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DIDELI GINČAI DEL PANAMOS SDTARTI
CENZŪRA MASKVOS KNYGŲ PARODOJ 

Tarptautinėje Knygų Parodoje Soviety S-gos 
policija uždraudė George Orwells veikalus

' MASKVA. — Praėjusį antradienį čia atidaryta vad. Pirmo
ji Tarptautinė Knygų Paroda, bet Sovietų policija dar nespėjus 
parodą atidaryti konfiskavo garsiuosius britų autoriaus veika
lus apie totalitarizmą — Georgę Orwell’so “1984 metai” ir “Gy
vulių farma”. j f1

Šios žymaus rašytojo kny
gos, kuriose satyriškai pavaiz-f 
duojami totalitariniai rėžimai, 
yra pripažintos klasiškoms ir 
plačiausia gaunamos - visuose 
Vakaruose,; bet ,-S o v ietuose 
skaitomos pavojingomis ir įt
rauktos draudžiamų knygų in
dekse.

“1984” vaizduoja nebe toli
mos ateities žmonių bendruo
menę, kurią tvarko valstybė 
sb- pagalba visur esančio ir vis
ką matančio ir girdinčio “Di
džiojo Brolio”, m ė g stančio 
kiekvieną žmogų kiekviename 
žingsnyje įtarti neištikimybe 
ir nubausti.

“Gyvulių farmoje” —-/ saty
roje, kuri skaitomai daugelyje

TRUMPAI IS VISUR

Beginąs neklauso Carterio
Tel Aviv. — Izraelio vyriau

sybė patvirtino, kad vakarinė
je Jordano upės pusėje pra
ėjusią savaitę ,pradėta įkurti 
nauja kolonija arti tos vietos, 
kur 1948 metais įvyko- skerdy
nėm pavadinta “Izraelio Ala
mo”. Tai jau aštunta kolonija- 
pradėta ar legalizuota nuo. pra 
ėjusio liepos mėnesio, kuomet 
prezidentas Carteriš paprašė 
Izraelio premjerą Menachem 
Beginą, kol’ taikos derybos 
vyksta, jokių" naujų kolonijų 
buvusioje Jordano teritorijoje 
nesteigti. ’

Prašo darbo unijų nekelti 
atlyginimų

Londonas. — Darbo unijos 
vėl suteikė Britų vyriausybei 
šiokią tokią pagalbą jau trečius 
metus susilaikydamos nuo už
darbių kėlimo. Metinėje Dar-; 
bo'Unijų. Kongreso konferen-

PASIRAŠĖ PREZIDENTAS J. CARTER IR 
PANAMOS PREZIDENTAS TORRIJOS

Panamiečiai pakvietė visus senatorius į 
džiaugsmo banketą, bet ne visi nuėjo

WASHINGTON. D. C. — JAV ir Panamos vyriausybės, 
prieš dvylika metų pradėjusios pasitarimus naujai Panamos ka
nalo sutarčiai pasirašyti, vakar baigė savo darbą, kai JAV pre
zidentas Jimmy Carter ir Panamos prezidentas Omvi Torrijos 
pasidašė naują susitarimą, kuris pirmą 2,000 metų dieną Pana
mos kanalą perleis Panamos vyriausybei. Į Washingtoną priva
žiavo daug lietų valstybės galvų ir įtakingų pareigūnų, kad 
galėtų stebėti pasirašymo ceremonijas ir pasiklausyti šia proga 
sakomų kalbų..

1 Pietų Amerikos diplomatai 
tvirtina, kad visi laimėjo didelę 
kovą: nuo prievartos pereita 
prie geru .kaimynų politikos, ku
ri įsako-tartis ir susitarti visais 
svarbesniais tarpvalstybiniais

M

Plyšiai okeanų dugne 
atomų atmatom versti
WASHINGTON. — Du moks 

liniukai — Kari E. Turekian ir 
Peter Rona pareiškė savo nuo
monę, kad saugiausia ir tinka
miausia vieta išnaudotoms ato
mų branduolių atmatoms “lai
doti” yra didieji plyšiai Atlanto 
Okeano, rytinio baseino dugne, 
kur suverstos gyvybei pavojin
gos medžiagos gali neliečiamos 
gulėti per šimtus tūkstančių 
metų. t .

Rona yra Okeanų ir Atmosfe
ras Administracijos Atlanto 
Okeanografijos ir tt. geofizikas 
Miami, o Turekian yra chemi- 
kas Yale univ.geologijos^ir geo-!cijoje 1<1Oo .. delegatų beveik 

kas du prieš vieną nubalsavo 
uz pasiūlymą7 dar vienus, me
tus apriboti uždarbių pakėlį- 
nius. Per dvejus jnetus.iš eilės 
unijos - sutiko mažinti paj amų 
reikalavimus- W%.~ bet abejo- 

' jama, kad eiliniai! unijų na
riai šį. kartą ramiai priims uni 
jų Kongreso • nuolaidas, kai 
jiems bus pateikti priimti ar 

.atmesti konferencijos nutari
mai. J

Tranui neduos paslapčių, 
kad sovietai nepavogtų!

' Washington. — preziden
tas Carteris paprašė Kongresą 
leisti parduoti Iranui septy
nias oro pavojaus įspėjimo ir 
kontrolės sistemas, bet be tų 
nepaprastai slaptų prietaisų, 
kadangi yra baimės, kad gali 
patekti į sovietų rankas. Kiek
vienas tokios sistemos lėktu
vas kaštuoja po $125,6 milijo
nus. Tie lėktuvai iš aukšto 
stebi ir seka žemai skrendan
čius priešo7 lėktuvus ir diri
guoja oro kautynių operacijas 
plačioje srityje.

Sumanymą parduoti tokius 
lėktuvus Iranui, prezidentas 
atšaukė praėjusį liepos mėne
sį, kadangi Iranas rubežiuoja- 
si su Sovietija'ir tie gali pa
vogti ar pagrobti AWACS 
technologiškas paslaptis. ,

Egiptas didina jėgas Suezo 
Kanalo rytuose

Tel Aviv. — Izraelio kariš
ki sluoksniai paskelbė; kad 
Egiptas padarė didžiausią Si
najaus, prieš dvejus metus pa
sirašytos, sutarties pažeidimą 
dvigubai padidindamas savo 
kareivių skaičių Suezo Kana
lo lydiniame krante. Egipto ka 
rinių jėgų stiprinimas ten 
vykstąs daugiau kaip per mė
nesį laiko ir dabar Kanalo ry
tų pusėje esą 16.000 Egipto ka
rių, kur iki šiol'jų buvo 8.000.

Prof. A. Sacharovas kelis kartus ^praše leisti jam A vykti į užsienį, 
bet*soviet? valdžia fiziko neišleidžia. Jo žmonai buvo leidę išvažiuoti - 
į Šveicariją pasigydyti, bet jam pačiam neleidžia Dabar naujai pa
duotas prašymas, bet niekas nežino, ar jis kada galės išvažiuoti. 
Bijo, kad jis neišvežt^ į užsienį sovietiniu mokslo "paslapčių".

fizikos š departamente. Net jei

lių bendruomenę, kuri sykį su- 
, kilo prieš žmones ir revoliuci- 

< ją laimėjusi Įsteigė savo sant
varką, paremtą visų gyvulių 

. lygybe. Neilgai trūkus, tos re- 
. vol jucijos'vadai — kiaulės ir 

paršai — . pasidarė nebeatski
riami nuo, - žmonių, kurių vie
tas buvo ' į/1 ;

Parodoje šimtai rusų, sumo
kėją po 50 k a peikų už {ėjimą, 
godžiai skleidė knygas^ bet 
pirkti jiems' buvo uždrausta. 
Parodą suruošė Jungtinių Vals 
tybių, Britų ir Vakarų Vokie
tijos knygų leidyklos su 1.300 
autoriais iš 64 kraštų. Sovietai 
leidėjus iš' anksto .perspėjo, 

į kad jie -negalės parodoje išs
tatyti knygų', turinčių pornog
rafijos, “perdėto smurto” ar
ba “propaguojančių karą ar 
rasinį išskirtinumą, Įžeidžian
čių tautinę savigarbą kitų pa
rodos dalyvių ir spausdinių, 
nesiderinančiu su visuomeni
niais moralais”. Dėl Orwell’so 
knygų konfiskavimo, rengėjai 
pareiškė protestą. ' ;

tinės prakiurtų, prasiveržusios 
branduolinės atmatos liktųsi. 
vandens ‘spaudimo Įkalintos oke
ano nuosėdose. Tokioms iškilti į 
vandens paviršių esą truktų 
apie tūkstanti metų.' K

7 Tie plyšiai — giliausios da- 
,vinos tęsiasi šimtais mylių sker 
‘sai Atlantą. Didžiausias plyšys 
yra 6 mylių ilgumo ir 2 mylių 
platumo. . -

Dobryninas jteike 
r Vancei protestą

WASHINGTON, D. C. — So
vietų ambasadorius Anatoli 
Įteikė valstybės sekretoriui Cy
rus R. Vance protestą dėl to, 
kad Amerikos vyriausybė nesi
ima priemonių apsaugoti sovie
tų įstaigas ir turtą.

Kontroversija tarp sovietų 
Ir amerikiečių jau prasidėjo- 
dar parodą nepradėjus ruoš
ti, Amerikos leidėjams deba- 
tuojant ’cenzūra ir žmogaus 
teisių laužymą Sovietų Sąjun
goje.

Maskvos parųdoje dalyvauja

vietų Aerofloto Įstaigoje sprogo 
galinga bomba, kuri padarė nuos 
tolių stiklams ir namo sienoms.

Sekretorius Vance prižadėjo 
išaiškinti bombos nešėjus ir im
tis priemonių panašiems mciden 
tams išvengti. Washington© 

jlicija bando išaiškinti, kas 
Įėjo tą bombą padėti prie 
vietų įstaigos.

30-

Korėjiečiai nepatenkinti 
Hollebrooku

, tik 25 Amerikos knygų leidyk- • SEOUL, Korėja. — Korėjos 
los, kurių 375 dalyvavo Frank
furto knygų parodoje.

vyriausybė ir spauda aiškiai pa 
rodo nepasitenkinimą sekreto
riaus pavaduotoju Richard Ho- 
lebrooku, kuris buvo Pekine kar 
tu sekretorių Vance, o vėliau 
nuskrido Į Formozos salą ir at
skrido Į Korėją.

Korėjiečiai būtų labiau pati
kę, kad juos būtų aplankęs pats 
sekretorius Vance, o į jo pava
duotoją jie nenorėjo kreipti dau
giau dėmesio. Jis buvo manda
giai sutiktas ir išlydėtas, bet jis 
labai mažai pranešė naujo Iš 
laikraščių pareiškimų korėjie
čiai žinojo, ką jis galėjo jiems 

Saulė teka 6:23, leidžiasi 7:13 pasakyti.

— Italijoje grobikai sučiu
po Luisa Spagnoli ir pareikala
vo “daug pinigų”. Ji paveldėjo 
Tirolio šokolado dirbtuvės dide
lį turtą, šimtas Italijos kareivių 
ir policijos ieško pagrobtosios.

• šiltas, gal lyti

KORĖJOS VALDŽIA ATSISAKĖ 
IŠDUOTI TOMSUN PARKĄ 

Vokietijos vyriausybė sutinka išleisti 
nuteistuosius, jei Schleyeris gyvas

WASHINGTON^ D; C. — Pietų Korėjos vyriausybė atsisa
kė suimti ię išsiųsti į Ameriką milijonierių Tongsun Parką, kad 
jib/galetUr Abierikos teismui liudyti apie kyšių davimą Amerikos 
senatoriams, ir valstybės pareigūnams.

Korėjos z Užsienio ministeriš 
Park Tongji pranešė, kad Korė- Vokiečiai tariasi su

BONA, Vokietija. —fiVokiėti- 
■jos- kancleris HelmutSchmidt 
yra sudaręs ministerįų kabineto 
ir opozicijos vadų komisiją pa- 

■ sitarimams vesti su gengsferiais, 
pagrobusiais dirbtuvių savinin
kų sąjungos pirmininką Hanns 
M. Schleyerį.. - r ’

Pirmiausiai, vyriausybė no
ri būti tikra, kad Schleyeris yra 

.'dar. gyyas. Policija turi pagrin
do manyti, kad. jis galėjo būti 
užmuštas susišaudymo metu,

svarbesniais 
klausimais, ir nevartoti jėgos 
vienos pusės valiai primesti. 
Nuo 1904 metų iki šios dienos 
Panamos kanalas skaitėsi JAV 
teritorija, bet nuo naujos su
tarties patvirtinimo Panamos' 

.vaustybė vėl taps kanalo zonos 
savininkė. -Panamos kanalo zona 
yra dešimties mylių pločio ir 50 
mylių ilgio, kurios viduriu buvo 
prakkąstas' Panamos kanalas^ 
leidžiąs laivams, iš- PacifĄo per- 
sikelti i Atlanta. '': '•• -oru-.. .

šimtmečio pradžioje JAV dip 
lomatai bandė tartis , su ■ Pana
mos vyriausybe leidimui kana-

nęgali - suimti savo pilietį ir siųs 
ti4 užsienį, kad jis būtų, teisia
mas pagal 'užsienio. valstybės js 
tatymus. , . -r- ; .■<
--Tvirtinama, < kad- pats prėzi- 

dentas Jimmy Carteris yra pa
siuntęs asmeninį laišką Korėjos 
prezidentui Park Chunghee, pra
šydamas išduoti meklerį Tong-' 
sun Parką, bet iki šio meto nėra 
gavęs atsakymo.
Milijonierius gali pats-atskristi

Korėjos vyriausybė atsisakė 
milijonierių Parką, paskubomis-kai žuvo, šoferis ir trys jo pa- 
pabėgusį iš Amerikos, išduoti įlydovai. Visus pasitarimus ir 

pa-'.transakcijas veda televizijos pa 
galba.

Grobikai atsiuntė komisija va 
kar tdauktą vienmarškinio Sch- 
leyerio fotografiją, kurioj įra
šyta, kad jis esąs “Raudonosios 
Armijos belaisvis”. Vyriausybė 
sutiko išleisti 11 nuteistų Beader 
grupės narių ir duoti jiems po 
100,000 markių kelionei. Bet jie 
tai padarys, kai bus paleistas 
Schleyeris.

JAV teismo organams, 
sakojama, kad Tongsun Parkas 
gali pats asmeniškai nutarti ir 
atskristi į Ameriką. Amerikos 
prokuratūda, bendradarbiauda
ma su kongreso etikos komitetu, 
jau turi tikslių žinių apie 26 
kongreso atstovus, priėmusius 
gana stambias sumas, iš korė
jiečio Tongsun Parko. Pasakoja 
ma, kad prokuratūra sutiks ne
kaltinti Tongsun Parko, jeigu 
jis liudys teismui, kam jis yra 
davęs pinigus ir kokias sumas. 
Tada Amerikos teismas trauks 
teisman kyšius gavusius atsto
vus, bet netrauks korėjiečio 
Parko teismon.

Labai susirūpinęs Tomas 
O‘Neill

Labiausiai* yra susirūpinęs 
atstovų rūmų . pirmininkas To
mas O'Neills Jis negavęs jokio 
kyšio iš Tongsun Parko, bet bu
vusi Parko sekretorė liudijo eti
kos komitetui, kad milijonierius 
porą kartu šaukęs kitus politi
kus iš atstovų rūmų pirminin
ko O Neill Įstaigos, pasinaudoda 
mas jo asmenišku telefonu.

Thomas O'Neill nori, kad pats 
Tongsun Parkas paliudytų ko
mitetui, kad jis nedavęs jokio 
kyšio atstovų rūmų pirmininkui, 
o jeigu naudojęs jo telefoną, tai 
daręs be jo sutikimo ir atsiklau 
Simo. Tvirtinama, kad Thomas
O'Neill rašęs n’et porą laiškų vykti į Ameriką ir liudyti teis-

TIKRINA NIKSONO 
GAUTAS DOVANAS

Washington. — Richardo M. 
Niksono patikėtiniui prižiū
rint, valdžios archivistai tre
čiadienį pradėjo = atidarinėti 
dėžes ir paketus, bandydami. , 
inventarizuoti S2 milijonų ver
tės dovanas, kurias Niksonas 
gavo būdamas JAV preziden
tu. Dovanų sąrašo pareikala
vo U. S. Protokolų šefas Evan 
S. Dobelle, spėdamas, kad kai ■ 
kurios; dovanos visiškai nėi lai- v 
kinai nepateko į-valdžios ran
kas, kaip-to reikalauja-Įsfa-

Įtymas. •
NiksohašAesąs; labąi’x perpy

kęs, o jo'žmona įsižeidusi dėl 
įfarnnb, liad kži kifrias bran
genybės, : kaip erriėraldus ir 
deimantus; paveikslus ir se
nienas jiė sau pš’silaikę.

Filipinus palaipsniui 
grąžina Į demokratiją

Manila. — Prezidentas Fer
dinandas Marcos pateisinęs sa
vo per 5 metus įvestą Filipi
nuose karo stovį, pareiškė, 
kad Filipinai jau gali ruoštis 
palaipsniui grįžti į demokra
tiją. Jis 1972 m. rugsėjo mėnesį 
įvedė karo stovį, neva esantį 
reikalingą “didėjančioms riau
šėms ir maištui nuslopinti”, o 
praėjusį mėnesį staiga atšau
kė naktimis draudimo laiką ir 
paskelbė ateinančiais metais 
rinkimus:

Artimuose Rytuose 
siaučia Cholera

BEIRUTAS, Libanas. — Šių 
meti birželio mėnesį Sirijoje 
pradėjo siausti cholera. Praėjo 
kelios savaitės, kol dabartinė 
vyriausybė ėmėsi 
cholerai sustabdyti.

Valdžia susigriebė, kai kraš
te jau 3,000 žmonių buvo apkrės 
ti cholera. Matyti, kad tos prie
monės nebuvo pakankamai stip
rios, jei iš Sirijos chalera persi
metė į Turkiją, sibaną ir Jor
daniją.

Visos šios trys valstybės, pa 
tyrosios apie choleros pasirody
mą, tuojau ėmėsi grieštų prie
monių sustabdyti josios plitimą.

priemonių
i

— Dolores Ibarruri. nuvežta į 
ligoninę, jos širdis labai silpna. 
Ji sulaukė 81 metų amžiaus.

— Kinijos komunistų parti
jos vadovybė patarė nesilaikyti 
jokių dogmų,"bet geriau dirbti.- Tongsun Parkui, kviesdamas atlmo organams.

— Didelė Izraelio gyventojų

tų žemių.

Jimmy Carter

dienio vakarui pakvietė visus 
senatorius į džiaugsmo banketą, 
bet tvirtinama, kad ne visi šė
tonai nuėjo.

da buvo neįmanoma. Į Painamos 
sritį buvo pasiųsti-;’ Amerikos, 
marinąij kurie užėmė minėtas te 
ritorijas, paėmę kanalui • reika
lingą žemę ir prakasė kanalą. 
Nuo to laiko Panamos kanalo 
zonoje'buvo kelios marinų ba
zės, kurios; saugojo zoną, nuo 
kliudytojų. Atidžiai buvo saugo 
jamos užtvankos ir plaukiantie
ji laivai. Prieš 12 metų buvo įvy 
kę keli susirėmimai tarp pana
miečių ir Panamos kanalą sau
gojančių marinų. Tada žuvo 26 
žmonės. Amerikos diplomatai 
priėjo išvados, kad geriau susi
tarti, negu Panamos srityje nuo 
lat turėti nesusipratimų su pa
namiečiais ar atsiųstais kitais 
maištininkais.

Pasitarimai buvo labai ilgi. 
Teko po kelis mėnesius atidėti
pasitarimus, kol buvo daromos dauguma nori taikos su arabais, 
nuolaidos ir prieita prie susita- .bet jie nesutaria, ar reikia ara- 
rimo. Paskutiniai sunkumai bu-jbams grąžinti bent dalį pagrob- 
vo įveikti pačioje Panamoje, o 
šios savaitės pradžioje buvo 
Amerikos ambasadoriaus ir Pa
namos užsienio reikalų ministrų 
inicialai. Washingtone Panamos 
kanalo pasirašymo šventę orga
nizavo Pietų Amerikos valstybių 
Sąjungos atstovybė I Washing
tons privažiavo didokas skaičius 
Pietų Amerikos diplomatų ir 
prezidentų. Vieni norėjo atlikti 
kelis valstybinius reikalus, o ki 
ti norėjo įsigyti Amerikoje ga
mintų prekių.

Vakar, rugs. 7 dieną, Washin 
gtone nauja sutartis buvo pa
sirašyta, Dabar dar reikalingas 
JAV senato patvirtinimas. Pre
zidentas turi 73 senatorių paža
dą balsuoti už sutartį, bet opo
ziciją sudaro 27 senatoriai. Jei
gu trys opozicijos senatoriai ne
pakeis savo nuomonės, tai su
tartis gali būti nepatvirtinta. 
Panamos prezidentas ketvirta-
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ir batus viešbučiuose valo, priklauso ir tt-
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ČECĘOVAS, POVILAS

Vertė Jonas Valaitis

mo- Tai Dievui geistiiu 
vd duktė, o mano sūnus

nigaikščius, paskui ištraukė iš kišenės “Žiogą” ir turėjo 
įžūlumo kunigaikštienės Mikšadze akivaizdoje perskai
tyti sekantį: “Tiflisas geras miestas. Į vertybių skaičių

(ti kursą. “Pas
aip tu, p seniai jau kursą

- -,. - ,, x !t •. A •'« Ff’ - f*'

rašė jinaį jam. Čaichidzevas atsakinėjo jai

nadzės draugas ir bičiulis. Tai buy o labai turtingas 
žmogus. Jis visą savo gyvenimą lėbavo, pasiutiškai lėba
vo ir, to nepaisydamas, iki paskutinių savo dienų pasili
ko turtingas. Mikšadze anuo metu buvojo butelio-bendri
ninkas. Bendrai su Miknadze jis išvežė iš tėvų namų-mer 
gina, kuri pagaliau tapo kunigaikštiene čaichidzeva. ši 
aplinkybė surišo kunigaikščius tvirčiausios draugystės 
ryšiais- Čaichidzevas atvažiavo pasisvečiuoti kartu su 
savo sūnum,- pūstaakiu' siai^ą^rų^nįu, jupdų pįąu^į .jąų 
nuoliu, gimnazistu. Čąięįd^y^!)d.sų.!piriųąi pp^hpįnė, 
praeitį ir ėipė su Miknadze girtauti, ■ oujaunuolisJeidosi 
mergintis OĮįai, tiylikmetei mergaitei.: Merginimasis hu-

ėmė nekęsti Jegorovą, kai josios atmintinėje jis šalia mū
sų vardų įrašė mūsų pavardes. Ši neapykanta buvo tuo 
didesnė, negeistina ir ne savo vietoje, kad leitenantas 
svajojo apie vedybas su . OHa, o Olia buvo į 
leitenantą įsimylėjusi. Leitenantas baisiai svajojo, nors 
blogai tikėjo savo svajonių išsipildymu. Olia. mylėjo slap 
tai, vogčiomis, savybėje, drovjai, vos pastebimai-.. Josios 
meilė buvo kontrabandinė, jausmu ant kupo buvo, uždė
tas moteriškas veto. Jai mylėti nebuvo leista.

. Skyrius II

Viduramžių rūme vos nebuvo suvaidinta viena iš 
kvailų viduramžinių istorijų.

Prieš metų septynetą, kai;dar buvo gyvas kunigaikš
tis Miknadze,, į Žalią Dalgi atvažiavo.pasisvečiuoti kuni-

neleistų savo dukteriai vaikščioti ir “užsiiminėti niekais1 
pramušgalvių, vėjavaikių, bedievių .ir-!“ne^kunjgaiksciu’ 
kopipani joje 
ro vąha jąį • 
kad ji savų laikų pasirašinės Čaichidzeva,

(Bus daugiau)

Aukos Naujienoms 
GERBIAMIEJI!

įdedu čia 50 dolerių: Naujie
nų prenumeratai 26 dol. ir Ma
šinų fondui 24 dol. Iš laikraščio 
puslapių matyti, kad mašinas

chidzevo protą, bet tėvui neprieštaravo. Jinai davė jam 
žodį, kad ištekės už Čąichidzevo? ". y

— Ir tatai papos valia, — kalbėjoji jpums sų tam tik
ru išdidumų, tai^j atfik|nėtų kažkurį didžiausią didvy- 
rįsĮ<ą žįgį- tfiriaį $$?i^y?osį ,tud, kad tėvas nusinešė į kapą 
jos pasižadėjimą Šitas pasižadėjimas buvo toks rieįpras 
tas, romantiškas. .

Bet gamta ir išmintis ėmė savo: atsargos leitenantas 
Jegorovas sūkipėjosi akivaizdoje, o Čaichidzevas ■‘su kiek 
vienais metais tapdavo vis kvailesnis ir kvailesnis.

Kai kartą leitenantas išdrįso prasitarti jai apie savo 
meilę, ji paprašė nekalbėti jai daugiau apie meilę, primi
nė apie duotą tėvui pažadą ir visą naktį verkė be pert
raukos. Kunigaikštienė kiekvieną. savaitę rašė čaichi- 
dzevui laiškus i Maskvą, kur jis mokėsi universitete, ir 
įsakinėdavo įam greičiau baigti kursą “Pas? mane sve
čiuojasi ne tokie barzdočiai, 1 
pabaigė, 
pagarbiausiai ant rožinio popieriaus ir ant dviejų lapų 
įrodinėjo jai, kad kurso ankščiau nustatyto laiko baigti 
negalima. Jam pašė įr Olią Olios laiškai man toli, gražu 
geresni ųž jos laiškus šitam sužadėtiniui. Kunigaikštie-

salėje ir nedą- 
^jĮbžidRgy- 

eg’droviia išdidžiai pa 
ląųnino. būsimus sutuoktinius. Jaiųiaiiko-dėL-mmlmdulia 
tėvų idėja.' Už mėnesio po čaichtdziėVT^tšvažfMvm^*Otg^ 
gavo iš pašto prabangingiaūšią-4d^^kf-T<5^^^^ž!^ 
ji vėliau gaudavo kas metai. Jaunasis čaichidzevas paž-

A|an prieš akis žemai plalusis Kaunas, 
tamsiai raudonas, pilkas, jo kraštais 
kairėj Nemunėlis bėga sraunas, 
o dešinė išmarginta namais. 
Šlaite užaugo mūsų miestas — 
apsupusi aplinkui dengia aukštuma: 
nuo kalno kalavijas buvo tiestas 
virš Kauno Vytauto ranka.
Kai Vytautas pakėlęs šviesų kalavijų, 
sėdėdamas ant žirgo, žadėjo vokiečiams 
atkeršyti už ordino jų praeityje 
darytų blogą lietuviams: 
tuomet nemanė juk lietuvis, 
kad dvidešimto amžiaus būvis 
meksfalto grindis jam įdės! 
Dabar jau Kaunas verda: trata, 
dūduoja, ūžia, pokši — jis pirmyn 
Į ■ r ’ t ,

žygiuoti leidžia aparatų: 
pirmyn, gražyn, platyn, aukštyn!... 
Ir bus laikai, kai grindinį pakeitę 
lig vieno akmenėlio pilko bus, 
tai bus lyg iškilmei nušveitę — 
Senovės Kauno veidas žus! 
Lakstys be garso ratų gumos 
per visų miestų liejiniais, 
iš čia didus bus malonumas 
gėrėtis Kauno reginiais^, 
t 

žvilgės languose vaiskus stiklas, 
duris kai augštas darinės, 
pilietis bus kauniškis miklas — 
į ateitį kaip mes žiūrės! 
Minės mumis — kūrybos pradžia, 

i * * >

Paminklus mums jis, gal, statys: 
svajonę šių — svajonę gražia 
jau gyvų, plakančių matys !... 
Atneš, atneš tų Nemunėlis sraunas, 
kad sužydės, iškils netaip dar Kaunas 

Kaunas, Vytauto kaįnas, 
1929.VL26. d.

Rugpjūčio 31 d. š
restorane, Chicagos provincijos 
muzikai turėjo susirinkimų ir 
šeimyniškas vaišes. Muz. A. 
Giedraitis pasvejkino suvažia
vusius muzikus ir jų poniutes. 
Visų pirma paprašė atsistojimu 
— tyla pagerbti mirusius muzi-

mai ribotas vyrukas, uis kas lietai gtv^iudąalo ji^įą 
Dalgį ir svėčiirodavošf vi^ savaitę,
ir iš savo kambario .siunt&ėj^X^SaF^)^nė^.lą^ą^p^a 
perskaitydavo laiškus ir kpnfųzijosi. Išmintingą mergai 
tė stebėjosi, kajp tatai gali toką didelis: žmogus rašyti to
kias paiksybes/0 jis rašė paikybes.:. Priėšfdu metus" nu
mirė Mikšadze. Mirdamas jis pasakė Olei, kas seka: “Žiū

>iūėio

LAST YEAR 2,650 SCHOOL- 
AGE CHILDREN BETWEEN 
THE AGES OP 5 AND 14- 
WE5E KILLED BY MOTOR 
VEHICLES IN THE U.S. 
CM ARLES M. MAYES, 
PRESIDENT OF THE CHICAGO 
motor club, asks privers 
TO BE ESPECIALLY ALERT 
FOR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

ma- 
hau/kad galima 'rašyti if 'kito
mis kalbomis — redakcija su
lietuvins, • '

’ Grįžtant prie mašinų fondo, 
man, atrodo, kad būtų gera su- 
daryti komitetų bent iš 3-jų gar
bingų asmenų, kurie pareikštų 
savo nuomonę, kad mašinų pirki 
mas vra būtinas ir kad suaukoti 
pinigai tik tam tikslui Blis su
naudoti.

'-Su pagai’bą
J. Jankauskas

St. Petersburg, Florida^ 
1677 m

n^t neatly enough food, and short on 
ammunition. A n J

1 k was an army long on courage, 
W short on money: ' '

And then the money came.
Some $27,000,060, from the

Garsusis italų tenoras En
rico Čaruso už savo koncertu? 
gaudavo dideles sumas pinigųr 
Jis mirė 1921 ni. ir paliko apie 

j J) milijonus dolerių turto. Ta- 
• čia u už jį buvo dar garsesnis daį- 
nininkas. Tai Jenny Lind (1820

• Agresyvūs ir Įveliančiu bu-' —1897), vadinamas švedų lakš
tuoju asmenys yri mėsėdžiai, tingala: 1850 m. jis buvo atvy- 
Yra veik vienintelė išimus; £an-i kęs Amerikon. Geriausios vietos 
Sus "humoristas George Bern- jo koncerte buvo pardavinėja- 
hard {Shaw buvo vegetaras. mos po 653 dolerius.

nyksta. nes peįųnAiarbo. Vyres
nieji nariai eina į pensijų, o jau- .
nųjų kviesti i chorą ir jį lavinti’Jų- Tokiu būdu Naujienoms ten- 
nėra kafi, neturint nuolatiniolka vadovaujama rolė idėjų for- 
PĮųžiko vargonihmko. mavime, informacija ir kita, o

a-. svarbiausia — kelti baisa Lietu-
Gieęro šy. Antano parap. varg.' VQS Jaisvės ^3^

Mes, ejliniai skaitjlęjai, pa
geidaujame, kad šiuo’ istoriniu

• - -- ■ Į Mes neturime užmiršti, kad 
aikų chorui dainas, bet šiuo metu Naujienos yra vienin-

Gautas laiškas jr perskaitytas 
muz. Vytauto Kerbelio, kviečių 
muzikus į seimų, kuris Įvyksta 
rugs. 5 dienų Labor Day, Mas- 
peth, N. Y. Laiškas priimtas ir 
muz. A. Giedraitis išrinktas dele
gatu į seimą.

Prof. J. Žilevičius kalbėjo Mu 
zikologijos Knygyno reikalu, ku
ris jau didelis ir reikalingas dar
bininkų ir pinigų. Muz. A. Gie
draitis pranešė, kad ir Vargom 
Sąjungos ’Knygynas perkeltas į 
Jaunimo Centrą, prie Muzikolo-K 
gijos."' . O

Sutarta padidinti provincijoj erj 
muzikų.— narių skaičių, kuriem ^choras .gięįąjĮi^ųyiškas mišias , 
dar nepriklauso sąjungai-. Įga-’ ųr kitas giesmes.r jChoras laikosi metu mūsų jaunoji inteligentiją

. t' 1 , i? 1 '• ’ 1 - • =■ .‘"ė ' ..V 1 ’'t' I r»4-ziT4-»i » VnirnonacL'ii co

StOCK^y
1 America

gausus ir visi praktikas lanko. i ^dujituds v &udip- 
’jYįą. ytttįs, kai išjidjekoloiūjbje, sniaiš einąmm^iomehfo kištųsi 
fN.,P. Šy, Makjoszpąrap.,kurios ,
• įcieb; vra gerb prelatas D.'Mo- kam sunku lietuviškai.
■žėrįs, atgims choras ir skaičiumi 
pasieks ligi 100 narių, *nės prelą-

' tas gavo’ įžymų mtiziką — var- 
gonininką Faustą Strolią. Svei
kinam ir linkime gėręs; sėkmės 
muzikos srityje naujoje para
pijoje. ■ • v-

Po susirinkimo^ ir- pasisotinę 
skanią vakariene, pfasidėjo link 
šmesnis, šeim\-niškąs pasikalbė- 
jimas. Sužinota, Kad varg. Niko 
demas Kulys švenčia 8j9. niętų 
sukaktį, o gimtadienis, čia. .pat 

*£’> 4^ ’i 1 *** *-r»r**

Sharkos tis į jam žinomus muzikus. Su
siorganizavę ir sustiprėję reng
sime koncertą. Muzikologijos 
naudai. ' 7- •

Dainų švente Kanadoje.
Y ■ > ' >r- .

IDr. L. šimutis: pastebėjo, kad 
mažai girdimą ir rašoma apie 
Dainų šventę, nei rengimu ko-,. _ ..

j mitetas nesjskelbia. Muz. Faus- pirkti yra būtina ir tuojau 
tas Stroiia pranešė, kad jis jau 
gavo vi _ r
pamokų dar nėra. ' j telis lietuviškas demokratinės

Pakeltas k lausini as susjdomė-; minties dienraštis visame pasau- 
jimui, kodėl parapijų chorai lyj®-.. Man atrodo, kad didžiau- 
nyksta. Bažnyčiose, kur nėra?- sia mūsų čia svetur visuomenės 
giedotų mišių, chorai*-pamažu .dalis yra demokratinio nusista

tymo, nes beveik visi esame nu
kentėję nuo diktatūrinių tironi-

Aikodemas nuoširdžiai visiems 
padėkojo uz toki
' fO' valanda reikėjo atsįsvei- 
kinti su garsiais svečiais.

X*» •' •••-y.^iko^įeinas Kul^s

1
i

r - j* * . 7-



VILNIAUS KATEDRA IR GEDIMINO KALNAS

(Bus daugiau)

susilaukė ir dau

,|4.00

RUDENS pas mus

PIKNIKAS
Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

1800 So. Hoisted St$3.00
$100

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

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

Kaip austrai gyveno ir kaip 
atrodė Viena, aš turėjau progos 
matyti 1938 m., kai tą miestą 
aplankiau. Tai ir dabar, kai pra
dėjome prie Vienos artintis, aš

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow masinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

jis pats išsiųstas Į salą. Bet Na
poleono užkariavimai paliko Eu 
ropoję tikrą suirutę. Sunku bu
vo susivokti, kas kam priklauso. 
O tai įvyko dėl to, kad Napoleo
nas, užkariavęs kokį kraštą, 
tuoj ten valdovu paskirdavo sa-( 
vo žmogų. Italija tada dar ne
buvo suvienyta ir susidėjo iš 
įvairių kunigaikštysčių. Tas pats 
buvo ir su Vokietija. Po Napo-

NAUJI1NOS, CHICAGO t, ILL,— Friday, September 9, 197£

(Tęsinys) %
Ir visdėlto austrai visas tas

negeroves, visus sunkumus nu-

griuvė- 
siai. Bet jų labai nedaug, šiaip 
miestas jau spėjo atsistatyti 
ir nuo griuvėsių apsivalyti. Net 
ir Operos Rūmai, kurie karo 
metu buvo beveik visiškai su
naikinti, jau atstatyti. Tai ne
paprastai gražus pastatas, — 
Vienos pasididžiavimas.

Gatvėse nemažai žmonių. Ap
sirengę jie gaija gerai, kai ku
rie net elegantiškai, žodžiu, be
veik viskas atrodo taip, kaip bu 
vo prieš trisdešimt metų,- kai

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

r to Ir paveikslais aprašo Pamarį tenos (e
1J0O Uatuvišky vietovardžiu sąrašas. Knygos

Tokios .ir panašios mintys lin
do į galvą, kai lėktuvas artėjo 
prie Vienos aerodromo. Paga- 

^e.liau jis nusileido. Važiuojame

Ii ja ir Prūsija.
Kongresas tęsėsi iki 1815 m. 

birželio mėn. 9 d., kada.buvo 
paskelbtas susitarimo, dokj^aįen' 
tas, kuris turėjo padąfĮįr^-ga- 
lą karams ir Įvykdytj^taiką.

Po Vienos kongreso Europos 
valstybių sienos buvo pusėtinai

gg L Ą D IM 3. .Aclt. M- L Ė MEN
'Ml Hair formula JIB is PatcfitadJSUAMmteedih Swttabrlahd an£ if 
111 Registered, in, USA, CaaadA,- Dandruff, FaUteg
Sfs Hair, Itching scalp; Spflttigg ends,' strengthening- HAIR, Root 

growth, and restoring NATU4LAL HAIR COLOR. Using JLB you 
W-- win never be BALD or GREY. IMgfe Guaranteed. Listed in’ 

Druggist' Red-Blue. BSolc Drug’s-Cheaist . Order STRAIGHT 
O JIB LAB.; J J, 2557 W. SU lfrUJ W. 41th SC, fio. 50th 
® Ave. & 14th St, -Cicero, HL, -T147K. - Arfitaiai Ave^ 2834 Ko, 

Milwaukee Av<\, Chicago, BL- JIB Medicine liquid 8 ot» 
■EL 16 week supply r— ^6.00. 3toney Order,’ postpaid. Send Today;
JIB LABORATORY, ’ 1437 So. 4Sifl Ave^ dCEEO, ILL. 60650

V&( lifettiviiu maloniai kviečiami į “N.” pikniką
‘ - Pradžia 12 vaL

Sojos pupelės buvo žino- 
ir auinamos Kinijoje

neramus. Ką aš pamatysiu da
bar Vienoje? Ar pergyvenusi

Rugsėjo 11 dPOLONIA GROVE
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 metais. Tei. 421-3070
įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

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

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psL, minkšti viršeliaį--------------- -$8 00
2. Jurgio Jašinsko, t 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 ----- ------------- ■.—---- -------- a.—__

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

orderį tokiu antrašu:
NAUJIENOS 

‘ j JT 'X>-

..1739 So. Halsted St, Chicago,‘.Illinois 60600
Li > -t .7- >*. -

UOJ
Galimi taip pat uBItakytl paltu, atsiuntus Mc( arba money erdarf, pde 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Hlaldemt.

pertvarkytos. Iš Danijos buvo, kai tai buvo užgyrimas trečiojo 
atplėšta Norvegija ir priskirta į Lenkijos padalinimo.
^vedijai (vėliau Norvegija nuo 
Švedijos atsimetė, ir sukūrė ne
priklausomą valstybę). Prūsijai 
mvo priskirta Saksonija. Bet 
didžiausia laimėtoja buvo Ru- i krino 
sija, kuri gavo didesnę Lenkijos - 
dalį (Rusija spyrėsi, kad visa 
Lenkija jai būtų paskirta). To-! 
kiu būdu Vienos kongresas la- j 
blausiai nuskriaudė Lenkiją, vi- ■ 
siškai panaikindamas jos nepri- ' 
klausomybę.

Lenkijos likimas buvo išspręs 
tas jau septyniolikto šimtmečio 
gale, kai įvyko jos tretysis pa
dalinimas po to, kai Kosciuškos 
suorganizuota armija buvo į 
sutriuškinta. Iš to padalinimo 
Rusija daugiausia laimėjo: jai 
teko pati didžiausia Lenkijos 
dalis. Bet Vienos kongrese, kur 
vėl iškilo Lenkijos klausimas, 
Rusija jau norėjo visą Lenkiją -, 
pasiglemžti. Anglijos planas, ku ■ 
rį pasiute Castereagh, buvo at- 1 
mestas. O tas planas siūlė ats- 
teigti Lenkijos valstybę. Tam 
planui, žinoma, labiausiai pasi
priešino Rusijos caras Aleksan-į 
dras I,'kuris ne tik nenorėjo* 
atsižadėti nuo jau užimtos Len- • 
kijos dalies, bet ir visą buvusią 
Lenkijos' valstybę buvo užsi
mojęs prijungti prie Rusijos. Po 
ilgų derybų pagaliau buvo susi
tarta Lvovą paskelbti neprikišu' 
somų, miestu, Galiciją priskirti j net 3,500 metų prieš Kristų. Eu- 
Austro-Vengrijai, tam tikras ’ ropoję ir Amerikoje jos pradėjo 
sritis atiduoti Prūsijai, o visą' eiti madon tik šio šimtmečio 
kitą Lenkiją — Rusijai. Faktiš j pradžioje.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

AUJIENU

i Kai 1815 m. birželio mėnesį bai 
.gėsi Vienos kongresas, tai bu- 

, vo skelbiama, kad jis atliko ne- 
tai svarbų daiLą: užti- 
pasauliui taiką visiems 

laikams. Pet pasaulyje ramu 
buvo tik apie 40 m.tų, o paskui 
ir vėl prasidėjo didesni ir mažės 
ni kar i. O po šimto metų nuo 
Vienos kongreso susirinkimo 
pr. sidėjo Pirmasis Pasaulinis 
karas (191-1 m.), kurio pasėkos 
buvo labai liūdnos... Liūtines 
tuo atžvilgiu, kad po to karo 
Versalyje (kaip po Napoleono 
nugalėjimo Vienos kongrese) bu 
vo bandoma pertvarkyti valsty
bių sienas ir vėl, kaip sakoma, 
“atplakti suplaktą kiaušinį”. Bu 
vo įsteigta visa eilė naujų vals
tybių. Atgavo nepriklausomybę 
ir Lenkija, kurią Vienos kongre 
sas buvo visiškai likvidavęs.

Taip, daug kas pasikeitė pa
saulyje po Versalio taikos kon
ferencijos. Bet pasikeitė tik 
trumpam laikui. Po Vienos kong 
reso pasaulis ramiai gyveno bent 
keturiasdešimt metų, o po Ver
salio konferencijos tik apie pu
se tiek laiko...

okupavę rusai. Jie ten per kelis 
fntęfūs- Šeimininkavo ir visokiais 
gūdais austrus 
austrų jie .nepalaužė. Kai atsi
kratė nuo bolševikiško amalo, 
austrai ir vėl ėmė tvarkytis ir 

. gyventi taip, kaip jie gyveno 

.prieš dvidešimt metų. 0 gyven
ti jie moka! Kaip sakoma, nepa-’ sekusio žygio užkariauti Rusiją, 
sitenkina jie vien tik duona, j Napoleonas susilaukė ir dau- 
Vienos teatrai yra prisigrūdę, giau smūgių. Pagaliau jo armi- 
Jei kas nori į operą patekti, tai ja buvo' visiškai sutriuškinta, o 
bilietu turi iš anksto apsirūpin
ti, — prieš savaitę ar dvi.

Vienos kongresas
Kai kiek susitvarkėme, tai 

mus pradėjo važinėti po miestą 
ir rodyti įžymesnes vietas ir is 
toriškus paminkius. Tįirėjome 
ir sptcialų gidą (vadovą), kn
is aiškino tų paminklų reikšmę, 
trumpai ir suglaustai nupasako
jo tų paminklų bei buvusių im
peratorių palocių istorjas. Tie 
palociąi paversti muziejais. Rei
kėtų kelias savaites- praleisti, 
kad būtų galima tinkamai su

miš. Ten iškabinėta įvairių 
įvairiausių brangių paveikslų. 
Mako akį ypač atkreipė Vienos 
kongreso paveikslas. Jis įspū 
dingas ir vaizduoja td kongreso- 
dalyvius: Austrijos — Metter- 
nichą, Prancūzijos 
randą, Anglijos —Casstlereagh 
Rusijos — imperatorių Alęksan- dažnai buvo minimi 
dra Fir kitus.

DR? ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RA1YTOJO ATSIMINIMUS^ 
Dr. A. J. Gussmi — MINTYS IR DARBAI, 250 pslTlMHanau* 1005 

metų (vykiu*, Jablonskio ir Totoraičio jauna* diena* ir susi
rūpinimą. . . soo

Dr. A. J. Guatan — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais vlriellaiA vietoje $4.00 dabar tik ____ ______
Minkštai* viršeliai* tik _ ________________ _____ ___

Dr. A. J. GutMn — A U KITA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
Kelionės po Europą (spūdžiai. Dabar tik ....

nigaikštysčių buvo beveik sunai 
kintos, o kitos padidintos (joms 
.buvo priskirtos' naujos teritori
jos). p kai Napoleono imperija 
ir jo dominavirhas susmuko, tai 
pasidarė didžiausia maišatienė.

Vienos kongreso svarbiausias 
tad tikslas ir buvo nustatyti,; 
kas kam priklauso, ir pasidalin
ti pergalės grobiu. Tai buvo sa
vo rūšies “atplakamas suplakto 

Talley- kiaušinio”.
Karo metu ir tuoj po karo

Tas pąvęikslas primena nepa- ka, Rusija ir Anglija. Panašiai j 
prastą periodą Europos istorijo buvo ir su Vienos kongresu, ku 

išnaudojo. Bet je. Kaip žinia/ Vienos kongre- ris taip pat turėjo “didžiuosius”, 
sas susirinko 1814 m. rugsėjo bet jų buvo ne trys, o keturi, 
mėnesį tam, kad galėtų sutvar- būtent; Rusija, Austrija, Ang- 
kyti- Europą. Susirinko po .to, 
kai Napoleono ūžkariaviniains 
buvo padarytas galas. Po nepasi

ga Vieną! Pagarsėjęs savo mu 
zika, linksmu ir berūpestįngu galėjo ir per, palyginti, trumpą 
gjyeniriin nijęstąs. Vienoje gy laiką visai neblogai susitvarkė 
veBo žymūs kpptipositoriai. Jie ir neblogai gyvena. 
.I^ū/gyyęno ir sukorė nepnp 
rtfsto gro?io muzikos kūri
nius? Pįr etlę mptų Viena bu
vo laikorpą muzikos centru 
Gafsėjo ji atsitikimais ir įvai-

kitosę srityse: Ijteratūro- pradėjau lyg jaudintis, jaučiaus 
je, medicinoje, etc.

. L ----- A.”r - ’

x ’Kai vieną.-, pirmą kartą ap 
lanjtiau, ji jau nebevaidino to balševikišką okupaciją ji nepa- 
kro vąidm^į, kaip šio šimt-j sikeitė ? Pagaliau, juk ir nuo 
mečin prądžinje, kada ji buvo paskutiniojo karo ji nemažai 
•Austro •- Vengrijos imperijos nukentėjo, tai ar spėjo ji tas 
Įpstihę. Po Pirinojo Pasauli- karo žaizdas užgydyti? 
niO;. 4f aro - minėto j i i mperij a 
Sųsąpilkp, ^subliūško, sudužo. I 
IŠ sudužusios imperijos šukių 
susikuri, naujos valstybes.
ną stlįį.Sukuy Jjuvo Austrija, ku- miesto gatvėmis. Lyg matyti 
riitĮUrėyo ’Mfiie septynis milijo- . vaizdai. Neatrodo, kad būtų įvy 
hUs gyventojų. Jos sostinė pa- kę daug pasikeitimų. Tie patys 
silikb Viena, Tokiu būdu ma- namai, tie patys muziejai, teat- 
žži .valstybei teko didėlis mies- įgi. Vienur ■bombardavimo pėd- 
Įas-4Viepia, priskaito beveik du.sakai, būtent pastatų 
inaijonuš gyventojų).
'. Austriją skaudžiai nukentė
jo. nuo kard (kalbu Čia apie 
Pirmąjį Pasaulinį karą). Jos< 
ekoupjniniš gyvenimas buvo; 
tiftiĮpg pakrikęs, siautė tokia 
intlĮacįjį.Tkgd piiiįgai, faktiš
kai hęyęįk jokios ,vertės netu- 
S 4 i,'-/.*,' J- M -■ -

-ii w ■? ę. « /' c Į-" • j t- J. n

ssMVisą ta ękonominė suirutė 
ąkąud|iausįai palietė -Vienos 
gjricenfojus, kai mažiukas 
kkšštąš/ turėjo išlaikyti tokį man teko Vieną aplankyti. 
dideIi BiiestQ’ < O Vienos geroką dalį buvo

dieji”, kuriuos sudarė Ameri-

1
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Iliustracija

Nauja Panamos sutartis

nes

Ellora ir

Aurangabadas.

rudos slegiančios spalvos.

Man rodos, 'kad tylėti ir jų 
nekelti aikštėn "būtų didelis nu-,

S2S.OO
*14.00

dinėjimai arit Amerikos marinų ir plaukiančių laivų. Ke
li panamiečiai-pradėjo reikalauti grąžinti Panamai ka-j 
-nalo zoną. -Įtampa augo ir susirennmo 'metu gyvybės ne- 
teko 21 žmogus. Į šį .‘judėjimą įsitraukė kėli Panamos "val-i 
džios žmonės ir pradėjo reikaflauti peržiūrėti šimtmečio^ 
•pradžioje pasirašytą -susitarimą. Dabar amerikiečiai lai
ko Panamos zonoje 14.000 .karių. Prie zonos darbų dirba

jam patarnauja priversti ar 
nepriversti.

Gaila, kad AI Gimantas neini

$7 JO
52J0

nines Amerikos teises. Jiems atrodo, kad dabartinė ,ad

per kurių lūpas okupantas kal
ba. Tat, tenka spėti kas tie kai- 
kurie kunigai. Greičiausiai tai

prieš ispanus, kolonizavusius visą Pietų Ameriką- Kad- 
ispanai vėl nepagrobtų Panamos, gyventojai -nutarė -susi-; 
dėti su didesne ir galingesne Kolumbija, kaip savo laiku 
Lietuva buvo sudariusi viena ’valstybę su Lenkiją- Ko-j 
lumbijos valdžia, neatsiklausdama panamiečių, leido Trari

Kitose JAV vietose 
metams_____

ousei meto ___

- Aurangabedo žemė
Taip pal Indiros Gandhi devvnių punktų progra- ViSur J^vę, trokšta lietaus. Mūsų viešbutis 

puiki žalia oazė — Kama International. Nauju lė

tinamoje Lietuvoje. Juos puola 
dėl jų daromų pareiškimų, ku
rie pasirodo laisvųjų Vakarų 
spaudoje. Išvada aiški: Al Gi
mantas-savo rašiniu siekia nu
tildyti tuos kunigus, kurie gy
vena laisvajame pasaulyje ir

Ellora ir Ajanta — Tunelinės Šventovės

•no, amerikiečiai pradėjo mokėti po 430:000 dolerių kiek
viena meta. . - • --. . '

hę tik kpaudoje,’bet siuntinė  ja 
laiškus dėl krikšč. demokratų 
paskelbtų rezoliucijų, o vien tik 
dėl to, kad uos atskleidžia jų už- 
mačias Statyti "tiltus” bendra
darbiauti su okupantu. Bet rei-

nas ir dabar vei 
__  _ (pusiau išdžiūvusi 

'rezervuaruose ft- wan

Di®nr»ičie k®Ine*' 
hicagoje ir priemiesčiuose 

metams ____ _ _
pusei metu __________
trims mėnesiams ______
vienam mėnesiui______

Prezidentas Omar Torrijos taip pat bijo sukelti gy
ventojų ir agitatorių neapykantos. Jau šiaridien kriti
kuojamas prezidentas Torrijos už padarytas didėles nuo
laidas Washingtonui. Panamos karštagalviai, užsieniečių 
agituojami, reikalavo, kad amerikiečiai Tuojau perduotų 
Panamai suverenines -Panamos kanalo teises, bet prezi-

Karts nuo karto “Tėviškės 
žiburiuose” pasiskardena savo 
kontroversiniais rašiniais ir to
ksai Al Gimantas. Jis rugpiūčio 
mėn. 25 dienos minėto savaitraš 
čio laidoje atspausdino rašinį, 
pavadinęs: /‘Tikrovė ir ambici
jos”. Tai intriguojanti rašinio 
antraštė. Įdomu apie kokiai jis 
tikrovę rašo ? Paskaičius, pasiro
do, kad jis rašo apie bolševikinę

I
%D8 Ragauikra, Marktob, 'Btar- 
■kus ir kt., kurie pareidavė pa
vergėjui, sukomunistėjo ir tapa 
’*-marksjzino ir ateizmo “apašta
lais” Atmo kad Al Gimantas 

, .pats ir.kitus Įtaigoja .parodyti 
. jiems gailestingą širdį. Tai, at-

Prezidentas Jimmy Carter ir Panamos prezidentas 
Omar Torrijos praeitą trečiadieni Washingtone pasirašė 
naują susitarimą, liečiantį Panamos kanalo zoną. Nuo 
1904 metų šią zoną valdė ir šiandien tebevaldo Jungtinės 
Amerikos Valstybės. Minėtoje zonoje plevėsuoja Ameri
kos vėliavą, josios sienas saugo Amerikos kariai, d pačio
je kanalo zonoje yra kelios Amerikos marinų kareivinės. 
Ši zona priklausys amerikiečiams iki 1999 metų pabai
gos-

Pasitarimai naujai sutarčiai vesti buvo gana Agi' ir 
sunkūs. Tuo tarpu Amerikoje pasikeitė kelios administ
racijos. Pasitarimus pradėjo demokratai, jų nenutraukė 
respublikonai, dabar bando ilgai aptartą sutartį baigti 
demokratas Carteris. Prezidentai pasirašė, bet sutartis 
Įsigalios tiktai tada, kai ją patvirtins JAV senatas. Aiš
kiai matyti, kad prezidentas Carteris dar neturi reikalin 
go balsų skaičiaus senate. Jis tariasi su abiejų partijų! tarties, klausimas dar nebaigtas. JAV senate eis dlgi de 
atstovais, bando juos Įtikinti apie reikalą pasirašyti nau
ją sutarti, bet jis reikalingo senatorių skaičiaus pritari
mo nebeturi. m- , j. ,

džiasi sunkia moters dailininkės padėtimi Indijoj, siems ir pusiau alkaniems žmonėms: ‘^Sunkiai dirbti, lis modernus pėštatas. <Pasisamdom 'mašiną, šoferį 
Tik kėlios pajėgusios prasimušti, čia tradicinė moters mokėti mokesčius, planuoti šeimą, netinginiauti, būti vadovą dviems>diii&ms.
rietą — namai ar vyro šeima. produktyviais, taupyti ir tt

Muziejaus krautuvėj įdomios senos lėlių teatro 
charakterių ’galvos, kraičio skrynios, veidrodžio gaba
liukais aplikuoti ir įmantriai apsiuvinėti antikiniai 
vestuviniai sijonai, senas varis ir tt. Mano lagaminas 
vėl pasunkės. imas ka 

o univer

Prieiname gatvę, kur vyrai susėdę šaligatviuose 
riša kutus. Išsižiojusi stebiu kaip jie siūlus prisirišę 
prie kojų pirštų, suka aplink tokiu ilgu pagaliu. Pir
myn — atgal, čia patemps, čia nukirps. Įdomiausi ku
tai, apykaklės ar šilkiniai ornamentai gimsta jų ran- 

Gątvėse vaikštant -purvini ir -skylėtais marškiniais koše.
apsikarstę vaikai, pamatę užsienietę, atkišę rankas praj 
šo išmaldos . trina pilviikus, rodo į burnas, kitam duo-| 
di — apspinta būrys, kol indai jpos išvaiko. Pataria, Išleidžiame sūnų Denį į Chicagą (jis turi pasi 
nieko neduofi, nes tai esą profesionalai elgetos, kai ruošti 
kurie net pačių tėvų sužaloti, kad 
uždirbtų. 5kau<iu žiūrėti į alkanus vaiku 
žmones. Bet problema čia tokia didelė: perdaug žmo
nių permažai darbu. Viši taip susikimšę. čia pat ai 
šaligatvių prekiauja, Čia pat valgį verda, čia pat mie 
ga ir už kampo gamtos reikalus atlieka.

Kitą dieną sustojome Valijos Princo Muziejui. 
Stiprus archeologinis skyrius. Daug skulptūrų, iškase
nų, piešinių. Gausūs etnografiniai rinkiniai. Įvairių 
provincijų ir tautų tradiciniai rūbai, namų apyvokos 
rjJkmenvs, papuošalai.

Amerikoje randa netikslumų mi 
mėtose kronikose. Tokia jo už
uomina -apie kronikas yra gry
nas patarnavimas tiems, ku
rie persekioja kronikų rraSėjus 
ir jų ąilatiritojus kaltinant 
jie šmeižia '"tthįftdĖ®” Lietuvą.

(Bus daugiau) j

Kanadoje: 
metams ____
pusei metu ----
vienam mėnesiui

Vyras mane pahna j juvelyrų distriktą. Krautu
vėlė prie krautuvėlės, dirbtuve prie dirotuvėlės. žmo
nių kaip skruzdėlių. Oras pritvinkęs pakaito, ben
zino ir atmatų kv a pu. Krautuvėlei pilnos aukso, sidab 
ro ir brangiųjų akmenų. Jos be jokių durų — viskas 
atvira, čia apiplėšimų beveik nepasitaiko, žmonės 
nors ir gatvėse g}’vena, nevalgę, bet svetimo neims - 
jokios pagiežos ar neapykantos turtingesniems notų-j 
ri. Policininkai Indijoj ginklų nenešioja. I

Deimantų psMato koridoriuj ' pritvirtinta' 
iškaba: “Nesispiaudykite kur pakliūva, kai užeina no-! 
ras”. . į J

ties pasirašymas Panamai trra cftdelis laimėjimas, šimt
mečio pradžioje amerikiečiai atėmė iš panamiečiu dešim
ties mylią plošio ir 50 mylių ilgio žemės plotą ir paskelbė 
jį Amerikai priklausančia žeme. Amerikiečiai pra"kasė 
kanalą ir visus šiuos metus vedė pelningą biznį. Suezo ka
nalo bendrovė bankrutavo, tuo tarpu Amerikos vafdžia 
visą laiką pelningai išnaudojo šį svarbų vandens kėlią. 
Jis buvo nepaprastai svarbus karo metais, kai Teikdavo 
permesti laivus iš Atlanto į Pacifiką ir abvirksčiai.

s Nauja sutartis pasirašyta, bet Panamos kanalo su-

giniatjr mokslo centrai kįąpūdiiMi £hvi
•datynio bnftti it HtbbuhfenwlvtffiW. ‘Slftljfea b*tfaaVo 
pradedama Ruo kalno viršaus iškalant stogą, -vėliau 
gilyn Įfcs'kiįitutfjiiM Tr 'tdtms ir totais ffleinėhs.

Sete

Einame nuo vienos iki kilos kavernos — švento
vės. Tamsi tyla. Išblėsusios šviesos pluoštai pirštais 
liečia masyvias Dievų šlaunis ir glamonėja lieknus 
akmeninius jų kūnus. Vėl lipame auštyn akmeniniais 
laiptais. Deja, kai kurios statulų rankos nukapotos ar 
veidai išdaužyti. Tai portugalų valdymo laikotarpio 
liekanos. Norėta išnaikinti “pagoniškus” simbolius. 
Portugalų seniai čia nebėra, o išdidžios akmenyje išs
kaptuotos figūros dar ilgai bylos apie žmogaus dvasi
nių vertybių ieškojimą.

Naujienos eina IMdrUnt
sekmadienius Leldfia Naujienų Ben
drovė 1739 So. HaUted SL. Chic&so 
DI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100

Pinigus reikia liūsti pašte Momv 
Orderiu kartu su užsakynon

kuri &eše varf 
mas

Subscription Rates: trims mėnesiams
In Chicago $30.00 per year, $16.00 per vienam mėnesiui 
six month, $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year, 
$14.00 per six months, $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

Salia n;< . ernaus meno muziejaus Viksva galeri- 
oj vyksta moters dailininkės, tapybos darbų paroda 
>in.imiškas anatominis piešinys. Susipažįstų su dal
ininke, pasikeičiame adresais. Ji iš Kalkutos. Skun- miniai šūkiai įkyriai plakatuose primena sudžiūvu

Al Gimantas skelbdamas tokią 
juos .pateisinančią sugesti ją, net 
nepajaučia, kad jis patarnau
ja okupantui, pridengdamas ją 
---- j. gerumo tt lyg jiems užuo
jautos priedanga.

Keista jo argumentacija, kad 
išeivijos icunigai Aurėtų tylėti 
-ir nėkritikuoti tų, kurie daro 
naudnigus okupantui pareiški
mus. Mat jo žodžiais tariant, 
kritikuojant tokias kaikuriuos 
kunigus, pasipiktina tikintieji. 
Netilau, kad mūsų lietuviai ti
kintieji ar netikintieji būtų to
ki naivūs ir pasipiktintų tais 
kunigais, kurie atsiliepia apie 
tuos “kaikuriuos kunigus”, per 
kurių lūpas okupantas pasklei
džia melų. Priešingai, jie pasi
piktintų, jei tekios niekšybės 
hutų tyla pridengtos.

Gali pasipiktinti -tik tokie, 
kurie yra panašaus galvojimo 
kaip ir Al Gimantas, tokie ku
rie pasipiktino krikščionių de
mokratų rezoliucijomis kuriose 

‘buvo Įspėta ir pasmerkta hend- 
radarbiautojai su okupantu ir 
jo samdiniais. Tokie kurie Se
kma lietuvišką .spaudą, kovojau 
•čia prieš tautos pavergimą, jos 
■rusinimą,- klastingus lituanisti
kos kūrstK^kurię suniekina tū
nos spaudos bendradarbius. Jie 

nesipiktina _ okupanto siunčia
mais menininkais, kurie Jruoštų 
čia koncertus. Jie nesipiktina, 
kad kažkurie mūsų net žilagal- 
viai tokius okupanto atsiųstus 
menmiiikus spaudoje išgarbina.

Jis yra Įsitikinęs, kad Panama laimės daugiau, eidama 
ramiu taikos keliu, negu naudodama ginklus. Panamie
čiai gali nušauti vieną kitą Amerikos mariną, gali išsp
rogdinti vieną kitą užtvanką, bet jis taip pat žino, kad 
panamiečiai nepajėgs pasipriešinti Amerikos karo jėgai. 
Nepasipriešino amerikiečiams šio šimtmečio pradžioje, 
negalės jiems jpasipriešinti ir šiandien. Prezidentas Tor
rijos patenkintas dabartine sutartimi, nes ji bus naudin
ga abiem valstybėm. Sutartis palieka Panamos kanalą 
neutraliu, juo galės naudotis viso pasaulio laivai. Jie cūzijai iškasti Panamos kanalą. Dėt prancūzai nepajėgė' 
privalės mokėti Panamos kanalo administracijai už per- to padaryti. Prancūzai tais laikais tokiam '(lafbui nebu-i 
vežamiems laivams teikiamus patarnavimus- Be to, rei- vo -pesiruošę. Blogiausia, kad jie nepajėgė Srovėti prieš1

siuntų priėmimui). Mūsų jpaskutinė iškyla Au- 
raudžiau atrodytų,) rangabadas su nuostabiomis požeminėmis šventyklo.- 

ir alkanus mis Ellora ir Ajanta.
Trumpas skridimas lėktuvu — tik apie 100 mylių 

nt nuo Bombėjaus. Ketvirtą valandą iš ryto nusileidžia- 
me į “foyęr”. “Neliečiamieji” rankinėmis vytelių šluo
tomis atsitūpę valo storus kilimus. Žmogaus jėga pi-

1 gesnė negu elektrinis siurblys. Paimame taksi į aerod
romą. Galvės tuščios, šaligatviuose ir tarpvarčiuose. ...
pūpso kažkokios skudurinės pailgos figūros. Tik pova 8 °ji sa ė 
kiek laiko įsisąmoninau, kfrd tai žmonės miega ant 
šaligatvių įsisupę į ^purvinas antklodes, šiurpas nuk-} - v i

I rate. Čia pat šalia liuksusinio viešbučio, šalia pamink- Automdbi is veža mus q ®Wrų, 
lų, benamiai leidžia naktį ant kieto ir šalto grindinio. |Pa,’un urvus. Tnsdešimt J?e “Pos 
Arabų Jūra savo rūku gaubia milžinišką miestą, jo skaptuotos nfemeis kaldfe. Tjg> 
skausmus .ir pūlius, Į ŠitntmeČio Mėgėjo tbh^ų, h»W<h

Komercinis Hong-Kongas, Tropikinis laps ir
Kontrastu šalis Indija. Žodiniai eskizai.

(Tęsinys)
Ji žmogiška. Jos skaitlingos rankos turi savo var

dus (Dievus) kaip Parvati, Ganeša, Rama, Krišna, Dur 
ga, Kali ir tt. Jie mylisi, pešasi ir visokiausius stebuk
lus išdarinėja. . ,

$30.00
$16.00

$8.00
$3.00

sitetį, Įdribti apie
jos ,prqjdktus. Sustbjtah ‘audykloj.‘ Sftikl^ 
dinės. Aūiląjas .^č.6i knt ženifes. . Pė [juo 
skyle kojoms įkišti. L'žpakdky frtakliy berniukas kei

čia nylis. Nepaprastai komįflikudttrs kratiirinis audi
nys. Kitose -ktalflėse taytys jau pezKreJtižs kortas — 
pusikū aufbihafinėfc.

Agatų -fliriftuvės <su jfid^bru inkrustuotais papuo
šalais išsirifččiušios siaurose gatvelėse. Mūsų mašina 
vos pralenda pro keturkampines molines lūšnas. Vk 
sur griuvėriai. (phtalrfWi, <ai!hif|gds praeities likučiai.

Pietūs prie sruvenančio vandens. Rožių daržo ap

kurtę kritikuoja anuos darančius 
okupantui -palankius pareiški
mus. Reikia tik stebėtis, kaip jo •. ,. . . , .... . . ^pasmerkė. Jis non juos pateism-mintis tarp taikliai sutampa su rT. * *7?! . , „., , . .... ..v ii ir apsaugoti nuo kietos kriti-kupanto noru ir jo klasta. Ari- ®
ku, kad 'okupantą nervuoja, kai 
čia laisvame pasaulyje demas
kuojamas jo melas, kųrj jis 
skleidžia net ir per kaikuriuos 
ten kunigus. Tuo būdu išaiškė
ja tie kaikurie kunigai, kurie į neva 

'tikrovę okupuotoje Lietuvoje. (ten tapę okupanto įrankiais -per 
Bet perskaičius jo rašinį nuo kurių lūpas jis mulkina laisvo-

! pradžios iki galo nepaaiškėja, jo pasaulio žmones, 
apie kokias ambicijas jis norėjo 
rašyti.

Rašo, kad pasauliečiai stebisi Į sikaltimas. Aišku, kad okupan- 
į vieno kito išeivio kunigo kietu tui prie širdies tokia Al Giman- 
kritiniu žodžiu skiriamu kaiku- to sugestija tylėti ir nedemas-
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JANINA M0NKUTĖ MARKS

AZIJOS PIETRYČIUOSE

karnai administruoti. Amerikiečiai sutiko apmokyti pa
namiečius, kaip reikės valdyti kanalą, perleisti laivus ii 
pataisyti paties kanalo ir užtvanką sugadintas arba gen
dančias kanalo užtvankų vietas. : -

Kad Panamos kanalo klausimas sutarties pasirašy
mu nepasibaigs,'šiandien kiekvienam turėtu būti aišku. (
Panamos prezidentas nebijo net ir tokio atvejo, jeigu da- kėJ° darbininkams, bet darbininkai nepajėgė Telaikyti, 
bartinis senatas šios sutarties nepatvirtintų. Šios sutar- Prancūzų bendrovė bankrutavo. Tada iš prancūzų kon- 

- -cesijas nupirko amerikiečiai; sumokėdami jiems nepap
rastai didelę sumą, net 40 milijonų dolerių.

Panamiečiai buvo nepatenkinti Kolumbijos valsty
binių reikalų tvarkiniu. Jis keliais atvejais bandė atsis- 

■ kirti- nuo Kolumbijos ir tapti mepriklausomais, ‘bet Ko
lumbija jiems neleido. Nepriklausomybės siekiančiu 
panamiečius persekiojo, laikė kalėjimuose, jų laikraščius 
konfiskuodavo. Bet Aio šimtmečio pradžioje panamiečiai, 
JAV padedami, pajėgė atsikratyti nuo Kolumbijos ir 
vėl tapti nepriklausomi. -Jie visą laiką buvo dėkingi JAV, 
už pagalbą nepriklausomybei atgautu Tada JAV .pasi
rašė su nepriklausomos Panamos vyriausybė susitarimą' 
del Panamos kanalo zonos. Panamiečiai atidavė ^ohes? 

ministracija neturėjo teisės perleisti Įsigytų suvereninių [ sritį visiems laikams JAV, o amerikiečiai už šią koncesi-į

kad kraštui daug geriau, jeigu panamiečiams bus atiduo- -amerikiečiai kiekvieną metą mokėdavo Panamai 2501000 
tos suverenines Panamos kanalo zonos teises. Faktinai, dolerių iš -kanalo uždirbto pelno. Atsiradus daugiau pel-Į 
Panama suvereninių teisių pilnai neatgauna, nes ji pasi
žadėjo kanalą laikyti neutraliu, o-jeigu atsirastų kanalui 
pavojus, tai tada amerikiečiai ateitų jo ginti iš Pacifiko' 
ar Atlanto pusės. Kad skaitytojai būtų informuoti apie 
būsimus debatus senate, spaudoje ir visuomenėje, mano-) 
mef kad būtų gera kiekvienam žinoti, kelis .faktus:

Panamos valstybė buvo pasiskelbusi nepriklausoma,'

šį rytą vylčdtam neėsto. Vandens malū
nas iš septyDidHktdjo ^itatmečio.^Jo kieme palaidotas 
musulmorių šventasis .RanchdkJi. ^lalū 
kia, 'noro 

VafikhjlįV__ ___  ________ ____
reikia. Mūsų vadovas su 'pasididžiavimu 
sitėtą, kulbe a^ie irtertį, 4$pie vandens irigaci-

enos, me- 
iskaptuota

530.00
$16.00

$3.00

Užsieniuose: 
metams ----------------------  $31.00

i 1

pusei metu ------------
vienam mėnesiui____

--------  $18.00 i
- ------ $4.00 i

1



lšK. K. Kr. BALUKAS , 
AKUŠERIJA f ir moterų ligos 
GINEKOLQGIN9 CHIRURGIJA

6449 So. Puhski Rd. (Crowford i 
dUdicdl Building). Tat LU 5-644* Į

X *
Priima ligonius pagal susiiaruna.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004,

PR. C. K. BOBEU’ 
INKSTU IR iLĄPUHP TAKŲ 

chirurgija 
T«h>f. 6954533 

Fox Vauey Medicei Confer 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE S3, ELGIN, ILLINOIS

J R. PAUL V. DARG1S 
GY3YTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community kl in i k o* 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd„ Westchester, ii- 
VALANDOS: 3—-9 oaroo a ienomis ir 

kas antra šeštadieni 8—3 vaL 
Tel.: 5*2-2727 arba 542-2721

ta, kas atrenka kursantus, kokia į BeatostogauęląTpą? Lęyden pa
'jų programa ir kokie likslai ir I rašiau savo “Gyvenimo Vin- ŠVENTO RAITO PAMOKYMAI Bl PAAIŠKINIMAI 
ka^p buzajuia* jaunuolis grįžta* g uą, kuriuos peržiurėjo zur- 
” ‘ ‘ . Balinas, buvęs Lietuvos žinių

ųpas apie tą sų- reda^Uiriua, Balys Puiujulis ir.' 
vadovai draudžia kūne pasijodys Naujienose. I
ii) Ii. O ir pats | £ia proga primenu, kad SLA 

Pttf vadas tarybos alslovų su- Į SOL kuopos visus reikalus tvar- 
važiąvįme taig gpr|j)ino tų kur- ko fin 'nsų sekretorius Alfon
sų lankytojus, fraj R. Kasperui ’ ® Kizlaitis — 1520 go. 48 

i ir paaiškėK kgs mūzai kur- 'Court, te). 853-52^8, bet jis, 
santjų seniinąnį^Į jis paklustų k%iP Įįr aš. esame pensininkai ir 
p. Nainio, jis ga 
niaus kursaųjųj»vo nė:

iš tų kursų.
j Ir W
į Ž DOS, kaUa
i tų skaudį 4^

.v
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Ruz,: GI 8-0873

DR. W. EĮSIN-EĮSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So.'Kedzia Av«w WA 5-2470

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-MXI1.

R MONA LIS

TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ ARFŲ LIGOS 

3907 West 103rd Streęi 
Valandos pagal susitarimą

IGNAS PETRAUSKAS ,

Bendruomenė ir lituanistiniai kursai
i i /v 4 ‘ V ■ » .

Romo Kaspero straipsnis ‘“Še- stokos” dalis jų nepriimama. Ir 
šios savaitės Vilniuj ar dvi. Ro- jeigu tai teisybė, ką rašo PUS 
cbestery” Darbiiiinke gvildena 
priežastis, kodėl mažai studen
tų važiuoja į lituanistikos semi
narą, o daug į Vilniaus kursus? 
Jis iš “spaudos” žino, kad ten 
tik ketvirtadalis laiko skiriama

užsiiniuė apie rengėm? jūsų sė-ipy^i’ tik iš telefopir su- 
minarąT 'sitarus. AŠ gyvenu 1505 So. 49

t Court, tel. 652-8168.
Rugsėjo 11 d. būsime Tautos 

šventės minėjime ir kas turės 
kokių re'kalų, galėsime parapi
jos salėje sutvarkyti.

S. Paulauskas
SLA 301 kuopos pirmininkas

‘'Ieškokite gero, ne pikto, kad būtumėte gyvi", — A me so 5:14.
Didžiausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 

dn»ug stės, Norint įstati j šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo. 
Reikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė
mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaus gar
bę, šlovę ir nemirtingumą. Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas ir di
dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. Tik 
rieji Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, 
ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasaulis negali nei duoti 
atimti.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną/ Bet kur yra 
rusieji? I tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite 
mokamai. Rašykite:

F. ZAVJST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

jau 
tik- 
ku- 
nei

mi
ne-

Paulauskas buvo išvažiavęs
--

Kai kas mane užpuola, kur aš 
buvau dingęs. Tiesa, visą rug
pjūčio mėnesį Ciceroje negyve
nau, bet dingęs nebuvau. Išvyk
damas daviau savo telefoną, kur 
būsiu liaudininkų * pirmininkui

Ddrbo Dienos aukos

UPI surinktomis žiniomis per 
, Darbo Dienos savaitgalį, nuo 
penktadięnio 6 vai. vakaro iki 
pirmadienio ryto visuose JAV 
plentuose žuvo 414 žmonių; be 
to 38 prigėrė ir 12 lėktuvų ne
laimėse. Iš viso žuvo 464; per
nai .per tokį pat savaitgali žuvo 
526 žmonės.

Laidotuvių Direktoriai

pos finansų sekretoriui A. Kiz- 
laičiųi, šaulių kuopos vicep. A. I 
Ašokliui ir dar' vienam kitam ■ 
artimesniam prięteliui.-Kas no- 

' rėjo, mane surado.
Rugpjūčio 11 d. minėjau sa- 

'vo 67 gimtadiepį, prie stalo sė
dom 10, o kai piceroje mirė Ąl- 
binas Raciborskas, vakare da
lyvavau atsisveikinime, o kitą 
dieną buvau grabnešru laidotu
vėse.

Mano giminės, gyveną Ley- 
dtri miestelyje, prie O’Hare ae
rodromo, negavę leidimo nuva
žiuoti Į Lietuvą, arba iš Lietu
vos atsiskviesti artimuosius, su 
tarė susitikti sjį giminėmis Bres 
lau, dabartinėje Lenkijoje. O mū 
sų paprašė padaboti jų reziden
ciją, tad visą rjipiūčjo mėn. ten 
ir gyvenome^

Keistas miestelis. Paštas Mel 
rose Parke, policija ir gąisri- 
niiikąi Frąnklm Parke. Įvažia
vęs Į kurią gatvę, dažniausiai 
turi grįžti iatgąl, nes gatvė pasi 
baigia.' Veik visos -gatvės krei
vos ir trumpos. Šaligatvių nėra. 
.. Giminės, grįžę iš Lenkijos, pa 
sakpją, kadi* Lykiją laukia Vęn 
griįę's; ir ČekosfeyąkSjos lildmas. 
Lėiikąi ' labai' 'nekenčia rusų, 
ypač jaunimas. Jeigu nemoki 
lenkiškai, .tai mieliau, susikalbę- 
si vokiškai ar angliškai, tik ne 
ru^škaif ’ 7 .

'Gyvenimas' .Lenkijoje 'daug 
genesnis, negu . Lietuvoje. Gali
ma ląi,švąi nuvažiuoti į čėkoslp-

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

vadovas Romas Kasperas, kad 
toki būriai "jaunuolių veržiasi į 
tuos propagandos kursus, tai ro
do Liet. B^nės ir PLJ Sąjun
gos nusigyyenimą, nemokėjimą 
jaunimo lietuviškoje dvasioje 
auklėti arba tiesiog, blogą valią., 

važiuoja tik “atrinktas” išeivį.I Jeigu jau tiek daug jaunimo 
jos jaunimas. Nežinia, ar jis tik- vyksta į tuos kursus tai ką per 
rai nežino ar tik bijo pasakyti, tą laiką veikė lietuvių jaunimo 
kad tą atrinkjnią daro Sovietų sąjunga ? Taigi, pasakyk, jąuni- 
alstovyb:. nio vadovę, ką ėsi padaręs, tad

Bet jeigu jis žįno, kad tokia nebūtų . to masinio važiavimo?
politinė atranka daroma, lai rei
kia manyti, kad jis žino ir kas 
ją daro ir kokias'sąlygas reikia 
išipldj’ti, kad į tuos kursus bū
tum priimtas? Jis rašo, kad tuos 
kursus, kaj. kas vadina “politru- 
kų kursaįs”, yra* pasmerkę spe
cialios komisijos Vlike, politinių 
grupių seimai ir't. t. Bet jis nei 
kiek nesistebi, kad' tų kursų stengiamasi įrodyti^ Įtaip var- 
nėra pasmerkę L..B-nės vadovy- įięjtųviaj- gyyeno nępri-
bė. ?. . klaųsomybės laikais ir kaip gra-

,Be to< jis gerąF'žiho, ‘kad Į žįąi ir laisvai jie fyarkosi dabar.
tuos kūrsūs inšų jaunimas, kaip Išeivijos lietuvių, patriptinė- 
bilės prie medaus veržiasi bū- je spaudoje visa tiesa apie tuo? 
rmis kdŠ'inėt^ ir tilu'dėT^viėlbs kursus buvo išdėstyta.; K’ųroSy-

L R. FRANK PLECKAS* lituanistikai. Jis žino, kad ten

ir

OPTOMETRISTAS" 
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W?71 St. Tel. 737-5149 
llxrina akis. Pritaiko akinius 

“contact ’ lenses"
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta tnč.

9R.LE0NAS SEIBUTIS 
’MXSTŲ, PŪSLĖS IR 

rROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET .

YaL antrad. nuo 1—« .po-pietų, 
ketvirtad. -nuo 5—7 vaL,vak. 

Ofise telef.; 776-2880 
naujas rez, telef.: 448-5545

!)U. VYT. TALR.4S 
GYDYTOJAS. IR. CHIRURGAS 

Seneka praktika, s^ec. MOTERŲ ligos 
OfiMs 2652'WĘST59fhSTREET

U rYel., W 8-12Z3"5 Į'

(f peakt.lr'6-if vaL vak Šeštadie
niais '2^4 vak^^piėt- ir kitu laiku 

" pagal'sūsitariflią. ‘

Jis lik 'skundžiasi ir stebisi, kad 
čia ruošiamam lituanistikos se
minare, jokio dalyvių pertek
liaus nėra.

Man keista, kad pats jaunimo 
vadovas tuo stebisi ? Juk nei kar 
tą. spaudoje bendruomenės va
dovų nebuvo paskelbia tų kur
sų tikslai ir kad ten jaunuoliui

x Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir - 
būUmausias uždavinys. Dėl tie
sus ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo ,ko» 
trontacijos, nors dabar daug 
kas nori 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 tolerant? ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiauto jus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir Hiu- 
. „ 1 f r * - • 9 fzijų laikotarpiu Nauijenos. yra 

būtinos kiekvienam lietuviui. > 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų škaity-

Y ’ ! t i * '

tojus.

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

s -5. -t*’- Į * » . . r - —

4B05-07 So- HERMITAGE AVENUE 
įjįjS- T Ari. 7-17*1 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
♦--* * f, . t

Telefonas: LAfayėtte 3-0440

\ ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
jrtfe. Aparatai -Protezai, j Med. ban- 
rj? .didi, spėčiau pagalba kojoms. 
CV (Arch Supports) ir't; t“

VaL: 3—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1
2850 West 63rd St., Chicago. III. 60629

Telof.: PRospect 6-5084

LIETUVOS ĄIPĄJ
t Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. — 1490 AM 

8:00 - 10:00 v. v.. — 106.3 FM 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r. — 1230 AM 
y?doBRAZpZlONYTĖ

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 6062?
Telef. - 778-537^'

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SUSIRINKIMŲ

4.^

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 
"|R naktl

IEVAS ĮR SONUS
AIARQUETTE FUNERAL POME

2533 W. list Street :
TrieL: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Ąye., Cicero
Teleff: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNISKQS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Ilia IčUdVčU LlUVČLZaUVLl I IXAUdlU- vr~~v *11- • 11Našlių, našliukui ir pavienių klu- 
vakija, Rytinę Vokietiją, Vengi bas rugsėjo men. 9-tą dieną pirmą 
rij^’i Lietuva ręįaa Vizos, ku- bariuose,
.^2 ji < ' j . - ' R17 V. 43 St turės poatostogmi sū

ri taip lengvai neduodamas, tiJ£ sirinkimš.' Visi nariai yra kViečiami 
pas artimus gimines. skmthngai dalyvauti.^

Po susirinkimo vaisęs. V. Cinką

PE RKRAUSTYMAI

!

N SU RED
T»M.: HEmlock 4-24)3 

7159 So- MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL. 4042*

L»idlm«i — Pl!n« .pdradda
ŽEMA KAINA 

K. i E-R t N A f 
4 T.L'WA 5-8063.

SOPHIE BĄRCUSi
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Vitos programos Ii WOPA.

1490 kIL A. M-

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir 
madienio iki penktadienio 12:3t 

| _ 1:00 vai. popet — Seštadiem 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:3»

Savings and Loan

see us for 

f‘nančin9 

AT OUR 10W RATES

pan 3Ur tcęMher remafnmg ingredients. Pour ovor nertai 
mixture. stlrtinc until weū-cb*ted. B*Jte Lt 375‘ F, about IS 
minute*. Cool on pan. stota to tightly covered

CHICAGO, ILLINOIS 60608
Phonei Virgiui* 7-7747

Thux.9-8 Sat. 9-1

Paid aad 
Compounded

3 cup« CracĮJIn’ Bran cereal
1 eutr eccfctiH 'perintu < *
1 cup thin pretxeh

M cup marg^ritie ėr buttar,
* iMUd * •' ~

Concerned about enough fiber in your diet? Try a delidoua 
new 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 Ike Cracky Bran JumNe. So simple 
to make, thU snack mix has a flavor that win keep 
munching. And the Cracklin’ 'Bran cereal adds a rich nutty 
flavor and crunchy texture that'll make this “fiberific“ recipe 
one you'll serve again and agaftx

CRUNCHY BRAN JUMBLE
2 teaspoons Worcestershire 

sauce * *, r *

M teaspoon ground oregano
1 teaspoon onion salt
1 tablespoon sesame deede

Laima ir Jonas Vaičiūnai

i Gėlės' visoms ’ pragotos
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STIEBI 
Ttlvfonai: PR 8-0333 ir f*R 8-0834

Taip 'pat' haiijbji' Barbaros fr 
Gonf Drishhr krautuvė"

TH.B DAISY STORE- 
9918 So/th west Hwy, Oak Lawn

 . Teh 49«;i3i8— ■ — 
t X«. .............. g I II .4, ,

M'O y i r g
Apdraustai porkriustymas

H įvairių etifumv- h
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 erbę 376-5996

Rašytojui, jaunimo auklėtojui, 
didžiam lietuviui patriotui

ANTANUI GIEDRIUI: GIEDRAIČIUI 

palikus šios žemės kelionę, dukrą Grožvydą ir 
kitus gimines nuoširdžiai užjaučia

PASSBOOK 
SAVINOS... 
the best way to

■ i

OUR SAVINGS 

CERTIFICATES 
EARN UP TO

WITH REPAYMENT 
TO Fit YOUR INCOM€

2212 WBST CERMAK ROAD 
w i i _• (k

Prra Kazanavskju^ 
<4 X Z

HOURSi Mon.Tue.Fri.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Chicago*
Lietuvi?
Laidotu vi?
DireKtori?
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS Al. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

5307 So< L1TUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

PETKAS BIELIŪNASJf k - .? ♦ ■ Jk j * f" i ♦

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetle 3-3572

GEORGE F. RUDMINaS* /. f * - - - ~

3319 So. LIT (J AN 1C A AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS ,
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
Į1028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Mills, HL. 974-441R

P. J. RIDIKAS
S3M So. HALSTED STREET Phone: YArd. 7-1M1

I _ NAUJIENOJ Chicago 8. ILI------- Friday, September 9, 1977-



Kauno vaizdas ii Aleksoto

Notary Public

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

pavaros ir vardas
SKAITYK IR KITAM PATARK

3426 S. Kedzie Ave., Chicago. 
(Equal Opportunity Employer)

jis žadėjo būti jų piknike šį sek 
inadienį Polonia Grove,

MARQUETTE PARKE savininkas, 
mirus žmonai, nori greitai parduoti 
veik naują 16 metu dvieju butu mūro 
namą, 2 automobiliu garažą. Kiekvie
nas turi po tris miegamus, šildymas 
gesu. atskiri boileriai, atskiras van
dentiekis. Įrengtas rūsys.

Telefonuokite savininkui 778-3702.

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 
Chicago, HL 80668

1 Years Saving!

(Mjnhpum $5,000)

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba Ir Remontas

lietuvių kalba. Ją moko R, Ko
vaitė.

Cicero karo veteranų patalpos 
yra 1434 So. 49 Court. Automo
bilius bus galima palikti šv. An 
tano parkinimo aikštelėje.

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

(jail Frank Zapoll* 
1208V1 W. *517, St.

GA 4-8654

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code-312 771-8200 ■

-“Anna doches
Lithuanian Representative

Rengėjai JAV LB (R) 
Cicero Apylinkės valdyba 

(Pr.)

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus, kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632. Tel, YA 7-5780

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telefu REpublIc 7-1941

Šiai organizacijai priklauso 
visa eilė gerų lietuvių: Ališaus 
kas, Antanaitis, Andrius, Bra
zauskas, Bočunas, Durba, Ger- 
džiūnas, Gribauskas,- Jaškūnas, 

‘Kailius, Kasulaitis, Kimbarkas, 
Kinas, Kuizinas, Lauraitis, Lu
kštą, MasUunas, Mikulskis, Pet
kus, Rudinskas, Stančikas, ;Stan 
kas, Tarnaiūnas, Tiškus, Tuma- 
vičius, Vasaitis, Undraitis, Ža- 
deikis, Zaura ir kiti arba čia gi-.

— Omahos lituanistinė moky
kla pradės mokslo metus rugsė
jo 17 d 1 vat po pietų. Iki šiol 
užsireg’stravo 27 mokiniai. Juos 
mokys R. Jaudegytė, F. Pabilio- 
ni$ ir dr. N. Trautrimas, taip pžit 
mokyklos vedėja D. šulskienė.

dalyviui. Visi kviečiami atvykti 
į Naujienų pikniką šį sekmadie
ni Polonia Grove,

Įėjimas visiems laisvas. Kas 
norės valgyti, turės nusipirkti 
už du dolerius ir 50 centų tike- 
tėlį. Kas nori turėti garantuotą 
salėje vietą sėdėti prie stalo, ti- 
kelėlius turi pasirūpinti iš anks

♦ Rugsėjo 8-tosios — Tautos 
šventės minėjimą, rengia Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinės val
dyba rugsėjo 10 d., šeštadienį- 6 
vai. vak. šaulių namuose. Pro
gramoje Jono Jasaičio paskaita 
ir meninė dalis. Visi kviečiami 
dalyvauti. (Pr.)

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
^kvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

— S.L.A.134-tos Moterų Kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, rugsėjo 10 d., 1:00 vai. p. p. 
pirmininkės .Elenos Cižauskie- 
nės namuose, 7240 S. Spaulding, 
kadangi Chicago Savings patal
pos yra remontuojamos. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti.

yaldyba

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

Ą famous name in Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Bufld-

SECRETARY FOR LAWYER 
experience necesary. Must have 
shorthand and typing skills. 
Call John Sullivan 236-2870.

7 S. Dearborn St

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559

♦ Cicero. Tautos Dienos mi
nėjimas bus š. m. rugsėjo mėn. 
11 d. 11:30 v. ryto šv. Antano 
parapijos salėje, 1500 So. 49 Ct. 
Cicero. Reikšminga paskaita, 
meninė dalis ir vaišės.

— Simpatiška ponia Z. B. iš 
Marquette Parko vakar lankės: 
Naujienose ir visus nustebino 
atnešta didžiule lėle, aprengta 
jos pači’os gandintais ir dailiai 
išsiuvinėtais tautiniais drabu
žiais, tautine kepuraite, juosto
mis ir karoliais, Tos meniškos 
lėlės gamintoja ponia Z. B. ją 
padovanojo Naujienų pikniko 
Laimės šuliniui. Dėkui už bran-: 
gią dovaną ir už gerus linkėji-'

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

1914metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

skaitom apdraustos iki 
$40,000

2657 W. 69 STREET
Chicago, IL 60629

MAINTENANCE MECHANICS
• v •. For plant in heavy - - . 

metals industry.. 
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

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

3426 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

Garbingiausia ir skaitlingiau
sia Cicero organizacija yra Ame 
rikos karo veteranai — VFW 
9115 postas. Jie su moterų pa- 
gelbiniu vienetu turi 271 narį.

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel 598-9400

Garsina veteranų 
vakara

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas
2212 W> Cermak Road Chicago, IU. Virginia 7-7747

4243 W. 63rd Sh, Chicago
Tel. 767-0600.

Q Siunčiu ____________ dot NaMjieni preuMmentri, InbOfeJtJo

vajaus proga paremdamaj lietuviiką spaudu

p| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jsipareigojimi^

REIKALINGA gero būdo darbšti 
namu šeimininkė 6 dienas savaitėje 
nuo vidudienio iki 4 vai. popiet. Ge
ras atlyginimas, rekomendacijos rei
kalingos, gera transportačija artimoje 
šiaurės apylinkėje. Reikia suprasti 
ir kalbėti angliškai. Teirautis rytais 
angliškai. Tel. 6420195.

1% AUKŠTO MŪRINIS, 3 miega
mieji. du vonios kambariai, gražiai 
išlaikytas Marquette Parke.

PUIKI PROGA — geležies išdirbi
nių krautuvė (Hardware) su namu. 
Reikia skubiai parduoti. Labai pelnin
gas biznis.

HELP WANTED — MALS 
Darbininky Reikia

——O t M I $ 10
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

- Kreiptis g
A. L A U R AI T I S 

-.,4645 So. ASHLAND AVĖ. , 
’ .h' . -r... swm - -

— Cicero Krikščionių Demo
kratų išvyka. Cicero skyriaus 

•valdyba rengia išvyką į p. Gri
nių sodybą Lemonte š. m. rugs. 
18 d. 12 valandą. Bus vaišės ir 
laisvi pašnekesiai.

Maloniai kviečiame Cicero ir 
Chicagos skyrių narius su šei
momis bei savo draugais daly
vauti šioje išvykoje.

Važiuokit Archer Avė. iki 
State St. Lemonte, paskui pa-; 
sukit į pietus ant State St. iki 
143 gatvės, paimkit S 143 gatvę 
į vakarus apie ketvirtį mylios.

Valdyba

— Genovaitė Luber iš Sara-; 
sota, Fla., atsiuntė tokį laišką: 
“Mano mamytė Anna Luber ne
senai turėjo operaciją ir dabar 
gerai jaučiasi namuose. Jai grei
tai bus 94 metai, tačiau ji yra 
aktyvi ir sociali, mėgsta skai-: 
tyti Naujienas.t Ji pasigenda či- 
kagiškių lietuviškų radijo pro
gramų, lietuviškai kalbančių 
pranešėjų ir lietuviškos muzi-: 
kos bei dainų. Ji yra pasiilgusi: 
taip pat lietuviškų piknikų iri 
norėtų dalyvauti artėjančiame 
Naujienų piknike. Deja, dabar; 
negali, todėl siunčia visiems ge
rus linkėjimus. Dėkui už laišką

PERKAMI GERI NAMAI
10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 

Apie $22,000 metiniu pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butų namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000.

BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisui didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

7 KAMBARIŲ gražaus mūro. labai 
švarus bungalow ir 2 auto mūro ga
ražas. Naujas šildymas, elektra. Arti 
Paramos. $24,400. *

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas'
Jei ruošiatės keliauti. -—kreipkitės-į Lietuvių'Įstaigą: ' ■

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

Telef. 312 ’ 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, 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 teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• 10 dienų ekskursija į šv. žemę ir Graikiją, lapkričio 11—21 d. Kainą 
$1,174. Vadovaus Algirdas Brazis.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

'Visi skaitytojai prašomi remti 
Naujienas ir jas platinti. Visi 
lietuviai kviečiami su j^mis su
sipažinti ir jas užsisakyti. Pla
tinimo vajaus proga jos yra siun 
čiamofc susipažinimui dvi sa-: 
vaites nemokamai.

♦ šakių Apskrities Klubo pik
nikas įvyks rugsėjo 11 d. 12 vai. 
vidudienį Vyčių salėje ir sode
lyje, 2455 W. 47 St. Šokiams 
gros A. Ramonio orkestras. 
Veiks baras ir virtuvė, bus lai
mėjimų. Įėjimas $1. Visi kvie
čiami atsilankyti. (Pr-)

— Edvardas C. Rupkus iš 
Gulf Breeze, 'Fla., turėdamas 
progą, atsiuntė penkinę Naujie
nų paramai. .Floridos lietuvis," 
prašęs Beskelbti pavardės nė vie-: 
tovės, užsisakė Naujienas vie-: 
neriems metams. Aleksas Urbo
nas iš St. Petersburg Beach,

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.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių RoikU_____

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybes — kitur

♦ įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTU NUOMAVIMAS — >arenkam 

naomininkus

SIUNTINIAI i LIETUVA - 
Oosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
1501 W. 69th -St, Chicago, 111. 80629. — Tol. WA 5-2737 
mj Sc. H.Ut^f Chicago, III. 60608. — Tol. 2S4-3328 

V. VALANTINAS

Dabar man prisiminė, kai 
27-ios patriotinės organizacijos 
rengė, Chicago] e 200 metų JAV 
Nepriklausomybės Wnėj5mą, 
tai marijonai savo “Drauge” ap
mokėto skelbimo nedėjo. Drįstu 
klausti: , .

SIUNTINIAI į LIETUVA
. MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 6Mh SU Chicago, UL 60629 • TeL WA 5-2787 
□ldoll» poolrinklmo* poro* rOšlot (vairiu proldų.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLJŲ.

MARQUETTE PARKE išnuomoja
mas kambarys su virtuvės privilegija 
moteriai.

TeL PR 8-5577

• Suomiai savo nepriklauso
mybės kovose naudojo slides. 
Tikrumoje jas naudojo daug se
niau norvegai. Yra žinoma, kad 
1200 metais jos buvo naudoja-Į 
mos Oslo kautynėse. SKAITYTI -NAUJIENAS

To romano autorius yra K. 
Almenas, dipukų šeimos vaikas.

Perskaičius p. Delfinos Tridie
nės ir kan. V. Zakarausko apra
šymus apie “Sauja Skatikų”, la
bai susirūpinau, kur veda vie
nuoliai marijonai su savo orga- 
nu“Draugas” mūsų jaunimą, 
kad užsiima tokių pornografi
nių knygų leidimu premijavi
mu.

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAKASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632
PHONE 254.M70

■— Hamiltono lituanistinė mo
kykla pradės mokslo metus rug
sėjo 10 d. 9 vai. ryto buvusiose 
patalpose. Tėvų komitetas ruo
šia ilgamečio mokyklos vedėjo 
J. Mikšio pagerbimą spalio 1 d. 
Vietas rezervuoja J. Sadauskas. 
Tėvų susirinkimas bus spalio 16 
dieną.

— Illinois universitete Circle 
campus prieš 5 metus buvo pra
dėti lituanistikos studijų du kur
sai. Jiems vadovauja prof. J. 
Rėklaitytė, baigusi Pedagoginį 
Lituanistikos institutą. Pirmai
siais metais kursuose studijavo 
101 studentas, antraisiais 51, tre
čiaisiais 48, ketvirtaisiais 37. 
Praėjusiais metais dvejus kur
sus lankė tik 21 studentas, o rei
kalaujama bent 30: po 15 kiek
vienam kurse. Kadaise Daley 
(Southwest) kolegijoje veikė 
lietuvių kalbos vakariniai kur
sai nemokantiems ir pažengu
siems, bet dėl mažo dėmesio ir 
mažo kursantų skaičiaus buvo 
panaikinti. Daugeliu atvejų li
tuanistikos kursų Amerikoje 
propagavimui ir sėkmingam dar 
bui kenkia išeivijoj propaguoja
mi, o Vilniuje organizuojami 
Kapsuko universiteto kursai, 
tarnaują Sonnenfeldto doktri
nai ir tiltų statybai.

— Chicagos Lietuvių Operos 
choras pradės repeticijas rugsė
jo 16 d. 8 vai. vak. Jaunimo cen
tre. Reikalingi nauji choristai. 
Balsingi ir turį klausą asmenys 
prašomi atvykti. į pirniąją se
zono repeticiją. . , : - i

II pasaulinį karą, bet Lietuvą Nuolatos remdamas Naujienas, 
mylį daugiau, negu mes dipu-- 
kai, ir savo tarpe gražiai sugy
vena.

šio posto valdyba spalių 8 d. 
nuo 5 yal. p. p., ruošia pobūvį, j 
į kurį kviečia visus Cicero lietu
vius.

Specialiai šiam pobūviui Nor
vegijoje yra užsakyta Catffish, 
o Bostone ešeriai. Abi šios žu
vys bus iš švaraus Atlanto van
denyno. šių žuvų su priedais ga
lės valgyti kiek kas norės, o ku- ' 
gelio bus duodama po porciją. 
Bus ir muzika, viršutinėje salė
je orkestras, apatinėje plokšte-

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

Amenxoc neturtų aisnr«#co cteigejus bei Uetuvliko* spaudo* jnzBiu- 
aus ir atliekant bfltinjtf pareigia aafinaa lieturybėa idkiffiui akel- 
šiaaaz Naujienų platiairoo rajui.

<AUJjZNO3 tvirtai stori ir kovoja Lletavaa ir paverrtą Hotrrti lalrrt. 
Boldunca ir seddėdiKo* i ančėrluf su okupantu/ ar h Ixallo- 
Uniiii

NAUJIENOS palaiko rista lietuvių deniokntinea trupes, jų bendrai 
dju ir remia riaų lietuvių bendruoslut darbui bei tOalua.

MAUJPTNOS atrtovauja tyliąją lietuvių dauguma Half MrimetimG. reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas m mada. Lai ta mada tampa jai prenumeruotL

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
iKelbdama platinimo rijų kreipiasi | visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvei ir jot žmonių gerovei, tiekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesase.
KAINUOJA: Chlcagel* Ir Kanadofe metam* — S30.0B, po«el nw*v — SICJB, 

trim* mėn. — $8-50, vienam mėn. $3.00. Kito** JAV riete** metam* 
— $26.00, pute! mėty — $14.00, vienam mėn. — S2J0. Užsieniu*. 
H — $31.00 metam*. $u»lp«ž)nlmul afunčtoma saveltf vemetarasaL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

— Jonas Razmukas iš mūsų 
kaimynystės lankėsi Naujienose 
prątęsti prenumeratą. Dėkui už 
vizitą, ankstybą prenumeratos 
pratęsimą ir už ta proga įteiktą 
dešimkę Naujienų paramai?1 mus. Ji teks laimingam pikniko

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

Skaitau Naujienas š. m. rug
pjūčio mėn. IX dienos,- kuriose 
rašoma: “Draugo” premijuotą 
romaną perskaičius. Straipsnio 
autorė: Delfiną Tričienė. įžan
goje ji labai jautriai prisimena 
Nepriklausomos Lietuvos die-. 
nas, kurios ir jaunimui ir seni
mui teikia jėgas heroiškai ko
voti prieš milžiną pavergėją.

Toliau aprašo “Sauja Skati-I 
kų’’ romano turinį, kurį išspaus
dino vienuoliai marijonai “Drau 
go” spaustuvėje ir net premija
vo visa tūkstantine dolerių.

Jos aprašyme aiškiai pažymė
ta, kiek daug ten yra pornogra-Į 
fijos.

Skaitykite, Naujienas š. m. 
rugsėjo mėn 
dienos, kuriose yra atspausdin
ti trys romano “Sauja Skatikų” 
puslapiai. Tuose puslapiuose 
aprašoma dipukų šeima, gyve
nanti JAV, kurips dukra nusto
jusi padorumo jausmo lankosi 
pas suaugusį ir menkos, moralės 
vyriškį ir t. t.

Naujienose rašoma, kad toje 
knygoje yra dar šlykštesnių pus
lapių, kuriuos gėda viešumon 
kelti.

— Janis Koslowskis iš mūsų 
} kaimynystės išvyko į Wonder 
Lakesni. Išvykdamas užsisakė 
Naujienas ir ta proga įteikė pen
kinę -jų paramai. Anksčiau jis 
jas pirkdavo paskirais nume- 
riaisį kartas nuo karto vis pa
remdama jų leidimą stambesne 
auka, i; .

Didžiausios kailiu 
pasirinkimas

pats TlenlabeU
I f lietini
/flT chioMo> —Jcsaa

^JjLNORMANA
-ffigkjURŠTEINA

(įstaigos) b
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ATI accounts com- 
pounded daily — 
Passbook Savings. 

paid Quarterly.

Marijonai, kokia juoda, ar 
raudona ranka jus tvarko? I

*1 . •Skaitytojai, atkreipkit, akis, 
kas vienuolių marijonų spaudo-j 
je rašoma, užuot skelbti dorę ir 
Dievo žodį, tai užsiima porno
grafinių knygų spausdinimu. 
Pagalvokit, ir meskit skaitę ir 
rėmę jų leidžiamų spaudų.

Auginu tris vaikus, kurie yra 
dar tik mokyklinio amžiaus, to
dėl susirūpinau, kad tokia šlykš
tynė nepatektų į jų rankas.

Esu labai dėkinga p. D. Tri
dienei ir kan. V. Zakarauskui už 
supažindinimų “Saujos Skatikų0 
turiniu ir kartu smerkiu to ro
mano autorių K. Almeną, kuris 
sėja blogų sėkla tarp lietuvių ir 

pirmos ir antros ilgina mūsų kenčiančios tautos 
vergiją. Gal ir jį prakeiks mo
tina, jeigu gy va, kaip prakeikė, 
rodos, Sniečkaus motina mirda
ma tremtyje, savo sūnų, kuris 
noriai dirbo okupantui naikin
damas savo tautiečius.

BEST THINGS IN UFE

State Farm Life Insurance Company




