmas komunistų partijoje apsaugojo Ru 
muniją nu<> sovietų karo jėgų įsiveržimo. Rumunai 
džiaugiasi, kad jie pajėgė pasipriešinti. Rumunų vadų

labai rūpėjo rumunų žibalo versmės, todėl ir norėjo | 
ten “pamanievruoti.”

Bet rumunų griežti įsakymai, jų įspėjimas apie ga
limą sovietų kano jėgų įsibrovimą į rumutių kraštą, ir 
pasiryžimas kovoti prieš rusų karo jėgas, rusus vis Į 
dėlto pristabdė. Rumunai bits dėkingi čekams, kol jie 
bus gyvi. Rumunų pasiryžimas gintis įvarė baimęs So
vietų Sąjungai. Jie parodė, kad rusai ne viską gali da
ryti ne tik Rytų EUropojfe, bet ir Karpatų pašlaitėse.

Atsimename, kad lenkai išvarė Rokosovskį. kuris 
buvo galingas ir kurį rėmė Visa sovietų valdžia. Bet 
ginkluoti lenkai, parodę reikalingo pasiryžimo pulti 
sovietų karius, jeigu jie bandytų sauvaliauti Lenkijo
je, nugąsdino ne tik Rokosovsį, bet ir premjerę Niki- 
lą Chruščiovą, kuris buvo pasiryžęs paklausyti Žuko
vo ir pasiųsti lankus Varšuvos komuristams ir lenkų 
karo jėgoms nuginkluoti. Maršalas Rokųsovskis lenkus 
geriau pažino. Jis įtikinėjo Chruščiovų geriau palikti

Čekoslovdkijdje, kurioje teko prisiklausyti įvairiausių 
istorijų apie sovietų karo jėgų intervehciją. Rusai ne
pajėgė savo pusei patraukti nei lenkų, nei čekų bei 
slovakų. Sovietų politikai, agentai ir kart) vadai įvai
riausiai manievravo, bet šiandien kiekvienas čekas, 
slovakas ir lenkas yra įsitikinęs, kad jie daugiau nu
simano apie ūkio reikalų tvarkymą, negu aukščiau
si uš kursus lankę sovietų ekonomistai ir partijos psi
chologai. Rusas gali tiktai jėga priversti “komunisti
nius* nuostatus vykdyti, bet jis jokiu” būdu negali įti
kinti lenkų arba čekų, pačioje Rusijoje įvesta santvar
ka gyventojams bus geresnė. Tuo netiki lenkų arba 
čekų komunistai, o ką jau bekalbėti apie papras taus 
gyventojus, savo akimis stebinčius į vakarus traukian- 
čitiš “mešočrukus’’ ir handančius/įsigyti maisto ir ge
resnių medžiagų. L- ,

PatlaSi žthortlų savijauta *yta Vengrijoje, Rurtitmilenkus ramybėje ir išvažiuoti j Maskvą.
Kad Sovietų Sąjungos karo ir policijos jėgos nėra joje ir^Jugoslavijoje. Man teko su žmonėmis tose vals-į 

tokios galingos, kaip sovietų prapagandistai .skelbia. I'bėse išsikalėti ir pajusti jų nepasitenkinimą iš' 
parodė Tito ir jo valdomi jugoslavai. Tito ne tik nu^Maškvbs einančia prievarta. Lfiisvė^yra didžiausias jų I

troškimas. Vakarų valstybės, tose valstybėse įvesta 
žmogų, gerbianti, tvarka yra pavergtųjų didžiausias 
gyvenimo troškimas. Prievarta, kuri naudojama “že
mės rojų” įvesti, jų nekenčiama. Kiekvienam aišku, 
kad niekas negali nieko geresnio paruošti, kada sten
giasi viską išvežti ir nieko nemokėti. Rusai vežė vis
ką iš Lenkijos ir nieko nemokėjo, čekų fabrikai ga
mino rusams geriausias mašinas ir ginklus, bet už tai 
nieko nemokėjo. Kai čekai pareikalavo kietų pinigų, 
tai kilo nesusipratimas. Rumunijoje rusai norėjo iš
sivežti žibalą ir nieko nemokėti, o apie pramonę ru
munų komunistams neleido ir galvoti, užtat rumunai 
ir pasipriešino. Rumunijos komunistai pasipriešino 
Maskvos išnaudojimui. Jiems pasipriešino ir Kinijos ■ 
komunistai. O apie Jugoslaviją ir kalbėti nereikia. Ti
to pačioje pradžioje neleido rusams sauvaliauti.

Kai pavažinėji po šiiios Rytų Europos rusų paverg
tus kraštus, tai aiškiai matai, kad Pavasaris eina Kar- " 
patų kalnais. Jis eina Lenkijos pakarpatės sritimis, jig 
eina Čekijos, Vengrijos, Rumunijos ir JdgOslavijos > 
Karpatų kalnais. Man atrodo, kad dar mes, vyresnio 
amžiaus žmonės, sulauksime didelių pakaitų. Mes gal 
dar pamatysime ir laisvę Lietuvą, nes ir ten sovietinė 
santvarka visiems yra įgrisusi. •

PABAIGA

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS** ,

JOS VISAD RAŠO '

‘ J.kNOS, t, t. — Thursday. September 2, 1976



DR ANNA BALIUKAS
AhfcŲ, AUSŲ, NOSIES
K GERKLŽS LIGOS

2858 W. 63rd Str«*t

Valandos pagal susitarimą.

I

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
*449 So. PuUskj Rd. (Cr«wf?rd

Medical Building). Tel. LU 54446 
Priima ligonius pagal .susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

LR. G K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

' : CHIRURGIJA
Telef. 69541533

Pcx Valley Medical Center 
8W SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS '

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-584$ 

Razict: 388-2233 
OFISU VALANDOS: 

Pirmadieniai ir ketvirtai 1—7 
autrao.. penKtadiem nuo 1—o, 

ir sesuo, .ūktai susitarus.

1

vaL. 
tree.

DR. PAUL V. DARG1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Wutch«st»r Community klinikoj - 
Medicinos direktorius. '

1938 S. Minheim Rd., Westchester, HL

VALANDOS: 3—3 darbo dienomis ir 
kas antT4 šeštadienį 8—3 vai * 

TeL: 562-272? arb< 562-2728

MIRe^HJZ.
LIUDAS JAROšEKAS
Velionis buvo gimęs 1919 m. 

lapkričio 16 d. Kaune. Buvo 
baigęs Kauno Aušros gimnazi
ją ir studijavo Vytauto Didžio
jo Universitete technikos fa
kultete. 1936 m. mokėsi Kauno 
konservatorijoje.'

Jau Lietuvoje buvo žinomas 
kaip populiarios-pramoginės 
muzikos kvartetų vadovas. 
Nuo 1938 m., bendradarbiavo 
Kauno radiofone.

Velionis, su savo kvartetu 
gastroliavo Lietuvoje.

Atvykęs į Ameriką, buvo 
suorganizavęs-mišrų chorą. Vė 
liau buvo sudaręs puikų vyrų 
chorą, su kuriuo koncertavo ne 
tik Amerikoje, bet ir Kanado
je.

Po to sudarė kvartetą šis 
kvartetas buvo ypatingai 
populiarus kaip pramoginės 
muzikos interpretatorius. Jis 
šuo juo linksmino ir žavėjo ne 
tik Amerikos, bet ir» Kanados 
lietuvius. Daug kartų jis buvo 
su savo kvartetu ir Čikagoje.

1976 m. rugpiūčio 28 įd. šir
dies smugiu mirė muz. L. Jaro 
sekas. Ši jo netikėta mirtis 
prislėgė ne tik Rockfordo lie 
tuvius bet ir visą lietuvišką- 
visuomene. ai bud

pynro Ir skohninw bendrovę, Smarkiai kyla ailtc- 
3603 w. 18$ Gi., ir atstatęs mobiliu apdraudimas 
Šautuvą atėmė iš kasininkės 
1590 dol. Jis vėliau pabėgo mė
lynu Volksvagenu, kurį vaira- 
vo kitas asmuo. * • ;

Parlamentas patvirtino 
vyriausybės pozicijų

HAGA. — Olandijos parla
mentas, 148 balsais prieš 2, pa
tvirtino ministerio’. pirmininko 
Joop den Uyl vadovaujamos vy
riausybės užimtą poziciją spren
džiant Lockheed kyšių skandalą.

Ministeris pirmininkas Uyl 
buvo nuomonės, kad įyeltį į skan
dalą princą Bernhard nėra pa
kankamai davimų. Traukti jį 
teisman, būtų tas pats, kas rei
kalauti karalienės Julianos ab- 
dukacijos. . -

AMERIKA RŪPINASI

siančios. Pagaliau gi kada bus 
prieita nusistovėjimo riba? * SVINTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

KEZ.: G1 8-0873^

DR. W. fISIN-OSINAS
AKUShKIJA IR MOTERŲ -LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA .
6132 Jo. Kaozia Av«^ WA, 5-2670

Valandos pagal susitarimą, jęi 
siiiepią, skambinti Ml 3-0601.

FbL. — B£ 3-5893

Drt JL ,5. OiiVkCKAS
GYbYTUJAŠ ik CHIKUKŪas

SPECIAL r BE AKIŲ LIGOS 
A ėst IU3rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVĖ. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso tel.: HE 4-T8I8 
' Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 tai 7 vaL popiet 
Tik susitarus. <

- Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLKKA5
OPTOMETRISTAS v

KALBA LIETUVIŠKAI 
261S W. 71st.St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’1. ,
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTiS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso te lot: 776-2880 
NauĮas rez. telef.: 448-5Š45

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas dr. K. Bobelis rug
pjūčio 27 ir 28 d. dalyvavo Lie
tuvos Vyčių seime, Daytone, 
Ohio. Seimas buvo labai sėkmin 
gas. Buvo suvažiavę arti 120 de 
legatų. .

.šeštadienį buyo svarstybos 
apie Baltijos valstybes.’ Įtakin
gas kongresmanas, Atstovų Rū
mų Tarptautinių reikalų komi
teto narys, Charles Wayland la
bai stipriai pabrėžė, kad Ameri
kos pozicija Baltijos-valstybių 
atžv’ilgiū nepasikeitė fr-"nepasi
keis. JAV 1922 m. „Lietuvą pri
pažino de jure ir toliau Lietu
vos- laisvės reikalą rems. Lietui f'. ‘ .
vius ragino Helsinkio susitari- 
m ir kitų klausimų intėrpreta- 

.cijų priimti tokią, kokių skel
bia JAV, o ne kas kitas.

Dr. K. Bobelis nušvietė Lie
tuvos laisvinimo pastangas nuo 
pat 1940 m. iki dabartinių die
nų. Banketo metu pagrindinę 
kalbą pasakė Cincinnati arkivy 
skupas Joseph J. Bernardin, J- 
AV vyskupų konferencijos pir
mininkas, parodydamas labai 
didelį Lietuvos reikalų suprati
mą. Pabrėžė, jog JAV vyskupai 
niekada nesutiks, kad žmogaus 
teisės būtų pamintos, kad reli
gija būtų pasmerkta. Pasidžiau 
gė lietuvių atsparumu okupaci
joje, pažadėdamas JAV katali
kų paramą, teisėtiems lietuvių 
reikalavimams. Pareiškė nepa
sitenkinimą, kad JAV užsienio 
politikos vadovas nepakanka
mai gina lietuvius ir kitus pa
vergtuosius, iš savo pusės paža
dėdamas šiuo klausimu reikia
mą JAV vyskupų susirūpinimą.

ALT Informacija..

Abel is šaukiasi Hitlerio j
LAS VEGAS. — Plieno dar-, 

bininkų unijos prezidentas I. W. 
Abęl į Las Vegas suvažiavusiems 
unijos atstovams pasakė kalbą, 
kurioje apkaltino unijos disiden
tus ir pašaliečius vartojant “Hit
lerio melą”, norint perimti uni
jos valdymą.
. ... A ,; .

Dabartinis unijos prezidentas 
Abel pasitraukia į pensiją. Dėl 
jo vietos dabar Las Vegas su
važiavusių atstovų tarpe vyksta 
arši kova žodžiu ir kumštimis. 
Į jo vietą yra, du kandidatai: 
čikagiškiš Edward Sadlowski ir 
St. Louis gyventojas, Abelio lo
jalus draugas Lloyd McBride. 
Sadkwskio šalininkai kampani
jos reikalams yra surinkę 60,- 
000 dol.

Vežiky pensijų fondas 
bėdoje

Vežikų pensijų fondas, kurs 
turi turto 1:4 bil. dol. ir į< kuri 
kas mėnuo įplaukia 26 mil. dol. ■ 
iš vežikų unijos narių, neteko 
mokesčių, išimties status, kai 
fondo pinigai buvo investuojami 
nesąžiningai, . turint ! reikalo su 
gangsteriais.

Mokesčių Įstaiga IRS davė 
šiam pensijų fondui 3 mėnesius 
laiko mokesčiu klausimams su
tvarkyti. Advokatai jau rengia 
ir pildo mokesčių išimties statu
sui gauti reikalaus pareiškimus.

Vežikų fonde yra 385,000 pen
sininkų, tad negavus mokesčių 
išimties statuso, nutrauktų 26 
mil. dol. mėnesinė įplauka ir at
sirastų labai didelė spraga pačia
me fonde. .• 4

Nepaskelbta Harrisy 
bausmė

LOS ANGELES. — William
Emily Harrisų bausmės pa-

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Bendra praktika, spėc. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59fh STREET 

TeL PR 8-1223
Uriau vau: pirm., antraa.. treciaa. i ... .. ..... ... . m
ir penkt 2-4 ir vai. vak. Sešudie ginkluotas plėšikas jejęs j Tau-
OFISO VAL.: pirm., anttad.. trečiad.:

Apvogė taupymo bendrovę
ČIKAGA. , — Užsimaskavęs

alau 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 
pagal susitarimą.

PERKRAUSTYMAI

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAŠ-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Arch Supports) ir t t. ■■S

Leidimai — Pilna apdraudė 
“žema kaina...

4. i E R m A ■
Tel. WA 5-8063 -1 <r .. - JT. t Y »-•<

2850 West &3rd St., Chicago ill. 60629
Telef.: P Respect 64084

Linksmume arba liūdesio valandom 
gražiau®?* Ii

plu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.""

ROY Re PETRO (PUt^A^yt/AS)

DAUBARŲ SONUS

5525 -So. Harlam Ar*. — 536-1220

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KLRTE GARSINASI 

"NAUJIENOSE” k

MOVI N G
A0dreu»te« petkrautffrrtki 

ii {vairiu atttumy, 
ANTANAS VILIMAS 

823 W«st 34 PUce 
Tel.: P R«nBar 4-18*2

ė,, ,,, į,. , ii

GBLts visoms Progoms 
Beverly Hills

2443 WEST 63rd STkIET
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

A

Automobilis yrtT gera ir palcf* 
gi susisiekmo priemonė, bet ji 
kaskarĮ ir labiau brangsta. La
bai iškilusios jų remonto bei ga 
žolino kainos. Dabar labiausia, 
šoka j padanges jų apdraudos 
kainos. Moku apdrauda kas 3 
mėnesiai ir jos kiįinio kainos 
atrodo sekančiai;

Pirmas metų ketvirtis buvo 
$60.87. Antras — 65.53. Trečias 
— 77.95 ir pagaliau jau ketvir
tas — $100.33. Tos kainos kaip 
“safe driver” taikomos dar 40% 
mažesnės: Reguliarios būtų žy
miai aukštesnės. Mėginau tai pa 
čiai apdraudai ieškoti kitos 
kompanijose žemenių kainų, 
bet visur vienodai atšovė, kad 
tai z neįmanoma. Svarbiausios 
priežastys privertė apdraudos 
kainas kelti,, tai nesilaikant nu
statytų greičio ribų keliuose, 
kur įvyksta žymiai daugiau ne
laimių bei nepaprastai iškilę 
medicinos patarnavimai, auto 
taisymai ir jų atsarginės dalys. 
Taipgi labai iškilo ir pačių ap
draudos bendrovių administra
cijos išlaikymo išlaidos. Nega
na to numatoma, kad ateityje 
apdraudų ratos dar labiau kil-

Sausra Anglijoje
Kokios nebuvo per 500 metų

LONDONAS. — Milijonai gy
ventojų Pietiniame Wales kiek- • 
vieną dieną per 17 valandų ne
gauna vandens nė lašo, nes nuo 
2 vai. popiet iki 7 vai sekančio' 
ryto vanduo visiškai uždaromas. 
Tokios sausros Anglijos 500 me
tų istorija nežino. Tai gyveni
mo būdas, į kokį turės įprasti 
56 milijonai Britanijos gyvento
jų, jei dangus nebeatidarys sa
vo užtvankų, nugąstauja buvusių 
drėgnų miglotų salų gyventojai. 
Belgija ir Prancūzija irgi šią 
vasarą pergyvena rekordinę 
sausrą.

Dėl vandens stokos daug pra
monės įmonių užsidaro, bedar
bių skaičiai daugėja; kitos įmo
nės pereina į trijų dienų darbo 
savaitę.

Grūdų, bulvių ir cukrinių run
kelių derlius numatomas 30 nuo
šimčių mažesnis. Ypač labai pa
brango daržovės. Vien Belgija i 
apskaičiuoja, kad sausra jai jau ' 
padarė nuostolių $125 milijonų 
sumai.

į "JOt tyri nė j eta Raitus, nes terhtes juose turį amžinąjį gyvenimą; 
>|la tai Ir yra, kuria liudija apie mane**. — Jono 5:39. - J

Mūsų tekste pasakyta, kad Šventasis Raštas apreiškia mums Viešpatį 
Jėzų. Todėl norintieji jį pažinti turi ieškoti žinių apie ji Šventajame Raš
te. Tuo tikslu Dievas davė muins apaštalus, pranašus ir mokytojus, žmo
nių žodžius galime priimti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo žo
džiu. O norint suprasti kas parašyta, reįkia šventosios dvasios pagalbos. 
Šventąjį Raštą reikia netik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 
reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengę 
priimti mums Dievo duotąsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamais ge
riems darbams.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir palia6ia kiekvieną. Bot kur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

4

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

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

JOHN KASPUTIS
Gyv. 7313 South Maplewood Avenue.

Mirė 197G m. rugpiūčio 31 d., 12:15 vaL popiet/sulaukęs 84 metų am- 
žiaus. Gimęs Lietuvoje.

' Amerikoje išgyveno 63 metus.
..^Paliko nuliūdę: švdgerka Petronėlė Kasputis, dukterėčia Sophie 

Wolf, jos vyras Don, gyv. Rockford, I1L, 2 sūnėnai—James Kasputis 
ir Walter Kasputis, gyv. Rockford, HL, bei kiti giminės, draugai , ir 
pažįstami. > v " '

Lajdotuvėmis rūpinasi Julia Pocius.
Priklausė American Legion Darius-Girėnas Post Nr. 271, Upy

tės Draugiškam Klubui, Tauragės Klubui ir Chicagos Našlių, Naš- 
I Įiukių ir Pavienių Klubui.

Ketvirta’dieifi? 4:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas . Petkaus- 
Marąuettė koplyčioje, 2533 W. 71st St

r * Šeštadienį, rfigsėj o 4 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply- 
1 Mos į t Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po * gedulingų 

pamaldų bus laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse;
Visi a.-a. JOHN KASPUTIS giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- 
tarnavimd ir atsisveikinimą.

Nuliūdę, lieka: J
Švogerka, dukterėčia, sūnėnai.

, ' - LaidotūViu Direktorius Dbndld A. Petkus. Tel. 476-2345.
. ... t - ■ - .. ._______ _____ __ _________ _

TĖVAS IR SONUS

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

' 
' ■ 

' 
’■ 
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ir Emily Harrisų bausmės pa
skelbimas bUvo atidėtas iki thg- 
piūčio 31 d., Dės jų gynėjas ad
vokatas Weinglass, trindamasis 
teisėjo Brjandler duotomis in
strukcijomis prisiekusiųjų teis
mui, sako, kad teisėjas pažeidė 
Harrisų teises ir todėl reikalau
ja, kad teisėjas pasitrauktų iš 
Harrisų bylos ir kad būtu pa- 
skėlbtas ir paskirtas Ilarrisams 
naujas nagrinėjimas.

Teisėjas Braridler prisipaži
no, kad jis buvo susitikęs ir kal
bėjęs privačiai su. prisiekusiai
siais Harrisų bylos teismo na
riais rugpiūčio 10, bet jis nieko 
neleisim? nepasakęs.

Subadė imogį
ČIKAGA. — Rezidenciniame 

globos, n am e 321 N. Central, iš 
trečio aukšto per langą buvo iš
stumtas 57 m. amžiaus gyven
tojas Mack Randle ir vėliau 11 
kartų subadytas peiliu. ’Jis ml- 

_rė Loretto ligoninėje.
Policija suėmė Roy Madden, 

4400 W. of Congress, kaitinant 
j| nužudžius Randle. Suimtasis 
aiškinosi, kad jis buvęs degtinės 
i r narkotikų įtakoje išstumda
mas per langą žmogų ir po to 
jį badydamas. ,

Rugpiūčio 19 d. buvo peiliu nu
durta Wilmette universiteto stu- 
denttaė 20 m. Mitchell Stem, 
fturi dirbo telefoniste Evanston e. 
Policija suėmė du tipus, kalti
nant Mtrim flbltidytflti * Phi
lip Weber ir Lester Cahili.

O T A SUSIVIENIJIMASI f\ LIETUVIŲ
AMERIKOJE

• - į
ŠLA — jau 60 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo (tau 

giaii kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus 
uems nariams.
didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija «•— duoda gyvy
bes apdraudė ir hgoįe pašalpą, kuri yra pigi, nes SUblVLfe? 
NUIMAS neieško pelno, o tėlKia patarnavimus savitarpines 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau lUri dSugiaa, kaip frli štl puse rni|i|ono doleriy kapitalu 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gau 
gduti iVainų klasių reikalingiausias apdraudai nuo $100.00 
iki $16,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę ; Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiau* asine 
Dims, rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ ir draugiię na
riams. Už S1,UUU.UU akciaentales apdraudos mokesti* $2 (A) 
į metus__

1 — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.
1- ' A/ . - 3

Gaubite spausdintas informacijas, jeigu paraAysit.

LITHUANIAN A1JLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

SLA

rr

Q

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBĮ A MS-

Dr. Juozas Daup«r»s. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
U Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da 
iią: Žemes filio švietimo problemos ūkininkų krašte. D dalis: žemė* I 
akio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: "Jei liūdnas lietuvių tautos likimą* 
nebūtų Sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su 
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi 
hių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemes ūkio kultūros vaisiais 
it pntygtf pačioms iškiliosioms Europos tautoms0.

Knygos apie žemės ūk; atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadanęi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%; buvo ūkininkai ir po pa 
šaulį išblaškytų lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki* 
mnkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga , bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokią meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga’ 
autoriaus skinama Lietuvai Slaft žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli-

i m ai tėvynei Lietuvai*'. * 3 A i r
' ‘ Knygos 300 puslapių su daug .Vaizdelių Ir lehtelių. kaiha tik $5.00 

Gaunama Naujienose* -
čeki Irba kiobey Ordėri siusti tokiu adresu:

naujienos
ifafc Šd. HAILED StREfeT, CHICAGO, ILLINOIS 6060i>
-- • o#»e piniiraz, tnnjrt

4505-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL:-YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKUS air-conditioned koplyčios

N Akt AI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 Sd. LITUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLyntpic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3313 Šo. LITUANTCA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
? (LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpnhllc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlnrinia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, III. 974-4410

, , P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1911
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2951 W. 63rd St. Tel. 436^7878

šeštadieni ir

PAVARDE IR VARDAS

1DRESAS

2625 WEST 71 STREET
Tel 737-72G0;Z arba 737-8534

Apskrities kalėjimas 
netenka viršininko

BUILDERS AND CONTRACTOR' 
N«mir GtafvM (r Remenfit

Ford Motor bendrovės Įmonė
se Detroite dirbą 170,000 darbi
ninku.

JOLANDA ir PETRAS KAUŠAI.
Savininkai, Tel. 925-5272

NAUJIENOS, 
D 39 So. Halsted SU, 
Chicago, m. 60608

Call Frank lapolis 
32O8’/a W.95trh St.

GA 4-8654

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St 
Chicago, III. 60629 Tel. 778-5374.

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaH 
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų,

Dabartinis apskrities kalėji
mo viršininkas Winston E, Moore 
Įvairių Įvykių ir skundų išspaus
tas iš tarnybos. Jo tarnybos ter
minas baigiasi rugpiūčio 31 d. 
Apskrities šerifas R. J. Elrod 
turi teisę paskirti naują žmogų 
Moore vieton -iki kalėjimų tary
ba suras tinkamą kandidatą. Bet 
šerifas to nedaro. Jis palieka 
senąjį, kalėjimo viršininką lai
kinai eiti-pareigas, bet tik kitu 
titulu..

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2446 WEST 69th STREET
Ttlrfj REpubllc 7-1441

DUNDQCK CORP.
4616 W. 20 St Cicero.

• TeL 65S6363

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

m.a.į:mkds
Notary Publie 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S? Maplewood. Tel. 254-7450 

Taip pat daromi vertimai, giminių 
likvlotimsl, pildomi pilietybes pra

šymai. ir kitokį blankai.

prasidėjo birželio 4 d. ir yra kiekvieną penktadienio vakarą 
nuo 10 iki 11-tos vai. iš W0PA stoties 1490 AM banga.

vakarus nuo.' Califomijos ir 62. Nau
ji alum, langai, did. garažas.

■1% AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 jr Talman.

PELNINGAS investavimas — tri
jų apartm. med. ir- biznio patalpa. 
Žemi taksai. Brighton Parke.

AUTOMATINES SCREW MAŠINOS 
.OPERATORIAI IR SET UP 

SPCIALISTAI L

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

IŠNUOMUOJAMAS . 6 kambariu 
butas rimtai suaugesni šeimai. 3951 
So. Campbell Ave: Tel. VI 7-4316.

RENTING IN GENERAL 
. „ N U o_ m e *

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPKITĖS I

PETTING CONSTRUCTION
7152 South. Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
. atliekami sulig užsakvmu. 
JULIUS FETINGIS. savininkas 

778-8163

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas..

Siuntimai [ Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arehėr Avė 
Chicago, lit. 606S2, Tel. YA 7-5980

nai Austin
Tel. 421-6100

Siunčiu_________ doL Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

■ DIDYSIS ATIDARYMAS .
įvyks pektadieni, rugsėjo 3d.,

Priešpiečiai nuo 11 vai ryto iki 2:30 vai., o po 2:30 iki 2 vai. nak, 
pietūs. ;

Chicago)© *

NORMANĄ 
kBURŠTEINĄ
J^Ž^TeL 263-5826
I(ptaigo*) »

677'84^9' (buto)

IR YOU HAVE SKILLS FOR 
ANY OF THE ABOVE JOBS 

Apply: READY METAL MFG.
4520 W. 47th St

HELP WANTED — MALE 
, J Darb>InkŲ Reikia

DĖMESIO 
C?—*0 M VADUOTOJĄ

Tikta? $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pen*frtlnkam< 

Kreiptis: •
L L A U R ; ’ 7 ’ S 

4445 So. ASHLAND AVE. 
523-S//J

Nauja lietuviška radijo programa
, LIETUVOS AIDAI

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5551 

133-TA IR ARCHER AVĖ, 
TeL 257-5861

- -^- Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arha rašV: prašant * siųsti susi
pažinimui. Platinimo vaiaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaite? 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų' skaitytojų 
adresus.

NAUJIENOS, CH^tAOO «, ILL, — Thursday, September 2, 1976

PRESS BRAKE
Must be experienced in making 

complete set-ups from blue-prints, 
kes from blue-print. » 3 

i

PUNCH PRESS :i

Must experience making own 
complete 5 setups from blue-prints, 
complete knowledge of progressive 
dyes, automatic- feeds and straights 
side presses. » ». »

We offer complete Company paid 
benefit package, which includes hos- 
pitalzation major medical, life insu
rance, pension profit sharing. We of
fer up tp $6.51 per hour ‘to start with 
periodic increases plus cost of living 
adjustments. Overtime available. Ex
cellent conditions. * * *

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

JuodyjuPanterų vadas 
pavirtęs nekalta avele 
Buvęs “visagalis Juodųjįj Pan

terų steigėjas ir vadas revoliu
cionierius Eldridge Cleaver, pa
bėgęs Kalifornijoj nuo teismo, už 
dalyvavimą susišaudyme su po
licija, išbuvęs pabėgėliu svetur 
7 metus ir parašęs piktą prieš 
JAV knygą, grįžo ĮJAV pareikš
damas, kad nusivylęs nerasdamas 
demokratijos visose jį priėmu- 
siose šalyse — ^Kuboje, Alžyre 
ir Prancūzijoje.

Dabar po §100,000 užstatu 
laisvas laukia teismo, skelbiasi 
“atsivertęs j krikščionybę” ir 
esąs pavirtęs, Į žmogų su širdi
mi, pilna geros valios”!

PETRAS KAZANACSKAS. Prezidentas

2212 Vv. Cermai Roa<’ Chicago IP Virgiui? 7-7747

PIRKSIT — PARDUOSIT 
NUOMOSIT.

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai’ jums patarnaus
BADYS BUDRAITIS.

REAL ESTATE *=06 SALE 
Narnai, lėmė — Pardavimui

RESTORANAS IR SVETAINĖ

M.E T R O. P O L 1 S 
. ’• -- - . .

................ 6538 Sc. Western Ave., Chicago, Illinois

praneša visiems mieliems tautiečiams, kad restoranas, svetainės ir. kok 
teiliu baro _

real estate for sale 
Namai, Žemė — Pardavimui

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma /Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis — S3.50.

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

Į kalėjimo viršininko atsira
dusią laisvą vietą yra daug kan
didatų, tarpe kurių bus Įrašytas 
ir buvęs viršininkas Moore. Kas 
bus naujuoju kalėjimo viršinin
ku, tuo tarpu nežinoma, taryba 
dar nėra pasirinkusi. Sakoma, 
kad Čikagos .mero Daląy žodis 
bus nusveriantis, sprendžiant 
apskrities kalėjimo viršininko 
rinkimus.

ELEKTROS įvedimai, 
PATAISYMAI. '

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel.:’ 927-3559 ' *

SIUNTINIAI Į LIETWK ..
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted ct, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANT1NAS

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

P6-® vfenlnteĘ

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

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

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

- MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marqdette.Parke. $29,900, • ’

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

2 BUTŲ moderniai įrenginamas 
už Kedzie. žaliame parke. Virs $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000.
4 BUTU mūras prie Maria High. Nau

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

PLATUS LOTAS arti Šv. Kryžiaus 
ligoninės >Pigus.

NAU.J LĖNOMS šiemet roėjo metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudas pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės iMikimui skel
biamas Naujieną 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 visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinip metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi j visus, lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chicago}* Ir Kanadoje metami — $30.00, pine* mefy — 315.00, 

trims mėn. — 38-50, vienam men. 33.00. Kitose JAV vietose metame 
— 326.00, pusei mėty — $14-00, vienam m4n. — $2.50. Uždenluo- 
te — 331.00 metama. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai,

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Ford Motor b-vė. derasi
DETROITAS. — Ford Motor 

bendrovė Detroite stengiasi su 
auto darbininkų unija' sušifkrti 
dar prieš rugsėjo' 14 d., senojo 
kontrakto pabaigą. Bet derybos 
vyksta labai 'lėtai. Greičiausiai 
tik paskutinę minutę'bus susi
tarta arba bus paskelbtas strei-

’Aių metų rugs. 3 <1., 7:30 v.v. 
(kaip visuomet pirmą mėnesio 
penktadienį), Marquette Parko 

larquette Road ir 
žoje, įvyks Lie 

tuvių Spaudos Klubo susirinki
mas. Jame bus negrinėjamas 
pastaruoju metu mūsų spaudoj 
paliestas.Lietuvos žydų šaudy
mo klausimas.

Klubo nariai 
ji prašomi atsilankyti.

■- C Klubo Valdyba.

Apvogtas New England 
muziejus

GLOUCESTER, Mass. — Rug
piūčio 30 vagys įsilaužė Į Glou- 
česterio miestelyje esantj mu
ziejų prie Atlanto kranto Masa- 
ciuseto valstijoje ir išsivežė šim
tus tūkstančių vertų muziejaus 
paveikslų, skulptūrų ir kerami
kos dirbinių.

Muziejus vardu Hammond 
Museum yra įsitaisęs anksčiau 
buvusioje privačioje prie Atlanto 
kranto viloje. Jis dabar yra ben
drovės nuosavyBTlr kasdieną at- SKAITYK IR KITAU F ATARK 
4aėm turistams, SKAITYTI 'jiAUJl&KAS'

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivieniiimo Lietu
viu Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdraudė: 
$1.000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kilę apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda organizacijų na
riams — tiki 52 už $1.000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokiu in
formacijų skambinkite Kristi-

Naujienos 
(Pr).

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS ' 
100 didelio formato psl., daug paveikslą. Kaina $2.00.

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

[ariir gerbėjai.
J. VrncloiHi iš Iiri<fhioir UETOVlŲrSPAUDOS KLUBO 

Parko apylinkės, lituanistikos SJJSJKiNXiMAS
ir istoriniu studijų autoriuj 
bei spaudos bendradarbis, lan
kėsi Naujienose ir Mašinų fon-

— J olandu ir Petras Kaušas 
nesenai atremontavo ir 
rė restoraną, svetainę ir 
teiliu barą ^Metropolis” 
quelte Parko apylinkėje, 
So. Western Ave. Didysis ati 
darymas bus šį penktadienį,1 joje. Ji taip pat dalyvaus Nau- 
rugsėjo *3 d., ir tęsis visą savait jįenų piknike rugsėjo 12. Polo 
galį. Jie yra pasiruošę priimti 
vietinius ir atvykusius į Tau-

1 vai. p. p. ii 
rmad. 3—9 v. v.

Paroda uždaroma rugsėjo 6 d 
(pirm.) 8 v. v. Nupirkti paveik
slai atsiimami uždarymo die
na.

Lietuvi v kalba: Vodien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 

1‘00 v. popiet. — _ ; _
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA N0RE1KIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ,

TURRET LETHE OPERATORIAI 
ĮRANKIU DIRBĖJAI 

MAŠINISTAI
Nuolatinis darbas su vrslaikais. Auk
ščiausi atlyginimai. Daug priedą. Ga
limybės pakilt. Mes kalbame letuviš-

paroda ati<laryla Jaunimo Cen- na 
tro Čiurlionio Galerijoje (5620 ką.
So. Clermont). lankymo valau* — Viktoras Render iš ^etv 
dos: šiokiadieniais 7—9 v; v.; Yorko, artėjančių švenčių pro 
šeštad. 11 v. r. — 9 v. v.; sek- ga atvyko į Cliicagą lankyti sa 
mad H v. r. 1 vai. p. p. ir va sūnų ir kitus gimines bei pą 

žįstamus. Ji ilgą laiką gyveno 
Chieagoje, priklausė ‘Pirmyn’ 
chorui ir čia pradėjo daininin 
ko ir scenos darbuotojo karje
rą, kuri tapo jo pragyvenimo, 
šaltiniu bei nuolatiniu darbu 
scenos mene.

balius Derliaus šventė įvyks sėkmės, visiems juKiiikauta- ir kili
s. m. spalio-ėMiUrY v. vafe San-Ljams h’nk?>m^)opret-io —
ta Momea Women’s Club Šatė
je. Renga Pa taitiečių Radijo

— Jonas Janulaitis, musu ben , Uetuvių pi ogranj.a* komitetas 
dr.ulurbls iš Marquette Parko: (Baltic He: il:Ue lladio). Visi 
apylinkės, atsiuntė lokį laišką: ’ ksivi iami. 
•‘Naujienų rudeninis piknikas 
turi įv\kt rugsėjo 12 d. I ariau 
iš anksto nustąlytais planais tą 
dieną turėsiu būti Michigune 
South Haven, Glenn ir Fennvil
le gražiose apylinkėse. Piknike 
dalyvauti negalėsu, tad šioje pa 
sekoje iš anksto išpirkai! ^12 
vertės Money Orderį ir kartu 
su šiuo laišku prisiunėiu Tam
stoms. ši mano maža auka te
būna parama Naujienoms ju 
smagaus pikniko proga”. Dėkui 
už laišką ir už auką.

— Link u vi u susitik mas įvyks 
š. m. rugsėjo mėn. 1 d. 7 vai. 
.30 nrin.vakare Igno Andrešiūno 
bute: 5731 S. Washtenaw, tel. 
<125-0693.

Susitikimo dalyviams Dr. A. 
šešplaukis padarys pranešimą 
apie parengtą Linkuvos gimna 
zijos monografiją. Visi linku- 
viai., o ypatingai buvę Linku
vos gimnazijos mokytojai ma
loniai kviečiami dalyvauti.

— Vilniaus krašto lietuvių 
suvažiavimas vyks ne “Laisvo
sios Lietuvos” laikraščio patal
pose. kaip ankščiau buvo skelb
ta, bet Chicago Savings & Loan 
Association salėje, 6245 S. Wes
tern Ave., Chicago, Ill.

VKLS-gos Centro V-ba,
— Vanda Zelenienė, iš Rese-* 

da. CaL, praneša, kad Kaukių^

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

Knygas galima gauti Naujienose arba paaiunčiant ček| ar Money or
derį tokiu adresu: ♦ "

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

— Monika Austinaitė iš Be
verly Shores, Indianos unive^ 
siteto Fizinio lavinimo kolegi
jos, esančios Terra Haute mies 
te studentė, pakviesta Į Indią-t 
nos Moterų lygos Softball rink 

atida-' tinę atstovauti valstiją pirme- 
kok- nybėse, kurios bus New Yorke. 

' Mar * Stud. Monika vasaros atosto-.
6538 gų metu daug padeda Naujie

noms, dirbdama administraci

— Jolita Kriaučeliūnaitė, V- 
! tosios Tautinių Šokių šventės 
programos pranešėja, yra pa
kviesta pravesti jaunimo ban
ketą, kuris Įvyks McCormick 
salėje.

t | VISŲ) RCšIU DRAUDIMO AGENTŪRA, j

J.. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
. INCOME TAX SERVICE

prijaučiantie- patyrę sd Brown & Sharp mašinomis. 
Nuolatinis, darbas su viršlaikiais. 
Aukščiaus atlyginimai. Daug priedų. 
Galimybės pakilu. Mes, kalbame lie

tuviškai. s ,
DUNDICK CORP.

4616 VĮ. 20 St. Cicero. 
TdL 656-6363.

ma prove. ’ ■
— Joseph Gedraitis iš Ogles 

tinių jšokių šventę svečius. Su- by, Ill. mirė praeitą savaitę su 
žinojusi apie Laimės šulinį laukęs 86 m. amžiaus, palaido? 
Naujienų piknike, ponia Jolan tas St. Ann kapinėse, Spring 
da Įteikė gero šampano bonką Valley. Liko liūdėti Sūnus ir 
laimingam pikniko dalyviui,'dvį dukros su-šeimomis. Vė- 
Imkėdama' Naujienoms geros.lionis buvo Naujienų skaitytę- 

jas nuo 1944 m.
— Mtizr Liudas Jarošekaš^- 

g\Tv. Rockfor<d III., mirė rugpiū 
uid 28 širdies liga sulaukęs 5/ 
m. amžiaus. Velionis buvo bai
gęs Lietuvoje inžinerijos moks 
lą ir konservatoriją. Buvo ži
nomas kvartetų vadovas, solis 
tas, koncertų organizatorius ir; 
visu mvlimas tautietis. Liūdė
ti liko žmona Ireną, dukterys

BESTTHINGSINUFE

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

X t----------- --- — ■ - - - ■ t Į .
- - - -

------- ----------- ----------------- z

_ i_________'_______ _______________ ___




