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Iš Wqshtngtono. sugrįžusį prezidentą Omar

sumažinti.
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Kuwaitas kiekvieną dieną par 
duodavo po vieną milijoną ir

Jis dabar nesirengia važiuoti, 
nes Amerikos spauda visą reika 
lą išpūtė žymiai daugiau, negu 
yra pagrindo tokiam skandalui. 
Jis labai nustebęs įvykių eigą, 
nes tiktai prieš kelias savaites 
įtakingas teisingumo departa
mento pareigūnas užtikrino kon 
greso komitetą, kad tuo tarpu 
nieko nusikalstamo nepastebė* 
ta, o dabar Amerikos gyventojų 
nuotaika spaudos tiek įkaitinta, 
kad nori net jį patį teisti.

Pasirodo, kad Tongsun Par
kas turi advokatus ne tik pačio
je Korėjoje, bet ir Amerikoje. 
Korėjos advokatai iŠ viso tvirti
na, kad jis iš principo Ameri
kon nevažiuotų o Amerikoje sam 
dyti advokatai jam patarė bent 
dabar nevažiuoti, nes spauda 
paruošusin blogą nuotaiką.

— Leonidas Brežnevas priža
dėjo atvykti į Vakarų Vokieti
ją bet iki šio meto dar nenus
tatyta data. Dabar apskaičiuo
jamą kad Bonoje jis bus gruo
džio pradžioje.

Senatorius Adlai Stevėnson 
pareiškė, kad būtų geriausią 
jeigu jis atsistatydintų iš užim
tų pareigų. Prezidentui Carteriui 
būtų didelis smūgis, nesr rinki
minės kampanijos šešėlis krinta 
ir pačiam prezidentui. Netoli
moje ateityje prezidentas turės 
rimtai su biudžeto direktorių 
pasikalbėti . ,

biečių tarpe jis stojo už pagrob 
tu žemiu laikymą. Jis tvirtina, 
kad karus prieš Izraelį pradėjo

ne. Bet arabniięlaimei, karą lai 
mėjo« Izraelis. Iki .šio meto karo 
laimėtojas pasilaikydavo, užka- 
diautas žemes. Jis pasiūlė neati 
duoti arabams užimtu žemių, nes 
jam atrodo, kad dar šiandien 
arabų valstybės nepajėgsiančios 
tu žemiu atimti, iš Izraelio.

Ml

Ne yisi demokratai ankstyvos 
nės administracijos paruoštai 
ir dabartinės pasirašytai Pana
mos sutarčiai pritarė.

Sen. Robert Byrd parei škė 
kad jis organizuos didelę opozi
ciją prezidento Carterio veda
mai užsienio politikai. Jis nepri
valėjo šios sutarties pasirašyti,', 
svarbesnių klausimų neišsiaiški 
nęs su senato užsienio komiteto 
nariais: Sen. Byrd pareiškė, kad 
senatas be metų galo Panamos 
sutarties nesvarstys. Pirma vi- 
sus svarbesnius klausimus aps
varstys senato komitetai.

Tuo tarpu prezidentas Carter 
pareiškė^ Argentinos prezidentui 
Videlai ir kitiems, prezidentams, 
kad jam gali tekti kiek vėliau 
siųsti sutartį į senatą Preziden 
tas yra įsitikinęs, kad senatas 
sutartį patvirtins.

Paaiškėjo, kad jBert Lance, 
ruošdamas rinkiminę kampaniją, 
gerokai prasiskolino. Jis buvo 
sėkmingas Atlantos bankinin
kas bet po rinkimų paaiškėjo, 
kad jo paskolos buvo netvarkin
gai padarytos.

praėjusioji žiema”, skelbia Far- 
merių Almanachas (Ūkininkų 
Patarėjas) ką: tik iš spaudos pa
sirodžiusioje 161 kasmetinėje 
laidoje.

Saudi;Arabija: .-parduoda; visus 
pagamintus degalus,; nes-josios 
gaminiai parduodamlžymiai pi
giau-. Apie kainų kėlimą arabai 
dabartiniu metu visai negalvoja. 
Saudi Arabijos geras aliejus par 
darinėjamas 12 centų pigiau.

Giedras, vėsesni*
Saulė teka 6:25, laidžia*! 7:06

'.SEOUL, Korėja. — Milijo
nierius Tongsun Park, priviręs 
košės Washingtone ir įtraukęs 
į nemalonią pądėtį kelis aukštus 
pareigūnus, atsisakė atvykti į 
Ameriką ir pasiaiškinti atsakin 
giems administracijos pareigū
nams.

Premjeras Begin pareiškė 
JAV pareigūnams, kad Izraelis 
sutinka tartis visais klausimais. 
Izraelis sutinka net atiduoti ara
bams kaikurias užimtas sritis, 
bet Izraelis nenori atiduoti Je
ruzalės ir strateginių pozici
jų Sinajaus pusiasalio gale. 
Jis pa-y'kė, kad pilną nuolaidų 
planą į New Yorką atvešiąs Iz
raelio užsienio ministras, kai 
dalyvaus Artimųjų Rytų mi- 
nisterių pasitarime.

Tuo tarpu kitas Izraelio gene
rolas. dabartinis žemės ūkio mi
nistras Ariel Sharon, pareiškė, 
kad Izraelis nėra priešingas ati
duoti Jordanijos žemes palesti
niečiams. Jis pastebėjo, kad ara 
bai turėtų susitarti tuo reikalu 
su dabartiniu Jordanijos kara
lių Husejinu. Izraelis nesiprie
šins, jeigu dabartinė Jordanija 
bus paversta Palestina. Diploma 
tai mano, kad Izraelio generolas 
sąmoningai paleido tokią antį 
prieš pasitarimus Amerikoje.

Atlantoje jis turi puikius rū
mus, bet dabar nustatyta, kad 
tie rūmai buvo užstatyti net 
dviem bankams.

Iki šio meto buvusios Izraelio 
vyriausybės karo metu ir tuo
jau po karo keliais atvejais buvo 
pasižadėjusios negrobti svetimų 
žemių. Tokios pozicijos laikėsi 
ir premjero Rabin paskutinė dar 
biečių vyriausybė. Bet didelė Iz
raelio gyventojų dauguma atme 

j ’"•oorramą 
nuo ir atidavė savo balsus Menahem

' NAIROBI, Kenija. — Kenija 
pasisiūlė “kovoti” greta Etiopi
jos prieš Somaliją ir atmušti 
bet kokią Sonialijos invazi
ją”, kadangi “Etiopijos pergalė 
priešo (Sonialijos) bus ir Keni
jos pergalė”, nukalbėjo Kenijos 
prezidento Jomo Kenyattos se
kretorius Michael Nienga,

CAIRO, Egiptas. — Iš 21 va
gono keleivinis traukinys dary
damas 80 mylių per valandą 
greičiu pavojingą sąsūkį už 220 
mylių n uo Kairo nuvirto nuo 
bėgių: 41 žmogus užmušti vie
toje ir daugiau kaip 150 sužeis-

Laikraštininkai kelis kartus 
prašė kalinamą Liddy. padaryti 
spaudai platesnius pareiškimus, 
bet jis atsisakė. Jis patarė jiems 
pasikalbėti su juo, kai jis išeis 
iš kalėjimo. Dabar tie patys lai
kraštininkai jo paklausė, ar jis 
klausytų prezidento, jei dar kar
tą jam įsakytų organizotis Wa
tergate priemonių.

— Jeigu man prezidentas įsa 
kytų. tai aš padaryčiau tą patį, 
— atsakė jiems Liddy.

Iš atsakymo susidaro įspū
dis, kad įsakymą jam buvo vis 
dėlto davęs pats prezidentas.

Burger^ dgamėmronologe Į apie 
Sovietų -ir Amerikos santykius 
ir tarptautinę padėtį' skundėsi 
dėl santykių tarp Sovietų ir-Jung 
tinių Valstybių “dabartinės” pa
dėties. -

ANAPOLIS, Md. — Amerikos 
širdies Draugijos Marylando 
skyriaus darbuotojas Morris Lie
berman pranešė, kad dviejų me
tų-studija parodžiusi jog nudis
tai ne tik saulėje paruduoja, bet 
ir daug rečiau negu apsirengu
sieji tegauna aukštą kraujo spau 
dimą. 1977. metais ištyrus 163 
nudistus, rasta, kad aukštą krau 
jospūdį turėjo 7 nuošimčiai, o 
1976 m. tarp 150 nudistų — tik 
2 nuošimčiai.

SAN FRANCISCO. — Tero
ristų mestos į War Memorial 
Operos rūmiis, bombos sprogi
mas penktadienio rytą buvo gir
dimas toliau kaip per mylią. 
Operos premjeros repeticijos bu 
vo neseniai pasibaigusios ir ri
si išsiskirstę, tad nukentėjo tik 
keli langai ir durys. Tą “žyg
darbį” pasigyręs kažkoks “Nau
jas Pasaulinio Išvadavimo Fron

Gražiai-sutiktas
- Panamos prezidentas
CRISTOBAL, Panama. — 

Penktadienį iš Washingtono grį
žęs prezidentas Omar Torrijo 
buvo sutiktas labai dideles pa
namiečių minios. • Tvirtinama, 
kad į sostinę susirinko apie 100,- 
000 panamiečių, norėjusių pas
veikinti gerą sutartį su ameri- 

i kiečiais pasirašiusį krašto pre-^fo almanacho redaktorius Ray 
zidenta.

WASHINGTON. — Senatas 
penktadienį priėmė bilių, ku
riuo iki 50 nuošimčių darbingu
mo netekusiems karo vetera
nams padidinamos pensijoje iš 
203 iki $216 mėnesiui. Padidini
mas turi pradėti galioti nuo atei 
nančio spalio 1 dienos.

Gordon Liddy 
neliudytu teismui

WASHINGTON, D. C. Buvęs 
FBI atstovas Gordon Liddy ka
lėjime praleido 52 mėnesius yien 
už tai, kad jis atsisakė duoti 
teismui parodymus apie Water
gate. Jis buvo nepatenkintas 
teisėju, kongreso senato komite
tu ir prezidento Niksono patarė 
jais, viską išpasakojusiais komi 
tetams ir teismui. '

. Sekretorius Vance, besilanky
damas Izraelyje ir besikalbėda
mas su dabartine Izraelio vyriau 
šybe, priminė jiems ankstyves
nių vyriausybių pažadus nesteig 
ti naujtj kolonijų ir būtiną rei
kalą siekti taikos Artimuose Ry
tuose. Pasikalbėjimų metu su 
sekretorium arogantiškiausoas 

buvęs užsienio ministeris Daja- 
nas. Jis pareiškė, kad Ženevos 
konferencija neturės jokios 

svarbos, jeigu Izraelis nesiūs ten 
savo atstovų. Be Izraelio pagei
davimų ir reikalavimų, jokios 
taikos derybos neįmanomos. Dar 
prieš sekretoriaus Vancės ats- 
kridimą Dajanas paskelbė, kad 
Jordanijos teritorijoje steigia
mos trys žydų kolonijos. Jos bus 
Įsteigtos pabėgusių arabų žemė-

Lance nesutvarkydavo 
valdžios mokesčiu

BANGKOK. — Tailando radi
jo pranešimu, šiaurinėje Tailan- 

jdo dalyje mirties, bausme nu- 
1 teistas ir bausmė įvykdyta žmog 
žudžiul kurs- išprievartavo 14 
metų amžiaus mergaitę jr ją nu
žudė. - .

.. * ' - - ’ ■ ■ - - *

MASKVA. — Sovietų prezi
dentas Leonidas Brežnevas ii- 
giau kaip valandą trukusiame 
pasikalbėjime su JAV Auksė.

Kuwait sumažino 
degalų kainas

KUWAIT, Persijos Įlanka. — 
Kuwaito . vyriausybė sumažino 
nevalytų degalų kaina 10 centų, 
iki šios dienos Kuwaito vyriau
sybe imdavo 12.37 centus už sta tė darbiečių siūlytą 
tinę nevalytų degalų, bet 
šios dienos ji ims tiktai $12.27. j Begino vadovaujamai dešinią

ją! politinei grupelei. Pas Begi 
hą pirmiausia perbėgo darbiečių 

700,000 Matinių nevalytų dega- ’ generolas Moišė Dajanas. Dar
ių, bet paskutinėmis dienomis jis 
teparduoda tiktai milijoną ir 
400,000 statinių. .1,...

....

Specialistai tvirtina, kad di
rektorius Lance niekad tvarkin 
gai savo finansinių reikalų ne
vedė. Jis skolindavo stambias 
sumas, jas atiduodavo, kai kitur 
galėdavo paskolinti.

Tvirtinama, kad prezidentui 
Jimmy Carteriuį-.prieš porą sa
vaičių jis išdėstė visas sąvo fi
nansines bėdas. Rinkiminės kam 
panijos metu jis davęs stambią 
stirną, bet jis padąrė daugiau da
lykų. Dabar nustatyta^ kad Ron 
greso komitetui jis nepasakė 
apie nemokėtus valstybės mo
kesčius.

WASHINGTON, D. C. Biudžeto- direktorius Bert Lance 
pradžioje labaį gerai užsirekomendavo, glaudžiai bendradarbiavo 
su prezidentu'ir sėkmingai tvarkė valstybės‘biudžeto reikalus,, 
bet paskutiniu metu'viešumon iškyla vis naujos’aferos, kurios Į#0’ nors ir ne tiek blogą kaip 
slegia netik direktorių, bet ir patį prezidentą,

Jie yra įsitikinę, kad galėtu apginti 
dabartines strategines pozicijas

WASHINGTON, D. C. — Izraelio valdžios pareiškimai apie 
Jordanijoje steigiamas naujas žydų kolonijas smarkiai’ apsunkina 
pastangas siekti taikos Artimuose Rytuose, — prezidentas Jim
my Carteris pareiškė Argentinos prezidentui gen. Jorge Rafael 
Videla. '

Spėjimai yra paremti saulės 
dėmėmis, planetų pozicija ir mė 
nulio veikiamais antplūdžiais ir 
atoslūgiais, aiškina red. Geige- 
ris.

Washingtonas. Atstovų Rū-

Geiger,’ 67. kuris tuos spėjimus
— Nei vienas Panamos vadas gauna iš Harry K. Buie, seno 

negalėjo būti laimingesnis, negu astronomo ir buv. Inverness, 
esu aš, — pareiškė miniai pre- Fla., mokyklos vedėjo, kuris sa- 
zidentas Torrijo.:—Mumspavyjvo sena urą n«šarim u formula 
ko pakeisti 1903 metų sutari-j naudoia iš 1818 metu, kada 
mą, kuris mums buvo primestas - tas almanachas buvo įsteigtas, 
prievarta. 70 metų panamiečiai 
reiškė savo pretenzijas į pana 
mos zoną, bet tos pretenzijos at 
simušdavo į kurčias ausis. Galė
jome padaryti pažangą tiktai 
su prezidentu .Carteriu.

. • .r -u-gres3 G r 
nodical Division

D. c 2Qf40

čiaus pr^drata^žG^iš^biSturi, 
Prieš naujos sutarties projektą 
organizuojasi, Įtakingi respub- 
konų vadai. ' - A « "

Demokratų opozicijai
H Farmerry almanachas '. 

spėfa šaltą žiemą
■LEWISTON, Maine. — Pasi-: 

rūpink šiltus apatinius — žie
ma bus .šalta, perspėja Farmerių 
Almanachas. , 'f-

“Apie ateinančią 1977-1978 
žiemą mes nurodome sekančią 
žiaurią su. šalčiais ir apsčiai snie

NAIRODI, Kenija. — Iki šio.mai penktadienį autorizavo $50 
meto Kenijos vyriausybė nesi- milijonų programą klimato per 
kišo į Somalijos ir Etiopijos gin mainoms tirti Jungtinėse Vals- 
čą, bet dabar ji viešai pareišku- tybėse.
si, kad padėsianti Etiopijai. Da
bar paaiškėjb, kad somaliečiai Bus tiriama klimato permai- 
partizanai naudojo šiaurės Ke- įtaka agrikultūrai, energijai, 
nijos teritoriją/ckad galėtų įsi- vandens atsargoms, žmonių veik 
veržti į Etiopiją ir užpulti lai ir kt.
Etiopijos karius-visai netikėtai. ----- -----
Kenijos kariuomene nedidelė, 1 WASHINGTON. — Atstovų 
j Etiopijos teritoriją ji nesiren- Rūmai 229 balsais prieš 106 nu
gis žygiuoti, bet ji dabos, kad tarė skirti $210 milijonų trijų 
Somalijos partizanai nenaudotų metų koordinuoti programai že- 
Kenijos teritorijos įsiveržti į mės drebėjimams atspėti ir jiem 
Ogaden provinciją.

Šis farmerių mėgiamas šim
tametis kalendorius labai tiks
liai nusakė praėjusiąja žiemą, 
iš anksto-pavadindamas ją “di
dele. bloga žiema”, kurią seks 
“kepinančiai karšta ” vasara.

“Mes taip spėjame”, aiškinasi

PREZIDENTAS TURĖS ATIDĖTI PANAMOS
SUTARTIES TVIRTINIMĄ

Suvažiavusieji Piety Amerikos prezidentai laisvai 
kalbėjosi su prezidentu Jimmy Carteriu

WASHINGTON, D. C. -Panamos kanalo zonos nauja sutartis 
buvo labai iškilmingai pasirašyta. Į pasirašymo ceremonijas suva
žiavo veik visų Pietų Amerikos .valstybių prezidentai arba prem
jerai.’Jie išklausė pasirašymo-metu pasakytų kalbų, dalyvavo spe
cialiai jiems suruoštame bankete, o penktadienį prezidentas Jim
my Carteris visus dignitorius pasikvietė į Baltuosius Rūmus, kur 
laisvai su jais kalbėjosi ir atsakinėjo į kiekvienos valstybės galvos 
labiausiai rūpimus klausimus..

Visiems rūpėjo 
Panamos sutartis

Visi dalyvavo pasirašymo iš
kilmėse, bet visi buVo informuo 
ti ir apie Amerikos, spaudoje ir 
pačiame senate pasirodžiusią 
opoziciją sutarčiai tvirtinti.

Jie*patys buvo pradėję dary
ti savo apskaičiavimus ir norėjo 
patikrinti, kiek - senatorių turi 
prezidentas. Baltieji Rūmai piar. 
nė, kad jie surinks bent 67 se
natorius Panamos sutarčiai tvir

The Lithuanian Daily News
Published by The Utbuaniao Nevi Pubibbiag Co., Iog.

1739 So. Halsted Street, Chicago, 1U. 60608 
HAymarket 1-6100

X Over One Million Lithuanian
In, The United States ff



NąpolęoĮiąs k didžiosios kunigaikštytės

V»4

miojosi sun

SERVING CHICAGO JUTO SUBURBS SINCE 1905

ss»*£

nas, (dėl amžiaus galėjęs jai tė
vu būti), vergiškai vąykdė vfeus 
jos įgeidžius. Tačiau, supranta
ma, 20-ties metų panai laikas 
ir apie ištekėjimą pasvajoti. Dvi 

j dešimt metų anais laikais mergi

Bet... kelionėje kurjeriai susiti
ko ir tup-'db&dų .paaiškėjo, kad 
Imperatorius Aleksandas Napo-

buvo viešai paskelbtas, liga jau 
buvo perimėtusi į Turkiją, Li
baną ir Jordaną. .

manęs.... dėl manęs-.

Bogarne kreipėsi' Į Austrijos pa 
siuntinį, reikalaudamas nedel
siant atsakymo, ar leis už jo te
ketiMarijai • Luizai ? Atsakymas

ina. 'Jo Miškas buvo datuotas va 
sari o 4dieną.
Į Tenka manyti, jog šis epizo
das, sekančiuose' rūsčiuose įvy
kiuose ateityje, nėllkobe pasė-

Olia pakėlė galvą ir pamatė Jegorovą*.. Ji pažiūrė
jo į mane, paskui į Jegorovą, paskui vėl'į mane... Aš nesi
juokiau-.. Josios veidas nušvito. Ji iš džiaugsmo suriko, 
žengė pirmyn... Aš maniau, kad ji ant mūs bus supyku
si... Bet ši mergelė nemokėjo pykti.. Ji žengė žingsnį pir
myn, pagalvojo ir puolė prie Jegorovp. Jegorovas greito
mis užsisagstę liemenę ir iškėtojo rankas. Olia nukrito 
jam ant krūtinės. Jegorovas iš malonumo nusijuokė, pa-

— Taip geidauta papos, mamos,ir tt - -
Aš pasisukau atgalios ir smarkiai nužingsniavau į 

apšviestą rūmą. , ' . . . ‘ ' *

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to smjegularty! 
<V4%^C\

Žinomas prancūzų istorikas gautines godas ji patikėdavo. 
Albert’as Vandal’is savo veika-, Baliuose ji karalienė. Neak
lo “Napoleonas ir Aleksandras”, kyrė, kaip visi Povilp I-jo ainiai 
be kito ko, pasakoja apie nepa- klasiškais bruožais, bet kiekvie- 
vykusias anoląikinio Europos ną užbardavo savuoju natura-

2646. W. Z 1st Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

OUR SAVINOS 
.CERTIFICATES 

earn up to 7%%

kios dinastijos, žinoma, “tas 
žmogus nesukurs” — sanprota- 
vo motina. Šeimos pasitarime 
nutarta: Ana -dar labai - jauna 
tekėti. Dvi-ištekė j usios Impera 
torienės dukterys, kurių viena 
15-os metų-gnędydania mirė, 
todėl, sekan| tok liūdną pavyz
dį nutarta AnoJ'be 18-os'metų 
už vyro neleisti. Laiškas su įvai 
riais įtikinimais ir mandagumo 
pareiškimais draugystės už 
tikrinimais buvo persiųstas per 
pasiuntinį Kolenkurą.

Nujausdamas neigimą atsa
kymą, kad užbėgti ’ įvykiui už.

surikau aš, kreipdamasis į altaną.
— Kol kas dar ne... 0 ką?

Prie įėjimo į altaną pasirodė mėnulio nušviestas lei 
tenantas, sutaršytas, išblyškęs dėl persigėfimo su atse 
giota liemene. ■ * -'

— O ką? — pakartojo jis. C •

— Jūs nebijokit... Taigi-.? Dėl Dievo, mano brangioji 
Jefgrafas...

— Kas jam?
Olia nublanko ir pažvelgė į mane savo didelėm, pasiti-buvęs jaunatvėj 

profiliu, bet aptukęs, aštroku 
balsu ir iš viso savo išvaizda at
rodė “nebe mūsų”, nes revoliu
cija su savo teroru paliko jame 
savo įspaudą.

Į pirmąjį Kalenkuro klausimą 
Aleksandras atsakė su visa jam 
įprasta diplomatija. Padėkojo 
už suteiktą garbę ir dėmesį, bet 
įspėjo, jog ne taip lengva bus 
gauti Imperatorienės sutikimą 
tapti Napoleono uošve, tam gali 
tekti palaukti nemažiau dešimt 
dienų. Po to įvyko motinos ir 
sūnaus posėdis-pasitarimas.. šio 
.tinai skaudėjo širdį dėl galimo 
persiskyrimo su “vargše — ba
landėle”, kurią gali tekti paau-

• Indijos stirnos, norėdamos 
.išbaidyti plėšriuosius žvėris, lo
ja šuns balsu

— įvyko tai, ko laukiau, — tęsiau aš- — Jis jniršta... Iš 
gelbėkit ji, Olga Andrejevna.

Olga sugriebė mane už rankos.
— Jis... jis... Kur?
— Čia sode, altanoje. Baisu, mano brangioji! Bet į 

mus žiūri. Eikime į terasą.-. Jis jūsų nekaltina... Jis ži
nojo,kad jūs jį...

— Kas... Kas jam? • /
— Blogai, labai blogai.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI -V' 
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

Cezario su “vargše mergaite”, tarpe vi
sokių baimių ir jaudinimosi, ku

Choleros1 epideihhiia 
yjduriniuos rytuos

u BAGDADAS. —.Viduriniuose 
Pytuose choleros epidemijai iš
gąstingai plintant, arabų valdo
vai vengia viešai skelbti arba 
kelti aliarmą, kadangi tai labai 
nepatogu politiškai.

Sirijoje žinoma daugiau kaip 
3,000 cholerą sergančių, nors 
jau birželio mėnesį valdžios slup 
kspįuose buvo/kalbamą, kad ap- 
sikrėtimaį, tą ligą plačiai plinįtą.

see us for 
financin9 

1 AT OUR low RATB

negalėjo buri kitoks kaip tik "tei
,'giamas ir kurjeris su fūo, pas!
•rąšytU'?181<>-Tn£tais>ivasario’7'Mobil Oil korporacijoą pastato, 

kur vienas žmogus užmuštas ir 
8 sužeisti. ■' ■:

nigaikštytėm Ekaterinai ir An- kios. Juodose garbanose gąlvy- 
nai, Imperatoriaus seserims. {tė laikėsi labai išdidžiai. Ištiki- i

Napoleonas, valdęs valstybes mas riteris generolas Bagratio-j 
ir karalius, žinoma, ne be pa
grindo laikė save aukštesniu už 
tuos, kuriems valdžia buvo te
kusi paveldėjimo keliu, nes jis 
Europą užvaldė dėka savojo ka
rinio genijaus.

Tačiau, vainikuotų žmonių ir nai, tai jau beveik sena‘pana, 
jų aplinkoje, tam tikruose jo as 
meninius reikalus liečiančiuose 
reikaluose, glūdėjo negiliai pas 
lėpta ironija — pertvara, kurios 
jam nepavyko peržengti, kad tap 
ti lygiam tarp lygiųjų. Toji nely
gybė jo manymu, galėjo būti iš 
lygina tik santuokas su skryna- 
krauja princese.

Tuomet, 1807 m. po draugiško 
susiikimo Tilžėje, Napoleono 
žvilgsniai ' buvo nukreipti ne- į 
Austriją,'. kur jau Taleiranas 
buvo numatęs jam moterį, nes 
Austrija, ir-be to jau buvo jo vei 
kimo orbitoje. Jį domono slap
tinga šiaurės šalis; jos valdovas 
nesenai' buvęs priešas, jaunas, 
žavinčio elgesio, elegantiškas 
Aleksandras I-sis. Klausimą pa
teikti stačiai jis nedrįso, nesi
ryžo, juoba, kad perskyrų su Jo- 
zęfina byla dar nebuvo baigta, 
bet naujam savo bičiuliui leido 
suprasti, jog norėtų sukurti šei 
mą, 'turęti Įpėdinį. Imperatorius 
Aleksandras į tai nieko neatsa
kydavo, praleisdavo nenugirdęs, 
o maloniu šypsniu pokalbį nu
kreipdavo kita tema. Didžiajai 
kųnigaištytei Ekaterinai tada 
laivo 20-ts metų amžiaus. Dai- 
lįi protįnga, savystovi, motinos 
ir brolio mylima, ištekėti nesisr 
kųbino — jai gera buvo jos ap
linkoje. Glaudi draugystė su bro 
lįu, kuriam savo gausias mer-

"Bomby fabriką0 
Chicagoj radus

Chicagoje policijai suradus 
bombų sandėlį, pavadintą bom 
bų fabriku” name 2659 W, Had
don Ave., apkaltinti konspiraci
ja ryšium, su 16 bombų sprogdi 
nimais Chicagoje praėjusių 27 
mėnesių bėgyje. Du portorikie- 
čių ekstremistų grupės nariai- 
Carlos Ąlberto Torres, 25 metų, 
ir Oscar Lopez, 34, ir Torres 
žmona, Marie Hay dee yra pa
sislėpę ir FBI ieškomi.

Torres ir Lopez yra Pprtori- 
ko National Liberation (FĄLN) 
Ginkluotų Pajėgų nariai, kurių 
“bombų fabrike — Torres bute 
rasta daug inkriminuojančios 
medžiagos, kaip tai bankų, fa
brikų, krautuvių ir kt. bombar
davimų ir apiplėšimų planai ir 
datos. Torres. žmona pasižymė
jo. New Yųrke, dalyvaudama 
rugpjūčio 3 <L subombardavime

- r - * -

LIETUVOS AIDAI

komybės jausmo prieš visą 
siją.

Laiške dukteriai Ekaterin® 
motina. reiškė ,baimę, kad atsfi 
sakymo atveju “jo’’ neapykaiį 
ta Rusijai gali išbujoti taip, ką® 
Ajis” netgi ’’'gali ■ užpulti ją. 
dar:-—:“O- jeigu” jis, Aną aS-

Pagal aukštųjų bokalų ruašą ir kunigaikštie
nės žvilgsnius į laikrodi mes sprendėme, kad ilj^Suungai 
oficiali minutė artėja, kad, iš visko spėjant, Čaichidzevas 
dvyliktą valandą apturės leidimą pabučiuoti Olią. Reikė
jo veikti. Pusę dvyliktos aš pasipudrinau, kad blyškiau 
atrodyčiau, nusukau į šalį kaklaryšį, ir su susirūpinusiu 
veidu ir suveltais plaukais priėjau prie Olės.

— Olga Andrejevna, pasakiau aš, sugriebęs josios 
ranką, — dėl dievo!

Ferikt. 9:3p - 10:00 v. v. - 1490 AM 
$ešĖ 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
S^kmad. 9>0 - 10:00 v. r. - 1230 AM

Tuo metu netikėtai atsirado 
į jos širdį ir ranką pretendenn- 
tas. Aišku, nei Aleksandras 
I-sis, nei našlė Imperatorienė 
Marija Feodorovna, nei niekas 
Rusijos didikų nė pamatyti ne
galėjo atiduoti savo didžiąją 
kunigaikštytę “uzurpatoriui”, 
“bedieviui”, nesenai buvusiam 
Rusijos priešui. Išvengimui' dėl 
neigiamo atsakymo galinčių kil 
ti rimtų politinių komplikacijų, 
Ekaterina reikėjo skubiai išleisti 
už vyro. Ji buvo sutuokta grei
tomis, bet vykusiai, buvo labai 
laiminga. Oldenburgo princas 
Georgijus; buvp plačiai išmoks
lintas ir aniems laikams pilnai 
liberalus žmogus, kaip tai būda
vo nedidelėse vokiečių hercogi- 
jose — tolimose “aukštajai” po 
litikai. Buvusioje Rusijoje ge-l 
rai buvo žinoma kultūrinė ir* 
labdaros Oldenburgo ainių Geor
gijaus ir Ekaterinos veikla.-

Tačiau reikalas dėl to nepa
geidaujamojo jaunikio; .tuo. dar 
nesibaigė Aleksandras turėjo 
dar kitą seserį Aną. Pagal liudy 
mą Kolenkuro. kuriam Napoleo
nas pavedė pradėti pasitarimus, 
ji buvo daili, miela, graži, p nuo 
vyresniosios sesers skyrėsi tik 
tuo, kad turėjo švelnesnį, ro
mų būdą; tebuvo vos 15-kos 
metų amžiaus, o Napoleonui --— 
40-ts. Jis buvo jau netoks,’ kaipAsivedęs -kąsgi atsitikai šyiest-.-'-Rojalio-gar-sai. 

traškėjiipąs, maįppino.,

L Olia vos 
kioje suknioje, 
mano peties. -

Cold war»

k w?sbąd enęugh vęe had to fight the British 
fcc our freedopi. But on top of that, we had to fight 
ibe weather, too.' ’ *

Because winter at Valley Rrge meant srxrs< ice. 
and freezing temperatures. All serious enemies to a 
makeshift army without proper doddng, 
not nearly enough food, and short on

CECHoyaa povuas andįiejbvkius
Vertė Jonu V^ife

Žalias daleis

stoclC^7 
Į America
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Mutual Federal 
Savings and Loan

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME



jie jau didelė rete-

hibiciją

.$4.00

pas mus

1800 So. Hoisted St

NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL.

Pas mus 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.

0 kas atsitiko?
Maždaug panašiai atsitiko ir 

su daugeliu kitų sutarčių, ku
rias Maskvos valdovai buvo pa
sirašę su kitomis valstybėmis. 
Tad jau kuris laikas, kaip tarp 
tautinių sutarčių sulaužymas ir 
jų pažeidimas nebejaudina vi- 
suomenės. Tai pasidarė labai pa 
prastu reiškiniu.
. Tuo atžvilgiu (pasaulio jaut
rumas pusėtinai atbuko, jei jis

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dienų, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo
neša

LAST YEAR 2,650 SCHOOL- 
AGE CHILDREN BETWEEN 1 
THE AGES OF 5 ANO (4-1 
WERE KILLED BY MOTOR < 
VEHICLES IN THE LAS.' 
Charles m. haves, < 
PRESIDENT OFTIW CHICAGO 
motor club, asks drivers 
TO BE ESPECIALLY ALERT 
FOR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

ąi^čvjrtp t^ /‘popieriaus 
rpun,.kai Vokietijai karo ve- 
o požiūriu pasirodė, jog per 

teritoriją. žygiuodama 
armija, galės daug ką laimė-

je vietovėje.

Kaip pirmą kartą, taip ir šį, 
sustojau 'Briuselyje, šiaip po 
kraštą neteko pavažinėti. Tad 
apie jį nedaug ką ir tegaliu pa
sakyti. Praeityj e, kai išgirsda
vau Belgijąminint, tai visada 
prisimindavau jos- arklius.

Belgų arkliai

Prieš keturiasdešimt su vir- 
šum metų, kai sunkvežimiu dar 
kaip ir nebuvo, tai Amerikos 
miesto gatvėmis įvairios sunkės 
nės prekės buvo išvažinėj amos 
dideliais vežimais, kuriuos tėmp 
davo paprastai du arkliai. Ir tie 
arkliai buvo tikri gremėzdai. 
Atrodė lyg drambliai, — tokie 
dideli. Ir jie vargu buvo Vikres
ni ir greitesni už drambliųs. Kaip 
jų traukiamas vežimas riedėdavo

knygelės sąskaitoa

Viskas buvo puiku, kol teko 
atsiskaityti.. Kai padavė sąskai
ta, tai net akyse žalia pasidarė: 
aiškiu aiškiausiai ten buvo už-

” * NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1J. Aiigbstaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikta. 156 psl. 

minkšti viršeliai___ ■.___ _________-________ _____ $2.50
2. J.&lgustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT- 

SIMINIMUS, 36 psL, minkšti viršeliai__________ $1.50
S. Vintas Žeinaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, i(M psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai-------$2.00
i Vincas. Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 
' minkšti viršeliai, 52 psl. —____________________ $1.00

«A U J IENOS
' HŠi Mė, flatted Street, Chicago, lUinota 60608

Riek. įdomesnis patą miesto 
Jęntraš, o ąijd ribų, —'pilka ir 
Jpępątrąūklu. Turistai tikrai ga- 
^i pasiririkti Europoje įdomes
nių yiętų; ’

.Tusižmas, vįsdėltp. yrą . didė
ja. biznis, kurio- pageidauja kiek 
^iėna Eįųppos. šąlfe., Turistai

atkasi p«|tu feOda pridėti dar 50 .tentą.
WWAijJiENOS 
im sa. Hatated St, Chicago, HL 60608

ristai kurie paprastai atsiveža 
.nęmažaj .įĮ dolerių. r -’ 
jįajna- kitokiais, būdais turistų 

r riją^-.ir sumanė 
lipę parodą.

C-T '

Muš nuvežė į
ddm j bęlgų lėktuvą. Kelio: 
ivo sklandi, rami, be jokių m

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTA) (DOMIUS GYDYTO. 

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS, 
Dr. A J. Gumm — MINTYS IR DARBAI,' 250 pdTudSanana 1908 

metą Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunu dienas Ir mM- 
rūpini '

Dr. A. J. Gu«Mn — DANTYS, ją priežiūra, sveikata ir groti*. 
Kietais viršeliais, vietoje 14.00 dsbar tik __
Minkštais viršeliais tik ___________________________

Dr. A J. Gvsisn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 2M0NM.
Kelionės po Europą (spOditaL Dabar tik - VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

(steigta 1923 metais. TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Dvidešimt keturi doleriai tik 
už pietus, — tai jau tikras plė
šikavimas. Bet ką darysi — mo
kėti reikia: į balą įkritęs, sau
sas j uk nekelsi. '

Sovietų pavilionas

Kai pagaliau sovietų pavilio
nas atsidarė, tai nuėjau pažiūrė

ki, kas ten yra, ką Maskva turi- 
pasauliui parodyti.

(Bus daugiau)

ri tf Spaudos ir galima gauti, knygų rinkoje

Sukos lietuvių politika
knyga apie Amerikos lietuvių pastan- 

-^Itrrito pobtiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygne hni iŠsiųstoa. jei $1^0 Čekis arba Money Orderis 
adresu:

N A U J IENOS, 
;S< }lW'So.,aalited St, Chicago, DL WW8

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, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

minkšti . viršeliai __________________________________________$1.50
3A,. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psl, minkšti viršeliai------------- —----------------------------
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČ1AL ETNOGRAFIJA.
'-.-•166 psL, minkšti viršeliai ---------- ------------------------------ -—

i Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriuj.
• Knygas- galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:.

NAUJIENOS J
_1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

uoe
Galima taip pat vžslaakyti paštu, atsiimtu* ėak| arba money arderf, prie 

nuredytoaUtalMa pridedant 50c. parsiuntime Hlaldnnaa.

tautų skriaudimą, jų teisių pa- liui Leopoldui" II valdant) Bei- 
žeidimą.

41 teatro dnuglja, 48 
sentų fanonlą Mografl-

žai lankytojų.
Iki trečios valandos dar buvo 

laiko, tad užsukome į 
praneii’ų pavūioną ir susigun- 

da-' dėme ten įtaisyt, rae restorane 
(pietus pavaikyti. Na, manau sau, 

keli >nė b rgk si. tat! užsifundy- 
siii sau ; ristokratiškus pietus 
su šamnanu.

gingas ir įspūdingas. Vadinasi, 
propagandos atžvilgiu jis pilnai 
savo tikslą atsiekė.

Vieną kitą pavilioną aplankęs 
sumaniau užsukti ir į sovietiš
kąjį. Bet. 
liškai) skelbė, kad pavilionas va 
lomas ir atsidarys tik trečią j jų vartojimo draudimą 
valandą po pietų.

Lietuviai sako, nors ir nežmo 
niškai, bet kitoniškai. Taip ir j © Gyvojo sidabro termome- 
čia: visi kiti pavilonai tuoj pa trą išrado Fahrenheitas 1717 m.

’ -Taip kaizerinės valdžios be
gėdiškas pažeidimas Belgijos 
leutraliteto buvo šu pasipiktini
mu sutiktas Amerikoje ir ki
tuose kraštuose. Tada tarpvals
tybinės sutartys visdėlto nebu
vo tokios bereikšmės, kokios jos 
pasidarė nuo tada; kai Rusijoje 
įsigalėjo komunistai. Kremlius 
faktiškai bevelk visas savo su
darytas sutartis, anksčiau ar vė 
liau, paverčia “popieriaus skly
pais”. Nelaužo jis tik tų sutar
čių, kurios yra naudingos jam.

Lietuva ir kitos Pabaltijo 
.valstybės jifc taip pat turėjo 

Gal negalė- < sudariusios sutartis su Maskva, 
kuri juodu aut balto buvo Įra
šiusi, jog ji visiems laikams at
sižada nuo tų valstybių ir joms 
pripažįsta pilną nepriklausomy-

Chicagoje buvo' suruošta 1934; užs larymo vakare yra išvalo- 
metais. Ji daugeliu atžvilgi ų* bu (m i,-o rusai tą operaciją turi at- 
vo p.-^našesnė, įvairesnė ir įdo
mesnė, negu šioji. Tada ir Bel
gija turėjo itin įdomų pavilio
ną, kuris vadinosi “Belgian Vil
lage”. < hicngoję buvo ir tikrai gerok 
stebėtinas kinų pavilionas 
ris susidėjo iš tūkstančių 
lių, atgabentas iš Kinijos.

I ankytojų parodoje irgi buvo 
tik tre’da'is to, koks būdavo 
Chieagcje. Gal tai dėl to, kad 
l'etus “purškė”, bet Belgijoje i 
(taip bent yra Briuselyje) lie-į 
tus purškia keturias dienas sa
vaitėje...

Nepastebėjau nė didelio gyvu rašyta $24 
mo: žmonės vaikščioja lyg pasi 
metę, lyg kažko ieškodami, ap
siblausę. Vienur kitur girdisi 
muzikos garsai, — ir jie tokie 
prislėgti, flegmatiški.

Pats puikiausias ir patrauk
liausias pavilionas — tai sovie
tų. Maskva matyti dėjo visas 
pastangas, kad tas pavilionas 
kaip galima labiau lankytojų dė

pąg gatve, tai tik ir girdėdavai
■ “lapt-lapt-lapt” Niekad nete- 
I ko matyti kad tie arkliai kada

m nors bėgtų.

I Ir tie griozdai-arkli i’., kuriuos 
NH naudojo sunkiems kroviniams 
M| vežti, buvo vadinami belgų ark- 
HH liais. šiandien jų Amerikoje kaip

ir nebėra,
nybė. Juos pavaduoja dar didės 

Ag ni griozdai būten milžiniški sun 
kvežimiai.

| j ParodaH !
■ • Bet grįžkime j Briuselį. Ma- 

|B no svarbiausias tikslas buvo ne
patį miestą pamatyti, bet aplan 
kyti ten vykstančią parodą. Tad

■ I nuo pasivažinėjimo po miestą
‘ atsisakiau, kad galėčiau ilges- 

I ■ nį laiką praleisti parodoje. Su 
pačiu miestu aš jau buvau šiek 

nE tiek susipažinęs, kai jį apian
ki kiau 1950 m. Nieko naujo ir ypa 

tingo nesitikėjau pamatyti, tad
I sužinojęs, jog į parodą galima
I tramvajais nuvažiuoti be jokio
■ ; klaidžiojimo ir be vadovo, įsė-
■ dau į vieną jų ir nuvažiavau, j mesj atkreiptų. Jis tikrai ištai 

Už nuvežimą sumokėjau penkis'
■ ■ frankus (amerikoniškais pini

gais maždaug 12 centų).

įėjęs į parodą, pradėjau dai
rytis. .Nepasakysiu, kad pirmie 
ji įspūdžiai būtų mane labai su 
žavėję, nustebinę.

Paroda užima apie peųkį^^m 
tus akrų žemės plot^ę^Mifga 
įvairių valstybių pa^ilionai ir 
kitokie pastatai. :Man tuoj pri
siminė pasaulinė paroda, kuri

nesivaržė skriausti ir pačiomis 
brutališkiausiomis priemonėmis 
išnaudoti Afrikos Kongo gyven 
įojus.

Belgijos Kongo turėjau pro
gos aplankyti 1954 m. Savo aki
mis įiaciąur .kokiose nepapras
tai sunkiose sąlygose gyvena 
tenykščiai žmonės. Belgų valdo
ma Kongo priskaito vienuolika 
milijonų sų viršum gyventojų. 
(Belgija — nepilnai devynis mi 
lijonus). Kongo gyventojai dau 
giausia negrai. Jie atlieka sun
kiausius darbus kasyklose (Kon 
go labai turtingas Įvairiais mi
neralais), p už tai gauna labai 
menką atlyginimą.

Tiesa, jau ir Kongo susilaukė 
šiokių tokių lengvatų: ji yra lyg 
ir savarankiška valstybė, tik Bei 
gijos proteguojama. Bet, paly
ginti, dar visai neseniai (kara-

teigimu, virto “popieriaus skly
pu”, neturinčiu jokios vertės.

Atsimenu, kad dėt Belgijos ne 
utraliteto sulaužymo Ameriko
je kilo didžiausias pasipiktini
mas. Buvo dainuojama net dai
na, pavadinta “Belgijos rožė”. 
Toje dainoje Belgija buvo vaiz
duojama kaipo nekalta rožė, lęu- 

•, rią suarempė ir smnindžiojo hu- 
įriuvėšių nesimato. 'Nežinau ko nai. Hunais, atseit mongolais, ta 
'4pėl, bet jis manęs nešūžavėjo ga buvo pravardžiuojami vokie- 
įei tada; kai jį pjrmą; kartą ap-' *
Šankiau,:nfei dabax. Neįdomus, 
.įponotoniškas miestas, Nėra gy- 

ūnjio, kažko trūksta, kas galį- 
^tų patraukti turisto aki suįdp-

gija taip žiauriai ir nežmoniš
kai šeimininkavo Afrkos Kongo 
kolonijoje, Jog sukėlė pašipikti- 

žinoma, ir anais laikais skriau 'nimą. .
džiamų netrūko. Toji pat Bei-j. Kai atvyksti į svetimą kraštą 
gija, kuri tiek daug simpatijos tik vienai kitai. dienai/tai, aš- 
susilaukė, kai į jos’teritorijąjog daug .ko negali patirti 

juo labau,/jei ir tą trumpą

© Amerikos konstitucijos 18 
pataisa —amendment buvo vie- 

Didelis užrašas (ang nintelė, kurios žmonės nemėgo 
buvo atmesta. Ji lietė svaiga- 

pro-



TH B LITHUANIAN DAILY NEWS 

/uohshed Daily Exept Sunday by The Lithuanian Newt Pub. Co^ Inc. 
1Z39 So. Hal»t»d Street, Chica9o, III. 60606, Telephone 421-4100

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

Subscription Rates: | trims mėnesiu m b
In Chicago $30.00 per year, $16.00 per vienam mėnesiui 
six man th, $8.50 per 3 months. In -----------------
other USA localities $26.00 per year, Kanadoje: 
$14.00 per six months, $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy

Dienraščio kainos:
^hicagoje ir priemiesčiuose;
metams.*._________  $30.00
pusei meru-------------------- $16.00
trims mėnesiams  $8.00 
nenam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose:

pusei aydu
_ 526.00
. 514.00

iką privalo atsis- < 
o iš menkos žinu- !

$7.50
$2J0

metams _____
pusei metu ___

j vienam mėnesiui

Naujienos eitu kasdien. Ifakiriaw 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drovė. 1739 So. Halated St^ Cbicasc 
HL 60608. Telet HAymarkel 1-6100

Pinigus reikia siusti pašto Moce? 
Orderiu kartu iu užsakymu.

Užsieniuose: 
metanu _______________  S3LOO

pusei metu _________ -------- 418.00
vienam Tnėnęaini ____ _____ $4.00

NAUJIENŲ mitinė xtdan kasdien, išskyrus sekmadieninę nnc 
O ral. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 raL

Sapaliuoja parsidavėliai

g» y^rio no-
i Nors tokių turime nedaug, 
tačiau su pasitraukimu tenka ko

EpM • voti. Pirmoje eilėje su taip va- 
djųamo “Cash Surenderi* reiiki-

1 nių, tai yra kada narys MMigal- 
voja atsiimti savo paliudijimo 

k w piniginę vertę. Tuo atveju narys 
' ilė^rauki* save ič organigaci- 

k 1 jos, netenka naudingos ąpdrau- 
A į dos ir nustoja kitų vertingų pri- 

vilegijų. Todėl kiekvienam na- 
f' -u riui patarti, —

Į Neik “Cash Surender”.

BĮg! Atsiimantieji paliudijimo pi- ! 
į niginę vertę dažnai sako, kad tai 
padaryti juos verčia netikėtai 
iškilę ^medžiaginiai sunkumai. 
Tokiais atsitikimais narini yra 
geriau pasiskolinti SLA organi
zacijoje, įkeičiant apdraudos pa 
liudijimą. Tokia paskola galima 
padengti duokles ir tuo išsau
goti savo narystę bei turimą ap 
draudą. Atsiėmus “Cach Suren 
rer”, ateityje, jei norėsitė grįž 

Į ti, jau būsite vyresni amžiumi 
ir jau jums teks mokėti didesnes 
duokles. Gali būti ir kitokųi sun
kumų narystei atnaujinti, payyz 
džiui, pablogėjęs sveikatos sto- 
viso, tuo tarpu paskola paimta' | 
iš pačios organizacijos duoklėms * 
apmokėti pilnai apsaugo visas na

ir atsigabenti į Vilnių. Zimanas apmokė Griškevičių, kaip 
reikia žinutes paruošti, ir jose vi 
pindėti “komunistine ideologija” ir
tės galima padaryti didelę. Zimanas tuo metu redagavo M 
partijos centro komiteto Tiesą. Jis matė, kad Griškevi- E 
čių labai lengvai galimą palenkti visiškon Maskvos kryp-' 
tin. Su Sniečkum pats Zimanas turėjo bėdos. Zima-'M 
nas nepajėgdavo paruošti skaitytoją tinkamai nuteikiau-j 
čiom žiniom. Kai Sniečkus jį pakritikavo, tai jis parašė ►t* 
skundą rusų komunistų partijos centro komitetui. Tas j 
skundas sukėlė lietuvių komunistų neapykantą prieš Zi-

gJ-JJ maną Jeigu Zimanas būtų rašęs lietuviams komunis- 
$3.oo I tam, tai pyktis nebūtų toks didelis, bet kai jis skundą pa

rašė rusų centro komitetui, tai lietuviams komunistams 
buvę gana kartu. Lietuviams nepatiko, bet rusams labai 
patiko. Jie labiau pasitikėjo Zimanu, negu Sniečkum ar( 
kitais partijos nariais. Kai Zimanas rusų partijos cent-ijį^ 
ro komitetui pasiūlė paskirti Griškevičių partijos sekre- 
toriaus pareigoms, tai Maskva, kelias dienas palūkuria- 
vusi, Griškevičių primetė Lietuvos komunistams. Tas 
pats Charazovas buvo paskirtas vyriausiuoju Griškevi
čiaus patarėju kaip jis buvo Sniečkaus patarėju.

Lietuviai komunistai nežinojo, kas bus paskirtas par 
tijos sekretorium, bet niekas nepamanė, kad toms parei
goms būtų paskirtas keturias klases. baigęs rokiškietis. 
Iš viso, Griškevičius lietuviams komunistams mažai bu- 

:vo pažįstmaas. Jis net nedalyvavo lietuvių komunistų 
veikloje. Karo metu lietuviai komunistai sukinėjosi apie 
Kuibyševą, o Griškevičius buvo pasiųstas į Čeliabinską, \ 
ir įstatytas į sovchozą paprastu darbininku. Jis pateko ne 
į gen. Petronio vadovaujamus žvalgybines grupeles, bet[ Besirūpindami mūsų broliško,valdybų ir veikėją Tai 
įstojo i raudonąja armija. 0 kai po karo grižo į Lietuva, [s^Os organizacijos ir jos narių kurios netenka įrodinėti. Didesr 
tai ėmėsi orgonizuoti Rokiškio sovchozą, Su'lietuviais ko fe^v®’nuol.ato^ neišleis klausimas buVo irtebelieį 

° tc damocin .^Kivronnimo kaip VISUS išjudinti IT i trylikti •> —ijmB pf f " C. v f v*
į organizacijos veiklą. Džiau-I geriau tokiais atvejais pasielgti, 
giuos, kad turime visą eilė veik 
lių vyrų ir moterų, kurie su di
deliu pasišventimu dirba, org?-- 
nizacij.ai ir jų pastangomis su
laukiame gražių vąisių...

Norėčiaą kad mūsų tarpe bū
tų daugiau tokių idealistų. Mes

švabienė Jūratė ir Kastytis

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE 
OPIEJI KLAUSIMAI

Po Charazavo laiško, Vilniuje leidžiamoje Sovieti
nėje Lietuvoje, kuriame viešai buvo kritikuojamas An
tanas Sniečkus, pastarasis gavo širdies priepuolį ir užmer 
kė akis. Visi žinojo, kad sovietų komunistų partijos na
rys Charazovas oficialiai buvo antrasis Lietuvos komu
nistų partijos centro komiteto sekretorius, tikrumoje 
buvo pirmasis sekretorius, nes jis įsakinėjo Antanui 
Sniečkui, ką jis kiekvienu atveju privalo daryti. Snieč
kus privalėjo jam pasakyti, kur jis kiekvieną dienos va
landą planuoja būti, o jeigu rengiasi ką pasakyti, tai tu
ri iš anksto Charazovui pasakyti, ką jis sakys ir kaip vis 
ka nušvies. Charazovas, išklausęs Sniečkaus planus, ten 
pat jam pasakydavo, ko jis neturi sakyti arba ką būtinai 
privalo pridėti.

Sniečkui mirus, kilo klausimas, kas bus Lietuvos .ko- reigūnas, tikrindamas senas Naujienas^ ir išaiškinęs, kad norėdami atžymėti tautinio at- turėtume juos sekti, prisiminti, 
munistų partijos centro komiteto, sekretorius. Šis klau- šitas'klausimas nebuvo-atšauktas, šiomis dienomis pa-'- ' 
simas buvo labai svarbus Lietuvos komunistams, o Ame
rikos lietuviams jis buvo tiktai įdomus. Tuo reikalu jbu-« 
vo keli rašiniai Naujienose. Mes naudojome iš Lietuvos j 
atėjusias žinias ir pranešėme skaitytojams,; :kaip dabar
tinis Lietuvos komunistų partijos sekretorius P.etras Gris 
kevičius pateko pirmojo -sekretoriaus pareigoms" "Klau
simą svarstė centro komitetas, jį aptarė kiti partijos-or
ganai, bet niekam į galvą neatėjo mintis, kad pirmuoju 
sekretorium galėtų būti paskirtas Petras Griškevičius. 
Lietuviai minėjo daug vardų, bet nei vienas negalėjo 
dirbti Sničkaus vesto darbo. Jis buvo čekistas, dirbo so
vietiniame saugume. Jis kelis kartus buvo laikomas Kau
no kalėjime ir buvo iškeistas su Rusijoje suimtais lietu
viais. Jis galėjo pakalbėti ir net atsišaukimą parašyti. Jis 
turėjo bolševiko psichologiją, galėjo savo tėvą ir motiną 
suimti, geriausius draugus apkaltinti ir .padaryti didžiau 
šią nusikaitimą, jeigu jis Maskvai buvo reikalingas.

Lietuviai komunistai buvo apsistoję ties tuo metu 
buvusių komunistų. Jis buvo energingas, drąsus, mokąs 
gražiai lietuviškai pakalbėti ir parašyti. Tuo tarpu Hen
rikas Zimanas Maskvai pasiūlė paimti Petrą Griškevičių.į 
Jis žinojo, kad Griškevičius turėjo bolševiko psichologi-’tijos sekretorius parenka ir paskiria pirmasis Sovietų 
ją, nes jam teko Griškevičių išvilkti/iš mažai težinomo Sąjungos sekretorius, šiuo atvejų turėjo būti Brežnevas, 
komunistinio laikraščio redakcijos sekretoriaus pareigų Jis paskyrė, o vėliau centro komitetas pąsl^elb.ė, kad jį so tiktai rusų-

POVILAS P. DARISG, SLA Prezidentas

ti iš dėnįesio Susivienijimo sti
prinimo naujomis jėgomis. Tam 
reikalui naudojame visus būdus

munistais jis nebendradarbiavo, nes buvo rusų komunis
tų partijos narys nuo 1945 metų- Zimanas tai žinojo, bet 
paprasti lietuviai komunistai net nežinojo, kad Griške- ir priemones, tarp kurių didelės 
vičius buvo įr tebęra rusų kompartijos narys. Okupantas reikšmės turi naujų narių įra- 
negali pakęsti teisybės. Prieš du metų Naujienose buVo VAJAL Per kelis metu?
parašyta, kad lusai paskyrė Griškevičių lietuvių komu- Tam Vajui mes buvome
nistų partijos sekretoriaus pareigoms. ■ Atsakingas pa- suteikę kilnu pavadinimą, tuo

turėjome “Naujosios Aušros"

gimimo laikraščio sukaktį, o

tiesa, kėjimą ir garantuoja ąpdraudos 
gavimą nelaimei atsitikus.'

Susivienijimas narių reikalus

siuntė Jokubkai patikslinimą. Jis rašo 
C C

ą,ir 
ųrie gal-

;ri1 , - ,T\ .. • , ., . - jarchus, kurie savo jėgas'ir gy-
Skaitant tuos Naujinu nedalrtoriaus puolimus atįdavė lietuvių tautai, 

prie Genrika Zimaną darėsi vaizdas, kad Zimanas Aušrininkai Dr. J. Basanavičius 
yra Lietuvos valdovas, jo žodis lemiamas, vigtfosejjr Dr. j. šliupas, tapdami SLA 
kiaušiniuose, netgi Lietuvos kpm«nirtų-partijos cent Garbės Nariais, tuo pačiu įpa- 

5 ro komiteto pirmuoju sekretoriumi iškėlė-Petrą Gris mus hetovy^i ir 

kevičių, ir ne kas kita^, o jis. Dabai l^jŲienij redak-^|)ams Tojaus siekius turėjome 
torius jau užgiedojo kitaip. Rugpiūčip 31 d. laidoje- vygdydami virš minėtą Vają 

~ ’ tokių tikslų laikysimės ir atei
tyje^ ’ . ' J
. Vėliau turėjome keletą kitų 
Vajų, jų tarpe Susivienijimo 
90-ties metų gyvavimo Sukak
tuvinį, na, o dabar turime Spe
cialų Vajų su 45% luolaida...

Visų mūsų darbų pasisekimas 
priklausė ir dabar priklauso nuo 
organizacijos narią kuopų, jų

gimimo laikraščio sukaktį, oj jų pasiaukojimus ir daugių ^įma^hs svyravmuš tų, kurie gal- 
. kartu pagerbti anų laikų patri- sidėti .oraąnizacijųs realams. IV0J-^ ai- pasilikti

w.Ueh.AU-M;—„ i Taigi, manau, kad kie^nenastiifi l r " \ ? . /
sų turime parodyti daugiau dar- Į Todėl kalbant apie organiza- 
bo, ypač -Vajaus veikloje. Darjdijos stiprinimą, mes siekiame 
kartą, nuoširdžiai = kviečra-SLAI^e ^ ®aujij -i^rių ^auti,<brt ir 

[ turimus išlaikyti... Tai uždayi- 
^nys’mnsų visų o ypač kuopų .ir 
jų Valdybų. ~ 7 ,

P * . " > . - • y. . A ’ -S

4 'f ’’

i
" kuopas padėti daugiau pastan
gų narių skaičiui padidinti. Mū 
sų bendra talka, šiuo • Vajaus

savo laikraštyje jau rašo, kad P. Griškevičių jau rin
ko ne lietuviai komunistai, bet Maskva jiems jį pa
rinko. Na, žmogau, ir suprask. Vieną kartą rašo, 
kad Genrika Zimanas, kitą, kad Maskvą”. (Vilnis, 
1977 m. rugs. 7 d-, 2 psl.).
Jokių prieštaravimų čia nėra. Naujinos rąšė, kad 

Zimanas patarė rusų komunistų partijai pirmuoju Lietu
vos komunistų partijos sekretorium paskirti Petrą Griš
kevičių. Maskva paklausė Zimano. Naujienos niekad ne
rašė, kad partijos'centro komitetas būtų jį -‘iškėlęs’- sek
retoriaus pareigoms. “Iškėlimas” yra tuščias komunis
tinis terminas, laisvajame pasaulyje neturįs jokios pras
mės. Sovietų Sąjungoje pavergtų tąųtų komunistų par-

jaus laimėjimus.:
Narių išlaikyiųas .

.. Spaudos aš ne karta mį- 
nėjau, jog organizacijai svarbu 
ne tik gauti naujas jėgas, bet 
nemažiau turime rūpintis esa
mus narius išlaikyti savo tarpe. 
Jų netenkame.ne vien natūraliai 
(nariui mirus), bet ir kitu ke
liu. Turiu mintyje pasitraukimą

parinko ir patvirtino. Kai Lietuvos komunistai patyrė

lyko. Bet Zimano “iškeltąjį” jie prarijo, prižadėjo ištiki- 
mybę ir šiandien atyrižiai jo klauso. 0 Griškevičius Įdąu-

......... ’""i ‘A". - - ■ 1 Ja-.- . 1

JANLXA MONKUTĖ MARKS

AZIJOS PIETRYČIUOSE
Komercinis h’ong-Kongas, Tropikinis Tojus 

Kontrastų šalis Indija. Žodiniai eskizai.
(Tęsinys)

Mūsų lėktuvas palieka Bombėjų antrą vai. nak
ties. Sėdime pas indus draugus jų ko—operatyviniam 
bute. Niekur nebesinori išeiti.

Sudiev Indija, kurioj jaučiams svetima kartu ir 
artima, žvalgiausi prosenelių įmintų pėdų. Pro Delhi 
ir Agrą šiaurėj teka Jainuna upė. Ar nepanašiai skam
ba, kaip mūsų Nemuno upė? Čia kaip kadaise mūsų 
proseneliai, degina mirusius. Ugnis šventa. Tradicinės 
gėlės — geltoni gvazdikai, kuriuos pina į vainikus. 
Vainikai užkabinami svečiui ant kaklo juos sutin
kant ar išlydint. Vainikais dabinamos vestuvės ir šei
mos šventės. Ir lietuvių dainose minimi gvezdikėliai 
ir vainikėliai. Vainikais puošiamos jaunamartės, vai
nikuojami karaliai, vainikai plukdomi Jamuna upe. 
Ir rūgusį pieną suradau Jaipurc, ir sūrį ten spaudžia 
panašų į lietuvišką. Ten, taip pat. atydžial stebėjau 
kaimiečius. Jaučiau giminingumą jų veido bruožuose. 
Kad taip antropologus, archeologus, tautosakininkus 
ir kalbininkus pasikvietus į pagalbą, gal, palei bendra 
vardę upę prosenelių įspaustas pėdas surasčiau.

Si. ’ ’ame Londone aplankyti sūnaus Petro, ku
ris čia sfu noja tarptautinio biznio administraciją. 
Jis pa lenkintas «avo universitetu, gyvena anglų šeimoj 
Giriasi, kad alud. s jaukios ir alus geras. Siūlosi į Lon
dono vadovus.

..ALGIRDAS GUSTAITIS ' A

Ką Egiptas pasiekė per 2.000 metų?

m s r - muji ■ ——■——
į Sakau, yyipį dabar einam drauge! Jis negali. Sa- sų okupuota, ir tenai pamatysite tūkstančius mergai- 

kau. jokio ųegaiėjhnp nėra, vilkis švarką ir einam. čių labai panašią į juę.,

ir įspūdžiai po kelionės Egipte
Palieku Ispaniją

čių labai panašių į jus.
_ „ r _ —Ar tikrai? ,

Vo sąrašą. Barcelona turį puikų aerodromą, be vargo — Tikriausiai, 
sutvarkiau po.

Rainiai vi
- mėlynuoja jūra, jokių laivų nematyti; kiti pasakoja,

Viduržemio jūros. Apačioje ryškiai
— Tai sakote aš kaip lietuvaitė?

Mergaitė maloniai šypsojosi. Apvilk tautiniais rū 
bais, bus gėlytė panelytė, tikra dainuvė. Jos visa išvaiz

Pagal kelionių atstovo tvarkaraštį, iš Madrido tu- esą Viduržemio jūroje laivai prie laivų, todėl kartais da, galvos sudėjimas, ūgis, figūra, net judesiai Betu
rėjau skristi į Atėnus ir tenai pakeitus lėktuvą į.Caira amerikiečių laivai atsimuša į rusų laivus, ar priešin- viski!
Madride paimu taxi išaiškinęs, 4c a d ne vežtų | aerodro^ gai. Dėl to tiršlumo, esą pasakos, štai kas yra.

Trumpai Graikijoje
' Praskrendam Italijos''pakraščius.

Antai, ir Graikiją^ Prie Atėnų gausų laivų.
Graikai prašo palikti pąsą, bilietus, po pusvalan

džio grąžins. Sakau, palauksiu, nežinau, ką jis gali
Nusitempiu lagaminą. O fenai: girdi visai ne, tu-|Pawlaryti P** pusvalandį. Kur dingčiau be dokumen

tą Jisai, 0ndi, tikrai atiduos. Sakau, bps dar tikriau,

iną. Gerai, gerai, kaip gi, suprato. Bet nuvežęs palei-, 
rl/i nnvnmiaiifnJuiaii uiicJni i noHiiiv-nn • ’do požeminiame autobusų sustojime. Vos pakliuvau į 
važiuojantį iiak “oro uosto“. Jisai važinėja stabtelda
mas, rinkdamas laukiančius.

Paaiškina, skrendant į Atėnus reikia eiti žemyn,’' 
į tarpvalstybinį skyrių.

riu eiti į viršų, nes pinna reikės skristi į Barcelona.
Einu į viršų. Jie vėl dėsto, kad tikrai reikia- eiti kai matysiu, ką sy jąię darys* juk neneš į lauką; ar ne? 

žemyn, ir turiu skubėti, nes lėktuvas j Atėnus netruJ Tada atsisėdau, kaip lik prieš indusų šeimą: vy
kus pakils, o man dar reikės tarptaplinius formalu-,ras, žmona su kūdikiu ant rankų, du senyvi asmenys 
mus sutvarkyti. j ir septyni vaikaiI šeinis iš vienuolikos! Kiek jiems

Nueinu žemyn, o lenai aiškina* kąd būtinai reikia’ kainuoja vieni pietfls ir nakvynė viešbutyje? O šeimos 
eiti į viršų, nes mano skridimas vietinis, tik iš Barce- galva atrodo visai prastai, bet namuose turbūt miega 
lonos pasidarys tarptautinis.

žemyn, ir turiu skubėti, nes lėktuvas į Atėnus netru-i
I W • 1 - 1 • a a " a**

O aš taip slogos kankinama ir'pavargus. kad tik 
noris į lovą — pails.ėU. Po poros dienų praleisiu jau-- 
k i ame “Inn on the Parle’’ viešbuty, včl grįžtam atgal 
į Chicagą. « l

įspūdžių begalybės, nelengva į kasdienybę sug-

ra atrodo visai prastai, bet namuose turbūt miega 
1 ant rubinų.

Kieme susodina į autobusą. Nuveža prie lėktuvo. 
Netrukus skrendame -link Cairp. Graikės pavaišina 
saldainiais, duoda užkąsti. Vįčna graikė palsrnauto- 
ja visai blondihė; labai graži ir tiek lietuviškos išvaiz
dos, kad atsisveikinant pasakian:
' — jūs esate lietuvaitė, gwiikiikai kalbant.

Kaip tai?
— Nuvykite į Lietuvą, kuri dabar yra, gaila, bet ru-

Keistoje Egipto žemėje s U
' Apačioje Egiptas. Smėlis, smėlis.

Gaila, debesuota, tai nematyti saulėleidžio spal
vų, o gal būtų nuostabu. Atrodo tyku, nei jokio gyvo 
daikto nematyti. Balzganas smėlis,' gauburai, smėlis, 
smrėlis. _ . -

Staiga tolyje pamatau piramides. Tiek skaityta, 
liek matyta knygose, filmuose, 
kojomis! Tuoj už jų gražiai žaljuojaųljeji laukai, ka- 
nalai. namai, fiestai, vėl kanąlių. Cairą

“Oro uostas” (aerodromas) didelis, gerai išceine^- 
tuotaš. Aplinkui pilna įvairių kompanijų keleivinių 
lėktuvų. Prfriedamė didelį pastatą. Matyt sįovUjiuo- 
jantieji kareiviai su šautuvais durtuvais.

Kaip buvQ pažadėta, ąude pasitinka egiplįebįų 
kelionių įstaigos atstovai. MęJęnus^
rai kalba angliškai. 4r turiu užsienio pasą? Paduodu. 
Labai dėkoja, kad atvykau į Egiptą.

i — O kur viza?
— Kokiai vfža?

— Egiptiečių viza. Jums reikją tųrėji vjąą vykstant 
j Egiptą. £
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DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
64*9 $O. Pateški Rd. (Crowford 

M^ caJ Ruil^L. Tirt. LU 5-6444 irtais

Jei sKamtairti 374-6004

DIL C K. ĘOBĘLIS 
IHKjTŲ .^.ąLĄpUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
T«l»f. M54.533 

Fox Mtffecal Center 
MV bUA>Mir sTREtT 

RJvie 54, EL^JN, IL^.Ir(OI$

DR. PAUL V. DARGIb 
uXjį>YTuJAS IR CHIRURGAS 

Weucnesrer Community klinikos 
Medicinoj direktorius

1938 S. Hanhetm Rd., Wesicnester, IL
v 3—d oarbo dienomis ii

jas antrą še^tacLenį 8—3 vat
lei.: arba SoZ-Z/Zd

save

TABOR FARM W
parodome žodžiais,; atrodo tikslas — kurstyti mili- 
k'tus. | tarmes ir antikomunistines nuo

taikas. • , •

Pažaifriio vienuolynas

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Richard M. Nixon •
v | Maskvos gi realus tikslas toks

Už jūsų ir mūsų laisvę” I— trukdyti Amerikai spręsti sa 
Aleksandras Hercenąą y0 socialines problem-’s: ėi® — 

leukąms 1831 m. rojus, pavojus ir gristnė —r ten, 
tai.yrj, /musu mite. Realus var- 
royąs nepastebimas, kovojama 
su mitinių. '

Ibtlpris. Chircijiljs smarkia; 
pijgkė tą mistini priešą, pasako
je nęrą nei britų jpaperijes, ųei 
reicho- Anglijos žvąlgyba pasi- 
ippkė ir jau gyvą VVilsoną, d^r 
jąm būnant valstybės galva, 
laikė'— įtartinų ir sekiojąmų 
uszpenų ssrąse. Tarp lietuviu 
nejpažąį ąptrp pasaulinio kąro 
liudytojų, bet įpė vienam dar 
neatėjo j galvą m’ntis, kad tik
ro karo nebuvo, o buvo tik tų 
kvailių šaudymas (ir rusų, ir 
vokiečių tarpe), kurie negali sa
varankiškai mąstyti ir elgtis, 
bet tik su,fiureriu. Tautos, ku
rios į vadovus išrenka išdavi
ais, kurie iškeičia tiesą Į malo
nų mitą ir veiksnių meilikavi
mą, o paskui brangiai, ląbąi bran 
giai už tai moka.

Kroatų lėktuvo pagrobimo iš
vakarėse Tabor Farmo lietuviai 
nagrinėjo emigracijos problemą, 
kaip sąmomngą totalitarizmo 
politiką. J. Kazlas savo paskai
toje apie vokiečių emigraciją iš 
Tarybų Sąjungos nubrėžė to
kius išvadas: I) emigraciją vyks 
ta tik į Vakarų Vokieti  jąą, 2) eini 
grantų skaičius ir laikas jų iš
vykimo svyruoja kartu su vi
daus Vakarų Vokietijos politi
niais įvykiais, 3) glemžimas na
cionalinių Tarybų Sąjungos vi
duje aspiracijų tarytum siekia- 
emigravimo jų šalyse-paskatin7 
ti nacionalistinių'" nuotaikų, tai 
yra, emigracija tarnauja ideolo
ginei diversijai, plius ruošia pa
lankią dirvą tiesioginiam špio
nažui ir diversijai: kanclerio 
Brando pašąlinimąs, Šveicarijos 
XAT0 dalinių generalinio šta
bo viršininko špionažas Tarybų 
Sąjungai 'etc. 7 f. U 

»• Galimą spėti, kad Pietų Ko
rėjos lobby AVašingtone ir US 
senatorių papirkimas buvo su
tanotas Maskvoje, nes Alseikų 
elgesys ir motyvai, tai yra, 
“prezidentu” Parku Co., “die
vų” numatomi. Tas “dievas” 
nuo. 19 anjžiąus sėdi Maskvos 
soste. Sakysim, 41 m. sukilimas 
Lietuvoje. Jei 40 m. Lietuvą be 
vienintelio šūvio “laisvai” pert
varkė savo net socialinę sistemą

'Garbink, mano siela, Viešpatį, ir nepamiršk visy jo geradarysčių.
Jis atleidžia visa tavo nusidėjimu ir gydo visas tevo ligas".

Psalmė 103:2. 3.
Gal pranašu Dovydas pritaikė sau šituos žodžius ir gal manė apie gy

dymą savo kūno ir apie kitus žemiškus palaiminimus. Tačiau šita Psalmė
yra parašyta dvasiškojo Izraelio pamokymui. Dvasiški Dievo Izraelitai ži
no, kad jų nuodėmės yra atleistos ir kad jie yra suderinti su Dievu ir kad 
todėl, sulig jo pažadais, visi dalykai veikia išvien jų labui dėlto, kad jie 
myli Dievą ir yra jo pasaukti ir išrinkti. Jie visur ir visada randa prie
žastį ir turi savo širdyje norą pritaikyti sau ir dažnai kartoti šituos dėkin
gumo ir gyrimo žodžius.

Visi žin<r, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite ne
mokamai Rašykite:

F. ZAV1ST, 37.15 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

fyprttys Kubiliui
Kam Neonas skiria 

gausmo rHnu> žoĄįiu^? Pir
miausia — A merikos liberalams, 
ies jie daugiau prisidėjo prie 
naskoliškos tai w>s įdiegimo 
\merikoie. *

Rektoriau, aš žadėjau juoktis 
askutinis. Pz^ilė^iu-..
Mano pirmas susitikimas šu 

saujos rušies libyalu -buvo 1963 
aetais, kąi Vilniaus Univęrsįte- 
-o rektorius posėdyje man paą- 
<elbė, kad,aš iš universiteto par 
šalinamas. Rektorius Kubilius su 
širdingu liberališku šypsniu 
tiškino, kad mano pažiūros esan 
'ios kinietiškos tarytum aš bū
čiau norėjęs pravesti “kultūrinę 
•evoiiucij” tarp tarybinės biu 
•okratijos;. kiti ten pat kal
tino mane revizlonizmu, nes 
Marksą ir Leniną vertinau pa
rai savo protą.

Matematikos proto rektoriui, 
leatrodė prieštaringu kaltinti sa 
/o studentą dviem nesuderina
mais dalykais: dogmatizmu ir re 
vizionizmų. Jis vertino mano 
ikademinius gabumus, net ža

vėjosi jais, bet man pasakė, 
kad kol ąš laikysiuosi klaidingų 
tažiūrų, aš negalėsiu būti stu- 
ientu.

Čia ir pasireiškė visa liberalo 
ismė: žinoti ir net žavėtis vie
lų, bet daryti su intelektuali- 
le aistra ir nepamirštama J‘gra- 
ūja’k su meilės įniršiu ir užsi- 
niršimu visai ką kita.

Išsiskir.stant po “Tabor FSr- 
nos 1976 m. suvažiavimo, mes 
ą pačią dieną skaitėme apie 
croatų pagrobimą lėktuvo... Lai 
vraščiai paskelbė irpątų atsišau 
;imą. Toks buvo pagrobimo tiks 
as._ Savą- turiniu, minėtas atsiw 
šaukšnas , mažai kuo- skiriasi 
įuo lietuvių emigracijos politi- 
lės veiklos retorikos ir tikslų:.

1) Smerkiamas stalinizmas ir 
nacizmas;

2) Peikiama JAV politika, ne- 
iiimanti neatidėliotinų veiksmų, 
‘vaduojant” Kroatiją nuo “Tito 
režimo”.

Šitie pateisinami negalavimai 
taip mistifikuojami, kad realios 
'situacijos vertinimas dingsta 
tvaikos feriše, kurio vienintelis

savo

r tam reikėjo tik dviejų savąį zistenciniamsmt” Lietuvos Sąju 
čių, tai jau 41 m. — karo išvą-. dyje (nekalbant apie individuą 
karė^, kąj, “^įutininkų genera-1 linį, valstiečių bųntą) buvo ir 
,inis ' i Bastomos’’--griūnu išskirti KGB tisklus:
.‘.t.V!lS**ffk0S ‘ Vitoi* ‘Vy D Palengvinti ir atrišti sau 

rankas smurtui;
2) Apvalyti Lietuvą nuo “sve 

■Gino” intelektualinio potencia- 
ilo;

Pnįgą —

-

?2

Fruit-Filled Fantasies

PER.KRAUSTYMA1

ORTH0PEDAS-PR0TEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban
dažai. Speciali pagalba kojoms, 
(arch Supports; ir t t.

Dlt V tT? TAURAS
GYDYTOJAS Ii?. CHIRURGAS 

, Bendra .praktika, spec; digos.
f f-^53^2652.W£ST $9tb STREET :

Tel. PR S-|?2ą
OFISO VAL.: pirm., antrad., treciąd. 
ir. penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie 
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku

&LEONAS SĘĮBUTIS 
inkstų, pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA
26o6 WEST 63rd STREET' 
VaL anirad. 1—4 popiet,

2618 W. 71 St. Tel. 737-5149
JTikrina akis Pritaiko akinius ir 

*'contact lenses'”
Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

—e——Kjg ‘Jlflll liSTTrgK*'^

Rašytojui pedagogui

Ofiso telėf.: 776-2880: .
v Rezidenajos tęlėf.: 448-5545

• SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

SS4

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

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

Apdraustas perkrausimas 
is {vairiv atstumį.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 37«996

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

5307 So. LITU AM 1C A AVENUE. Phone: VArds 7-3401

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
OireKtoriij

' Assoeiacijos

PETRAS BIELIŪNAS
Ų48 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

Enjoy the fruits of summer** labor — with a delectable sour 
cream dressing. Simple to make and delicious to serve, it’s a 
fantastic accompaniment to a plotter of fresh fruit — grapes,

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Vijos programos ii WOPA, 

1490 kil. A M, 

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir-
GEORGE F. RUD AUNAS

3319 So. L1TUAN1CA AVĖ. TeL: Y Arda 7-1138-1139ir sekmadieniais nuo 8;3O Iki 9:30 
vai. ryto.

Vedėja Aldona. Daukus

Talaf.: HEmIock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVĘ* 
CHICAGO, ILL. 60629

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

_ Rti.: GI 8-0873

DR. W. E1SI1N-EISINĄS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-000).

—,----------------------------------- *
TEL. — BE 3-M93

dr. a. b. Glaveckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3fC7 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAį
J OPTOMETRISTAS

2850 West 63rd Stv Chicago. III. 6062$ 
Tel»f.; PRospect 6-5084 

————i
' Gėlė$ visoms progoms

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
“ 2443 WEST 63rd STREET 

Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
. Tel. 499-1318

Leidimai ■— Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-3063

^Developed by home economists for Morton Salt Companyt 
the dressing’s quick, pick-me-up flavor cbmes frorti a combina
tion of brown sugar and Mortor^Nature% SeasouAeasonint 
blend. *

Other salad tips? To please the eye as well as the taste buda. 
vary color, shapes and sizes of different fruits (or vegetables) 
on the serving platter. - ’ ' * ‘

To prevent cut fruit from discoloring, dip dices or wedges 
of applet, peaches, nectarines, pears and some plums in lemon 
juice*

- t Sour Cream Dressing for Fresh Fruits
1 (8-ounce) carton sour ’ 

cream
K cup firmly packed

brown sbgfcr
Combine all ingredients In smalt bowl; mix wdL Eton In 

Oie refrigerator Jdakas about 2Ji cup.

įį teaspoon Morton * 
Nature's Seasons 
seasoning blend

Rumunijos ' kunigas Wumi- 
brand po 14 metų kalėjimo taip! 
liudijo Amerikos kongresui:! 3) Sudaryti palankią dirvą sa- 
Komunistams atėjus į valdžią, j vo agentūriniam darbui užsieny 
ortodoksų kunigai Rioshėanu, 
Patrashcoiu ir kiti pasirodė ap
rengti j saugumiečių uniformas. 
Jie areštuodavo savo parapije- 
čius, mušė juos. Vienas iš jų 
Iriausia savo buvusi kunigą: — 
Ar tai įmanoma? Toks košma
ras. Jūs buvote mano kunigas,-

je.
Atrodo, pernelyg iš KGB ti

kimės. Vis dėl to ne. Jau romė
nai sakydavo, kad žmonių prie
šams Jupiteris atima protą. Ta
da visi keliai vesdavo j Romą. 
Bet nemokėjo žmonės protingai 
panauduoti sau šią ’’Jupiterio” 

ąš bučiuodavau Jūsų ranką, prt-' jėgą, todėl ir prasidėjo žmonių 
imdavau nuo Jūsų sekramentus? Į nelaimės, nuo Adomo ir Ievas...

— Durnius — tu, lengvati-Į V. S-
kiau! Komunistų partija siuntė j --------------
mus'į bažnyčią. į Seniau buvo madoje frakų

Taipogi pokarinėje emigraci- stiliaus švarkai, švarkus be uo- 
joje (ir aš tame tarpe) ir “re-'degų pradėjo gaminti 1886 m.

ANTANUI GIEDRAIČIUI - GIEDRIUI 
mirus,

jo dukrelę, Balfo 5-to skyriaus valdybos 
sekretorę Grožvydą ir kitus gimines 

nuoširdžiai užjaučiame ir. kartu liūdime
'■>. . Balfo 5to skyriaus valdybą ir nariai

- - . ■. .

Jautis mielam tėveliui

Balfo Chicagos Apskrities Valdybos narei 
.GROŽVYpĄI ir kitiems šeimos nariams 

nuoširdžia užuojautą reiškia

Balfo Chicagos Apskrities 
ir Skyrių Valdybos

In today’s “do-it-yourself” world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, is turning increasingly to 
•‘turnings’*—or architectural spindles as they’re known in the 
trade—to provide innovative and imaginative touches' in the 
home.

Architectural spindles—yes, 
they're the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky's 
the limit when it comes to 
the decorative uses to which 
they're now being put.

Architects, interior designers 
and "do-it-yourselfers” find 
the spindles a versatile, sty^sh 
and inexpensive way to add 
character to a home or office, 
Indoors or out.

Spindim are being used as 
candle holders or lamp bases, 
as room dividers, screens and

Sawn in ball, they are being 
mounted on walls and doors 
as decorative elements, used 
as plant holders or as grille 
elements.

K. A. Nord Co^ Everett, 
Wash-, the world's largest 
manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator items in nine different 
styles, three different thick
nesses and in heights from Tfc 
inches to eight feet.

The spindles are made of 
selected western woods, turned 
on hopper-fed lathes, sanded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in clear, protective 
plastic. A brochure on spindle

Laidotuvių Direktoriai

4605-07 So- HERMITAGE AVENUE
Teu: YArdr 7-1741 - 1742 -

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
’ Telefonas: LĄfayętte 3-0440

MODERNIŠKOJ ĄIR-CO^DITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So, 50th Ąve., Cicero
Telef.: TOwnhali 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ2

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Bilk, DI. 974-4411

P. J. RIDIKAS
jgjčį- —. - ”*■ 9 gr

M54 So. HALSTED STREET Phone: TArdi M»ll
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ATSIMINIMU SKIRSNELIS'
į Tose galerijose pamatysi ir 
Anglijos karalių Jurgį, ir libe
ralų vadą — seną “liūtų” — Loi 
dą žoržą, be abejojimo ten bu
vo daug kartų piešiamas Mak- 

‘'donakias ir bekelnis Gandi, jo 
Londonan, atsilankymo proga. 
Tik vieną tikresnį elgetą teko 
man matyti C.lasgovo gatvėse. 
Tai buvo invalidas, kuriam gal 
dėl šeimyniškų priežasčių neuž
teko pensijos ir jis sėdėjo šaly- 

, gatvio krašte pasidėjęs kepurę 
j šalia jo išpieštų raidžių:

“1914 — 1918 metai buvo ka 
ro rhetai, 1922 metai yra kovos

i dėl būvio metai”...

Kazimieras Skaitytojas
Anglijoje elgetų nėra. Elge- 

t '.uti draudžiama. Žmogus gali 
užsiimti tik kokiu nors verslu. 
Tokiu būdu, ten dažnai matytu 
neturtingą žmogų pardavinėjan 
tį degtukus, kurpėms raiščius, 
bet jis nevadinamas elgeta. Kai 
j s pabeldžia į duris ir kas nors 
atidaro, tai su juo elgiamasi ne 
kaip su elgeta, bet kaip su “pirk 
liu”: arba iš jo perka ką nors, 
arba ne.

Tokių pačių verslininkų yra 
ir muzikų, ir dailininkų. Dau
giausia italai, vežiojasi sukamą, 
dėžę, kuri griežia įvairius daly-; 
kus ir klausovai išmeta pro lan| Iš mažens atsimenu vieną ši- 
gus į popierį suvyniotą pinigą, tokį “nglišką” elgetą, kuris atei 
arba, jeigu nenori, neišmata. davo pas mus į namus. Tai buvo 
Taip pat kame nors prie tilto Kazimieras skaitytojas. Tiesa, 
sėdi, padėjęs ant žemės atvers
tą kepurę, dailininkas, kurio pie 
žiniai įvairiais spalvotais pieš
tukais puošia didžiausią šmotą 
lygaus šalygatvio. Piešiniai dau 
giausia dienos temomis — įvai
rūs ministerial ir kiti žymūs 
žmonės, apie kuriuos šiandien 
rašo laikraščiai, vaizdeliai, žmo 
nės pasižiūri dažnai ir labai gra 
žiu dalykų ir įmeta į kepurę dai 
liniukui pinigą. Pats dailininkas 
dažnai būna užsiėmęs tolimesne 
savo kūryba — piešia kitus pa- '• skaitymas žmonėms patikdavo, 
veikslus. I ir mano mama sakydavo, kad

tai skamba kaip ir apaštališkai: 
Jonas Auksaburnis, Tamošius 
nevierninkas, ir taip toliau, bet 
ir jis iš kai kurio atžvilgio bu
vo apaštalas. Jis vaikščiojo per 
žmoses, skaitydamas knygas. 
Visuomet jis nešiojosi prie šono 
tarbą, kurioje būdavo sudėtos 
jo skaitomos knygos. Kazimie
ras truputį šlubavo. Skaitydavo 
j is garsiai, aiškiai, kad ir nevi- 
sur gerai sustodamas prie taš
kų ir kitų skaitymo ženklų. Bet

Amerikos GotikaGrant Wood

jis skaito, “kaip žirnius beria”.
Būdavo, ateis Kazimieras, nu

siims senovišką kepurę, panašią 
į vokišką medžiotojų kepurę, at 
sisės, išsiims knygą iš tarbos ir 
pradeda skaityti. Klausytojai 
susėda ir seka kiekvieną jo skai 
tomą žodį. Skaitydavo Kazimie
ras iki to laiko, kol tas patikdavo Į Hum.Tautietis iš šiaurės vaka- 
klausytojams arba kol jo pagai- rų apylinkės užsisakė Naujienas 
lėdavo geraširdė šeimininkė:

— Dėkui, Kazimierai, pakaks, '<jės prašė neminėti. Dėkui; Pla-

— Antanas Raila-iš šiaurinės 
Chicagos po trumpos pertraukos 
vėl tapo Naujienų prenumerato-

vieneriems metams, bet pavar-

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SPECIALUS VAJUS

jums duos užpildyti ir pasira
šyti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

. , t -,?į
• Įsirašyti į SLA yra dabar 

geriausias laikas, nes Specia
lusis vajus tęsis tik 6 mėnesius 
ir specialūs pasiūlymai nebus 
pakartoti, todėl jais pasinaudo
kite dabar. ■ ’“F”'

• Šio vajaus sąlygomis gali
ma apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
$2,000 arba $1,000.

’Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus.

8 Sveikatos patikrinti nerei
kia.

• šio vajaus metu apsidraudę 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metų mokesčių ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių 19-kos 
metų mokėjimų. ■>

• Po trijų metų garantuoja
ma paliudymų piniginė vertė 
(Cash Surrender Value) ir ap
mokėta apdrauda (Paid up va
lue) .

• šia apdrauda turi teisę pa- 
.sinaudoti SLA. nariai, jų šei
mos, taip pat ir jų prieteliai — 
lietuvių draugai.

• Norint apsidrausti, reikia 
kreiptis į bet kurios kuopos Fi
nansų sekretorių arba organi
zatorių telefonu ar laišku. Jis

nebesivargink-.;
Ir duoda jam sriubos lėkštę 

arba ką nors Į tarbą.
Kazimiero skaitymo repertua 

ras buvo paprastas, šventųjų 
gyvenimo knyga,- Kantriosios 
Elenos istorija, Mikaldos pra
našavimai. Turėdavo dėl viso ko 
maldaknygę. Kaip ir kiekvienas 
menininkas, taip ir vargšas Ka
zimieras turėjo taikintis prie 
žmonių skonio: jeigu kam. ne-, 
pakakdavo šventųjų, gyvenimo 
aprašymų, tiems jis tiesiai-mali 
daknygę skaitė. .Bet skaitė taip,

• Mums reikia didesnės gyvy-j kad skaitymo pamėgimo sėkla 
bės apdraudos, kadangi viskas’ .......
brangsta.’ i

• Apdrauda pradės galioti
nuo sekančio mėnesio pirmo? 
šios dienos, kai SLA .Centras 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba metinius mokes
čius r

• Jei Finansų sekretoriaus ar
ba organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų artinoje aplin
koje SLA kuopos nėra, prašo
ma 'kreiptis į SLA sekretorę

MRs. G. MEILIŪNAS
307 W. 30 Street

New York, N. Y. 10001

tinimo vajaus proga Naujienos 
yra siunčiamos susiažinimui dvi 
savaitės nemokamai pagal gau
tus pageidavimus arba skaityto
jų' atsiųstus galimų prenumera- 

s | torių adresus.
— Vincas Bačinskas buvo iš

dykęs į Albertos provinciją. Šio 
mėnesio pradžioje jis grįžo . Į 
Thunder Bay, Ont

; . i • > i ■■ : <•: • •• ■:

r—! Jonas Valauskas, St. Peter
sburg, • Fla., Amerikos Lietuvių 
Tarybos, Balfo ir kitu organiza
cijų vakėjasų' pratęsdamas pre
numeratą; kartu su gerais linkė
jimais (atsiuntę ^9 auką. Dėkui.

— Aldbna lif/ir t*f£iids šinia- 
naviehus, Lanham, MD, prenu
meratos; pratęsimo proga ’at
siuntė penkinę. Naujienų para
mai.; J. (Suvis iš ’Catham. N. 
J. atsiuntė $4, V. Simonaitis iŠ 
Toronto, užsakydamas lietuviš
kų knygų, vieno dolerio likutį 
paskyrė ' Naujienoms paremti.- 
Dėkui visiems. Viri skaitytojai 
prašomi remti Naujienas ir jas 
platinti.

— Worcesterio lituanistinė 
mokykla pradės mokslo metus 
nigsėjo 24 d. 9 vai. ryto Aušros. 
Vartų parapijos patalpose. Prie 
mokyklos. veiks ,vaikų darželis.

— Vilniaus Krašto Lietuviu. 
S-gos Kanadoje valdybon šuva-

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint ta sukaktį, gerbiant pirmojo 

AmeniM lietuvių dienraščio steigėjus bei betavlikoe ■pandos piram 
mūs Ir atliekant būtinas pareigas aiuftnam lietuvybės Įšilti nyru f^el 
Mimu Naujienų platinimo vajus.

NAUJIKUOS tvirtai stovi Ir kovoja u! Ltetoma ir pavergta? Hrtvrta tetgry 
Bedamo ir nesidėdaMoa i sandėrius r okupantais ar Jx Ixxlte

NAUJIENOS palaiko visu lietuviu deaokratines grupes, ft bendras Institb 
cijas Ir remia tisu lietuviu bendruosius darbus bei tikai na.

NAUJIENOS atstnvąola tylte'a Hetnylp dangums Mals numetimo i^tn. 
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie- 

. nas vrs mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.
Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu progs 

skelbdama platinimo vijų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašlo, bet Ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos Ir jos žmonių gerovei, lekiant visuotino Ue 
tuviškų reikalu renessaaa.
KAINUOJA: Chicago]* Ir Ksn»<Jo|» nwtams — $30.00, puwl irw»v__31CA8,

h-lmt mėn. —> $850, vienam mšn. $3.00. Kitose JAV vietos, metams 
— $26.00, pusei moty — $14A0, vienam mėn. — 82J0. Užsieniue. 
*» —4JLW metama, luslpažlnlmul siunčiama saraHy Mmmkawl.

Prašoma naudoti žemiau esančiu atkarpą.

pasiljikdavo -Įųpse namupse;;<To- 
dėl Kazimieras skaitytojas;’bu
vo menininkas. .Jį: visi žinojo 
trumpai Kazimieru vadindami,’ 
dažnai kalboje kam nors užsi
mindavo, jog, apie tą- ir tą Ka
zimieras .skaitė-.. Žmogus tikrai 
nebuvo elgeta, bet dirbo dėkin
gą darbą ir buvo savaip gerbia
mas.. Išleisdami žmonės .vieną 
kartą užprašydavo jį kitam kar 
tut Susitikę žmonės klausdavo 
kuomet pas juos buvo ar bus 
Kazimieras.

Vargšas luošas žmogus, ne
norėdamas. dovanai gyventi, nė 
prašė išmaldos, nors taip su
prato žmonės duodami jam pa
šalpą. Kazimiero galvoje tikriau 
šiai buvo mintis apie jo daromo 
darbo vertę ir jis poterių būg- 
nijimą buvo pakeitęs naudingu 
darbu, paliekančiu vaisius. Jei
gu jau mano tėvukai, tokie ne
rangūs kultūros reikalams, ge
rai atsiliepdavo apie Kazimiedo 
skaitymą, tai jau aišku, kad 
jis pataikydavo į žmonių širdis. 
Ir manęs ilgainiui prašydavo tė
tušis, kai pradėjau lankyti mo
kyklą ir turėti reikalą su kny
gomis:

— Paskaityk ką nors — tik 
gerai: taip, kaip Kazimieras 
skaito!..

Ir niekad tėvas nenorėdavo Į tas, kaip elgeta, kuris ir prie 
tikėti tuo, kad kartais aš nega-, savo kapo atėjo su tarba, kurio- 
liu nieko jam paskaityti todėl,. buvo knygos,-kurias jis buvo 
kad neturėdavau skaitymui kny j pasiruošęs bet kam skaityti... 
gos. Jis matydavo kad ir uždą-1 Arėjas Vitkauskas
vinyną ir sakydavo: ' k Kaunas, 1931. XII.30

žiaviiuas išrinko bei perrinko J. 
Dilį, J. Cicėną, B. Spalį, V. Skre- 
butėną, 1. ša j a ūką ir S. Varanką.

— Dalia Garūnaitė išrinkta 
Marijos aukšt. mokyklos moki
nių tarybon parlamentare. Mo
kyklos Motinų klubo organizuo
jamas metinis saldumynų išpar
davimas baigsis rugsėjo 19 d.

— Jean Sereika parašė South
west News-Herald ketvirtadie
nio laidoj išspausdintą laišką 
apie kolumnistų J. Anderson ir 
L. Whitten teigimus, kad US 
Justice departamentas rengiasi 
atiduoti rusams laisvės kovoto
ją Praną Bražinską ir jo sūnų. 
Ji prašo skaitytojus rašyti laiš
kus sen. Charles Percy ir sen. 
Adlai Stevensonui. Prie laiško; išlaikytas Marquette Parke, 
yra palanki Bražinskams redak
toriaus pastaba.

t— Marijos aukšt. 
Meno departamentas 
Lietuvos karaliaus 
sapną apie Vilniaus 
Iliustracija yra išstatyta Balze- 
ko Lietuvių Kultūros muziejuje. 
Mokyklos meno dept. direktorė 
yra sės. M. Roxanne.

—- Bostono lituanistinė mo
kykla pradės mokslo metus rug
sėjo <17 d. 9 vai. ryto pamaldo
mis šv. Petro Lietuvių parap. 
bažnyčioje, o po pamaldų bus 
mokinių registracija ir pamokos 
P. F. Gavin mokykloje, 215 Dor
chester St., So. Boston, Mass. 
Prie mokyklos bus vaikų dar
želis ir silpnai lietuviškai kal
bančių klasė. Mokyklos vedėjas 
yra Antanas Gustaitis.

— Jonas Yla rūpinasi Vytau
to Did; šaulių rinktinės bibliote
kos augimu ir tvarkymu. Rink-, 
tinėš bibliotekoje sutelkta ne
mažai knygų. Jos sutelktos au- 
kpjimj būdu. Laukiama .ir dau
giau aukotojų,; Ribliotekos su- 
oęgąnizayimas, yrą: viesas reikš- 
.mįn'gesnių .. rinktinės įvykdytų 
uždavinių. u„, ,..<t (

':-4~ Balfo’ skyriaus Lemonte 
kusiriūkuiiasi. ’bus1rf/gsėjic/18’ !d. 
3 vai. popiet’Birutės ir Igno Na
vickų hainuose,1ll'So. 54"9 'Car
penter St; Dabartihię ■s’k'j’fiauš 
valdybą siidarb r K^Bhlčiūrfaš1— 
pirm.,. J^ Laukaitienė — sekr., 
ir. K. Dapkus — ižd. Susirinki
me Ųųs renkama valdyba, apta
riami artėja vajaus ir kiti šalpos 
reikalai. . . ;ri \''T’ • . •« ■ t 
t' — Muz. Vincas Mamaitis, Eli
zabeth, N; J., lietuvių parapijos 
vargonininkas, buvo išdykęs 
atostogų į Angliją. Draugai ir 
gerbėjai bei Londono lietuviai 
jam suruošė vaišes Anglijos lie
tuvių sodyboje, jo 70 metų am
žiaus sukakties proga. V. Ma- 
mąitis yra veiklus Amerikos Lie' 
tuvių Muziku ir Vargonininkų 
S-gos narys, ilgus metus redaga
vęs “Muzikos Žinių” žurnalą.

Namai, Žemė — Pardarimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žam* — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS nuošimčiais mėnesiniais išsimok ėjimais

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

REAL ESTATE

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

1% AUKŠTO MŪRINIS, 3 miega
mieji, du vonios kambariai, gražiai

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

Q Siunčiu------------- 4oL Naujienų yren-«m«rit*{, Fubfllejfnlo
vnjeui proga paremdamai lietuvišką apandą.

Q Vajaus proga prašau siųsti N«uj ienas dvi savaites susipafi- 
nimui nemokamai ir be jokių įsi parkoj imu.

PAVARDR IR VARDAS _____________________________

— Na, kodėl neskaitai!? Ar
gi jau taip nieko ir neparašyta 
toje knygoje!?.. Skaityk vis- 
tiek- * c

Ir niekaip negalėdavau išaiš
kinti, jog šitoje knygoje skai
tymas neįdomus. Mano tėvas 
tikrai buvo apkrėstas; gerąja 
prasme, Kazimiero skaitymu. O 
pats Kazimieras, vargšas, šian
dien tur būt kame nors palaido-

Arėjas Vitkauskas

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQuriTR GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicege, lit. 80629. — TH. WA %-VTT 
3333 Sc. H.lcted M, Chka*e, IIL 60604. — T.l, 2S4-3H9

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARUA NOREIKIENfc

2608 Wert «9th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Dktolls M«irlnklma« rOUos tvslrlg proMo, 

MAISTAS II SUROPOS SANDRLIŲ.

slum

1

No

mokyklos 
iliustravo 
Gedimino 
įkūrimą.

HELP WANTED — FEMALE 
Parblnlnkiy Reikia

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

7 S. Dearborn St

Experienced
- WAITRESS 

Wanted
Must speak English.

Call after 2 p. m. , 
321-9820

Cook and Grill 
WOMEN WANTED

Must be experienced and 
speak English. Call after 2 p. m.

321-9820

REIKALINGOS SIUVIMO
MAŠINŲ OPERATORĖS

Patyrusios siūti viena adata. Geras 
atlyginimas ir Įvairūs priedai. 40 va
landų darbo savaitė vėsinamoje patal
poje. Reikia suprasti ir kalbėti ang

liškai. Nuolatinis darbas.
WHEELER CO.

224 W. Huron St.
Teirautis angliškai. Tel. 787-1156

RENTING IN GENERAL 
N o • m e t

IŠNUOMOJAMAS 5 tamb. apšildo
mas butas Marquette Parke au vir
tuvė* krosnimi ir šaldytuvu nuo spalio 
pradžios. Tai. 925-0040

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

\ -t

BUDRAITIS REALTY
.. Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St„ Chicago 

Tel. 767-0600.

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.

Telefoliuokite savininkui 778-3702.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybes —7 kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

Ą famous name In Southom Building 

Regional Office Cameo Tower Build
ing > -į'./
_ 7234 West North Avonuo

Partf,’ Illinois 60635 ?
^ran,Cp0o.SI2 771-8200.

ANNA DOCHES
TJĮhuaniffi Representative

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

For plant in heavy 
p. ; ' metals industry. _ 

-. Applicants, must have well 
rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead CTanes, 

: hydraulic systems and other 
» t ’ ’' plant machinery.

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

3426 S. KEDZIE AVE.
An <equal opportunity employer

ELECTRICIAN
MAINTENANCE

For plant in heavy metals 
industry.

Steady employment with all 
company benefits.

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ WRITE AND SPEAK 

ENGLISH.
R. LAVIN & SONS, INC.

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

COMP/SET 503
Paste-up design skill and experience
A-plus. Fast accurate beginner OK.

Full time.
Call A. WALDEN 346-3456.

MfcSSENGER LIGHT DELIVERY 

for small print shop in loop.
Full. time.

Pennantent
Call: G. WALDEN 346-3456

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkių

HOSTESSES & BAKERS
Day or night shift. No experinnce 

necessary. Will train
Apply in person 9 a. m. to 5 p. m.

DUNKIN DONUTS
1728 W. Rand Rd. Arlington Hts„ Hl.

and ..
7801 W. Lawrence Norridge, Hl.

RESTORANUI reikalinga valytojas 
arba valytoja su bendros priežiūros 
nuovoka nuo 7:30 ryto iki vidudionio. 

5 dienos savaitėje.
Teirautis tel. 925-1678.

PERKAMI GERI NAMAI
10 BUTU tvarkingas mūro namas. 

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

-. a 7

2 BUTU gelsvų plytų 18 metų mo
demus 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.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba. 737-8534
, _____ -________ ~ X- ’ < ...............

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

z Tel. 927-3559

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai .$98 pusmečiui automobilis 

Liability apdraudimas pens!ninkami
. ... Kreiptu t

• 7•" a.: t- a u r a i T.r s• ...-
, ..^045- Šo. ASHLAND AVI.

S2M77S . ' " '

v

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
' 2646 WEST 69th STREET

Talafu REpubllc 7-1941

lt

Notary Public

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

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are. 
Chicago, |||. 60632. Tol. YA 7-5980

BEST THINGS IN LIFE
tail Frank Zapolis

GA 4-8654

ST AH FARM

IMfURANCf

State Farm Lite Insurance Company

Didžiausios kailių* 
pasirinkimas 

psji Tieniatelj

Chlotgo)*

NORMANĄ 
RŠTEINĄ 

TeL 263-5828 
(įataigoa) ir 
677-8469 

(bato)

nteoeoi
PERSONAL 

Asmenf leiko

REIKALINGA patikima kompaniJo
nė vyresnio amžiaus moteriai. Prašo
ma stambinti po 6 vai. vak 

,_________Tel MO 6-4131
I _ MAU4MMQR, CMKAaw «, lUk— SeptomUr 12t 1977

i




