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Senatorius Dole

i

1

pinigų negavęs
■ WASHINGTONAS, — Gult 

Oil bendrovės buvęs tarnautojas

atskris į Ameriką
TOKIJO. — Pabėgęs Sovietų 

lakūnas geriausiu rusišku lėk-

AMERIKOS TIKSLAS - TAIKA P. AFRIKOJ ■ Sovietų pilotas 
p NWASHINGTONAS. — Prez. Fordas rugsėjo 8 pareiškė, kadi 

JAV tikslas P> Afrikoje tegali būti tik taika. Tačiau Amerika 
nemananti taikos planus primesti P. Afrikai jėga. Jis taipgi nėra 
apsisprendęs, ar siųsti sekr. Kisingerį Afrikon, nežiūrint, kad > 
sėkr. Kisingėris, besikalbėdamas su P. Afrikos ministeriu pir- viWnr Tvanovir Ra-

John Vorstenu, yra padaru pažanga.
Pasak prezidento Fordo, rei

kalas yra labai komplikuotas ir 
nėra jokios pasisekimo garanti
jos, bet JAV turi stengtis suras
ti taikai kelius. Tai yra ne tik 
Amerikos, bet..ii viso, pasaulio 
Tikslas. ■

Vienkart valstybės', departa
mento specialus atstovas W. 
Schaufele sėdi Afrikoje ir ta
riasi su afrikiečiais, ieškodamas 
teisingų ginčams išspręsti ke
lių.. Jo pasitarimų pranešimą 
prezidentas tikisi gauti rugsėjo 
9d. -ZJį-

Marso potvynis, bet seniai
’ PASADENA, Cal. — Studi
juodami gautas iš Marso ekva
toriaus sričių foto nuotraukas 
mokslininkai gavo įrodymų, jog 
kadaise toje planetoje būta mil-

yynio, kurs netugniakalnių kra
terių rėmus pralaužė. ‘Tai buvo 
neišpasakytai didelis potvynis, 
panašus ■-į' plaukiančią jūrą”, 
tvirtina Dr. Michael Carr, kurs 
studijuoja aplinkui Marsą skrai
dančio Vikingo foto nuotraukas.

i “Tai buvo labai gilus vanduo, 
ir atrodo, kad tas potvynis buvo 
trumpalaikis trukęs tik keletą 
dienų, ar pora savaičių” pareis-

Amerikos pareigūnams ir ta pat 
diena bus išskraidintas Į Ameri
ką, kur jam suteikta politinis 
prieglobstis... Belenko bus iš
skraidintas į Ameriką iš Tokijo 
tarptautinio aerodromo arba iš 
JAV bro bazės esančios 25 my
ks nuo Tokijo.

Tuo tarpu lakūnas Belenko lo
šia šachmatais su kalėjimo sar-^ 
gaiš, kur Belenko yra saugomas.. 
Gi. Japonijos inžinieriai smulkiai 
apžiūri rusišką Mig-25 lėktuvą 
ir daro reikiamus škicus, brėži- į 
nius bei foto nuotraukas. Pasak i 
Japonijos užsienio reikalų mi
nisterijos, amerikiečių specialis
tų nėra japonų tarpe, kurie stu- 
dijuoja rusų lėktuvą,. Aišku, 
amerikiečiai gaus vėliau visus i 
davimus, remiantis tarpusavio 
pagalbos sutartimi.

Sovietai kelis kartus..reikalą- :

'•1970 m.buvo buvo davęs beridro- 
; "vėš’-Ž.OOO. dolerių dabartiniam-

• respublikonų partijos viceprezi-’ 
dentiriiąm kandidatui sen. Dole. 
Bet rugsėjo 8 d. tas pats Gulf

’ ‘Oil bendrovės buvęs tarnautoj as 
spa ūdai pareiškė “Aš klydau, 
ko pasėkoje padariau sen. Dole

’’ daug nemalonumo.;.. Aš labai 
j" • rimtai -atsiprašau sen. Dole dėl

* mano neteisingos pastabos...” :
. .---. .Minimša Glųf Oil bendrovės 

p buvęs tarnautojas. C. C. Wild Jr.
.1973 rm-prisiekusiųjų.teismebu
vo pasakęs, kad jis davęs sen.
-Dole 5,00Q ,doi.'rinkimų kampa-

■ ;-nijai. Dėl šios' antros^ dovanos 
Gulf Tarnautojas tuo tarpu nie
ko nesako. Ji yra tyrinėjimų 
stadijoje.

Sen. Dole kaltinimus paneigia 
ir sako, kad tai nelaimingas in
cidentas. Jis pinigų negavęs.

Gali būti ir sabotažas 
”' WASHINGTONAS. — Fila

delfijoje dalyvavusių legionierių 
suvažiavime nemaža dalis mirė 
iki šiol dar nežinoma liga. Tyri
nėjimai tebevyksta ir stengia
masi surasti legionierių mirties 
priežastį.

, Daktarai tyrinėja, FBI ieško 
.priežasčių, kurių iki šiol negali 
nustatyti. FBI neatmeta ir sa
botažo galimybių. Ji mananti, 
kad legionieriąį galėjo būti ty
čia* užkrėsti ar apnuodyti.

Kiek kokių gyvačių JAV-bėse..
WASHINGTONAS. — UPI 

< praneša, kad iš 116 rūšių gyva
čių Jungtinėse Valstybėse tik 
19 rūšių gyvatės yra nuodingos, 
iš jų 15 rūšių barškuolių ir po 
dvi rūšis mokasinų, variogalvių, 
vatabunių ir dar dvi rūšys ko
ralinių gyvačių. Aliaskoje ir Ha- 

■ vajuose gyvačių visiškai nėra.

Vėsioj
Saulė teka*6:25 leidžiasi 7:11

Gubematorienė “šnipinėjo”
■ - ■ vyrą

/MONTGOMERY, Alabama.— 
Gubernatorius George Č. AVąll- 
ace patvirtino, kad jo žmona bu
vo slaptai įvedusi telefono jo 
mie^majsąnę7'. kambaryj e iup 
klausymą, bet pridūrė, kad Tai 
buvo -“.tik naminis reikalas” ir 
to reikalo neaiškino/Visas rei
kalas buvęs tas, kad gubernato
riaus rūmuose buvę -raste, mag- 
netizuotų. juostelių ir įrekorda- 
vimo mechanizmas. “Juostelės 
buvo, sunaikintos- Niekas nenu-. 
kentėjo" pasakė gub, Wallace.
Onasienės finansiniai sunkumai
. Jacqueline (“Jackie”) Kenne- 
dy-Onasis turi sunkumų, iš savo 
pajamų nebegali pragyventi. Re
porterių apskaičiavimais, jos 
metinės pajamos yra “tik” 400,- 
000 dolerių, o išlaidos daugiau 
kaip 500,000 dolerių. Daugiau
siai ji išleidžianti suknelėms 
pirkti. Naujausiai Paryžiuje ji 
pirkusi 36 sukneles. Net Ohąsis 
stebėjosi sakydamas : “Nesu
prantu, ką ji su tais visais skudu
rais daro, nes pati daugiausiai 
vaikšto “džinsais” apsivilkusi”.

Amerikiečiai Meksikos 
kalėjimuose

MEXICO CITY. — Amerikie
čių kalimų bado streikas Meksi
kos kalėjimuose, kurį jie buvo 
pradėję “dėl nežmoniškų sąly
gų” ir trečiadienio vakare pasi
baigė, kaip Meksikos Raidžios 
įstaigos praneša. Meksikos ka
lėjimuose yra 41 moteris ame
rikietė ir trys kanadietės. Iš jų 
21 yra atrinkta parolei. Prezi
dentas Luis Echeverria kreipė
si į Meksikos kongresą, prašyda
mas papildyti įstatymus ta pras
me, kad nusikaltę narkotikų kon
trabanda arba būtų paleidžiami 
(“ant parolės") arba kalėjimo 
bausmes galėtų atsėtfėt^ savo 
krašte.

kūnu Belenko, bet japonai neda
vė leidimo, remdamiesi pabėgu
sio lakūno nenoru su jais kalbė
tis. . .
V - J • ’ <- * • ■ 7* ■ ’ ■ • . ' ; 2 '

Astovas Hays vėl

^Demokratų partijos atstovas 
kongrese, Wayne Hays kiek 
anksčiau gerokai pagarsėjęs sek
so skandale, dabar -buvo įsivėlęs 
auto nelaimėje. Jis, vairuoda
mas kamioniėtę įvažiavo į sunk
vežimį. Nelaimėje atstovui ne
žymiai buvo' ’ sužalotas veidas, 
net teko pagulėti kelias dienas 
ligoninėje.

Atstovas Hays išėjo Į pensiją 
rugsėjo 1 d., iškilus sekso skan
dalui. Jis sekretorkos vardu tu
rėjo meilužę, kuriai mokėjo vals
tybės pinigais algą 14,000 dol. 
į metus.

Libano pietinę dalį
BEIRUTAS. — Palestinai iš

laisvinti organizacijos PLO ra
dijo pranešė rugsėjo 8, kad Izra
elio karinės Jėgos užėmė pieti
nėje Libano dalyje 5 kaimus. Iz
raelio kariuomenė tose vietose 
apsikasa ir strateginiai išstato 
sunkiuosius ginklus bei šarvuo
čius. Keletas kairiųjų Libano 
laikraščių panašias žinias skel
bia, pasiremdami atbėgančių iš 
Izraelio paMenio gyventoju pra
nešimais./, - ; ,

Pereitą savaitę Izraelis buvo 
įspėjęs, kad jis apsaugos krikš
čionių kaimus Libano pietuose, 
jei prasidės _kovos krikščionių 
jėgų sų palestiniečiais Ain Ebel 
apylinkėse.

Krikščionių jėgos pradėjo puo
limus prieš musulmonus Tripoli 
uoste. Tripolis Libane yra snt- 
ras didumu miestas. Iš Tripolio

„•..1976 m. pasaulinėj rinkoje 
buvo 50% Amerikos kviečių ir 
net 70% aojospu^ėlių. choleros Epidemiją.

Pabrangs alyva
CARACAS. — Venecuelos ka

syklų bei žemės turtų minister 
ris Valentin Hernandez pareiš
kė, kad Venecuela mananti dar 
šiais metais pakelti- žemės aly
vos kainą. Dabar už ž^ės aly
vos statinę mokama 1X51 dol.

Žemės alyva išvežančių šalių 
sąjunga OPĘC numato §. m. 
gruodžio 15 d. susirinkti Qatar® 
žemės alyvos kainai aptarti. Jau 
dabar manoma, kad nuo ateinan
čių metų pradžios žemės alyva 
pabrangsianti 25%.

Pabranginus 25% žemės aly
vą, visame pasaulyje infliacija 
žymiai padidėtų. Infliacija JAV 
padidėtų nuo dabar esančių 5.5% 
iki 7.5. Gi Italijoje tada dauge
lį metų suktųsi apie 20—25%. 
Nieks negali dabar nusakyti, kas 
įvyktų su Italijos vidaus gyve
nimu, kur komunistų partija 
jau dabar turi didelės Įtakos Ita
lijos vyriausybėje. ,

Kitose pasaulio dalyse inflia
cija sustiprėtų 10-15%. Galima 
tik tikėtis, jei pasaulis pasiliks 
toks pat, koks jis dabar yra, eko
nominis pasaulio gyvenimas pa
sisuks gerojon pusėn, kai Anglija 
ir Norvegija 1979 m. pradės iš
vežti dideliais kiekiais žemės 
alyvos. Tai metais ir pati Ame
rika gaus žymios paramos iš 
Aliaskos alyvos šaltinių.

Sorendžiamą žodį tars Kinijos karo vadai, 
pristabdę ruošiamas partijos skerdynes

HONGKONGAS. Britų Kolonija. — Oficiali Kinijos agentūra 
, paskelbė, kad Mao Cetungas, Kinijos komunistų partijos centre 
komiteto pirmininkas ir tikrasis krašto valdovas, mirė ketvirtadie
nio rytą, 11 valandą, žinią'apie partijos pirmininko mirtį vy
riausybė paskelbė tiktai ketvirtadienio vakarą, 6:00 PM.

Mao Cetungas buvo 82 metu 
amžiaus. Jis gana gerai orien
tavosi apie krašto valdymo rei
kalus, bet jis jau buvo nepajėgus 
ne tik vaikščioti, bet ir stovėti 
ar sėdėti. Jam buvo sunku išlai
kyti galvą. Jis pasisveikindavo 
su atvykusiais lankytojais, bet 
tuojau eidavo prie patogios sa
vo kėdės, kurioje jis galėdavo 
išsitiesti ir padėti labai jau sun
kėjančią seno žmogaus galvą.
Jis gana ilgai kalbėjosi su prezi
dentu Fordu ir sekretorium Ki- 
singeru, ilgai kalbėjosi su Ri
čardu M. Niksonu, bet atvyku
sio Pakistano premjero jis jau 
negalėjo priimti.
. . Praeitą pavasari, mirus bu
vusiam preinjeriii Enlajui, 
Mao:'Cetūngas padarė dideles pa
kaitas krašto valdymo hierarchi
joje. Kinijos vicepremjeru ir 
partijos pirmuoju vicepreziden
tu buvo gen. Teng Hsiaopingas, 
bet .politinis biuras, čiu Enlajui 
mirus, klausydamas Mao Ce
tungo/patarimo, premjeru pa
skyrė buvusį vidaus reika
lų ministerį Hua Kuofengą. 
Vėliau Jis buvo paskirtas pir
muoju kompartijos vicepreziden
tu. šitas paskyrimas sukėlė ga
na daug nesusipratimų partijos 
vadovybėje ir krašto administra
cijoje. Tengas atleistas iš pa
reigų, bet visame krašte jo įta
ka yra gana didelė. Ypatingai 
jis turi gerą vardą Kinijos karių 
tarpe. Viena komunistų parti
jos grupelė norėjo buvusį prem
jerą traukti teisman, bet Kini
jos karo vadai patarė jo nelies
ti. Gen. Yengas atleistas iš pa
reigų, bet iš jo neatimtas parti
jos nario bilietas. Jis visuomet 
gali atvykti į partijos posėdį ir

---------* r; -r pasiaiškinti dėl bet kokių kalti-, 
Tei'ch, išreikalaudamas 750,000' nimų. Tengas gauna pensiją ir 
doL išperkamo mokesčio. Pas I ramiai gyvena Pekine.

Cetungas, Kinijos komunistę partijos pirmininkas, 
mirt praeitą ketvirtadienį. Kinijos valstiečio sūnus, ilgus

6 mėn. požemyje
PORT MOODY, Kam — Bri

tų Kolumbijoje, Kanadoje, bu
vo pagrobta 13 mėtų.mokinė Ab- 
by Drover. Ja pagrobė 43. me
tų A. Hay seksualiniais sumeti
mais, nors bųvčrvėdęs.ir gyveno 
su žmona. -j'Z-

Grobikas mergaitę. laikė savo 
namo rūsyje, TgilĮai požemyje. 
Ji požemyje buvo retežiais; pri
rakinta. Ir taip Ji išbuvo 6 mė
nesius, iki vieną dieną Hay žmo
na, manydama/kad vyras užsi
daręs garaže nori nusižudyti, 
kreipėsi į policiją, kuri ir sura
do vyrą giliai urve su mergaite.

šiaurinėje Libano dalyje ir 
centrinėse Libano kalnuose ko
vos kiek aprimo, bet Beiruto taip 
vadinamoje žaliojoje zonoje, kur 
birželio 16' JAV ambasadorius 
buvo pagrobtas ir nužudytas,

NEW YORKAS. — 1969 m. 
Houston, Teksase, medicinos dr. 
D, A. Cbolęy į operacijos būdu 
įstatė poniai T. T. Dresdnerienei 
iš- sNeųr--Yorkp:/dirbtinį širdies 
vožtuvą, pagamintą Cutter La
boratories; of Berkeley. Nelai
mė, kad vožtuvas buvo netiksliai 
pagamintas ir. Dresdnerienei bu
vo- padaryta antrą kartą širdies 
operaci j a 4975’ rh, ■
. Dabar nukentėjusi moteriškė 
Drešdnerienė patraukė dr. Coo
ley į teismą, reikalaudama iš jo 
35 mik dol. atlyginimo už ne
sąžiningą operaciją.

Suimtas grobikas
MINEOLA, N. Y. — Nassau 

apskrities;policija ir FBI agen
tai rugsėjo 7 suėmė Kaliforni
joje R. W;"Williamsą, kurs 1974 

■m. pagrobė .prekybininką Jack

suimtą jį rasta 10,300 ' dolerių
kovos tebevyksta visu smarku-j grynais pinigais-100 dot bank- 
mu. notais.

Alelatandraa Sotienleinaa

Niekam ne paslaptis, kad Mao 
Cetungui mirus,, visame krašte 
kils nerimas, kas valdys kraštą. 
Hua Kafengas pats nesijaučia 
pakankamai stiprus tokiam dar
bui. Kiekvienas žino, kad jis 
buvo tiktai Mao Cetungo valios 
vykdytojas. Bet jis vengė lies
ti Kinijos provincijų karo va
dovybę, kuri kiekvienu atveju 
rimtesniam e konflikte tars ga
lutiną žod.. Kinijos komunistai 
bandė jsitisprinti kariuomenėje, 
bet ši galinga organizacija palik
ta šalia konflikto. Kinijos ka
riai j pripažįstą partijos įtaką 
krašto administracijoje, bet jie 
taip pat žino, kad partija — ne 
viskas. Karo vadai nori kad 

krašte būtų ramu, kad visi dirb
tų ir pagamintų ne tik kariuome
nei, bet ir gyventojams reikalin
go maisto. Aukštoji krašto va
dovybė nori pinigų moderniems 

I ginklams pasigaminti, kad ga- 
Ilėtų pasipriešinti Rusijos karo 
jėgams, besirengiančioms įsi- 
vwMl: krašto .ridų ir JrtpMJjri

pinigų
Visi JAV piliečiai, kurie bent 

ketvirtadaliu kraujo ryšiais gi- 
miniuojasi su Alaskos indėnais, 
eskimais arba aleutais, gali gau
ti tam tikrą dalį alaskiečiama 
skirtų pinigų. Tam reikalui 
Amerikos kongresas yra pasky
ręs 962.5 mil. dol.

Smulkesnių žinių galima gauti 
Čikagoje, Nellie Sears. Box 272, 
Hanover Park 60103, bei Claim a 
Settltment Office, Pouch 7-1971, 
Anchorage. Alaska 99510.

Prez. Fordo ir
Carterio debatai

WASHINGTONAS. — Mot^ 
rų rinkikių sąjunga rugsėjo 8 pa
skelbė, kad pirmieji prez. Fordo 
ir demokratų kandidato Carterio 
debatai prasidės Filadelfijoje 
rugsėjo 23 d.

Po to, prez. Fordas ir Carta- 
ris pasiginčyti susitiks Čikago
je. Čikagos debatų vieta ir lai
kas dar nepaskelbtas.

Debatai užtruks 90 minučių.

kelias Kinijos provindjaa. Ma-



žiausias gyvų gėlių

Visi buvo sujaudinti ponios 
Betty ord atvykimu j Ameri
kos i ietuvių suruoštą Tautinių 
Šokiu šventę, josios pasiryžimu 
pradėki 
tu josi 
visk u *'

vq pati 
kad joks 
j Šią 
kėlė jokia 
didelė 
demokratai, 
pu 
žosi užsukti 
no 
vilties

ižiaušioji šventė. Nie- 
prezidentas neatvyko 
lytėję. Kojos ten neį- 
prezidęntienė. Be to, 
itistų* dauguma buvo 
i, JMoaižiiii- Tup tar- 
ntienė Betty Ford ry- 
:i ir tarti Waukege- 
ams kelis paguodos ir 
džius. ' Prezidentienės 
i atvyko ir Waukegan o 
anjian. Jis atvyko ne 
t su visa miesto savl-

Kelionės įspūdžiai tarp laiko ir erdves
KAZYS KARUŽA

ą šventę, ir visų girdė- 
: aiškiai ištartu lietu-

• Labas!” •
edoti Amerikos ir Lie

ti mnai. o prezidento žme-
v sirodymas šokių šventėje 

sujaudino ne vieną vyresnio am
žiaus ir jaunesnį lietuvį. Visi bu
vo patenkinti, kad ponia prezi
dentienė teikėsi atvykti į Chi
cago ir dalyvauti šventėje. Jo
sios atvykimas taip pat buvo ben
drų Amerikos lietuvių pastangų 
vaisius. Teko užmiršti menkus i 
tarpusavius nesutikimus ir pra
šyti kad prezidentienė atvyktų į 
visų Amerikos lietuvių šventę.

John G. Evans 
sidėjo šios šokių 
ganizavimo. Jam 
muzinus poniai 
pavežioti po Chicagos apylinkę 
praeitą šeštadienį. John Evans 
sutiko pasiimti šį atsakingą dar
bą, bet jis įpareigojo savo sūnų ___ _  ... ......... .........c_____
John Whitey Evans Jr., kad vai- Įcolnshire miestelyje esantį Ma
tuotų limuziną.

John Evans Jr. ją pasitiko 
aerodrome ne tik šeštadienio po
pietę jis ją vežiojo šeštadienį 
ir sekmadieni, o kai atėjo lai
kas. tai jis ponią Fordienę iš
vežė i aerodromą, iš kur ji iš
skrido i Washingtona.

Eeionė buvo ilga, darbas sun
kus ir atsakingas, bet John 
Evgns Jr. ji atliko pavyzdingai 
ir pagirtinai. DąųgėĮis lietuvių 
jaunuolių būtų norėję būti jo 
vietoje ir iš arčiau pasimatyti 
su ponia prezidentiene, bet ne 
kiekvienas turi šią progą, kurią 
jam suteikė visuomeninį darbą 
dirbęs ir visuomet pasiaukoti 
pasiryžęs John F. Evans Sr.

Jchn Evans Jr. šeštadignio 
popietę, lygiai 3 valandą, su sa- Fžiausiąi.priimta. Jai įteikė gra-ijr. savo pareigas atliko. Pre-

tuvos
nos

Sr., daug pri- 
šventės suor- 
teko duoti li- 
predidentienei

John Evans Jri

vo puikiuoju limuzinu turėjo bū
ti Glenview laivyno aviacijos ae
rodrome. Ten ponia preziden
tienę atvyko laiku. Josios laukė 
visa eilė pažįstamų ir keli pre
zidento šeimos asmens sargai. 
Ten jam teko susipažinti su po
nia prezidentiene ir pranešti jai, 
kad jis ją ne tik nuvešiąs į Lin-

meras 
vienas, bet su 
valdybe. ■ _

Prezidentienė 
są Shiloh 
pareigūnus ir 
o gėles įteikusiais gražiai pa
rėdytas mergaites net pabučia
vo. Ji visai nekalbėjo apie po
litiką, bet pats bažnytėlės dva
siškis pabrėžė, kad juodųjų ^tar
pe ji sukėlė nepaprastai didelių 
simpatijų. Ji pirmoji drįso už
sukti į nedidelę jų maldyklą.

Waukegane prezidentienė kiek 
ilgiau užtruko, todėl reikėjo 
skubėti, kad laiku atvyktų į Chi
cago ir būtų laiku šokių šventė
je. Chicagoje ji turėjo būti ly
giai 1:15 PM bet truputį pa
vėlavo. Valdas Adamkus Stock
yard Inn patalpose poniai prezi
dentienei buvo suruošęs priė
mimą. Ten prezidentienę lau
kė būrys kviestinių Amerikos 
lietuvių ir gana daug amerikie
čių. Jų tarpe buvo sen. Charles 
Percy, gub. Dan Walker, Dr. Ka-

ė pasisveikino vi- 
uyčios dvasišldj^, 
jų‘ šeimos marius,

Šiy mėty birželio mėnesį į Amerikos aviacijos karo 
mokyklą įstojo 157 jaunos moterys, įy tarpe matome Gail 
F, Senįamiių Pasirodo, kad kiekviena jauna moteris pri
valo nusileisti iš 40 pėdu aukščio Colorado karo mokyk
los bokšto dviejy coliu storio virve. Kiekviena moteriškė 
buvo pamokyta, kaip leistis. Kiekviena bijojo, bet vis 
dėlto nusileido, ir ne vieną kartą, bet kelis.

ririot hoteį, bet kad šeštadienį 
jam teksią ją pavežioti į Chica- 
gos priemiesčius.

Laivyno aerodrome preziden
tienę pasitiko visa eilė žmonių. 
Pasisveikinus ir pasikeitus min- į zys Bobelis su šeima, redakto- 
timis, ponia prezidentenė Įlipo' ' 
i Evanso vairuojamą limuzną ir 
teko ją nuvežti į Lincolnshire. 
Evans važiavo ne vienas. Iš ae
rodromo į Lincolnshire važiavo 
ištisas mašinų karavanas.

■ Atsisveikinęs su prezidentie
ne, John Evans Jr. grįžo namo.
- Sekmadienio rytą jis ir vėl 
buvo prieMaririot viešbučio. Jam 
teko paimti prezidentienę ir nu
vežti į Waukegana, į vadinamą 
ShĮIoh baptistų bažnytėlę. Ten 
.ponią prezidentienė buvo gra- 1

rius Juozas Pronskus, inž. An
tanas Rudis, John Evans Sr. ir 
visa eilė kitų. John .Evans Jr. 
pavėlavo keturias minutes, bet 
visa tai buvo išlyginta, ir prezi
dentienė laiku visur spėjo.

Prezidentienė pradėjo, šven
tę, o pirmos pertraukos metu jai 
teko atsisveikinti ir skubėti į 
Midway aerodromą. John Evans 
Jr. buvo pasiruošęs ir ponią Bet
ty* laiku nuvežė Į Midway, kad 
ji galėtų patekti Į Washjngtona 
skrendanti lėktuvą. John Evans

T . ’ -r

Naujas vaistas rūkoriams ir alkoholikams
Nūdien medicina žengia šuo- jau gerai žinoma, jog tas ligas 

liais pirmyn. Laboratorijose da- Į pagamina tik rūkymas ir akoho- 
romi įvairių rūšių ’tyrimai nau- lio gėrimas, 
jiems vaistams surasti.

Coatasville, Pa.j Veteranų ad
ministracijos ligoninėje buvo ty
rimai atlikti su vitaminu C ir BĮ 
junginiu, ’o į tuodu buvo įmai
šytas trečias elementas Cystei
ne. Ant Murkiu darant bandy
mus .buvo sėkmingas, nes 100 
procentų jas apsaugojo nuo mir- veikia, gyvūnus, tai be abejo jis 
tino nuodo acetaldehyde, kuris bus sėkmingas rūkoriams ir gir- 
yra cigaretėse. ... -tuokliams gydyti.

Daktarai Leon -Conzales, Cla-
rahcė M: Parker ir George G. das; ilgiau ir daugiau vartojant, 
Smith,, darydami bandymus, su- sugadina svarbiausius, jautriau- 
rado, jkad tas iįųngįnys apsau-' sius vidurių organus, audinius-ir 
gojo žiūrisės nuomirtino nuodo, į dirgsnius. Dažnai būną, kad nuo 
kuris yra tabakėr ir akoholyje. 'alkoholinių gėrimų, daugis žmo- 
.Taipgi bandymai. įrodė, jog tie Į nių sukvailioja ir būna į-beprot- 
rniodai suardo žmogaus vidurių' namį nugabenti. A'koholis su- 
organus, sukelia širdies sutriki- • kelią daugybės įvairių nelaimių, 
mus, ryklės .ir plaučių, yėžf. [ligų, nuo kurių žmogus jaunys-

Pranašaujama, jog tąs vais-[4’Ai“ <.rv>?Tn-.rKAT>
tų junginys apsaugos rūkorius 
ir alkoholikus nuo dirgsnių pa-- 
krikimo ir plaučių, vėžio ligos.

‘ ' - U’ f"- . -
šiandien daugiau tyrimų.da

roma Philadelphia Jefferson, Me
dical College Dr. Herbert Sprince 
priežiūroj. Į-žiurkių maistą įmai
šoma tam tikras kiekis acetalde
hyde nuodo, kuris yra visame 
rūkomame tabake. Bandymai su 
nauju vaistu duoda geras pąsėk- 
mes, nes žiurkės šimtu procentu 
apsaugoja nuo širdies sutriki
mo ir plaučių vėžio!, ligos. Dabar

Dr. H. Sprince sako štai ką: 
naujas-vaistas reikalingas dar 
daugiau tyrimo ir iš bandymo. 
Beje, kiekvienas naujas vais
tas turi būti gerai ištirtas ant 
gyvūno, negu žmogaus.

Jeigu naujas vaistas gerai

riedėti iš miesto traukinys, kuris 
i kopė per slėnius ir kalnus tarpeklius tolyn. Gamtos pa
norama ir visa aplinkuma atrodė tartum važiuotum 
pro Baltimorę, ar pro kitą Amerikos miestą, nes dau- 

‘giau matėsi dirbamos žemės, pievų, miškų. Jau žymiai 
gražiau sutvarkytas žemės ūkis, nes matėsi pavyzdi- 

, nių vaisių so dų,kuriuose buvo daug vaisių: obuolių, 
kriaušių, vyšnių ir kitokių vaismedžių, o vynuogių; plan
tacijos atrodė žavėtinai, kaip Riverside Kalifdrnijoje.žy- 
miai aukštesnė žemės ūkio kultūra, negu prie Toledo 
garsiosios pilies ir Madrido. Taip pat daugiau matėsi 
keliuose mažų automobilių ir transporto sunkvežimių. 
Žinoma, neprilyginsi Dėdės Šamo šalies. Po geros va
landos privažiavome kitą gelež. stotį —r Lerida. Nedide
lė stotis, panaši kaip Kauno.

Tolgo traukinys yra pritaikintas valdžios valdinin
kams ir už sienio turistams, nes brangūs bilietai vietos 
gyventojams. Vietiniai žmonės daugiausia naudojasi 
antros klasės traukiniais, kurių žymiai pigesnės bilie
tų kainos. Apskritai, paėmus viskas žymiai, o gal treč
daliu viskas pigiau Ispanijoje, negu Vokietijoje, Aus
trijoje ir Skandinavijoje. Ispanijos šalis, graži, bet nėra 
turtinga. Didelę klaidą daro Kanada ir Amerika, kad 
neduoda ekonominės pagalbos Ispanijai, kad šią šalį vi
si skriaudžia o viską grūdžia prievarta Sovietų Sąjun
gai, kuri vėliau tikrai.atsisuks prieš šias dvi - valstybes ■ 
juk Sovietija niekad neatsisakys, imti paskolas. Anks
čiau ar vėliau bus karas su Rusija. Tokiu būdu, reikia 
turėti sąvb.pusėje Ispaniją, Vakarų valstybių^ pūsėje, 
kad būtu lengviau .atsilaikyti prieš- kompuriizmą ir duoti

Alkoholis yra organinis nuo-

tėję iškeliauja amžinybėn.

Rūkymas ir gėrimas tai ar
šiausi žmogaus priešai, kurie vi
są žmogaus kūno organizmą su
žaloja ir duris atveria veik vi
soms ligoms. Laimingas tas, ku
ris nerūkė ir nenaudoja alkoho
linių gėralų!

It was bad enough we had to fight the British » 
for our freedom. But on top of that, we had to fight

Because winter at Valley Forge meant snow, ice, 
and freezing temperatures. AH serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing, 
not nearly enough food, and short on 
ammunition.

k was an army long on courage, 
but short on money.

And then the money came.
Some $27,000.000 from the 
pwkets of new Americans.

That's how people took stock

in Arrlcnca back then, and you know how fee stvcy r 
turned out.

Nowadays, people arc still helping America stay 
. strong and self-sufficient. And they're helping them

selves to safe, dependable savings. By taking stock in
America with the Payroll Savings Plan. 

Buy United States Savings Bonds..

the cold.

E Bond*

W. Berkit cm be r^hed ac jour bank kweces a 
fux ftbject tn state or local incocae tarot, and fedexal 
tnx mw be defened sdeKpenx.

200 vcars at the same local ion.

ridentienę jam padėkojo už vi
sas paslaugas.

John Evans Jr. patenkintas, 
kad galėjo prisidėti .prie ruošia
mos šokių šventės.. .

Jis yra susižavėjęs ponios pre
zidentienės gyva ir greitai be
siorientuojančia asmenybe. Jis 
niekad neužmiršo ponios Betty 
Ford atvykimo ir jam sudaryta 
proga jai padėti laiku pasiekti 
sutartas vietas. Ponia preziden
tienė jam pareiškė, kad ji šu

Sudužo du Lockheed 
« W W « Į

lėktuvai
' WASHINGTON AS. — Specia
lus JAV aviacijos ekspertai da
ro tyrimus Grenlandijoje ir Ang
lijoje, keikia, buvo priežastis, kad 
du Amerikos transporto lėktu
vai “Lockheed Stąrfighters” iš- 
skridę iš J A V aviacijos bazės 
McGuire, New Jersey valstijo
je, abudu tuo pačiu laiku išskri- 
dę nukrito ir sudužo kelių valan
dų laiko skirtumu, vienas Ame
rikos bazėje Grenlandijoje; ant
ras Anglijos aviącijos bazėje Pe-. 
tersborough. Tyrimų nustaty
ta, kad lėktuvų nelaimėje jokio 
sabotažo nebuvo. Nelaimėse žu-

sižavėjųsi lietuvių suruošta šo-ivo 39 žmonės, daugumas Ame- 
kių švente. Reporteris I rikos kariai.

Nuo : 
1914metų

Midland Savings aptar
nauja taapymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū* 
su agyliakės Dėkojame 
Jums ui mums parodytą 
pasitikėjisną. ‘ Mes norė
tume būti Jums naudingi 
U ateityje

Sąskaitos apdraustos iki 
$40,000

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Ulinoii 60455 

Tel. 598-9400

H All Kcounh com- 
pounded doily —

K quarterly.

Ill
MIDLAND 
SAVINGS 
AMO LOAM ASSOCIATE**
« APCMER ArtXUt 
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(Minirr im 55,000).

kartą, kad nutraukti ekonominę pagalbą Suovietijai o 
duoti Portugalijai, Ispanijai, kad šios dvi valstybės liktų 
vakarų N a to ašyje.

Traukinys vis rieda ir rieda per žalias apylinkes ir 
.7 vaL vakare pasiekė pramonės miestą .prie- Viduržie
mio jūros-Barceloną. Traukinyje susipažinau / vieną iš 
Glendale Calif, važiavo vyras, žmona ir ii m. mergaitė, 
kartu su manimi į Romą. •

Turėjome nakvoti Barcelonoje, kur kartu išsinuo
mavome viešbutį prie stoties.. Pavalgėm^ vakarienę. 
Ėjome pasižvalgyti'įmiestą. Pilnos gatvės žmonių ir 
“kariukų,” autobusų. Tikra kamšatis. Galvoju pramo
nės miestas, kuriame gyveną keli milijonai žmonių. Ju
dėjimas didelis, ypač jaunimo daug, o tarp jų sukinėjo
si ginkluoti kareiviai, ar policininkai, lyg būtų sukilimo 
išvakarės. Jaunimas rėkauja,-dainuoja ir šoka alėjoje, 
o šalia jų tautiniais rūbais baskai ir čigonai. Visas jau
nimas gražiai ir švariai apsirengęs, kaip ir visur didmies
čiuose Ispanijoje, kur jie padarė man gerą įspūdį.
x Alėja plati, šonuose gražiausi dekoraciniai medžiai, 
kurie iš abiejų pusių susikabinę šakomis ir eina lyg po 
paslaptingu persišviečiančiu žaliu aksomu,- kuris apgau
bęs plotį apie 60 pėdų, o jų šonuose einą dvi gatvės, ku
riomis švaistoti maži “kariukai”, -Ypač labai gražu nak
ties metu, kur miestas ir gatvės paskendusios žiburiuo
se. Vakaras buvo tylus, ramūs. Po medžiais alėjoje prie 
kamienų pristatyta daugybė palapiniškų krautuvėlių, 
kuriose pardavinėja daugybę, smulkių meniškų dirbinių, 
suvenyrų ir gėlių, ir net kavą, alų-ir užkandžius,- kur 
viskas pigu. Apie 12 vai nakties vėl pradėjo šokti jau
nimas, dainuoti ir “šaudyti” šampano buteliais ypač 
daug vyno gerta. Neiškentęs prieinu prie vieno jauno 
ispano ir klausiu angliškai, kas čia per puota nakties 
metu siautėja alėjoje?

Gana gražiai nuaugęs vyrukas,- gražus brunetas, 
puikia eilute apsirengęs, žvilgtelia į- mane ir sako ang
liškai: Mister, — Švento Jono naktis. Todėl visi čia ren
kasi, dainuoja, šoka ir šampaną geria. Toks yra papro
tys Ispanijoje ir kiekvienais. metais čia susirenka viso 
miesto jaunimas, padainuoti, patriukšmauti, pašokti*ir 
liksmai laiką praleisti. . . ; . į

Pasirodo, Joninės ne vien nepriklausomoj Lietuvoj 
švęsdavo... Viskas mums paaiškėjo’, nes buvo Joninių 
naktis. Taip vaikštinėjome iki 2 vai. ryto,1 o vėliau ėjome 
miegoti. ; . . • \

(Bus daugiau)

Žąsys viikŠČioįa burials. Drenos metu jos mėęsta plūduriuoti van* 
denyje, o vakarui artėjant visos sueina j tvartelį* kad galėtu ramiai nak
tį praleisti. Ryte taku jos žingsniuoja j tvenkinį."L«
— MAKMifeNOA. CHICAGO a, MX— Friday, September 19, 1976



Maža* berniukas ir mergai-’
> yf -g „ "i • x

ir demokratų kandidatas j pre
zidentus Jimmy Carteris būtų 
norėjęs lietuvių Šventėje daly
vauti.

afakwi

Š. m. rugsėjo 5 d. Amfiteatre 
įvyko Penktoji Laisvojo Pasaulio 
Tautinių šokių šventė. Apie 1 
vai. po pietų, atidarius bilietų 
tikrinimo vartelius, jau stovėjo 
tūkstančiai žmonių. Matėsi au
tobusų, atvežusių į šventę iš įvai
rių Amenkos vietovių ir net, iš 
Kanados.

Truputį po2 vai. Valdas Adam
kus į garbės prezidiumą pradėjo 
kviesti savuosius — lietuvius ir 
svečius. Tautiniais rūbais ap
sirengę bertiiukai ir mergaitės 
įvedė: Chicagos majoro atstovą 
pulk. Riley, Illinois valstijos gu- 

. bernatorių Walkerj su žmona,

delne esant. Tik —► atlenkus su- Vakarų Vokietijos savaitruš-
.nuta dehuj, jis buvo tuščias... j tisk‘ Die Zeif ’ toms problemoms

♦ | skiria daug vietos. Antraštė
Tėvas sakydavo: ^Už kapeiką. ‘’žmonija maršuoja j lūšnynus’*

perki. už grašį parduodi — vis 
šviežus grašis”...

tė atnešė prezidentienei gražio-; 
je dėžutėje Baltijos jūros, ginta
rą. Dvi augu s jos mergaitės pa- 
davanbjo lietuviškus tautinius 

rūbus. Publika vėl sukėlė aud
ringas ovacijas.

Po to, prezidentienė, ranką iš
kėlusi,; pranešė, kad šokių šven
tę atidaro. Giedąmi ir grojami 
Amerikos ir Lietuvos himnai.. 
Įnešamos vėliavos. Į salę pra- 

llCtUVA X U. VT «XXXkVX £ OU ZUJXAMAACAy A ' *• * c

senatorių Percy ir prezidentienę dėjo eiti, iškilmingą maršą gro- 
Betty Ford. Publika visiems at-*jaa^. šios tautinių šokėjų Su
silankiusiems plojo, bet prezi-|P®S: Nemunas Brazilija, Vai-

*į, įį ■&■:

i« t 
f
Į
»' 
i

J

• vorykštė — Venezuela, Londo
no lietuvių tautinių šokių gru
pė — Anglija, Atžalynas — Ka
nada, Baltija — Kanada, Gin
taras Kanada, Audra — Los An
geles, Aitvaras — Hartford, 

. Conn., Audra — Kenosha, Wise., 
I Brighton Parko lit. mokyklos šo
kėjų grupė, Bostono tautinių šo
kių sambūris, Cicero Aukštes
niosios lit. mokyklos šokėjų gru-

dentienei pasirodžius buvo su
keltos didžiausios ovacijos. - •

Be lietuvių, kalbėjo: pulk. 
Riley, gubernatorius Walkeris, 
kalbą užbaigė lietuviškai “kaip 
bus, kaip nebus, Lietuva laisva 
bus”. Senatorius Percy kalbą 
pradėjo lietviškai “Sveiki, lietu
viai” ir prezidentienė Betty Ford 
pasveikino “Labas”.

Visi kalbėtojai pabrėžė, kad [ pė, Cicero pradinės mokyklos šo-

Palyginamosios kalbos profesorius I. Hayakawa, gerokai pasitempęs, sumušė 
silpnesnį respublikonu partijos kandidatą pirminiuose rinkimuose. Dabar jis ruo
šiasi lapkričio mėnesį sumušti demokratą John Tunney ir tapti Kalifornijos se
natorium Washingtone. Hayakawa laimėjo visų Kalifornijos gyventoją simpatijas, 
kai jis vienas nuėjo ant studentu hipi v tribūnos, ištraukė garsiakalbius ir už
draudė jiems kenkti studenty daugumai klausyti pamokų ir mokytis. Jis baigė 
visus "sukilimus", protestu mitingus ir atstatė tvarką didelėje Kalfornijos mokslo 
įstaigoje.

Lietuva ir bendrai kitos vals
tybės neša sunkią rusų okupa
ciją ir jos turi būti laisvos ir ne
priklausomos. Be to, guberna
torius Walkeris pastebėjo, kad Dariaus-Girėno lit. mokyklos

kėjų grupė,. Čiurlionio ansamb
lio šokėjų grupė, — Clevelan- 
dąs,- Chicagos Aukštesnios lit. 
mokyklos tautinių šokių grupė,

tautinių šokių šokėjų grupė,; šokių žinovai. Bendrai eiliniui 
Kristijono Donelaičio Aukštes-; žiūrovui labai gražiai' atrodė.

Orkestrui ir chorui dirigavo:
Aloyzas Jurgutis, Algis Modes-

kad žmogaus kūnui reikia vario, 
tai ir...).

Napaleono agentai išplatino 
nemažai Prancūzijoj padirbtų 
rusiškų popierinių rublių Rusi
joj dar prieš 1812 metų karą — 
jais buvo apmokami šnipai.

Prasidėjus žygiui į Maskvą, 
Napoleono armija gausiai apmo
kėdavo tokiais rubliais sąskai
tas Lietuvoj ir Rusijoj — tie 
pinigai tebebuvo apyvartoj Ru
sijoj net po Elbos. ir šventosios 
Elenos salos..

Kauno muziejuje, Rotušės 
aikštėje mačiau Napoleono ka
riuomenės išduotus Lietuvos 
ūkininkams raštelius — skolos 
paliudymus už rekvizicijas. Ar 
negavo mūsų artojai ir tų Pran
cūzijoj darytų rusiškų rublių?...

Juk jeigu kas dabar “iškastų” 
tokią rublinę, ji būtų didelės ver
tės — kiekvienas numizmatas 
norėtų tokią turėti!

Arėjas Vitkauskas

straipsnyje be kitko rašoma:
Dabar gyvename tokiame 

amžiuje, kurs yra pasižymėjus 
(iniziausia istor.jojC demografi
ne eksplozija (žmonijos padau
gėjimu) Kasdien pasauiy gims
ta po 127 milijonus kū<likių, lai 
yra kasdien gimsta |>o 2<U),(X)() 
daugiau negu nihSla ir žmonės 
greilčausiai daugėja ten, kur 
jie skurdžiausiai gyvena, kur 
neturi vilties, kad gyvenimas 
pagerėtų.

Dabar žemėje jau yra dau
giau kaip 4 bilijonai (milijar
dai) ; 2,Ū00 metais bus virš 6 bi
lijonų, kurių didžioji dauguma 
gyvens sk u r dinose kraštuose. 
Kas 35 metai žmonija pasidau
gins dvigubai...

RUDENS
PIKNIKAS

Rugsėjo 12 d.POLONIA GROVE
4604 ARCHER AVE. (prie 46-tos gatvės)

niosios lit. mokyklos šokėjų gru
pė, Grandinėlė — Clevelandas,
Grandis Chicaga, Jaunimo «r Mikulskis. Pro-
Centro studentų ansamblis, Jau-tgramai yadovavo Julija cijQne- 
nimo Viltis - Chicago, Kalvelis lien- ir Jolita kriaučeliūųaitė.

Baltimore, Lazdynas — Ro-. pyyjjja reiškė pasitenkinimą, 
Chester, N. "Y., Lėtunas Chi- jr gay^-j įr svečiai nevargi- 
caga, Lemonto Maironio Lit. mo-j no publikos y^is kalbomis. 
S!°.S lO?£;..g^Ln™I?i šokius Parengė Galina Gobienė. 

šokių pirmininkas Bronius Juo
delis.

Publikos tarpe matėsi, atrodo, 
daugumoje, iš kitų Amerikos vie
tovių, atvažiavę. Salė buvo per
pildyta. Dar koks šimtas žiū
rovų buvo-įleista stovėti. Vaka
re per televizijos kanalus buvo

Vyčių tautinių Šokių grupė, 
Liepsna — Roselle, N. J., Neo 
Lithuania tautinių šokių grupė 
— Chicaga, Los Angeles Jauni
mo Ansamblio tautinių šokių 
grupė, Malūnas Baltimore-Wa
shington D. C. Melrose Parko lit. 
mokyklos tautinių ' šokių grupė, 
Marquette Parko Lit. mokyklos
šokėjų grupė, Ratelis__Water- ! parodjftas prezidentienės s irti-
bury, Con., Sumestinis — Le-, kimas ir vienas kitas šokis.
mont, UI., Sukūrys —- Chicaga, 
Švyturys — Chicaga1, šilainė — 
Detroite, Mich., Tėviškės Jau
nimo ratelio tautinių šokių gru
pė — Chicaga, Tryptinis — New

Stasys Juškėnas

Numizmatika... |
Neilgai prieš pirmąjį pasauli- 

York, Vakarų vaikai, San Fran- nį karą Šiauliuose mūsų naujas
ciscO, Cal., Vėjeliai —■ "Dayton, 
Ohio, -žilvitis-— Chicaga; Auš
rinė — Philadelphia, Pa., Siety
nas — Grand Rapids, Mich.

Po to prezidentienė ir kiti sve
čiai perėjo ’ i antrą pusę salės. 
Pereidama sale sveikinosi su šo- - 9 J-' - ,
kėjais. Buvo pašokti šie tauti- sį. Mano svajonė buvo— įraši
niai šokiai: Landytinis, Aušrelė, pirkti iš su dėže važinėjusio gat- 
žekelis, šustas, Prienų suktutė .vėmis žmogaus to ‘moražino’ 
Audėjėlė, Mikita, Vėdaras ir 
Virginia Reel, dainuojant chorui 
“America the Beautiful”, šokė
jai persigrupavę sudarė 200 skai
čių — 200 metu Amerikos ne
priklausomybės sukakčiai pami
nėti. •

Daroma pertrauka. Išeina pre- j Prif,mė - buvo visas pinigo “ve-i 
zidentienė ir kiti- svečiai. Pu- •as nutrintas..-.
blika vėl išlydi svečius gausiais j ♦
plojimais. Po pertraukos dar 
pašoko. Aguonėlė, Piemenėlis, 
Žvejų polka, Blezdingėlė, Ruge
liai, Lėtunas,. Ketvirtainis, Ab- 
rusėlis, Berneliai apgavikai ir 
"Ūsauninkas.

Ar šokiai buvo atlikti gerai, 
pusėtinai ar prastai — nesu kom- 
pententingas spręsti, šiuo klau
simu, tikiu, pasisakys tautinių

balotas sklypas, kuriame stovėjo 
mūsų •naujks/'inebaigtas, paties 
tėvo statomas" namas, buvo užpi
lamas iš miesto užkviestų šiukš
lių vežikų kroviniais.

Kartą radau rusišką grašį — 
pusę kapeikos, gerokai aprūdiju-

(ice cream). Už grašį buvo ga
lima gauti patį mažiausį popieri
nį indėlį su pigiausiais, tik pa
saldintas ledas, “ledais”. Kol, 
driliuodamas ant senos, aštrios 
“pielyčios” grašį nuvaliau, jo jau 
žmogus su ’ta laimės dėže nebe-

Pas mus stalčiuj mėtėsi dide
lis varinis, trijų rusiškų kapei
kų pinigas su nudriliuotu žiban
čiu kraštu. Mat, to pinigo būta... 
vaistais! Nuo kažkokio vidurių 
negalavimo, reikėjo peiliu nu
skusti to raudono vario ir išger
ti su vandeniu... (Kas gi sakė, 
kad mokslas žmonių nepasie
kia!... Matyt, kas nors girdėjo,

SUMAŽINTAS STALINAS

Visi lietuviai maloniai kviečiami i “N.” pikniką
Hair formula JIB is PatefitedJSxAfMtteed In Swftabrland and’ IM 
Registered in USA, CanadA, Europe. It ««wn Dandruff. Failing 
Hair, Itching scalp. Splitting Wads, strengthening HAIR, Boot 
growth, and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you 
will never be BALD or GREY. Guaranteed. Listed In'
Druggist Red-Blue. Book. . Drug's-Chemist Order STRAIGHT

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA | 
N«u|l«no»» galima gauti puikiu knygę, kurio* papuoi bat kokią 

knygų spinta ar lentyną. 4
Alekcandras Pakalniikis, MES GRJŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- g 
manas. 367 psl. Kaina $5. X

A. P»kalniiki». METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- » 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- f- 
tyti į 12 dalių. 296 psL. kaina $5.

Dr. Kaiyt Griniua, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 
fiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prof. Vacį. BIrIHka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- 
R U A, I dalis. 208 psl.. irišta — $3,00. minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psL įnita — $3,00. minkš
tais viršeliais....................... . ........ ........................ ..... ........

Henriko* Tome* — Tamošovskaj, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

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

Janina Narūno, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 psl.--------------------------—-----------------------------

M. Gudall*, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232 
puslapiai ------------------------------------ —----------------------

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

Gra-
$5.00

$100 \i
$3.00

1739 S. Halrted SL» Chicago, UL 60608. — TeL HA 1-6100

Milwaukee Ava, Chicago, SL JTB Medletoe Uąuld S oaų
16 week supply — $6.00..Money Order, postpaid. Send Today!

JTR LABORATORY," I4S7 So. Ave.' CICERO, ILL. SOASO

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JatmifMS, A KISS IN THE DARK. Pikantiftij Ir intymių nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilins. gyva kalba, granai išleista, 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozai B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Uetuvos Istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės Ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4 00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos {vairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
pinigine perlaida. f . ,

1739 Sonth Halsted Street, Chicago, UL-60608

Argi ne tragiškas vaizdas: mo
terėlė, išmainiusi rusišką sidab
rinį dešimtkapeikį j varines ka
peikas, arba net grašius, po vie
ną dalina ubagams prie bažny
čios, smulkiai nurodydama var
dus mirusių už kurių dūšius uba
gėliai turi melstis...

Daug kartų- tai mačiau, kai 
tėvas paimdavo mane kartu va
žiuodamas su savo rožančiais ir 
“galenterijos” smulkiomis pre
kėmis į visokius Lietuvos atlai
dus. (Suprantamas yra dažnos 
moterėlės sunkus kelias įsigyti 
kokį dešimtkapeikį, bet juk gi 
dar sunkesnis ubago “uždarbis” 
kai reikia tiek šventųjų patronų 
atsiminti, ’kol koki “auksiną”, 
tai yra, rusiškų 15 kapeikų, su
kalsi...).

MASKVA. Naujojoje sovietų 
“Didžioje Enciklopedijoje” Sta 
linas sumažintas daugiau kap 
per pusę.
Stalinas giriamas už jo “rolę” 

II Pasauliniame Kare ir kaip ko 
muniznio “teoretikas”, bet pei
kiamas kaip diktatorius “už 
klaidas ir -už klaidingus apskai 
ėiavimus bei perdaug jėgos pa- 
vartoiinią pravedant kolektyvi
zaciją.

Naujosios enciklopedijos 24 
tome Stalinui paskirta 4 skiltys 
teksto ir pašto ženklelio didu
mo jo foto nuotrauka. Senes
nėje 1957 metų enciklopedijoje 
Stalino atvaizdas buvo per visą 
puslapi didumo ir tekstas su pa 
negirikomis užėmė 10 skil
čių.

JAV $77 BILIJONAI 
POPIERINIŲ PINIGŲ

Amerikos Ingraviravimo ir 
Spausdinimo Būro duomenimis 
apyvartoje šiuo metu yra dau
giau kaip $77 bilijonai, tame 
skaičiuje $24 bilijonai šimtinių 
banknotų po $100. žemiau se
ka po kiek dolerių 
kursuoja kiekvienos 
nominacijų:
$1 — $2,671,637,694;

apyvartoje 
iš 11 de-

$2—$556,- 
630,642; $3 — $3.610,030,470; 
$10 — $10,147,141.010; $20 — 
27,848,083,540; $50 — $8,212,- 
682,400; $100—$23,935,307,100; 
$500 — 147,175,000; $1,000 — 
202.271,000; $5.000—1,930,000; 
$10,000 — 3,730,000. Iš rišo — 
$77,363,618,856.

PAVOJUS TAIKAI

Mes, vaikai, jokio “alovance” 
nežinojom — niekas mums ne
davė jokių ten savaitinių kišen
pinigių! Todėl nestebėtina, kad 
varinė rusiška kapeika buvo 
mums nepasiekiama svajonė... 
Negaliu užmiršti kaip kartą sap
navau radęs tokį varioką — aš 
jį taip spaudžiau savo delne, 
kad ir nubudęs tikrai jutau jį

Pa.

..ŽMONIJA ŽYGIUOJA 
Į MIESTŲ LUŠNYNUS

VANCOUVER, Kanada, 
saulinėje spaudoje naujausiai
daug vietos skirta Vankuveryje 
pykusiai parodai, pavadintai 
“Habitat”, skirtai urbanizaci
jos (miestėjimo) problemoms 
pasaulyje.

Taupykite dabar
pas mus

MASKVA. —Maskvoje išeinąs 
laikraštis Pravda rašo, kad di
dėjantis pyktis tarp Egipto ir 
Libijos gali išsilieti karinėm pe 
štynėmis, kurios nesulaikomai 
išsiplėti visam pasaulyje.

Pravda užmiršdama, kad So
vietai remia ir ginkluoja Libi
ją, kaltina Amerką, 
lanti alvva i arabu C * *-

jog ji pi- 
nesantai-

Beirutas♦ Libano sostinė
vra senesnis už Roma ir už Atė 
nūs. Jis yra minimas egiptie
čių raštuose net 15-me šimtme 
tyje prieš Kristų.

S

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

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

TEL. 421-3070Įririgta 1923 metai*.
Įstaigom pietuoM kiemą* automobiliams paxtatytL
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Paveiksle matomoji naujai statoma greita fregata plauks ne vandenyje, bet jo 
paviršiuje; Specialistai apskaičiuoja, kad ši 3,000 tony fregata gali būti labai nau
dinga laivynui ne tik laivams vilkti, bet rr karo medžiagai pervežti. Gregata plaukia 
pačiais naujausiais laivy ir lėktuvu judėjimo būdais.
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Dvilypiai žmonės

J

išėjo su mažomis ir kukliomis demon ft racijomis 
prie amfiteatro su įrašais plakatuose: “Tell Gerald 
We Wont Forget Helsinki”. Kai senieji tylėjome ir 
plojome, jie drąsiai pasakė, kas visiems lietuviams 
yra skaudžiausia.” (Draugas, 1976 m. rugs. 8 d.,

Bronius Kviklys nedrįsta pasmerkti hipiškų studen
tų grupelės, tuo tarpu didelė salėje buvusių lietuvių dau
guma tokius “drąsuolius’1 griežčiausiai pasmerkė. Jie 

Į labai greitai susidėstę savo plakatus ir dingo. Juos apė
mė baimė, kai televizijos kameros atkreipė į juos savo 
akis ir pradėjo sukti.

Šventės rengėjai laiškus Baltiesiems Rūmams rašė 
ir prašė, kad ponia priezidentienė atvyktų, į Chicagą ir 
dalyvautų šioje šventėje, o čia Kviklys nedrįsta pas
merkti jaunuolių, kurie atvykusiai poniai ^patepti” už
simanė. Kiekvienam aišku, kad studentai šventės orga
nizatoriams pakenkė, o visiems lietuviams užtraukė di
delę gėdą, tuo tarpu Kviklys nedrįsta gėdos organizato
rių pasmerkti. Kažin, ar lietuviai galėtų atspėti, kodėl 
Kviklys nedrįso pasmerkti studentų, drįsusių sugadyti 
prezidentienei nuotaiką ir parodyti, kad net studijuo- 
jaušių lietuvių tarpe yra. nesusipratėlių ir drįstančių 
savo nesusipratimą viešai parodyti?

Bet Kviklys toliau nuėjo. Jis tvirtina,.kad “senieji 
tylėjome ir plojome”, kai “jaunieji” teisybę pasakė. Jis 
taip parašė, kad negali suprasti, ar senieji plojo, kai po
nia Fordienė pasakė “Labas!”, ar Kviklys plojo, kai jau
nieji paties Kviklio padarytas klaidas nekaltiems žmo
nėms primetinėjo? Tai dvilypių žmonių elgsena. Nega-

Ne visi čikagiečiai galėjo pamatyti, kaip suvažiavu
sieji lietuviai šoko tautinius šokius, bet Amfiteatre buvu
sieji ir Lietuvių Tautinių šokių eigą mačiusieji yra pa
tenkinti lietuvių bendrų pastangų atliktu darbu. Tauti
nių dainų ir švenčių lankytojai pastebi, kad kiekviena’ 
dainų ir šokių šventė palieka gilesnį įspūdį. Kiekvienoje jjma kivesti amerikiečių, o vėliau jiems nuotaika gadin- 
suruoštoje šventėje atsilanko vis daugiau žmonių, kurie1 
susižavi ne tiktai dainuojamomis dainomis, bet ir šokan
čiais jaunuoliais.

Lietuvių ruošiamos dainų ir šokių šventės yra visų 
lietuvių bendro darbo vaisius. Ne tik pirmąja, bet ir 
praeitą sekmadienį vykusią šokių šventę rėmė visi lie
tuviai. Vienas kitas galėjo nenorėti matyti vieno kito sa
vo politinio priešo, galėjo nusisukti nuo nedraugo, bet 
visi ėjo į šventę, joje dalyvavo ir džiaugėsi tokiu dide
liu lietuvių ir nelietuvių skaičiumi. Lietuviams pavy
dėjo lenkai, ukrainiečiai, čekai, vokiečiai ir kiti, turin
tieji Chicagoje ir jos apylinkėse, žymiai daugiau savo 
kilmės žmonių, negu lietuviai, bet nepajėgiantieji suor
ganizuoti panašios šventės, nes jų tarpe nėra reikalin
gos vienybės dideliems darbams. Jie yra susiskaldę į 
mažas politines grupeles, kaip ir lietuviai, bet pas juos 
nėra reikalingos tolerancijos kitaip gaivinantiems žmo
nėms. Nesant tolerancijos, jie negali galvoti apie pana
šios šventės suruošimą. Mažų darbų jie atlieka daugiau, 
negu lietuviai, bet didesniam darbui susiskaldymas vi
ską ardo.

Visų lietuvių šokių šventė buvo gausi, bet joje bu
vo tokių dalykų, kurių nesimatė ankstyvesnėse dainų ir 
šokių šventėse. Kada visi lietuviai imdavosi didesnio 
darbo, tai reiškė, kad visi į tą darbą buvo įtraukti. Bet 
ši šventė buvo užteršta mažos jaunuolių grupelės, ban
džiusios teisinti nepateisinamą dalyką. Prieš ponios For- 
dienės atvykimą į Chichagos amfiteatrą, šaligatvyje 
pasirodė nedidelė hipiškai atrodančių studentų grupelė, 
ištiesė savo plakatą, kuriame šitaip buvo pasveikinta 
prezidentienė: “Pasakyk Geraldui, kad mes neužmiršime 
Helsinkio!”

Tiktai piemenys gali šitaip kreiptis į krašto prezi
dentą. Prezidentas Fordas su demonstravusiais pieme
nimis kiaulių neganė, jie neturi teisės kreiptis į krašto 
prezidentą pirmuoju vardu. Svarbiausia, kad ir plaka
tą ištiesusieji savo vardų nedavė ir nepasisakė, kas jie 
toki esą ir kieno vardu jie gadina lietuvių suruoštą šo
kių šventę. Televizijos atstovams to tiktai tereikėjo. Jie 
nutraukė kudlotus vyrus ir rodė visam kraštui, pažymė
dami, kaip lietuviai pasitiko atvykstančią prezidentienę 
Betty Ford. Laimė, kad šaligatvyje neatsirado vyrų 
grupė, kuri būtų tokius teršėjus pasiuntusi namo. Būtų 
kilęs skandalas.

Tą galėjo padaryti atsakingi šventės pareigūnai. 
Jiems nebūtų reikėję imtis jokios prievartos. Plakati- 
ninkai demonstravo be leidimo, tai paprastas policinin
kas būtų galėjęs patarti demonstrantams tuojau dingti 
iš akių. Atsakingi šventės pareigūnai nesiteikė imtis 
priemonių gėdai pašalinti, Būtų gera, kad jie pasiaiš
kintų, kodėl jie leido hipiams demonstrantams užteršti 
šokių šventę.

Šventės organizatoriai galėjo nežinoti, kad prie 
vartų atsirado grupė lietuviškų hipių ir visai be pagrin
do ir be reikalo Įžeidinėjo atvykusią aukštą ir lietuviams 
šiltai nusiteikusią ponią; jie galėjo neturėti laiko imtis 
priemonių jaunuoliams suvaldyti, bet jie galėjo ir nebo
ti. Vienas kitas gal galėjo pritarti tokiai politikai ir bū
ti patenkintas, kad panaudota proga jai Įgelti, bet lietu
vių tarpe yra ir blogesnių dalykų. Draugo redaktorius 
B. Kviklys, pasidžiaugęs didele šokių švente ir prirašęs 
apie ją tokių dalykų, kurių nei vienas šokėjas neįgaliojo 
jo rašyti, savo rašinį šitaip baigia:

“Baigdami mes nedrįstame pasmerkti ir tų lie
tuvių studentų, kurie, atvykstant prezidentienei,

ti. Negalima laukti amerikiečių pagalbos, jeigu juos be 
pagrindo kaltinsi. Negalima padarytu klaidą kiekvieną 
proga kartoti ir ieškoti'pritarėjų klaidai teisinti. Prie 
klaidos reikia prisipažinti, ją atitaisyti1 . . .

Dvilypiai žmonės nieko gero nepadarys. Lietuvis 
laimėjo todėl, kad jis buvo ir yra teisingas ir tiesmo- 
kas. ■ iC

IXPRIESPAUDOJE IEŠKANT LAISVĖS
Kaip lietuviai pirko Malkavos dvarą Rusijoje

Ig Andriaus Ryliškio atsiminimų knygos “Fragmentai 
iš praeities miglų”

• • “ V. '* \

(Tęsinys) me: Vitkuvienė ir Stundžienė.
32 kilometrų atstume į va-’ Mogiliavo kataro j e birželio 

karusi nuo Mstislavlio miesto d. būdavo S-y. Aj^ano atlai- 
7 km. atstume Į pietus nuo Rias- i Juos lietuviai važiuoda- 
nos miestelio Įsikūrė Malkavos1 mi; užsukdavo į Safeisko

kaimą, o atlaidų dieną važiuoda
vo į Mogiliavą ir iš ten rinkda
vosi visi į Safeisko kaimą pa
sišokti. Mūsų Riasnos bažnyčio
je būdavo 3 atlaidai metuose, 
šv. Kazimiero, kovo'4 d. ir Ro
žinio spalio 1 d., bet tretieji at
laidai “Dešimtinės” nors išpul- 
davo penktądienę, bet buvo ke
liami Į sekmadieni. Lietuvių 
prigužėdavo iš kitur daūg, va
kare jaunimas traukdavo Į Mal
kavos kaimą pasišokti.

Škaplerinių atlaidų dieną lie
pos 16 d. Rodomlio bažnyčioje 
būdavo dideli atlaidai, į kuriuos 
suvažiuodavo daug lietuvių, o 
vėliau kuriame nors kaime bū
davo jaunimui šokiai.

Radomlio parapijos klebonu 
visuomet būdavo lietuvis kuni
gas. Per atlaidus lietuviai ku
nigai klausydavo išpažinčių ir 
sakydavo lietuviškus pamokslus.

žmonės begyvendami Gudijo
je priprato prie oro atmainų ir

I Velykų (senu kalendorium) pa- 
I vasariniai darbai būdavo baigia
mi maždaug prieš Šv. Antano 
dieną. Kadangi birželio mėn. bū
davo maža lietaus, tai pavasari
nių javų sėja būdavo dvejopa: 
ankstyvoji ir vėlyvoji. Anksty
vieji javai ragaudavo šalčių ir 
sausros, tai jų stiebai būdavo 
skurdūs, nors grūdai būdavo pil
ni ir gerai prinokę. Vėlyvosios 
sėjos javai turėdavo pakankamai 
lietaus bei saulės ir augdavo veš
liai, bet ankstyvosios rugsėjo 
šalnos kartais juos paveikdavo.

Nuo šv. Antano iki Šv. Petro 
ir Povilo ūkininkams būdavo 
mėšlavežys ir pūdymų ridamas 
— arimas. Nuo Petrinių iki 
škaplerinių, liepos 16 d^ ūkinin
kams būdavo šienapiūtė, o po 
škapliernos prasidėdavo Higia- 
piūtė, šienų ir vasarojų doroji-1 
mas laukuose, rugių sėja, linų 
rovimas, jų šukavimai feeleži-. 
niais Šepečiais, linų mirkymas, 

stumo. Nors ten buvo nutekėju-į klojimas, kėlimas ir' minimas 
si iš Malkavos kaimo Undraikė- mašinomis, kurios buvo net trys 
naitė ir iš ten net dvi merginos kaime: Petro Kindurio, Juozo 
buvo ištekėjusios Malkavos kai- žiezdrfo ir Jokūbo Stuko. 1908

' *.'4iktaOS, CM»«'A<*O S, •- — Friday, September 19, 1976

dvare mūsų -Malkavos-Malkov- 
kos lietuviškas kaimas. Jo Įna
miai, tai Labanoro, Linkmenų, 
Inturkės, Kuktiškių, Molėtų ir 
kt. parapijų žmonės. 1922 me
tais Malkavos kaime buvo 69 
ūkininkai. Priklausėme Rias- 
nos f iii j ai, kurios mūrinė rene
sanso stiliaus didelė bažnyčia 
nedarytų gėdos net New Yor- 
kui. Nuo Mogiliavo miesto Į ry
tus už 25 km. prie 3 kilometrų 
ilgumo rusų kaimo Suchari, Sa- 
feisko dvare Įsikūrė anykščtė- 
nai. Mogiliavo mieste katedra 
pastatyta iš kuklios šv. Antano 
vienuolyno bažnyčios, bet vidu
je puošni, su vyskupo insignijo
mis, nes pats vyskupas buvo 
perkeltas Į PetrapilĮ. Katedra 
aptarnavo miesto ir dešinės Dnie
pro upės katalikus. Dniepro upės 
pusės katalikams buvo skirta 
maža mūrinė bažnyčia netoli ka
tedros, tik kitoje teatro aikš
tės pusėje. Josios klebonais vi-
suomet .būdavo lietuviai kuni- j taikė laukų darbus..Nuo šv. 
gai, bet vienas kunigas prie ka
tedros irgi būdavo lietuvis. 

t

Už 8 km. nuo Riasnos mieste
lio Į vakarus buvo mūsų Radom- 
lio parapijos bažnyčia, kurios 
apylinkėje Įsikūrė 3 maži lietu
viški kaimeliai: Alchovka, Ka
rai iovska it Suslovka, tai Uk
mergės apskrities, kelių parapi
jų Įnamiai. Vitebsko guberni
jos kaimynystėje Mogiliavo gu
bernijos šiaurėje, Senensko ap
skrityje buvo Babinočibių mies
telis ir jo apylinkės keliuose dva
ro palivarkuose buvo įsikūrę lie
tuviai. Senelis pasakojo, kad tai 
po 1863 metų sukilimo užpalie- 
čiai, bet man atrodo, kad tai 
lietuvių galindų liekana, nes 
Babinovičių miestelis stovi Dnie
pro ir Dauguvos upių takoskiro- 
je. Visi 5 lietuviški kaimai savo 
tarpe bendraudavo, bet su jais 
kažkodėl ryšių nelaikydavo, tik 
Babinovičiai, gal dėl didelio at-

m., kaimui išsiskirsčius vienkie
miais, buvo viena Vyžnio Kazio 
linaminė jauja. 1914 m. liepos 
15 d. pavakaryje tėvas man sa
ko: '

—- Vaikeli, maišą prikimšk ža
lių tik pašienautų dobilų,.© aš 
įpilsiu arkliui avižų. Dobilai ryt 
bus rasoti ir šlapi. Visi mūsų 
ūkio darbai baigti, rugiai dar 
neprinokę. K. Vyžinis savo ru
gius dabar kerta mašina, o vė
liau mes tą mašiną paimsime, 
nes pas Vyžihį rugiai Vilniaus motto'išmintimi, pasakys:, kam 
krašto, augę smėlėtoje dirvoje matematikas kiša nosį ne Į savo 
ir prinokę, išbyrės. Ryt yra mū-, sritį? •

j Atsakymas — be nereikalin
go kuklumo.— paprastas: Ma
tematika, šiaip ar taip, išrink
tiesiems, o kalba — visiems! Ki
tas čia vėl nepraleis, progos'ne
pasakęs : kas katinui uodega už
ries, jei ne jis pats Tiesa! Bet 
kuklumas toli gražu ne visada 
pateisinamas!

Prisiminkime dabar dar le
gendą apie Babelio bokšto sta
tybą! Juk ir matematikas tur 
(tur, žinoma, tarmiškumas, ly
giai, kaip ir nor, sutinku ir pri
tariu, bet čia jis labai tinka), 
taigi, ir matematikas tur skirti, 
pvz., žodžius linas ir lynas, mi
nė ir mynė, ola ir uola, koja ir 
kuoja, kasti ir kąsti... na, jų 
daug galima būtų surašyti.
' Ir štai matematikas, netūrė- 

toriuje ir-sakė kad tautų ašarosvdamas jokios nuovokos apie kaž- 
ir pralietas kraujas -supykdė bu- j kokią palyginamąją gramatiką 
vusius draugus ir šiandien jie: arba apie tai, kas iš ko kilo:— 
rengiasi susikibti grumtynėms.' lietuvių kalba iš Sanskrito ar 
Prašome Dievo, Kristaus ir Die-j priešingai — Sanskritas iš lie- 

■vo motinos užtarti mūsų Lietu
vą ir nukreipti nuo jos karo bai
sumus.

Iš Radomlio begrįžtant namo, 
netoli nuo mūsų kaimo laukų prie 
vieškelio, Babravos dvare maši
na šienavo dobilus, o savininkas 
su darbininku piaunamo lauko 
kampus apšienaudavo. Staiga ,. x ,
dvarininkas Parčevskis, apie 60 "J ^acl’ 1i“os: ka"e- 
metu, storas vyras, uždėjęs sa- ,taas dalk‘a?:. kadaise '‘“K“’ 
vo bajoriška kepure ant dalgiako- iv0 v,sas ankscla” Pietas (ir 
čio, pradėjo moti ir kviesti pas .. Pį“"?1** (ft-
save ateiti. Tėvas sustabdė iengJ"^e). Dievan būdamas pensi- 
va ristele bėgusi arktį, numovė m"kas lr ~ "“K ~ ‘u-
kamanas ir padėjo dobilu likutį rėdamas . siek tiek tako pato- 

į giai atsisėdu, ant keliu laikau pne arklio nosies. Pamote ragi-’® 2 , J 
no greit grįžti ir ragino mane ei-' ^verstt nors 18 mūsų Jdl' 
ti su juo, pagaliau ir tėvas kvie-: d^iųjų laikrasčm, paimu raudo- 
tėsi eiti su juo. •n? Piestuk* T".° dar fna?. “

žinojau, kad Parčevskis buvo Plunksn^ - * imu pabraukmė>

sų parapijos Radomlio škaplie
rinių atlaidų diena, ten susitik
sime sū žmonėmis, kurie geriau 
žino apie santykių Įtempimą tarp 
Rusijos, Vokietijos bei Austro- 
Vengrijos.

Pagaliau liepos 16 d. 10 vai. 
ryto jau buvome Radomlio baž
nyčioje. Mišių viduryje pamoks
las buvo lenkiškas, grynai reli
ginis. Po mišių pamokslą sakė 
lietuviškai Radomlio klebonas 
kum. Budrys, zarasiškis lietuvis. 
Jis kažkas apie 1906 metus bu
vo baigęs Petrapilio dvasinę aka
demiją. Pradžioje pamokslas bu
vo religinio turinio, pagaliau pri
siminė Lenkijos-Lietuvos vals
tybių okupaciją prieš 120 metų,, 
sakykloje puolė ant kelių, tiesė 
rankas prie D. M. paveikslo al-

ZUJUS

KURPIAI IR KEPĖJAI
Motto i marginioraudona dėmelė !)Mar-

Bėda, kai kurpius ima kep- giniOj o, jei jums labiau patin- į 
: ka — mozaikos — plyteles ir dė- 

' meles trauksiu iš didelio krep- 
(I. A. Krylovas — Lydeka šiof kuriame jos snaudė, gal, 

penketą metų. Trauksiu be jo- 
sistemos, tad tos pačios 

“spalvos” arba rūšies plytelės 
^ali atsidurti ne krūvoje, o skir
tingose vietose,..

Tad, Taurioji Hipatija, padėk ... 
matematikui! (Hypatia iš Alek
sandrijos, filosofė ir matemati
kė, gimusi, spėjama, antrojoje 
ketvirtojo šimtmečio pusėje, mi
rusi 415 metais).

ti pyragus, batus gi siūt 
kepėjas...

• ir katinas. Mano labai ger
biamo ir garbingo Mokyto- kios 
jo Jono Valaičio vertimas).

Gal kai kas,' remdamasis šio

tuvių kalbos; anglų day, rusų 
dien’- iš lietuvių dienos, ar diena 
iš day; vokiečių Stube arba 
Runge • iš suvalkiečių stubos ir 
rungo ar priešingai... ir t. t., 
taigi, tasai matematikas vis dėl
to Įsitikinęs, nenusidėsiąs per
daug, drįsdamas, kaip kad la
bai vaizdingai sakoma, patrau-

ti tai, kas, švelniai tariant, ir be 
palyginamosios gramatikos nė
ra tikslu. Rezultatas: bet kuris 
mūsų didysis laikraštis virsta 
tikru marginiu! Nešykštėda- 

1 mas ir neslėpdamas savanaudis-

baigęs Varšuvos universitetą ir 
šiaip gyvenime buvo demokratu, 
todėl man, šešiolikmečiui paaug
liui, buvo įdomu girdėti pokal-

_ ___________________________________.

Prie jo mums vykstant jis sa-jkaį viso šio marginių lobio, pra- 
vo šienautojui bernui, kažką pa--linksminsiu tautiečius, o gal, 
sakė, ir tas Įbedęs dalgį Į dobi- kartais ir papiktinsiu. Na, kas gi 
lieną, griebė dobilų glėbį ir nu- Sa bloga? Well... (čia pirmoji 
nešė mūsų arkliui. Pamotė sė-. 
dėjo vežime su Vaiku ir žvalgė- < 
si į mūsų pusę.

Parčevskis pasodino mus ir 
pats atsisėdo ant dobilų. Jo pir
mas klausimas buvo:

— Ką kunigai sakė per pa
mokslą?

di. Kadangi mes gyvename Ru
sijoje, todėl daugiau matome sa
vo aplinkoje ir todėl kalbėsime 
apie Rusiją. Tik tos kalbos il
gesni laiką turi likti tarp mūsų. 
Ir jis mums papasakojo apie ca-

Tėvas papasakojo kon. Budrio ■Mkaloįaus nesugebėjimą val- 
pamokslo pabaigą. Ros^ J<> sūnaus Afeksie-

Parčevskis; kažkaip - stisikau-1 Jaus nePaRydomą ligą, Rasputi- 
pęs, tarė: Į ' ’ n^ žalingą įtįiką carienei,

— Tai taip žiauri lemtis sėli- i Pranašaudamas liūdną carų di
na prie visų trijų buvusių sąjun- nas,tijai likimą.
gininkn. Bet ji, atrodo, neatlai- (Pabaiga)

dyti Rusiją, jo sūnauš Ateksie-
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“Kąžkada-tai, pirmą kartą apie 
tai patyręs, stebėjausi, kad tiek 
metų po to, kai Kolumbas atra
do Ameriką, dar vis tebeveikia 
“Plokščios žemės Draugija”.

'šio sakinio autoriaus vardas, 
manau, klaipėdėtiškas, taip pat 
esu Įsitikinęs, kad autorius, bent 
palyginti, dar jaunas vyras, tad 
tikra. mįslė, iš kur jis iškasė 
grynai į rusišką kombinaciją 
“kažkada-tai” ? Mūsų, na, saky
kime, kiek pagyvenę tautiečiai 
dažnai sako “kada tai”, bet tai 
nukunka, palyginus su “kažka
da-tai”. Nublunka dėl to, kad 
vien tik “kažkada” kaip tik ati
tinka rusišką “kada tai”.

- čia pat atkreipiu dėmesį į tai, 
kad .negali būti abejonių dėl 
“vardo”! Deja, net ir tie, ku
rie, plaukdami transportiniais 
laivais per Atlantą, dar nemo
kėjo nė vieno žodžio, o juo la
biau — sakinio, angliškai, dabar 
jau staiga nežino, kas lietuviš
kai vadinama vardu!' Jie skiria 
pirmą vardą ir paskutinį ir, ar 
tikėsite?, nustemba, kai pasa
kau, kad aš jokio nei pirmo, nei 
antro, nei paskutinio vardo ne
turiu! Taigi, matematiko, o ne 
kalbininko, manymu vardas ir 
yra “pirmas vardas”!
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... yrą atsakingi už tironijos 
stiprinimą ir plėtimą — nema
žiau, negu Stalinas, Kruščiovas, 
Brežnevas ir kiti Kremliaus pa
baisos ....

Svetimas pavardes ir vardus 
rašome pasibaisėtinai! Ne“Kruš- 
čiovas”, o “Chruščiovas”, žinoma, 
turint galvoje lietuvišką kombi
nacijos ch ištarimą! Čia, vis dėl
to, tenka sakinio autorių pa
girti ; jis teisingai pagpelino (o, 
kad tave kur!) galūnę “iovas”, ♦ 
ne “evas”, kaip kad. dažnokai 
tenka Užtikti. Chruščiovo pa
vardė kilus iš nkraiitiško žodžio 
“chruŠč”t kuris reiškia “karid- 
vabalis”, o šitokios “išvestinės* 
pavardės rusų kalba paprastai 
turi galūnę “iov*’.

Čia pat pastebėsiu — gal kam 
nors tai bus įdomu, — kad Brež
nevas nuo 1023 m. po to, kai 
įstojo į komunistų partiją, kitų 
ano meto “didžiųjų” pavyzdžiu 
pakeitė pavardę, bet ne visai,* 
o tik truputi nką: jo tikra pa
vardė BrežnlOv (didžiosiomis 
raidėmis nurodau kirčiuojamą 
skiemenį), . “nauja* BrEžneV.

<Rus daugiau)
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DR ANNA BALIONAS
Aj~V, AUS V, nosies 
ffi GERKLĖS LIGOS;

2858 W. 63 rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ L1GC5 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
♦449 So. Puiaskj Rd. (Crawrora

MedicnJ BuiidinaJ. TeL LU 5-6444 
Priima ligoniu* pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-ŠU04

.LIETUVIU BENDRINĖS
SUVAŽIAVIMAS .mis jis yra susirūpinęs, kad So-

JAV Reorg. LB Tarybos narių suvažiavimo, jvykstapčio vielų satebtnės Varšuvos pak-

I WASlIDarFONAS Poidago-.į SCSIKLNKLVV ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠK1N1MA) 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tekt. 695-0533 

Pe* Valley Medical Center 
800 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71it STREET 
Ofisas: H Em lock. 4-5649 

Razid; 338-2233 
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir Ketvirud. 1—7 vaL. 
anlrao.. penktadieni nuo 1—-*). -rec. 

ir sesiaa. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DAKGlS
GYDYTOJAS IR CHiKUKGAS

Wastcheslar Community Klinikos 
ftwaicinos dir«Kionus.

1933 S. Msnnnm Ko., firaaicntsiar, H*--

VAuANDŪSi 3—a ctarDu dienomis u 
Kas anuą sesiaaiem d—J vai. 

feL: Oox-xzx/ aro* Oox-k/xa

Url d-UČ/3

DK. h. asm * UdiftAS 
AftUiCKlJA ĮK /nvitKV C1GUS 
OINeKUCUGINE CMIKUKGIJM 

biUA oQ. XSQZIH ĄV<e# WA >ZO/U 
vaiauuog. pagal susitarimą. Jei aeat-

. biuepnų ąįuhiDuui ąu J-ouvu.

icu — at j-ooyą •

DR. A. 8.
UILtIIUJaQ 1K VrtlKUKVPQ 

5«QECiALr&£ AKIU CiUOS 
*7vz West iUJrd Srreer 

valančios - pagal susitarimą.'

DR. K. A. V. JUČAS
*489-4441 601-4000

ODOS LIGOS —.CHIRURGIJA 
' HN2 N, WESTERN A V V 

5214 N. WESTERN AYE.
Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso te Kr H E4-1818
Rezidencijos: PR 6-98GI

DR. J. ME5KADSKAS
GYDYTOJA* IK UHiKOKUAi

VIDAUS Ligų sr&CiALtSTAS 
2454 WĖ*T 71st STREET

VALANDOS:< Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penKia- 

* dieniais nuo d iki 7 vai. popieu 
■ iiisusitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRAfsK PUOLAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIKTU V1SKAJL 
2618 W. 71st Ste — TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

’, “contact tenses
~ .- X ■ • ' i

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS ’SEžBUfiS
INKSTU, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL; au^zaa. nuo 1-^4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso teiet: 776-2680 
Naujas rez. telefu 44&S545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra, praktika, spec. MOTERŲ liflos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., an trad., trečia d. 
ir penkt. 2-4 ir ted vaL vak. šeštadie- 
niaia 24 vaL po pietų ir Kitu laiku 

; i pagal susnarima.

"Dievas yra dvasia ir jo garbintojai' turi garbinti jį dvasia Ir 
tiesa*. — Jono 4:24. > ■ - J

_  __ Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio akivaizdoje mes esame, yra 
i salėje. 2548 W. 69 St: Nariai kviečia- dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus 
*-- ?- — * V M. a* I A_ a— e. *=< A-S F M_______ = J « a. —— - - JI * V ? V • •. V • • a « W A •
reikalu aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalavis, rašt.

Žemaičių Kultūros Klubo poatosto-
1976 m. rugsėjo mėm 11 d. Tautiniuose Namuose, 642? So. Kedz^e tui priklausančios valstybės yra ginis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
Ave., Chicago, Illinois,

1. 9—10 vai. narių ir svečių registracija.
2. 10 vai. Suvažiavimo atidarymas — dr.
3. Invokacija — kan. kun. V. Zakarauskas
4. Mirusių R. L. B. narių pagerbimas.
5. Sveikinimai.
6. Komisijų pristatymas:

a) Registracijas ir mandatų.
b) Balsų' skaičiavimo.
c. Rezoliucijų komisija.

2 10 V. Plioplys.

arimnkluoiamGs truinnn distan i rugsėjo I5 d- 1:00 vaL P°P‘Ot Gintaro apgimuuojamos trumpų uistan- (w gg Nariai kvieiia. 
ei jų atomo bumas nešančiomis ‘ mi atsilankyti, nes yra daug svarbių 
raketomis.

Perduodamos Varšuvos pak
to valstybėms raketos lekia ke
lis šimtus kilometrų nuotolį ir 
jos nėra draudžiamos SALT I 
ginklų apribojimo sutartimi, l 
bet jų pasiekiamas nuotolis yra. darbų gausėja, bet bedarbių A- 
pakankamas pasiekti vakarų • merikoje ieškančių darbo ir ne- 
Europos NATO šalių, miestus ir gaunančių yra 7,9% 
svarbius taškas, ..tu 1 milijonai asmenų.

DAUG BEDARBIŲ

WASHINGT0NAS.—Nors 
nierikos krašto ūkis gerėja ir

arba 7,5

širdies sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti 
darytas iš tikros širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug 
tokių, kurie taip daro. Ąteityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 

• pažinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės 
j ir palaiminta, pradinis Dievo meilės įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 
J širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus pripa

žinti tik tie, kurie klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.
Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi

rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties**, kuri< gausite 
nemokamą!. Rašykite: \

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629 
A ŠV. RAŠTO TYRINtTOJAI

C.
7. Pranešimai:

a) Tarybos Prezidiumo ir
b) Centro Valdybos.

8. Diskusijos.
9.

10.
11.

Klausimai ir sumanymai.
Lietuvos himnas.
Suvažiavimo uždarymas.
12—1 vai. priešpiečiai.
P. S. Registracijos mokestis ir priešpiečiai $5.

Antanina. Repšienė, 
Tarybos Prezidiumo sekretorė

ŠAULIAI ATŠVENTĖ
TAUTOS ŠVENTĘ

Vytauto Didžiojo šaulių rink Į 
tinė š; m. rugsėjo 4 d. šaulių _
namuose Chicagoje iškilmingai negras, gimęs vergu 1862 me-

1 113 metų amžiaus

paminėjo Tautos šventę.
Jau gerokai prieš 7 vai. va-

Seniausias amerikietis
SEVILLE, Ha. _ Ike Ward,

tais per Kalėdas, Boxley vieto
vėje, Georgia valstijoje, panai-

karo visa salė prisipildė šau- kinus vergiją, jis laisvo piliečio.
liais ir svečiais.

Minėjimą atidarė rinkt, pirm. 
V. Išganaitis.. Jis savo kalboje 
trumpais, bruožais priminė šau
liams meilę savo tautai ir tė
vynei, paragino dar su didesniu 
ryžtu dirbti ir kovoti už tautos 
laisvę. Jo žodžiais:. “Juo dau
giau dirbsime, tuo mūsų ateitis 
bus šviesesnė”.

Po vėliavų įnešimo buvo su
giedotas Lietuvos himnas.

Šaulvs J. Jasaitis savo trum
poje paskaitoje' apibūdino Tau
tos šventės reikšmę. Jis raginė 
nenuilsti ir nenuleisti rankų ir 
dirbti visomis galimomis prie
monėmis, kad pavergtus bro
lius išvaduotume. Prelegento 
pagrindinė mintis buvo reiš
kiama, kad lietuviais išliktume 
ir padėtume mūsų broliams tė
vynėje, nes okupantas veda ru
sifikacijos darbą, šiandien Lie
tuvoje, vietoje tėvynė, okupan
to yra peršamas žodis tevis

teise pasinaudodamas pirmą 
kartą balsavo už kandidatą Į 
prezidentus Grover Clevelandą 
1884 metais, tai yra prieš 92 me
tus. Vergiją panaikinus, Civi
liniam Karui pasibaigus, Ike 
su keliais kitais buvusiais ver
gais išvyko į Afriką nusistatę 
įsikurti savo tėvų tėvynėje, bet 
Afrika nusivylęs, jis sugrįžo į 
Ameriką, kur dirbo 17 metų to
je pačioje plantacijoje, kur buvo 
gimęs. Jis tebėra, sveikas ir. ge
roje formoje, dalyvauja politi
koje ir buvo vedęs 16 kartų.

Už Niksoną balsavęs' sekdamas 
masių nuotaikomis ir nusivylęs, 
bet dabartinį prezidentą For
dą jis užtaria ir užstoja sakyda
mas: “Jis'yra prezidentas ir'aš 
manau, kad apie jį nedera blogai 
kabėti”.

Prisiminkime
ykLGIRDĄ VYTAUTĄ VALEIŠĄ

J. (1920. 9. 6. — 1945. 9. 16)

inčiūros jam skirtais Šiais eiliuotais žodžiais:

Nevadinki manęs iš gelmių, — . 
kam kranklių man klausyti kimių?

Amžinai būsiu jaunas, veiklus — 
gelmėje aptikau stebuklus.

Čia vaivorykštė spindi dugne — 
Algirdas lanko mane.

Vytautas lanko nakčia —
. budi Žalgirio vėliavos čia.

Ir Birutės staklelės nerims —
•r- audžia kraičius savoms dukterims.

Jums, kas likot lygiajam krante, 
mano priesaika skrenda šventa:

. Nūn ramybės man niekas nedrums
’ 4 amžių rūmus statydinsiu jums.

Ir regėsi t nuo kran to lygaus -— 
nerias bokštai gilybėn dangaus,

I..-'..--

Iš gelmių kils pilis po pilies, 
milijonai bangų j ūmiem švies.

Viešpataus ten tik meilė, tiesa, —-i 
žiburiuos žmonija skęs visa.

K. I n čiu r a

Tėvas, sesuo ir seserėčia

P. ŠILEIKIS, 0. P.
-p ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS 

H-S Aparatai - protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba ko į cm.

A (Arch Support*) ir ,L L
Vai.: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1
2850 West 63rd St., Chicago HI. 60629

Talaf.: PRoapect 6-5084

GĖLININKAS
Linksmumo arba Liūdesio valandom 
gražiau«*f* Ii zzlka

pni papuošimui ir sezonines 
kapams gėlės.

ROY lt PETRO (PUT?* VU AS) 

Daubarų sūnus

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

REMKTTE TUOS BUNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

NAUJIENOSE?

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
v>h/ 2533 W. 71st Street 

e yx ■> ’ Telef.: GRovehill 6-2345-6
& *• 1410 So. 50th Ave., Cicero
■ Teiet.: TOwnhall 3-210S-S
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

. | AIKŠTĖ TUTOMOBIUAJLS PASTATYTI

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Rugsėjo 8-ji yrą tautos atgi
mimo ir išlikimo šventė.

Išnešus vėliavas buvo sveiki
nimai. š. S. garbės narys V. 
Mantautas pasveikino rinktinę, 
o ramovėnų vardu — A. Juške
vičius.

Meninėje programos dalyje 
A. Kevėžos poemą 8-jai rugsė
jo išpildė: Rūta ir Rita Česnau- 
skaitės, Ramunė Tričytė, Jonas 
Platakis ir Feliksas Kasperas. 
Sol. Tadas K. Rūta padainavo 
keletą arijų iš operų, akompa
navo muz. M. Motekaitis.

Po visų iškilmių buvo pareng 
ti stalai vaišėms. Moterų rinkt, 
vadovė S. Cecevįčienė su sesė
mis šaulėmis buvo prigaminu
sios skanių valgių. ,f

Muzikos garsams aidint pasi
šokta iki vėlyvos nakties.

A ai, bud..

Ali Mūhammado žmona 
teismo prašo perskyrų 
Pasaulinio bokso čempijono 

Muhammad Ali žmona Khalilah 
kreipės į Apygardos teismą, pra
šydama perskyrų, kaltindama 
Ali “nepakeliamu proto žiauru
mu ir pažeidimu priesaikos 
veiksmais, priešingais Islamo ti
kėjimo mokslui”. Ali ir Khalilah 
vedę išgyveno 9 metus. ,

Khalilah prašo teismo priteis
ti, kad Ali, kurs yra labai tur
tingas, mokėtų savo turtams ati
tinkamus alimentus jos ir ketu
rių su juo vaikų išlaikymui. 
Skunde Mrs. Ali praneša, kad 
Ali ją su vaikais pametė 1975 
m. rugpjūčio 31 d. ir praėjusio 
rugpiūčio 6 dieną įsigijo kūdikį 
su kita moterimi. Su pirmąja 
žmona Sonji Roi jis persiskyręs 
1967 metais.

JOHN KIJAUSKAS
5624 South Albany Avenue.

Mirė 1976 m. rugsėjo 9 d., 6:45 vai. ryto, sulaukęs pusės amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Vilkaviškio vis., Serbakių kaime.

Amerikoje išgyveno 29 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Helen, pagal tėvus Oksas, posūnis George, 

duktė Eleanor, sūnus Algirdas, sesuo Emily žemaitis su šeima, švo- 
gerka Frances Klumbis, jos vyras Frank su šeima, švogeris Casimir 
Oksas. jo žmona Joan su šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 S. Califor
nia Avenue.

Šeštadienį, rugsėjo 11 dieną, 9:00 vai. lyto bus lydimas iš koply- 
čios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamal
tus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. JOHN KUAUSK0 giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinmą.

4305-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AlR-CONDITIONED KOPLYČIOS
> _ - ■ --- j

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
A asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

■ I- ■■■ I ■■■■■n ....... ..

PERKRAUSTYMAl }

M 0 V ING
L,*idifn«i — PUn* apdraud*

'■ ŽEMA KAINA
i J E R t N A S

Tel. WA 5-8063

Vaikų apsauga nuo 
epidemijų

WASHINGTONAS. — Prezi
dento Fordo sau pavyzdžio ne
turintis susirūpinimas apsaugoti 
žmones nuo kiaulių slogos (swine 
flu) epidemijos paveikė sveika
tos globos įstaigas susirūpinti 
vaikų apsauga ne tik nuo “flu”, 
bet ir nuo kitų ligų, kaip tai po
lio, tymai ir kt.

Nuliūdę lieka:
Žmona, posūnis, dūkti, sūnus, sesuo, giminės.

Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas. TeL LA 3-3572.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave_ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

i MOVING
Apdrausta* parkraustyma* 

Ii Įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 W**t 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

* ..... - - i; .. ■-.. ...

t ■ - - - - - ■ -- - %

G^LtS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G Ė L I N Y C i A i
2443 WEST 63rd STREET

I T«MomI: PR 8-0833 Ir PR 84)834 
.........ui. i n mil HIWIHW III1LI HI H "I Willi/

Aukšč. Teismo teisėjas 
Douglas nusilaužė koja 
WASHINGT0NAS. — Buvęs 

JAV Aukščiausio Teismo teisė
jas William O. Douglas nusilau
žė šlaunies kaulą ir būrys ka
riuomenės daktarų pirmadienį 
jam padarė operaciją, Teįs% W. 
Douglas 36 metus išbuvo to teis
mo nariu, yra 78 metų amžiaus, 
buvo skaitomas “pirmaeiliu’* li
beralu. Jo padėtis po operaci
jos skaitoma rimta.

MONIKA SHIMAS
BRAZAITĖ ______

Gyv. 6430 South Rockwell Street.
Mirė 1976 m. rugsėjo 8 d., 6:25 vai. ryto, sulaukusi 84 metų am- 

fiaus. Gimusi Lietuvoje. Tauragės aps., Eržvilko vateč.
Amerikoje išgyveno 68 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Antanas, sesuo Petronėlė Jatušienė, gyv. 

Bostono apylinkėje, pusseserė .Tustina Nausėdienė su Šeima, dukte
rėčios ir sūnėnas su šeimomis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami 
Lietuvoje ir Amerikoje,

Priklausė daugeliui Amerikos lietuvių organizacijų ir klubų.
Kūnas' pašorvofas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 South Wes

tern Avenue, p - . ,
Šeštadieni, rugsėjo 11 dieną 10:00 Vai. ryto bus lydima iš kef- 

tyčios j švč. M. Mnjes Gimimo parapijos bažnyčia, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamą Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. MONIKOS SHIMIENfcS giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kvietiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patArnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdo lieka:
Vyras, sewo, ghnMė*.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

■ 11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 71911
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— Stella Daraška ir Frances, vėplas j 
Klumbis bus prie Laimės šulinio tojams.

Didžgah ieiiė ir Elzė Petkūnie-yra P. Blekys. 
į į iiv su lulkimukėmis aptarnaus 

-ą* pikilikautojus skanėstu — piini- 
pikkomis, kurių pagerintas re

packs visiems piknikau- 
vvrams ir moterims, 

jaunimui ir senimui. Jie tanla-Naujienų piknike, priims dova 
nas šuliniui ir parduos bilietus, 
kurie galės laimėti ’ 
mėjų 
tus. Šio pikniko Imimės šulinys 
yra ypatingai turtingas patrau
kliais laimikiais, l odė! prie lai
mės būti Naujienų piknike lin
ksmų ir gerų žmonių draugys
tėje, prisidės Laimės šulinys ir 
jo simpatiškos patarnautojos— 
ponia Daraška ir ponia Klum- 
bis.

— Aleksas Žakas iš Zarasiš- 
kių klubo, taip pat ponios RožėI priemones. Klubo pirmininkas

— Ema ir Tony Pvlraiciai iš 
Willow Sjirings, IIL, su savo 
artimaisiais, ne tik daljwaus 
Naujienų piknike, bet ir prisi
dės prie gausių svečių prieini- 
mo ir jų aptarnavimo. Ema 
taip pat duktė Pamela ilgą lai-.. niiesi su piknikų rengėjais, vi- 

Nauiienu rėisu‘,inel Palaiko mintį, kad svei-.ką dirbo Naujienų administra- 
jų dovanotus vertingus daik|Kas ,r etanus < 

ri būti i 
malonumui.
nios ne tik šiltos, bet ir parvež
tos į namus, negalintiems at- mis iš Springield, Ohio, išvyko 
vykti į pikniką. Darbuotojai į į Europą. Aplankys Prancūzij- 

Vokietiją, Daniją ir Švediją.
atstovauja vietos universi

tetą Europos ir Amerikos so
cialinės - ekonominės vienv- 
nės seminaruose Hamburge, 
Liuksenburge įt Berlyne..

— Mirga ir Dan tonas šulai- 
čiai iš New Yorko lankėsi Chi
cagoje ir buvo apsistoję pas Al
dona ir Juozą Šulaičius, La 
Grange, Ill. Matėsi su giminai
čiais — sportininku P. Kriau
čiūnu ir dr. Leonu Šulu, atvy
kusiu iš Baden, Austrijoje. D. 
Šulai tis yra madingų lempų 
braižytojas ir kūrėjas. Naujų 
idėjų ieškodamas jis buvo nu
vykęs Į Hong-Kongą, Taiwaną 
ir kitur. Savo sprojektuotą ir 
Mobilite b-vės pagamintą jis 
įteikė pubroliams ir tetai Mag
dalenai šulaitienei.

delikatesas netu- j cijoje. Petraičių šeima taip pat 
brangus piknikautojų yra ir laikraščio “Sandara” rė 

Pampučkos ska- mėjai.
— Dalia ir dr. Edmuntas Rei-

savo darbą ir laiKą skina 
iienu labui, neimdami už savo Jjs j «. j
patarnavimus nė cento. Padė
kos nusipelno ir Zaraziškių klu 
bas, veltui davęs įrankius bei

Visus kviečia talkon
Pradėjus rusams leisti siųsti dovanas artimiesiems, liku

siems kitoje geležinės uždangos pusėje, surinkti duomenys rodo, 
kad vien tik Amerikos lietuviai muilais sumokėjo sovietų val
džiai virš 50 milijonų dolerių.

Chicagoje yra sudarytas komitetas, kuris stengiasi tą “mel
žiamą karvutę” iš rusų atimti. Komitetas nori savo darbą pa
remti faktais, todėl ir prašo Amerikos lietuvius suteikti jam 
tikslių žinių, kiek per visą laiką šeima yra sumokėjusi rusams 
muito. Būtų naudinga pridėti trumpą aprašymą okupuotoje Lie
tuvoje likusių artimųjų vargą ir skurdą-

Ne būtinai siusti šiam komitetui blankas, kurias siuntiniu 
persiuntimo agentūros užpildė. Jos kartais gali būti šeimai rei
kalingos, bet jeigu jos jau nebereikalingos, tai mielu noru pri
imsime pačias blankas arba fotostatines jų kopijas. Jeigu ir to 
negalma padaryti, tai prašome iš blankų išrašyti sumą, kiek 
muito išmokėta Sovietų Sąjungai ir pasiųsti tokiu adresu: GEASE 
DUTIES, 6831 So. Maplewood Ave., Chicago, Illinois 60629.

; Behdriftnren e minės
> - - Tautos Šventę

. Ihigsėjo'a-tos —Tautos šven
tės minėjimas, rugsėjo įiiėn. H 

jdL '£autiniuusc Namuose, 6422 
&L Kedzie Ave., Chicago, Ill.

1. ? 1 vai. Minėjimo atida
rymas—,dr. V. Dargis,

2. JAV Himnas,
3. Invokaęija — kan, kun. V.

Zakarauskas,
4. Paskaita: teis. P. Stravins- 

i kas, . '
5. Meninėjdaiis: solistė p. Pr.

Bičkienė ir sol. A. Brazis,
6. Minėjimo uždarymas (Lie

tuvos Himnas), . t ->'
7. 7 vai. vųkaro banketas toje 

pačioje salėje. . .,
1976 ni. rugsėjo mėn 12 d. 

10^30 vai. pamaldos už 'miru
sius ir žuvusius kovotojus už 
Lietuvos Laisvę ir Nepriklauso
mybę, Šv/M. Marijos Gimimo 
parapijos ..bažnyčioje, Marquet
te Parke ir 2 vai. po. pietų pro
cesija. , ____ _ . ..

P. S. Įėjimas i minėjimą — 
auka.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ffi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKŽUIMAIS

DfcL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

REAL ESTATE SALE 
Namai, Žemė — Pardavimu!

WATCHMAN AND CLEAN UP
4 day — 40 hour ^week.. Retired per
son acceptable.

MUST SPEAK ENGLISH.
, . Apply in person:

1432 West 21st St 
or call Don Edwards. ‘ ; 

226-4800.

HELP WANTED — FEMALE
* . Darbininkip reikia

LIETUVIŠKAM RESTAURANUI REI
KALINGA VIRĖJA. NUOLATINIS 
DARBASj GERAS ATLYGINIMAS IR 
DARBO SĄLYGOS. SUINTERESUO
TI PRAŠOMI TEIRAUTIS:

• TEL. 92S5272.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

EXPERIENCED COOK 
NEEDED

EXCELLENT CONDITIONS.
ST. MATTHIAS CHURCH

2310 W. Ainslie
561-3456

PETRAS KAZANIWSKAS, Prezidentas
2212 Vy. Ccrmai Roa<* Ghicap^ IV Virginia 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS — VALDOMAS —
' NOTARIATAS — VERTIMAI

| VKŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪrT^
J. BACEVIČIUS -- BELL REALTY

INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies {va iri y prekly.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metę patyrimas.
AL NAUJOKAITIS

2022 W. 69 ST_ CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

t o j c
WASHINGTONAS. — Rabi

nų Asamblėjos komitetas žydų 
įstatymas ir standartams peržiū
rėti savo paskelbtame raporte 
pareiškė nusistatymą mišrių san
tuokų klausimu. Raporte pasa
kyta: “Rabinai ir visos orga
nizacijos turi veikti ta prasme, 
kad tokių įvykių (santuokų tarp 
žydų ir nežydų) išvengus. Kur 
tačiau, nepaisant visų pastangų, 
mišrios santuokos Įvyksta, mū
sų nuomone, geriausias žydų 
bendruomenei patarnavimas yra 
atversti tokius žmones Į žydišką 
gyvenimą”.

Mišrios vedybos kelią kaskart 
didesnį žydų bendruomenės su
sirūpinimą. Apskaičiuojama, 
kad tarp 10 ir 15 nuošimčių ve
dybų kiekvienos poros partne
ris ar partnerė yra žydų tauty
bės ir kad tokių porų ataugos 
(vaikai) žydų bendruomenei žūs-

Centro valdybos pirmininkas
— Visi kviečiami dalyvauti 

vakarienėj, kurią ruošia LKRŠ 
Rėmėjai š. m. rugsėjo 11 d., 7 
v. v. Jaunimo Centre. Bus įdo
mi meninė dalis, šokiai, loteri
ja ir veiks bufetas. Pelnas ski
riamas LKR -Brenikų leidimui 
ir jų vertimui į svetimas kal
bas. Stalus ar pavienius bilie
tus prašome^užsisakyti tel. RE 
7-8375 ar 436-0771 arba pas vai 
dybos narius. 'JV (pr.)

— JAVLB(B) Cicero apylin
kės valdyba, š. m. rugsėjo .12. d. 
rengia Tautos Dienos minėjimą. 
10 vai. min, pamaldos šv. 
Antano bažnyčioj už žuvusius ir 
kenčiančius dėl Lietuvos lais 
vės. 12 vai. mokyklos salėje pa 
skaitą skaitys dr. Juozas Taut 
vila. Jaunimas suvaidins R. Ru 
nimo vaizdą “Liaudies prie
šas”. Po minėjimo kavutė su 
užkandžiais. Kviečia visus jda- 
lyvauti. :z~ ’ Valdyba

• Virginijos valstijoj Alexan 
dria miesto kapinėse yra toks 
eiliuotas paminklo užrašas: 
“Čia guli Lizos Miller kūnas, 
staiga užmigęs ant pagalvės. Ji 
buvo senojo Henry Millėrio 
žmona ir kėlė velnius visą sa-

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS naujai dekoruo
tas 4 kambarių butas beismonte su
augusių porai Brighton Parke. Tel. 
254-7287.

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow i 
vakarus nuo Californijos ir 62. Nau
ji alum, langai, did. garažas.

IVz AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman.

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

KAS. NUPIRKS 4 kambariu baldus, 
tam išnuomosiu 4 kambariu gražų bu
tą prie 32-tros ir Emerald. Tel. CA 
5-2847.- ■’

Insurance. Income Tax
2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOsrr.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVĖ. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

■ 135-TA IR ARCHER AVĖ, 
Tel. 257-5861

ELEKTROS ĮVEDIMAI, 
PATAISYMAI.

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel.: 927-3559

SOPHIE BARČUS 
radijo Šeimos valandos 

Visos programos iš W0PA,

LI«ttfvly kalba: kasdięn nuo pirma- 

■••00 v.’popiet. — _
sekmadieni niio‘8^0 iki 9:30 vaL 
ryto. 1
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 Se. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 6062S .

dieni© iki penktadienio 12:30— 
* ‘ - šeštadienį ir

....PRIE 67-TOS IR MAPLEWOOD 
‘ parduodamas 2 aukštu mūrinis, šil
dymas gasu. 2 auto garažas. Galima 
tuojau užimti

Į Savininkas 925-0177 arba
597-1735.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

NEW BUFFALO. MICH. — 2 bed
room, brick bungalow, full basement, 
enclosed porch, 1 car garage,'comple
tely remodeled and fully carpeted. 2 
blocks from shopping. $23,000. Call 
or write: C. Follino. 229 S. Mayhew, 
New Buffalo. Mich. Tel. 616—469- 
1668. t -

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, gimlnlp ' 
IlkvleWmaL pildomi piL'etvbes pra

šymai ir kitokį blankai.
* . _________________ :_____ L______ ____________M

^ VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ązolyno 

11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas'ligonis parduoda už 
$52,700.
z 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, 
Marquette Parke. $29,900.

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

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

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

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus. '

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-3534

JUBILIEJINIŲ DIETŲ
NAU.IŲ SKAITYTOJŲ VA.IUS

NAUJIENOMS Hemet suėjo 80 metu. Minint tą sukaktt gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujieną platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar Ju įgalio
tiniais.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu igoga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lieturifckos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chlcagoft Ir Kanadoje metami — $30.00, putai maty — $16.00, 

trims mėn. — $830, vtenam mėn. $3.00. Kilota JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metu — $14.00, vienam mėn. — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai.

Brašcma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Minėtame komiteto raporte 
patariama žydiškąjį partnerį 
palikti arba priimti į žydų kon
gregaciją su sąlyga, kad’ jų vai
kai bus aukėjami ir auginami 
kaip žydai ir bus atversti Į judaiz 
ma, jei ju motina yra ne — žy
dė”.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are 
Chicago, UI. 10651. TeL YA 7-5980

Nauja lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI , .

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

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

BENDRUOMENĖ RUOŠIA 
BALIŲ

Maloniai kviečiame atsilan
kyti i LB Marquette Parko Apy
linkės RUDENS BALIŲ, kuris 
įvyks š. m rugsėjo mėn. 25 d. 
7 vai. yakarp, Vytauto Didžiojo 
Rinktinės šaulių Namuose,2419 
West 43 St., Chicago.

Trumpa meninė programa: 
šalta ir šiltą vakarienė. Veiks 
bufetas bei kiti "paįvairinimai, 
šokiams gros Korp. Neo-Lithu- 
ania orkestras Vytis. Bilietus 
galima įsigyti pas valdybos na
rius, ar paskambinus šiais tele
fonais:’RE 6-4540, HE 4-3713, 
Auka $8,00.’ < <4-: '

Rengėjai LB M.P. Apyl. V-ba
(Pr.)

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 — 83.50.

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

BUILDERS AND CONTRACTOR? 
Hemu Statyte ir Ramentas

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue- 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulis užsakymu. • 

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8165

HEATING AND AIR
CONDITIONING

\ DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

BENDRUOMENĖS

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to

NAUJIENOS,
U 39 So. Halsted St,
Chicago, Hl. 60608

Q Siunčiu  dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

□
PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

4 _ NAUJIENOS, CN^tAGO 1, ILL - t'tlW, September 18. 1876

CompcusM
Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

see us for 

financing 

AT OUR 10W RATS
WITH RfPAVMf.NI 

TO Fit your income

INSURED
WB re fįf

Mutual Federal 
Savings and Loan

22Q WEST CEXMAK ROAD CHICAGO, ITT TVOK STSffl?

Prm Kazaxavsku, fW-f Phtmn VTr^n!* 7-774 T

HOURSj Mon.Tu«.Frl.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1 <, ■

SEHTOfG CHICAGO AND SUBMBS SINCE ISOS
r i m   ar-ii: r ... ..   . _ ■ 

1      —-—-—■— ------------------ ■■ ■'-*

DĖME $ ! O 
52—*0 M AMFAUS VAIRUOTOJAI 

Tikta? $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pentlnlnkamt.

Kreiptis: 
i. L AU R A 2 7!5 

4645 So. ASHLAND AVM. 
523-8//5

★ Pasakyti tiesa šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas . nori įvesti mada, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, * paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie-l 
siems . . .

Rugsėjo mėn. 8 dieną 
mūsų Tautos šventė. Ta proga 
rugsėjo 12 d.< sekmadienį, 10 
vai ryto prie Gimimo švenč. 
Mergelės parapijos bažnyčios, 
Marquette Parke, ’ bus iškele- 
mos vėliavos. Kviečiame visus 
LB Marquette Parko' apylinkės 
narius, ir visą lietuvišką visuo
menę dalyauti vėliavų iškėli
me. O taip pat dalyvauti 10:30 
vai. šios bažnyčios pamaldose.

1:30 vai. p, , pietų įvyks tradi
cinė Šiluvos Dievo Motinos gar 
bei procesija. Prašome visus' 
rinktis Marijos High mokyklos,bflHnos."kiekvienam _ _ 
kieme. Mišių metu ir procesijo-, ReikJa prisidėti prie sąjūdžio

yra BEST THINGS IN UFE

Call Frank Zapolis 

3208V2 W.95trh St.
GA 4-8654 x.

Company

Naujienos buvo ir yra už de-

jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos toleruotu ir palikti 
įvairiu tipu bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
ziją laikotarpiu Nauijenos yra

i lietuviui.

DidŽiau»i« kailiu

je LB Marquette Parko apylin
kės dalyvaus su vėliavomis, Pa
nelės ir ponios prašome pasi
puošti tautiniais rūbais šiai iš
kilmei.

Marquette Parko .Apylinkės 
Valdyba iš anksto dėkoj h. vi- 
sierris.kunedalyvaus iškilmėse.

LB M. P. Apylinkės Valdyba

padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimo Ir Talaymif 

U44 WIST 69th STRIIT 
RIruMc 7-1941

ei. 263-582$ 
(jabugoa) ir 
677-8489

185 North Wabash Avenoa 
2nd Floor Chicago, DI. 60601

pftF TienlnteŲ
Uetuvt taiillninJaį 7^

Chicagoje MNORMANĄ

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI •NAUJIENAS1




