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ELGRADE
• ... • A k l ’ ■ ~JAV NAUDOTŲ ATOMINĘ JĖGĄUŽPULTAI EUROPAI GINTI
Jeigu rusai įsiveržty į Vakary Europą 

tai būtu galima juos išstumti
WASHINGTON, D. D. — Prezidentas Jimmy Carter yra 

pasiruošęs naudoti Amerikos atominę jėgą, jeigu sovietu karo 
jėgos įsiveržtų i bet kurią šiaurės Atlanto sąjungos valstybę, 
pareiškė Jody Powell, prezidento Carterio spaudos sekretorius,

Sekretorius buvo paklaustas, 
ką JAV darytų, jeigu sovietų 
karo jėgos užimtų bet kurią Va 
karų Vokietijos teritoriją, arba 
užpultų Siaurės Atlanto Sąjun
gos valstybę.

Prezidentas Carter yra. įsiti
kinęs, kad Amerikos karo jėgos 
galėtų įsiveržusias sovietų karo 
jėgas atstumti į anksčiau buvu 
sias pozicijas. Administracija 
yra įsitikinus, kad tuojau būtų 
atimtos iš įsiveržėlių žemės, už 
imtos pirmomis puolimo valan
domis. / ;■ ” • \. L".

Atominė JAV jėga yra galinga

Sekretorius pareiškė, kad JAV 
yra pasižadėjusios naudoti ato
mo energiją šiaurės Alanto Są 
jungos valstybėms ginti. Jos yra 
pasiruošusios savo -pažadus pil
dyti. Jos yra Įsitikinusios, kad 
jos gali sustabdyti Varšuvos 
Sąjungos karo jėgas, drįstan- 
čias įsiveržti į bent kurios Vaka. 
rų ar Pietų Europos šiaurės At
lanto Sąjungos žemes... . .

Krašto apsaugos sekretorius 
Harold Brown, liudydamas se- 

' rato karo, komitetui, pareiškė, 
kad JAV nedaleidžiančios, kad 
būtų sumuštos bet kuriame Ėu 
ropos fronto ruože.

Kubos kariai skrenda į Angolą

Kinšasa, Zaire. — Reikalai 
nėra toki ramūs Angoloje, kaip 
daugelis bando vaizduoti. Dabar 
aiškėja, kad kiekvieną dieną pa
čioje Angoloje kovos stiprėja.

Premjeras Castro buvo pri
žadėjęs atšaukti savo karo jė
gas iš Angolos, bet jis to nega 
Ii padaryti. Susirėmimai su Ku 
bos karių primestos valdžios ats 

. tovaiš yra toki dažni, kad Cas
tro buvo priverstas pasiųsti į 
Angolą dar 5,000 savo karių. 
Iki šio meto buvo kalbama, kad 
Castrd karių skaičius Angaloje 
siekė 12,000, bet dabar nustaty 
ta, kad jų .ten yra 18,000. Bet ir 
šie kariai nepajėgia nuginkluo
ti partizanų, kovojančių už An
golos nepriklausomybę.

Angoliečiai, atsikratę Portu
galijos, nenori tapti Sovietų Są 
jungos kolonija. Krašto ekono
minė padėtis labai sunki. Ango
lai reikalinga didelė ekonominė 
parama, kurios Rusija negali 
duoti. Praeitą pirmadienį gink 
luoti angoliečiai užėmė San Sal 
vador miestą, gulintį netoli Zai- 
rės sienos. .

Angliy kasimo įstatymas
WASHINGTON. — Preziden 

tas Carter trečiadienį pasirašė 
įstatymą, kuriuo tvarkomas ang 
lių kasimas pirma nuplėšiant vir 
šutinį žemės klodą, bet pats Pre 
zidentas pasakė, kad įstatymas 
nėra ganėtinai griežtas priversti 
anglių pramonės kompanijas ats 
tatyti suverstas žemes į pilną 
tvarką ir atlyginti už atstatymą 
kompanijų sužalotos žemės pra 

.eityje.
- Neminėdamas savo pirmtaku 
no prezidento Fordo vardo. Car- 
teris stripmining kontrolės bilių, 
jų stripmining kontrolės bilių, 
priimtų prieš keletą metų. Tie bi 
liai buvę neblogesni už dabar 
Kongrešo priimtąjį.

Kongresas įsteigs 
energijos departamentą

WASHINGTON, D. C. — 
Kongresas pritarė prezidento Car 
terio planui perorganizuoti vals
tybės įstaigas. Prezidentas'pra 
šė įsteigti ■ energijos departa
mentą, nes šis klausimas kiek
vieną dieną darosi vis svarbes
nis, o netolimoje ateityje jo svar 
ba dar didės.

Atstovų rūmai 351 balsu prieš 
57 balsus pasisakė už energijos 
departamento sudarymą, o sena 
tas pasisakę 76 balsais prieš 14.

Į naujai sudarytą departamen 
tą įeis visos federalinės įstaigos, 
kurios iki šio meto rūpinosi 
krašto energija. Manoma, kad 
prezidentas Carter paskirs Ja
mes SchlesingėrĮ šio departa
mento sekretorių.

Lakūnas Powers 
pristigo degaly

LOS ANGELES, Cal. — Ma
noma, kad lakūnas Gary Powers 
galėjo netekti gvybės dėl stokos 
degalų. Specialistai mano, kad 
pats lakūnas Powers, pastebėjęs, 
kad jo lėktuvas liko be degalų, 
sąmoningai palei ido helikopte
rį tiesiai į žemę, kad neužkliu 
dytų netoliese stovinčių namų 
ir nesužeistų žmonių. Helikopte 
ryje nerastas nei lašas degalų.

Debesuotas, lis.
Saulė teka: 5:47, leidžiasi: 8:05 JODY POWELL

Pr<«H>attal Frau A

New Yorke sproginėja 
bombos -

new yor: 
tą trečiadienį 
Yorko centre sprogo galingos 
bombos dviejuose dangoraižiuo 
se, padarydamos gana daug nuos 
tolių. Vieno sprogimo metu bu- , 
vo užmuštas vienas nekaltas žmo j 
gus, o dūžtantieji stikdai dau
geli sužeidė.

Viena bomba buvo padėta ant 
lango, iš. lauko pusės. Ji buvo 
moteriškame rankinukyje. Kita 
moteris, pastebėjusi rankinuką 
ant lango, nunešė viską į išeina 
mąją ir norėjo pažiūrėti, kas 
buvo viduje. Pastebėjusi kelias 
vienas ir geležies gabalą, ji tuo 
jau pranešė namo sargui, kad pa 
tikrintų, kas-ten yra. .Pastarasis 
pasikvietęs policiją,. bet paruoš, 
ta bombos anksčiau sprogo, iš
vertė, išeinamąją ir išmušė daug 
langų.

Kita galinga bombą sprogo kr 
tame name; Netrukus vienas por 
torikietis pranešė radijo stočiai, 
'kad bombos sproginės penkiuo
se dideliuose namuose. Jas padė
jo kovojantieji portorikiečiai, 
siekiantieji salos nepriklausomy

N. Y. — Praei 
pačiame New

^9

;■ 4 Eifelio bokštas, statytas šimtmečio pradžioje, dar ir šiandien.,, 
yra didelė atrakciįd.' Atvažiavusieii svečiai ne tik pasižiūri į bokš
tą, bet .labai dažnai įlipa pasižiūrėti kaip Paryžius atrodo'iš aukš
tybių..

bes. Jie patarę, žmonėms išeiti, 
iš kitų triju-namų, kad nebūtų 
bereikalingų aukų., f

Miesto lme®4 I^ojitij , 
nuvyko į susprogdinta Mobil 
Oil bėndrdvės'-■’centrą; 'apžiūrėjo 
padarytus-nuostolius ir pareiš- 
kė savo pasipiktįnimą sprogdin j 
tojų naudojamais, metodais.

Kipro graiku gedulas
NIKOZLJA, Kipras.Jaus

damiesi likimo-smūgio pritrenk 
ti Kipro salos graikai pradėjo 
40 dienų gedulą. Kipro preziden 
tui arkivyskupui Makarios nuo 
širdies smūgio mirus ir palikus 
be valdžios galvos šią neramią, 
į dvi dalis perskeltą salą. Lai
kinai eiti prezidento pareigas 
ėmėsi Kipro graikų parlamento 
pirmininkas Spiros Kyprianou.

Bet 
mirtis 
jokio 
graikų 
Jungtinių Tautų kariuomenė ir 
turkai savo pusėje net vėliavų 
per pusę stiebo nenuleido. Vienas 
Kipro turkų valdininkas išreiš
kė turkų viltį, kad Makarios 
mirtis . teikia Kipro graikams 
progą atstatyti taiką ir ramybę 
toje Viduržemio saloje priimant 
Turkijos autonomiją.

Anglija, Jungi. Valstybės 
ir Rodezija

Visiškas Anglijos ir Jungtinių 
Valstybių nesugebėjimas garan 
tuoti, kad Rodezija nebus pri
vesta iki chaotiškos marksisti
nės egzistencijos, kokioje dabar 
yra Angola ir Mozambikas, bu
vo tiesioginė priežastis dėlko 
susmuko anglų-amerikiečių ini
ciatyva Rodezijos klausimu, pa 
sakė Rodezijos ministeris pirmi 
ninkas Ian Smith.

Tvirtindamas, kad mažai tėra 
vilties, kad iniciatyva pasisektų. 
Smith pasakė: “Vakarai nepasi 
priešino Rusijai dėl Angolos ir 
aš nematau ženklų, kad prasi- 
priešintųsy dėl Rodezijos”. 

Smith dar pridūrė, kad jis ruo
šia kitokius susitvarkymo pla-

UONUS
■ Keturias valandas kalbėjosi su Libano 

prezidentu,-išskrido į Damaską
BEIRUTAS, Libanas. Valstybės sekretorius Gyrus R. Vance

I antradienio rytą is Egipto atskrido į Beirutą ir tuojau nuvyko pa
sikalbėti su dabartiniu Libano prezidentu Elias Sarkis, ’

B

arkivyskupo Makarios 
į Kipro turkus nepadarė 
įspūdžio. Pertvarą tarp 
ir turkų kipriotų saugo

-Sekretorius 4 valandas kalbė
josi įvairiais-Libano ir Artimų
jų Rytų reikalais. Išklausęs pre
zidento pranešimą, sekretorius 
pasiūlė 143 milijonus dolerių Li
banui atstatyti. Šimtą milijonų 
dolerių galėtų eiti Libano karuo 
menei atstatyti.“ Ji reikalinga šie 
noms ginti ir padėti vyriausybei 
tvarką atstatyti.

Tuo tarpu 43 milijonai dole
rių galėtų karo metu nukentėju 
siems žmonėms padėti ir krašto 
ūkiui atstatyti. Sekretorius, šiū 
lydamas tokią paramą, pabrėžė, 
kad ji priklausys nuo kongreso, 
kurio daabrtie administracija 
yra pasiryžusi prašyti.

Sekretorius išskrido į Siriją

Atsisveikinęs su Libano pre
zidentu, sekretorius Vance iš
skrido į Siriją, kur jį pasitiko 
Sirijos vyriausybės nariai ir 
krašto prezidentas. Sekretorius 
nori pirma išsikalbėti su atsa
kingais Artimųjų Rytų valsty
bių vadais apie planuojamą žene 
vos konferenciją.

Damasko laikraščiai pritaria 
planui pirma sušaukti užsienio 
ministerių konferenciją aptarti 
pačius pagrindinius Ženevos kon 
ferencijos dienotvarkės punk
tus. Sirija mano, kad palestinie 
čių klausimas turi būti išspręs
tas, jeigu norima taikos Arti
muose Rytuose.

Sirijos prezidentas, siųsda
mas karius į Libaną, atsikratė 
palestiniečių, o vėliau su jais pa 
čiame Libane vedė griežčiausią 
kovą. Jis nenori palestiniečių Si 
rijoje.

Maskvoj policija 
tardo Kornilovą

MASKVA, Rusija. — Poetas 
Vladimiras Kornilovas pranešė 
užsieniečiams, kad saugumo po
licija ištisas dvi valandas jį- 
klausinėjo apie suimtą disiden
tą Juri Orlovą.

Fizikas Orlovas policijos buvo 
suimtas praeitą vasarį, bet jis 
dar iki šios dienos nepaleistas. 
Sovietų policija bando sudaryti 
mokslininkui bylą už Sovietų Są 
jungos šmeižimą.

Tvirtinama, kad kituose aštuo 
niuose miestuose yra suimtų žmo 
nių, kuriuos policija nori pri
jungti prie Orlovo ir kitų disi
dentų bylos. Atrodo, kad polici
jai pavyko išaiškinti suimtų di
sidentų pažįstami kituose mies
tuose.

nūs

Belgrado konferenciją 
prasidės spalio 4

BELGRADAS, Jugoslavija.— 
šiandien suvažiavusieji paruo
šiamosios Belgrado konferencijos 
atstovai nutarė šaukti konferen 
ciją Helsinkio aktams tikrinti 
spalio 4 d.

Apskaičiuojama, kad ji turėtų 
pasibaigti gruodžio 22 dien. Bet 
jeigu suvažiavusiems nepavyk
tų susitarti dėl galutinos doku
mento redakcijos, tai .atstovai 
galėtų susirinkti sausio pradžio 
je ir tęsti Helsinkio akto vykdy
mo eigą.

Ketvirtadienio vakare sovietų 
delegacijos pirmininkas visiems 
pareiškė, kad sovietų delegacija 
gali būti lanksti.

AMERIKOS DIPLOMATAS SHEERER
Soviety valdžia bijojo, kad konferencija 

netaptų Maskvos kaltinamuoju aktu
BELGRADAS, Jugoslavija. Sovietų delegacijos pirmininkž 

Juri Voroncovas buvo tiek užsi-kirtęs dėl pagrindinių žmogaus te 
šių paragrafų Helsinkio aktuose, kad jis buvo pasiryžęs ardyti v 
są konferenciją ir niekais paversti Helsinkio aktus.

Du vokiečiai 
žuvo prie sienos

BONA, Vak. — Vokietija. Vi
sokiais būdais bando žmonės pa
bėgti iš modernios 20 amžiaus 
vergijos ir rizikuodami savo gy 
vybėmis pasiekti laisvę. Per pir
madienio naktį ir antradienį du 
žmonės žuvo, kai policijos apšau
dytas jų sunkvežimis Gėdos sie
nos mirties zonoje atsitrenkė į 
betoninį barjerą; du surasti trau 
kiniu bandę pervažiuoti į vaka
rus, o 6 sugaudyti rizikavę nuo 
traukinio vagono peršokti per 
Mirties sieną.

Liudininkų pranešimais, sun
kvežimis pirmadienio naktį pra- 
silaužęs per Rudolph stein perė
jimo punktą,' komunistų pasie-

Sovietų valdžia paskutinę ir 
nutę nusileido ir sutiko svarsty 
tiek laiko, kiek tai bus reikali 
ga žmogaus teisėms išaiškinti 
bus priimta vieninga visų koni 
rencijos dalyvių rezoliucija.

Sovietų valdžios atstovai par 
šiamoje Belgrado konferehcijc 
jau padarė kelias nuolaidas, t 
paskutinis užsispyrimas ėjo aj 
būsimos konferencijos pa bais 
Sovietų delegacijos pirminink 
reikalavo (jam pritarė rusų ] 
vergtų tautų atstovai,) kad t 
tų nustatytas laikas Belgra 
konferencijos pabaigai. Pradž 
je jis norėjo, kad žmogaus tei: 
klausimui būtų skiriama la 
mažai laiko, o vėliau norėjo ; 
rėžti visos konferencijos lai 
Rusai būtų pratęsė debatus 
tiems klausimams aiškinti;'o

nioAargyboms pradėjus šaudyti Su konferem
iš kulkosvąidžių, visu greitumu 
atsitrenkė į betoninį barjerą ir 
sudužęs 'išsitaškė ant grindinio. 
Neabejojama, kad abudu bėg
liai žuvo vietoje 

■ Du Rytų Vokietijos gyvento
jai mėgino pervažiuoti iš Rytų 
į Vakarų Vokietiją ekspres trau 
kiniu įsitaisę viduje vagono sė
dynėse, bet komunistų sargybi
nių buvo rasti ir areštuoti.

šverino — Rytų Berlyno eks 
preso traukiniui pravažiuojant 
zona, kur komunistų teritorija 
yra “Gėdos” siena atitveria nuo 
Vakarų Berlyno, traukiniui pra
einant pačiu pasieniu, staiga bu 
vo pristabdytas traukinys, šeši 
žmonės atidarė vagono kompart 
mentų langus ir bandė išlindę 
pasisliepti ant vagono stogo 
nuo ten peršokti sienos tvorą, 
bet kiti keleiviai pastvėrę visus 
nutraukė atgal į vagoną. Rytų 
vokiečių komunistų policija ats
kubėjusi keleivius visus sulaikė 
ir iškrėtė visus kompartmen- 
tus, kol traukiniui buvo leista 
toliau važiuoti.

Vakarų Berlyno policija pa
sakė nieko nežinanti, ką padarė 
su tais šešiais, bandžiusiais tuo 
būdu pabėgti, bet neabejoja kad 
buvo areštuoti ir bus teisiami 
už pasikėsinimą “nelegaliai iš
vykti iš Demokratinės Vokieti
nęs Vokiečių Respublikos”.

KARACHI. Pakistanas. — 
Nušalintasis Pakistano ministe 
ris pirmininkas Zulfikar Ali 
Bhutto ir jo partija apkaltino 
kariškąją valdžią, kad ji remian 
ti Bhutto priešus, tačiau nepai
sant to jis kandidatuosiąs spa
lio 18 d. rinkimuose, nors jis sa
vo ryžtą galįs pakeisti, jei ten
dencingos prieš jį atakos nesi
liaus.

Tokį nusistatymą Pakistano 
Liaudies Partija padariusi, kai 
patyrusi kad laikinoji valdžia 
vadovavosi' strategija Ijaudies 
Partiją “įtraukt į rinkimus, kad 
galėtų ją nugalėti”.

. žmogaus ~tėisių klausimo neiš 
kinus. > > L ;-

Kitos Helsinkio aktų probler 
Belgrado konferencijoje bus į 
dugniai svarstomos ir apta: 
mos. Konferencijos narių dai 
ma norėjo, kad ir žmogaus te: 
klausimas panašiai išnagrinė 
Sovietų delegacija šiuo klausi 
buvo taip aštriai užsikirtusi,' 
pagrindinių žmogaus teisių 
iš viso nenorėjo svarstyti. A 
rikiečiai, nenorėdami, kad i 
šiamoji Belgrado konferen 
visai neįvyktų, padarė nuolai 
ir sutiko aprėžti žmogaus te 
klausimui skiriamą laiką. K 
promisas buvo paskelbtas ir j 
kami balsai priimti.' Reikal; 
gelbėjo komunistinės ..Run 
jos atstovas.’Paskutiniu moi 
tu pasikalbėjęs su rumunų ; 
zidentu Ceausescu, vengusių: 
gaus teisių klausimo pačioje 
munijoje, įsakė savo atst< 
griežtai pasipriešinti Maskvj 
sutartam kompromisui. Ru 
nų atstovas išrėžė tokią ks 
kad sugriovė visus paruo 
kompromisus. Tai buvo pas 
nę konferencijos dieną.

Konferenciją gelbėti ir vė 
sišoko JAV diplomatas Shei 
Jis suruošė sovietų delega 
didelius pietus. Jis bandė r 
įtiknti, kad reikia gelbėti Hi 
kio aktus. Amerikietis įrodf 
ronce ui, kad tik Sovietų & 
ga bus kaltinama dėl Helsi 
aktų panaikinimo. Voronc< 
papietavęs, pareiškė laikr 
ninkams: — Tai buvo labai 
nūs pietūs. Gavome maist< 
tik mūsų pilvams, bet ir 
vom, W. Voroncovas praneš- 
sikalbėjimą su Amerikos ; 
vu Maskvai ir netrukus 
įsakymą nusleisti ir leisti p 
Belgrado konferencijai nūs 
ti. Pasirodo, kad sovietų 
džios atstovas bijojo kel 
kaltinimų. Jis nenorėjo, ka< 
grado konferencija taptų di 
kaltinimo aktu visai Soviet, 
jungai. Paruošiamasis Belj 

'pasitarimas baigsis šią sa-
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Visa Liet. Jūrų Skautija svei
kina mūsų abu aktyvius narius 
j. ps. cr. Algį Limą ir Gintarę 
F irutę Rimienę, Jų pirmo nau
jagimio sūnaus proga. Linkime 
Gero Vėjo, vispusiškos sėkmės 
ir kartu džiaugiamės Jūsų šei
mos prirugliu.

LJS Inkaro Taryba

š. m. rugpiūčio mėn. 6 d., šeš 
tadienį Union Pier vietovėje 
Mich. Liet. Jūrų Skautija ren
gia savo vasarinę išvyką su šo
kiais “Uosto žiburiai” Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Gros nuo 
taikingas A. Stelmoko orkest
ras. Veiks gausus bufetas. Salė 
atidaroma 4 vai. po pietų.

Oro aplinkybėms leidžiant, 
šioje išvykoje Liet. Jūrų Skauti 
jos burlaiviai pasiruošę taip pat 
dalyvauti.

Kviečiame Lietuviškąją Visuo 
menę apsilankyti.

Svečiai ir Detroito

šiomis dienomis Čikagoje lan 
kėši Liet. Jūrų Skautijos atsto
vai — jūrų budžiai Arvydas Ša t 
raitis ir du broliai iš Detroito Ša 
deikiai. Jie užaugę ir vandenį 

■ bei laivus pamėgę per jūrų skau 
tijos eiles, dabar dar nepametė 
jūrinės idėjos, bet susitaupė pi 
nigų ir visi trys bendrai Įsigijo 
gana didelę ir brangią 37 pėdų 
būrinę fiberglasinę North Star 
gamybos jachtą su 4 cyl. pagel 
bihiu vidaus varykliu ir visais 
reikalingiausiais elektroniniais 
įrengimais. Pirmoji jų ilgesnio 
pobūdžio jūrinė kelionė su šiuo 
nauju laivu kaip tik buvo pasi
rinkta Čikaga todėl, kad dar 
prieš 14 mėtų, 1963 metais mū 
sų Čikagos 2 jūrų budžiai ir van 
dehs kelionių mėgėjai — Julius 
Butkus ir Linas Jurčys būrine 
j die iš Čikagos ežerais ir kana
lais nubūriavo į Detroitą-Kleve 
lahdą-Torontą ir Bostoną kur 
visur pas vietos jūrų skautų va. 
doyūs paliko p jo jūrinį skautišką. 
vimpilą, prašydami juos pagal 
galimybę taip pat vandens ke
liu grąžinti į Čikagą. Dabar jie 
įvykdė šį susitarimą ir iškilmin 
gos sueigos metų jie vandens ke 
liu atgabentą Detroito vimpilą 
gražino tiems iš ko prieš 14 me 
tų buvo gavę. Jie su savo jach
ta buvo sustoję Burnhamo uos

te, kur juos broliškai pasitiko Či 
kagos Liet. Jūrų Skautijos ats
tovai; J. Butkus Asu žmona, dr. 
Rimas, G. Karaitis su žmo
na, L. Jurčys, Kl; Pumputis, M. 
Maksvytis ir L. Mintautas. Šie 
jauni keliautojai kelionėje iš
buvo apie 5 dienas, bet jautėsi 

* gerai ir buvo laimingi galėję po 
tiek daug svajonių ir planavi-1 
mų pagaliau realizuoti savo už
simojimus. Mūsiškiai pasitiko 
tokius brangius svečius su do- 
vanom-Įvairiais šviežiais val
giais bei gėrimais ir per savait 
galį globojo savo namuose, apro 
dė Čikagą bei Butkų namuose 
suruošė jiems šaunų priėmimą 
su officialia Liet. Jūrų Skautijos 
vadovų sueigos dalimi. Išbuvę 
3 dienas Čikagoje, šie šaunūs Dėt 
roito PJS budžiai, išplaukė atgal, 
pasižadėję pagal galimybes da
lyvauti šį savaitgalį Union 
Pier, Mich. Uosto Žiburiu va
kare, kuris tikimės, kad praeis 
su pasisekimu.

LJS Inf. Tarnyba

Lietuvių Jūrų skautijos žinios 
Kelionė i Kenošą fe

Pereitą savaitgalį Čikagos 
Liet. Jūrų Skautijos nariai su 
savo tolimo plaukiojimo būrine 
jachta “Budys IV” lankėsi Ke- 
nošoje, Wise., kur buvo pakvies 
ti į Wisconsino Lietuvių Dienos 
šventę. Mūsų Inkaro Taryboje' 
gavus malonų kvietimą, kurį at

Burlaivis "Cutty star"

pat seni LJS nariai, taip pat- tu-gos LJ Skautijos atstovus.
Plaukimas į Kenošą iš čika- ri į šią šventę aa atplaukti. Pa 

gos yra daugiau vaizdingesnis, galiau susirišome su jais radio 
negu plaukimas skersai ežerą į j ryšiu ir 
Union Pier ar kur kitur rytinė- į apie padėtiį uoste, nurodydami 
j e Mičigano pakrantėje, nes į! jų prisirišimo vietą, kuri taip pat 
Kenošą plaukiama visą laiką pa buvo iš anksto jier mus jiems 
gal vakarinį Mičigano ežero kran 
tą ir kaipfilmos juosta bėga aky 
se pakrančių vaizdai su savo vis 
besikeičiančiom vietovėm, uos
tais, parkais ir pastatais.

Apie pietus; pasiekus Kenošos 
uostą, nustebome įvairiu laivų 
sfcutlingumu, nes pilnas uostai | “'xet
prikimštas gausybe laivų — nej 
tik privačių motorinių ir būri
nių jachtų, bet ir dižiulių okeani 
nių laivų iš Graikijos, Kanados 
ir net tolimos.^Lenkijos. Vėliau 
pamškėjd; ‘ HŠl "rytojaus dieną 
vyksta svarbios būrinių jachtų^

davėme informaciją

užsakyta. Kadangi jūrų šaulių 
motorinė jachta išvysto dides
nį greitį, todėl jie iš Čikagos 
išvyko vėlyvoje popietėje ir per 
4 vai. pasiekė šį uostą, tačiau 
jie už brangų kurą motorui mo 
kėjo grynais pinigais, o mus, 
kad ir ilgiau, atplukdino nemo-

Balys Pupalaigis

Praeities įvykių nuotrupos
(Tęsiny*) " t :

Daug ir žydai pile tvarkos ardymo prisidėdavo. Kar
tą prekymečio dieną buvo ir naujokų į kariuomenę ėmi
mas. Tais laikais naujokai mėgdavo patriukšmauti 1st- v 
rižai prekyvietės su savo prekėmis buvo išsirikiavusios 
žydės. Prie obuolius pardavinėjančios priėjo naujokas 
obuolių nusipirkti. Ne visi obuoliai buvo sveiki. Papuvusio j 
obuolio šonas buvo apverstas į apačią, tad visi atrodė gra 
žiai, sveiki. Kai naujokas pamatė apgavystę, kilo ginčas. 
Žydė naujoką pavadino “paškustva” ir “chamu”. Naujo
kas užpykęs spyrė Į suolelį ir obuolius išbarstė. Žydai šo
ko naujoką mušti Kiti naujokai ir ūkininkai metėsi nau
joką ginti, rėkdami: “Duoti šitiems nekrikštams!” Žy
dai taip pat rėkė: Gana jums ponauti, dabar mūsų valdžia 
mes chamus sutvarkysime!”

Prekyvietėje buvo virš 1.000 žmonių. Tvarkai ątsta- ' 
tyti atbėgo nuo v. v-ko padėjėjas su trimis policininkais, i 
Ir kaip jis galėjo tokią minią staiga sutvarkyti? Nuov. . 
virš-ko padėjėjas prašė ūkininkus su žydais nesierzinti, -; 
aiškindamas, jog dabar piliečiams duota laisvėj* tai ja f ei- ' 
kia mokėti naudotis,— reikia visiems gražiai sugyventi 
ir laisve džiaugtis. Vienas ūkininkas riktelėjo: “Kokią šia 
po velniu, laisvė! Laisvė visiems chuliganams, žydams ir 
vagims, bet tik ne geram žmogui!” Kažkas iš minios.su-. > 
riko: “Duot žydams!” Staiga prie nuov. v-ko padėjėjo'pri 
šoku žydas komunistas Faivelis Braudė, pas kurį gyveno ' 
apskrities viršininkas Kundrotas, priekaištaudamas: “Ar 
tu girdi, kad liepia žydus mušti ir nieko nedarai? Aš ei- 
nu pas apskrities viršininką, tu pamatysi kas bus’L Ir nu 
bėgo. ./

Vargais negalais policijai pavyko triukšmaujančius . 
apraminti Diena ėjo vakarop, ūkininkai, skirstėsi į na
mus. ■ > ■

Grįžusiam į raštinę nuov. v-kb padėjėjui' budintis 
pranešė, jad. apskrities viršininkas liėpe. jain užeiti į 5jq; 
įstaigą. Padėjėjas atpasakojo ąpskr. viršininkui visą 
kį, pareikšdamas, jog su trimis ipoUcihinkais_ .toidos=.mL<.' 
nios visiems burnas uždaryti neįmanoma buvo. Kūndro- | 
tas pasakęs gerai”, leido išeitiV žl ? ; . |-

Dar viena labai atsimintina prekymečio diena. .Ta J. 
dieną tiek buvo prisigėrusių ae susimusąsių. 
padaužų, jog pavakaryje policija

su įvairiom: daryti Triūkšmada'riuS ir iūųšeikak'gdb^not‘''į1,i¥^t^ na
mus, nepaeinančius giildė 5žtiip^dbs^a^;inėje ant grin- • 
dų. o kelis, mažiau į II auk ‘ '
štą sandėlyje^ Lietuvos banko skyriaus .direktorius^Hof V

dėjo rinktis veteranai su savo 
šeimomis, o apie 10 vai. išvyko 
su jūrų šaulių jachta išvykai į 
ežerą. Uostas pasidarė lyg tuš 
čias, nes iš pat ankstyvo, ryto 
motoriniai laivai vis plaukė į 
ežerą žvej'oti garsiųjų ir skanių 
jų lašišų (coho solmon), skait
lingi burlaiviai išnėrė ežeran į 
laivų lenktynes, o taip pat iš po 
nakties dingo ir vienas iš milži
nų su žaliu klevo lapu-Kanados 
prekybinis laivas: išvyko vėl -į 
vandenų platybes.

Apie 2, vai. po p. nuvykome į 
parką; kur vyksta Wisconsino 
Lietuvių Dienos šventė ir kur ra 
dome jau daug svečių. Laisvų 
stalų jau nebuvo, todėl teko pri 
siglausti prie jūrų šaulių stalo.

rukus susilankėme įr..,svečįų-tai 
Amerikos Vąte^krių--^Šostb Nr.
1863 Kenošoj
riai Itn. C. Kl'oet ir B. Anderson
su‘poniom. - Jžaw daug metų šis Pristatant dalyvaujančias orga
mums •lietuviams ypatingai drau nizacijas, 
gišfcas svetimų - karų veteranų

, 'Garbės Būrio na

siuntė tos šventės rengimo komi )Ienktynės-regatą, į kurią sujdain^^ garbėi5
ke kamiymmų uostų b^ h.
riaiyiai, Ukėd^nF laimėti len^ vadovaujavė_
tymų ’ trofėjas-ir rvainas dovi

dens keliu, jei būtų palankus j naš. Mešf visi-iabai džiaugėme ’̂ 
oras, o jei negalima būtu plauk | kad nereikėjo niekur ^sidrauwTO gjj jūrn Sau]iai 
ti, tai visiems važiuoti masino- tos, nes vargu būtumėme gavęį uj t .na-«i«v+; cncui 
mis. Šiais metais atsirado dau- kadangi mūsųž.laiyuį vieta buv<|Į 
giau norinčių vykti į šią šventę iš anksto, užsakj^g prie Hollidav 
negu mūsų laivas gali paimti, to Inn ’viešbučio'- privačios kranti| ?
dėl kaikuriėms visVien teko va nės,- neoštame viešbutyje patof

teto narys p. P. Petrusaitis, tuoj 
pat buvo apsispręsta dalyvauti 
ir nutarta vykti su jachta van-

būritf dalyvauja .Wisconsino lie

oras, o jei negalima butų plauk J kad nereikėjo ieškoti niekur viėį^ 
ti, tai visiems važiuoti mašino-

buvo iškviestas ir 
Liet. Juru Skautijos atstovas bu 
dys j. psktn. Julius Butkus ir 
pasodintas garbės svečių tarpe 
o uniformuota jūrų skautijos iš 
3 asmenų palyda dalyvavo vėlia 
vų įnešimo ceremonijose. Po vi
sos oficialios programos su invo1 
kacį j a,. Himnais ir ;
atstovų kalbom, sekė įdomi me' 
niiiė programa, kurią atliko kele 
tjų ętnmi'ų thųių atstovas. Po to 
’sekė piknikavimas ir bendravi
mas tarpusavyje su veteranais 
bei jų šeimomis', po ko jie savo- 
ruožtu visus užkvietė pas sąve 
vaišėm kur' veteranų namų ’di
džiojoje salėje jau buvo paruoš 
ti įvairūs valgiai ir gėrimai. Pa
vakariais škirstėmėš kas namo, 
kas Į savo laivus, o jūrų.šauliai 
tuoj išplaukė į Čikagą. Gerai 
išmiegoję bei pailsėję pirmądie 
nio ryte ir mūsų “Budys” pali
ko svetingą Kenošą o vakare lai 
mingai pasiekėme Čikagą. Laivo 
įgulą sudarė šie budžiai: J. Būt 
kūs-laiyo kapitonas, Povilas -ir. 
Linas Mintautai — šturmanai 
ir Tomas -Mileris, Vilija Butkiė

Kavų ųžfėšnno ceremonijoms. Per 
;ūbs? Bangelį metų jie ypatingai 

o 
dabar atvyko ^pasitikti ir susitar 
Iii..dėl. jų payažinėjimo ‘ežere ry 
toj^ jies^visa šventė prasideda 
tpf sėkma®erų "go pifetų,’ ^odėl vi 

■ id^ 'priėšplėtiš* Via- laisvas ir surr , . j-i- * - tu • pmespieus yra- laisvas, ir sukadangi gurno dehai buvo užsakyta igu-f X .5 . , , ,. -j u i r. * £ įsvykaa'Cfcera;-j^šauliai bentdatodėl anks lai kambariai. f % x ,ur> - c— - i - '• i i nor^o jiems .už viską atsi-nusu Bu- r ■ Susitvarkius --su formalumai^ j.. ZjL.- .. .i u u- • • • 4. - • , . , . .j-‘dekoti.AzAt>žiureję-orjaivusT ..visi-dys savo Jbaltdmis burėmis pa-1 viešbutyje ir pavalgius bei susi# v.. .v . .... į , . r-. ,.. . . , bendrai pasikalbėję ir pasivaisi-

žiuoti automobiliais.
oras pasitaikė gerais, todėl anks 
ti šeštadienio ryte mūsų “Bu-i

sipūbšęs, gamtos jėgų varomas, varkius laive, atėjo jau ir vakari 
nešė mūsų ašmenų Įgulą Mi- ras. Tada pradėjome dairytis intr 
chigahp. ežeru, šiaurės krypti- sų prietėlių ir šios kelionės dfari^^.; 
mi__pas mielus Wisconsino lie
tuviiiš'. Šri jafš' mūsų ryšiai jau 
labai Seni, 'neš jie kiekvienais 
mėtąis į šią savo didinngą šven
tę n'ė’užmirŠta pakviesti ir čika

gų — Čikagos jūrų,šaulių, kurie: 
savo motorinė jachta “Gėri. ‘ T. 
Daukantas IT’ iš Čikagos, vado-, 
vaujamf Kl. Pumpučio ‘ir 
Maksvyčio, kurie abii yra taip;

ifc Z

bėsir •siūlė įtios 
licininkai -įkeldavo T vežimus J
davo važiuoti namo./-; J M V|

1^926 fnetais isrinkus^I 
Sleževičius sudarė.naują vyriausybę,, švietii^^iinistras| 
Vincas Čepinskis,, užuot rūpinęsis^, pagerinti^piožyktų | 
būklę, pataikaudamas sulenkėjusių dvarininkų'-ffakšijai, £ 
įstėi^ė 60 lenkiškų mokyklų; KVfslil^
knygoje “Pėdsifcąi šfiiėly” tžiį ^airaSyta: - f

— Pasinaudbdafii'i demokratinėmis laisvėmis ir būda- ( 
mi vyriausybės frakcija, tik-lenkų dvarininkai gerokai | 
plėtė savo Įtaką-.-Jiems reikalaujant, buvo atidaryta daug (• 
ftaūjtį lenkiškų ihdk^klų, kbr Pėifea ii-.’kiir ilbrėikia..; ^118 f 
» : J .

______ _____ __ _____ _________ _______ Vilkaviškyje ktinūhafiiiėšJjbĮieifdš jšfeiglfbųVd tiiis . 
didžiausiais perkūnijos tranky--tuvius; Amerikos Veteranus jų vėš g&tVėjė, priėš kūtfedrą. Kai ji bŪVb iikvldu’dfh, A tbje

‘ į patalpoje Vėnūčlas ‘ąticl£rė kėpyklĮ. Vietoje išk&tftJS;Jan
ge prikabinėjo riestainių. Nėvišli psibhiniAi iiormaTus ko •- 
kių 15 metų žydukas, gal kiėūo pamokytas, atsistojęs ki-^. 
toje gatvės pusėje, praeiviams rodydamas į kepyklų, sa- , 
kydavo: “žiūrėkit, iš kriminalkos pasida'rė kringefi&4 
Kringelis geriau. Kringelį gali suvalgyti, krimi’halk'oš^ 
nesuvalgysi”, —. ir juokdavosi. - u--

Visame krašte įsigalėjo padaužos, asocialus elemen
tas, visoks patamsių gaivalas, o komunistai juos kurstė 
prie visokių ekscesų. Šį faktą liudija įvairūs1 reagavimai - 
į politikierių visuomenės klaidinimą. Pavy'z'dziur‘'ddodū*

irię,’ pagaliau' svečiai'išvyko, bet 
nebuvo galima ilgai užmigti nuo 
'įvairių įspūdžių ir'-nuo garsios 
^šokių muzikos, kuri sklido iš ant 
ros uosto prisės, neš fėri linksmi 
nosį iš visų vietovių suplaukę 
'būridotojai Kėrrošos' naujame’ 
jachtklubė. Bė to visus laivus iš 
judino Coast Guard‘•pareigūnai 

I kontaktuodami 'udstū ėsančiris
tafVriš ii- įspėdami; jog' artėja 
stipri audra pataridami stipriau 
prisitvirtinti prie*krantinės, už- 
darinėti dūris iaihgus liukus bei nė su Katerina Kurpiūte-įgulOS 
būti paruoštiėš Stovyje. Iš tik
rųjų — apie 415 yaL iš ryto su

naria; Liks malonūs prisimini
mai apie mielus Wisconsino lie-

maiš -ir žaibais, sų smarkiu lie-j bendravimą su Čikagos jūrų šau 
turn ir stipriais vėsulais praūžė į liais, o mes jaučiamės, kad ga- 
ši mūsų laukiama audra, o penėjome sėkmingai tarpe sveimųjų 
to vėl viskas greit- nusiramino į atstovauti lietuvius kaip jūrinę' 
ir išaušo graži, skaidri sekma- tautą su jūrinėmis idėjomis.

dienio -diena. Jau nuo 9 vai. pra Kelionės dalyvis. LJS INF.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to

OUR SAVINGS 

CERTIFICATES , 
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see us for 

financing. 

AT OUR LOW RATES
WITH REPAYMENT 

TO FfT YOUR INCOME

INSURED

iviftlsWloan
22Q VTST GXMAK ROAD CHICAGO, TTTTV(TT$ 
tun XozxxfttKAA PtrudM Phanei 'YlrgfoU 7-7747

HOURS i Mon.Tut.Frl.9-4 thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

. KTikrai, 1936 metų vasarą, ypač ruduo lietuviafns- btl- Į 
vo netikras ir nesaugus... čia paminėsiu miotaikąs...^ Sa- 
lako valsčiuje. Tuo laiku buvau gimnazistas. Politika dar u 
nesidomėjau, bet atostogų metu kontaktus palaikiau ne -į 
tik su kaimo- jaunimu, bet ir su apylinkės mokytojais. X 
Tekdavo dalyvauti mokytojų pokalbiuose it girdėti jų į 
būkštavimus dėl esamos padėties ir apylihkėje7 susidariu
sių nuotaikų. Visi baiminosi kur visa tai nuves ir kuo pa ? 
sibaigs. s ;

(Bus daugiau)

Visi LlfetUVlAi BlzNifaltlAv ‘

NAUJ ANOS, CH’CAOO 8, ill----  Fridai August 5, 1977 •



į lietuvių Moterų Draugija Apšvieta
"i y T e •

•Sęptyniąčde&mt melų veiklos sidžiaugė, kad jų draugijos n 
rių eilėse dar ir šiandien, j 
tiek daug ilgų metų, čia gini 

apšvieta įkurta 1907 m. ko-'sios lietuvaitės “gražiai kalbą 
’jo 3 d. Brklį^eporte, Chicagoje. gerai rašo lietuviškai. ir dir 
Ją įkūrė lietuvės moterys atei-y Apšvietos valdyboje”, šis 
Vės," atvykusios į šią laisvės Ša- džiaugsmas yra gražus pavj 
į. Jų ^tyraį protas ir ryžtas jas dys šių laikų ateiviams.

Savo tautinius ir kultūrini 
Renetą --draugiją — ir dirbti darbus apšvietietės ptiosek

< - sukakties proga

<Sas pasĮcatinb būrtis į vieną *

bendromis jogomis Amerikai ir su tikra meile ir pasišventin 
savo kraštui’.— Lietuvai, kurią Iš pirmųjų jų veiklos dari 
jos anais laikais, paliko su prisimintina 1910 metais 
spaudančia : širdimi tamsioje rengta Chicagoje lietuviš 
rusų caro priespaudoje. (rankdarbių paroda, kuri ki 
£ Draugija savo įstatuose pa- Jaučiuose sukėlė tikrą susu 
šįžadėjo tėiktr.pagalbą savo na-'mėjimą. Parodoje buvo išd 
rėms ligos-; ir nelaimės atveju, tyta lietuvių moterų audinį
jftibŠti paskaitas sveikatos, lab- 
tįaros ir tautinėmis temomis, 
Sęn^ti . vaidinimus, koncertus, 
savišvietos, kursus ir remti vL- 
sus, kilnius ,lietuvių tautos su
manymus . bei siekimus me
džiaginiai ir moraliai.
,'i. Apšyieta į savo draugiją su
būrė nemažą skaičių sumanių ir 
<Įari>ščių- lietuvių moterų, ku\ 
iios, per' savo draugijos ilgą 
ąnažiųj nuveikė didelius tauti
nius darbus. Į .draugijos veiklą 
įbs' įrikiavo if jaunas lietuvai-

igo r

tikinęs, kxd jo pareiga yra ‘ eiti 
pirmyn ir veikti”.

1 a’žke Prezidentui Carteriui 
rašytojas Snegirevas rašo, kada 
Prezidento ryžtas ginti žmonių 
teises “atspindi daugybės žmo-■

i nių nusistatymą ir viltis”.

“Tik nenusileisk, Jimmy Car Į 
ter! Tėvui T-.mstos raumenys 
įsitempia ir vykdo savo valią

,Tamsta nesiklausyk bailių patai 
Į rėjų. Tamsta leiik jiems šliaužo į
ti žeme, dreLėti ir laukti, ka<! i 
tik nepadėtų pabaisai”. 1 ą so-. 
vietišką pabaisą Snegirevas vaiz i 
duoja kaip “seną vežimą, kuršį

Į aklai rieda prie prapulties be
j jękios kontrolės, o to vežimo cagoje leidžiamas vokiečių laik

prisipažinimą, kaip tuos klausi 
mus jis vertina”.

‘Tone Prezidente, Tamsta rei 
kahuk teisybės. Jei Tamsta nu 

!siieisix pabaisa užviešpataus vs- 
. same pasaulyje ’ šankia Ukrai 
Į nes rašytojas laišką baigdamas.

r na.'.inia, koks 1.kimus iš- 
Snegirevą už laiško persiun 

itiri'i x ..k. rai.i.;. J. Pr

vairuotojus pavaizduoja “ak-

tiko

Lcnky kariuomenes 

štabe neramu

VARŠUVA, Lenkija. — Chi

rastis praneša, kad praeitą sa-

nuolės, bręsdąmos Apšvietos 
veikioje,, sukųrė ^gražius lietu- 
yiškųs židinius ir išlaikė savo 
jaunose kartose lietuvišką tau
tinę sąmonę.

Ąpšvietįėtii^,* ■ minėdamos š.

sukakti, pelnytai pa
-9 ' * Z* ’ ’ » ’iJr * i * . * \ .

mezginiai, siuviniai ir kiti m 
sų moterų meniški rankų dar
bai. Sakoma, kad Cliicagoje 
buvo pirmoji tokia paroda.

Sekančiais (1911) metais ap- 
švietietės suruošė pagamintų' mylinčios moterys. Jos su pasi 
lietuviškų valgių parodą, kurią sekiniu suvaidino Chicagos pub- 
gausįai aplankė amerikiečiai, liaki visą eilę dramų, komedijų 
lietuviai ir kiti. Chicagos ame- ir surengė daug kitų vaidybinių1 
rikiečių laikraščiai pagarbiai' 
aprašė abi apšviėtiečių parodas, 
Lietuvą ir lietuvės, o kitatau
čiai, lietuviškų valgių ragauto
jai, gražiai praturtino ir Apšvie 
tos iždą.

•Po pirmųjų pasisekimų, ap- 
švietietės toliau tęsdamos savo 
darbus, įsteigė savo narėms 
rankdarbių ir siuvimo vakarinę 
mokyklą, vėliau virimo mo
kyklą, anglų - lietuvių kalbos 
kursus, draugijos knygyną ir 
pagaliau, suorganizavo vaidin

lais ir liguistai valdžios trokš- vaitę Lenkijos ganeraliniame 
tančiais charakteriais...,kurie tą štabe buvo didokas nerimas.

WUHENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

jmiMįfeią fu tanėtepiu Ir p4valk«l«is aprašo Pamarį, ienos ]e 
IRfeįįpf jr - - ĖJMBUM0 liotuviškŲ vlatovardži? sąrašas. Knygos 
įį/lKM; minkšti yiriallai. .

: NAUJIENOS
ITtt So. H&lsted St, Chicago, Hl. 60608

-.UjC-L. ■ ;v '.'

DR.ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
RtiMGAUMAGAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO-
JftlUOMENtSVElKtJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS

JUNTYS IR DARBAI, 259 psL, lipančius 1905 
■■tVlv^fcfai*, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 

-•WĮMmė>fc-~ __________________  $8.00
DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Mala, vietoje $4.00 dabar tik _ $3.00 

_ $2.00 
jjĮfįjiįi.KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Įspfidžiai. Dabar tik --------------- $2J0
^Hmp t^^jpėt kdrisakyH paitu, atsiuntus BakĮ arba money orderį, prie

Į7M 8^HALSTED ST, CHICAGO, *ILL. 60608

tojų grupę kurion susibūrė su-, 
gebančios ir vaidybos meną 1 • V • « T

“Pasakyk Brežnevui: gana meluoti”

..... raimetis rašytojas ir filmuoto- parengimų bei šeimyninių su- . n .. o< .-° > jas Geli Snegirevas, gyvenantisbuvimų. it,. . . . ... _ ,. .į Kieve, atvirame laiške Jungtinių

Ukrainos rašytojo laiškas Amerikos Prezidentui
PARYŽIUS . (NYT). — Uk- girevas pašalintas iš sovietų

Senuose draugijos raštuose' Amerikos Valstybių Preziden- duoniu).
apšvietietės kalbėdamos apie ‘ tui, adresuotame per rusų dien 
savo mokyklas, primena, ] 
šių mokyklų mokytojos 
“pedagogės”) dirbo iš pasi- ti!” 
šventimo savo tautietėms, te 
gaudamos visai mažą atlygini-Į 
mą — vos $1.50 už 2 dėstymo 
valandas, o mokinės mokėjo 10 
centų už vieno vakaro pamo
kas. “Kietas” buvo anais lai
kais doleris . . . Šiais žydin
čiais laikais ir maža “kugelio 
parė” duoda dideles pajamas, 
gi, anuomet, apšvietietėms teko 
daug prakaituoti, kad . sukėlus 
mažais centais, didesnes sumas 
savo draugijos kilniems uždavi
niams.

Siautėjusios depresijos die-, 
nomis, kai draugijos veikla bu
vo nepavydėtinai sunki ir artėjo 
prie mirties slenksčio, apšvie
tietėms atiteko didėli rūpesčiai, 
kur surasti lėšų sergančiom na
rėms šelpti ir kitiems draugi
jos reikalams, tačiau, jų pasi
šventimas ir vieningas ryžtas, 
sugebėjo nugalėti depresijos 
sunkmetį ir išlaikyti draugiją 
veiksmingą bei gyvą ligi šiai 
dienai. " .

Savo ištekliais ir draugijos 
sukauptomis aukomis, apšvie
tietės visais laikais rėmė visus 
tautinius ir kultūrinius darbus, 
lietuvišką spaudą, radiją, Lie
tuvą ir lietuvius, šelpė senelius, 
našlaičius, jaunuolių draugijas, 

) .

ra- 
šytojų sąjungos, bet dėl savo 
nesveikatos negalimas apkaltin 
ti “pasožitu” (veltėdžiu dyka-

savo valdžią ir savo ideologiją 
užtikrinti tik megatoromis sa
vęs aukštinimu ir karu grasini 
__,,yy mu .

“Atmink Tamsta, Pone Pre
zidente, kuomet Tamsta sutiksi 
mūsų vadą ir spausi jo ranką, 
kad ta ranka yra raudona nuo armijos 
kraujo kelių milijonų žmonių, 
likviduotų taip vadinamo stali
nizmo laikotarpyje.

“Ta delną, nuo kurios senasis
, ---------------------- Snegirevas puikiai nujaučia,

kad. raštį Paryžiuje, prašo pasakyti Į kad gali būti apkaltintas visų 
(ne: j Brežnevui į akis “Gana meluo-. didžiausiu nusikaltimu, būtent

Į žodžio laisvės piktnaudojimu 
t kenkti valstybės interesąms/fead 
gali būti uždarytas psichiatrinė 
je klinikoj'e, gali būti nulinčiuo-

Snegirevas taip pat pasiuntė 
(laišką savo gimtojo miesto Kie 
vo laikraščio redakcijai infor
muodamas, kad grąžino valdžiai 
savo asmens pažymėjimą, liudi
jantį kad yra’sovietų pilietis, ka 
"dangi “nenoriu būti pietiečiu vals 
tybės, kuri išnaikino ukrainiečių 
tautos diedus — geriausią dalį * 
jų valstiečių ir’inteligentijos ir 
kuri niekina tos tautos praeitį 
ir pavergia jos dabartį” ir tai 
dėl to, kad sovietų konstitucija 

-yra, vienas melas nuo pradžios 
iki galo.

Nesveikaujantis širdimi ir ar 
timas apakimūf rašytojas Sne-

ANGLŲ KALBA
IN THE DARK. PlkantUkų ir Intymiu nuotykiu 

gyvenimo. Lengva* rtilhis, gyva kalba, gražiai išleista 
v i l‘

Dv. Jvmm A Končių*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijų* 
iaBtreufca bso. ptt eenųjų amfių Iki pokario metų. Vidutinio formato, 142

V- Dr. Jvmm A Eonam, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruom,' palleflant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija, 
fit pel Xaina tttB. Kietais viršeliais $4.00.

\ .f. ." :r . r. ‘
Dauguma Hų knygų yra tinkamos dovanos {vairiomis progomis. Jas ir 

ŪĖAtam Rągma jąfgytf >tirfllinkint j Naujienai arba atsiuntus čeki ar 
pfeiMnf ' M

17W 8ewtb HalMed Street, CMe&o, HL MIM
» J W • » ** » X

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
'•*’’ HlalIenM* galim* *»vti pvlklv knTRVr kurio* pipuoi bot koki* 
tempgg aaMh «r lentyną

.•'.; AhteaMdr** PakalnHkl*, MES GR|ZTAMt Įdomite Jaunu dienų
* pt#mfriliM»l ir Jvyklų bei vietų įprsŽTmai, skaitomi kaip ro- 

, M**M. 387 psl. Katąs SS.
Ą. FakatnHkte. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisimini- 

ir lafito Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suridra- 
‘ ty« Į 12 dailų. 296 p*L. kaina SS.

. Op. Kmh Orinlut, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, Gra-
- ; tfada ririelial*. 338 paL Kaina S6.00. Mlnkžtate viri. <5.08 
. FM. YFcL RlrHIk*, SENŲJŲ LIETUVUKU KNYGŲ 1ST©.

. ’ RUA, I dalia. 208 pat, trttta — $3,00, mlnHtate vir-
• < 'r; febai* — 22,00; H dalia, 223 p»L Įrišta — S3,00. minki-____

‘ .tab rirfeHaJi_____________________________________
ifernttaa Taftų* - TamdawteM, LIETUVIiKASIS PAMARYS.

,s < Pakalnė* ir Labguvos,apskritys su Įdomiais aprašymai*. fllu- 
•tneLtotntu Ir dokumentacija. 338 p«L, kaina $6.

' >. KarfOnaa, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
• 'partizanų buitie* romanas 292 puslapių. Kaina S3.

a < Janfw* MwOmb, TRYS IR VIENA, jaunystė atsiminima J
? tTO paL ____________ —-----------------------
K -. M. Gadall*, POVILAS MILERIS. Nografljoa bruoJal 231

- —____ ._________ *3.**
I rT Kartas dbakant rafkla pridėti » et pdtto Išlaidom*.

I M# 8. HL i "« —.

itt

štalK) karininkai bijo, kad 
“liaudies armija” nebandytų įsi 
veržti į štabą ir apvalyti Giereko 
štaban prisodintus Maskvos po
litikai ištikimus lenkus.

I^nkų štabas bijo “liaudies 
Savo laiku lenkų “liau

dies armija” įsakė sovietų karo 
vadams kraustytis iš Lenkijos. 
Dabar ta pati lenkų “liaudies ar 
mija”, patyrusi apie vyriausy- 

kraujas dar nėra nuplautas, yra '■ bės planuojamą susitarimą su ko 
munistine Vokietija, nori štabą 
išvalyti. Lenkų kariuomenės šta 
bas patyrė, kad Amerikoje už
sakyti auksiniai medaliai, kuriuo 
se atmušami Katyne žuvusių len 
kų karininkų galvos. Minėtos 
aukso monetos siunčiamos len
ku kariuomenės karininkams.

pasiruošusi pralieti okeanus 
naujo kraujo”.

Snegirevas tvirtina, kad Jung 
tinių Valstybių Prezidento išėji 
mas žmogaus teisių ginti pri
vertė Brežnevą ta klausima šie- 6 > **

tas arba padarytas nelaimingo Į ti su strateginių ginklų klausi- 
nuopuplįo auka”, tačiau -yra jai- mu, kas reiškia “negarbingą

tremtinius Vokietijoje ir čia 
atvykusius. Ir iki (šiai dienai jų 
ranka yra duosni- visiems lie
tuviškos veiklos reikalams.

Su dėkingumu prisimindami 
apšvietiečių 70 metų turtingą 
veiklą, jų gilų žmoniškumą ir 
menlę tėvų žemei Jbei broliui, kar 
tu prisiminkime nemažą būrelį 
apšvietiečių jau, -iškeliavusių: 
amžinam poilsiui. Jos čia pali
ko saviesiems nemažą savo 
gražių darbų kraitį. Tešviečia 
jų darbai lietuviams šviesiu 
pavyzdžiu. J, Kl.

SODYBŲ PIEVELES
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi gavo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
turi vadinasi ’

SODYBŲ PIEVELES

!
 Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

Žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $L25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

' NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 8060S

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juonį DiupirtK ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. StndiK Hlel> 
t> Chicagoje 1966 metais patiey autoriaus lėšomis. Knyga aviete da
ilų: Sėmės ūkio švietimo problemos ūkininku kraite, u dalia: Žemės 
ūkio švietimą* Lietuvoje, -

Autorius sava žodyje rašo: **Jei liūdnas lietuviu tautos likimu 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių Ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimu, šiandieną, drąsiai galima sakyti. lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vatdalf 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms*’.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiam? skaitytu kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po 
šaulį Išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kid H knyga bus brang! abeo- 
liūčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga ra tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai Mals žodžiais: ^Dėkingo sūnus — myli- 
Wai Knygos^^cTpuslapiu su daug vadelių ir lentelių, kaina tik S3.00. 

Gaunama Naujienose.
čeki arba Money Orderi riuMI tokiu tdrerm

I
f

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS WW8
Gavę pinigas, toolra tojT3

.$5.00

.$4.00

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

poeto.ir šeimos paveikslai, 266 psln minkšti viršeliai----------------$8 00
2. Jurgio' Jašinsko, MELAGINGAS NUKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

u.i’ minkšti viršeliai----------------------- :-------------------------------------..SI .50
3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psL, minkšti viršeliai__

166 psL, minkšti viršeliai --------------------------------------------

' Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemptiorįui.
Knyga* galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:

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

Taupykite dabar
pas mus

Pm mns taupomi Jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

1VERSA

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos W
sumos ir jos išėmimo. S

Investavimo knygelės sąskaitos A’ 
neša

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metalu. - ,ą TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytą

1 — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL,— Friday, August 5, 197?' ‘
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Kuo jie užsiima

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PAŽANGOS LIUDYTOJAS

...

fea

Mokytojas Barzdukas vanoja 
krikščionis demokratus

lyvavą. Berods, vos viemas ki
tas joje pasirodė Ar Ui te skan 
dalas? žinomi Barzdukas dėl to 
tylės, mat jam daugiau Hipi va 
noti krikšč. demokratus už tai, 
kad je įspėjo visuomenę dėl 
agentų ir padėkojo spaudai, ku
ri suprato jų interesus. -

6
Dėl Baizduko apie pammėtą 

rezoliucijoje duplikavimą atsto
vauti lietuvius Amerikos Val
džios įstaigose reikia tik pasa
kyti, kad spaudoje jau tiek ir 
tiek buvo prirašyta ir aiškinta, 
tat nėra prasmės vėl tą patį kar 
tori. Kartoti tai kas kiekvienam 
galvojančiam, žmogui yra aiš
ku nėra prašinės. Gaila, kad St. 
Barzdukui vis dar neaišku, kad 
dvigubas atstovavimas yra ne 
tik nenaudingas, bet kenksmin
gas. Bet Barzdukas to nesupran 
ta ir vis tą pačią dainelę ir to
liau dainuoja. Tokie žmonės, ku 
rie nenori ar nepajėgia suprasti 
kitų jiems patiektų įrodančių 
argumentų, nereikia ją smerkti, 
o tik gailėtis jų žilo plauko. Ir 
tikrai jų gaila! /

Ką padarysi, Jau nebepataisy
si, jei tokių klausa yra sugedu
si, kai jie tebegirdi tik, kad 
krkišč. demokratai groja netvar 
kos smuiku. Tokiai atrofijos. ®u 
naikintai klausai nėra pagalbos.

> (Pabaiga)

(Tęsinys)
Nesąmoningi agentai yra tie, | Manau nedėkojo todėl, kad toji 

kurie nesuprasdami okupanto į grupė per tiek metų nieko kito 
klastingų kėslų pateisina jo pro taip nepuolė, kaip puolė krikšč. 
pagandinių filmų rodymą pjauni demokratų veikėjus, net ir tuos, 

jmo Centre, Chicagoje. Agentais 
mes laikome ir tuos, kurie pla
tina veltui ar už dolerius par
davinėja Maskvos agentų paga 
mintą paskvilį, kuriuo sunieki-

■ na mūsų veikėjus, patriotus, 
juos apšaukiant gyvosios lietu-

kurie yra mūsų tautai ir valsty
bei labai daug nusipelnę. Jų spau 
doje niekinimo neišvengė net jų 
pirmininkas prel. M. Krupavi
čius, dar P. Karvelis ir kit.

Bet iš viso ko Barzdukui nėr 
vuotis ir pykti jei Šiandien vi
sos partijos, kad ir skirtingų ide 

h dinamų agentų yra dar ir bol ologįjų viena kitai tiesia ranką, 
■ševikinės propagandos rėmėjų, j kad sujungus savo gretas kovai 
kurie pądeda suruošti koncertus 
okupanto atsiųstiems meninin
kams ir pan. t

Gi šnipų tikslas, jų uždaviniai 
yra kitokie. Apie juos mažiau
siai ką žinome. Tik laikui bė
gant jie paaiškėja. Manau, kadi 
Barzduko suminėti Alfoje ir Vii . 
ke agentai, tai nebuvo agentai;! suriekina kiekvieną. Tat, reik 
o tikra prasme šnipai. Maskva kad. jis turi galvoje ne
jau nepriklausomoje Lietuvoje Į seniai plačiai paskleistą Ameri 
turėjo infilitravus šnipų net iltoje ir net užsienyje paskvilį 
pavasarininkų ir ateitininkų or-i kuriame įprastu bolševikiniu me 
ganizacijas. šnipai yra paruošia 
mi specialiose šnipams ruošti 
mokyklose, skirtingiems užda
viniams atlikti, jie nežinomi, 
užsimaskavę.
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Barzdukas yra labai susierzi

TeKiv'-^' Kretingos geležinkelis, kuris buvo^pastatytas nepriklausomybė ------ -------------------- ----- - ----------
-laikais, sujungė Didžiąją Lietuvą su Klaipėdos kražtu ir uostu.r sis Selej vybės griovėjais. Bet be Šių va 
žinkelis buvo gražiai pastatytas, ką rodo čia pastatytas tiltas ties Salantais.

amatais. Neturėdami specialistų, jie ieško literatūros spe 
cialistų lietuvių tarpe. Nebūdami žinovais, jie net nemo
ka literatūros klausimais nusimanančių žmonių parink
ti. Jie skelbia literatūros konkursus, gauna lietuvių para 
šytus darbus, juos spausdina, o vėliau net knygos formo
je išleidžia. Jie įtikinėja gerus tikinčiuosius, kad vienuo
liai paskirtų autoriams po tūkstantinę,. kad vėliau patys 
už atmuštą knygą galėtų dar kitą tūkstantinę arba net 
kelias išrinkti. Jie jau yra paskelbę 25 premijuotus romž 

\nus. Tei romanai daugiausiai buvo menkaverčiai, nes 
nesu-

Vienuoliai yra atlikę daug naudingų darbų ir pada
rę Vertingų patarnavimų Romos katalikų bažnyčiai. Vie 
nur jis auklėja jaunimą, kitur rūpinasi sergančiais, tre
čiur i _ 
darbus. Visur jie buna naudingi ne tik sau, bet ir žmo
nėms. Lietuvos sesės kazimierietės išauklėjo visą eilę mo
kytojų, kurios ištisus dešimtmečius mokė liteuvių vaikus 
lietuviškai ir angliškai, administravo prieglaudas ir dir
bo sunkius darbus. Kiekvienas jas gerbia, nes žino, kad 
jos savo amatą moka ir dirba pasišventusios.

To negalėtume pasakyti apie lietuvius vienuolius ma 
rijonus. Anksčiau jų tarpe buvo vienas kitas pamokytas 
vyras. Jie buvo vienos ar net kelių sričių specialistai. Mo 
kytesnieji galėjo pamokyti jaunesnius, o šie bandė dirbti 
naudingą darbą. Tuo tarpu dabartinė marijonų vadovy
bė yra bejėgė. Marijonų tarpe nėra nei vieno, kuris būtų 
studijavęs visuomeninius mokslus ir galėtų vadovauti 
politinei kovai. Jie samdo “politikus”, kurie tiek nusima
no, kiek vienuoliai. Kol marijonų vedami politikai vado
vavo Leonardas šimutis su keliais bendradarbiais, tai ta 
politika buvo naudinga pavergtiems lietuviams,; bet kai 
Draugo priešakiu buvo pastatyti samdiniai, tai jie jau 
kelis kartus visus marijonus padėjo į'labai* jau nemalo
nią padėtį. Pačiame Drauge tie samdiniai tvirtino, kad 
net dabartinio popiežiaus atstovas, pasirašęs Helsinkio 
aktus, buvo Judas, gavęs išdavikinius grašus. Vie
nas lietuvis jiems buvo atidavęs didelį ūkį. Pradžioje jie 
mane dirbti ūkio darbus, bet jų nemokėjo. Ūkį pardavė 
už milijoną dolerių. Bet jie nežinojo, ką su gautais pini
gais daryti. Jie tuos pinigus atidavė lenkams, kurie tuo
jau naujus namus pasistatė, o mūsiškiai; užtraukę didelę 
paskolą saviesiems, užmiršo bent savo namų skolas sumo 
keti. Savo pinigus kitiems atidavė, o dabar patys ir vėl 
ubagauja... ’

Kažkas marijonams pakišo mintį, kad jie mestųsi Į 
literatūrą, čia ir vėl vienuolių tarpe nebuvo nei vieno li
teratūros žinovo, kuris galėtų atskirti pelus nuo grūdų, į 
galėtų pasakyti, kur yra literatūros kūrinys, ir kur yra | jis, pastatydamas daugiau degtinės, mokėjo teisybę išt- 
geltonlapis. Neturėdami žinovo specialisto, jie daro ta raukti nelabai norėjusio menininko. Beieškodamas din- 
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spaudžia vyną, o kitur planuoja didelius žemės ūkioPu°s trinkdavo mažai arba nieko apie.literatūrą
. vokiantieji žmonės.
1 Šį metą jie parinko Vytautą Volertą sudaryti komi
siją geriausiam literatūros kūriniui atrinkti. Kad Voler 
tas apie politiką neturi jokios nuovokos, visi Amerikos 
lietuviai įsitikino,, kai jam buvo pavesta vadovauti Ame
rikos lietuvių dar nesuorganizavusiai Bendruomenei. Jis 
neturėjo drąsos problemai pažiūrėti į akis ir neturėjo 
reikalingos tolerancijos gerbti kitų įsitikinimų lietuvius, 
kad galėtų visus įtraukti į bendrą darbą. Kad jis apie li
teratūrą neturi jokios nuovokos, šį metą jis parodė, pa
kišdamas visai nepriimtiną ‘"romaną”. ^Neminėsime kitų 
vertintojų pavardžių, kad joms ir jiems nebūtų gėda už 
parašą, padėtą vertntojų akto apačioje^ . -

. Marijonai atidavė syetimą tūkstantinę autoriui, kU 
rio jie nepažįsta, o jeigu pažintų, tai kitų žmonių sunkiai 
uždirbtų pinigų tikrai neduotų. To premijuoto romano 
yra toks turinys: Amerikon iš rusų pavergtos'Lietuvos 
atvažiuoja Donatas Vėbra, Gražiai ątr^lantišr~sūmanus 
didelio santurumo lietuvis. Jis važiuoja tiesiai į Shenan
doah, kur tikisi rasti lietuvių, seniai Amerikon atvyku
sių. Ten jis susipažįsta ir su tremtinio Vilniaus Sadaus
ko šeima, gražiai Amerikoje įsikūrusio ir čia išauginusio 
savo vaikus, su menininku Tonkūnu, dukters draugu Do
vydu ir kitais. Jie važinėja į Baltimore, Clevelandą, Ghi- 
cagą, Washingtona, St Petersburgą ir vėl grįžta į Bal- 
timorę. Tragedija prasideda, kai Vilnius Sadauskas, iš
plaukęs pažvejoti, nebegrįžta. Algis Sadauskas, negrįžė 
lįo sūnus, pradeda nerimauti, jis yra įsitikinęs, kad tėvas 
buvo nužudytas. Jis įtaria menininką Tonkūną, besisu
kinėjusį prie jo motinos. Niekas nebežino^ kur dingo išp 
laukęs Sadauskas. Dingusio Visi ieškojo, bet rimčiausiai 
tyrinėjimą vedė Donatas Vėbra. Jis mokėjo svarbiausius 

j duomenis surinkti, pajėgė tiksliai klausiems pastatyti,

prieš bendrą tautos priešą — 
okupantą. Man rodos, kad svei
kai galvojančiam žmogui nebū 
tų dėl ko pykti, jis turėtų tik’ 
džiaugtis.

5
Barzdukas rašo ir apie spau

dą, bet nepasako kuri spauda

todu suniekina kiekvieną,- kuris 
tik pasisakė dėl Bendruomenės 
vadukų pasimetimo ar net šklei 
dimo bolševikinės propagandos 
per mūsų sąmoningus ar nesą
moningus agentus. Bet dėl to 

_ _ _ ___ _ _____ jam reikėjo seniai pasisakyti 
' nęs ir piktumu netveriąs, kam prieš tokį paskvilj ir jo platin- 

krikšč. demokratai pareiškė re-'tojus, įspėti išeivijos lietuvijąj 
zoliucijoje padėką tai spaudai J kokiy metodą ir priemokų grie 
kuri yra jiems ideologiškai toli hiąsi okupantas suniekinti išei- 
mesnė, bet kuri parodė bendro j vijos veikėjus.
intereso supratimą. Dėkoti ge-j Deja, jis tylėjo. Nejaugi, jis 
ra darantiems yra krikščionis-. tam pritartą? Kodėl jis tyli ir 
kas ir humaniškas veiksmas, tai 
kilnus gestas. Bet kodėl Barzdų 
kas vėl dėl rado reikalą reikšti ........
savo susierzinimą ? Atsakymo ne viai labai pasipiktino, kai jo glo 
randu.

Bet iš viso ar tai ne tragiška, . _ .
kad krikšč. demokratai nerado dieną išvyko iš Chicagos piknin- 
reikalo dėkoti jo grupės spaudai, kauti ir demonstracijoje neda-

- » 1 ■ - - ‘ . - -

neparagino Ainerkos lietuvius 
dalyvauti Pavergtųjų Tautų de 
monstracijoje? Chicagos lietu-

bojama Bendruomenė, Marque
tte Parko ' apylinkė* tą pačią

Susanne Albrecht nušovė 
galingą bankininką

BAD HOMBURG, Vokietija. 
Visą Vokietiją sukrėtė žinia 
apie įtakingo Vokietijos bahki- 
ninko, 53 metų Jurgen Ponto 
nušovimą. Ponto buvo galingas 
finansininkas, dažnai tardavosi 
šu kancleriu Ščhinidtu ir buvo 
Irano šacho finansinis patarė
jas.

Kelioms minutėms po penkių 
į Ponto namus, esančius netbli 
Hamburgo, atvyko trys žmo
nės: dvi moterys ir vienas vy
ras. Jie paskambino skambutį, 
jiems buvo atidarytos durys, ir

kusi buvo Sadauskų seimą. Pats Vilnius Sadauskas pra
šė Tonkūną suvedžioti jo žmoną. Gražiais žodžiais jis pri 
ėjo prie Sadauskienės bučinio ir prie Sadauskų 18-metės 
dukters, jau gyvenusios su Dovydu. Vėbra įsitikino, kad 
ir sūnus Algis, karinėjęs savo motiną su Tonkūnu, ret
karčiais* imdavęs narkotikus. Donatas Vėbra pamatė vi
siška lietuviškos tremtinių šeimos pakrikimą, o jis pats 
pavergtoje Lietuvoje buvo dabartinei valdžiai tamaujan 
tis mitininkas. Visas romanas, paįvairintas palėėkine Kau 
ne leisto ”10 centų pornografija, kurios nei vienas Naujie 
nu redaktorius nedrįstų spausdinti šiame dienraštyje.

Jeigu marijonų vadovybė neįsakys išimti iš parduo
tuvių svetimoteristę kurstantį ir atvažiavusiam milici
ninkui leidžiantį tardyti Amerikos lietuvius, tai Naujie
nos negalės apsiginti nuoširdžių katalikų protestų prieš 

’literatūros nepažįstančius marijonus. Tada marijonai

26 metę amžiaus gražiai at
rodanti mergina, Ponto getą pa 
žįfetanti, rado j į kalbanti teldo 
nu. Ji tuojau išsiėmė galingą fe 
volverį ir paleido dvi kulkas į 
telefono dar nepadėjusi banki-

tinę, o kita į galvas Visitrys jiu 
nuoliai išėjo, sėdo j savo mažu 
ką automobilį ir nuvažiavo.

Bankininkas Ponio lūdjaii am 
bulansija buvo nugabentas J kr 
timiausią ligoninę, kur jis mirė. 
Vokietijoj Ponto nužudymas ly 
ginamas su prokuroro Siegf
ried Bu-back nužudyniu.

pačią klaidą, kurią darė su žemės ūkiu, politika ir kitais gūsio Sadausko, jis turėjo progos nustatyti, kokia padri vėl skųsis, kad Naujienos juos puola.
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R. V. MIŠAUSKAS

Mažas dalinys - didelis veiksnys
(IŠTRAUKA)

(Tęsinys)
Hitleris stabtelėjo ir po kiek laiko, paprašęs Sko

rzeny pasilikti, kitus karininkus išsiuntė atgal į jų da
linius. Jiems išvykus. Skorzeny buvo supažindintas su 
maršalo Badoglio išdavyste. Mussolinio dingimu ir ga 
vo įsakymą Italijos diktatorių surasti ir išvaduoti. Ka 
dangi Hitleris žinojo, kad ir jo ir Itolij.os vyriausiuose 
štabuose buvo daug šnipų ir išdavikų, šis visas planas 
turėjo likti gilioje paslaptyje. Skorzeny buvo supažin
dintas au Gestapo viršininku Himmleriu. Gen. Jodl ir 
vokiečių parašiutininkų vadu gen. Student. Kad visą 
paslaptį lengviau būtų išlaikyti. Skorzeniui buvo leis 
fa naudoti tik savo dalinį ir vieną parašiutininkų pul
ką. " i

Galima būtų daug parašyti apie du mėnesius lru-1 
kusj slaptą žvalgybos darbą, beieškant Mussolinio. Vie 
na kartą buvo pranešta, kad jis yra laikomas La Mad- 
dalcna saloje, kitą kartą kad Eilioję. Kartą net mažas 
žvalgybos lėktuvas buvo anglų naikintuvų numuštas 
ir Skorzeny su pilotu plūduriavo kelias Valandas jū
roje. kol pagaliau buvo išgelbėti. " •

Bet pagaliau vieną, už Mussolinio sargybą atsa- 
i in«o generolo Cueli neatsargiai į Romą pasiųstą te-

■> “Gran Sasso apsaugos pas!ruošiniai baigti”, 
parodė lieiv .’iantiems vokiečiams kelią. Skorzeny pra 
dėjo savo pa: Aliosimus. -ū. •

Gran Sasso Aukščiausias kalnas Apeninų virti- resnį planą, duokite. Jei ne 
nėję. Visus kelius link kalno saugo virš tūkstančio “ka

rabinierių”. Amerikiečiai išsikėlė Salerno. Italija ka- cialistai turėjo sutikti” kad jo planas^^vienintelė išei teles didesnius akmens. luitus ir ženklais pasignaliza- 
pituliavv. Halai visur jau pradėjo kovoti prieš vokie- tis. Grįžęs iš Romos pas netoliese apsistojusius savo vo nusileisti.. . :»• t. :;* -■
čius. Reiškia, life kariai priešinsis. O jie saugo tik ke- karius, Skorzeny paaiškino visus pavojus ir padėties 
liūs link kalno, ; / ^beviltiškumą, o po to: . - . .

Kalno viršūnę galima pasiekti tik keltuvu — “fių — Aš skrisiu pirmame sklandytuve. Kas su manim? jam paaiškino, kad tai vienintelė išeitis, kad ant jo pe 
nikulierium”, gi ant viršūnės stovinčiame Hotel Can> — šimto vyrų dalinys kaip vienas žengia pirmyn!
po Imperatore stovu iki dantų ginkluoti dor 250 rink-

Išgirdęs, ko iš jo reikalaujama, Gerlach stačiai at
sisakė: “Tai beprotybė” Bet, kai Skotžėfiy hubšaliai

čių remiasi ir Italijos ir karo likimas; kad pats Hitleris
po Imperatore stovi iki dantų ginkluoti dor 250 rink-' Nutarta pulti rugsėjo 12 d. Dėl techniškų priežas- jų laukia, jis sutiko: ką gi — jei mirtis ar Vitfiaip Ar
tinią karių. Skorzeny mažu lėktuvu apskraidęs pozici- čių lėktuvai su sklandytuvais neatsirado iki 11 vai. ry kitaip, tai nfirkim kaip vyrai!” Visi, net ir Mušsotinis, 
jas priėjo Vienos išvados: kovojant normaliais karo to. Vėl atidėjimas — amerikiečiai bomborduoja ae- 
metodais, reikėtų mažiausiai vienos kalnų laipiotoją'rodromą. 2 vai. pp., vidudienį, sklandytuvams pats pa- 
divizijos tą tvirtovę pasiektu Taip aukštai kalnuose su, vojingiausias laikas. “Tuo geriauį atsako Skorzeny, -t- 
lokia maža nusileidimo aikštele neįmanoma panau- niekas niekas nesitikės, kad mes atvyksime! —” Ir tik 
doti gerai nė parašiutininkų — besileisdami išsiskJai-’ apie 3 vai. pp. dvimetrinis vadas įsirango dvilinkas su 
dys, susikuls į uolas, nugarmės į prarajas... Visi karo savo kariais į vieną jš dvylikos sklandytuvų.

Du brezenįiniai, trapūs, ^klandytuvai nepakyla 
per bombų duobes... Keturi paklysta ir nusileidžia į 
slėnį, du — šipuliais ir krauju pašlaksto kalnų pakru
tės... Keturi pasiekia Gran Sasso viršūnę...

Nepilnai pekiasdešinft vyrų ša ugningomis širdi-
- mis ir netikėtumu paima nepaimamą tvirtovę, nuginki
a. liioia kariu Italu milkininkaC «n .^l’ar7Phv nūLpJ

prisidėjo nuvalyti aknienis nuo ihprovizuoto pakili
mo tako. Pagaliau Gerlach, Mussolinis ir Skorzeny įsi
rangę į dvivietinį lengvutį brezento lėktuvuką ir dvy
lika karių'įsikibo į jo uodegą^ Užsivedė motoras, įriva 
rė iki aukšto spiegimo ir pagaliau pilotas mostelėjo 
ranka. Vyrame paleius uodegą, “Storch” pasišikinė- 
damas šovė link bedugnės ir ... ir krito į ją. Ištikimas 
Skorzeny adjutantas Radi apalpo... .

Gerlach padarė stebuklą; apie šimtą metrų nito 
prarajos dugno jis smingantį perkrautą lėktuvėlį iš
lygino... ‘

IŠkilmihgas kariškas sutikimas Romos aerodrė- 
___ r______ . luoja 250 karių. Italų pulkininkas su Skorzeny pake-'nie- Persėdimas į didesnį lėktuvą ir Skersai Alpes į 
lytais pagrindiniais metodais: naudoti netikėtumą, tik Ha taurę vyno: “I narsaus nugalėtojo sveikatą!” Taip, Vieną. Vienos viešbutyje telefonu pasikalbėjimai ŠU 
saujelę bet rinktinių karią ir imti tą kelią, kurį “pri- narsa laimėjo, bet tikslas dar nepasiektas: nors viršų- Himleriu. Pagaliau paskambina pats Hitleris: “Maj*i>- 
tyrę specialistai*’ skaito iš vis neįmanoma.

Šie trys punktai jam kelis kartus padėjo sudre
binti pasaulį. Planas Gran Sasso? Parišiotininkų pul
kas užima kalno apačią, gi viršūnę — sklandytuvai! 
Visi specialistai purtė galvas: neįmanoma! Kalnų vir-

mokyklą ir strategiją dėsniai, visos generolų pavydu
lingai ginamos taktikos — per tvorą...

Tik beviltiškoje padėtyje — kare iškyla tikrieji, 
genijai ir didvyrai. Taikos laimėjimą laiku juos laiko 
po nykščiu lagaminais medalių apsikrovusi, “dėl lais
vės kovojanti”, protekcinė biurokratija. Beveik beviL 
tiškoje padėtyje iškilo ir Skorzeny genijus su jo išvys,

re (pakėlimas!) Skoržėhy, tokios rūšies Vytai man prienę laiko Skorzeny vyrai, o pakalnę gen. Student para
šiutininkai, bet aišku, kad keliais Mussolini niekad širdies^. Jūsų Fuereris Jums dėkojai* Telefoną pėrė- 
gyvas Romos nepasiektų.

’Radijo sudužo su vienu sklandytuvu, tad Romoje 
‘pasiruošę lėktuvai negauna ženklo. Mažas lėktuvas

sūnūs skystame ore besileidžiantys sklandytuvai suduš, besileisdamos į slėnį, susidaužė ratus. Paskutinė pavo 
bus jingiaušia galrfnybė: aplink galvas suka lengvas 

“Storch* lėktuvas, valdomas asmeniško gen. Student 
piloto kapt. GeHath. Ruvo sakoma, kad Gerlach su 
“Storch” ore darė stebuklui. Tad — laikas stebujt-

Jei iš šimto, dvidešimt pšsieks įvirtą žemę gyvi — 
gerai. Su dvidešimt vyrų pulti 250 priešų jų teritorijo
je? Neįjnanoma! Skorzeny atsakymas: “Jei turite ge- 

i — Hitleris įsakė išvaduo
ti Mussolinį bet kokia kaina!” Norom, nenorom spe- lams! Skorzeny su kariais nurito nuo nuožulnios aikš-

* mė Goeringaa, Keitėl’iš ir kiti Pasveikiftitnid, apdova
nojimai. Mėnesio bėgyje priėmimai pas Hitlerį ir ki
tus didžiuosius, sveikinimą telegramos ir tt MussolinU 
dovanojo savu laikrodį...

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
OIENRAŠTĮ “NAUJIENAS
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tirt. k. g. balukas 
akUAE^IJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 $o. Putoki Rd. (Cr«*/«rd 
vWdic*l Building). T»l. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą, 
lei neatsiliepia, skambinti 374-8004,

DB. C. K. BOBELIS 
inkstų IR slapumo takų 

CHIRURGIJA 
Tefef. 695-0533 

Po* Vauey Meuical Cenrar 
, 860 SUMMIT STREET 

ROUTE 56, ELGIN. ILLINOIS

OR. PAUL V. DAUGIS 
GYnVTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

i 738 S. ManUeim ReL Westchester, I1L 
VALANDOS: 3—& oaruu urnomis ir 

kas antrų šeštadienį 8—-3 vaL 
TeL; 562-2727 arba 562-2721

atsakymą galės gauti tik po me
tų, nė anksčiau.

Stasys Juskėnaa

'-"•e l. B. Jehnscna
AUSTIN, Tex. — Rinkiminis 

tewfejah Ltrfs ?a!as praeita Ifevai 
t® hakė, kad 19<3 th. pirminius 
rinkirntts Į senrtą Lindon B.John 
son papirkd.

Herius ištraukė Johnsono 1948 
’metų pajrmų mokesčių lakštus. 
Te^u jis būtų p?.rifkinėjęs bal- 
'hofėjus, kaip Sal s tvirtino, tai 
taksų lape būtų pažymėtos iš
laidos, bet jo taksų lapas tvar
koje, jokios Įtariamos sumos ne 
rimato.

*VWVVhMAAAJWVWVVVVVVWVVVVVWVWVVVVVVVVWVVVVVUVV«

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Visa darykite b« m urme j imy ir svyravimų, kad būtumėte nepeik
tini ir tikri Dievo vaikai, nebariini sugedusios ir iškrypusio; giminės 
tarpe. Jg tarpe jūs žibate lyg žiburiai pasaulyje". — Pil. 2:14, 15. 
Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lanktynėse prie 

aukštojo atlyginimo, kurį siūlo mums Evangelija, reikia nemurmėti ir nesi
skųsti, kad mūsų kelias persiauras. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke
liu, bet ištikimai eiti tuo, kurį Viešpats parodė, nes jis žino kokių prityri
mų mums reikia kol esame Kristaus mokykloje. Esant Dievo vaikeliais 
mūsų širdys turi būti pripildytos džiaugsmu ir dėkingumu ir mūsų lūpos 
turi girti ir garbinti dangiškąjį Tėvą, visų gerų dovanų Davėją ir mūsų gy
vybės Užlaikyto ją.

Virt žino, kad mlrtii yra žlaun Ir peliečia kiekvieną. Bet kur yra mU 
rui.^|i? j tą klausimą ersako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
'Mtmokemei. Rašykite:

>. ZAVIST, 1715 WEST 66th STREET. CHICAGO, ILL 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJA!

Kux.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA 
6)32 So. Kedzie Av«„ WA 5-2*70 

Valandos pagal susitariau. Jei neat
siliepia, skambinti Ml

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLĖVECKAS
. ^VbVTOJAŠ IR CHIRURGAS

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103 r d Street

Valandos pagal susitarimą

DU. K. A.; V. JUČAS
489-4441; 561-4605

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

Telefonas atsakomas 12 vai,

i ii. f RANK ULECKAs
OPTOMETRiSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tet 737-5149

lixrina akis. Pritaiko akinius ir
; i L • • “contact lenses” 

įAl. pagal susitarimą. Uždaryta tree

PiLLEON AS SEIBUTIS 
. įS&ry, Msčės ir 

! rROŽTATb'S CHIRURGIJA
1656 WEST 63rd STREET ‘ 1

-VaL antrad. nuo 1—4 po pietų,.
•' ti^^tvirtad. nuo 5—-į vaL_vakJ . .

I OfjĮo teioK: 77K28Ž0 
tl i -Tet? telef.: 448-5545: |

DR. vYt/TAŪRAS 
r: :C Y0YTOJa’S IR CftlRURGAS 

Bendra praktika/ spec. jMOTERŲlig'o 
/ irfiiai 2652 WĖST 59th STREET 

_ , , 3Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečia'd 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak. Seštadiė 
niaiš 2-4 vaL popiet ir kitu laiki 

/ . pagal susitarimą,

4. Šileikis Riverview Parkas (aliejus)
Mažeika Et Evans

MIDWAY AERODROMO REIKALU bių, Pats pastatas gerokai apše
po, kaikurie langai išdaužyti- 
lentomis užkalti. Lėktuvų ste-

SUSIRINKIMŲ

, P. ŠILEIKIS, 0. P.
į. ‘OktiHdPEiDAŠ-PR'dTEZlSTA: 

/WK •AparaŲd-Prttdčai..i4ed. Bato 
SjSt dažai. Speciali pagalba koforrL 
Cr (Arch Support; IT t t

V<L: R—4 ,ir 6—šeštadieniais 9— 
28S9 VTešt SSftŠL, thlcdgo. ill. 606k

VeYef. - P Respect 6-5084

, i ii.T'V; —o.
.Gėlės, nsoms progoms . .

"BĖVEkLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET

'elefonih PR 8-0*33 ir 1»R 850834
taip pat naujoji, Barbaros ir 

»er>« -Drisnųi Krautuvė
THE DAISY STORE

-’918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 
lei. 499-13)8

-'EkkRaUSTYMAI- ----- ------

MO VI NG
Leidimai — PHne apdraudė 

2EMA KAINA
R. ŠERĖNAS 
, fe». WA 5-8063 

^7..

r
MOVING
Apdraustas perkreuetyma* 

H (velnp atitūmy.
antAnas Vilimas

r»l. 376-)882 irto 576-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS j 
Vito* programoj Iš W0PA,

)490 kil. A. M.

Lletuvlv kalba: kasdien nuo pir 
mkdięhio iki penktadienio 1220 
— 1:00 Vai. popet — Seštedien) 
Ir sekmadieni ndo 8:30 iki 9:3^ 
▼ai ryto.

Teta*.: MEmleck 4-24)3
So. mA>l Ewbob AVk

CftiCAGO, ILL. Wto

š. m. liepos 30 d. Chicagos 'miestelius. Aerodrome kas minu bėjimo bokštas reikalingas dide 
■Midway aerodromo patalpose-vy ■ tė pakyla ir nusileidžia 
ko šio aeYodromo atidarymo rei 
kalu pasitarimas.

Suvažiavo įvairių miesto, -apy
linkių ir valstijos pareigūnų, 
apie porą šimtų. Kai kuriuos at 
lydėjo Chicagos -policija ir net 
valstijos vienas policininkas. At 
sirado keliolika žurnalistų ir be 
rods trijų televizijos stočių, su 
visa aparatūra, atstovų.

Su penkių minučių pasivėlavų^ ja tik žadama, bet nevykdoma, 
mu, 10 vai. .posėdį atidarė j Su mašinų pastatymu rgi var-.^ 

! ir pirmininkavo kongresmanas, gas. Dažnai mašinai pastatyti ‘ 
Glen Anderšon. Kalbėjo kongrėš 1 views negaunama - perpildyti, i

L/ M ...v- Cinu* D Artr, n 4- -v-vvt-4—Z J 1 o C 'A

. , keli Ho remonto. Jr tas kainuotų mi
lėktuvai. Aerodromą pasiekti, he njonus dolerių.

Į Ginčijosi nuo 10 vai. ryto iki 
4 5 vaL vakaro. Rezultate Civili

nės aviacijos viršininko padėjė
jas pasakė,, kad Midway aero 
dronio atidarymui suinteresuoti

sant kitokių susisiekimo priėmė 
nių, reikia naudotis savo automo 
biliu. Mašinų susikimšimas per) .
daug didelis/ Norint nėpasivė
luoti, reikia keliolika valandų 
anksčiau išvažiuoti. Jau keli me 
tai žadama iki aerodromo nuves 
ti geležinkelis bėgius. Būtų žnio 
nėms didelis palengvinimas. De

— ZARASIŠKIŲ KLUBO piknikas 
įvyks rugpūčo 14 dieną Onos Bruz- 
gulienės darže, prie Tautinių kapinių. 
Piknike veiks maisto bei gėrimų 
barai, loterija. Šokiamsvgros Ad. Ra- 
monio orkestras. Visi klubo nariai 
bei svečiai maloniai kviečiami į pik
niką atsilankyti. Klubo Valdyba

4030 Archer Ave., TeL VI 7-1515
Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600 
Tel. 737 - 8601

EUDEIKIS
manai: John Fary, Don Clau
sen, Morgan Muhphy, Harry Hy 
de, Ralph Metcalfe, David 
Campbell, . Illinois gubernato
riaus atstovas, Al. Pfettchard 
Chicagos burmistro atstovas ir 
daugelis kitų. Be to kalbėjo se
natorius Percy. Dalyvavo ir se
natorius Derwinski.

Nuoširdžiausiai šiuo, klausimu 
’-rhlbejo-, kaip ir dera 5 district© 
kongresmanas Fary, kuriam pri 
klauso- :ir>.jMidū’ay, aerodromas; 
ir senatorius. 3?ercy. -.; , ... ■

__ Netik minėtieji, bet ir kiti ša
‘ 5.ė Mi<įlway . aerodromui Veikianf 3: Gn Chicagos—mieštas -vos tik 
Ai a’pyliiikė' bdVd^ud^ūsfe.1 Ae- 
■”ddromą; uždarius, nustojo dari 
bo apie lOOO- asšmehū. Nė^ai- 
tant aerodromą aptarnaujančio 
personalo, užsidarė: viešbučiai, 
krautuvės, alidis, valgyklos ir 
kitokfė iritoftiavifiib Biui&i. Apy 
mkė šiihykb. ’♦ '

Tuo taFpu ‘O, Hare aerodro
mas tapo didžiausiu pasaulyj e 
aėrddfromu. Šis aerodrotoAs tu rodromo grindinys -kelis metiis 
ri aptarnauti netik Chicagą, bet. nėtoisomas Supleišėjo, vėikfadt 
r plačias j$ylii&& kaimus iri Šalčiui ir> Šilumai atsirado dtid-

Raginama taupyti degalai, o čia į 
žnion’ės norėdami pasiekti aėro 
dronią. sudegina už 'milijonines 
šumAs degalų.

Aerodromo patalpose žmonių 
susikimšimas per didelis, žmo
nes Vargista, Bendrai į^dėtis ne 
Tibtnrali. ji turi išnykti ir išnyk 
tu atidarius Midway aerodromą.

Senatorius Percy ^avo kalbo
je Stebėjosi, kad Chičagoš Piel. 
Vakarių gyventojai tuo klapsimu 
gairi, pasyviai laikosi. rjuk daug 
mažesnis mieštas L'oš Angelės, 
turi '2 aeiVdromuk.-New YbrkĄs

riertą. Chfcagai būtinai reikalin 
g^š dar Vfeiaš aferddrbmas. Kai 
Miėjč irj^iriu behdrdriį, preky
bos, imoniu, univėfcitėtū if kitų 
institucijų atstovai;

Labai ilgai kalbėjo Amerikos 
Glvilines aviacijos viršininko ik 
dėjėjas I-ee West. Papasakojo 
įvairiausius sunkumus šiam aė- 

jrodromui atidaryti. Pasirodo ae

■

LIETUVOS AIDAI
/

Penkt. 9:3b - l d:db v. v. - 1W6 AM 
telk W - ^O-.db v. v.. - 106.3 FM 
■Sėk'nincl. 9:;30 - 10:00 v. r. - 1230 AM 
Veda K. BRAZDŽ!OKYTĖ

2646 W; 71šl Street, Chicago, Illinois 60629 
Tekt. - 778-5374

MBNMmi.

Nuo
1914 metų

Mrtlisros savings aptar 
nauja laupyYnė h namų 
paskoVą Veikalus visos mu 

^pytVftkės; Dėkojame. 
j'urrts už įpiunis . ^nįdyU 
pasihkteJimV ^ore 
ViAie btftl naudingi, 
ir ateityje >
iVIiiiVosto

26i> W.,/69 sHtfeT 
Chicago- IL 4^6x9

Tel J25-Z^GO 
8929 SO. HĄkuEM Ate., 
BYid^vtewv.iVluioH 66455

T±< <>98-9400

111
MIDLAND 
SAVINGS

and LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO. ILLINOIS 60632 
PHONE 254.4470

AH accounts com- 
pimiWJed ^ail^ — 
Passbook Savings.

I Vc?.^ Savings

GAIDAS DAIMID
Seniausia ir didžiausia laidojimo {staiga

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
Station WagdiPs ūz ^3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

0 NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augus!aičio ANTAN AS SMETONA ir jo veikla. 156 psl.

niHikšti v i rsel ia i __ __ ____ _____ _______________ $2.o()
2. J. AUgustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai ___________ SI.50
3. Vincas Žemaitis, tfETuVlU-fefSIENŲ KLAUSI

MAIS, HM psl..- su žemėlapiu, minkšti viršeliai ____ $2.00
L Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS I.IETLWOS KRIKŠTAS, 

minkšti viršeliai, 52 psl.'_________ $1.00

Halted StrVėL Vn'fttdjo, iliinolM SOfiTW

New High-Fiber Cereal—Delicious awd Nutritions
Concerned about enough fiber in your diet? Try a delicious 

hew high-fiber cereal that’s on your grocer's shelves now. 
Kellogg’s Cracklin’ Bran cereal is fortified with ten important* 
vitamins and minerals, making it a nutritious, fiber-rich ad
dition to many recipes like Trmchy Bran JunMe, So simple 
to make, this snack mix has a flavor that will keep ’em 
munching. And the Cracklin' Bran cereal adds a rich nutty 
flavor and crunchy texture that’ll make this “fiberific” zedpo 
one you’ll serve again and again.

CRUNCHY BRAN JUMBLE
3 cups CrackBn* Bran cereal
1 cup cocktail peanuts
1 cup thin pretiels

M cup margarine or butter,
melted

Measure cereal, peanuts and pretzels into 13 x 5 x 2-lncB 
pan. Stir together remaining ingredients. Pour over cereal 
mixtime, stirring tintil well-coated. Bake at 375* F. about IS 
minutea Cool qq Store In tightly covered contalncx.

2 teaspoons Woreestershfre 
sauce 1

94 teaspoon ground oregano ‘
1 teaspoon onion salt 
1 tablespoon sesame seed* '

4<5-07 So. HERMITAGE A VENUE
TeL: YArdj 7-1741-1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENLE
Telefonas: LAfayėtte 3-0440

MObEUNišKOŠ AIR-CON omo Ved koplyčios

HVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street
K TeteL: GRovehfll 6-2345-g

Tėief.i TOfcnlafi i-2108-9 I

TRYS MODERNBKOS KOPLYČIOS
AlkšTk ■ttnfoiTdfittiAMS

Lietuvių
Laidotuvių 

'Direktorių 
A880ciacijo.«

AMBULANCE 
PATARNAVI. 
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 Sa. LlTUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. KOth Ave., Cicero, DL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4.T48 So. UALI^ORXtA AVE. Phonė: LAfayettė 3-3572

GEORGE R RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArda 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlrg’nia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, DI. 974-441®

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1M1 ■ 
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Neduoda Marquette Parkui ramybės
Rev. Jessie Jar-kson, kuris Rev - ie Jackson nori, kad 

vadovauja Push bendrovei ir j u baltieji i> juodieji vadai aptar- 
dtjmui, iki šio meto nenoiėjo tu ga in •• bes gauti Pietinei Chi 
nieko bendro turėti sa Rev. A.įcagui didele paskolą, kuri tūtų 

/•i \ biems tos. srities gy 
:n Kad pinigus skoli

namu.,s Įstaigos, skolintų pini- 
>. .’.s ne tik baltiems, bet ir juo- 
.’ie.1':' U ; ra'ionus sąlygomis.

i ',-, v. .J. < kson nori, kad bal-
Jrssie Jackson yra geras tujų ir jutaiųjų vaikai tėvai ap
jos, turtingas žmogus, j tartų galimybes šį rudenį perkel 
įs geriausiuose automobi 

liuo.se. Kiekvienos didesnės šven 
tės proga jis važinėja su pačiais 
įtakingiausiais juodžių vadais ir 
Chicagos miesto atstovais. Jis

. Dunlap. kuris vadovauja I’>r. j naudlii 
iartiii l.uther King. Jr. Koali-J 

meto vadovavo 
kingininkams, 

ur ncn gistruo-1

> iki šio 
CLit“ gos 
nu t o JLe

ti vaikus iš vienų mokyklų į ki
tas. Jis nori, kad tėvai susirū-;««* 
pintu šia problema ir 
tų vaikų saugumą.

Be to

tinė mokykla veikia Lietuvių 
parap. mokyklos patalpose. 
Mokyklos vedėjas yra P. Raz
minas, (>432 . S. Talman Avė., 
Chicago, Ill. 60529. Tėvų komi
teto pirmininkė yra D. Stankai- 
tienė. Patirta, kad mokslo me
tų pradžiai bus išleista J. Ma- 
silionio “Lietuvių literatūros” 
vadovėlis 7-tai klasei.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namti, Žamė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Tik dėl sveikatos turiu ken
tėti. ' • «*

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LŠSI MOK ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I

— Lemonto Maironio litua
nistinė mokykla gali pasigirti 
gausiu mokytojų ir mokinių 
skaičiumi. Jos darbus ir rengi
nius remia visa apylinkė. Mo
kyklos vedėja yra Laima Trin- 
kūnienė, 419 McCarthy Rd., Le
mont, Ill. 60439. Tėvų komi te 
to pirm, yra R. šarauskienė, 
gyv. Downers Grove, Ill.

■ %

— E. Dovydaitienė išrinkta 
Los Angeles’ lietuvių Dramos 
sambūrio valdybos pirmininke. 
Valdybos nariai — V. Irlikie- 
nė, B. Mackiala, J. Raibys ir 
R. Žukas apsiėmė atlikti. įvai
rias pareigas bei darbus. Rež: 
D. Mackialiėnė ruošia sambūrį 
gastrolėms į Čikagą. Bus vaidi
namą laimėjęs 3 pirmąsias pre 
mijas Dramos festivalyje BJ 
Pūkeliavičiūtės sukurtas sce
nos veikalas “Palikimas”.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747garantuo- rodytu adresu. Siunčiu čekį .$601 

! vertės’’. Dėkodami p. A. Vit- j
is juodžių vadas norė- kauskui už tokį prasmingą do- Dėkui už laišką, gerus linkėji- 

jnus ir prasmingus pareiški- 
bilijonų dolerių Marshall planui dedant prie Naujienų platinimo! mus, taip pat už viršuje esantį 
Amerikos juodžių gyvenimo saly vajaus, kartu su juo siunčiame 
goms pagerinti. -sveikinimus ir gerus linkėjimus

Jis pats atsisakė eiti kartu su p j_ žurkevičiui, o gerą žinią 
kingininkais į Marquette Parką, į apie naują prenumeratorių ma- 
bet jis nepatenkintas Chicagos Jonu pranešti visiems skaityto-

I . c 1 - *anksčiau buvo kviečiamas prisi tu, kad vyriausybė paskirtų 50 vanos parinkimą, tuo pat prisi- i
dėti prie kingininkų, bet tai at
sisakęs. Jam buvo neaiškūs 
Chicagos kingininkų tikslai. Da
bar, kai kingininkai ruošė de
monstracijas ir eisenas į Mar
quette Parką, tai jis nesupra
tęs, ko jie nori ir kuriems tiks 
Jams jie veda žmones. į Marque
tte Parką.

Atrodo, kad paskutiniu metu 
Marquette Parkas arosi popu 
liarus. Vakar ir Rev. Jessie Jac 
kson rado reikalo paminėti Mar 
quette Parką. Spaudai jis pada
rė plačius pareiškimus, išdėstė 
savo reikalavimus, bet Marque 
tte Parką paminėjo pirmoje vie 
toje. Visi juodžiai kalba apie 
Marquette Parką, tai geras kal
bėtojas taip pat pasiryžo šią 
problemą iškelti.

Pirmas ir svarbiausias Rev. 
Jessie Jackson reikalavimas yra'— 
toks:

Chicagos meras privalo netoli 
moję ateityje sušaukti juodų ir 
baitų apylinkių vadus, kad jie 
aptartų, kaip išvengti eisenų ne 
šamos nelaimės ateityje, ir leis 
ti juodiems, kurie jau apsigy
veno Marquette Parke, gyventi 
ten be baimės. Jeigu šie reikala
vimai nebus suprasti ir paten
kinti, tai gali kilti rasių karas.

miesto savivaldybės gautu tei
sėjo įsakymu uždrausti eisenas 
j Marquette Parką. Rev. Jackson 
mano, kad visi šio krašto pilie
čiai turi teisę eiti ten, kur jie 
nori ir pareikšti protestą tiems, 
kuriems jie nori. Bet to, jis ma
no, kad eisenų dalyviai turėtų 
būti policijos apginti nuo puo
lančių žmonių.

Chicaga neturi tiek daug poli
cijos, kad galėtų apsaugoti kin- 
gininkus nuo nemaršuojančių 
žmonių.

Stebėtojas

—A. Vitkauskas, 
Springs, III., atsiuntė 
ką: “Užsimoku savo

Willow 
tokį laiš- 
prenume- 

ratą ir užsakau vieneriems me
tams Naujienas savo draugui 
Jonui žurkevičiui, gyv. Mont
real!© - apylinkėje žemiau nu-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI.. 60643

* Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, trauki n iii, laivų kelio

nių (cruises), ..viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir taikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

e 10 dienų ekskursija į šv. Žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 d. Kaina
§1,174. Vadovaus Algirdas Brazis.

® Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei į Angliją, 
Lietuvių studijų savaitės proga liepos pabaigoje. Kelionė iš Chicagos ir at
gal kainuoja $355.,Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj šv. Antano Taupymo Bendrovėje Cicero, Ilį TeL 652-5707,

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
MAŪJIEMOSS Hemet suėjo 53 aetą. SGnint t< suiskti, gerbiant plnujc 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pimfl- 
aus Ir atliekant bfltinas pareigu amžinant lietuvybės išlikimui xk»l- 
biasmu Naujienų platinimo vajus.

TAUJIK5OS tvirtai stovi fr keroja Lietuvos ir pavergt? Uetrri? Ulsvę. 
nedarnos ir nesidėdajEos į sandėrius su okupantali ar ji Ualfcs 
tintai,

AAUJIEXOS palaiko visu lietuviu demokratines trupes, jn bendru Instlta- 
eijii Ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

rikes 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 Naujieną vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vdjp kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
trandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie* 
saviškų reikalu reneswm.
KAINUOJA: Chicago! e Ir Kanadoje nwtarm — $30.00, pusei trety —

trims m#n. — $3-50, vienam meru $3.00. Kitose JAV vietose metame 
; — $26.00, pusei mėty — $14-00, vienam mėn. —* $230. Užsieniu*

ee — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaite ^emekameL

Prašoma, naudoti žemiau esančiu atkarpą

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

Siunčiu aoL Naujieną yrenkmertbri, lubillejlnJo

j Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARĖ® IR VARDAS

ADRESAS

jams.
—Sol. Elzbieta Kardelienė, iš 

Monfrealio atostogauja Nekalto 
Prasidėjimo seselių sodyboje, 
Putnam, Conn. Iš ten visus 
sveikindama, pažadėjo Nau
jienoms parašyti savo įspūdžius

— Dr. Birutė Paprockienė, 
Richmond Hill, N. Y., pratęs- 
dama prenumeratą, savo gerus 
linkėjimus atlydėjo 10 dol. au
ka Naujienų paramai. Dėkui.

— John Andruška, La Maca- 
za • Comte De Labelle, P. Q., 
Canada, savo laiška taip prade
da:

Blogos naujienos girdėti: Už 
prenumeratą reikia mokėti, 
Pinigų turiu, galiu mokėti,

i ’ r J '
eilėraštį ir už, dešimkę Naujienų 
paramai. — .

— P. Vaičąitis iš Largo, CaL, 
tarp kita ko taip rašo: “Prenu
meratą siunčiu iš anksto, kad 
jums nereikėtų gaišti ir daryti 
nereikalingas išlaidas rašant ra
ginimą. Naujienos yra tikrai 
geras laikraštis. Visi lietuviai- 
turėtų su juo susipažinti ir už
sisakyti, o nekalbėti netiesos' 
apie jas ir apie lietuviško gyve\ 
nimo įvykius. Naujienos už ge
rus darbus giria ir juos propa
guoja, o neigia svetimas ir 
mums nenaudingas idėjas ir jų 
vykdytojusį dirbančius už pini
gus ar be pinigų.”

— J. Bacevičius, gyv. Ham 
mond, Ind., prie iš anksto pra
tęsiamos prenumeratos pridėjo 
penkinę Naujienų paramai. Dė
kui. <-

— Marquette Parko lituanis-

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

2 BŪTUT puikus mūrinis, į vakarus 
nuo California Ave., arti parko.

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

BUDRAITIS REALTY

JAU LAIKAS PIRKTI
BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisai didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke? $42,900
17 METŲ 6 kambarių liuksus mūro 
namas ir 2 auto mūro garažas. Ra
diant šilima. Daug ekstra priedų, 
greit galima užimti. Arti bažnyčios 
ir parko. $32,800.
MODERNUS 2 butų mūro namas. 
Dideli kambariai, švarus iš lauko ir 
vidaus. Marquette Parko centre. 
$35,000.
GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.
7 KAMBARIŲ gražaus mūro, labai 
švarus bungalow ir 2 auto mūro ga
ražas. gaujas šildymas, elektra. Arti 
Paramos. $24,400.,

— Į Dievo Motinos apsirėiš-5 
kimą Necedah, Wisconsin, rug 
piūčio 15 dieną, per Žolines, va-’ 
žiuoja maldininkų autobusas. 
Dėl informacijų skambinti — 
737-8931. (Pr.)'

. įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street.
Tel. 737-7200 arba 737-8534

— Naujienoms reikalingas-
LINOTIPININKAS

Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio ama
to. Darbo valandomis informaciją prašome 
kreiptis šiųpjteĮęfonu:J...

— Brighton Parko jLietuvių 
Namų Sav. Draugija rugpiūčio 
mėn. 7 d. Vyčių sode — salėje, 
ruošia gegužinę-pikniką. Veiks 
restoranas. baras, turtingas 
laimės šulinys. Gros P. Ruikid 
orkestras. Pradžia 12 vai. vidų-- 
dieuį. Visus maloniai kviečiame 
atsilankyti ir maloniai praleisti 
popietę. Draugijos Valdyba

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southern Building 
Regional .Office Cameo Tower Build
ing

*?.*"?* ^ i i

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
' MARIJA NOREIKIENĖ įįą, p

26OS West Sdth St, Chicago, HL 60629. • Tel WA 5-2787
Didelis pasirinkimas saros rūsį ar Ivalrly prtkię. &

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ. ’

' SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2M1 W. 69th St., Chicago, j|L 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. HaWed Ft, Chicago, III. 60608. — TaL 254-3325

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš rar din tomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

Juozas Kapačinskatr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dot

Č1KAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* L1ETUV0*. 
Autorė buvo Vilniuje, TrakuoseJ Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vairaus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1^0. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

M. ZoUenko. SATYRINĖS NOVĖLtS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2.

D. Kuraiti*, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Ath 
tariaus pastabumą neapgauna Inturista ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytas lengvu, grwu stiliumi.

Pnrf. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė stadija apie prūsu likimą. 
Kaina $2. ■ W

Vincą* žemaiti*, LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIM FARAJTBJi.

Ric ir kiti leidiniai yra gaunasi *
NAUJIKNOSK, 173f Se. HALSTIO HU CHICAGO, ILL ***** 

efellMkrat darbe vele>i4omlt arba užsekant peMu Vr 
M4 ar aJale^nf perteMe.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontai

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos^ mieste leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava.

Toli 927-3559 ,

— Autobusai j Lietuvių Tau
tines kapines eis sekmadieniais 
nemokamai iki Darbo Dienos 
Nuo Archer Avė. , ir Harlem 
Ave. išeis Ii. vai. ryto,; 12, 1 ir 
2 vai. popiet.,, Sustos pri e . 63- 
čios ir Archer, Summit. Iš ka- 
piniu paskutinis autobusas^ išeis 
4:30 vaL p. j>. Informacijų tei
raukitės kapinių raštinėje. TeL 
458-0638. J(Pr.) ? V 7

Pasakyti tiesą Šiais laikais 
yra-pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo koi> 
frontaciioš, nors dabar dau<| 
kas non įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ...

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

Todėl Šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity. 
tojus.

AR JAU PASIDARĖTE

SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daup 
padėti teisininko Prano šulo pa- 
peržiūrėta* <4Sūduvos" išleista 
knyga —

TESTAMENTAI
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma “Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina 83.. Su legališko
mis formomis — S3A0.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted SL, Chicago Bl. 60608. 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells

MISCELLANEOUS 
|valr0« Dalykai

ROUGH AMBER YELLOW OR RED 
$150 per pound 

Call GLENN WALKER 
029-3303 or 321-7751

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

Siuntiniai į Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A v* 
Chicago’ 11L\ 60632. TetĮ YA 7-5980

HELP WANTED — MALE 
' ' Darblninky Reikli

TRUCK MECHANICS 
Steady work. Afternoon shift. 
Near downtown. Experience 

necessary.
AMERICAN TRUCK LEASING 
1007 S. Desplaines. 922-4710

DESIGNERS
Immediate openings for hydraulic 
press machine designers, steel mill 
mechanical designers, chemical plant 
piping designers. Required 3 to 5 
years domestic experience. Send re
sume with salary history.

DEVEREUX
DESIGN AND ENGENEERING 

COMPANY
6848 WEST 112 PLACE 
WORTH. ILLINOIS 60482 

448-8685

MAINTENANCE
Manufacturing Company has imme
diate opening for experienced Main
tenance Man. Duties include main
taining systems in addition to car
pentry, plastering and painting. May 
be required to perform janitorial 
work when necessary. Must pass se
curity clearance check. Qofnplete 
benefits. Close to train stations and' 
CTA. For appointment call Person , 
nel 454-0010, Ext 1295.

WALTHAM WATCH 
COMPANY

400 SO. JEFFERSON 
CHICAGO .

____ EOE M/F_________
HELP WANTED — FEMALE 

Darbininkių Reikia

DEPENDABLE WOMAN NEEDED 
Steady, 5 to 6 days per week. For 
one elderly gentleman, near north 
Apt. Light cooking. light housekee
ping. Salary open. Recent references. 
English necessary. Good home for 
right person.
527-4777 or 527-0400 after 9 A. M.

REIKALINGA MOTERIS valyti ofi- 
sus prie 90-tos ir Harlem gatvių. 
Pageidaujama gyventi Oak Lawn ar
ba Bridgeview apylinkėje. Skambin
ti tel. 598-9400

COUNTER WAITRESS, Days.
Downtown. English speeking.

782-3321
 . Ar I

DtMISlO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

4645 5o. ASHLAND AVĖ.
523-8775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET į,'
Tohf.: Republic 7-1941

M. Ž 1 M K U S ’ 

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glrrrfniy 
iškvietimai, pildomi pilietybei pra
šymai ir kitokį blankai

/ PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Pirk Ave., Hot Springs, Ark.

Albertas Ir Kastutė Rozenal, Sav.
Cam bariai jr, kitchenette vienetai. 

Spalvota TV. šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel 
501-623-9814.

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 0^^ 

vienintelį 
lietuvi kailininką

^dLNORMANA
>A2&>uršteiną

(ptaigoO b 
677-8483

185 North Wabwh Awnm 
ad Floor Chkuro, HL «O«Q1

BEST THINGS IN LIFE

1^11 Frank Zapolla

GA 4-8654 iNluea

Slate Ferm Lite Insurance Company

SKAITYK IR KITAM PATARK 

I SKAITYTI ’NAUJIENAS’

MAUltENOt, CVICAM s, UJL,_ Friday, August 5, 197£

liuo.se

