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BOBELIS PATENKINTAS FORDO
LIBANE VĖL SUSITARTA DĖL

NAUJŲ PALIAUBŲ
BEIRUTAS. — Arabų sąjungos taikos tarpininko pranešimu. 

25 mylios nuo Beiruto, Sirijos valdomoje Chtaufa vietovėje; spalio 
11 d. naktį buvo susitarta dėl paliaubų, užbaigiant 18 mėnesių
užtrukusį civilinį karą.

'f ’ '■ ■

Paliaubų reikalu susitarė su
važiavę Sirijos, Libano ir pales
tiniečiu atstovai.

Arabų sąjungos atstovas Has
san Sabry ei Kholy pareiškė, kad 
paliaubų susitarimas yra tik 
bendro turino, kuris: bus ^pateik
tas Sirijos pręz. Hafez Asadūi, 
Libano prez. Elias Šarkiui ir Pa
lestinos išlaisvinimo organizaci
jos vadui Yasir Araffatui. Jei j 
jie sutiks su paliaubų sąlygomis, I 
tuomet galutinės derybos .prasi
dės spalio 13. . .

Tačiau radijo pranešimu,.ne
matyti, kad taika bus atsiekta 
Libane. Kovos aršios ir vis sti
prėjančios tebeeina visuose Li
bano frontuose. Ypačiai aršiai 
kariaujama Beiruto senamiesty- 

A je. - O Libano dešiniųjų tiek ir 
kairiųjų ’ pranešim u, taikos pa- 

- liaubos žlugs, kadangi Sirija 
reikalauja visiško palestiniečių 
pasidavimo. Taipgi , vakarų dip
lomatai praneša, kad Irako karių 
vis daugiau, atsiunčiama laivais 
per Egiptą į Libaną padėti ka- 

' riauti . kairiesiems musulmo
nams.

Manoma, kad Irako kariuome
nės Libane gali .būti nemažiau 
3,000. Irako karių skaičiui, iš 
lengvo didėjant Libaną nedaug 
ką tepakeitė karinių’jėgų balan
są. y • ' ’ /’ -■ 7

■ • - . . ■ .

Balsas prieš 
spaudos varžymą 
WILL AMBERG, Va. — Tarp 

amerikinė spaudos sąjunga skel
bia, kad vakarty laisvajame pa
saulyje reiškiasi pastangos su
varžyti spaudos ir paskiro žmo
gaus laisvę., Tokios prieš spau
dos ir žmogaus laisvę pastangos 
pasireiškia Jungtinėse Tautose, 
jos agentūroje UNESCO.

J?

Tai pareiškė Dominikonų vals
tybės laikraščio leidėjas German 
Ornes, patyrinėjęs Amerikos 
kontinentuose spaudos laisvę, 
prieš prasidedant NAPA — Lais
vo informacijos komiteto konfe
rencijai. Pasak Ornes, spaudos 
ir žmogaus laisvei iškyla pavo
jus iš diktatorių ir iš pseudode
mokratinių tvarkytojų.

Kairo bombininkas 
nuteistas mirtimi

TRUMPAlJlŠ_yiSU^_

Filipinams nusibodo karo stovis

MANILA. — Mažiausiai 34 
žmonės, iš7 jų 13 policijos valdi
ninkų, buvo sužeisti pirmose per
4 metus riausėšrįprieš karo sto
vį Filipinuose. Du iš sužeistųjų 
jau mirė. Riaušėse prasidėjo 
kai buvo paskelbtas šeštadienį 
turįs . įvykti referendumas, ku
riuo norima duoti daugiau ga
lios prezidentui Marcos ir pra
ilginti karo stovi.

Afrikoj suėmė du aktorius

UMTATA, Pietų, Afrika. — 
Suimti du juodosios Pietų Afri
kos artistai '5— aktoriai John. 
Kam if Winston Nišona, vaidi
nę premijuotą Broadway veika
lą “Sizwe Banzi mirė”.į Trans- 
kei juodžių provincijos teisingu
mo ministeris George Matanzi- 
ma pranešė, kad aktorius suėmė 
Butterworth miestelyje, Pietų 
Afrikos -jtiodžių -tėvynėje, kuri 
yra-viena is-devynių sričių, gau
nančių nepriklausomybę šio spa
lio 26 dieną. Aktoriai kaltina
mi, kad : jų: veikalas kritikavęs 
valdžią. . '.i.. J . . '
Karines tarybos valdžia-Tailande

BANGKOK. — Karo stovio 
įvedimas užgniaužti naują per
versmą ir sudarius naują kon
stituciją, valdžia būsianti per
duota “'reformų asamblėjai”, 
kaip pranešama oficialiai. Kurį 
laiką buvęš armijos komandie- 
riaus asistentas gen. Chlarad 
Hiranyasiri atleistas iš pareigų 
ir perduotas “saugumo priežiū
rai”. ’ . r

“Smulkiau/ negalime pranešti 
apie suokalbį saugumo sumeti
mais”, pasakė vienas generolas, 
narys, 24 karininkų karinės ta
rybos, kuri praėjusį trečiadienį 
perėmė Tailando valdžią.
Nevalgyti apsinuodijusios žuvies

WASHINGTONAS. — Ralph 
Nader sveikatos tyrinėjimo gru
pė pirmadienį perspėjo jaunas 
moteris, kūdikių gimdymo am
žiuje, nevalgyti nesūraus van
dens žuvies, kad neapsinuodytų 
nuodingais industrijos chemika
lais, vad. PCBs. Laiške NEW 
departamentui Naderio grupė 
patarė, kad klinikos ir obstetri- 
kai perspėtų nėščias moteris, kad

Sirijos prezidentas Hafez Al Asadas, drąsiausias ara
bu vadas., Jis matė, kad Libano'klausimas reikia radi
kaliai ■ spręsti, jeigu norima siekti taikos Artimuose Ry
tuose. Jis pasiuntė į Siriją karo jėgas taikai atstatyti. Jis 
Įsitikino, kad didžiausi taikos ardytojai yra Jasiro Ara
fato vadovaujami palestiniečiai. Jų. nesuvaldė izraelitai, 
nesuvaldė Jordanijos karalius ir nepajėgė suvaldyti Li
bano kariai. Prezidentas Asadas, pats buvęs karys, bai
gia palestiniečius nuginkluoti Libane. Kiekvieną dieną 
jam tenka išleisti du milijonai doleriu kariuomenei iš
laikyti, bet; įįs įves taiką Libane ir Artimuose Rytuose.

-garsėja ne tik arabo, bet .it -.kitu- valstybių .

MAO CETUNGO PAREIGAS
Kalėjimam pasodinti visi kairiosios 

-4 opozicijos vadai.ir agitatoriai

- KAIRAS. — Egipto kariuo
menės teismas nuteisė mirtimi 
bombininką Emadeddin Abu- 
Rakik, kuris išsprogdino bombą 
dvylikos aukštų niinisterijų pa
state. Kitas bombininkų sąmoks
lininkas buvo nuteistas to pa
ties teismo sunkiųjų kalėjimu iki 
gyvos galvos.

.Nuteistasis Abu-Rakik ir 12 
kitų asmenų buvo sužeista spro
gus bombai. Egipto vyriausybė 
kaltina Libiją, kad ji organizuo
janti Egipte teroristinius veiks
mus.

jos vengtų valgyti žuvį ir rie
bią gyvulių mėsą, kuriose kar
tais randama parazitams naikin
ti chemikalų.

Suimta 18 jaunuoliųIII
ČIKAGA. — Austin apylinkės 

policijos buvo suimta 18 jaunuo
lių, pradėjus peštis su policija, 
kai ji norėjo suimti vieną jau
nuolį, nukabinantį Šviesos kam
pinę reklamą Peštynėse vienas 
policininkas buvo sužeistas.

Peštynėie4>wyo-įsimaišęs viri 
20 policininkų.

tinklas traukomas visame kraš
te. Oficialus pranešimas sako, 
kad vadinama “Šanchajaus šai- 
ka” norėjo pagrobti Kinijos vy
riausybę, bet jiems nepavyko. 
Kareiviai gaudo kairiasparnius 
“kultūrininkus” visame krašte 
ir kiša juos į kalėjimus. Suim
tieji turės aiškintis teisme.

Nutarimas išmesti iš politinio 
biuro Mao Cetungo žmoną, pir
mąjį vicepremjerą Wan Hugwen 

į ir kelis įtakingesnius komunis
tų partijos agitatorius provinci- 

(jose turės didelės politinės j-eikš-’ 
męs visame kiniečių gyvenime. 
Oolitinio biuro nutarimas patvir
tino buvusio premjero Tėngo 
Hsiaopirgo politiką. Politinia
me biure ėjo smarkios diskusi
jos, bet kai paaiškėjo ruošiamas 
perversmas, tai pasibaigė kalbos. 
Mao Cetungo žmona nenorėjo, 
kad Hua Kuofengas būtų patvir
tintas pirmininko pareigoms. Ji 
suimta.

Izraelis gauna 
modernių ginklų

WASHEtC^dNAS? -JAV 
“ pagalba Izraeliui daugumoje gin- 

■ klais -siekia 4.4 bil. doĮ. sumą 
vien tik paskutiniais 2 metais. 
Dabar Fordo administracija vėl 
pradėjo siųsti- į Izraelį pačių 
moderniausių ginklų, kuriais net 
Ainerikos kariuomenė dar nėra 
apginkluota.

PEKINAS,. Kinija, — šiandien oficialiai paskelbta, 
premjeras Hua KuOfengas yra patvirtintas.-Kinijos komunistų 
partijos centro'komiteto pirmininko pareigoms. Kad Hua Kuo- 
fėngas buvo išrinktas toms/parkoms. Kinijos žinių aentūros paselbė 
prieš- keturias (Jiehas,. bet tikt&i šiandien šis nutarimas patvšfži- 
tas ,ir naujai'išrinktasis gali užimti partijos pirmininko pareigas.

Hua. Kuofengo patvirtinimą j Dabar antradienį paskelbta, kad 
nustelbė šiandien paskelbta ki- Mao Cetungo žmona, kitų kraš
tą žinią kiek svarbesnė už hau- tutinių kairiųjų padedama, ruo- 
jo partijos pirmininko patvirti
nimą būtent: areštas Mao ‘Ce
tungo žmonos čiang čing. ši mo
teris jau pravedė dvi “kultūri
nes revoliucijas”, valydama val
džios įstaigas nuo konservaty
vių elementų. Ją suvaldydavo i šioji perversmo organizatorė bu- 
tiktai pats Mao Četungas, bet* vo buvusi Mao Cetungo žmona 
ir tai įvykdavo pavėluotai, ši mo-j ir pirmoji partijos centro ko
telis su savo šalininkais pajėg
davo padaryti daug žalos ka
riams ir įtakingiems valstybės 
pareigūnams.

Mad Cetungo žmona, buvusi 
teatro artistė, buvo Kinijos ko
munistų partijos politinio biuro 
narė. Ji prašydavo žodžio ir kal
bėdavo įvairiais kinų revoliuci
jos klausimais. Ji labai aštriai 
kritikuodavo čiu Enlajų irZTen- 
gą Hsiaopingą. Mirus buvusiam 
premjerui, ji norėjo traukti teis
man Tengą, bet jai nepavyko.

kad

šė perversmą prieš dabartinę vy
riausybę. Maištinintkai norėjo 
pasipriešinti Hua Kuofengui. Jie 
norėjo padaryti perversmą ir su
daryti naują vyriausybę iš kai
riųjų “kultūrininkų”. Svarbiau-

Tąrpe Izraeliui siunčiamų giri- 
Jk!ų*;dideĮį skaičių užima? šarvuos 
čiai. / Pentagonas sako, kad 
siunčiant didelį šarvuočių skai
čiųIzraeliui, jų pritrūks Ame
rikos kariuomenei, kuri ir taip 
jau jaučia trūkumą.. „ ,

Arabai, žinoma, nesnaus, ir 
tiek pat pareikalaus ginklų iš 
JAV ir iš-Sovietu. ’ -

miteto vicepirmininkas Hun- 
geen.

Hua Kuofengo patvirtinimas 
partijos pirmininko pareigoms 
užtruko, nes vyriausybė pirma 
norėjo išaiškinti perversmo (šak
nis, suimti pasikėsintojus prieš 
viešąją tvarką, o tiktai vėliau 
paskelbti patvirtinimą. Keturi 
perversmą ruošusieji politinio 
biuro nariai padėti namų arešte. 
•Jiems uždrausta susisiekti su ki
tais politinio biuro nariai. Tuo 
tarpu platesnis perversmininkų

China's trade with the "world.

Svarstys genocido 
sutarti

WASHINGTONAS. Wash
ingtone sklinda gandai; kad pa
sibaigus prezidento rinkimams, 
Amerikos Atstovų Rūmai pra
dės svarstyti Jungtinių Tautų 
priimtą ir daugelio šalių patvir
tintą Įskaitant ir Sovietus, ge
nocido sutartį, kuri savo turi* 
nio poros punktais nėra palanki 
žmonių teisėms ir laisvei apsau
goti, nors tam ji yra skirta.■ 1 ję.-t 
.ČIKAGA. — Mokyklų preziden

tas J. D. Carey tikisi būti iš
rinktas 1977 m. suvienytos plieno 
darbininkų unijos 31 apylinkės 
prezidentu. (

SMUtflccit jiuememy* rodo dibortftiė* Kinijos prekybą sv uĮtienibk. Paskelbti 
d<^menye*rode^'k>d'ktMb4Ke| douyievthi prekiauja su Jepoallv

KISINGERIO UŽSIENIO POLITIKOS
Prezidentas prisipažino prie Iclaidos 
atsiprašė ir išdėstė savo pažiūras

WASHINGTONAS, D. C. — Esu patenkintas prezidento For- 
sušaukta konferencija ir jo padarytais paaiškinimais, — te-do

lefonu pranešė Dr. Kazys Bobelis,, Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas, išėjęs iš Baltųjų Rūmų konferencijos. — Kaip žino
te, Baltieji Rūmai sukvietė 15 tautintių grupių atstovų į konfe
renciją, kurioje prezidentas Fordas prisipažino prie San Francisco 
debatų metu padarytos klaidos. Jis apgailestavo, kad jam taip 
išėjo, bet tuojau pat paaiškino savo poziciją pavergtų tautų at
žvilgiu. - . • .

Vyriausybė gavo 
pasitikėjmą

LONDONAS. — Anglijos dar
bo partijos vyriausybei spalio 
11 buvo Anglijos parlamento pa-1 
reikštas pasitikėjimas 301 balsu 
prieš 288.

Anglijos parlamentas buvo 
skubotai sušauktas apsvarstyti 
ekonominę Britanijoje besireiš-

nusirinkusiems prezidentas iš
dėstė, kad jis visą laiką stovėjęs 
už pavergtų tautų laisvę ir ne
priklausomybę. Savo pažiūros 
jis nepakeitė šiuo atveju, o jei
gu bus išrinktas, tai dar su di
desniu atsidėjimu jis stengsis 
padėti pavergtoms Rytų Euro
pos tautoms atgauti laisvę.

Susirinkusiems prezidentas 
perskaitė iš anksto paruoštą pa
reiškimą, o vėliau jį papildė žo
džiu. Konferencija vyko Baltų
jų Rūmų apskritame kambaryje.

kritimo priežastis:'''"’"'7 "
Pasitikėjimo klausimas bu

vo Anglijos parlamente balsuo
jamas, kai Vyriausybės kancle
ris pranešė, kad vyriausybės eko
nominės priemonės duoda teigia
mų rezultatų bei teigiamas išda
vas ir kai pažadėjo vyriausybės 
vardu imtis griežtesnių priemo
nių krašto ūkiui tvarkyti, jei An
glijos ekonominė padėtis to pa
reikalautų.

Prancūzija sutinka 
suvaržyti atomą 

f PAK'Sl’ŽIUS. — Prancūzijos 
prez. d’Estaing pastangomis su
daryta atominės politikos tary
ba ,viešai pareiškė, jog Prancū
zija sutinka tartis tarptautiniu 
mastu atominės technologijos su
varžymo reikalu. Iki šiol Pran
cūzija nerodė reikiamo noro j)ri- 
sidėti prie tarptautinės priežiū
ros, kontroliuojančios atominių reikalu dar nepadarytas prane- 
žaliavų bei atominės technolo- Šimas spaudai.

grupių atstovams buvo išdaly
tas prezidento pareiškimas, ku
rį parsivešiu į Chicagą ir bus 
galima visą paskelbti.

Prezidento Fordo sukviestoje 
konferencijoje dalyvavo lietuvių, 
lenkų, latvių, estų, gudų, ukrai
niečių, vengrų, rumunų, čekų, 
serbų ir kitų tautybių atstovai. 
Lietuviu buvo du atstovai. Be 
Altos pirmininko Dr. Bobelio, 
buvo pakviestas ir Al. Gečys, 
Altos vedamo darbo priešas.

Baigus prezidentui skaityti 
paruoštą pareiškimą ir padaryti 
paaiškinimus, prezidentas leido 
susirinkusiems paklausti jiems 
labiausiai rūpimais klausimais.

Dr. Bobelis paklausė, kodėl 
prezidentas dar nepaskyrė žmo
nių į komisiją; kurią planuojama 
sudaryti sąryšyje su Helsinkio 
susitarimais. Prezidentas For
das atsakė, kad į minėtą komi
siją žmonės jau paskirti, bet tuo

gijos prekybą ir panaudojimą
atominėse jėgainėse, bet prez. I zidentą Fordą, kodėl sekretorius 
Fordui stengiantis, Prancūzija l*Kisingeris labai skubiai protes- 
pakeitė nuomonę. ; tuoj a dėl Afrikoje padarytų

Dr. Bobelis dar paklausė pre-

f •* C r J

Prancūzija yra pasižadėjusi 
sutartimi Tranui ir Pakistanui 
įrengti atomu varomas eiektro 
jėgaines ir pristatyti atominių 
žaliavų, reikalingų tų jėgainių 
kurui. -Pasak Prancūzijos ato
minės politikos tarnybos, Pran
cūzija ir ateityje užtikrina ne
nutrūkstama atominių žaliavų 
pristatymą ir technologinę pa
galbą "savo klientams.

skriaudų, o nieko neprimena ru
sams apie Rytų Europos tau
toms, įskaitant ir lietuvius, da
romas skriaudas? Prezidentas 
paaiškino, kad sekretorius pats 
nukentėjo nuo nacių, tai supran
ta pavergtuosius ir galima lauk
ti iš jo užtarimo nuskriaustie
siems.

Pasibaigus informaciniam pa
sitarimui Baltuosiuose Rūmuo-

Baptistai Balsuos 
už, prezdentą Fordą
DALLAS. Tex. Pietinių Bap

tistų didžiausios kongregacijos 
19,000 narių pastorius Criswell 
pamaldų metu sekmadienį išpei
kė Jimmy Carterj ir užgyrė kan
didatūrą prezidento Fordo, kurs 
ią sekmadienį asmeniškai daly- 
všvo baptistų pamaldose. Tai 
parapijai priklauso ir garsusis 

į Amerikos evangelistas Billy
Grahšm. ’ - ■

se, konferencijos narius apspito 
JAV spaudos atstovai. — Esu 
patenkintas prezidento Fordo pa
darytais paaiškinimais, bet aš 
turiu rezervacijų dėl valstybės 
sekretoriaus Kisingerio vedamos 
politikos. — laikraštininkams 
atsakė Dr. Bobelis.

Vėsesnis

Saulė teka 6:50, laidžias!
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Pirm įi Vyriausia Skautininką —

s
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, ' ' r- POPIEŽIUS TURTUS DALINA NETURTINGIEMS

Italijos menininko Bernardo Strozzi septyniolikto šimtmečio pradžioje pieštas paveikslas, tapęs brangiausiu 
meno kūriniu. Tapytojas Strozzi, gyvenęs 1581 — 1644 metais, paliko nepamirštama neturtingos- moters, veido iš
raišką. Popiežius Sikstus II buvo nuteistas mirti. Savo testamento vykdytojui dijakonui Laurynui jis įsakė visą 
auksą ir sidabrą visus turtus išdalinti neturtingiesiems. Iš neturtingu žmonių tie turtai buvo paimti; jiems buvo 
įsakyta tuos turtus atiduoti. 2 - / -

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS
esąs: 7120 S: Rockwell Sti, Chicago, lit 60620

Apskritai šis kaimas, sugrįžus man į jį, lyg būtų 
“mano nuosavybe”, kuriame ten gyvenome. Šiandien šis 
kaimas gražiai atrodo, nes visur viskas atstatyta, bet 
mažai kuo pasikeitęs, nes vokiečiai laikosi labai senų tra
dicijų, ypač kaimų santvarkoje. ’

Sodeliai tie patys-ir nėra prisodinta-naujų-vaisme
džių ir kai kur išdžiūvę, pač ta obelis, kur Pečkaitis, 
Gustas, “rovė ridiką” už vaisius su-kaimynais šmigels- 
kiu ir Bagdonu... Ta obelis taip išdžiūvus', kad net žie
vė nusilupusi,-bet vokiečiai jos nekerta,, nes ji liudija 
lietuvių DP gyvenimą Meerbecko kaime... ^

Buvo stovykloje didesnių ir mažesnių “spekulian
tų”, kurie pirkdavo kaimuose gyvulius, gabendavo nak
timis i stovyklą, plaudavo ir parduodavą mėsą žmonėms. 
Šie “spekuliantai” buvo gerai susigyvenę su apylinkės 
ūkininkais ir jiems slaptai parduodavo gyvulius. .Jie bu. 
vo tuo geri, drąsūs, kad parūpindavo mėsos stovyklos 
gyventojams. Už tai jiems atminti būtų galima pasta
tyti atminimo paminklą tame kaime, nes jie daug ken- - 
tėjo nuo vokiečiu žandarųj kurie gaudydavo ir skųsda-. 
vo anglų kariuomenės vadovybei ir po to užpuldavo sto
vyklą ir darydavo kratas. Net vieną kartą anglų. kariuo-< 
menė apsupo kaimą su tankais ir padarė didelę kratą; 
bet visi laiku suskubo maisto produktus paslėpti. -

Žinau ir vieną Jokį atsitikimą,- kur čia vienas sto
vyklos gyventojas pirko kaime paršiukų, bet jų policija 

(pagavo važiuojantį namo ir patubdė į kalėjimą, bet vė
liau buvo vokiečių teismo išteisintas. Buvo ir daugiau

ris, suruošta II-oji taurinė sto- Iš skautų raštu sveikino ^rės ir svečiai kviečiami dalyvau-! drąsių vyrų, kurie važinėjo po kaimus, pirko javus i 
vykia (šį kartą bk Seserijos) j dabartinė LSS Tarybos pir_‘^' ^ei^°fmaciJ; veždavo į stovyklą, pardavinėdavo žmonėms, neš "buv
istorinio 'Pažaislio vienuolyno’.. _ T 'Yn. D- Eidukienę, tel. 376-2153.!____  _ __ -rx._____  . ■ -•
sodyboje.

V. s. K. Žilinskienė mūsų 
skautybė rūpinosi ne tik 

į Lietuvoje, bet daug kartų 
Į Lietuvai atstovaudama 
• svetur;

! buvo ir užsieniuose, pvz. tarp
tautinėj konferencijoj Švedijoj, 
suvažiavimuose Šveicarijoj, Es

Kelionės įspūdžiai Vakarę Europoje
KAZYS KARUŽA
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sulauke 80 m, Sukaktuviy-Hkilmes, Woodbury, Conn.
r gciūčio 1'8 Woodbury, Conn., didelis būrys (apie 150 asm.) 

■dom . monių susispietė pagerbti- jiem (greičiausiai labai skir
tingai būdais) pažįstamą" asmenį — drf Ksaverą Žilinskienę, 
rugpif "ic 27 sulaukusią garbingos, savo, gyvenimo — 80 metų.— 
sukaktie?.

Lietuvos Moterų Taryboj. Or— 
‘ ganizavo Lietuvių Dantų Gydy- 
i tojų- draugiją ir kurį laiką bu- 
■ vo jos pirmininke. Įsteigė Mo
terų • Seklyčią, kurios patalpos 
moterim tapo įvairių kultūrinių 
parengimu, susirinkimų bei po- 

I būvių centru.
į Buvo nuoširdi ir skautų-skau- 
čių veikimo rėmėja. Veikliau į 
skautų sąjūdį įsijungė tik 1935. 
Bet, Lietuvos Skautų Sąjungai 
pagal naują 1935 statutą persi
organizuojant ir sudarant Są
jungoj . lygiagrečiai veikiančias 
Skautų • Broliją ir Skaučių. Sese
riją, 1936 pradžioje prisiėmė 
Skaučių. Sesęrijos pirmosios vy
riausios. skautininkės (tada va
dintos Seserijos, vade) naštą". Gi 
1938'skaučių vadovių suvažiavi
mo buvo, tom pareigom perrink
ta ir" jas sėkmingai ėjo, kol sovie
tai, . okupavę Lietuvą, uždraudė 
ir skautų-skaučįų veikimą.

1945 Vi Vokietijoj. atsikuriant 
skautu-skaučitt veiklai ir besior
ganizuojant tremty sąjūdžio va
dovybei, -iš pradžių-, ji buvo,- pa
kviesta į, kolektyvinį komitetą, 
padkui skautų-skaučių vadovu- 
vadovių, suvažiavimo- - pripažinta- 
atgimstančios Seserijos vyriau
sią skautininke, kuria tegalėjo 
būti i labai trumpai ,- nes, kaip. 
JAV) pilietė, turėjo- išvykti į 
Amerika. ■

Lietuvoje vadovaudama Sese
rijai,

v. s?K: Žilinskienė sugebėjo- 
gražiai suburti ir darniai 
vienybėj išlaikyti daug pui
kių skautininkų ir; gerų, va

dovių.

Buvo.atlikta reikšmingų.-dar
bų^. Seserija, pasireiškė kaip, 
tvirta,organizacija, turėjo platų 
tuntų, vietininkijų ir įvairių.vie- 
netų tinklą, geras ugdymo pro
gramas ir realius veikimo pla
nus. Pastoviai leido vadovėm 
žurnalą Vadovę. Rėmė žurnalą 
Skautų Aidą Siuntinėjo įvai
rias instrukcijas, nurodymus ir 
patarimus vadovėm j įvairias 
vietas. Išleido pirmą didelį skau
tėms, veikalą — R. Baden-Pov-e- 
llio knygą Skautybė mergai
tėms, ne tik iš anglų kalbos iš
verstą, bet, autoriui leidus, pra
plėstą, papildytą ir mūsų skau
čių ugdymo reikalam pritaikytą.

Gal didžiausias jos kadencijos 
avinys buvo rūpintis Į įvykis buvo 1938, minint, Lietu- 
; keliolika metų dir-jvos atkūrimo ir Lietuvos skau-

Sūknktuvininkė- — ameri- 
k-eė’; gintėBfccklyne; N. Y;.

Bet. dar« vaikų būdama su* tė- 
vai's; g?ižosį, Lietuvą; ir ten, išau
go labai: iškilia^ šviesią -iri tauria 
savų tėh y ųės dukra. Baigusi Pa- 
nevėiįj mergaičių-gimnaziją, ta
da- ten-■ buvusių1 lietuvių patrio
tų 3kathiamą: greičiau prisidėti 
prie a^gjmstančįpę, .Lietuvos 
švietimo, to paties .Panevėžio- 
mokytęjų • seminarijoj-; įsigijo- ir: 
mokytojos diplomą, su-: kuriuo- 
jau galėjo, oficialiai mokyti; ji 
tai ir arė; pvz. Panevėžio Sau- 
lės-, Sidabrąvo ir" kitose mokyk
lose.

Ištę'ėjo už dr. Jurgio Jalins
kų. I ?"yvenę kiek- Šiauliuose, 
jie pėL^'kėlėų Kauną, ku-rdr. Ži
linskai įsi jungė; į Lietuvos-aukš
tosios- mokyklos-’— universiteto 
kūrimo darbus, o K. Žilinskienė 
paįsinė'ė studijuoti ■ mediciną* 
1926? i ■’ au .buvo-diplomuota da-n- 
tųtgyd-- toja-ir- šalia,.dar stųdija- 
vus m uzikos-konservatorijoj,, ab
solventė dainininkė (dramati

nis sopranas). Tačiau, šeimos 
reika'n-’ laikydama svarbiausiu 
savo ■'■'a’ikinru, net-jau pradė
jus rei’ štiš sėkminga soliste, at
sisakė muzikos meno karjeros, 
liko r.'iriuose, džiaugėsi savo 
diik-e Vitute, rūpinos šeimos 
reikst is ir šalia to užsiėmė dan
tų v b toios praktika.

V. s. K. Žilinskienė nebūtų 
neprisidėtų ten, kur

eikėjo geros širdies, 
• ’dėti ir inteligentinių 

<" Įsi kūrusios Lietu-vos 
gyvenimui.

■ (

••rė į labai naudingą M©-| 
b is draugiją, kurios pir- * 

■r \ W > ♦ I ‘

ji. jei

nėr: 
jėf n

teru C 
marh u 
našlaičio'

* »
bo t* ■ 'r-jos valdylioj. Buvo ir ‘ tybės pradžios 20 metų sukak-

Baigė Miško Ženklo kursus, j reikalingas pašaras kiaulėms šerti. Dauguma ’ žmonių; 
V. s. P. Molis — v. s. č. Kiliulio' augino kiaules kaime ir gaminosi maisto-produktus, nes 
uoliomis pastangomis-. 1975 m.' duoto UNROS maisto nepakakdavo jų- šeimai išlaikyti, 
buvo sudarytos ligitol išimtinos:; Reikėtų kam nors parašyti- apie šios1 stovyklose žmonių^ 
sąlygos-keliolikai (2 skiltim) he- gyVenimą, kur mes ten praleidome 4 metus laiko, o stO- 
ryltaiame JAV pakraštyje |vyk- f#1? ,b0 ^0 palikti gražų pHSl-
stančiuose BSA sistemos Miško minimą, kuriame turėjome skursti savo, gyveninio dalį:

Vakarų Vokietijoje. Žinoma, gal. kaip kas. mane kriti-
1975 m. Mž kursų stovykloje:kuos iš merbėkiškių, kad paliečiau kai kurias negero-- 

j t-- ... bet tuo pasivaikščiojimu?po kaimą nepadariawnutri'
dėmės, todėl'aš iš.anksto atsiprašau, nes taip iš tikrųjų 
buvo. ■ . ■ • ■ "

Dabar šiame kaime yra pastatytas didelis atminimo 
paminklas, šio- IDjo p-nio karo žuvusiems kariams. Šis

mininkė v. s. L. Mihikienė ir do
vanų atsiuntė gintarinę rūtelę 
— skaučių ženklelį. Sveikino VS

's. S. Miknaitis, buv. VS-kai O. 
Zailskienė, V. čenbergas ir E. 
Vilkas, Be to. —P.. Jurgėla, A. 
Mauragis iš Australijos, kun. A-. 
Šaulaitis iš Brazilijos, Clevelan- 
do skautininkių dr-vė, skauti
ninkų ramovės iš“ Chicagos ir

.V. T .. " V T. i Cleveland©, Clev. skautės atšiun-; tiioj, Suomijoj, Latvijoj ir ki-!,. . ... - . v;
. t r A j i ‘ te ir gyvų gelių puokštę; ivai- tur,.kur, mokėdama daug kalbu . , .- , .. rus skautininkai lą, visur: A.r buriama savo asmenybe labai .. , . . ., r - .-i -t- *L. , • ■ .. . .. senbergieneį-M: Bamskaiter A.tinkama reprezentacijai, sek- .. T^- -... ■ .*■- ■ „..... , .. Samusis, K. Palciauskas, E. Gim->
nuoga, v«ke Lietuvos skaudu, g GedgaudiMė, P. Ka-
Vnduo gerovei. . | ralius. Kersnraskaitį, v. če-

Sovietam okupavus Lietuvą,. četienė, M. švarienė. J; Radze- 
Ticdi debesys aptemdė dangų, o'vičiūtė, O. Siliūnienė,- L" Jonai- 
riauri tikrovė sugriovė ir žilins- ; tienė, S. -Jelionienė, V. Tallat- 
kų gyvenimą. Duktė su savo 
vyru turėjo (ir spėjo) pabėgti į 
vakarus. Žinomas mokslininkas 
ir profesorius- 4r. J. Žilinskas 
tuoj turėjo slapstytis; Žemaiti
joj suvargęs ganė gyvulius, šė
rė- kiaules ir pan. Pati daktarė 
atsidūrė naujųjų ponų nemalo
nėj ir liko be nieko: bolševikai 
įtėmė šeimos butą "su visais-daik
tais ir. nusavino kaime turėtą 
pavyzdinį, ūkį. , " .

Šiaip taip išvargę bolševikų 
okupaciją, nacių valdymo metu 
atsidūrė nemažesnėj bėdoj, kai 
norėjo gyvas išlaikyti dvi šau
nias mergaitės. Autrąkartą rau
doniesiems plūstant' Lietuvon, 
visi- keturi (v. s, K. ž-., prof. Ž. 
ir tos dvi mergaitės); pabėgę į 
vakarus su didele baime, nepa- 
orastu pasišventimų ir rizikin
gu ryžtu, visaip blaškydamiej, 
sulaukė karo pabaigos, šeima 
vėl susispietė į krūvą. Mergai
tės ir oficialiai tapo įdukrintos.

Atvykusi į JAV, v. s. Ž. puolė 
greičiausiai pradėti dirbti bet 
kur ir liet ką. kad tik šeima ga
lėtų kaip nors pragyventi. Dir
bo fabrike darbininke, kol išėjo 
pensijon. Rūpinos išblokštu ir lių stovyklų, papuošti gausių va- krydį paminėti paties skautybės 
suvargusiu vyru, kol šis iškelia
vo amžinybėn. Mokslino dukt-e- 
ris, kol šios ištekėjo. Visa da
rė, kad duktė Vita, pradėjusi 
Lietuvoje studijuoti mediciną, 
galėtu kaip nors mokslus baig-^Daih Antano Rūkštelės ’ dailės! 
ti čia.

Kelpša, J. Budrienė, O. Kavaliū- 
nienė, Gr. Mėiluvienė, A. Petu- 
kauskienė, M. Kižienė, L. Mato- 
nienė, M. Puškorienė-, O-Roznie- 
kienė,- L.- Končius, V. Bacevičius, 
D. Venclauskaitė, B. Justinienė; 
M. Marijošienė ir daug .kitų.

Visi prisidedam: geros, svei
katos, užtarnautos ramybės ir 
ilgiausių metų!

Antaną^ Šaulaitis

VBIDAb

renklo (GiiweBio) kursuose. •

dalyvavo 14 mūsų Brolijos su
kviestų skautininkų.

Po stovyklos; ją sėkmingai iš
ėję, kuršininkai turLSĮ mėnesių 
— 2 metų laikotarpiu atlikti po 
22 uždavinius pagal savo susi-
darytą ir kursų vadovybės pa- kaimas atidavė savo duoklę karo pragaro mašinai, ku-
4-t t-» -*-4- iv? + r-i Tmncvrti rrriiim a T nnn , , A y

rie žuvo dėl Vokietijos pasišventimo laisvės. Šis pamink
las pastatytas prie plento kaime ir namo, kur gyveno 

n'Sra a'rm lS' -L' už?''inianls j K. Pikturna,' lt. Tadas Balčiūnas ir Macnorius. - ■ 
rltlr+'i loilrm two mnc V m rnncn 3 '

Taip apvaikščipję kaimą) apžiūrėję^ gyvenamus na
mus jau atliko ir dabar laukia, mus, gražias apylinkes ir linguojančius laukuose javus, 
kada bus pnpazmti jie galuti- kur- buvo pats gražiausias vasaros laikotarpis, abu su 
nąi baigę Mz kursus — gaus ati- i -p . . v '

tvirtintą Įsipareigojimo Lapą1— 
uždavinių vykdymo planą.

atlikti laikui praėjus, 7-ni mūsų 
kuršininkai savo visus uždari-

tinkamą liudijimą, Gilwellio ka
klaraištį, šio žiedą ir virvutę su 
2- kauliukais.

Rugpiūčio 22 d. JAV Atlanto 
rajono šios vasaros Laisvės Var
po stovykloje (VIU.15-22 Bol
ton, Mass.) ■ du Mž- kursų daly
viai-— abu Lapinų skilties (kur
suose buvo dar Bebrų lietuvių 
skiltis) jau gavo savo ženklus — 
MŽ kursų vadovybės, vardu La
pinų skilties patarėjas v. s. A. 
Saulai tis drauge su Bebrų skiL

DARBAI-.
Nauji išrinktoji liet. Skau

tų- S-gos Taryba (197678 me
tams) spalio 23-24 Chicagoję tise Patarėju Č. Kiliuliu iškil-

mingai juos įteikė.
Kiti 5 mūsų kuršininkai tu- 

Suvariavimo technikinius retų taip pat netrukus gauti sa-

susirenka" Į akivaizdinį suvažia
vimą. Darbai vyks Jaunimo Cen
tre.
klausimus tvarko Vidurio Rajo
no vadas v. s. Z. Jaunius.

-^r Iš ilgesnių sveikatos atosto
gų grįžęs šio skyriaus redakto
rius rado glėbį nepasenusių 
skelbtinų rašiniu bei žinelių.- 
Bandysime per kelis numerius 
jais pasidalyti su skaitytojais. 
Ypač džiugūs sveikinimai iš ke-

dovų parašais. * "*
V. s. dail. Vladas Vijeikis, 

šah’a eilės' kitų sveikintojų, pa
sveikino dail. Antaną Rakštelę Į 
LieG Skautų Sąjungos- varduJ

vb pripažinimus. >
V. s. Petras Molis ir v. s. Al

fonsas Samusis tapo didžiulės, 
visame pasaulyje pasklidusios, 
Gihvellio draugovės nariais, ku
rių, daugelis iš visur š. m. rug
sėjo mėn. pradžioje susirenka 
Anglijoje, Gihvellio parke — pa
čiam Mž kursų centre — j sąs-

įkūrėjo lordo R. Baden-Powellio 
sudarytai Gihvellio vadovų lavi
nimo sistemos 50 metų sukak
ties.

draugu Franzu grįžome į Stadtageno - miestą- Pagaliau 
jau-buvo geras povakaris. Vėliau dar pasukome j mies
tą, buvo labai daug'žmonių gatvėse, gal-30% užsieniečių, 
darbininkų. Be to, mieste.labai daug mažų,automobilių, 
kurie,-kaip ir dera, švaistosi į visas puses-gatvėmis. Taip 
pavaikštinėję užsukome-j’du barus^ kuriuose geras,- ir 
mandagus, patarnavimas, ypač svetimšaliams, nes vo
kiečiai-labai palankūs amerikiečiams. Po to viso skubė
jome,; namo gulti. Tačiau tiek daug įspūdžių ir prisidėk 
ję prisiminimai dar ilgai nelėido užmigti.

1975’m. liepos-12 d.-, šeštadienį rytę-kilome . iš j miego , 
ir skubiai ruošėmės. Jie pasikvietė savo draugus, su au- ' 
tomobiliu ir nuvežė mane apie 40 kilometrų, j svečius/. 
Ankstyvą rytą? išvažiavome iš miesto greitkeliu , per 
ūkininkų laukus-ir- zvimbėme. Mūsų “volkswagenukas’^ 
kaip aitvaras nešėmės per sodybas. Apylinkės žavėtinos 
ir gražios, laukai geltonai nudažyti, kuriuose lingavo ’ 
jau prinokę javai. Visur kaimai, sodybos ir ~inaži miš
kai, lyg miesteliai ar bažnytkaimiai atrodo,- nes jie-turi- 
bažnytėlę su smailiais bokštais; Ten keliaudamas ’aš" pa-‘ 
jutau, lyg keliaučiau motociklu su kum B. Klimu^'Rudari 
minos ir Lazdijų apylinkėse, nes visur matėsi tie- patys< 
vasaros laukai su kalvomis, lygumomis, žaliavo gražios- 
sodybos ir miškai, neteko tik ten pastebėti Rudaminos 
piliakalnio, ten daug kartų su vargonininku p. Jandziu-i 
liu apvaikštinėdavome vasaros metu, kai pas jį atvykda-,- 
vau atostogų iš Kauno. Taip netrukus privažiavome 
miestą, kuris atrodė labai senoviškas, bet už jo ribų ma
tėsi naujų namų, gražių rezidencijų, aukšty. viešbučių 
ir kt-modernių pastattl- . ?

i Salzuflen — Tai gražus kurorto miestas, beveik vi
si nauji namai apsupą senąjį miestą, kuriame gyvena 
40.000 gyventojų. Gatvės gražios, apsodintos medžiais, 
lyg alėjomis.

į
II

i 
I

Sėkmės visiems kursiniu 
kams-

Kas yra laisvė?
O. vaikeli, atsako močiutė.
Laisvė yra gegutė, skrendanti
Per Lietuvos kaimus ir miestus.
I^afevė yra gėlytėj
Kuri pražysta pavasarį.
Laisvė yra tada, kai-gali užlipti
J aukščiausią-kainą
Ir džiaugtis gyvenimui
O, vaikeli, tiek-daug aš-galėčiau.
Tau papasakot-apie Jaiv ę^.
Bet jau laikas rautos-miegoti
Ir sapnuoti apie laisvę,. '
Apie laisvę Lietuvos;

Mirga Rimavičiūtė.
Kernavės tunto, žemyno

I paroda vyko Chicagoję spalio ’ 
1-10. Surengė Liet. žurnalistų 
S-gos Cbicagos skyrius, pagerb
damas dail. A. Rakštelę 70 me
tų amžiaus sukakties proga.

Miela pažymėti, kad dail. An
tanas Rakštelė yra pirmosios 
lietuviškosios skilties skautas, 
įkurtos Pirmūno v. s. Petro Jur- 
gėlos 1918 m. Vilniuje. - 

_ dlf ASS Chicagos skyriaus me
tinė šventė įvyks šeštadienį,spa-

!

V

(Bus daugiau)

■

Bet. dėkodama j jos 
susiriūkusiems bi- 

ir švedam, tarp kito,

j, i ,,..o rqR air'rtas vi- lio n<n ’6 d., 7 vai. vak. Jan-' 
.-ų d.‘inorr-i«. pasakytomis tinka- n’rafo-'Tentro kavinėje. Numatytai 
morris kalbomis ir skaitymu įdomi programa, karšrir raka- j 
oaug daug sveikinimų. rienė ir šokiai. Visi nariai — na-i

Kelias buvo ilgas, vingiuotas 
! ir sunkus, i 
iiikaktiives
iu'iam
asakė: “Gerasis Dievulis ištie

sė savo stebuklingą ranką. Per 
visa mano ilgą gyvenimą Jis tei
kė globą, stiprybę, palaimą ir 
leido man sulaukti šios džiaugs
mingos dienos”. 1ST' BIZNIERIAI
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destras Jakaitis, Rita Šakalys, Algis Žukauskas. Dalia Tallat-
Kelp&a, Algis Brazis, Edward Maukus Paul zynihakis, Jnozaa Buvęs Amerikos 
Bacevičius, ALT, LARU, Bruno Klemka, Jonas Jurkūnas, Dr. ;sej-r Schlesingeris, 
F., Kaunas, Valdas Adamkus, Victor Miiftjšis, Edward Šurna* I
nas, Jurgis Janusai t.s, Rim. Dirvonis, Tolius šlutas, Algis Mo- krauti Kinijos laivo ■ sunkiais 
liestas, Sabina Klall, K. Milkovaįtis,. Raudy Bukas,, Anthony jxditikos akmenines, skubant 
Rudis, Zigmoad Sliažas, Dr. L Ragaš, Ka^ys Laukaitsi,. ’*“*■

Kad laimėti šiuos .rinkimus dar daug daugiau esame reika- nusislov ėjusia nauja
tingi visokeriopos lietuviškos paramos. Siųskite savo aukas jje 
šiandien; laikas yra labui ribotas. , -T

V. Kačinskas. Iždininkas

COUNTY RECORED

Atsargiai su politika
į Buvęs Amerikos gynybos 

_ ‘ . grįžęs is 
kelionės į Kiniją įspėja neper

- Padėkime Kazimierui OKSUI laimėti lapkričio 2-trą dieną-

s, Cook County yra labai didelė apskritis, apimanti daugiau 
negu pusę Illinois valstijoje gyvenančių piliečių. Kad su galin
čiais balsuoti užmegsti artimesnius ryšius, reikalinga turėti ge
roką sumą pinigų. Praneškite savo draugams, kad ant Čika
gos balsavimo mašinų Okso pozicija bus Nr, 21 B. Priemies
čiuose bus balsavimo kortelėse Nr. 118.

Kada lietuvis užims tokį svarbų Postą kaip Cook County 
Recorder, lietuvių bendruomenė turės geresnę progą susisiek
ti- tiesiai su Illinois valstijos Gubernatoriumi ir JAV Preziden
tu. Mūsų, tautiniai siekimai ir tikslai turės svaresnį ir stipres
nį užnugarį. *

Sekantys-lietuviai jau aukojo Okso rinkimams:

Vincent Kačinskas, Robert Mačiulis, Nijolė Vaitekūnas, 
Irena Regis, Stanley Paulauskas, George Czarny, Algis Regis, 
Peter Bulika, . Paul Laniauskas, Nijolė Vengris, Norman Bur- 
stein, Alęx Lauraitis, Dr. F. Mažeika, Walter Rask, Anthony 
Novasitis, Antanas Tveras, Justin Mačk, Domas Petrelis, Stel
la Daraska, Dennis Gribauskas, Pranas Jurkus, Stasys Baras, 
Frank Mozuraitis, Dr. Liudas žibąs, J. R. Kuzas, John Joku- 
bonis, Joseph Bagdonas, Antanas Dumčius, AI Shemefulškis, 
Joseph Jerome, Jonas Talandis, Vytas Vaitkus, Charles Brazai
tis, Eugene Bartkūs, Dr. Č. K. Bobelis, Vacys Petrauskas, Theo
dora. Kuzas, Vai. Bylaitis, John Kimbark, Jonas Stankus, Da

nutė Kurauskas, Vincent Kutka, Emma Motejūnas, Edmund 
Kūtchins, Paul Ridikas, Anthony Plienas, Philomena Pakel, 
Victor Kraučhunas, Henry Milauskas, Stephen Lack, Stanley 
Balzėkas.Sr., Peter Mazinas, Peter Bieliūnas, Nellie Bertulis, 
Paul Sakalauskas, Jurgis Breivė, I. Sadauskas, Dr. Ramonas, B.

V * i f ’ i ■ » ’ ' • - --

Kasakaitis, Alex Jankūnas, Dr. Pėter Brazis, Anthony Regis, 
Dr.; Valąjtisį Marion Kiela, Stanley Landon, Dr. S. Budrys, He- 
len-Kijauskas, J.- Kerulis, Jonas Stonkus, A. Kurkulis, V. An- 
driauskas, B. Budraitis, Edward Lapas, Vytold Yasus, Felix 
Raudonis,1 -Julia Bičiūnas, Jean Vancė, Anatole Miliūnas, Ą. 
Kazanaūškas, John Evans, Charles Kai, Mary Rudis, Dr. V. 
Dargis, Valerija.Stanaitis, Frank Jagiella, Juozas Briedis. Mo-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
X Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intvmiu nuotykiu 

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

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
/ santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 

psl., kainuoja $2.00.
Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy

tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes 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 į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 

piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juens Daubaras. ŽEMĖS OKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoję 1566 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
liu: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu Su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%' buvo ūkininkai ir po pa
šauti išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuviu daugumai, ypač kadangi knyga su tokia tneile Lietuvos 
žemei parašyta. Md pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunam* Naujienose.

čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:
NAUJIENOS -

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
Gavę ptolgua, tuojau knygą putųsime.

Gatvės gengsteriaiJa Įvyko 1976 m. rugsėjo 22 d.; 
<!< I K. Valiūno nuijiuosĄj 
New Rochelle, NY. Į konfeien 
ei ją atvyko per 36 asmenų. Da 
lyvavo ir trys Bražinskai: Pra
nas, Algirdas ir jaunamartė, 
Birutė Miliauskaitė Brazinskie 
nė, ir jos tėvelis iš Worcester, 
Mass. Dr. Valiūnas pasveikino

CHICAGO. — Areštuotas 18- 
mpt*s TZor* n”Vjį mckvklos mo
kinys ’’onald Carrasųtillo, 

Į 341 ?v keturiais
pusirinkusiųs rr. pakvietė Pra-- šūvius f'jfr!iškai ; leidęs poli- 
I ną Bražinskų tarti žodį.

Vakarų ėuropos politikai at- perskaitė raštu paruoštą 5 12 netarnVbos metu norėjo išsklai-: 
. • I ' .. " * . -i J. .4.: J___T ___J____ r •

pasinaudoti Mao Cetungo mir
timi ir atsiradusia,-bet dar ne- 

vadovv.
jįs! cininka Terrence Loftus, kurs

dyti dviejų gatvės gaujų — Gay
lords ir Imperial Gangsters apie 
40 paaugliu muštynes, įvykusias 
sekmadienio naktį 3559 W. Full- 
ertoH- av. Loftus,—15-metų ištar- - 
navęs policininkti, priartėjęs 'w 
prie besimušančiųjų, pasisakė 
esą^ policininkas kąj vienas, iš^ 
būrio sušuko ’ “Gangster love” - 
ūj.į Loftus pasipylė keturi šū
viai. Viena kulka, pataikyta į 
veidą, perėjo per Loftus spran
dą ir galvos apatinę dalį, dali-" 

. nai sužalodama . smegenis. Su
žeistasis yra SC Elisabeth ligo- , 
ninėje, jo gyvybė labai rimtame . 
pavojuje. Skubiai j muštynių.

sargiai yra toliau atsitolinę pusi, pranešimą, kuris paskui 
nuo kinietiškos mįslės ir nuo j buvo išdalintas spaudos žmo- 
Amerikos prezidentinių kandi nėms.
datų rinkiminių rungtynių. Jie ’ ’
turi todėl pakankamai laiko’ Atleido ts darbo A. Pdliirką 
įvertinti detentę. Pasak Adeno* — • 
Amerikos žurnalisto, keliaujan
čio Vakarų Europoje, detente’leistas iš darbo ir pirma laiko 
europiečių politikų tarpe išky išleistas į pensiją “už religinių 
la dabar vašu savo realizmu, j prietarų laikymąsi” žemes ūkio 
Juose iliuzija, kad detentė pa
naikins- Sovietų sukurtą įtam
pą, kad Helsinkio sutartis pri
vers Maskvos ponus būti nuo
lankiais ir mandagiais, yra 
dingusi. Vietoje to,. politikai

a. brolį daktarą ir kitus savo mato, kad rusai tebėra akty-į 
prieteliuš. - ' " ' ’ '

Reporteris manytų, kad iški nesiskaitydami su i ,
la prasidėjo tik įsėdus į auto skubotai ginkluojasi ir stipri- tadieninę talką mokyklose pra 
busą. Čia užsimezgė pažintys, na savo karinę jėgą. • h-*- <■. j., _ isxai'rfo Vai

* .. dzin IX d TCsi 3nLŠfcistoj ru^sčjO —o u. oU\0 iSŠHULcl R2.1-klegesys, darnos, o.p, Gahnaus . — - - a/M G- ^-ai Kurios aukštosios ... _ . . _ _
kas su rankine armonikėlė pa- 
turavojo. Ne nejutom, kai pa- 

^^siekėm karo ir kovų muziejų.

Tas klegesys lydėjo visus ge

OKSAS CAMPAIGN OFFICE
# 1U520 S. Hamilton Ave.

-3 /Chicago, III. (>(1643
Mielas Kazy;
Aš noriu Jums padėti laimėli rinkinius. Siunčiu auką

Pavardė ...t....... ..................................._______

• Adresąs .....—____ ____ .... .......... .
(Šio reporto kopiją bus galima-pirkti Codk County Clerk įstai
goj, 118 North Clark Street/ Chicago, Illinois).

Čikagos pensininkai iškylauja
(Tęsinys,) 

į 1 . ^.i r - - - - - *- *- - -

Pasivaišinę, -panūdo ir dūk
sti medžių paunksmėj. P. Gali- 
nauskas atsivežė armoniką. 
Menkas malonumas žolėj- šok
ti, bet sukas poros kai užgro- 
davo valsiuką,-polkutę.'Nus
kambėjo ir dainos aidas parko 
kloniuose. Jauku ir miela. ,

Dr. agr. Briedžio rekorduo-Į 
tos dainos, jom pritariant, su- riau nusiteikusiems į namus, 
darė jaukią atmosferą, džiau- Akys pasiganė pravažiuojan- 
gsmą ir visiems giedrią nuotai- čiuose pakeliu j e ,
ką. Fotografai paleido foto ap kuose, rudens nugeltusioje ang tos sumos didėja, nors ir ne 
aratus į darbą. Bus gražių nuo menijoj, fabrikų snaute ir pla taip žymiai. Svarbiausia, kad. 
traukų.

Pasivaišinę skanumynais, pa 
siš'okę, susidainavę, laikas už
traukti sutartinę: broliukai no 
mo, namo. Nors vėsu ir gera pa 
sižmonėti, bet šoferis nelau
kia. ■ -I

Pirm. St. Vanagūnas taria 
padėkos žodį visiems daly
viams. Nejučiom visi jaučiame

KAUNAS. Neseniai buvo at-

akademijos dėstytojas matema 
tikęs mokslų kandidatas Ą, Pa
tackas. (

Liepia- dirbti Velykų dieną

KAUNAS. Aukštojo ir spec.[Vietą suvažiavę daug polūįos'
vūs fn agresyvus, jie ir toliau,t viduriniojo mokslo komiteto ( dauguma gaujos narių areštavo, 

sutartimis,' pirmininkas Zabulis įsakė šeš-
. . .. - ------ „I Kiti du nukentėję policininkai

vesti per Velykas, t. y., balan-j^uvo* Lloyd N. Tailor, kūnam

Vakariečiai nemano kad ru
sai grįš į šaltąjį karą, bet. pir
mą kartą Atlanto sąjunginin
kai įsitikino, jog jie negali nuo 
rusų atsilikti taipgi. Vakarie
čių gynyba pradėjo gyviau ju-

mokyklos nutarė talką paskelb akis, ir Patrick J^ 
ti kitomis dienomis, bijodamos, ' - ■ ~ -
kad studentai galį Velykų die-.nušautas pne 6243 S> Aberdeen, 
ną' į talką neateiti. i . —■

. i —— -
žemės ūkio akademijoje sek;

dėti, yra politikų dėmesyje ir madienjs — Velykos buvo pas 
kornų lau- vienkart karo reikalams skin- delbta darbo diena, kad atidir

btų už šeštadienio talką. Kai 
kurie aukštesniųjų kursų stu
dentai iš. anksto pareiškė, kad 
sekmadieni i užsiėmimus nea_ i- w
teisią. Taip ir buvo. Sekmadie
nį studentų į paskaitas atėjo 
labai mažai:, pirmųjų miškiniu; 
kų kursų atėjo tik 50%, me
chanizacijos — 5 iš 75 studen
tų, o kai kuriose aukštesniųjų 
kursų grupėse i užsiėmimus 
atvyko 4-5 studentai (iš 26-27).

čiai apgyventuose plotuose. Na j°s jau nenukarpomos, kaip an- 
mai vieni gražūs, kiti dar gra- sčiau kad buvo daroma.
žesni, apsodinti gėlynais, o au
tomobiliu —
daugybės. Nenoromis pagalvo-

iji: Amerika turtingas kraštas!
God bless America! Nenorom

nesuskaitomos į Suruošė Bražinskams
—-------- f konferenciją

Prano ir Algirdo Bražinskų 
sukviesta lietuvių spaudos ir 

veržės iš širdies ir lūpų nevie- radjj0 darbuotojų konferenci 
nam ekskursijos dalyviui.

Administracija pirmininkui 
davė ir muziejaus vaizdų —

'dėkingumą ir pagarbą savo vai atviručių. Ųž porą dolerių pir 
dybai, ypatingai inž. J. Karazi- kome muziejaus albumėlį su jo 
jai, kurs sielą Įdėjo į tą -darbą, trumpa ištūri j a. Muziejus yra:

šį kartą maloniai mus teikė Coutighy Wheaton, 
si aplankyti iš Lemon to mūsų | Įsteigėjas pulk. R. McCormick, 
nuoširdūs geradariai: agr. dr.į Namuose turėsime progos susi 
J. Briedis su žmona, K. Balčiu pažinti su I Divizijos Muzie- 
nas ir ,dr. K. Sadauskas, berods,} jaus įkūrimo istorija ir muzie 
iš Čikagos. Su dr. K. Sadauskui j aus mintimi, turiniu.
buvome Oldenburgo stovyklo-j Prieš skirstantis nuo vaišių 
j e. Prisiminėm anuos laikus, a, stalo, pirmininkas pranešė, kad

Illinois.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr.-Ai J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ----- ------------------------ - ------------------ $3.00

Dr. A. J. Gussen —- DANTYS, jxj priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje S4.00 dabar tik --------- ------ $3.00
Minkštais viršeliais tik ---------- --- -- ------------------------$2.00

Dr. A. X Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
/ Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik $2.00 

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS.
1739 So. HALSTED ST,- CHICAGO, ILL. 60608

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

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

si t r Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA 1
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan- j 

r gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina .$150..;
I ’

Knygos bus išsiųstos, jei $150 čekis arba Money Orderis .
į *' I

bus pasiųstas tokiu adresu:
NAUJIENOS, I

1739 So. Halsted SL, Chicago, m. 60608

ley, kurs rugsėjo 13 dieną buvo 
nušautas prie 6243 S. Aberdeen.

pensininku susirinkimai visuo 
met bus kas ketvirtas trečiadie ___ ____ . _____ _
nis Fieldbause, prie Western ir| negali normaliai švęsti Kalėdų,' 
55 g-vės. Miesto administracija tai tar. Lietuvoje jau įprasta, 
leidžia sale naudotis nemoka- bet kad Velykas padarytų dar- 
mai.
Pabaigai norisi pasakyti, kad C. akademijoje. Po skelbimu, 

pensininkams iškilavimai tam kad sekmadienis (IV. 18) yra 
tikros gyvenimo prošvaistės, darbo diena, buvo naujo Z. C. 
truputis džiaugsmo ir paguo-, akademijos rektoriaus doc. Dor 
dos! K. Paulius manto parašas.

Kad mokslus einąs jaunimas

bo diena, tai naujas įvykis Z.
Buvęs sen. Eugene McCarthy alsi-"’ 

sakė senatoriaus pareigų ir prižadė
jo į politiką nesikišti, bet paskutinė
mis savaitėmis jis panoro kandida
tuoti prezidento pareigoms. Lapkrity 
čio 2 dieną jis tikisi būti kandidatu 
keliose valstijose.ELTA

Taupykite dabar

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
druomenę ir parūpina fondus namams įsi
gyti.

Taupykite dabar.

ERS AL

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

Įgteigta 1923 metai*. ‘ TEL. 421-3070

Įstaigot pietuose kiemą* automobiliam* paatatytL
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trims mėnesiams - 
vienam mėnesiui .

Kanadoje:
m p ta m g __________
pusei metu______
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams __________
pusei metu ---------
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, išskiriant

$7 -50 
$2.50

$30.00
$16.00

$3.00

- $31.00
- $18.00
- $4.00

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams-----------------------------$30.00
pusei metu----------------------- $16.00
trims mėnesiams$8.00 sekmadienius. laidžia Naujiena Ben-
vienam mėnesiui ------------ $3.00 drove. 1739 So. Halsted St, Chicago

Kitose JAV vietose:
metams 
pusei metu ___

$26.00
$14.00

UI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

Prezidentas nekeičia nuomones
Prezidentas Fordas sukviestiems tautinių grupių 

atstovams pačiuose Baltuose Rūmuose pareiškė, kad jis 
San Francisco debatuose padarė klaidą. Jis savo įsitiki
nimų tiksliai neišdėstęs debatų metu, bet į Baltuosius 
Rūmus sukviestiesiems jis priminė, kad jis visą laiką 
gynęs pavergtų tautų laisvę, nes yra įsitikinęs, kad tik
tai laisvos tautos gali pasiekti gerbūvio. Prezidentas 
Fordas sukviestiems atstovams aiškino, kada ir kuriais1 
atvejais jis pasisakydavo už rusų pavergtų Rytų -Eau- 
ropos tautų laisvę ir nepriklausomybę.

Be pareiškimo žodžiu, prezidentas paruoėš savo pa
žiūrų į rusų pavergtas tautas pareiškimą raštu, kuri 
Įteikė kiekvienam į Baltuosius Rūmus atvykusiam atsto
vui. Be to, prezidentas susirinkusiems pranešė, kad ne
tolimoje ateityje jis kalbėsiąs pavergtų tautų reikalu ir 
padarysiąs dar vieną ‘ viešą svarbų pareiškimą. Jis atsi
prašė susirinkusių dėl padarytos klaidos.

Visiems būtų buvę daug geriau, jeiku klaida nebū
tų buvusi padaryta. Bet klaidų nepadaro, kas nieko ne
daro. Prezidentas šiuo atveju neprivalėjo padaryti klai
dos, bet ir prezidentui išsprūsta netiksliai parinktas žodis 
arba net sąvoka Jeigu jis prie klaidos prisipažino ir suk
viestiems atstovams pareiškė "kad jis ateityje ginsiąs pa
vergtų tautų teises, kaip jis jas gynęs iki šio meto, tai 
turime tiktai džiaugtis.

Prezidentui yra žinomas JAV nusistatymas Lietu
vos, Latvijos ir Estijos klausimu. JAV. protestavo prieš 
sovietų karo jėgų įsiveržimą į Pabaltijo valstybes. JAV 
buvo pripažinusios trijų Pabaltijo valstybių nepriklau
somybes, užmezgė su jomis diplomatinius santykius ir 
visą laiką Pabaltyjyje amerikiečiai turėjo savo atstovus. 
Sovietų valdžia, susitarusi su Hitleriu, nutarė įvesti sa
vo karo jėgas į Lietuvą, Latviją ir Estiją, o vėliau minė
tus kraštus okupavo. Sovietų karo jėgos valdžios prieša- 
kin pastatė Maskvai jau anksčiau parsidavusius kvislin- 
gus, o Lietuvos valstybės pareigūnus areštavo ir siuntė į 
Maskvos ir šiauręs Ryrijos sritis prievartos darbams 
Daugelį atsakingų lietuvių pareigūnų sovietų policija, žu
dė be jokio teismo. Tuo pačiu metu rusai pravedė Lietu
voje ir kitose Pabaltijo valstybjse klastotus rinkimus į va
dinamą “liaudies seimą”, kuris nutarė prašyti Staliną,

kad tris valstybes įjungtų į Sovietų Sąjungą. JAV vy
riausybė nepripažino prievartinio Lietuvos įjungimo į So
vietų Sąjungą.

Sovietų vyriausybė naudojo įvairiausias priemones 
Lietuvos aneksijai pateisinti. Maskvos agentai kreipėsi į 
Amerikos teismus, į sovietų ambasadas Amerikoj siuntė 
Maskvai parsidavusius lietuvius tarnautojais, į Jung- 

’ tinęs Tautas siųsdavo ir dar dabar tebesiunčia, prideng- 
1 tus sovietų diplomatine skraiste, lietuvius pareigūnus, bet 

iki šio meto visos sovietų apgaulingos gudrybės nepriver
tė amerikiečių keisti savo pažiūros prievartos klausimu, t

Patys įtakingiausieji sovietų propagandistai, diplo
matai ir vyriausybės nariai vietoj Europos taikos, sugal
vojo Helsinkio aktus, kad gailėtų pateisinti sovietų val
džios nustatytas Rytų Europos sienas, bet ir iš to nieko 
neišėjo. Amerikos diplomatai įrašė į Helsinkio aktus kelis 
nuostatus, veikiančius laisvajame pasaulyje, bet nesan
čius Sovietų Sąjungoje arba komunistų pavergtuose kraš
tuose, tapusiais didele ašaka visoje sovietų užsienio politi
koje. Sovietų valdžia buvo priversta Helsinkio aktus pas
kelbti keliuose-sovietų laikraščiuose, o tai davė pagrin
do komunstine santvarka nepatenkintiems žmonėms kel
ti protestą pačioje Rusijoje ir rusų pavergtuose kraštuose.

Amerikos kongresas buvo sudaręs specialų komitetą 
Pabaltijo kraštų pavergimui ištirti. Tam komitetui vado
vavo Wisconsin© respublikonas Kerstenas. Komitetui liu
dijo visa eilė buvusių lietuvių parėigūnų, kurie savo aki
mis matė okupaciją, kalbėjo su sovietų pareigūnais, skai
tė rusų primestas instrukcijas, tarėsi su sovietų valdžios 
atstovais Maskvoje ir pačioje Lietuvoje. Kersteno komite
tas apklausinėjo ne tik aukštus Lietuvos valstybės parei
gūnus, bet turėjo kantrybės aplausinėti ir paprastus Lie
tuvos piliečius apie laisvos tautos pavergimą. Vėliau ko
mitetas, surinkęs ir aptvarkęs liudytojų pareiškimus ir 
pridėtus dokumentus, išleido, specialius du tomus, apiman
čius svarbiausias to tyrinėjimo fazes. Tomis knygomis 
mokslininkai ir užsienio doplomatai dar ir šiandien naudo 
jasL : - i .

t Prezidentas Fordas yra gerai susipažnnęs su Kerste- 
nų komiteto darbais, nes tuo metu jis buvo kongrese ir pa 
žįstakomiteto surinktą medžiagą. .Be to, Micigan valsti
joje jis turėjo progos išsikalbėti su lietuviais, turėjusiais 
viską palikti ir bėgti į Vakarus, kad nepatektų j rusų na
gus ir nebūtų išsiųsti mirčiai prievartos darbo stovyklose.

Medžiagą rinko ne tik kongreso komitetas: Ją rinko 
ir patys lietuviai, specialiai šiam klausimui pasišventę. 
Ta dokumentuota medžiaga lietuvių, buvo sugrupuota į 
vieną vietą, o Amerikos Lietuvių Tarybos suruošė lietu
vių tautos naikinimo parodą- Gerald Fordas, dar nebūda
mas prezdentas, skaitė pagrindinę paskaitą apie lietuvių 
genocido parodą ir okupanto daromą mažos tautos naiki-

Visa tai prezidentas Fordas žinojo ir žino. Džiugu, kad 
jis sukviestiems tautinių grupių atstovams pareiškė, kad 
jis ir toliau yinsiąs pavergtų Rytų Europos tautų'teisę į 
leisvę ir nepriklausomybę. Fordas yra įsitikinęs, kad tik
tai laisvos ir nepriklausomos tautos gali nešti pasauliui 
taiką ir gerbūvi. Jis pasižadėjo ir ateityje stoti., skriau
džiamųjų pusėn.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

G A R S I N K I T Ė S NAUJIENOSE

JONAS BUTEIKA

SPALIŲ 2-JI - ANGELŲ SARGŲ DIENA
Spalių 2-ji diena Bažnyčios ko Spalių Antrąją — Angelų 

skirta Angelų Sargų garbei. Re Sargų — dieną ir kasmet iki 
ligija mus moko, kad kiekvie- 1940 metų visoje Lietuvoje iš- 
nas žm,ogus turi savo Angelą kilmingai ją švęsdavo.
Sargą. Gerieji Angelai Sargai Spalių 2-ją iš visos Lietuvos 
nuolat kovoja su piktomis dva laikinojon sostinėn — Kaunan 
siomis ir saugo žmones nuo suvažiuodavo rinktiniai polici- 
įvairių nelaimių. jos vyrai — geriausieji polici-

Pasak šventąjį raštą, greta jos šauliai, gimnastai in po iš- 
regimojo pasaulio Dievas sut- kilmingų pamaldų katedroje 
vėrė dar ir neregimąjį pasaulį, dūdų orkestro lydimi, gražia 
Senajame Testamente sakoma, rikiuote, Laisvės alėja nužy- 

■j>g senovėje, religinėje srityje 
Angelai su žmonėmis bendra
vo.

' Iš šventosios istorijos žino
me, jog kaikurių Angelų parei
gos' analoginės policijos parei
goms. Pa v. liepsnojančiu kala
viju ginkluotas Angelas saugo 
jo Rojaus vartus, kad Dievo įsa

Gen. Bernard G. Rogers, naujai pa
skirtas JAV karo jėgy štabo vinginin
kas. 55-tus metus einąs karin’r.kas 
gimė Kansas valstijoj, Fairview m e, 
stely ..Jis yra įsitikinęs, kad geriau
sios karo jėgos yra sudarytos is sa- 
vanoriy.

giuodavo Ąžuolynan, kur įvyk 
davo įdomi ir įvairi sporto pro 
grama. Minios kauniečių bei 
specialiai iš provincijos suva
žiavusių žmonių stebėdavo sa
vosios policijos, savųjų sargų 
ir globėjų gražius sporto žaidi
mus. žiūrovai pasigerėdami 
džiaugdavosi, kad mūsų polici 

kymu iš Rojaus ištremtieji Ado ne ^k sėkmingai atlieka pilie 
mas ir Jįeva slaptai tenai nesu ^*1 Angelų Sargų pareigas, bet ■ nebėra.. . Situacija bloga. Ku 

moka ir sugeba gražiai atlikti rje gaunam pensijas arba turi 
nemaža įvairių, įdomių sporto įituS pašalinius darbūs su pa
žaidimų.

(Bus daugiau)

grįžtų. Angelai išgelbsti Lotą su 
šeima, Angelai Dievo įsakyti 
stiprina Eliją, Lydi Tobijų, sau 
go-Juditą, parūpina maisto liū 
tų urvan įmestam-Danieliui ir 
t t '

Matome, jog anuomet Rojuje 
policijas pareigas -vykdė tam 
tikslui Dievo skirti Angelai.'Ir 
visur, visose pasaulio šalyse, 
įstatymais įsteigtai vidaus tvar 
kai, ramybei, gyventojų-saugu 
mui ir jų turto neliečiamybei 
užtikrinti yra valstybės val
džios vykdomasis organas vadi 
namas policija arba milicija.

SAvaime aišku,ir 1918 m. at
sikūrusi nepriklausoma Lietu
va turėjo policiją, kuri nuo 
1921 metų savo šventei pasirin

jamomis, tiems ši krizė pergy- 
: venti didesnių, sunkumų nesu 
darys. Kornų kukurūzų derliai 
del buvusių sausrų taipgi .bus 
gerokai mažesni. Tačiau kaip 
bebūtų, verstis vistiek reikia.

šešių metu Robbie Zastavny yra pa 
rainuotas, bet jis judriai vaikščioja

rnintin daugybę. Be to, įis padeda 
pravesti March of Dime rinkliavą. j

Stambieji darbdaviai 
Chicagoje

Žmonių skaičiui nepaprastai 
daugėjant, atsiranda ir vis dau 
giau naujų darbų ieškojimas,' 
negu jų spėjama atsirasti, šia j 
me atvejuje imama skaičiuoti 
ir stambieji darbdaviai. Preky
bos žurnalo metiniai tvrinėji- v . ,
mV duomenys rodo, kad priva-lkP is lauk°' i>rie-
taus sekretoriaus darbdavių '^gas demokrahj liberalę kan 
tarpe pitmiauja US-Steel ban ?datm ?a,rten?? ,Ta;
drovi su visais padaliniais Chi aau neagituoja J.alsuott.nei na 
cagoje ir Gary, Ind. turi šiuo Pr“‘denU Fordą. Jis 
laiku 43,750 dirbančiųjų. Antro "a dabar labiausia.dir- 
je eilėje yra Illinois Bell tele- ionservatyvieji- kandi
phone Co. su 31,000 dirbančiu- datal Iamėt» vietas sekanėia- 
jų. Trečią vietą užima Sear's, “• JAV ?5-tame Kongrese. 
Roebuck & Co., turinti 30,000 Konservatyvieji galvoją pris 
dirbančiųjų. tabdyti dolerio infliaciją. Pa-

Tačiau pats didžiausias darb leisti apyvarton, darbus, or vie 
davys-yra Chicagoje -- Chica- toie dabaD išmokamų dešimti- 
go Board of Education su 46, mis biUjonų dolerių visokiems 
64D tarnautojais. Tačiau pas- “welfare”-fondams, tas sumas 
tarasis darbdavys išlaikomas iš atgauti mokesčiais į -.darbus, 
mokesčių mokėtojų kišenės ir,- i žmonių pajamų. įdo- 
žinoma, tokių armijų taniau- įį ar šis “^ksas” pavyks, nes 
tojų išlaikyti nepaprastai tuš- šiais,televizijos laikais, daugu 
tina mūų kišenes. . J. J-tis.

.Ka veikia Ronald Reagan?
Nepraėjęs republikonų sąra

še į prezidentinius" kandidatus 
Ronald Reagan nėra pasitrau-

davys yra Chicago j e

Blogi metai Mįchigano

nias mieliau nori gyventi iš 
šalpų, negu :darbdvietėse dar
bus dirbti. Konservatyvioji pro 
grama daugeliui bus neprumti 
na ir vargu balsavimuose , ta
rės didesnį pasisekimą.Šiemet pavasaryje. sužydu

sius vaismedžių žiedus užėju
sios šalnos nušaldė. Obelims _______
mažiau pakenkė, bet ir der • Agnes Sarel (140g —<1450) 
hus yra žymiai mažesnis negu buvc pirmoji moteris, dėvinti 
normaliai būdavo. Sodais-besi- deimantines puošmenas* Jizbu- 
verčią ūkininkai turi nepapras Vo Prancūzijos-karaliaus Ra
tus nuostolius,, nes derlią ne- rolio VIII mylimoji- Jos laikais 
bėra. Tačiau juk pragyventi ir deimantai įėjo į madą ir atras- 
yis kaskart keliamus mokes- tas būdas juos piaustyti išgavi- 
čius mokėti reikia, o pajamą mui blizgesio.

M. AUKŠTUOLISKALNŲ DIEVAITĖ LEDYNĄ
Mūsų savitas pasaulis

— Ji mėgsta kalnus ir snieguotas jų viršūnes, tegu 
sau ir džiaugiasi jais. Juk pati parinkai savo dukrai 
vardą Ledyną.

— Pati? Visatos stebėtojas — mokslų žynys Dauso
mis taip man patarė — sakė ji gimusi vakarinės žvai
gždės ženkle, kuri ant Ledynos dievaitės aukščiausios 
kalno viršūnės — jos sosto leidžiasi, tai būtų tikslu šios 
dievaitės vardą dukrelei duoti. Tai aš ir sutikau.

— Vadinasi ir dievai taip norėjo, kad dukra mylė
tų kalnų valdovės sosto aukštybes, tad ko čia nugąs
tauti ?

Nežinau priežasčių, mielasis, bet man nuolatos 
neramu širdyje darosi, kai tik aš prisimenu tuos ledų 
kalnus, lyg baisių įvykių laukčiau...

— Mo<\ ko tu dabar be reikalo baiminies? Nuo li
kimo vistiek nepabėgsi. Raminkis! Verčiau pagalvok 
apie tavo kcfuritis smarkuolius sūnus, pasigerėk jų 
vikrumu, pasiteirauk ką jie dirba.

Motina pusike lė nuo skobnio ir priėjo prie lango an 
gos.

Arūnai, pažiūrėk, tavo keturi smarkuoliai baigia 
kardus laužyti, išsinešę iš svirno. Net smagu žiūrėti į 
tokį naudingą darbą, — tarė patenkinta.

Arūnas irgi priėjo prie lango ir atsistojo greta pa
čios.

Nieko, mou nieko. Sūnūs tėvo kardų niekad ne
sulaužys. nes kiekvienas yra daug kartų tėvo kietųjų

rankų išmėgintas. Tegu mokosi kovoti, tai apsukresni 
bus. Matai, kiekvienas pasirenka sau atitinkamą dar
bą. Tavo skaisti dievaitė iškeliavo į baltus kalnus, o 
mano tamsūs didvyriai kardų lankstumą mėgina. Paž
velk, kaip jauniausias Palemonas apsukriai ginasi nuo 
vyresniųjų.

Bestovint abiem prie lango, vyras apkalbino žmo
ną ir su ilgais ūsais pakuteno jai žandą.

— Tau vis šposauti rupi.
— Moč, juk mudu pačioje jaunystėje esame.

/— Dukrą jau bus greitai laikas už vyro leisti, o tu 
apie jaunystę sapnuoju

— Tai kaip tik ir būna tas karščiausias jaunystės 
pasireiškimas, kai vienas žiedas jau dega pilnomis 
spalvomis, o kitas vos tik lapelius iš žemės smailina. 
Tiesa, Danguole?

Arūnas iškėlė žmoną ant rankų in ją karštai pabu
čiavo. Ji drūčiai apkabino vyrą.

— Matai, ar tai ne pats gražiausias mūsą jaunys
tės metas? /

— Taip, Arūne, man visuomet miela ant tavo ran
kų pabūti.

Tikras ir nuoširdus meilės jausmas nuramino moti
nos rūpesčius. Vyras nunešė ją ant plataus suolo, ap
krauto žvėrių kailiais ir audiniais in atsargiai ją pa
guldė. Išbučiavęs jui rankas, vėl pakuteno jos veidą 
ūsais.

— Ar dabar geriau?’— paklausė Arūnas.
Pilna tyriosios meilės, apkabinus vyrą, ir jį pabu

čiavus. žmona davė atsakymą.
— Pailsėk, o aš eisiu pamokyti vaikus, kaip reikia 

kardu kardą nugalėti.

Arūnas, kilniai nusilenkęs, nuėjo pas sūnus į kie
mą.

Motina ir ilsėdamosi neužmiršo savo dukters. Jos 
būdas — šalintis nuo žmonių, nuolatos jai sukeldavo 
rūpesčių; net per jos tyrų ir švelnų veidų tamsūs šešė
liai praslinkdavo. Ji atsistojo, kilstelėjo savo mėlynų 
suknia su aukštai per liemenį perjuosta ilga juosta, 
priėjo prie pilno vandens šaltinio, pataisė ilgos suk
nios klostes, palygino gelsvus, kaip gintaras, plaukus, 
arčiau priglaudė margų juostelę prie galvos ir prisė
dus prie šaltinio, pažiūrėjo sau į veidų. Jos mėlynos 
akys sužibo iš džiaugsmo.

— Vyras tiesų sakė, jaunystė dar nepabėgo. — pa
galvojo ji.

Pasilenkus arčiau prie vandens veidrodinio pavir
šiaus, visu atidumu apžiūrėjo savo veidų ir, patenkin
ta savimi, išsitiesė kaip išdidi gulbė, kad iš visų pu
sių matytų savo moterišką grožj

Ji — lietuvė moteris, lyg nemirtingo menininko 
sukurta statula, rodos, žaromis švytuoja. Juo ilgiau į 
jų žiūri, juo daugiau randi naujų, lyg staigiai atsiradu
sių grožio linijų, kurios kaip gyvos juda ir banguoja 
tavo akyse, sužadindamas pasidžiavimą, patrauklumų 
ir pagarbą. Jos išdidi ir kukli," lyg vaidilutės laikyse
na, sukelia tavyje dar didesnį susižavėjimą. O meilus, 
vos pastebimas šypsnys, lyg pre baltus debesėlius pasi
rodęs daug žadąs spindulys, užsidegęs vaivorykštės 
spalvomis, tave nuo pinmo ^žvilgsnio užkerėja. Jos slė
pininga moters buitis, lyg deivės Mildos aukuro ugnis, 

1 jau iš tolo tave meilės šiluma vilioja. O tu žiūri į jų ir 
nustebintas žodžio tarti negaliu laukdamas, gal ji pir

moji tau žodį tars, ar nors mažą šypsnį -dovanos, ku
ris tave lydės visame audringo . gyvenimo kelyje. O 
gal nors ant kelių priklaupti leis prie jos — išdidžios 
aisčių‘moters. O jeigu ji tau suteiks malonę — meilės 
išbadėjusias lūpas prie jos veido priglausti, lai pajusi 
tų tikrųjų išganymo liepsną, kurios visų gyvenimą il
giesi jos neturėdamas ir niekad ja neatsidžiaugi, prie 
jos degdamas: nuo ano kūdikystės meto, kai ji tave, 
kaip motina, liūluoja prie savo grynos krūtinės ir su
žydusių linų tyrumo mėlynomis akimis, lyg dangaus 
žydrinėmis, tave žavi. Tu prie jos augi stiprus valia, 
būdu ir ryžtu, kad vėliau pajėgtum-apginti nuo prie
šų jos sostų.

O kai sulauki to išsvajoto mirksnio, kai ji ■— lietu
vė jau meiliąja moters prigimtimi apdovanos lave in 
tavo tautų gyvybės žiedais iš Mildos tyro šaltinio, tada 
sušvis tau tautos gaivioji saulė jos — tie tavęs moters 
rankomis iškelta ir niekad negęstanti. Jos malonės nie
kad nenustoja tavęs guodę. Lyg'sąžinės balsas ji tavo 
krūtinėje gyvena ir prie savo krūtinės traukia. O .ap
glėbus savo kvapiomis rankomis, įkvėpia tau dainiaus • 
žadu ir įgalina pakelti žynių skambiąsias kankles. .Vi
sa krūtine josios esybe kvėpuodamas, vistiek esi pil
nas ilgesio jaL O nuo jos nutolęs, tik jai .kuri giesmes 
ir tik josios meilės prisiminimais gyveni.

(Bus daugiau) ’ .

■įkaitykite Ir platinkite .
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DR. ANNABAL1UNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES, 

IR GteLXUS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

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

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST-71st STREET 
Ofisas; HEmiock 4-5849 
_> Rezid. 388-2233

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad.. penktaienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DAKG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community khniKoš 
Medicinos direkrorius.

1936 S-manneim este nearer, lit
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni b—3 vaL
i ei.; ooA-k/area 5oz-2/xd

REZ.: GI 8-0873
DK.W .jcai3ii\ -jbiSINAS 
AKUŠERIJA ir moterų LIGOS 

OineKulOGiNė CHittUKviJA 
6132 So. kedzie Avė., Wa

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinu ivu 3-UuOL

Telef. BE 3-5o93

dr. a. b. Glaveckas 
GYDYTOJAS IR CHIRūkumS' 
SPECIALYBĖ AKIŲ . LiGuS 

3907 West luird Street 
Valandos pagal susitarimą

489-4441 561-4605
0D0SL1G0S — CHIRURGIJA 

1002 N. WESTERN A Ve. 
5214 N. WESTERN AVĖ. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

OR. FRANK PLECKAS 
OPTOMET RISTAS^ 

KALBA LIKTU V1SKA1
2618 W. 71st St. — Te L 737-5149
Tikrina akis. Prnaiko akinius ir 

“contact lenses , 
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree

DR. LEONAS SĘIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IK 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: aiKzad. nuo 1—4 po pietų, 
xetvirtad. nuo o—7 vai. vak- 

Ofiso telef.: 776-2860 
Naujas roz. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS iR LrtiKUKUAS • 

Sendra praktika, spec. MOTERŲ, ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59tn STREET 

TaU PR 8-1223
OFlbO VAL.: pirm., amrad.. trečiad 

•ir penkt. 2-4 ir 64$ vai. vak. Sestadie maus 2-4 vaL po pietą ir kilu iaiki 
pagal susitarimą.

. Praeito sekmadienio rytą.ir rengė. Vėliau jai pavyko net 
Chicagos ligoninėje mirė Ag
nes Alexander, Agnė Aleksan
dravičiūtė, buvusi Ascilienė, 
sulaukusi 82 metų amžiaus.

Ji gyveno savo name, esan
čiame 5643 S. Mozart St. Savo 
laiku ten gyveno ir josios duk
tė Emma su savo vyru Antanu 
Petraičiu ir vaikais. Vėliau pasl 
ją gyveno ir Pamela Petraitytė.!

Praeitą ketvirtadienį Agnė
pajuto skausmus krūtinėje, be t bės. Agnė Alexander buvo či- 
manė, kad praeis. Ji visą laiką 
mėgo dirbti apie namus ir sa
vo kieme, kuris visa vasara bu-

x - JC-------

vo pilnas daržovių, gėlių ir tarimais ne vienas jaunesnis lie 
įvairiausių, medelių. Ji mėgo 
auginti, šermuksnes ir kašto- tyti lietuviškus laikraščius, pa
nūs. Ne vienas josios draugas dėjo lietuviij pastangoms siek- 
savo kieme turi jos išaugintus1 ti gimtiniam kraštui laisvės ir 
ir veltui dovanotus kaštonus ir.nepriklausomybės. Ji buvo ne- 
šeraaukšnes. {paprastai gera motina ir pa-
— Kai aš iškeliausiu nesugrįž vyzdinga lietuvaitė. Daugelis 

tamon kelionėn, tai prisiminsi, jos pasigęs ir ilgai ją prisimins, 
kad šį medelį aš išauginau ir Reporteris

įsigyti- savo namelį, kuriame 
su mergaite ir gyveno, kol ji 
ištekėjo už Petraičio. Ji labai 
mylėjo savo anūkę Pamelą ir 
anūką Petruką. Ji planavo per 
sikelti gyventi pas Petraičius, 
bet širdis neleido. Ligoninėje 
ji pabuvo vos vieną dieną, šeš 
tadienį atrodė, kad skausmai 
krūtinėje sumažės, o sekma
dienio rytą ji jau neteko gyvy-

kagiečių plačiai pažįstama lie
tuvaitė. Visi jį mėgo, nes buvo 
nuoširdi ir teisinga. Josios pa-

tuvis pasinaudojo. Ji mėgo skai

Vogti paveikslai buvo-parduo, 
darni Donadiniui atvažiavus į 
Marseli}, . - . f

ANTROJI GRUPĖ 
NELIPS į EVERESTĄ

KATAMADU, Nepalis; — 200 
metų Amerikos nepriklaųsomy

kuri laukė pirmos grupės pra
nešimo 24,-500 pėdų aukštyje, 
atsisakė toliau lipti į Everesto 
viršų, pasak Nepairo užsienio 
reikalų ministerija.

lūs pinigus, priei tai dar nufo —1 ■ - j- jjj.. -. .—

tografuodamas visą vagių gau- | ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
! KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

^Ilsisi ir tyli visa žeme, din ogias! ir linksmai lūkau[a”.
Iza. 14.-7.

Dėkojame Dievub už toki brangų ir širdį palinksminantį jojo pažadą, 
kuris bus įvykdytas tada, kai bos. įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
Dievo, nepajudinamoįi karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (2r, Iza. 32:1; Pat. 14:7). Is tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas". Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo
nėms pilno ir amžino gyvenimo laimė; ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 

. Visi pavojingi, kenksmingi: bės proga, dviem ani^rikiečiaiu geievė ir-Ubuh t^isinguino ir-meilės valdžia.
pasiekus aukščiausą Himalajų ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.
kalnų viršnę Everestą 2h,028 _ mirth yr. fiwri Ir hĮMU mL

I . , . . -T ♦ rusk ji? I t< klausimi atsako knygute kiltis panurtias", kurią gausda,?edų aukštyje, antroji amen- n.maklwaI,
kiečių kalnų laipiotojų grupė, F. ZAVIST, 3715 WEST 66th-STREET; CHICAGO, ILL. 60629

iV.- RAITO TYRINĖTOJAI

P. ŠILEIKIS, 0. P.
□ RTHOPEDas-t'KO i EZiSI Ai AS Aparatai - Liuvenai, Mcu. Ban 

dažai- Speciali pagalba kojoku
% (Arch Supports) ir t L

VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—j

1850 WestASrd St.,Chic«go m. 6O6z
Telef.: PRosp^ct 6-5084

G E L l -N I Ii K A S
Linksmumo arba Įaugusiu vaiandOD 
gražiausi gėlės k mtka

piu papuošima/ ir sezonines 
, kapams gėles.

ROY R. PETRO (PUT*>; AS) 

DAUBARŲ SŪNUS
5525 So.. Hadam A v* — • 586-1220

JI JU.J-IIIRI m....... ‘•m’""' "I ■

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63r* SIRfefcl
Telefonai: PR 84)833 ir PR 84)834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishiy krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318
U — ■■■ ■ ........j. m n i ■■»

skmkite tuos biznierius.
KURTE GARSINASI

“N A U J I E N OSK“

V. EUROPA NERIMAUJA
Vakarų Europa nerimauja dėl 

Jugoslavijos likimo, jos prezi
dentui Tilo mirus. Kas tada 
bus: įsiverš rusai su savo ka
riuomene, kaip. į Pabaltį kad į- 
siveržė. Iškils vaidai ir keršto 
žudynės Kroatų ir serbų, tarpe? 
Subyrės valstybės vienybė?

Į lai neturima atsakymo, bet 
įsigali nuomonė, kad vakarai i 
turi-tvirtai Maskvai pareikšti: 
“Nekiškit nosies kur nereikia- 
Nepriklausoma Jugoslavija - — 
geriausia išeitis”.

šešiy mėty Robbie Zastavny kartu 
su savo 3 mėty šuneliu, vadinamu 
Cricket. Robbie yra išrinktas parali-’ 
žuoty vaiky rinkliavos pavyzdiniu 
berniuku. Jis pats yra rtuo mažens 
paraližuotas, bet pramoko gana gy
vai judėti.

kad šį medelį aš išauginau ir^ 
tau padovanojau, — pasakyda 
vo ji savo draugams, paėmu-1 
siems josios daigintus ir išau
gintus medelius.

Ji tikėjo į šermukšnių gydo-. berl Haeger, važiuodamas po 
galių- Jai atrodė, kad šer Rusų okupuotus kraštus ir at- 

mukšnių sunka padėdavo iš-1 sjradęs.. Lenkijoj e, rašo: “Kiek- 
tirpinti inkstuose- ir „kitur atsi- ^ena sekmadienio ryta tūkstan 
radusius akmemenis. Ji pati įjuj ‘pėsčiųjų žygiuoja gatvėmis. 
buvo sveika ir stipriu jokių bė- Bet kur jie-keliauja? — Į bai
dų su virškinimo sistema netu- nyčiąl” Tai, pasak žurialisto, 
rėjo. Ji pažino visą eilę žmonių retas; reiškinys okupuotuose ru
ne tik Lietuvoje, bet ir Amera sų-kraštuose ir mažai vertina- 
koje, kurie gydėsi šermukšnių nas vakaruose. Nežiūrint 30-; 
įvairiom sunkom. Vieni tą sun ties; komunistinio režimo ir au
ką gerdavo su arbata, kiti ger tireliginės- propagandos melų, 
davo su medum, o tretieji už-.Lenkija ir toliau pasilieka žy- 
merkdavo šermuksnes į degti-mus: katalikybės vienetas <pašau 
nę. Įpratusiems gėrikams šer- lyje. Dabar Lenkijoje, esą, dau 
niukšnių-skonis duodavo visai giau. yra katalikų negu anks- 
kitokį atspalvį ne tiktai degti-iriau, kad jų buvo,• j. ’. 
nei, bet ir gomuriui. Be to, visa Lenkijos gyventojų religiniai 
tai pataisydavo savijautą. Ji,papročiai ir tikėjimas griežtai 
pati gerdavo šermuksnes su vįrf,sjjįrasj nuo-kitų rusų užimtų 

pasaldytu me- kraštų,- kur* tradiėfiBai-jgaHnga .......t - - ...
. > < v katalike bfe-ritaka-‘:-pastęlHHiM--P^ciia suėmę,^nadenį, kai1 ta Slogan-Kellering Cancer Cen-

KATALIKYBĖ TVIRTAI
LAIKOSI < ų 

-. - . r

VARŠUVA. —Žurnalistas Ro
SUGAUTI PICASSO 
PAVEIKSLŲ VAGYS

MARSELI Ji.- Š; m. sausio -mė 
nesy buvo iš Avignono popie
žiaus rūmų pavogta 118 žino
mo dailininko Picasso paveikių 
2 mik doh vertės.

Buvo skirta 160,000 dolerių 
atlyginimas tam,'kas suras ar 
nurodys paveikslų slėptuvę bei 
jų vagis. .;

Vienas olandas, apsiginkla- 
vęs: brangiausių‘Mercedes limu
zinu, 6 milijonais netikrų dole
rių ir padėdamas Europos ša
lių policijos,. pasiryžo susekti 
paveikslų! vagis. Olandui tai pa
vyko rasti Vakarų Vokietijos 
Dųęsseldorfo^ mieste. Dussel-
dorfe jis. suėjo, su tarptautinės j logijoj žodis “pagydytas” (eur- 
vagių gaujok vadų Gerardu Do ed) reiškia, kad gyvens dar iki 
nadini.i Sekusi olando pėdomis jpenkerių metų. Operacija dary-

IEVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-210S-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AfKSTĖ TfJTOMOBILIAStS PASTATYTI

SENATORIAUS HUMPHREY 
OPERACIJA NUSISEKUSI !
NEW YORKAS. šešias valan

das trukusią sen. Hubert H.! 
Humphrey pūslės operaciją bai 
ges vyr. chirurgas Dr. Willet-E., ' 
Whitmore pareiškė, kad “ope
racija buvo labai sėkminga”: 
“Kas mus liečia, senatorius yra- 
pagydytas”.- Medicinos termino

tu vandeniu.
dumk

Agnė buvo nepaprastai gera malėja. Pagrindas: tai tautiniai 
lietuvaitė ir dar geresnė moti- Patriotiško jausmo, stiprios- baž- 
na. Amerikon ji atvažiavo jau-- *n®s' vadovybės^ ir lenkiško 
na, vos 18 metų. Ji gimė ^os.latkakluma-bei užsispyrimo -dė- 
nos vai., Vartų kaime. Ji atke- ka* - . '
liavo pas savo seserį Pranciš
ką, tuo metu gyvenusią Ghica- tas sako:
gos priemiestyje, Roselande. Ji'tai vienybėje išlaiko jų- kardi- 
buvp įsirašiusi į Sarpaliaus va- J nolas Wyszynski, kuris yra ge- 
dovaujamą Darbininkų chorą, į ras lenkas, t, y., tvirtai nusista- 
iš kurio vėliau išaugo Pirmyn (tęs prieš vokiečius, rusus, prieš 
Choras. Ji visą laiką padėdavo komunistus ir prieš visas kitas 
šiam chorui ir noriai į lankyda- tautas”.
vo Naujienų, Pirmyn choro ir 
Sandaros- parengimus. Nenuvy
ko į parengimą.tiktai vieną kar įLenkijoje, nematė; rusų,domina 
tą, kai teko gimdyti dukrą, bet cijos--: Arrtra«vertus-tuo metė ti- 
šiaip nepraleido nei vieno Nau kriaušiai visi rusų kareiviai Len 
j ienų pikniko, koncerto-ar-vai gijoje buvo uždaryti kareivi nė- 
dinimo. Tą patį ji darė su. Pir
myn ir Sandaros renginiais.

Ji ištekėjo už Juozo Ascilos,

2 
♦
4

a. c

LAidotnvhį Direktoriai

jis Prilėmė už vogtus paveiks-: tre. EUDEIKIS
na. Amerikon ji atvažiavo jau
na, vos ’

Vienas V.Vokietijos diploma- 
Lenkus j rmgianr* tvir

>9

Todėl nėra ko stebėtis, kad 
prez£ Fordas,, važinėdamas

se^

KONFISKAVO NARKOTIKŲ.
bet gyventi-su juo jai buvo MILUONO DOLERIŲ VERTĖS 
sunku. Jis išėjo iš namų, , kai j 
Emma buvo vos penkerių me
tų mergaitė. Agnes netik išlei
do ją į mokslus, bet maitino

v

RADIJO »EIMOS VALANDOS-I >

• Visos programoj iA VV()pA<

L/crvviv k«iD«: ' CKiieiz. nuo pirm^ • 
dieniu iki peūKtadienio 12:30— 
**00 v.- popiet. — šeštadieni ir 
Megmadieni nuo 8:30 Jki 9:30 vaL 
ryto.
Titled: HEmiock ‘4-2413

7159- So. MAFLEWOOD AVB-.

CHICAGO, GL 60629

PEAKRAUSTYMAI

M 0 V ’ M G
Leidimai — PHr*e- apdraudė

ŽEMA KAINA 
R: it E R £ N A S- 

Tel. WA 5-8063
, II ■ ■ Į B-Į --------—

Nl 0 W I. N G 
Apdraustas perkrausimas 

11 (vairi atsfvmy, 
ANTANAS VILIMAS 

823 Wast 34 Phee 
TaL: F Rentier 6-1882

j CHICAGO. Chicagos policija 
sekmadienį konfiskavo daugiau 
kaip 13 svarų gryno heroino 
narkotikų, kurie buvo platina
mi'“lotynų karalių” gatvių gau
jos narių tarpe ir suėn>ė svar
biausią narkotikų platinimo na. 
■rį Raul Jose Luną, 33 metų am 
žiaus, kurio namuose 2418 So.‘ 
Troy, rasta- heroino kontraban
da, kaip policija sprendžia, ver
tinama milijonais dolerų/

Antrą. heroino . kontrabandos 
derlių sekmadienio naktį:— 20 
maišelių po vieną unciją jneksi- 
koniško rudos spalvos heroino 
j>oHcija rado 2343 S. I>ouis St. 
ir suėmė-keturis-, asmenis; tos 
kontrabandos gaunos narius.
I Konlrabamla buvo rasta Raul 
Luna namuose maisto pirki
niams sudėti maiše miegama
jame kambaryje po lova< tarp 
13 ir 15 svorio. Tokio heroino 
kaina gatvėje kiekviena uncija 
kainoj a apie 19.000 dolerių, pa
reiškė policijos seržantas Terry 
U.omcllj Areštuotieji ynf Mario 
Ir. Floria Villasenor, Ramon Ca- 
bada ir Joe Gonzales:
. Priedams prie heroino inves- 
ligatoriai dar rado 38 kalibro 
automatiška ’ šJnutyklę ir |2t,- 

|(KM) pinigų.
4

Prof. Vadovo Biržiškos GAIDAS •• DAIMID
SENIAUSIA'. 1H DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Pirmajame-tomeK yra y 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose ' parduodami už $4.00, o kietuose 

- viršeliuose už $6.00.
Abi knygai gausite, jei • pinigus p^siysite tokiu adresu:

Chicago. Illinois 6060b'
ž

, 1.739- Se. Halsted St reel

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, sure-to-please family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
irvone dinner dish, because it costs only about 50tf per serving 
for a family of five.

California ripe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies this 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily.

Choose canned California ripe olives in one of the smaller, 
pitted sixes fur this dish (there are nine sizes to choose from— 
all the way up.to Super Colossal).

OUVE-FRANKFVRTER SKILLET \l’PPER
(MskM 4 to 5 servings)

IMt cops canned pitted
California ripe olives

1 (14b.) package 
frankfurters

% sliced green onkvns

1 (10% °7-) fan condensed 
chicken broth

1 .mall hay leaf, crumbled 
% tca.poon ba.il, cram bled 
% teaspoon '»lt
% teaspoon pepper

1V4 tablespoons cornstarch 
Thin spaghetti

Cut olive* in wedges, cut franks in 1-inch diakonai alicev 
Saute oliw wdees. franks and onion in oil slowly for fiva 
naumtes. Add tomatoes, broth, bay leaf, basil, salt and pepper. 
Bring to boil, lower heat and hnunar. uncxwewd,- fisra mot
utes. Biondi anstarcb with, 2 tablespoons cold water. Stir 
into the hot mixture and cook, stirring until mixture thkkana 
diddif, Serra with hot mafhatti.

f
I

So. HERMITAGE AVENUE
TeLi YArds 7-174U- 1742

43:10-34 So. CALIFORNIA AWENUF
’ . . - *\ .. - ‘

Telefonas: LAfayette 3-04 40

MOnEHNlšKUS A1H-CUXOH1ON-ED KOPLYČIOS

CKicagos c
Lietuvių S
Laidotuvių 

hrektonų 

a asociacijos (

AMBULANCE- 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKT|.

TURIME 
KOPLYČIAS 

V1S OŠĖ MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS- M; PHILLIPS
l’UMĄS Ui LAURYNAS LALLANAUSKAS

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

BUTKUS.- VASAITIS
1446" So. 50tlr Ave., Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003

' PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE; Phone: LAfayetle 3-3572

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
J . (LACKAWICZ))

.. 242.4 WEST 69th STREET- REpwhlic 7-1213
' 2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
H0&LS0UTHWESTI HIGHWAY; Palos Hills. 111. 974-4410

1 P! J. RIDIKAS
w Soe. fi ALSTTuD STREET* Y^Arde* 7^*15^41

------ ....................................... . ....... ................ .......... ................
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2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

Minėtam reikalui Vajaus ko-

REAL ESTATE

N KETA
CHICAGO, ILLINOIS

VAKARIENĖ
IR ŠOKIAI

Vakarienė su šampanu asmeniui 12.50 dol

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE
buvo

GINKLUOTAS VYRAS 
FEDERALINIAM NAME

- MEDINIS-pajamų na- 
Pirkėjui tikras radinys,

2625 WEST 71 STREET
Tel 737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND CCNTRACTORf 
Kimu StatyM ir Ramonta*

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, HL 60601

Call Frank Zapolis

320814 W.95trh St.
GA 4-8654

LAIKRODŽIAI IR BRANGEMY38S 
Pardavimas ir Taisymai 

IM WEST STREET 
Telefj REpvbllc 7-1941

RENTING IN GENERAL 
'Nuomas

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
<259 S„ Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
likvlatimai, pildomi piLatybėi pra

šymai Ir kitokį blankai.

RIAI, kaip ir visi mieli, skaity
ta j ai; gali dalyvauti rėmėjams 
skirtuose vertingų- daiktų lai
mėjimuose. Reikia' 'tik užsiša- 
kvti bent trims menesiams Nau 
jienas ir kartu atsiųsti £5uz 
6 laimėjimo Jakelius, kuriuos 
Vajaus komisija stropiai užpil 
dys siuntėjo, arba jo nurodytų 
asmenų vardais ir atsiųs pak
vitavimą.

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS
• 4444 So. WESTERN AVF,.

-Thicago. IU. 60600 Teel. VI 7-3447

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus • 

P. NEOZIN'KAS, 4065 Archer Are 
ChUago, IH. W63Z T»L YA 7-59W

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. -
3333 So. Halsted ct., Chicago, III. 60608.

V. VALANT1NAS

DIDELI KAMBARIAI. garais šildo
mas butas,- 3 miegamieji.

. . Tel.:. 842-0942

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSLMOKĖJ IMAIS

DĖL VISŲ INFORMACL"’. KREIPKITĖS Į

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Tel. WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

Tradicinis Našlių. Banketas
Šių metų spalio (October) 17 

dieną Polonia* Ballroom salėje, 
, esančioj 4604 S.Archer Avenue, 
, įvyks Našlių, našliukių ir pa- 
Ivienių asmenų banketas. ’'Du
rys bus atidarytos 2:30 v. po pie 
tų .Vakarienė bus duodama 4:00 
vai. vakaro. Veiks bufetas su į- 
vairiais gėrimais., šokiams gros 
Jurgio Joniko orkestras. Visi na
riai ir svečiai prašomi į banke
tą atsilankyti^ v r

Komisija ir Valdyba (Pr.)

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ązolyno 

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

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

MŪRINIS 
mas. 2 butai, 
Marquette Parke. $29,900.

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

2 BUTŲ moderniai įrengi zis namas 
•ž 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. - • /

• Pirmasis laikrodis 
padarytas 14.76 m.

Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100

TOOL MAKERS

Design and manufacturing compa
ny of special automatic assembly ma
chinery needs accomplished trades
men with job shop experience and 
absolute top skills. Excellent wages, 
50 hours per week guaranteed, com
pany paid family major medical plan, 
profitsharing, vacation, holidays/

Cali for appointment:
674-0370.

MID-WEST AUTOMATION, INC. *
7340 N. Ridgeway

, / Skokie/IJ1.
‘‘(New plant in Wheeling in 
Early 1977)

ELEKTROS ĮRENGIMAI. 
PATAISYMAI

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

4353 So. Washtenaw Ave. 
TeL: 927-3559

* 4243 W. 63 Street 
TeL: 767-0600.

135-TA IR ARCHER AVĖ, 
LEMONT.. ILL 
Tel. 257-5861.-

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— Wednesday, October 13, 1976

PETTING CONSTRUCTION
,7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymų:

JULIUS KM'INGIS, savininkas 
778-8165

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
P ižu s ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

— Bronius Dirmėnus iš Filą 
delfijos atsiuntė nuoširdų laiš 
ką, kurio pabaigoje taip rašo: 
“Mano nuoširdžiausi linkėji
mai Naujienoms, jų labai ge
rai rašantiems bendradarbiams 
ir skaitytojams. Linkiu nepa
vargti in su viso pasaulio ir lie
tuviško gyvenimo naujienomis 
keliauti pas gausėjančius skai
tytojus”.

— Lietuvių Dantų Gydytojų 
Sąjunga globoja dail. Br. Mu
rino darbų parodą. Ji atidaro
ma spalio lo d. 7 vai. vak. Jau 
nimo centre. Uždaroma spalio 
24 d. A

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Perdavimui

DOMESIO
M m AMf’AUS VAIRUOTOJA! 

Tildai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Krelutir
A. LAURA!"!! 

4645 So. ASHLAND AVB. 
-S2M//S

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

1% 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.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

MINNEAPOLIS. Minnesotos 
ir federąliniai pareigūnai, prisi
bijodami visuotino miško gais
ro, uždraudė Visokią rekreaciją 
valdiškose žemėse visoje šiauri
nėje sausros išdžiovintoje Min- 
nesotoje. Daugiau kaip 2,000 
gaisrininkų kuris laikas kovoja 
su 215 gaisrų Minnesotos šiau
rės Giriose ir durpynuose, ir 
padėtis negerėja. Iki šiol 119,- 
000 akrų medžių ir kitokių au
galų sonaikinta'. Gaisrų priskai
čiuota ikl'2^439. Wisconsine de
ga šeši durpynai. Miškų nudegė 
iki šiol daugiau kaip 13,000 ak-

Banke sąskaita Bražinskams
R- L.‘ Bendruomenės Centro 

Valdyba savo posėdyje 1976 m. 
rugsėjo mėn. 29 d. nutarė pa
remti daug iškentėjusios Pra
ną ir Algirdą Bražinskus. Jų 
paramai atidai'yta sąskaita — 
Nr. 1631, Midland Savings and 
Loan association, 2657 West 
69th St., Chicago, Ill. Posėdžio 
metu buvo surinkta graži pra
dinė suma.

Visuomenė prašoma savo au
komis paremti Praną ir Algir
dą Bražinskus. (Pr.)

— Regina Smilgytė iš mūsų 
kaimynystės vakar tarnybos rei 
kalais išvyko į Peru resbubli- 
ką Pietų Amerikoje. Ji ten bus 
iki gruodžio vidurio, tad nega
lės dalyvauti Naujienų bankete. 
Tai apgailestaudama ji užpildė 
dvigubą normą rėmėjų lapelių, 
linkėdama banketo dalyviams 
tikrai linksmo popiečio.

— Julius Verba, pastoviai 
gyvenąs Hot Springs, Arkansas, 
staigiai susirgo ir šiuo laiku yra 
Quacita Memorial Hospital li
gos tyrimuose. Jo mylima žino 
na Monika pasimirė birželio mė 
nesi ir palaidota Lietuvių šv.Ka 
zimiero kapinėse Chicagoj. Lin 
kime Juliui greitai susveikti ir 
tuojau aplankyti savo gimines 
ir draugus, esančius Chicogo- 
je- (j.)

— Josephine Chipas, Chica
gos Bridgeporto. gy ventoja, -bu 
vo sulaužiusi koją ir ilgesnį lai
ką teko ją laikyti gipsuotą. Ne
laimėje užjaučiame ir linkime

\— Zarasiškiu klubo rudeninis ban
ketas Įvyks spalio 16 d., 7 vai. vaka
ro Vyčių- salėje.-f 2455 West 47th St. 
Bus šalta. ir. karšta vakarienė, gros 
Ramonio orkestras šokiams. Klubo 
nariai ir .svečiai maloniai kviečiami 

į* Patartina bilietus 
'gydymas ligoms, paskambinus tel.:

Klubo valdyba

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKTENĖ _ VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago. Ilk 60629 • Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių;

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

Lithuanian National Demokratic 
Club valdyba šaukia susirinkimą tre
čiadienį, spalio 13 dieną. 7:00 vai. va
kare Šaulių namuose. Susirinkimui 

mankš- pasibaigus.— bus vaišės. Prašome 
visus narius dalyvauti.

___ Bernice Žemguiis

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Cermal Roac Chicapr* E, Virginia 7-7747

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

5° vienintelį 
flietuvi ksilininką

4 k Chicago je . E***

^SLnormaną
įjMSgkBURŠTElhlA

263-5826

677-S4S9 
į (buto)

CHICAGO. Federaliniame na 
me, 219 S. Dearborn, areštuotas 
vyras, besinešęs užtaisytą auto
matišką šautuv^ir pistolietą. 
Areštuotasis Robert Augustin 
pasisakė policijai, kad ’seniau 
kurj laiką buvęs proto ligų li
goninėje.

★ Pasakyti tiesą 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 madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ... 4

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos toleruotu ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.
••Todėl šio pasimetimo ir iliu

zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity-

__ ______

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

j Tuo reikalu Jums gali daug 
padėtį teisininko Prano šulo pa
ruoštą, įęisėjo,.Alphonse Wells 
peržiūrėta, - “Sūduvos” išleista 
knyga—. ’ J..

KAIP SUDAROMI 
'-TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga ;su formomis gauna

ma “Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
mis formomis ■— $3.50.

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

10 metų už bombą
BANGOR, Maine. — JAV Dis- 

trikto teismas nubaudė 10 me
tų kalėjimo tūlą Everett Carl
son už transportavimą bombų 
panaudotų trijuose bombų sprog
dinimuose Massachusette. Carl
son žada apeliuoti.

— Ona ir Vladas Juskiiv, 
East Chicago, Ind., naujieji mū 
su skaitytojai, atsiuntė penki
nę Naujienų paramai. Gary 
apylinkės tautietis užsisakė 

au Naujienas 3 mėn. iinkames- 
niam susipažinimui, todėl pa-

— Irenos Smieliauskienės.vardės Pra^‘ neminėti. Dėkui 
vadovaujami Grandies tautinio'už aukii ir už dėmes*- Platini" 
ansamblio dalvviai išpildvs m<> vajaus proga Naujienos siun 
Naujiena banketo programa. Ičiamos susipažinimui 2 savai- 
Ją turis" progos stebėti ne tikjtes nemokamai.
gausūs ^lankėto dalyviai, bet — Vic. Dambro iš Benvyno 
ir valdžios pareigūnai bei kort apylinkės šio bertainio pabai-

— I). Giedraitis iš So. BosĮo 
no atskiru laišku mus infornia 
vo apie paskutiniu metu esan.

. .... . ... . čius pašto įstaigos vėlavimuslos kritikos laišką kar- . , . .iir kitus nenonnlalumus prista
tant lietuvišką spaudą. Dėkui 
už informaciją, kuri perduota 
Chicagos pašto viršininkui it

' mp iąkšją, Dęnald . A. Petkus 
’įteikė: įvairių tauriųjų gėrimų 
'pintinę, ..Beverly -Hills -gėlių 
krautuvė- išrašė $20 dovaninį 
pažymėjimą. “Yra ir daugiau 
vertingų ir universalaus varto
jimo dovanų.-Jų paskirstymas 
bus spalio 24 d. Naujienų ban
kete, Personality Lodge, 6649 
Archer Avė. Visi kviečiami da 

jlyvauti, bet virš minimų daik- 
|tų Įaimėjiųiui dalyvavimas ne 
būtipas. ,

1'Vajaus komisija prašo visus

Jaunystės pailginimas
BUKAREŠTAS, Rumunija.

— Profesorė; tArmie Asian, pa
garsėjusi geriatrijos srityje n ė 
tik Rumunijoje, bet ir plačiau 
pasaulyje, susilaukė konkurento.
Rumunijos spaudoje vis ’garsiau “skaitytojus apie-1 arpas akyti sa 
rašoma apie .82 metų amžiaus vo draugams ir pažįstamiems, 
interna Dr. Mihai Zavergiu-The- Į. neprenumertiojautiems Naujie 
odru, kurs.ir savo patarimais ir 
pats savo išvaizda liudija, jog 
yra tikrai radęs “jaunystės šal
tinį, tikriau sakant fizioterapi
jos metodą, kurį praktikuojant 
prailginama jaunystė. Jis pats 
ilgus metus sirgęs ; įvairiomis 
kroniškomis ligomis, iš visų pa
sigydė. ir jauciąsį. kaip jaunas. 
Visą savo praktikuojamą “jau
natvės eliksirą’’ daktaras Zaper- 
giu-Th.eodoru aprašo savo išleis-J gausiai, dalyvauti; 
toje knygoje 'L. .
išvengti celių ‘(ląstelių) stipri
nimu”. >-
' Ligoms išvengti svarbiausias 
pagal Dr. Zavergiū-Theodoru re
ceptas yra atitinkamas kūno ma
sažas ir gimnastika — -.___EI
ta, skatinantį kraujo apytaką, 
bendra organizmo aktyvizacija 
ir toksinų iš je šalinimas. Dak
taras perspėja'norinčius jo me
todą praktikuoti pradžioje apsi
šarvoti kantrybe ir sistemingai 
vykdyti jo knygoje nurodytus 
fizioterapinius 1 veiksmus, 'nes 
tai esanti pagrindinė sąlyga vi
sam kuracijos pasisekimui.

Bronius Babušis. Atlan
tic Beach, N. Y., atsiuntė kons 
trūkly 
tu su 85 auka taip pat ponios 
Adelės Laužikienės prenumera 
ta ir jos $5 auka Naujienų pa
ramai. Dėkui už airkasir ge-, . ....'4atitinkamoms inspekcijoms rus linkėjimus, o svarbiausią, - -• * J
už pareiškimą savo pažiūrų bei 
nuomonės lietuviškos spaudos, 
Bendruomenės ir< visuomenės 
reikalais.

REAL ESTATE «=oa SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Anglijoj, > Lingfield apylinkėje Joe 
Long pasigamino 10 jardy kojokus ir 
pajėgia jais vaikščioti, iki šio meto misija gavo iš Normano Burš 
nevienas jaunas vyras nepajėgė vaik- , . a™ hranmn kai
čioti tokiais aukštais kojokais. Nuo teino-$l,uuu vertes Brangių Kai 
žemės iki kojy padu yra 22 pėdos Ja m Ijų paltai dail. M. Šileikis įtei- 

te savo kūrybos paveiksi,, Jo- 
vai laukais vaikščioti. , į nas G. Evans ir jo šeima paš-

— 1 ---------; kyrė $50 U. S. Taupymo lakš-
visiškai pasveikus būti dokia tą. Universal Taupymo.ir Sko- 
pat judria, kaip ir pirmiau.

—Bronė MaRckienė, Brighton 
Parko gyventoja, buvo susirgu-. 
si ir turėjo lengvą kojos opera
ciją. šiuo laiku yra bemaž pa
sveikusi ir įsijungia į savo nu<A 
latinj darbą Nabisco kompani
joje. (j.) - -.L::“

HELP WANTED — MALE 
r> LU Darbldinku Reikli^'

Erdvus 4 miegamųjų Georgian. 1% 
vonios. Centrinis šaldymas. Prie 72- 
tros ir Whipple. Tik Įmokėti $3,750.

72-TROS ir Artesian. 2 butų mūri- 
nis. Naujas garažas. 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. S‘26,500.
.. .71-MOS ir Rockwell. 2 butų medi
nis. Pilnas rūsys. Garažas. S18,000.

BUDRAITIS REALTY CO.

nariai. Po programos goję švęs 83-<Jkį gimtadieni 
grandiečiai ims Naujienų sve- Geri linkėjimai Tnūsh ilgame
čiais ir dalyvaus šokiuose bei čiui skaitytojui! 
kiloję baliaus eigoje.

Efrozine Mikužiui daly
vaus su savo artimaisiais Nau
jienų bankete ir jau rezervavo 
vietas. Dėkui už dalyvavimą ir 
ankstyvą rezervaciją tinkames 
n i am planavimui ir geresniam 
svečių priėmimui. Banketas 
įvyks spalio 21 d., sekmadienį,2 
5 vai. popiet Personality Lod
ge salėje, 6649 Archer Avė. Tai 
labai gera salė, geroje ir visais 
atžvilgiais patogioje apylinkė
je. Bilietų kaina $12.50 asme
niui. Bus geri pietūs su šampa-j 
nu, puiki prognama ir šokiai 
grojant studentų orkestrui. Vi 
si kviečiami dalyvauti ir vietas 
grupėmis arba pavieniai 
zervuoti galimai veikiau 
j i e n u a d m i n i s tr a c i j oje.

State Farm Life Insurance Company

SKAITYK IR KITAM r A TARK

SKAITYTI 'BAUJIKSAS*




