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INU VALDZ
Trylika sužeistų 
ETA autobuse

CHICAGO. — Laimė, kad ne
įvyko didesnė nelaimė, kai pus
pilniam CTA autobusui važiuo
jant Ashland Avenue ties 55' 

, gatve -viena aistringa moteris 1 
Chicagos demokratinės organizacijos 15to wardo mėtinis koktelio “ smogė į veidą autobuso konduk-

SEN. FRANK D. SAVICKAS BUVO
SURUOŠUS MILŽINIŠKĄ PRIĖMIMU

Demokraty 15-to wardo organizacijos nariai ir 
svečiai pripildė Condesa del Mar sales

ALSIP, III. — Praeitą antradienį Chicagos priemiestyje Alsip, 
didelėse Condesa del Mar sąlėse buvo suruoštas tikrai milžiniškas >

pobūvis. 15-to wardo "komiteto atstovas yra sen. Frank Savickas, 
kuris warde tvarko visus demokratų partijos reikalus. Jis visą 
vakarą priiminėjo atvykstančius precinktų kapitonus, demokratų 
organizacijos, pareigūnus ir’ didelę daugybę sen. Savicko ir de
mokratų partijos bendradarbių. • o. .

Priėmime visą laiką grojo, šo- buvo didėlė grupė, sudariusi net 
ko ir dainavo nepaprastai gyvas 
ir judrus orkestras. Visi stalai 
buvo apsodinti įtakingų: parei
gūnų, jų šeimų ir bendradarbių. 
Veikė keli barai, kurie nespėjo 
aptarnauti norinčių gauti gėri
mo troškuliui nuraminti: 'šeimi
ninkai buvo paruošę didžiausią 
kiekį užkandų, kuriuos praei
nantieji ragavo ir gurkšnojo.

. Didysis Condesa del Mar kie- 
mas buvo pilnutėlis. Privažiavo 
naujausiais ir; didžiausiais, au
tomobiliais demokratų_ partijos 
draugai, verkiantieji pareigūnai

kelis lietuvių stalus.
Demokratų partijos suruoštas 

priėmimas rodo, kad sen. Savic
kas yra geras organizatorius, sa
vo warde jis turi didoką skaičių 
bendradarbių, kurie nebijo šal
čio nei karščio, bet kai yra rei
kalas, tai vyksta ir pareigas at
lieka. ...

Nepajėgė pareikšti

PAKABINTAS DIDELIS PLAKATAS
Grįžimą turės patvirtinti Kinijos komunistu 

partijos centro komitetas
PEKINAS, Kinija. — šiaurės Pekine šiandien pakabintas 

didelis plakatas sako, kad buvęs vicepremjeras Teng Hsiapingas 
grąžintas krašto vyriausybėm Praeitų metų balandžio pradžioje 
jis buvo atleistas iš vicepremjero, kariuomenės štabo viršininko, 
vicepirmininko komunistų partijos ir vicepirmininko karo rei
kalų komisijos pareigų Komunistų partijos centro posėdyje kilo 
Įtarimas, kad Teng suorganizavo demonstracijas Penkino centri
nėje aikštėje. Tada jis norėjęs būti paskirtas premjero parei
goms, kai mirė premjeras čiu Enlajus.

Kaliniu sukilimai
Dabar paaiškėjo, kad jojo at

leidimas iš vicepremjero parei
gu buvo suorganizuotas buvu
sios Mao Cetungo našlės ir kitu

MADRIDAS. — šaudydama josios gengės narių. T”o metu 
guminėmis kulkomis ir dumi- Tengas pakluso nutarimo ir atida 
nėmis granatomis, policija ap- Vg eitas pareigas ir visą laiką bu- 
malšino apie 350 kalinių sukilę- v0 namų arešte. Tengo titulas

t

lių pačiame didžiausiame Ispa
nijos Carabanchel kalėjime,

demokratija ir žino, kaip prak
tiškai demokratinės idėjos taiko
mos gyvenime.

Frank Savickas

torei ir- nesiliovė kumščiavusi 
už tai, kad ji nesustabdė autobu
są bloko viduryje.

Konduktorė pašoko iš sėdy
nės gintis nuo “pasiutėlės”, pa
miršusi išjungti motorą; Likęs 
be kontrolės autobusas, pasu
kęs skersai Ashland avė. -užga
vo kelis stovinčius automobilius 
ir atsimušęs į vieną namo sieną 
sustojo, bet ta moteris su kon
duktore tebesigrūmė.

i Užpuolike ir užpuoltoji ir try
lika autobuse buvusių keleivių, 
nugabenti į šv; Kryžiaus ligb-1 
nine patikrinimui,-bet išskyrus 
vieną smarkiau sutrenktą 16 me
tų vaikiną, visi buvo paleisti.

Englewoodo distrikto patru
lis Kerry Katauskas paliudijo,

liepusiL1I1UJ1111U | kad autobusui atsitrenkus kon-
JERŪį^LE, Izraelis. — Dar- duktorė . Mrs. Braziti Usęonibį 

biečiai norėjo pareikšti nepasiti
kėjimą dabartinei ‘vyriausybei 
ir pakenkti premjero Menahem 
Beginb. pasitariifaanis - Washing
tone, bet Lakud politikai atmetė 
pasiūlymą. • ' X ,

Darbiečiai surinko tiktai 35 
balsus nepasitikėjimui pareikš
ti, tuo tarpu Likud partija ir jo
sios-bendradarbiai gavo 60 balsų.

Nepasitikėjimas atmestas ir 
pradėti svarstyti įvairūs kraš
to ūkio- reikalai. Parlamento na
riai nustebo, kai patyrė; kad pa
ti vyriausybė pasiūlė sumažinti 
krašto apsaugos • biudžetą.

Ne tik žirafos, bet ir kupranugariai zoologijos soduose susilaukia 
mažiuku ir. Jąhai atidžiai juos prižiūri. Paveiksle matome motiną, 

-neleidžiančią niekam prie josios sūsrnus priartėti.

Vėl buvo sugadinę 
Aliaskos vamzdį

ant.gęnd^.^

Milton Shapp 
r sumokėjo .skolas

HARRISBURG,- Pa;.:— Pen- 
sylvanijos gubernatorius Miltpn 
Shapp vakar pasiuntė Amerikos 
iždui 8299,066.21 čekį.

Gubernatorius Shapp kandi
datavo į krašto prezidentus. Jis, 
kaip ir kiti kandidatai, turėjo 
teisę , gauti pinigų iš valstybės 
iždo rinkiminei kampanijai. Bet 
jis iždui pateikė netikslias in
formacijas, o vėliau visai ne
kandidatavo. Jam. buvo įsakyta 
grąžinti visus gautus pinigus. 
Shapp taip/ir padarė.

? f-ė L
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S;

Į sen. Savicko suruoštą priė
mimą atvyko George Dunne Cook 
apskr. demokratų partijos pir
mininkas, ir didoka grupė par
tijos pareigūnų. Salėje buvo vi
sa eilė teisėjų, teismo tarnauto
jų ir įvairių įstaigų mašinisčių. 
Anksti į priėmimą buvo atvy
kęs ir Cook apskrities šerifas 
Richard J. Elrbd. Jis atvyko ne 
vienas, bet visa eilė jo įstaigos 
bendradarbių. Salėje visą laiką 
nurodymus davinėjo šerifo ben
dradarbis Aleksandras Kums- 
kis. Glaudžiai su sęn. Savicku 
visą laiką bendradarbiavo Al 
Brazis, George Jonikas, Petras 
Vilkelis ir kiti žinomi demokra
tai. Svečių tarpe matėsi keli res
publikonai, atėjusieji pasižiūrė
ti, kaip demokratai pajėgia taip 
gražiai ir sklandžiai suorgani
zuoti tokius didelius ir draugin
gus priėmimus.

Greta šeri. Savicko visą laiką 
- svečius priminėjo, dėkojo už at

vykimą ir sveikino lietuvis alder- 
manas Ken Jakšy. Malonu kon
statuoti, kad šiame priėmime da
lyvavo, dainavo ir šoko didelė 
grupė lietuvių, įsitraukusių į 
demokratinį šio krašto judėjimą 
ir einančių į politiką. Visų jjų 
čia negalėtum išvardinti, nes jų

FAIRBANKAS, Aliaska. — 
Užvakar pataisė Aliaskos didžio
jo vamzdžio 8-tos stoties spro
gimo metu padarytą žalą, o ant
radienio popietę ir vėl teko su
stabdyti aliejaus plaukimą. Da
bar paaiškėjo, kad darbininkai, 
bedirbdami didelėmis mašino
mis, Aliaskos šiaurėje, didžiuo
ju buldozeriu užkabino vieno 
vamzdžio vožtuvą. Teko plau
kimą sustabdyti ir paskubomis 
pakeisti sugadintą dalį pro ku
rią tryško degalai 90 pėdų aukš
tumom Viskas buvo pataisyta 
ir degalai vėl paleisti į Valdez.

Etna pradėjo 
smarkiau siausti

CATANIA, Sicilija. — Savai
tės pradžioje pradėjęs nerimau
ti vulkanas Etna kiekvieną die
ną vis smarkėja. Trečiadienį jis 
jau pradėjo mėtyti akmenis 
2,000 pėdų aukštumom

Krintantieji akmenys gali pa
kenkti turistams, nes jie sudaro 
pavojų gyvybei. Policija nelei
džia turistams priartėti prie be
siveržiančio vulkano. -

Eritrėjos sukilėliai 
užmušė 150 etiopų
NAIROBI, Kenija. — Somali- 

jos remiami Eritrėjos partiza
nai Etiopijos Ogaden srityje pa
siskelbė sunaikinę devynis ka
riškus lėktuvus ir smarkiai su
žaloję dirbtuves bei tolimo su
sisiekimo centrą Dire Dave mies
te. Somalijos Vakarų Išlaisvini
mo Frontas pasiskelbė “karštoj” 
kovoje su etiopais padaręs daug 
žalos Dire Dave aerodromui ir 
užmušęs 150 Etiopijos kareivių.

Baltųjų Rūmų 
vakarienė M. Beginu!

WASHINGTON, D. C. — An
tradienį prezidentas Jimmy Car
ter tarėsi su Izraelio premjeru 
Menahem Beginu įvairiais abiejų 
valstybių ir Artimųjų Rytų tai
kos reikalais, o vakare Baltuose 
Rūmuose buvo suruošta vakarie
nė, kurios metu ne tik preziden
tas, bet ir premjeras užsiminė 
apie reikalingą taiką Artimuose 
Rytuose. Abu pageidauja, kad 
greičiau prasidėtų pasitarimai 
Ženevoje.

?fSACG0‘ IR VANZETTI TEISMAS 
PRIPAŽINTAS NETVARKINGU

Kelioms valandoms ir vėl buvo sustabdytas
• aliejaus plaukimas didžiuoju vamzdžiu

BOSTONAS, Mich. — Praėjus 50 metų nuo Nicholas Sacco 
Bartolomeo .Vanzetti bylos, dabartinis gubernatorius Michael 
Dukakis, pats būdamas tesininkas, paskelbė proglamaciją, kad

Sacco ir Vanzetti teismas buvo netvarkingas.
Praeitą antradienį dabartinis 

gubernatorius įteikė oficialaus 
dokumentą Sacco anūkui Spen
ser Sacco ir Vanzetti šeimos na
riams.

Apie Sacco ir Vaznetti bylą iš
tisus 50 metų ėjo kalbos, buvo 
rašomos studijos ir nurodyta ne
tvarkinga teismo eiga.

Gubernatorius studijavo bylą
Gubernatorius Dukakis pa

reiškė, kad jis pats studijavęs 
Saccb ir Vanzetti bylą ir pri
ėjęs įsitikinimo, kad byla buvo 
vedama ne pagal Amerikos teis
mų nusistovėjusias taisykles.

Gubernatorius nesprendžia 
klausimo, ar nuteistieji buvo 
kalti ar nekalti. Jis neskelbia 
jokios amnestijos, nes abu ita
lai imigrantai iki paskutines mi
nutes tvirtino, kad jie pinigų ne
vogė ir nekalto žmogaus n enu- 
žudė.

$15,677 pavogimas ir vieno 
žmogaus nužudymas dar neiš
spręstas. šeimos nariai paten
kinti gubernatoriaus pareiškimu.

Ambasadorius dingo
BUENOS AIRES. — Antra

dienį vos išėjęs iš savo namų Ar
gentinos ambasadorius Venezue- 
loje Hector Hidalgo Sola, 52, cen
tristų Radikalų partijos lyderis, 
praėjusią savaitę pasisakė pa
darysiąs “viską” kad patekus į 
Argentinos prezidentus. Argen
tiną šiuo metu valdo karininkų 
junta, nuvertusi prezidentę Isa- 
belę Peron. . į--

lenkams amnestiją
VARŠUVA, Lenkija. — Len

kijos komunistų partijos pirma
sis sekretorius Edward Giereck 
priėjo išvados, kad reikia pa
skelbti laikomiems kaliniams 
amnestiją. Kalėjimai prigrūsti 
žmonių, jie kelia maištą, jų šei
mos ir draugai komunistams 
neduoda ramybės, todėl ir pa
skelbta amnestija.

Gierikas įsakė taip paruošti 
amnestijos įstatymą, kad apim
tų visus praeitais ir šiais me
tais suimtus lenkus, protesta
vusius dėl kylančių maisto kai
nų ir pasiryžusius ginti naujai 
sudarytą Darbininkų komitetą.

Amnestija nelies Antrojo Pa
saulinio karo metu bendradarbia
vusių lenkų su vokiečiais, žudi
kų ir prievartautojų.

Trys didieji lllinojuj
CHICAGO. — Associated 

Press ir trylika laikraščių pra
vedė sluoksnių atsiklausimą kas 
yra dešimt žymiausių žmonių, 
galinčių paveikti Illinojaus gy
ventojų didžiausią dalį. Nusta
tyta, kad atrinktųjų dešimties 
tdrpe Šiemet įtakingiausi yra 
Chicagos meras Bilandic, buvv- 
sis Illinois gubernatorius Ogil
vie ir dabartinis gubernatorius 
Thomson.

buvo tiktai vicepremjero, bet ti- 
_ , _ krumoje jis tvarkė visus vąlsty-

esančiamę Madrido priemiesty- reikalus, neš vėžiu sergan- 
je. Pranešama dar apie riaušes įjį neturėjo jėgų valstybės 
Kadizo iįr: Vaįadohzo kalėjimuo-:jj. partijos reikalams tvarkyti. - .

j Reikalai -šiek-tiek -pasikeitė, • 
kai mirė Mao Cetungas. Kinijos 
premjeru- buvo paskirtas Hua

_ . ' suėmęs 
įtakingą našlę ir kelis šimtus 
josios šalininkų. Vėliau tas pats 
Hua Kofengas. buvo paskirtas 
komunistų partijos pirmininku. 
Jis iki šio meto ėjo kelias at
sakingas valstybės pareigas, bet 
jis pats ir kiti suprato, jog vi
sa tai buvo tiktai • laikinai, kol 
bus išaiškintos ‘tendencijos pa
čioje komunistų partijoje.

Gen. Teng buvo paskirtas pir
mininkauti komisijai keturių 
gėngės darbams, ištirti. Jie ruo
šė perversmą dabartinei vyriau
sybei rituversti. Jie nenorėjo, 
kad Huą Kofengas būtų prem
jeru ir tvarkytų komunistų par
tijos reikalus. Jie ruošė perver
smą Hua'- Kofengui nuversti, bet 
Kinijos karo vadovybė laiku vi
sus suėmė ir perversmą likvida
vo. Dabar paaiškėjo, kad ta pa
ti keturių gengė, vadovaujama 
buvusios Mao Cetungo našlės, 
sudarė intrigas Tengui išvers
ti iš vicepremjero pareigų. Visa 
komisija paruošė partijos centro 
komitetui pranešimą apie tos ra
dikalios komunistų grupės planus 
valdyti ne tik partiją, bet ir visą 
kraštą.

Kinijos užsienio reikalų mi
nisterijos aukštas pareigūnas 
pareiškė, kad žinia apie grąži
nimą Teng Hsiapingo vyriausy- 
bėn yra labai džiuginanti, bet 
ji privalės būti komunistų par
tija.. centro komiteto patvirtin
ta. Reikia manyti, jog tad įvyks 
netolimoje ateityje. Plakatas sa
ko, kad Teng Hsiapingas suda
rys trijulę svarbiausiems vals
tybės reikalams spręsti. Į tri
julę įeina dabartinis komunis
tų partijos pirmininkas ir prem
jeras Hua Kofengas, krašto ap
saugos ministras gen. Yeh Chi- 
enying ir gen. Teng Hsiapingas.

se. Policija iš helikopterių mė-i 
tė dūmin es .bombas i riaušinin
kus, kurie reikalauja amnesti
jos ir Česnių- sąlygų kalėjimuo- ^enįs, sėkmingai

Nauja vyriausybė
ANKARA ■— Turfkijos'-pa^ 

skirtasis ministeris pirminin
kas Suleyman Demirel pranešė 
antradienį sudaręs naują minis- 
terių kabinetą iš dešiniųjų koali
cijos. Demirelio koalicijon įeina 
Teisingumo partija su 189 savo 
atstovais 450 narių parlamen
te, musulmonų Nacional., Išgel
bėjimo partija su 24 atstovais 
ir ultra dešiniųjų Nacional. Ak
cijos partija.

“ŠIUKŠLININKŲ” STREIKAS

DETROITAS. — Apygardos 
teismo teisėjas Theadore Bohn 
įsakė šiukšlių pašalinimo veži
kams ir metrų prižiūrėtojoms, 
dviejų savaičių bėgyje išėju
siems prieš miestą į streiką, tuč 
tuojau grįžti Į darbą, šiukšlių ir 
atmatų mieste tiek prisirinko, 
kad jau ant šaligatvių verčia. 
Teisėjas įsakė per septynias die
nas susilaikyti nuo bet kokių 
streikų ir tuojau pradėti dery
bas dėl kontrakto.

Hua Kuofengas
šiltas, drėgnas

Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:24



MIAMI, FLORIDA
Rojaus prieangyje dar gyvi
Karts nuo karto spaudoj pa

rašoma, kad bėgliai iš šiaurės 
miestų pradeda šiltu oru gėrė
tis. Taigi bėginėti nuo savų 
bažnyčių, kultūrinių centrų, lie
tuviškų sambūrių — renginių. 
Kai jau neišgirdom Dr. K. Pakš
to šauksmo — kurti Lietuvos 
antr nii’.kę, tai ir išsklidom pla
čiai ap'in’-: vi'” pasaulį. Ir 
vis dar Alind'im. daigi ir į šil
tesnes vieteles. Tačiau reikia 
atsiminti, k-ui šie sklindantieji 
neoegau atlaikyti visam laikui 
musų šiaurėj pastatytų nei baž
nyčių, nei kultūrinių įstaigų. Jų 
besipriešinimas neišvengiamam 
saulėlydžiui (per kokius 10-12 
metų) nebeišsprendžia šio opaus 
klausimo, jei jis nėra spren
džiamas naujosios kartos. (Ji 
pirmoji sklisti pajudėjo). Bet 
“Lietuviais esame mes gimę, 
..Jais turime ir būt”, kur tik 
beatsirastumėm.

Miami lietuviška veikla atgy
ja žiemos metu, kai šalčių pa
či rakinti šiauriečiai sugūžėją. 
Nuolatiniai gyventojai nuo anks
tyvo pavasario ūki rudens tik 
snūduriuoja. Tik protarpiais te- 
apsidairor kad koki nors atmin- 
tinesnė diena neliktų be pami
nėjimo.

besidarbuo

iškiliosios klubo

Gužauskieuc.
janėios klubo naudai per eilę me
tų, ypač pariedamos patarnauti 
svečiams pietų metu, buvo pa-Į 
gerbtos kaip 
motinos. Piot. Dr. A. Uaugmi- 
nas išsisakė apie motinos dide
lę reikšmę žmonijos gyvenime, 
istoriniais ir filologiniais duo
menimis besi remdamas.

M. Steikūnienė savo sukur
tą montažą atliko su S. Šeputie-' 
ne, O Juodikiene ir K. Kodatie- 
ne palydint pianu muz. D. Liaug- 
minienei. Minėjimą pravedė K. 
Kodatienė. ■ 1

Prieš’ motinos dienos minėji
mą — šeštadieni — Katalikių 
Moterų S-gą suorganizavo lie
tuviškas pamaldas, kurias atlai
kė mūsų pensin inkas kun. Dr. 
J. Razutis ir pasakė patrioti
niai turiningą pamokslą. Į pa
maldas susirinko nelauktai gau
sus būrys.

Sekmadieni Miami L. A. P. 
klubas savo salėj pravedė ir pati 
minėjimą. Dvi- motinos (klubo 
narės): V. Adomaitienė ir J.

Tilžės vaizdas iš Panemunės žiūrint

Birželio minėjimas 
Amerikos ir Lietuvos 
vadovaujant sol. A. 

kaitei ir muzikui P.

eilėraščiu, jai pačiai

Kitą sekmadienį trumpai su
sikaupus paminėta Romo Ka
lantos didvyriško ryžto penkių 
metų mirties sukaktis, aptariant 
jo gyvybės auką simboliu lais
vės IJetuvai siekiant.-

Baisiojo 
pradėtas 
himnais, 
Dambrau
Stevens. Tylos minute ir K. Ko- 
datienės 
skaitant, pianu palydint muzi
kei 1). Liaugminienei, pagerbti 
žuvusieji už tėvynę ir tautos 
kankiniai.

Klubo pirmininkas, 10 min. 
teužtrukusioj kalboj, prisiminė 
ryžtingą Uetuvos prisikėlimą ir 
22 metų laisvės gėrį. Nesigilin
damas Į 1910 metais birželio 15 
dieną įvykusia valstybinę katas
trofą, priminė ištisus metus tru
kusį tautos terorizavimą ir ga
lop žiauriuosius masinius trė- naujai pasireiškusią energija, 
mimus ebei žudymus. Tu bai
siųjų įvykių padariniai tebesi
tęsia ir dabar. Visa tauta už
daryta lyg didžiulėj koncentra
cijos stovykloj, o išeivija bebai- 

nestebėtina, kad iš senųjų atei
vių radosi nesuprantančių oku
pacijos tautai pragaištingumą, 
bet skaudu, kad bėgliai ir jų vai
kai baisiųjų Įvykių prasmėj ne- 
besusigaudo ir neapdairiais oku
panto talkininkais Įsitraukia.

' Baigta raginimu į išeivijos susi- < 
klausymą ir atbudimą.

Sol. A. Dambrauskaitė, su
— -------Į

stipriai padainavo ^eturias liau-sė 
dies dainas — nustebusių klau-; 
sytojų priimta su nepaprastu ; 
pritarimu ir dėkir^imu. Prie toj 
bus prisidėjusi ir ką tik Miami*?

granu apjakti ištekliais ir be- Beach apsigyveno^ ąjpzikė Da-Ji 'Ameriko3 201.netu sukaktis 
■ ............. - ir akom-^^fficną j yan_

pienei vadovaujant pagerbta 
gAmerikos7 vėliava;- Himną pagie- 
Bdojo. spL_ A,.t Dambrauskaitė 
gakomm' muz. Ja. Liaugminienei, 
(Klubo pirm. Įskėlė Amerikos di- 
idijį užsimojimą^- ne- fiik savo 
*^oifeti^Ū<?ijoję*/‘'Įsirašyti, bet ir 
lįąžuiį pasauį^jė^šk.^>tiir ginti 
pagrindines žmo^ds teises. Ry-

siplėšydama pasigirti kurių nors 
vizitu gausumu. Suminėta, kad 1 ponavo.

re vie
I

e Kvailys moka gyventi savo

1739 do. HatoUd ok, Chicago, HL 60608

Today, when its time to take

rint gerų norų, 
ma ši tą savam 
viešiems padėti, 
geros valios ir 
varžybų.

išėjusi iė spaudus-ir .galimą gauti >nygų rinkoje

AA1EK1KOS EIETOVlįJ POLITIKA , 
i>r, Kuziu Šidlausku, kilyga apie Amerikos lietuvių pašiau- a

,gas .daryti įtakos 4 -krašto politiką. ItRl psl. kaina $14)0. 

Knygos bus išsiųstus, jei *fl»50 čekis arba Money Orderis 
' . z bus pasiųstas tokiu-adresu;
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‘ Pitcher loved her husband. - Savings Plan at work, a little is set aside from ea A
So much so, that when he went into hy*U paycheck to buy Bonds. Regularly. ArnnmafTcaBv

Idfled by a British bullet.
Molly knew the time had come to take 

-stock in her country. So she picked up 
■ "where her husband left oft And when

į buy U.S. Savings Bonds.
When you join the Payroll

That way, you’re making a real investment 13 ■ 
your future. .And in Americas, too.

So buy United States Savings Bonds.

of 5 yean (4’1* the first year)- Loe, stoJen oc derroyet 
Brx^can" ' * 7 ’ proHded-WheF

Visas minėjimas buvo priim-, Miami klubo nariai ir svečiai nu- 
tas su dideliu pasitenkinimu, nes tarė, P. Leono paruoštu tekstų, 
tik vos pusvalandį teužtruko.

Tėvo dienok minėjimą paren
gė Moterų Socialinis klubas, va
dovaujant muz. P. Stevens. Pa
gerbtas iškiliuoju metų tė
vu Frank Sabelis. H. Ratkus 
paskaitė J. Ratkaus dienai skir
tą, prozajinia.is skambančią kū
rybą. Visi padainavo liaudies 

t dainų. Klubo nariai — vyrai 
pavaišinti nemokamai pietumis.

tL. -ją/:- ; •

pareikšti Prezidentui padėką ir 
skatinimus ištvermingai laiky
tis Belgrado konferencijoje. O 
taip pat kelti ir pavergtų tau
tų pagrindines teises — apsi
spręsti atsipalaiduoti nuo oku
pantų.

Sol. A. Dambrauskaitė, akomp. 
Į muzikei D. Liaugminienei vėl iš
kiliai padainavo keletą liaudies 

’ dainų.
Svečias iš Cleveland© inž. V. 

Paųtienius painformavo apie 
Bražinskams gresiantį pavojų 

— išsiuntimą į pav. LetuvąPer
skaitė, Lietuvių Krikščionių De
mokratų S-gos paruoštą tekstą, 
prašymą Prezidentui. Po pra
šymu .pasirašė virš .60. Inž. V. 
Pautieniųs ątvyko iš Palm Beach 
dar ir kitą dieną pasiimti papil
domai surinktų 25 parašų.

Taip, kad ir išsibarščius, tu
vis tiek gali- 
kraštui ar sa- 

Tik daugiau 
mažiau tuščių 

Petras Šilas
Mmo' Įrašymu, prez. J. Carteris 
ėinėži ,šį klausimą ne tik Bel
grade stipriai pabrėžti bet ir 
aiškiai nustatyti kaip tos teisės ■ 

r'f.yra pabojamos už geležinės už- pinigais, gudruoliai — kitų žmo- 
dahgos. Už šį i^rezidento ryžtą nių pinigais.

- . NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUV1ŠKĄJI PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo PamarĮ, senus |o 
gyventojus ir gamtų. l,2»0 lietuvišku vietovardžiy sąrašas. Knygos 
<aina S6.00, minkšti viršeliai. f

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

1739 So. flatted St_ Chicago, Ill. 60608

į I

Balys Pupalaigis

Kokių 1919-Į923 metais buvo valstybes 
tarnautojų . -

(Tęsiny*)

Kovo mėnesyje girinin. Naruševičius pranešė, kad 
jis iš tarnybos pasiliuosuoja. Apie balandžio pradžią at
vyko naujas girininkas Antanas Kovšinčius. Jis iš kar
to man nepatiko, nes šeimoje kalbėjo lenkiškai, atrodė 
perdaug išdidus, sakydavo, kad jo pavardė “Kowszy- 
niec”. Gal savaitei praslinkus, paprašiau mane iš tarny
bos atleisti ir, gavęs algą daugiau į darbą neatėjau, nes 
jaū buvau susitaręs su Žaslių glžk. meisteriu Rakevičiu- 
mi (gudas, lietuviškai nemokėjo) pas jį kantoristu tar
nauti. Čia pradėjau dirbti 1920m balandžio 14 d. ir dir
bau iki rugsėjo. Vėliau išvykau į Vilnių.

Neapsakomas buvo džiaugsmas kai 1920 metais at
gavome Vilnių. Ypatingai džiaugėsi tie, kurių 'sodybos 
buvo kelių ar keliolikos kilometrų atstumo nuo lenkų pa- 
siektos ribos. Tos nuotaikos neturiu gabumų aprašyti. 
Tai buvo kažkas šventa, didinga, kažkas amžina, nesup
rantamo; rodos, jau viskas atsiekta buvo, tik noras dirb 
ti — prisidėti bent krisleliu dideliuose valstybės tvirtini
mo darbuose.

Prieš tai, jau septyniolikametis berniokas, kalbinau 
vienmečius eiti į kariuomenę savanoriais, bet jie mane pa 
šiepė, kvailiu pavadino, šį mano norą kažkaip tėvas suži 
nojo. Kartą vakarieniaujant nei iš šio, nei iš to tarė: “Jei 
tu be mano žinios išeisi į kariuomenę, tai ir negrįžk na
mo”. Iš karto nesupratęs, kas čia pasidarė, tylėjau, ir tė
vas daugiau nieko nesakė.

Mokslą turėjau tęsti I-je, vėliau pavadintoje Vytau 
to Didžiojo, .gimnazijoje. Ne tiek tėvas, kiek kaimynai 
norėjo mane matyti kunigu, net mokslams . baigti pilną 
paramą žadėjo. Su lagaminu maisto ...produktų, drabu
žiais ir patalyne, tėvo išlydėtas, atsidūriau.Vilniaus ber
niukų bendrabutyje Subačiaus g-vė 24. Galvojau,- Leo
nardas Peseckas jau iš Aukštadvario progimnazijos iš
ėjo savanoriu į kariuomenę; mand ftuvęs mokytojas, kį(e* 
rįkas Vaclovas Kundrotas, metė dvasinę isemiparjją.ir . . 
tarnauja Paštų valdyboje; geras •pažįstamasYLmos klasės- - 
mokinys Valavičius, išėjo į karo’ mio^klą^’tndkytdjžs ‘į- 
Antanas Majustaip pat kariuomen'ėje,;^;:kodęla|T|imu 
būtį kunigas, kai kalbama, jog jdąba^:y^i^į
nigai reikalingi, bet ir įvairiems? kitiems daribanwižmūfiėš?riA 
Ryžausi ir parašiau Vilniaus. •
šymą tarnybai gauta,., ' jiujtanhjy!

Prašymas .pateko; Vilniaus apskr. .pdici^j&jvadul 
nūi Legeckiųį^slįs .pąsišąų .kęs piąnft

rėme, kad vyksiu į Jašulius, o vėfiarf;įš jhŽiięf galinsiąs 4 
Vilnių. Į tarnybą priėmė nuo spąliol dienos-ir^paskyrė 
raštininku, bet Į Jašūnus- galėjauįkęrąs/dienas 
pavėlavęs. .. . . ..• .

Bene spalio 4 d. traukiniu išvykauį Jašūnus. Išlipęs 
iš traukinio, užėjau į stotį. t^fies .)d^niifltas\. klausėsi 

viai ryšininkai. Nuo-stoties iki miestelio'apie 4-5 kilomet 
rai. Stotyje palikęs daiktus, pėscąs nuėjau ą miestelį. Tai 
jau, greičiau, kaimas negu miestelis. Radau šlubą, rusiš
kai ir lenkiškai kalbantį, buvusį caro armijos -karininką, 
nuovados viršininko pareigose, raštvedį ir kelis milici
ninkus. Lietuviškai nė vienas nemokėjo, norą ir Lietuvos 
milicijos uniformose buvo. Nuovados viršininkas davė 
pastoti iš stoties daiktams parsivežti. Privačiai -apsigyven 
ti nebuvo kur, tad nuov. viršininkas ir raštvedys gyve
no prie raštinės, ir mane čia apgyvendino.

(Bus daugiau)
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RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
NtovIlMM* •»Ilma favff puikiu knypu, kurio* mouoJ bot kokia 

temti WM» ar lantyna.
.?.'. AkkaanMraa PahateHkta, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunu dienu

' 1 ttatatnhaal Ir JvyHą bei rietą aprašymAl. skaitomi kaip ro- 
, pasu. 367 pat Kaina 36. . _. . .

A. Pafartūakta, METAI PRAEITYJE. Netolimu Jvyklą prisimini- 
” lt *kflto Įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje įpraŽymaL susklrs- 

■>' tyti j 13 daliu. 296 paL. kaina ES. .
B*. Katra Grtolua. ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas. Gra- 

ftata virteBala. 336 paL Kaina M00. Minkštais virk 35.06
Pet*. VkeL Elrffika, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO

RIJA, I daBa. 208 pat. įrišta — E3.00. minkštais rir- 
Htfi — 3300; II dalia 228 psL JriMa — S3,00. minki-

Ptoe^io ’riS! — TwnH»v*H,“METUVlikASIS-PAMARYS.

. Pakale** tr TjibgnvrHi, apskrity* ra įdomiais apvalymais, ilin- 
stndjomia Ir dokumentacija. 336 psl.. kaina 36.

RaeWna*. TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
Lįž-, perti tam; buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

jMtoa NarOnA, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima J 
rro p«l---------------------- --------------

IL Redall*. POVILAS MILERIS.. biografijos bruožai 23S

M. ŠILEIKIS Prof. Adomo Varno portretas

$2.00

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St

Thursday, July 22, 1977NAUJIENOS, CHICAGO 3, ILL,

riiii.) ; 
ulieiiL 
aidim*

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

ulienį) 
puik. 

'■ kari, 
ne dr. 

r'.urašv-

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

gjį Pas mus taupomi jūsų pinigai at- 
? J lieka didelius darbus. Pirma, jie pa- 
Ijdeda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
5x'i užsimojimus. Antra, jie padeda su
skurti geresnę apylinkės bendruomenę 
^?ir parūpina fondus namams įsigyti.

Tarptautiniame Institute 
Įruošti du langai

Tautybių . salėje Įruošti. du

d Taupykite dabar.
J J

\į Santaupos, padėtos prieš 10 mėne- 
4 šio dieną, neša nuošimčius nuo mė- 
J nėšio pirmos dienos.
J Išduodami Certifikatai, kurie ne> 
’< ša iki -

AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapiu agronomo A šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi . ' . 'M-asgygf

niai Onąi 'šądeikienei Įteikė lėkš
tę su dugneįdegintu Vytimi, o 
.■česiiiiSądejkąf knygą: Lietu- 
yos:suk2nnas l862—1864 m. Dr, 
Kbato Jųrgėlos, ir kitiems po ma- 
zfisne , dovanėlę. . i i '

/ išvąfiąyime; ?buvo ir kitų pa- 
Įvairinimų: ^laimėjimo stalas, 
kuriam dovanas paaukojo Diana

Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centro veikla

St. Butkaus kp. kultūrinė 
popietė — gegužinė

Š. m. liepos mėm 24 d. St.

•> -Dn' JRėcąa 1. Konilw, HISTORY OF LITHUANIA Lietuvos istorijo* 
MBtrtoka Roo pat Rnųju amžių Iki pokario metu. Vidutinio formato. 142 
peL, kamuoja SE.OO.

Oir. JeėaM K' Konėlue, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy-

1. Eugenijaus Kriaūčeliūno 
1000 dolerių premija skiria 
ma lietuviui jaunuoliui,.-ge 
riausiai pasireiškusiam -raštais

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:♦ -
1. Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psL, minkšti viršeliai__________SS 00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

’ minkšti viršeliai ___________________________ -__________ $1.50
3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296-psl., minkšti viršeliai_______________
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

166 psL, minkšti viršeliai _______________

lydovu, šautuvus užsikabinę ant 
peties, atėjo Į to miestelio P. Z. 
ūkininko kiemą, pas kurį aš gy
venau ir pareikalavo vežimą pa
keisti. P. Z. kiek pasiginčijęs 
vežimą' atidavė. Jei nebūtų ati
davęs, kažin kaip būtų pasibai
gusi ta istorija.

Buvo atsitikimų, kur tokiems 
karavanams iš miškų pastoda
vo kelią, manau, kad užpultieji 
gynėsi. Dėl ko bėgo, neva tie, 
vokiečių kilmės lietuviai? Ko 
traukėmės iš tėvynės, sutikda
mi visokių pavojų ir jei būtu
mėm buvę užpulti, be abejo, vi
sokiomis priemonėmis gintumė- 
mės. Kam mes bėgome, juk ga
lėjome rizikuoti ir pasilikti Lie
tuvoje, o vėliau (savo noru) per
sikelti gyventi į tolimą Sibirą. 
Tai kuriem galam viešai jų el
gesį laikyti nepateisinamu?

Jei jau lietuvis lietuviui nega
li padėti, tai geriau jau nieko 
ir nesakyti. • Tegul teismai jų 
nusižengimą aptaria ir nusta
to nusižengimą, o ne mes lietu
viai.

Baigdamas noriu pareikšti, 
kad mano asmeniška nuomonė 
Bražinskams pagalbos ranką 
tiesti reikia. Klaidas darome ir 
mes.

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles.

lole užauginti kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali faiygelę įsigyti 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiusime.
siusti tokiu adresu:

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorįuį,
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:

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

mu, u
būriui, • tautinių 
jaunimo chorui, 
liui), geriausiai 
šiam lietuvius i 
nerių mel

£ Liepos 10 dieną buvo nepa
prastai graži, nei per šiitą nei 

šalta Onos ir česio šadei- 
sęiiyboje. Susirinko per šim-

■taę Balfp narių ir prijaučiančių, i 
JšYąŽiavjme dalyvavo ir centro 
valdybos pirmininkė Marija Ru- 
Jdiėhė su vyru Antanu. Po pasi-: 
vaišinimo cepelinais, balandė
liais, kąldūriais ir kitais skanu- 
mynais bei šaltais gėrimais, pa
sidalinus asmeniniais pokalbiais 
įu mi^ąis svečiais ponais Ru- 
jįžiajs apie 3 yąj. po pietų, De
troito Ralfo 76 skyriaus valdy- 
Afcos pirmininkė. Rožė Ražaus- 
kienė perstatė, centro valdybos 
pirm. -Rudienę,' pabrėždama jos 
nuopelnus Balfui ir pavergtai 
mūsų ■ tautai. Po trumpų savo 

^Žodžių;-pakvietė ponią M- Ru
dienę tafti žodį iš. Ralfo veiklos. 
Pirniaišiaiš savo žodžiais pasvei- 
imo Balto 76 .skyriaus valdybos 
-barius;; beėjusį ir prijaučian- 
;riuš. pirmiausia pasidžiaugė 
'skyriaus yėikla. Pareiškė, kad 
Badais šmb ■paeiti labai gerai sto- 
vi, ąu^ų sitrepkąma vis daugiau, 

. Balfąs.-.nemažėja, bet didėja, 
jšęlpiainį tiktai. reikalingiausie- 
7i paramos.: Baltas daug pagel- : 
;bėjo.'6e tik pinigais, bet ir veiks
mais 'Algirdui ir Pranui Bra- 
zinskams ir daugel kitiems pa
tekusiems akurde ar nelaimėje. 
Kvietė bal^nirikue Temti: Bal- 
įą pagal išgalę ir toliau. Ponai ’ 
M. ir Ai Rudžiai apdovanojo De- ' 
troito Balto valdybos narius už 1

Dr. Leono ir Irenos Kriau- 
čeliūnų šeima savo mirusiam 
sūnui ir broliui prisiminti stei 
gia kasmetinę

EUGENIJAUS
KRIAŪČELIŪNO PREMIJĄ

Premijai skirti sąlygos yra 
tokios: .?

M ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
IN0Št QALMU GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 
^4UU0t^N<S VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^

MINTYS IR DARBAI; 259 psL, liSHanfius 1905 
JabĮuntido ir Totoraičio jaunas dienas ir ^usi-

Butkaus kuopos tradicinė ge
gužinė su kultūros programa, 
pietumis'ir turtingų dovanų pa
skirstymu. Kultūrinę programą 
išpildyti paprašyti kuopos šau
liai : rašytojas Balys Gražulis 
ir istorikas Jonas Švoba, Solis
tė Danutė Petronienė pasirūpins 
menine programa, Sesės šaulės 
pietumis, o dovanų paskirstymu 
broliai šauliai. Dovanos -r- kny
gos ir lietuviški dirbiniai, šau
liai, šaulės ir Detroito visuo
menė maloniai kviečiama atsi- 

i lankyti.
Vieta Manchesterio apylinkė

je V. ir A. Vasiulių vasarvietėje.
Dalyvavo šaulių suvažiavime
kaulių kultūrinėje savaitės 

suvažiavime Union Pier iš švy
turį ečių dalyvavo: kuopos pir-. 
mininkas Alfas Šukys, moterų 
vadovė Angelė Šukienė, Vincas 
Rinkevičius, Albinas. Gesius, An
tanas Vaitėnas, Ada Teličėnienė, 
Irena Teličėnaitė, Petras Jucius, 
Stefa Paulikienė, Bronė ir An
tanas .Sukauskai.. Iš St. But
kaus kp.: Vincas Tamošiūnas, 
Kazys Sragauskas, Lidija Min- 
gėlienė, Marijonas ir Niolė Snap- f 
ščiai su dukrelėmis Rūta ir Vy-

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais. Tei. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juens D«up«r»«. ŽEMES ŪKIO IVIET1MAS. Studija. Siela- 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lią: žemės ūkio švietimo problemos ūkininką krašte. II dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. - - . . <

Autorius savo žodyje rašo: "Jei liūdnas beturiu tauto* likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo Ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusią ir suklestėjusiu Lietuvos politlnlą. ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimą, šiandieną, drąsiai galima sakyti, betariu 
tauta galėtą didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms".

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti Uetavią tautos, dauguma (88.12^) buvo ūkininkai ir po pa
sauli Išblaškytą Uetavią absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininką vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abao- 
liučial Uetavią daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile uetavoa 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai".

Knygos 300 puslapiu su daug ralsdebą Ir lentebą, kaina tik tS.OtL 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi siuXl tokln adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 80508 

Gavę pinigus, tuojau knygą pasfąafM,

Jangai parodai. Lange Įstatytas (lietu 
nežmogis, aprengtas tautiniais ba), 
rūbais ir kiti lietuviško meno 
dirbiniai. Paroda tęsis tris mė
nesius.

j W KNYGOS ANGLŲ KALBA
ti AeMntaaa, A KIES IN THE DARK. Pikantišką ir intymiu nuotykiu 
Įyutab paimti B gyvenimo. Lengvu stilius, gyva kalba, gražiai išleista

Černytė— poeto Maironio re- 
liafinį paveikslą, Irena Lauri
navičienė aukojo savo darbo di

rvonėlį; Elzbieta Paurazienė ska
naus gėrimėlio, Pranė Balan- 

i dienė tortą. Laimingieji: E, 
I Čiunkienė, S. Drižienė, M. Klim- 
kaitis ir St. Lungys. Pasidar
bavo ir maistą paaukojo: O. ir 

; Č. Šadeikai, J. Laurus, A. "Jony- 
nienė, L. Šu'cienė, E. Paurazie
nė, J. ir S. Bartkai, K. Ražaus- 
kas, V. Staškus ir kiti.

Išvažiavimo rengėjai — Balfo 
76 sk. valdyba. . *

Gelbėti ar negelbėti
Balfo centro pirmininkė Ma

rija Rud’enė liepos 10 d. lankė
si Detroite Balfo 76 sk. išvažia
vime. Ji savo pranešime apie 
Balfo veiklą prisiminė ir bėdo
je patekusius Bražinskus, Išva
žiavime- susirinkusiems ji pa
aiškino, kad A. ir P. Bražinskai 
patys bando savo reikalus tvar 
kyti ir pagadino reikalą tiems, 
kurie jiems gelbsti.

Daug rašo ir komęntuoja apie 
Bražinskus akiratininkai. Tarp 
kitko rašo ir komentuoja Vik
toras Nakas. Nors ir kilniau
siais idealais motyvuoti, Bra

žinskų pasirinkti metodai savo 
tikslui pasiekti buvo netinkami.

Kaip ten buvo, sunku mums 
nuspręsti nusižengimą z ar -ne
kaltumą. Iš praktiško patyri
mo galiu drąsiai sakyti, kad 
daugelį iš mūsų, kurie traukėmės 
iš savo tėvynės 1944 metais bė
gome per kaimus ir miškus, ap
siginti save, turėjome rankoje, 
kad ir paprasčiausią kietą laz
dą'ar kirvį, ir jei kas būtų mums 
pastojęs kelią, ar, nebūtumėm 
pasipriešinę. Prisimenu kaip 
šiandien, kada pirmieji lietu
viai, neva vokiečių kilmės, pir
mieji, traukėsi iš Lietuvos.

Vienai grupei keliaujant ark
lių traukiamais vežimais Šiau
lėnų miestelyje vežimas sugriu
vo. Tos grupės vadovas su pa-

ų. anglų ar kita kai 
Vunizaciniu vadovavi 
jaunimo vienetui (sam 

šokių grupei, 
sporto bure- 

reprezeniavu- 
Lietuvą vic

in'gyje;

2. Premijai gauti asmenis 
ar vienetus raštu pasiūlo jau 
nimo organizacijų vadovybes, 
jaunimo trr inZ?s, vyresniųjų or
ganizacijos ar paskiri asmenys 
iki kiekvit jieriu metų gruo
džio 3f <1. (pašto antspaudas),

3. Premijuotino asmens ar i 
jaunimo vii meto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komisi- Į 
ją, kurion po vieną atstovą skiĮ 
ria Pasaulio Lietuvių Bend-l 
ruomenės jaunimo reikalams! 
vadovas, Pasaulio Lietuvių Jau! 
nimo sąjungos valdyba ir šiau
rės Amerikos Lietuvių Jau
nimo sąjunga, o du atstovus 
paskiria Kriaučeliūnų šeima

4. Jury komisija, aptarusi as- Į 
mens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų dau
guma iki sekančių metų vasario 
15 d. ir susitaria su Kriaučeliū
nų šeima dėl premijos įteikimo 
laiko ir pobūdžio.

‘ 5. Premijai asmenys ar vie
netai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo mo
tyvus, ir siunčiami:

Eugenijaus Kriaūčeliūno pre
mijos komisijai. 12500 Pawnee 
Rd., Palos Park, HL 60464.

Patikslinimas
‘Naujienų” 165 nuniervjc Iii 

ptisinnje Lietuvos šaulių Są
jungos Tremtyje Kultūrinės 

aprašyme per klaidą 
Mi.ii daios ir p ak-islas
\ienas svarbus paskaitininkas.

Dr. K. Pautieniaus Įdomi sa- 
rrilarine tema paskaita buvo 
pirmadieni, liepos 4 tiieną, 9 
vai. rvto.

Liepos mėn. 14 d. Dloko val
dyba turėjo svarbų ir darbingą 
posėdį. Posėdis Įvyko šv. Anta
nu parapijos patalpose. Buvo ap
tarta visų metų veiklos darbai. 
Aptarta bet ateinančių metų Va
sario 16-sios darbai. Artimiau
sias ir nemažas darbas tai Cap-1 
tive Nations festivalis rugpiū-} 
Čio 26-28 d., kur dalyvaus kar

tu ir lietuviai. Plačiau apie 
festivalį sekančią savaitę. Fes
tivalis vyks Detroito vidurmies- 
tyje. prie Michigan Ave. ir tre
čios gatvės. A. Bukauskas

už 31,25. Jelrtu 
atsdąsti 31.50 čeki

Pinigus prašome

I V E RS<
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PANEVĖŽYS, LIETUVOJE

NAUJIENŲ raštinė atdara išskyrai aekmadieniua, no«

Persitvarkymai Kinijoje
Trečiadienio rytą atėjusieji pirmieji pranešimai iš 

Pekino sakė, kad buvęs premjeras Teng Hsiaoping par
tijos centro komiteto buvo rehabilituotas ir vėl sugrąžin
tas i Kinijos vyriausybę. Šis Įvykis turi tarptautinės reik 
šmės, nes jis rodo, kuria kryptimi eis dabartinė Kinija. 
Vėliau atėj’usieji pranešimai sako, kad ryte pakabintieji 
du dideli pranešimai buvo nuimti, bet jų vietoje pakabin 
tas trečias, kalbąs apie Tengo visišką ■ rehabilitaciją ir 
priėmimą i vyriausybės svarbiausius nutarimus- daran
čią grupę.

Šie Įvykiai yra visiems svarbūs, nes gen. Teng Hsia- 
opingdu kartu buvo atleistas iš svarbių pareigų, bet ne
nušautas, dabar jau trečią kartą grįžta Į vyriausybę. 
Toks dalykas galėjo Įvykti tiktai komunistinėje Kinijoje. 
Nežinome nei vieno ruso bolševiko, kuris netekęs val
džios pasitikėjimo būtų vėl gražintas Į aukštas pareigas. 
Lietuvoje komunistai buvo suniekinę Pijų Glavecką, bet 
kai lietuvių tarpe nebuvo nei vieno gimnaziją baigusio 
komunisto, tai vėl priėmė Glaveckai partiją ir liepė jam 
tvarkyti valstybės ūkio planą. JĮ visą laiką sekė rusai, o 
karo pradžioje jis buvo suimtas, vežamas-^Rusiją ir neto 
Ii Ukmergės sušaudytas.

Tuo tarpu gen. Teng, pasitikėjimo niekęs 1967 me^ 
tais, kai prasidėjo vadinama “kultūrinė revoliucija”, ne
teko savo pareigų ne tik kariuomenėje, bet-ir valstybėje. 
Jis buvo priešingas žiauriems metodams kraštui valdyti, 
o dar labiau jam nepatiko prievarta ekonominiems per
tvarkymams. Jis labai aštriai kritikavo /kultūrinės re
voliucijos” šalininkus, nes buvo giliausiai įsitikinęs, kad 
ta “revoliucija” dar labiau išardys Kinijos ūkį ir sukels 
dar didesni badą. “Kultūrinės revoliucijos” šalininkai va 
dino gen. Teng kapitalistu, Įsibrovusiu į kamunistų ei
les, ir kenkiančiu vykdyti pačius svarbiausius komunis* 
tinius planus. Gen. Teng turi gerą atminti, aštrų liežuvį 
ir keliais žodžiais niekais paversdavo ‘Tcultūrinės i evo
liucijos” ant smėlio statomus namelius. ‘Kultūrinės le- 
voliucijos” šalininkai ji kartais pavadindavo Kinijos 
Chruščiovu, norėjusiu Į komunistinę sistemą Įvesti kapi
talistinius gamybos metodus. __

1973 metais, kai tuometinis premjeras Čiu Enlajus 
pradėjo negaluoti, jis pasikvietė gen. Teng i aktyvią tar
nybą, davė jam 6.000 karių ir įsakė suvaldyti Wųpei pro
vincijoje pradėjusius siausti banditus, plėšikus ir centri
nės valdžios neklausančius komunistus; Gen. Teng nuvy
ko į sostinę, apsupo maištaujančius prtemiesčuos, suva
rė visus gyventojus ir išdėstė jiems sayo planus. Jis aiš
kiai pasakė, kad nebus jokio pasigailėjimo, jeigu neklau
žados neklausys kariuomenės Įsakymo. Jam teko sušau
dyti viešoje aikštėje porą neramuolių, bet Jis labai leng
vai apramino visą provinciją, be didesnių ekscesų. Jam ir 
vyriausybei buvo dėkingi ne tik žymesni partijos nariai, 
bet ir paprasti gyventojai.

Premjeras Čiu Enlajus tiek buvo patenkintas gen. 
Teng misija, kad jis tais pačiais metais pasikvietė gen. 
Teng į vyriausybę ir padarė ji vicepremjeru. Gen. Teng 
noriai priėmė kiniečių kariuomenės vadovybę, nes jis bu 
vo pavyzdingas karys. Vėliau paaiškėjo, kad jis buvo 
skaitantis ir galvojantis karys. Jis atidžiai sekė kariuo
menėje ir partijoje kylančias įvairias tendencijas ir kiek 
vienos grupės tikslus bei siekimus. Premjero čiu stiprė
janti liga ir kasdien kylantieji įvairūs valstybės reika
lai įvėlė gen. Teng Į naujus ir komplikuotus dalykus. 
Problemų jis nebijojo, jas sprendė praktiškai ir patarė 
užmiršti nepasiekiamus planus, bet. žiūrėti, kad būtų 
daugiau pagaminta, kad prekės būtų 'geresnės ir kad vi
siems būtų lengviau gyventi. Netrukus gen. Teng .tapo 
kiniečių kariuomenės štabo viršininku, valstybės karo 
komisijos vicepirmininku ir kitų svarbių įstaigų admi
nistratorium. Į:

Praeitų metų balandžio mėnesi jis, jf vėl neteko par
tijos vadovybės pasitikėjimo. Jis manėį, kad partijos va
dovybė paskirs jį krašto premjeru. Jis; tas pareigas ėjo 
nuo 1973 metų. Oficialiai premjeru buvo Čiu Enlajus, 
bet visi žinojo, kad krašto reikalus tvarkė gen. Teng. Jis 
buvo apkaltintas noru tapti premjerų be partijos nuta
rimo. Jis norėjo primesti partijai sava valią, todėl pats 
Mac Cetungas atleido jį nuo vicepremjero ir kariuome
nės štabo viršininko pareigų. Be to, jam: įsakė būti namų 
arešte ir nebandyti užmegsti bet kbknŽŠT ryšius su karo 
vadais ar Įtakingesniais partijos, pareigūnais. Buvo pa
siūlyta išmesti ji iš partijos, bet pats. Mao šį pasiūlymą 
atmetė, nes žinojo, kad pilietinių kovų metu jis buvo ge
ras ir ištikimas karys. Premjeru buVo paskirtasHua Ku- 
ofengas. •'? '

Mirus Mao Cetungui, tie patys kultūrininkai” ry
žosi nuversti Hua Kuofengą ir pagrobti Kinijos vyriau
sybę, bet Kinijos kariai, pajutę ruošiamą perversmą, ry
žosi suimti pačius svarbiausius kultūriiunkus”, nespė
jusius to perversmo Įvykdyti. Gen. Teng būva pakvies
tas Į štabą, kad padėtų likviduoti sukilėlius-. ,Jani buvo pa 
vesta ištirti nekinietišką “kultūrininkų” veiklą, o dabar 
jis tapo rehabilituotas antrą kartą. Atrodo; kad jam rei 
kalingas dar viso centro komiteto patvirtinimas.

Gen Teng yra labai gerai informuotas' ąpiė Sovietų 
Sąjungos tikslus. Jis žino, kad rusai yra sutraukę galin
gas karo jėgas' Į Kinijos pasienį. Jam aišKu, kad dabarti
niai sovietų valdovai panaudos bet kurią progą Įsiverži
mui į Kiniją. Jam aišku, kad kovos prieš Sovietų karius 
bus sunkios, betjam atrodo, kad kito kelio nėra, kaip gin 
tis. Jis komunistams patarė- ne tik mokytis darbo meto
dų iš amerikiečių, bet jis pataria užmegsti glaudesnius 
ryšiūš StL Amerika. Jam aišku, kad karo mėtų Kinijai 
Amerika bus labiau reikalinga, negu bet kuri kita vals- rodo, kad Tengo grįžimui priešinosi Hua Kuofengas.

PETRAS MATEKŪNAS

OLD WESBURY GARDENS
(Tęsinys)

Nepaprastą grožį šioje vieto- augusi vijokliniais krūmais, 
je rūmams suteikia didelė gra
žiai išplanuota terasa, kuri su
sideda iš dviejų pievelių, kurias 
perskiria takas, einąs į pietus 
nuo Raudonosios Šokių salės du
rų. Iš abiejų šio tako šonų stovi 
ant neaukštų pedestalų su mo
teriškais veidais sfinksai, ku
rių veidai atsukti į pietus. Ta
kas baigiasi aikštele, iš-kurios į 
abi puses — rytus ir vakarus —
eina platūs laiptai į didelę pie- tarnautojų mašinos, 
vą, vadinama Great South Lawn.

Iš šiaurės pusės rūmai tokio 
įspūdžio, kaip iš pietų pusės, ne
sudaro. Prie fasadinių durų, ku
rios .yra šiaurinėje rūmų pu
sėje, yra vidutinio dydžio, skal- 
dėtais smulkiais akmenėliais iš 
pilta, aikštelė, aptverta žema 
mūrine tvorele su dviem įvažia
vimo varteliais. Jos vakarinė
je dalyje yra pievelė, d rytinė
je — statomos administracijos

vi didelė stiklinė dėžė, kurioje 
laikomas baltos spalvos tigro iš
kamša, kurį John S. Phipps nu
šovė Indijoje.

Virš laiptų yra -iš ąžuolo iš- 
įpiaustyta pertvara, kuri eina nuo 
vienos sienos prie kitos, prilai
koma kolonų. Laiptai iškloti 
melsvos spalvos kilimu. Salėje 
prie/ sienos stovi didelis baltos 
spalvos marmurinis židinys, pa
darytas pagal skulptoriaus Fran
cis Dar\vent Wood projektą..

Salėje yra įvairių baldų iš 17 
ir 18 šimtm. Vyrauja Thomo 
Chippehdalio stiliaus baldai.-Vi
sus baldus aprašyti neįmanoma..

as

Rūmai, Įvažiavus į parko rį- 
Tarp sfinksų ir laiptų terasą bas, matomi?-iš toli. Iš rytų pu- 
dar supa kitas tokio pat pločio sės prie rūmų;prieina natūralūs 
takas, kuris prasideda vakarinė- miškas,- o is vakaru ir pietų — 
je dalyje ir, perkirtęs jau ap- parkas-. ? V. ■ 
rašytą taką, baigiasi rytinėje. Rūmų kambariai dideli jnaufcr 
jos dalyje. Rūmus ir terasą šti. Jų apstatymas paiiktaš toks, 
dar puošia vienodo stiliaus tvo- kaip paliko buvę savininkai John 
relės, ant kurių stulpelių pasta-1 ir Margarta Grace Phipps, 
tytos cementinės vazos su gėlė- Virš fasadinių durų, įeinant 
mis, pasipuošusiomis ružavos-į rūmus,-užrašyta toks .lotyhų 
spalvos žiedais. Take, kuris su- ‘ kalba sakinys: “Pax Introenti- 
pa terasą, yra įlinkimai ir.Įupsę j b.uš-.T-^Ęąluš^F^eųntibųs’’. Įet- 
įrengti sųolęĮiąį.?„. t nedidelį prieangį,

• Terasa nuo Great South Lawn 1 o iš ten į salęį apstatytą nfeniš-: 
pievos yra pakilusį apie 15 pėdų. kkais rankų darbgr .baldais. v; Ji|j 
Jos sienoje yra nišelės, kuriose sienbš apmuštos ąžuolo Įente- 
pastatytos mateliniąi žmonių lėmis ir . nudažytos7 tamsia spal- 
biustai, o jos viduryje, arkos iš-‘va, o lubos ornamentuotos ir nu-^ 
vaizdos nišoje, ant aukšto pe-.dažytos šviesiai mėlyna:spalva* 
destalo stovi metalinė žmogaus)Vaizdai, žiūrint į jas, nepapras- 
statula. Iš abiejų -arkos pusių!tas; nes atrodo lyg tai.būtu dah- 
prie sienos pasodinti keturi de-fgus ir jame plaukioją balti de- 
doratyviniai (krūmai: aukštes-!besėliai. v 
ni prie arkos, o žemesni prie’ Viduryje lubų pakabintas 
laiptelių sienos. Prie žemesnių kanteliabras.' Kairėje pusėje,, 
dekoratyviniii krūmų stovi po įėjus iš lauko, yra ąžuoliniai laip- 
cementinį suolą. Terasos šie- tai į antrą aukšta. Prie laiptų 
na pastatyta iš tokių pat plytų, stovi gražios marmurinės kolo- 
kaip ir rūmų-. Vietomis.ji ap- nos. Kairėje laiptų pusėje sto-

tybė. Formozos klausimas jam atrodo antraeilis,'neturįs 
kliudyti geriems santykiams su Amerika. Be to, Ameri
ka aiškiai pasakė, kad ji Formozos nesirengia grobti. At

ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVIČIUS

Naujas vasarnamis
(Tęsinys)

mokyti, jums geriau žinoma. O tiktai štai Jeresniove 
i VoronovaS, turtingas kaimietis, reiškia, pažadėjo pas- 
itatyti mokyklą, taip pat kalbėjo — aš jums ir aš jums, 
■ ir pastatė tiktai rentinį na ir atsisakė, o kaimiečius vė— 
jliau privertė stogą dengti ir baigti, tūkstantis rublių 
nuėjo. Voronovui tatai nieko, jis tiktai barzdą glosto, 
kaimietėliarris tatai, tarsi skriauda.

į — Tai buvo varnas, o dabar kovas užlėkė, — paša-Į 
kė Kozovas ir mirktelėjo.

Pasigirdo juokas.
— Nereikia mums mokyklos, — pratarė Volodjka 

niūrai. — Mūsų; vaikai eina j Pe-tįovskinę ir tegu. Ne
norim.

Etena IvaUOvna kažkaip staiga pabūgo. Ji nub-

Elena Ivanovna žiūrėjo į plačią, ramią upę, apie 
kažką galvojo, ir ašaros tekėjo jos skruostais. Ir Ro-j 
dioną šios ašaros sugraudino, jisai pats vos nepravir-

būt, Įdomiausias bits stalas, .sto
vįs netoli'židinio. Jo kojos yfk 
“S” raidęs pavidalo. Ant jo ;viis 
šaus yra' .ū^^
ri parėeliaho lenta; Is ristf jpįu-

Antras įdomus baldas -- ra
šomasis state.' -Jis padarytas 
iš ’riešutinio medžio ir inkrus
tuotas jūros žolių pavadžiais. 
Ant to stalo, kaip, sakoma vie
noje legendoje, Grpmyęllis pasi
rašė ihirti’ės sptendimą Karoliui 
f. Kėdės, štorinčios abipus židi
nio, yra- Šti aukštomis nugaros

niel Marot'stilių.^’Tafip pat fdfe- 
niuš ir veidrodis,-p&ferytas 17 
šimtm. pabaigoj e, Londone.' Jo 
fėmai inkrustuok. Pakabintas 
prie sienos viri ma&^an’ib kor
tų staliuko. Sienos papuoštos pa
veikslais. Trys iš jų nupaišyti 
anglų dail. George Morlando, o 
kiti du amerikono P. Weber ir 
italo Agnolo di Cosimo Ailcri, 
gyvenusio 16 šimtm. - t

(Bus datkghfti) |
~ i

FIGHT HEAPT DISEASE

GIVE HEART FUND

— Ir upė patinka, ir viskas, ir medžiai... tęsė 
Elena Ivanovna. — Aš galėčiau čia pragyventi visą 
gyvenimą, ir man rodos, čia as pasveikčiau ir ras
čiau savo vieta. Aš noriu, aistringai noriu jums padė
ti, būti jums naudinga, artima. Aš žinau jūsų trūku
mus, o ko nežinau, jaučiu, įspėju širdimi. Aš ligota, 
silpna, ir man, gal būt. jau neįmanoma keisti, savb 
gyvenimą, kaip aš norėčiau. Bet aš turiu vaikų, aš pa-j 
sistengsiu išauklėti juos taip, kad jie priprastų prie
jūsų, pamiltų jus. Aš jiems nuolatos įtaigosiu, kad jų lanko, sumenkėja visa susigūžė, tarsi kažkuo gramb- 
gyvenimas priklauso ne jiems patiems, o jums. Tiktai 
prašau jus, įtikinėju, maldauju, pasitikėkite mumis 
gyvenkite su mumis draugingai. Mano vyras geras, 
malonus žmogus. Nejaudihkite. neerzinkite jo. Jis jaut 
rus dėl visokių smulkmenų, o vakar, pavyzdžiui, jū
sų kaimenė buvo darže, ir kažkuris iš jūsų sulaužė 
užtvarą prie pasėlio, ir toks elgesys su mumis nuveda 
mano vyrą į neviltį. Prašau jus, — lęsė ji maldaujam! 
čiu balsu ir sudėjo rankas ant krūtinės, — prašau, el-Į 
gitės su mumis, kaip geri kaimynai, gyvenkime taiko
je. Pasakyta gi, bloga taik i gilesnė už gerą barnį, ir 
nepirk dvaro, o pirk kaimyną. Kartoju, mano vyras 
geras žmogus, malonus, jeigu viskas bus laimingu, tai 
r —r nažadam jums, padarysim viską, kas mūsų jė-<

<»mis .. . omą; mes pataisysim kelius, pastatysim 
jūsų v^rfc^ftts \okykla. Pažadu jums.

’ -ji- Tu nieko... — murmėjo jis. — Pakentėk metelių 
dvejetą. Ir mokyklą galima, ir kelius galima, o tiktai 
ne iš karto... Jei nori, sakysim pavyzdžiui, ant šito kau 
būrio pasėli duoną, tai visų pirma kremus, krūmus iš
rauti, visus-akmenis išrinkti, o paskui išark, vaikščiok 
ir vaikščiok... Ir su žmonėmis, reiškia taip... vaikš
čiok ir vaikščiok, kol nugalėsi.

Minia nuo Rodiono trobos nutolo ir gatve nuėjo šer
mukšnio pusėn. Uždainavo dainą, užgrojo armonika. 
Ir ėjo vis arčiau ir arčiau...

• Mama, išvažiuokim iš čia, — pasakė mergaitė, 
bfankdama, glausdamasi prie motinos ir visu kūnu 
virpėdama. — Išvažiuokim, mama. - ,

— Kur?

■ — | Maskvą... Išvažiuokim, mama.
iMfergaitė pravirko. Rodionas visiškai nusiminė. Jo vei

, Į d as smarkiai suprakaitavo. Jis iš kišenės išėmė agur
ką, .mažą, kreivą, kaip pusmėnulį, visa aplipusį duo- 
ndš trupiniais, ir ėmė kišli jį į mergaitės rankas.

■ — Na, na, — sumurmėjo jis, rūsčiai rūškanas. —- 
Paimkie. agurkėlį, valgyk™. Verkti netinka, mamelė 
muš... namie tėvui įskųs... Na, na...

Jos nuėjo toliau, 6 jis vis ėjo iš paskos, norėda
ma* joms pasakyti ką nors meiitius, jukinančio. Ir, 
matydamas, kad jos abidvi užimtos savo mintimis ir 
savo sielvartu ir jo hfepastebi, jis sustojo ir, dengda
ma* akis nuo saulė, iš paskos žiūrėjo ilgai, iki jos pa. 
sfslėpė savam miške.

.IV

Inžinierius, matyt, tapo irzlus, smulkmeniškas ir 
kiekviename menkniekyje matė vagystę arba pasakė- 
sinimą. Jo vartai buvo užrakinti net diėnjį, o iiaktį sd-^ 
de vaikščiojo du sargai ir baladojo į lentą, o jau iš 
Obručanovo nesamdė padienių darbininkų nei vieno, 
kaip tyčia kažkuris (iš kaimiečių ar basųjų: ^— neži
noma) numovė naujus vežimo ratus ir pakeitė juos 
senais, paskui, kiek palaukus, išnešė dvejas kamanas 
ir reples, ir net kaime prasidėjo murmėjimas. Ėmė 
kalbėti, kad pas Lyčkovus ir Volodjka reikėtų kratą 
padaryti, ir tuomet replės ir kamanos atsirado inži
nieriaus sode po tvora: kažkas numetė.

(Bus daugiau) “

Vertė iš rusų kalbos Jonas Valaitis *liu ji būtų palrestd, ir nuėjo, netarusi daugiau nei žo
džio. Ir ėjo vis greičiau Ą- greičiau, neatsigrįždama.
— Ponia. — pašaukė Rodionas-, eidamas iš paskos. — 

Ponia, palūkėk gi , ką aš tau pa.sakytdu.
Jis ėjo už jos josios pėdomis, be kepurės, ir kalkė 

jo tyliai, tarsi prašytų išmaldos.
— Ponia! I';dauk, ką aš tau pasakysiu.

Išėjo iš kaimo, ir FJena'ltanovna sustojo senos 
obels šešėlyje, prie kažkieno Režimo,’

— Neįsižeiskit, ponia, — pasakė Rbdionas. — ko 
■ten. Til pnkėnlėk. Metų dvejetą pakentėk. Pagyvensi 
čia. pakenlėsi, ir viskas susitvarkys. Mūsų žmones ge
ri. ramtis... žrtfonf-s hičVo .<au, kaip prieš tikrąjį Imi 
sakau. į Kozovą ir į Lyčkovus tu nenudėk, ir į Volo-1 
djką nežiūrėk, jis nano kvailelis: kas pirmasis pasa
kė. lojo ir klatfort. Kifi' žAiOrtės ramūs, tth... Kitas, ži
nai, mielai žodį tartų sąžiningai, kad užtartų, reiškia, 
bet negali. Ir siela yra ir sąžinė, bet liežuvio jame ne

| VU

Tal.ū. žinom;; dėkojame mes nuolankiai, ponia.
pasakė Lyckovas - levas, žiūrėdamas į žemę, — jūs ra. Neįsižeiskit., pakentėk... Ko ten. šventosios uostas 1939
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UK, K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINF CHIRURGIJA 

6449 So. PuU*ki (id. (Crowford 
Medical Buildins). T«|. LU 5-6446

Em uia ilgumus nagai susitarimų. 
Jei ueaUUiepia, skambinti 374-8004,

PR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIKŪRGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valle/ Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

We*fcfiesrer Community kI in sko* 
Medicinom direktorius

I ?38 5. Manheim Rd., Wesicnesrer, 111.
* ALAiM DuS: 3—*? uu u -dujinis ir

kas antrą sesladieru B—-3 vai.
Tel.: 562-2J27 arba 562^2728

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

Puvis de Cha vatines "Žvejo šeima

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
kiekvieną dieną būtini KRIKŠČIONIUI

• Pomi-orai arba tomatai bu
vo finomi Pietų Amerikoje n up 
senų senovės. Siaurės Ameri
kon jie buvo atvežti ir augina
mi kaip dekoratyvinis augalas. 
Naudojimą maistui sutrukdė 
gandu, kad pomidorai sukelia 
vė • io ligą. Pomidorų vardas ki
lo pramūzjško pavadinimo pom-' 
me d’anaoar — meilės obuolys.

k>s, o Neyv Yorkes tapo komer- 
:iniu ABierikos centru. Tokį 
prekiavimo būdą ir kreditą pri- 
ėm.ė visa Arperika.

"Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi". — Rom. 13:14.
šitas patarimas yra duota pasišventusiems, kurie Iįuvo Viešpaties pri

imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesi ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas ir pažįsta mūsų Širdis. Jis mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar
bus ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingais

• nuo pasaulinių ir būti patinkamais Dievui.
Visi Žino, kad mirtis yra 

rus»«|i? | tą klausimą atsako 
! Pamokamai. Raly kita:

F. ZAVIST 3715 WEST

tlaun Ir paliečia kiekvieną. Bat kur yra ml- 
knyguta "Viltis po mirties", kurią sauslta

66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629 
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

Rez.: Gl 8-0873

DR. W. E1S1N-EISJNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedue Ave., WA 5-2*70

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Mt 3-«'Qet.

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEvECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3*U7 West 103 rd Streer

- -Valandos pagal susitariau

LR. K. A. V. JUČAS
489-4441; 561-4605

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

Telefonas atsakomas 12 vai. ~ i

1 K. f KAINK FUiCKAS 
OP i OME TRIS TAS 

kalba lietuviškai .
26.0 rt./) i>t. Tel. 73/-5149 |

Tujina aus. Pritaiko akinius ir' į 
"contact lenses”

fai. pagal susitarimą, uždaryta tree.

UK.iaEOi\AS ŽIBUTIS 
t-Stž.'Ų, PŪSLES IR 

.V-. PROSTATOS CHIRURGIJĄ
^656 WEST 63rd STREET

. ’i^i- anuao. nuo T 4 po pietų, -t 
... aetviriad. nuo p—7 vaL vai. ,Į

teler.; 7/6-2otsQ 
rei. tetetu 4-*6->S45 ,

UK. V IT. TAURAS
UGDYTOJAS IR CHIRURGAS

Benara praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 59th STREET 1 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Seštadie- 
HK1&.2-4 vai .popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

- P. ŠILEIKIS, O. pT-
V ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS 
A Aparatai - Protezai. Aied. Ban- 5ūK dažai. Speciali p-gaiba kojoms. w »* (Aren Supports) ir L t.
v *L. 9 4 ir 6—-g. šeštadieniais .9__1
2859 West 63 r d St., Chicago. III. 60629 

,'f -Telef,: FRospect 6-5084

tąsoms progoms 
BEVERLY HILLS-GĖLINYČIA 

2443 WES I 63rd 5iREEl
Telefonai; PR 8-0833 Ir FR 8-0834

Taip ;pat naujoji Barbaros ir 
Dnshiy krautuvė

GOTO eTHEu DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn

Tel. 499-1318

e Daugelis ženklų išduoda as
mens charakterį, pomėgius ir ki
tus ' prigimtus ar pasisavintus 
-būdo bruožus. Tulane univer
siteto soeiglinės psichologijos 
prof. dr. Frejj Koenig tvirtina,

e Mezgimas yra’ monotoniš-, kad elgesys ir rankos paspaudi- 
kas ir atrodantis nuobodau dar
bas. -Moterims jis patinka, nes 
yra ritmiškas ir suteikia atmai
ną nuo kasdieninių darbų įvai
rumo ir ga’isumo. Ritmiškai me
chaniškas judėjimas atpalai
duoja nervus, o darbo vaisiai su
teikia pasitenkinimo. Be to, mez
gimas yra geriausia mankšta pirš 
tams, įkurie nuo darbo ir drėg- 
nfės rambėja. Tai gera prie
monė. saugotis nuo artritinių li
gų. Gydytojai pataria savo li
goniams megzti, tik vyrams 
sunku tai įkalbėti. Pasitaiko iš
imčių. Nedaug kam žinoma, 
kad Vinzoro kunigaikštis mėgo

mas sveikinantis išduoda žmo
gaus asmenybę:

— Jei asmuo sveikinantis pil
nai ištiesia ranką, jis yra tvirto 
charakterio, nori patikti ir su
daryti gerą įspūdį.

— Konservatyvūs, atsargūs 
ir drovūs asmenys sveikinantis 
neištiesia rankos,- bet laiko al
kūnę prispaudę prie Kūno. Veik
dami, tokie nori gerai įsitikin
ti, palaukti ir pažiūrėti.

—- Delsią pasisveikinimą arba 
atsisveikinimą iki paskutinio 
momento yra neatviri ir nuobo
doki. Jie nenori -niekur įsipa-

Mažeika &> Evans

PERKRAUSTYMA1
MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

L i E R i N j j 
_____ Tek WA 5-8063

---------------------------- ~ _ - ■ ■

moving
Apdraustas perkreustymar 

ii jvairiv atstump.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

’ SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

- — 
Vi>ot programo« II W0PA, 

1490 kll. A, AL 

lietuvi V kalbi: kasdien nuo ptr- 
i madtenio iki penktadienio 12:30 
į — 1:00 vaL popeL — Šeštadienį 

nr sekmadienį nuo 8:30 Ud 9:30 
yaL ryto.

Tatot* HEmlock 44413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

** XHfCAGO, ILL. 40629

r—A. ~

megzti ir savo darbo megzti-|r q w ncpaaiškės laimėto. 
niais apdovanoti artimiausius 
asmenis.

• Elzbietos I valdymo metu 
išleistas Kreditojstatymas, drau 
džiąs pirkti drabužius ir daugelį 
kitų daiktų kreditan. Tik 1730 
m. buvo leista kreditan pirkti 
veidrodžius. Panašiai buvo ir 
Amerikoje. Tik 18-to šimtmečio 
pabaigoje veikli Copperthwaito 
ir Sūnų firma New Yorke suda
rė naują revoliucinį planą: iš
nuomoti prekes patikimiems’ as
menims iki' galutino išmokėji
mo., Planas puikiai pavyko, jį 
pasekė kitos firmos bei gamyk-

jai.
— Diplomatiški ir užsidarę 

asmenys sveikindamiesi nemėg
sta žiūrėti j akis ar i veidą: daž
niausiai jie žiūri < rankas. Jie 
mėgsta privatumą ir vengia 
konfrontacijos.

— Jei asmuo mėgsta 7 rankas 
sukirsti ir jas sveikinantis kra-. 
tyti, ttai jis yra punktualus, 
mėgsta tvarką ir tikslumą bei 

’tvarkingą gyvenimą.

ką ne aukštyn-žemyn, bet siū
buoja į šonus. 1

— Nervuotj asmenys, norį ge
rai pasirodyti ir sudaryti gerą 
įspūdį, prieš sveikinantis valo 
savo delnus nosine arba į dra
bužius. Jie nenori įsivelti į dis
kusijas, mėgsta laikytis beša
liškumo. '

— Formalistai save išsiduoda 
sveikinimosi inetu laikydami ran
ką aukščiau natūralios būsenos 
— aukščiau juosmens.

M. Miškinytė

SKAITYK IK KĮIAh PATARK 
SKAITYTI"NA U 51ENAS *

LIMA, ,Peru. — Karininku 
valdžiai paskelbus naujus tau
pumo ir susivaržymo dekretus, 
unijos paskelbė vienai dienai vi
suotini streiką, kurs tą pačią die
ną pasireiškė smurtingais veiks
mais iš policijos ir streikininkų 
pusės. Sudeginti keli autobusai 
ir du žmonės sužeisti, kai iš pra
važiuojančio automobilio keli šū
viai buvo paleisti j autobuso lau
kusi žmonių būrį. Visą dieną 
apie 80 nuošimčių krautuvių bu
vo uždaryta ir beveik visas susi
siekimas mieste sustabdytas.

VJENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
K1 Mašinoms Vieta. 
į Tel. 737-8600 
£ Tel. 737-8601

EUDEIKIGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

—i Draugiški ir atviri 
nys sveikindamiesi dtrato ran’

LIETUVOS AIDAI
9:3-0 - 10:00 v. v. -.1490 AM 

Sešt. B:00 - 10:00 y. v,. — 106.3 FM 
•Sekmad’ 9:30 - 10:00 v.V. -1230 AM 
Veda K, BRAZDŽIONYTE

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60.629 
Telef. - 778-5374

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
thjs economical, sure-to-please family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 50^ 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 thia 
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 sizes for this dish (there are nine sizes to choose from— 
aU the way upto Super Colossal).

brJVEFRANKFurrreR skillet-supper
(Makes 4 to 5 aervin<i)

1 (10% oz.) can condensed 
chicken broth

1 tmaH bay leaf, trumWM 
fi/i teaspoon basil, crumbled 
Va teaspoon aalt 
įį teaspoon pepper

tablespoens cornstarch 
Thin «p*<hetti

Cut olives in wedges, cut franks in LinCh diagonal alicea. 
Saute olive wedges, franks and onion in oil slowly for five 
minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, basil, salt and pepper. 
Bring to boil, tower heat ^md ffimmer, uncovered, fiw mm- 
MUs. Bland cornstarch with 2 tablespoons cold water. SUf 
Into the hot mixture and cook, stirring until mixture th irk ana

1^4 cap* canned pitted 
California ripe olive.

^4 cup sliced rrecn onion*

T (14L.) can tmnato wedge*

ROaiUALDAS- MALINAUSKAS
■ - Ž- Gyv. Brighton Parko apylinkėje

' Alirė T976 m. liepos 21 d. Gimęs Lietuvoje, Kaišiadoryse. Liepos 
25 i bjivo palaidotas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Meš visuomet velionį nuolatos prisimename, o ypatingai jo mir
ties metinėse minime maldose ir .getu žodžiu kalbose. __

Tu pas mus'jau nebesugrįši, o-mes anksčiau ar vėliau pas Tave 
-ateisime. ' Tebūnie Tau lengva žemelė.

- LIŪDINTI "ŽMONA JADVYGA, DU POSŪNIAI IR JŲ ŠEIMOS

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Auguslaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psL

minkšti viršeliai--------- ----------------------------------- -- $2.50
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psL, minkšti viršeliai ......... >$1.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 101 psL, su žemėlapiu, minkšti viršeliai ____ ?2.00 »
4- Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 

minkšti viršeliai, 52 psl.--------- --------------- ---------$1.00

Halsted SireeL ( birazo, Illinois 60608

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en- 

: erjcy-saving features in de- 
sięn. materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent. It 
has two heat-circulating 
Heatilator Fireplaces (right) t 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back into the 
room, v

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can veil 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
"This claim is being: proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. '* Its ’ *X>htrhefKy ’ 
"16^ house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
improvements was approxi
mately 14,000 . . . projected to 
be amortized within 4 to 5 
years through reduced ex- * 
jNmbaą. Tndndedam; added io-

sulation within walls and* ceil-< 
ing as well as in earthen berms 
around t^e foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Fire- 
„ places re-circulate heated air 

back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy

The fireplaces were supplied 
by Home Crafts^ Inc^ Floral 
Park, New York, Heatilator 
Fireplace, A Division of Veęa 
Industries, lnc„ located in ML 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of 
freestanding and wall- 
mounted fireplaces . • • gat*

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArii 7-1711-1742 -

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

HYAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
J,/ 2533 W. 71st Street
w Telef.: GRovshiU 6-2345-5

Telef.: TOwnhall 3-2108-8

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

f

Chicagog
Lietuvi^ 
Laidotuvių 
Direktorių 
Adsociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ,

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS
5307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So> 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TLAMCA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK III SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2421 WEST fi9th STREET RFpubl’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia ?-€67X

11028 SOUTH WEST HIGHWAY. Palos Hills, III. S74-441t

P. J. RIDIKAS
3354 So. H A ESTE D STREET Phone: YArdi 7-U11
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K. Ro/anskas, AngHjos- 
I'ril tniios klubo v< ikėjas, Bai- 
fo bendradarbis ir bendrų dar
bų dalyvis, yra taip pat moder
niųjų !a ’- u knygrišy* ir periodi-!

skaudės rėmej-ts. Naujienų 
j ikniku >se j s aptarnauja kny-

Pusryčiai bus 9 vąL ryto, o va
karienė 7 vai. vak. Rungtyniaus 
taip p ’ jaunieji iki 19 m. am-

IteugėjŲ' komitetą suda- 
•zys, 1). Macke^Mačiukas 
), Teodora Kuzienė, Bru
nk u V\ to Shukis, Edward

(pi>bn

i Y< rke>, 1- ehksas Raudonis, Stan- 
Įzt-k; s Sr., Juozas Bace- 
ir Bruno Gnonontas.

Adolfas Lietuvininkas, sav. 
r, -bo ir sueigų bei po- 

ų slKs, ^>18 W. 69 St., Chi- 
iu paramai. • vagos Lietuvių Operos mecena-

dešimkę
Viktoras

lietuviškos lųuette Parko,

reikalų rėmėjas, 
Mašinų fondui.

Kožica iš Mar-
Southwest Com-

:'U Ll . lOiaiLKJ 
i.a skiria die* 
J t k ui už didžiai vertingą darbą! tas ir bendrų 
ir už įteiktus pinigus. ‘ Įteikė

— Frank Birbilas iš Brighton
Paiko apyjnkės,
veiklos ir ‘ biejų Pasaulinių karų ’ inunity Congress organizacijos 
.Amerikos armijos veteranas ir Į veikėjas ir valdybos narys, iš 
s e r ža n t as, nega ledam a s 
vauti Naujienų piknike, 
Mašinų fondui dešimkę.

— Lietuvių Prekybos 
tradicinė Lietuvių Golfo Diena 
bus rugpjūčio 24 d. Palos Coun
try ‘klube ir aikštėse, 131 ir 
Southwest Hwy,

daly-J anksto pratęsė prenumeratą ir 
įteikė !ta proga Įteikė dešimkę Maši- 

1 lėk ui.
Rūmu

nu fondui. Po $4 įteikė Mato
nis iš Brighton Parko ir tos 
apylinkės V. Viskanta, vasaros 
metu esantis savo bityne, Knox,, 
Ind. j

Palos Parke. — Dr. Povilas Vakselis, Lom-f

Naujienoms reikalingas

Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio ama
to. Darbo valandomis informacijų prašome 
kreiptis šiuo telefonu1

HA 1-6100.

SUSIVIENIJIMAS

— jau 80 matu tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiems nariams -

— didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą ir ligoje pasalu kuri yra pigi, nes ŠUSIV1E- 
NTJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo a pdra ūda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — Jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment in
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai. r-- v

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

SLA — AKCTDENTAL^ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ- fr draugijų na
riams. Už $1.000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

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

SLA

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysi:

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

Prie Vilniaus katedros, dabar paverstos i meno ^paveikslų galeriją

MARIJA NOREIKIENĖ £:
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis ptrirlnklmaj geros rūšies {vairių prekių.
MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ/

bard, III., baigęs Loyolos uni
versiteto Kard. Stritch medici
nos mokyklą, atlikęs gydytojo 
ir chirurgo praktiką Loyolos li
goninėje, pašauktas 2 metų tar
nybai majoro laipsniu j JAV ka
riuomenę ir paskirtas Į Fort 
Hood .bazę Texas valstijoje. Jis 
yra iš žinomos jurbarkiečių ir 
veliuoniečių Vakselių giminės, 
tėvai — Sofija ir Leonas Vakse- 
liai gyvena Marquette Parko 
apylinkėje.

— Dr. Meilutė Indreikaitė- 
Biskienė pakviesta į šv. Kry
žiaus ligoninės fizinės terapijos 
ir progreso skyrių.

. — Ėdė Jankutė mirė praeitą 
savaitę Toronto mieste, Kana
doje. Lako liūdėti sesuo Elzė. 
Velionė buvo: jautri lietuviš-

kiems reikalams, Mažosios Lie 
tu vos patriarcho Martyno Jan
kaus duktė.

— Liet. E v. Tėviškės parapi 
jos sekmadieninės mokyklos 
stovykla prasidės liepos 30 d' i] 
bus iki rugpjūčio 7 d. Stovyk
lautojus registruoja Ireno Kleį- 
naitienė. -

— Kun. Ansas Trakis dalyva
vo VĮ Pasaulio Liuteronų Su
važiavime Tanzanijoje, Tėviškės 
parapijos biuletenyje jis supa
žindino parapijiečius su to su
važiavimo darbais ir eiga. Lietu
vos Ev. LiuL delegatas vysk. J. 
Kalvanas Išrinktas į Pasaulio 
Liuteronų Federacijos Vykdo
mąjį komitetą. Jis buvo pakvies
tas laikyti vakarines pamaldas, 
jas laikė lietuvių1 ir vokiečiu kal
bomis. •;

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 80629. — Tel. WA 5-2737 

3333 Sc. Halstad Ft, Chicago, Hl. 60608. — Tel. 254-3320

< LAIKRODININKAS A. 
ŠERKŠNYS taiso laikrodžius, 
aukso ir gintaro išdirbinius. Daro 
gintarinius žiedus aukse ir si
dabre. 2452 W. 69 St.

Tel. 77&-0920.

DOVANŲ PREKES BET KU
PRIAI PROGAI — kristalas, por- 
ce Janas, sidabras, gintaras, auk
so papuošalai ir brangenybės. 
Didelis 14 ir 18 kt. aukso gran
dinėlių pasirinkimas. TERRA 

atidara kasdien iki 5 vai., pirm, 
ir ketv. iki 8 vai. vak. Šventadie
niais uždaryta. Adresas—Terra, 
3235-37 W. 63 St., Chicago, Ill, 
tel. 434-4660.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

pro-

Ar suorganizuos mūsų 
karines pajėgas j uniją?
Grupė aktyvių unijos veikė 

jų kaip Kenneth Blaylock, Da 
vid Cortright ir kiti deda di
džiausias pastangas visas mū
sų karines pajėgas sujungti į 
uniją. Jie tuo tikslu ym įtei
kę įstatymo piojektus Kongre
se. Kairiojo sphrvo liberalai ir 
visokie radikalai tą jų 
jektą gausiai remia.

Tačiau iš kitos pusės Ame
ricans Against Union Control 
of Government, taipgi senato
rius Jesse Helms ir kiti orga
nizuoja tiems unionislu kės
lams pasipriešinimą. Senato
rius Thurmond yra įteikęs Įs
tatymo projektą S-274, kur se 
nato karinių pajėgų komitetas 
prašomas šį įstatymo projek
tą užgirti ir virius jam įsta
tymu būtų ne tik dabar bet ir 
ateityje, bent kokie militari- 
nių pajėgų organizavimai į 
unijas negalimi.

Žiūrint iš realaus taško 
rodo, kad karinių pajėgų 

yra
pajėgos, 
vadeivų 
drastiš- r 

kas problemas. Atsirastus įvai
rūs straikai, karinės pajėgos; 
oe unijos procedūros irgi bū
tų neįmanomos panaudoti net 

įsiam reikalui ištikus, 
unijos bosai, ko n tro

li karinės pajėgas, jas
galėtų panaudoti net nelega
liems veiksmams ar net val- 
ižios perversmams vykdyti ir 
uo pačiu griauti mūsų dabar 
tinę valdymosi sistemą

Būtų gera, kad kiekvienas 
š mūsų savo valstijos senato- 
•iams parašytume laiškučius, 
lad ir šito turinio: “Dear Se
nator.... I believe labor unions 
in our military would seri
ously endanger our national 
defense.

organizavimas į uniją 
leistinas, nes karinės 
atsiradusioįs unijos 
kontrolėje, sudarytų

at 
su. 
ne-

&

Therefore, I urge you to sup
port Senator Thurmond’s 
bill (S-274) outlawing milita- 
rv unions”.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAIS

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’deutas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill, z Virginia 7-7747

GRAŽUS BUNGALOW. 2 miegami 
ir valgomasis. Arti šv. Kryžiaus ligo
ninės.

2 BUTŲ puikus mūrinis, į vakarus 
nuo California Avė., arti parko.

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga- 
rantrntai Ir sąžiningą)

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

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

BUDRAITIS REALTY
. Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkant 

nuomininkus
4243 W. 63 rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367

D t M B S I O 
62-^O M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tiktai $98 pusmečiui automobilio
• Liability apdraudimas pensininkams

REAL ESTATE — OUT OF TOWN Kreiptis
Nuosavybes — kitur Į A LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.

A famous name In Southern Building)

Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue I
Elmwood Park, Illinois 60635 |.

Area Code 312 771-8200

, ; ANNA DOCHES
Lithuanian Representative -

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

—- Pardavimas ir Taisymas
- 2646 WEST 69th STREET

Telaf^ REpublk 7-1941-

HELP. WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

MAINTENANCE MECHANICS
Z A f V L.*; /- ( 4 J i. •' I

For plant in heavy
'"įhetąls industry.. 11

Applicants must have well I.
rounded mechanical background ofj 
conveyor systems, overhead cranes’. ’ 

"■ hydraulic systems- and other 
j plant machinery. -' 

Welding experience-also required.
R. LAVIN & SONS, INC

3426 S. KEDZIE AVE. 
An equal opportunity employer

REIKALINGI statybos staliai-car- 
penter? ir darbininkai prie statybos 
darbų. '' ~

Tel. 434-9348

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tol. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

PERRY PLAZA MiOTEL , 
11007 Park Aye.,- Hot Springs, Ark. 

Albertas Ir Kastute Rožėnai, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV. šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel 

1501-623-9814.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
^AUJIENOKS šiemet nėjo wetų. Minint tą fukaktL ferbUrt pirmo j' 

Amerikof lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos ipsudor pirai! 
rus ir atliekant būtinas pareigu amžinam lietuvybės išlikimui ikel 
biamu Naujienų platinimo vajui.

KAUJIEJTOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lletuma Ir pavergti Uatrria laiavt 
neidamoi ir neridėdasrof į sandėriui ru okupantai/ ar J< UaBo 
ttniaii.

NAUJIENOS palaiko visu lietuviu deaokntlnei grupei, jų bendru institu
cijas ir remia visu lietuvių bendruoriui darbui bei tikrini.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu prop 
skelbdama platinimo vatų kreipiasi 1 visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renes«M.
KMNUOJA: Chleago]s Ir Kanadoj* metama — S30.00, pusei metų — flAOB, 

trims mėn. — 51.50, vienam mėn. 53.00. Kitose JAV" vietose metams 
— 526.00, pusei metų — 514.00, vienam mėn. — 5230. Užrienlue* 
M — 131.00 metams. Susipažinimui siunčiama srvalff nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Ši .problema yra mums vi
siems svarbi ir kol 
reikia jai užbėgti 
jos įsigaliojimo.

dar nevėlų 
už galimo

J. J—tis

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

Q Siundą doL Naujienų preiromerataŲ lubilkjtnlo 
vajaus proga paremdama* tietuviiką rpandą.

Q Vajaus proga prašau siųsti N*ujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įripareigojimų.

PAVARDE DR VARDAS

4DRESAS

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam -rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jvtruf Kapečtnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas KapičinskiSf IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kurian&o ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

čIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* L1ETUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL S1J50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalba.

M. ZoUonko. SATYRINĖS NOVĖLėSl Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina S2.

D. KuralHi, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna In turisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavlmaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P, Pakirkiu, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincai žemaitis. LIUBLINO UNUOS SUKAKTUS PARAŠTĖJE 
84 ptL Kaina SL30. ’

He ir kiti leidiniai yn grunairi ’.į •
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST^ CHICAGo/ftk Mm

aHHankaM darbo valandomis arba užsakant Ir pHdedaM
ar plnlplnf porUIdc

AR JAU PASIBARĖTE

SAVO TESTAMENTĄ?
Tuo reikalu Jums gali daug 

padėti teisininko Prano šulo pa- 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

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 DI. 60608 
ruožtą, teisėjo Alphonse Well*

ELECTRICIAN
MAINTENANCE

For plant in heavy metals 
industry.

Steady employment with all 
company benefits.___

MUST BE EXPERIENCED
MUST READ. WRITE AND SPEAK 

ENGLISH.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S, Kedzie Ave., Chicago.

(Equal Opportunity Employer)

MAINTENANCE 
PERSON NEEDED

FOR LIGHT MAINTENANCE.WORK
(Retiree Welcome). Some Outside 

Work. Early morning hours — Mon
day thru Friday, Benefits include, 
Uniforms, Meals, Vacation and Insu
rance. Flexible hours — Call or apply 

between 2 and 4 P. M.
Phone

620-8329

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

TOWN OF LAKE apylinkėj išnuo
mojami 4 puikūs kambariai su vonia 
1-me aukšte tik suaugusiems be gy
vuliukų. Reikia deposito.

' Tel. 523-5939

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio

Ar Pasakyti tiesą šiais laibais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon 
frontacijos, nors dabar daug 
kas non įvesti madą, kad ben» 
dradarbiavirties su sovietais yrą 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie- padvigubinti Naujienų skaity- 
siems ... " * tojus.
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