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TEBESIKABINEJA PRIE MARQUETTE PARKOJAV TURĖS IMTIS TAIKOS INICIATYVOS PAREIŠKĖ SEKRETORIUS CYRUS VANCE IT’S AMAZING!

Joki pasitarimai su Dajanu ir Beginu neįmanomi, 
nes jie kaitaliojo savo pažiūras

WASHINGTON, D. G. — Valstybės sekretorius ('yrus R. 
Vance, apsvarstęs visus iki šio meto naudotus metodus taikai 
pasiekti Artimuose Rytuose ir aptartas galimybes, priėjo įsi
tikinimo, kad JAV privalo imtis iniciatyvos taikai įvesti. Sek
retorius bijo, kad Izraelis ir kitos valstybės gali pasinaudoti 
JAV nori visus sutaikyti, ir gali pakenkt: taikai. Iki šio meto 
vesti pasitarimai nedavė pageidaujamų pasekmių. Sekretorius 
Vance yra pasiryžęs išdėstyti sąlygas, kurias turėtų priimti vi
sos kovojančios valstybės.

Daugiausia purkštauja 
gen. Dajanas

Izraelio užsienio ministeris 
Dajanas atkakliausiai priešinasi 
Amerikos _ pastangoms taikai 
įvesti. Gen.. Dajanas žino,, kad 
šiandienIzraelis -turi gerai or- 
ganižuotąi ir ■koordinuotą : karo 
jėgą - Artimuose Rytuose. Dabar 
tiimf-metu Artimuose Rytuose 
nėra kitos taip gerai organizuo
tos karo jėgos, kokią turi izrae
litai, todėl Dajanas ir pataria 
laikytis karo jėigos ir nedaryti 
arabams jokių nuolaidų., Kol ne 
bus palaužtas šis Dajano ip Be- 

” gino įsitikinimas, tai taikos Ar
timuose Rytuose nebus, vyrauja

New Yorke peršautas 
latvis Maikovskis

Mineola, N. Y. — Penktadie
nį, rugpiūčio 4 d. nežinomas as 
muo pro langą peršovė 73 m. 
latvį imigrantą Boleslavą Mai 
kovskį. Dabar jis yra Nassau 
ligoninėje kritiškoje padėtyje. 
Į jį buvo paleisti trys šūviai.

Maikovskis yra kaltinamas, 
kad laike karo buvo Rygos žy
dų geto sargybinis ir dalyvavo 
žydų šaudyme, padėdamas na
ciams. Imigracijos departamen
tas yra iškėlęs jo deportacijos 
bylą. a c >-

Fries 10 metų Sovietinis teis- 
gerai informuotų žmonių tarpejnias Rygoje nuteisė neakivaiz- 
įsitikinimas. Sekretorius Vance j ainiam e teisme B. Maikovskį 
patariamas imtis priemonių tai- j mirties bausme. Amerikos kons 
kai padiktuoti, kuri reikalinga] fftucija ir teisė tokių teismų bei

• jų sprendimą nepripažįsta.
Po šūvių kaimynai matė bė

gantį vyrą, kuris įsėdo į kito as 
mens vairuojamą mašiną ir nu-

• važiavo. Tuo laiku Maikovskio 
žmonos ir jo buto gyventojo ne 
buvo namuose. Prieš du mėne
sius 200 žydų iš Jewish Defens 
lygos piketavo Maikovskio na
mus, bet tos organizacijos kal
bėtojas pareiškė, kad organiza
cija nėra įsimaišiusi į šį pasikė
sinimą, nors pasakė, kad “mes 
esame nelinksmi, jog tas žmogus 
yra dar gyvas”.

degalų transportui garantuoti.

Paminklas Rooseveltui
Washingtonas. — Atidengti 

planai pastatyti Washingtone 
buvusiam - per 4 terminus JAV 
Prezidenui Franklin D. Roose
veltui brangiausią paminklą vi
soje Amerikoje, kuris kaštuotų, 
$45 milijonus prie Potomac upės 
kranto 12 akrų parkelyje. Para 
šas iškaltas: “IN MEMORY OF 
FRANKLIN D. ROOSEVELT 
1982-1945”,

Gen. Dajanas

RALENDORĖLIS
Rugpjūčio 7: Klaudija, 

mininkas, Jogilė^ Drąsutė, 
vydas, švaistas.

Saulė teka: 5:48, 
8:4.

SauKtt. šilta? '

People who solo bąd eggs 
IM VT3 CENTURA HUMGRRy 
WERE TIED TO P) POST RNO

■ Baisus dujų sprogimas
FORT MADISON, 10 wa.. — 

šios valstijos kukurūzų laukais 
einanti gazo linija sprogo anksti 
pnktadienio rytą ir užmušė du 
senyvus ūkininkus r sužeidė € 
asmenis. Ūkininko sodyba pa- 

i versta griuvėsiais. Liepsnos bu- 
1 vo apie 500 pėdų aukščio ir bu- 
jvo matomos už 70 mylių.

Nacionalinė Transportacijos 
! saugumo taryba Washingtone 
I pasiuntė įvykio vieton du specia 
llistus nustatyti sprogimo prie
žastį ir tikrinti dujų linijos sau 
gumą. Linija priklauso Mid- 
America pienine bendrovei.

Do

leidžia

18 dienų "šventė" 
Chicagoj

Dorothy Collin rašo iš mies
to valdybos, kad šeštadienį prie 
Navy Pier prasidėjusi Chicago 
Fest (šventė) bus ilgiausia vi
soje šio miesto istorijoje: 18 

’ dienų. Toje šventėje dalyvaus ir 
savo roles suvaidins 3,000 ak
torių. Bus ant aukštai ištemp
tų vielų aktai, magų ir kt. keis
tuolių pasirodymai, karšto oro 
balionų lenktynės, “didžiausi pa
saulyje fejerverkai ir tt ir tt. 
Kažin 'ar prieš gera? •

for
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?Rcund 18oo. ik England, life 
insurance companies Regarded pzokz 
WHO DiDNT EAT CHESSERS P0O2 P*ISKS, 
Btc^use OF THE BELIEF TR9T CHEESE 
r^OLCXGED LIFE*.SEN. PERCY TARIASI SU SAVO ARMAIS BENDRADARBIAIS

CHICAGO, Illinois. — Praei
to šeštadienio rytą Illinois Athle
tic kluvo salėje sen. Percy ir po
nia sukvietė artimuosius savo ben 
dradarbius pasitarti apie artėjan 
čius rinkimus ir rinkiminės kovos

Amerikos radijo stočių labai atį 
džiai klauso-i, nes tai vieninte
lis būdas patirti, kas iš tikrų 
jų laisvajame pasaulyje darosi. 
Sovietų valdžia cencūruoja ži- 

viuj> n nnivLimiies Kvvus j irias ir nutyli tas, kurios sovie-
problemas. Pasitarime dalyvavo | tų valdžios politikai gali būti 
didokas būrys jaunimo, kuris rū- pavojingos. Kovą už laisvąjį ra 
pinasi įvairiais JAV ir tarptauti- diją ir teisingų žinių pranešimą 
nės politikos reikalais. Pasitari- sen. Percy >kaito svarbiu laimė 
me dalyvavo ir kelolika etninių 
grupių atstovų, kuriuos senato 
rius ir respublikonų partija nori 
suorganizuoti netik rinkiminei ko 
vai, bet ir, tolimesnei kovai už pa 
čius pagrindinius respublikonų 
partijos principus.

Ryte visi atvykusieji turėjo 
progos papusryčiauti Įsu pačiu 
senatorium arba su senatoriaus 
šeimos nariais. Svečiais rūpinosi 
pati ponia Percy, kuri visą lai
ką padeda senatoriui dirbti Wa
shingtone rr padeda išspręsti ke 
lias kitas politiko problemas. 
Praeitą savaitę vedė pats jau
niausias .Percy šeimos narys. Vi
si buvo nuvykę į Pacifiko pa^ 
kraščius, kur sutuoktuvės vyko 
labai gyvoje ir dalimi mistiško 
je Vakarų Saulės nuotaikoje.

Programą pradėjo buvęs sen. 
Percy rinkiminės kampanijos 
vedėjas, bet netrukus mikrofo
nas buvo atiduotas į paties sen. 
Percy rankas', kuris trumpai pri 
minė kongrese atliktus darbus, 
šiandien vedamus tyrinėjimus 
ir planus ateičiai. Pirmiausiai 
pa^sakė, kad jam, kartu su ki
tais kongreso ir senato atsto
vais pavyko apginti Laisvosios 
Europos ir Laisvąjį radiją. Pa
sikėsinimai uždaryti šią svar
bią radijo stotį buvo toki dide
li, kad reikėjo smarkiai pasitem* 
pti esamom pozicijom apginti 
ir žinioms toliau siųsti. Sen. 
Percy pasisakė, kad tik apginti 
šių dviejų svarbių radijo stočių 
pranešimai, bet ir išsiderėta iš 
Valstybes iždo dvigubai didesnė 
sumos šiam svarbiam darbui.

Ne tik patys- rusai, -bet ir tu
sų pavergtom* tautos Vauo’į besitariantį su

j imu.

Gana vaizdžiai sen. papasako
jo apie infliaciją ir užsieniečių 
taikomą dempingą. Jis nurodė, 
kad japonai išmetė Amerikos 
rinkon didelius plieno kiekius la 
bai žemomis kainomis. Kai JAV 
susigriebė, tai jau buvo per vė
lu. Dumpingas sustabdytas, bet 
Amerikos ūkhii žala jau buvo pa

Sen. Percy priminė susirinku
siems, kad Martynas Gudelis, 
Naujienų redaktorius, pataria 
jam kreipti daugiau dėmesio į 
Helsinkio aktų kelias vietas, ku
rios gali būti naudingos rinki
minei kovai ir balsams gauti. 
Mūsų diplomatai atkreipė dėme 
sį į pagrindinius žmogaus teisių 
dėsnius, bet sovietų atstovai ro 
dė ypatingą dėmesį į rusų pa
vergtas Rytų Europos tautas. 
Amerikos politikai privalo pa
dėti pavergtom tautoms atgauti 
savo laisve. Tai esanti Ameri
kos politikų pareiga. Amerikos 
diplomatai įraše tausų laisvės 
ir žmogaus teises į Halslmkio ak 
tus. Prezidentas Fordas tuos 
aktus pasirašė. Reikia stengtis 
tuos aktus realzuoti, padėti rai 
dei tapti kūnu.

Sen. Percy buvo atkreiptas 
dėmesys į faktą, kad sovietų mi 
nistetris Gromyka, iškvietęs sek 
retorių Vance į Ženevą pasitari
mams apie strategininių atomo 
ginklų kontrolę, nusivedė j bu
vusią Lietuvon ambasadą Žene
voje ir i? lietuvių atimtuose rū
muose vedė pasitarimus, šiomis 
dienomis Naujienose bus paskel 
^ fotografija^ rodanti sek-

NORI ŽYGIUOTI J MARQUETTE PARK| BE JOKIOS APDRAUDOS
Kingininkai reikalauja tokios pačios protekcijos, 

kokia buvo gavę Chicagos nociai
C Hil( AGA, III. — Martin Lurher King Jr. organizacijos va

dovybė ir toliau tebereikalauja teisės žygiuoti į Marquette Par
ką, kaip prieš tris savaites į šį Keltuvių apgyventą parką marša
vo grupe uniformuotų Amerikos nacių. Spaudoje buvo sudary
tas dideiis triukšmas, viso krašto dėmesys buvo kreipiamas į 
ruošiamą nacių žygį ir kalbas bet iš didelio debesio išėjo ma
us lietus.

Gromyka iš lietuvių atimtuose 
rūmuose. Amerikos vyriausybė 
nepripažįsta Lietuvos įjungimo, 
į Sovietų Sąjungą, tai kuriais 
Sumetimais sekretorius Vance 
turėjo eiti į Lietuvos rūmus pa
sitarimams? Nejaugi rusai Žene
voje neturi savo namų? Sen. Per 
cy pasižadėjo ištirti visą reikalą. 
Jis laukia Naujienose pasiro
dančios fotografijos, kad galė
tų paprašyti Valstybės Depar
tamentą, kaip jo pareigūnai lei
dosi rusų nuvelkami į paveng- 
tos tautos namus? Gautas infor
macijas sen. Percy, žadėjo pas
kelbti

Į Sen. Percy šeimos suruoštus 
pusryčius atvyko veik visi res
publikonų partijos kandidatai 
įvairioms vietos savivaldybės pa 
reigoms. Kandidatai mažai kam 
pažįstami. Pačiam senatoriui jie 
mažai tepadės, bet senatoriui rei 
kės gerokai pasitempti šiai naš
tai išvežti.

Pradžioje Chicagos naciai pla 
navo žygį į šiaurės Vakarų Chi
cagos priemiestį Skokie, kuris 
daugumoje yra apgyventas žy
dų, bet vėliau, vietoj Skokie, na 
ciams leido žygiuoti į Marque
tte Parką.

Nacių “žygis” buvo suruoštas, 
bet daugelis nustebo, kai vietoj 
kelių tūkstančių smogikų ties 
nacių centru pasirodė tiktai 22 
uniformuoti naciai, pasiryžę nu
eiti į parke jiems nurodytą vie
tą ir išklausyti nacių vado Co
lin kalbos. Įvairūs Varšuvos ge
to likučiai sudarė Friedmano va
dovaujamą komitetą i Marque
tte Parką žygiuojantiems na
ciams pamokyt Nacių priešų pri 
sirinko kėli tūkstančiai. Jie pla
navo pasiekti Marquette Parką 
ir išardyti nacių žygį bei kal
bas. Chicagos policija neleido 
nacių priešams organizuoti jo
kio užpuolimo. Vienas Chicagos 
policijos karininkas Sustabdė 
Kedzie gatve žygiuojančią na
cių priešų grupę, liepė sustoti, 
nei žingsnio pirmyn nežengti, 
bet išsivaikščioti ten. iš kur jie 
atsirado. Chicagos policija ne
leisianti jiems sauvaliauti.

Chicagos policija palaikė tvar 
ką. Neleido nacių priešams pulti 
nacių, bet pačiam miestui ta 
protekcija kainavo 175,000 do
lerių. Teko kviesti darban po
licininkus. mokėti jiems viršlai 
kį, teko eit sargybas gatvėse ir 
prižiūrėti, kad nebūtų ardoma 
tvarka ir daroma žala. Chicagos 
Martin Luther King organiza
cijos šalininkai, patyrę apie na
ciams suteiktą globą ir palaiky
tą miesto tvarką dabar reikalau
ja, kad miestas suteiktų tokią 
pačią protekciją ir šios organi
zacijos šalininkam-. Jeigu pro
tekcija buvo suteikta naciams, 
sako, tai ji privalo būti suteik
ta ir Martin Luther Kingo šali
ninkams. šitas klausimas spren
džiamas teismuose. Kodėl kingi 
ninkai nori žygiuoti į Marquet
te Parką, o ne į Jackson Par 
ką. tai taip jie ir nepasako.

Aukštesnieji teismai turės iš
aiškinti federalinio teisėjo Ge
orge Leighton sprendimą, lei
džiantį naciams maršuoti į Mar
quette Parką be jokios apdrau- 
dos. šiuo atveju Chicagos mies
tas pasiėmė visą atsakomybę, 
samdydamas didoką skaičių po
licijos tvarkai palaikyti. Teisė
jas savo sprendime pažymėjo, 
kad apdrauda nereikalinga ne 
tik naciams, bet ir “kitoms to
kioms organizacijoms”. Į kitų 
“tokių organizacijų” skaičių no 
ri įtraukti ir kingininkus, bet 
Chicagos savivaldybė yra kitos

Vėl sulaikytas New York 
Times reporteris

HACKENSACK, N. J. — čia 
antru kartu sulaikytas New 
York Times dienraščio kores
pondentas M. F. Farb^r už neiš
davimą jam žinomų faktų žmo
gžudystės byloje. Farberis ir mi 
nimas dienraštis yra kaltinami 
teismo įžeimu, nepateikiant ži
nomų jiems duomenų Dr. Mario 
Jascalevich byloje. Minimas gy 
dytojas yra kaltinamas prieš 10 
metų nužudęs 5 ligoninės pa
cientus su muskulus raminan
čiais vaistais.

Farberio ir dienraščio advo
katai įtikinėja teismą kad Pir
moji konstitucijos pataisa lei
džia laikraščiams ir laikrašti
ninkams žinomus dalykus neiš
duoti. šiuo atveju teismo nuos 
prendis kryžiuojasi su spaudos 
laisvės nuostatais, šios
bylos nagrinėjimas bus rugsėjo 
18 d. Auštesnio teismo Apeliaci 
jos skyriuje.

įdomios

Percy pusryčiuose buvo dido
kas būrys lietuvių, bent du sta
lai. Konferencijos eigą užsira- 
šinėjo ALTO informacijos di
rektorius kun. Juozas Prunskis, 
bet kruopščiausia viską užsira
šė Aldona Brusokienė, sekusi 
kiekvieną politiko pasakytą min 
tį. Reporter’s

Einšteino smegenys puode
Wichita. Kansas miesto labo

ratorijoje, Mason puodynėje ras 
ta švariame skystime plūduruo 
jant dalis Alberto Einšteino sme 
genų, paimtų moksliniams ty
rinėjimams 1955 metais jam mi 
rus aneurizmo liga Princetone. 
Einšteinas, relatyvybes teorijos 
formuotojas mokslininkų pripa
žintas tiek nepprastu, kad jo ge 
nijaus laboratorijose ieškojo 
smegenyse.

— New York Times reporte
ris Styron Farber atsisakė ati
duoti teismui turimas pastabas 
apie suimtą nusikaltėlį užtat 
praeitą penktadienį buvo paso
dintas į Hakensack kalėjimą.

— Šri jos artilerija praeitą 
penktadienį ir vėl apšaudė Beitu nuomonės. Miestas turėjo tekti 
to priemiesčius, žumušė penkis naciams -reikalingą protekciją, 
krikščionis nes «pats aukščiausias teismas

Nori veltui $5’000,000
New York. — Buvęs Long 

Island aukštesnės mokyklos mo 
kinys Edward Donohue, 20. iš
kėlė apeliacijų teisme bylą, rei
kalaudamas $5,000,000 kompen 
sacijos už tos mokyklos jam pa 
darytą žalą kad mokykla neatli
ko savo pareigos, neišauklėdama 
jo kaip reikiant. Valst. teismas 
3 balsais prieš vieną nusprendė 
jo bylą išmesti laukan.

taip įsakė. Tuo tarp kingininkų 
kitoki tikslai ir kitokia organi
zacija. Miesto pareigūnai žino, 
kad be stiprios protekcijos ir 
apdraudos toks leidimas negali
mas.

Kad reikalas būtų lengviau 
sprendžiamas, praeitą penktadie 
rd federalinis teismas pana kino 
nutarimą, reikalavusį iš nacių 
apdraudos žygiui į Skokie. Tei
sėjai ’• kingininkų advokatai ma 
no, kad dabar ir kingininkai tu
rėtų teisę maršuoti į Marquette 
Parką, kaip maršavo naciai. 
Chicagos savivaldybės atstovai 
ir Parko Distrikto advokatai ve 
da teisin kovą teisme. Tuo rei 
kalu yra surūpinęs ne tik sena
torius Frank Savickas, bet r kiti 
atsakingi demokratų partijos 
pareigūnai. Tuo tarpu aiškus 
vienas dalykas: be teismo -pren 
d:mo jokios eisenos kingininkai 
j Marquette Parką neruoš. To
kiai nuomonei esą prit aria rim
tesnieji juodžių vadai. I^ansinge 
suruošta Golin šalininkų eisena 
buvo labai negausi. Nacių prie
šų taip pat. mažai tesusirinko.
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SEBYING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

— Bepiętaująnt Reino 
tyje; Japoniją premjei 
kųda pasiūlė' valstybei 
aptarti ir tarptautino* terorizmo 
klausima.

Daugelis svetimtaučių geruo
ju prisimena Lietuvą. Pavyz-

svajoje irgi apie Maskvos vaini 
ką. žinoma, ’ teko visas užim
tas svetimas sritis grąžinti ir 
naršiai' ginti pači^ ^nuvargusią, 
neattsparią ir nepasiruošusią 
gintįs Lietuvą/ žmonijos istori
joj tai nuolat pasikartojąs pa
našus faktas, kaipanašių užsi
mojimų kar veiziai Cezaris. Napo 
ieonas, Iltleris irdavg^kįtų.kM 
sekasi, ir žygiavo vis pirmyn ir 
pirmyn , savo^apetitą - didindami 
ir visi baigdavo, nęląįrjngąį. >

> <Bus daugiau)

Zigmas i. rcrrjk

nu sunaikinimą paminėjo dar 3 
to laiko šaltiniai. 133611 24-25 
dienomis kryžiuočiai, vadovauja
mi pačio vyriausio magistro 
Dietrich o su savo riteriais ir di
deliu skaičiumi (6000) iš Vo
kietijos, Austrijos ir Prancūzijos 
atvykusių kryžininkų apgulė Pi 
lėnus, kurių igula, perdėtai tvir 
tinama 4000 apsiginklavusių vy
rų, narsiai gynėsi, ypač baisė
josi kryžiuočių religija, kad 
jiems net mirtis lengvesnė. Tai 
jie visai nežmonišku būdu ir 
įrodė. Kronikoj įsakmiai pabrėž 
ta, kaip lietuviai, negalėdami 
atsispirta,! kryžiuočių jėgai, kai 
pylimas ir nuolat puolamos sie
nų užtvaros jau buvo pralauž

222 WEST CERMAK ROAD
Prru Kazaxachuk

SOURS i Moa.TU4.Frl.9-4

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savvegolarty! 

5y&$x

tos, pilies viduryje sukūrė di
delį laužą ir į jį sumetė savo 
turtą. Nužudė visas moteris ir 
vaikus ir jų lavonus sumetė į 
ugnį, vienas .po kito kovotojai 
patys žudėsi. Didelė dalis jų lei 
dosi savo galvą nukirsti pačam 
vadui, kurio nepaprastai stiprus 
karžygis, nežmoniškai priešino
si ginklu ir ne vieną galvą dar 
nuskynė, kol atidavė savąją. 
Pilin išsiveržę riteriai, beradę 
pelenus ir apdegusius narsių gy
nėjų lavonus, grįžo į Prūsus nu
liūdę ir, iškiriant galvijus, be 
grobio, šis lietuviško herojišku
mo faktas istoriškai negali būti 
ginčijamas. Jis derinasi prie ki
tų trumpiau užsimintų epizodų, 
kai nepasidavę lietuviai žūdavo 
gaisro ugnyje ar iš rinktinių vy 
rų igulos nesužeistų likdavo tik 
dešimtadalis.

CHICAGO, ILLINOIS 6D&&
Ph<»ex Virginia 7-7747

Th ar. 9-8 Sat. 9-1

carų laikais, netgi už gimtąjį 
žodį, raštą. Kova kuriant nepri
klausomybę. Net ir taikos metu 
turėjome budėti pietų ir vaka
rų kaimynams nuolat rodant pik 
tai iššieptus veidus. Pagaliau ko 
va šio, istorijoj negirdėjo žiau
rumo, okupacijos metu. Ne dėl 
mūsų kaltės mes kaip tauta ken 
ciame, neturėdami tėvynės ir 
nepriklausomos valstybės. Mes 
esame auka pasaulio galingųjų 
tautų moralinio susmukimo. Lie 
tuvių tauta jau atlaikė ne vieną 
smūgį ir ne pirmą genocidą per 
gyveno. Kryžiuočiai per 150 me 
tų stengėsi pavergti mūsų kras 
tą. Genocidas buvo ir tada, kaip 
lenkai stesgėsi mus Įsulenkinti 
per bažnyčią ir Dievą. Turėjom 
rusų carų genocidą, kada atė
mė mūsų spaudą ir mokyklas. 
Turėjom nacių genociją. Esą, 
skaudu, kad ir laisvoje Ameri
koje nesame laisvi.nuo genoci- 

. do. kurį patys vykdome namie 
I ir per mokyklas. Lietuviai turi 
pastikėti tik savo pačių jėgo
mis, kurios turėtų būti mūsų vi
sų rūpestingai stiprinamos. Rei 
kia belstis į sąžinę galingųjų ir 
šaukti teisingumo. Užnuot ko
voję tarp savęs, vieni kitus dis
kreditavę, mes turime vieningai 
jungtis kovai sų mūsų tautos 
priešai.

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 7V<%

SptocDes are being wd m 
candle holders or lamp bases, 
as room dividers, acreeoo and 
valances, cr m legs tor eęOee

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 pub

Arch! teetą interior designers 
and “do-it-yourselfers* find 
the spindles a vonatfle, stylish 
and inexpensive way to add 
character to a hatne cr office* 
indoors or out.

Lietuvos didingą praeitį tiks
liai nusakė rašytojas, prof. Vin
cas Krėvė:... Venaranka kovojo1 
prieš visą Europą, kai kryžiuo-) 
čiams teikė pagalbą; Lietuva ne 
tiktai nežlugo, nenusileido, o 
sužlugdė tą kryžiuotį, kurį rė
mė beveik visa Europa. O kita 
ranka Lietuva nukariavo dides
nę pusę Rusijos... kovose, mirti
nose ii' žūtbūtinėse, ji pasidarė 
didžiausia ir galingiausia valsty 
bė, kad ji atrėmė Azijos minias, 
kurioms atsispirti negalėjo visai 
Europa. Aš galvojų, kad jeigu J Prof. M. Biržiškos žodžiais, 
tie žmonės galėjo tai padaryti, t— neturim nei naftos, nei ang- 
jie turėjo būti milžinai siela. Į Ues, nei druskos, trijų grobikų 
Ant didelio vieškelio ir tarp di I kaimynų tarpe, kuriu vienas — 
dėlių ir plėšrių kaimynų yra Į lenkai — 15? kitas — vokiečiai 
mūsų tėvynė. Kas nemindžiojo 14£>, o trečias — rusai — 75 kar 
mūsų žemės istorijos bėgyje. Ir tus už Lietuvą didesni ir jie te* 
kryžiuočiai baisesni negu jie pa suklupo tik visuotinam karui ko 
tys apie savo mano; ir purvinas* ne visus kraštus savo sūkurin 
maskoliaus batas; ir visuomet ’ įtraukus, 
svetimų žemių ištroškę klastin
gieji lenkai. Su tais pačiais prie

paštu.
Knygos kaina — 5-doleriai.
Autoriaus adresas:

Letuvą paruošiant kietų riešn- 
tu kitiems ir kultūrėti lietuvių 
kalbą stiprinti; vartodavę sveti
mas kalbas savo vadžią, laavo 
krašte vykdydami, net savo įs
tatymus, Lietuvos Statutą, ra
šė ne lietuvių kalba. Pavyšdžįui, 
panorėta net tolimos Azijos 
“aukinės ordos” totoriams dik
tuoti savo valią, — Vytautas sa 
kė sunaikinsiąs totorių žemę ir 
paimsiąs grobio, vienok skau
džiai pralaimėję^ ties Verksią, 
kur žuvo 20 Lietuvos kunigai
kščiu ir 3/4 kariuomenės, ir 
kaip pasekmė, — tuoj lenkų pų- 

| nai pasinaudojo, . priversdami 
Vytautą pasirašyti sutartį kąd 
Lietuvai busų sunku išsivaduoti 
iš lenku priklauomybės, O kai 
Vytautas laimėjo ties Žalgiriu 
(Gruenwald), tai jis pasakė; 
“Aš dar savo žirgus Reine pa
girdysiu” — vadinasi visą Vo 

ikietiją užimsiąs. Vytauto bajo 
jrai kiek kukliau kalbėjo: “Mū- 
Įsų kunigaištis turi valdyti Prū
sus, Karaliaučių ir .Klaipėdą 
nes.tai jo. tėvų palikimas” Beto, 
Vytautas jau buvo sutkęs ir če 
kų karališką vainiką priimti. Ir 
Algirdas jau buvo panašios po
litikus : “Visa Rusija turi pri
klausyti Lietuvai” Ir net Žygi
mantas Vaza žymiai vėliau dar 
irgi turėjo didelių politinių am
bicijų, nors skaitėsi jau įr Šve. 
dijos karalium, užvąldė Ęstiją,.

uai. Nors tais laikais Europoje 
liepsnojo siauras ir aklas fana
tizmas, buvo kaip ir visi gede- 
miniečiai, tolerantiškas. Kiek
viename Vytauto žingsnyje pa- 
oireiške plieninė valia ir ištver 
mė, turėjo nuostabią nujautimo 
dovaną. Lankstus protas ir rea 
lūs galvojimas kartais jį lenkė 
taikytis prie aplinkybių šypse
na prisidengti apmaudą ir kerš
tą, net griebtis klastos, bet ir 
neleido nukrypti nuo pasirinkto 
tikslo, karštas ir aistringas vi
suose savo poelgiuose. Vytau
tas tikrai buvo didis žmogus, 
nors ir mažo ūgio, dvasios galia 
visus viršijo.

Taip pat didi asmenybė ir Vy
tauto žmona Ona, Eišiškių pi
lies valdovo Sudimanto sesuo, 
kupina energijos ir pasiryžimo. 
Jos padedamas Vytautas pabė
go iš Krėvos kalėjimo. Pasita
ręs su žmona ir jai pritariant, 
apvilko ją vyro drabužiais, o 
pats — žmonos. Jam buvo nesun 
ku prasmukti iš pilies moteriš
kais drabužiais, nes jis buvo ne
aukštas, be barsdos ir ūsų. Tai
gi, kunigaikštienė Ona, gelbėda
ma vyrą, buvo sau paėmusi visą 
atsakomybę. Užtai ji buvo Jo
gailos nubausta, kaip spėjama, 
viešai Vilniaus miesto atkštėje 
išplakta rykštėmis.

Ji buvo labai veikli ir protin
ga moteris, turėjo labai didelės 
įtakos savo vyrui ir jo patarė
jams. Ją gerbė užsienio pasiun
tiniai ir valdovai. Ji gerbė moks 
lą ir brangino knygas.

Kaip didžiai pasiaukodami se 
novės lietuviai gynė savo tėvy
nę ir valstybę, matome iš Pilė
nų istorijos faktų. Pilėnai prie 
Nemuno lietuvių pilis, kurios 
gypėjų ir ju vado Margio žuvi
mą 1336 metais^aprašė Vigan- 
do Marburgiečio kronika. Pilė-

stocky
1 Ame r ic

see us for 
financing 

AT OUR LOW RATO

Prieš 4UU0 metų mūsų protė
viai įs kūrė Lietuvoje, ateidami 
nvo Dniepro upės rajono, o ki
ti taria, jog lietuviai išviso ten 
atsirado jau maždaug prieš 
15.000 — 12.000 metų ledynams 
išnykus.

12 amžiaus antroje pusėje po
piežiaus laiminami prasidėjo 
žiaurūs kryžiaus karai ugnimi 
ir kai du, lietuvių pagonų krikš
to ya~cu, o iš tikro van koloni
zacijos tikslu ir kito turtu pasi
naudoti.

1Ž36 metais karalius Mindau 
gas, sujungęs visus lietuvius, 
anksčiau valdomus sričių kuni
gaikščių, sumušė kryžiuočius 
prie Saulės, o 1410 liepos 15 lie
tuviams Vytautui vadovaujant, 
tnlkininkaujat lenkams, toto
riams ir kitiems, pasisekė galu
tinai nugalėti kryžiuočius tie žal 
giriu. Uetuva tada buvo di
džiausia ir stipriausia valstybė 
Europoje; jos sienos tęsėsi nuo 
Baltijos ligi Juodųjų jūrų. Ir to 
liau dr. Sruogienė žodžiais. Vy
tautas, padaręs Letuvą to laiko 
galingiausia valstybe, sumušęs 
vokiečių ir katalikiško pasaulio 
kryžiuočių ordeną, sulaikęs mon 
golus, kviestas net Čekoslovaki
jos valdyti,, totorių apdainuotas 
nežiūrint Vorkslos skaudaus pra 
laimėjimo, kaip išlaisvintojas, 
valdovas ir apšvietus atnešėjas, 
vienas iš labiausiai apsišvietusių 
savo laiko žmonių gerbė moks
lą ir ypač vertino jo praktiškus 
laimėjimus. Mokėjo be savosios 

rusų, lenkų, vokiečių, lotynų 
ir totorių kalbas, kalbėdavo 
trumpai ir tiksliai. fProtingas ir 
gudrus, šaltas ir gana realaus 
nusistatymo. Į tikybos klausimus 
jis žiūrėjo, kaip į politinę prie
monę, o pagonybei nerodė dide 
lio prisirišimo. Pačią krikščiony 
be jis priėmė tik grynai forma-

Sawn to hožf, fhty n hetar 
mocoited on kmI tavv 
m decorative tmb!
as hokto or m nflto 
tiementa.

K. A. Nerį Oa.
Wa*h_ Hm vatfcr* tem 
.taannfactorer oC 
sptodta* protocol Cheat 
orator ttema kn ntoe different 
styles, three dttZcreai ttod&» 
nesers 8XM& to frm *nt 
inches to eight teeL

The tptodlet azw fiwte <

It was an army long cq courage, 
but short on Enoncy

And then the money came. 
Some $27,000,000 from the 
podcea of new Americans.

TWi bow people took toock

šais kova gilioje senovėj e. Kovadžiui, tūlas estų ministeris Lie
tuvos nepriklausomybės minėj! 
m o proga yra pasakęs: “Didžiai 
susižavėjau užrašu apie Lietu
vos legendinį valdovą Vaidevu
tį, tvarkiusį kraštą savo 10 įsta 
tymų kurių paskutinis buvo 
toks: kiekvienas turi būti man
dagus ir meilus su savo kaimy
nais, o sveikatai išlaikyti turi bū' 
ti linksmas ir šokti. Įsivaizduo
kit tokios galvosenos tobulumą 
ir kultūros aukštumą, atėjusį 
mums iš amžių glūdumos, mums 
dvidešimto amžiaus gyvento
jams. įsivaizduokit, ko būtų pa 
siekusi savo evoliucijoje žmoni
ja, jei tokio pobūdžio galvose
na būtų joje įsivyravus”...

Ir ištlkrųjų ir istorinė didžių 
jų kunigaikščių Lietuva garsėjo 
praktikuota tolerancija net mir 
tinam prieš ui, užkarižiftoms'tau 
toms’ palikdavo rastą santvarką 
pasodindami tik lietuvį valdo
vą, nedrausdavo vartoti savąją 
kalbą, papročius, religiją. 0 iš 
kitų tautų dažniausiai įsistiprin
davo Lietuvoje tik blogesni pa
pročiai. Užvaldžius kitų tautų 
metropolijai neproporcingai per 
nelig didelius plotus, praktikuo 
ti pradėdavo svetimą kalbą.

Taigi mes vis didžiuojamės, 
kad Lietuva buvo nuo Baltųjų 
ligi Juodųjų jūrų ir net ligi Mas 
kvos, bet juk tai buvo visiems 
mūsų laikams nelaimė.
Vietoj kad išlaikyt daugiau gy 

vų sveikų, neišvargintų ir ne
sužalotų lietuvių, vieton kad su 
stiprinti veiklą tik prieš kry
žiuočius, kuriems teko net visą 
Žemaitiją atiduoti, vieton kad

Juozo šmotelio

Atsintinimų Skirsneliai

Graži, lengvai 'skaitoina ir 
įdomi 25Q puslapių knyga su
krautą autoriaus įroboje^f

Čikagos ir apylinkiiį liebtiviąi, 
skirsnelių mėgėjai, pražomi at
vykti ir' knygą pasiimti.- Kitur
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1 L » X VAISNYS PASAKĖ “NIET!
M* 1978 metų balandžio mėnesio 
v “Laiškai lietuviams” 4-to nume- 
«.rią leidinyje, 142 puslapyje pas- 
? keftė vienos dailininkės protes- 
< fo ir sugestijų laišką, — sekan
čio turlpo: ^'“VINJETĖ TĖVY- 
^NSJEr1 Gavusi laišku “Laiškų 
į'lietuyiajns’r redakcijos ir leidė 
: jų pageidavimą išgirsti skaity- 
ųfojų nuomonę bei pageidavimus 
^žurnalo reikalu aplamai, į minė- 

raštą reaguodama, pakarto- 
ę|[nai pageidavau, kad žurnale 
pyiiyeti “Tėvynėje” būtų pakeis 
<ta^Pavergtojoje tėvynėje”, 
' 4irbą “(įkapotoje tėvynėje”, ar 
5 ba dead, atatinkamai iliustruo- 
^jantv aiškią matytųsi jos paver 
: girnas. ‘ .
; Susidūrusi asmeniškai su at- 

ęakpmingu redaktoriumi kun. J. 
/Vaišhiu ir trumpai pareiškusi sa 

uyo pageidavimą, gavau trumpą, 
-be kompromiso atsakymą. “Vi- 
įij -tLįaiškų lietuviams” žurnalo 

skyjįai vinjetėse apsibūdinami 
•Į.yięriu- Jodžiu”.

Ęsu dailininkė ir žinau, kad 
hmpiėšus ‘ vinjetę su dviem žo- 
UdŽiaU’.ąr kitaip, išreiškus sim- 
•boliškąi, meninė žurnalo vertė, 

rjęį. nepagerės, tai tikrai nenu- 
,• kentės, o bus drąsiai pabrėžta 
. dabartinė Lietuvos politinė pa
ltis’ kpkia ji yra šiandien, ir 

f|ai atitiks 'tiėsą.

Po tokia žurnalo vinjete 
vynėje” turėtų būti talpinamos’ 
žinios iš buvusios nepriklauso
mos Lietuvos, bet ne tokios, kaip 
dabar dažniausiai dedamos, be 
jokios kritikos, komentarų, oku 
pantų įžūliai besiginančios span 
dos, gražiomis spalvomis, ži
bančios...

Dėl minėto pageidavimo kun. 
J. Vaišnys, kažin kodėl užsirūs 
tinęs, pasišalindamas griežtai 
atkirto: “Niekad to nebus!”

Tokie atsakingojo redakto
riaus trumpi atsakymo iššokiai 
mūsų nepatenkino. Todėl, mū 
sų — “Laiškų Lietuviams” skai 
tytojų ir žurnalo kolekcionierių 
nuo pat pirmojo žurnalo nume
rio — yra tokie tvirti pageida
vimai:

Pakeisti žurnale esamą vinje
tę “Tėvynėje” į sūlomąją. Jei 
minimas skyrius, Jūsų manymu 
nepakeičiamas, tai mes siūlome 
j| panaikint, nes kas tokiomis 
žiniomis “Tėvynėje” domisi, ras 
jas iš pirmojo šaltinio Vilniuje 
leidžiamame laikraštėlyje užsie 
nio tautiečiams “Gimtasis kraš
tas”, o sąmoningieji, susipratę 
tautiečiai tokių skelbiamų žinių 
nepasiges.

Vietoje panaikinto skyriaus 
įvesti jaunimui elementaraus el
gesio (auklėt kultūringą visuo-

PE. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
MAUSIMOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

’■ ;” :įį£ yjfUOMENRS VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
ė'&fc — MINTYS IR DARBAI. 259 psL, liečiančius 1905 

; ■ ---metę,įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susl-
■- • rflrtatTM--"-r M.co

- 0AHTY5, jų priežiūra, sveikata Lr groži* 
yMettąli, rietoje $4-00 dabar tik _________$3.05

rtcc
- ' įįį>'■£— AUKiTA KŪLTORA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

*<
« po Europą įspūdžiai. Dabar tik  $2.05
JįįjRMFfįlįptt visfotkyti paštu, atsiuntus čtkĮ arba mon«y ordarį, pria 

MnWytM kainas pridedant 50c. parsiuntime Išlaidoms.
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>?• y»i lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniką 

Rėmėjams bus paskirstytos gau sios ir vertingos dovanos

rie:

Gustuve Dore, 18 šimt. pranzūzy dail GIMIMAS

it u

meninį žmogų) arba grynai re- TGNAS PETRAUSKAS 
liginį skyrių.

Jei nemanote nukrypti nuo sa 
vo nusistatymo, tai duoti žuma
lo “Atgarsiai” skyriuje plates
nį.
dėl pageidaujami pakeitimai ne 

AR NE TIE PATYS LEKTORIAI?
Vilniaus Tiesa davė straips- Viktorą Petkų, 

į, išsamesnį paaiškinimą, ko- aie "V Lctorą PetKų. Ten apra
šoma jo gyve!nin:a<. kaip jis at

rakcijos akimis, 
šnio, “Niekad to nebusi”. Į Jie kartoja teisme iškeltus kal- 

Tikimės, kad atsakingasis re-;tinimus.^
daktorius. redakcinė žurnalo ko j ^es žinome, kad jis yra kovo- 
legija bei ledėija nebus kurti ir f toj as už Lietuvos laisvę, kovoto

galimi ir kodėl, anot kun. J. Vai * ro^° Tiesos red
. ____ . _ _ ’ T,'

į mūsų pageidavimus atsilieps”.
Tai taip baigiasi dailininkės 

laiškas paskelbtas “Laiškai lietu 
viams” žurnale.

Dabar, kodėl jėzuitu “Laiškai 
lietuviams” redakcija leido pa-

jas prieš okupantą ir jo klapciu 
kus. Ir kas krinta į akis, kad 

£

savo spaudoje 
okupantas vadina tokiais pat pa 
juokos vardais, kaip ir čia, išei
vijoj, bendradarbiautojai savo 
spaudoje vadina visus tuos, ku
rie pasisako prieš okupantą. Pa 
vypdžiui, Tiesoje apie Petkų ra 
soma! ...“Vieną kitą tikrovės 
jausmą praradusį, nesuprastą in 
teligentą”... arba ....“Suradęs 
vieną kitą tokią pat atplaišą, 
vykdo įstatymais neleistiną vei 
klą”... Kas skaito Draugą, leng
vai gali pastebėti, kad tokiais pat 
žodžiais bendradarbiautojai pra 
varžiuoja visus tuos, kurie pasi
sako prieš bendradarbiavimą. 
Palyginkime Nainio išsireiški
mą. kaip jis vadina išeivijos lie
tuvius... “Laike ir aplinkybėse 
nesusivokianti”... Argi ne tas 
pats, ką ir Petkus, “tikrovės jaus 
mą praradęs”.

talpinti šį laišką ir nepadarė 
reikiamo tinkamo komentaro, 
tai visai nesuprantama.

i

Beskaitant tą dailininkės laiš 
ką, nenoromis prisimena br. kv. 
(Bronius Kviklys), kuris savo 
straispniuose. Drauge, minėjo, 
kad kiekvienoje lieuviškos spau- 

I dos redakcijoje yra infiltruotas 
j Kremliaus agentas. Kad br. kv. 
tokiu savo pa U sakymu buvo tei 
sus, tai patvirtina ir kun. J. Vai 
šnio pasisakymas, jog jo reda
guojamo žurnalo, prie skyriaus 

! užvardintu “Tėvynėje”, nepridės 
nei “Pavergtojoje” nei “Okupo 
toja” priedėlio, dar pabrėžda
mas, kad “Niekad to nebus!”, 
taip sakant griežtas “niet!”, ir 
nesiteikė paaiškinti kodėl. (?!)

O to griežto “net’!” sustipri
nimui. tame pačiame “Laškai 
lietuviams” numeryje, kuriame 
atspausdino dailininkės laišką, 
po vinjėte “Tėvynėje” panaudo 
ti net penki puslapiai paverg
tos Lietuvos komunistų spaudos 
propagandos bei panegirikos iš
traukoms atspausdinti. (Reikia 
turėti omenyje, kad 4<L. lietu
viams” žurnalas turi tik trisde
šimts šešis puslapius).

Tai ar bereikia geresnio tar
no Kremliaus užmačioms?

Romas Kirstukas

ENERGY 
WISE

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Losert 

dažnai įvairių bendra- lių kunigu ir kita tiek šiaip beu 
dradarbių rašytų straipsnių įvai 
riomis temomis. Reformatai 
turi apsčiai gerų, plunksną vai 
dančių žm nių.

>; j tame pačiame Drau; 
IMšomis” buvo vadina- 
bondruomenės nariai,! 
j L atsisakė bendradari 

o:au:i okupanto agentais. Tai 
tik norą pavyzdžių.* O kiek jų 

:d‘ma pririnkti.
ijpj. eantieji laisvinimo • 
a Tiesoje visada vadina- • 
iurio agentais, ar kapita- 
\rr3’*. Draugo vedamuo-

P3MPEJOS MIESTO
PARODA

ti. Bet visokių pajuokos 
u. ten tai gana dažnai ran 
Net mūsų Nekriklausomos 

ipt vos atstovai buvo išvadin
ai-. tai turkų sultano eu-

šeštadienį, rugpjūčio 12 <1. 
Čikagos Meno Institute atidai* > 
ma kita retenybių paroda, tai 
yra Pompejos nresto Italijoje, 

lū-ų veiksmų organizacijos , |<U|.j metais po Kristaus už- 
re:ln tema tokiais vardais i ]įejo Vezuvijaus ugniakalnis

karšta ’ava.
Su Pompėja kartu buvo lava 

užlietas ir mažas miestelis Her 
culaneiun. Parodoje pared ma, 
kaip miestas atrodė ir kaip 
žmonės gyveno prieš 2.6(H) me- 

<?\n žmogus netekėsi, kad tų.
kevičiaus instrukcijos, 
lankėsi Draugo redak 

gi ne tų pačių instruk- 
iKomasi šmeižimui dis? 
okupuotoj Lietuvoj ir 

okupantą pasisakančius 
išeivi jo?

Bolivija mini 153 nepriklair 
sumo gyvenimo metus, bet joje 
jau buvo sudaryta 189 vyriausy 
Lės. Dabartinis premjeras pla
nuoja pravesti naujus rinki
mus ateinančiais metais.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
M CSV SPARNAI. Lietuvių 

Evangelikų Reformatų žurna
las. 1978 m. birželio mėn., Nr. 
1 i, 96 pusi, su apianka. Gauna
ma Mūsų Sparnų administraci
joje, 5718 S. Richmond St., Chi 
cago. 111. 60629.

šiame nr. telpa 24 rašiniai: 
kun. Petro Dagio (pernai New 
Yorke mirusio) paskutinis pa
mokslas, pasakytas Lietuvoje 
19 H m. balandžio 2 d. evange
likų bažnyčioje, Kaune, tolinus 
Halinos IHlienės, Aleksandros 
Vaisiu nienė. Valerijos Anysie- 
nės ir Bronės Variakojienės, ke

— Į Chartumą buvo suvažia
vę Pietų Afrikos valstybių galvos 
vienybės reikalais aptarti, kad 
jiems nepavyko susitarti. Jiems 
reikia pradėti vesti prekybą.

— Korėjos valdžios pareigū
nas Kim Dong Jo pareiškė, kad 
jis sutinka perduoti JAV kong
reso komitetui visas sumas, ku 
rias jis savo laiku įteikė kong
reso nariams.

— Adv. Leon Javorski labai 
nepatenkintas prokuratūra, ku 
ri neprivertė Korėjos valdžios 
pasakyti, kuriems įstatymų lei
dėjams buvo duoti kyšiai.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmirws, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir intvmlu nuutykln 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas itilins, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl Kaina ^30.

Dr. Juozai B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos iltorijoi 
tan trauk* nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 142 
osL, kainuoja $2.09. *

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dangui m > Aių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jai Ir 
kitas knygas gatima įsigyti »tsilankius j Naujienai arba atsiuntus čeki ar 
oiniginę perlaida.

1733 Soath Eilrted Street, Ckiea<®, HL WI83

t x avpykit
pas

Fu siu uuyoml jbf it 
fftfca didelius dirbtu. Pirmi, jlt pa
dedi Jonui polektl įsmeniikui jutų 
oiiimojimux Antra, jie padeda iš
kerti geresni apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos priei 10 mine- 
do dieną, neia nuošimčiui nuo mė
nesio pirmoa iienoe.

Išduodami Certifikatai, kuria ne-

palūkanų, priklausomai nuo Įdėto* 
sumos ir jos ižėmimo.

Investavimo knygelės apskaitos
težą U

turinti dideles atsargas

TM. 421-8070



Kuršiu marios

(Bus daugiau)

suim

$33.00
$18.00
$10.00
$ 3.50

darbą 
žemė

ku tose JAV vietose 
metams _____

Amerikon ėmė kelti viešumon įvykdytas masines žudynes 
ir ieškoti jų kaltininkų.

Kaip praneša didžioji amerikinę spauda ir TV prie 
Emigracijos ir Natūralizacijos Tarnybos yra sudarytas 
t v. Special Litigation Unit su Martin Mendelsohn prie
šakyje, kuriam suteikti dideli kreditai ir Įgaliojimai pa
sislėpusių JAV nacių laikų žudikų išaiškinimui. Nurodo
ma, kad šiuo metu jau pradėtos 169 bylos. Tarp kitų tau* 
tybių minimi ir lietuviai.

Pastatykime klausimą. Kas būtų, jei tokiu momentu 
Naujienos, besigindamos nuo Draugo ir kitų siundomų 
žurnalistinių skalikų, imtų plačiai naudoti okupantų pa
ruoštą “dokumentinę medžiagą” apie žydų žudynes, savo 
priešams suniekinti ir sutapatinti juos su žydų žudikais?

Tuomet būtų pritaikintas dėsnis — kaip tu man taip 
aš tau, bet Naujienos nenukrito iki tokios moralinės že
mumos. Jos nesivadovavo ir nesivadovauja dėsniu, kad 
tikslas pateisina priemones, kas apsunkina jos gynybos 
pozicijas.

Tokioje kovoje reikalinga kantrybė ir ištvermė, nes 
pagal moralinius dėsnius, žinomus ir mūsų protėviams, 
kas kasa kitam duobę, tas jon pats įkrenta. Bet tai dar 
nereiškia, kad reikia nieko neveikti ir rankas sudėjus 
laukti kada dangiškas teisingumas tars savo žodį.

Naujienos yra sunkioje padėtyje ir dideliame pavo* 
juje ,nes stovėjo ir stovi Lietuvos laisvės sargyboje, tad 
reikalingos lietuviškos išeivijos moralinės ir materialinės 
paramos.

Khmer Rouge už črezvičaiką 
išradingesnė

Tiesa ar melas, bet Kambo
dija užvaldė “'.udonieji chme 
riai” užuodė 1-nam jų kalėjime 
uždaryti kaliniai ruošiasi Kanr 
bodijoje nuversti komunistų 
valdžią

Tai buvo praėjusių 1977 me
tų liepos mėnesį, kai buvo su
rankioti “visi” konspiratoriai 
prieš komunistų valdžią Kam
bodžoje.

Vi§i suimtieji buvo kaip gy-

TERORAS TOLIMUOSE RYTUOSE
Kaip kuriamos komunistinės nį Tailandą (Tajųę. Kambodiją 

Ipasigrobė labai kruvina Khmer 
Rougė komunistą armija ir su
darė raudonųjų valdžią, vadi
namą Angka Loeu, ir tuojau 
pradėjo komunistinimą. Ta vai 
džia turi pareigą nuslėpti 
.Khmer Rouge komunistų žvė
riškumus ir žudynes.
L Kaip komunizmas pradeda 
savo “misiją”, Kambodija . yra 
vėliausias pavyzdys. Faktų ap-

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 
9 vaL ryto iki 5 vaL ▼akarn. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Pikti išpuoliai prieš Naujienas ir jos redaktorių ne* 
giliauja, šioje kompanijoje pirmauja Draugas su savo 
editorialais ir šiaip įvairių “žinovų” straipsniais.

Nusistatymas sugriauti Naujienas ir ALTą, yra se
nas dalykas, bet pastarais metais tapo suintensyvintas, 
išleidus Vilniuje tariamai A. Buloto patašytą dokumen
tuotą apysaką “Limuzinas No. 4”, kurioje aprašomas 
atentatas prieš Voldemarą.

Šis istorinis epizodas nebuvo liečiamas spaudoje veik 
per 50 metų, nes tai buvo anuometinių istorinių įvykių 
Išdavą Įvykdytas 17 gruodžio perversmas prieš teisėtą 
Vyriausybę ir demokratinę santvarką buvo smurto ak
tas, kuris turėjo iššaukti priešišką reakciją, pasireišku
sią t v. Tauragės sukilimu, atentatu prieš Voldemarą ir 
Suvalkijos ūkininkų streiku, šie įvykiai paliko skaudžias 
dėmes nepriklausomybės laikotarpyje, bet jų netrūko 
per visą Lietuvos istoriją, pradedant Mindaugo nužudy
mu.

jungė elektros jėgą. Kankink- 
miesiems besiblaškant agoni
joje, kai kurie neišlaikė; jiems 
paleido vidurius ir jie klykė 
savo išmatose bestovėdami ir 
drebėdami....

— SpecalistaI ūpskaičiuojr 
kad niekad Kinijdė užsienio po
litika nebuvo ta$ gerai koordi
nuota, kaip ji koordinuojami 

‘ ‘ dečimčia metų. 
Kiekvieną naują patvarkymą

Moraliai sprendžiant negalima smerkti smurto akto 
nukreipto prieš smurtininkus. Vokietijoje nesmerkiami 
.ruošti atentatai prieš Hitlerį, ries buvo pasirengęs sunaP 
.kinti milijonus žmonių ir ištisas tautas.

Šita moraliai painų ir politiniai sudėtingą klausimą 
turėtų nagrinėti mūsų istorikai faktų ir mokslo šviesoje, 
bet deja, okupantai ir jų talkininkai lietuvių tautos tra
giškus istorijos epizodus naudoja savo pragaištingiems 
tikslams.

Prie šių skaudžių istorinių epizodų tektų pirm on ei
lėn priskirti Lietuvos žydų tragediją, kurią okupantai 
dar su didesniu įžūlumu naudoja savo tikslams. Savo lei
diniuose, neva paremtais dokumentine medžiaga, oku
pantai ir jų lietuviški talkininkai deda pastangas sava-, 
noriškai pasišovėlius ar nacių įveltus lietuvių į žydų žu
dynes sutapatinti su tautos laisvės kovotojais, idant mo
raliai pakirtus išlaisvinimo pastangas.

Lietuvos žydų tragedija pakibo virš išeivijos da
moklo kardu, nes įšvykę iš Lietuvos žydai Izraeliu ar

valstybės
Paskutiniais metais, ypač po! 

Vietnamo karo, ryšium su pra
sidėjusiu chaosu Tolimuose Ry 

tingiai nusiramino ir dėl teri-ižuose, labai dažnai pasigirsta 
torinių pakitimų, ne tarptauti-f Kambcdijos (Cambodge) Var
niais susitarimais, 1 
ginklo jėgų padarytų.

Faktinai Vakarai I______ I
kur neturėjo jėgos arba inten
cijos mėginti* ką nors pakeisti. 
Bet kritikai ųąioravo arba at
metė faktą, kad Vakarų dele
gatai privertė rusus už tą (Hel 
sinkib) sutartį mokėti sunkią 
kaina. Ta kaina vra ištisa seri- 
ja susitarimų, kuriais rusai ir 
kitos Rytų Europos valstybė* 
prisižadėjo atidalyti saVb sie
nas laisvai emigracijai; Teikta 
perskirtoms šeimdms šusijung 
Ii; leišti savo kraštuose parda
vinėti Vakarų laikraščius ir 
žurnalus; skatinti apsikeitimą 
idėjomis ir palengvinti darbc 
suvaržymus Vakarą spaudos 
reporteriams, akredituotiems 
jų kraštuose.

Tai yra toks nelemtas daly
kas, jog stebėtis reikia kaip 
Kremlius su tuo sutiko.

Rusams dabar tenka Viena 
iš trijų: Gerbti Helsinkio su 
tartis; toliau jas ignoruoti ir 
leisti disidentams pasisakyti į 
arba disidentų, sąjūdį griežtai] 
uždrausti, nes I 
grupelė maža, bet sovietams' šia 
pavojinga. Helsinkio sutartis] je) 
vykdyti reikštų nugriauti visą

Vienas jaunas, 17-metis ko
munistas Leam Lis, patikimas 
komunistų šauklys, matęs at
vežtųjų kankinimą elektros sro 
ve, netrukus po to turėjo nu
vežti, Khmer Rouge vyriausią 
ekzekutdrių į eksterminačijos 
vietą prie 6-to plento, per 50 ki
lometrų į rytus ir Leam atsar
giai stebėjo, kaip 10 sunkveži
mių iš Saugumo Centro atvežė 
300 žmonių, kur buldozerių bu 
vo iškastos keturios didelės 
duobės — tranšėjos. Suraišioti 
ir užrištomis akimis kaliniai bu
vo atitempiami prie duobės 
krašto, kur juos smogė per gal 
vą sunkiu kastuvu arba stora 
bambuko lazda. Aidėjo iš skau 
smo riksmai ir aiksėsimai. K£s 
tavais skaldant galvas, žudomfe 
siems ii nosies ir burnos srove
no kraujas Kai kurie tebebuvo 
gyvi, tai &a pilėnas į 
buldozeris juos užvertė 
miš.

Helsinkio “Išpardavimas” pasirodė kaip 
didžiausia Brežnevo klaida

Rugpjūčio mėnuo prieš ke* peklą tvirtino, kad Vakarai 
turis metus buvo nelengvas 
prezidentui Gerald R. Fordu 
ir Valstybės xsekretoriui Henry 
Kissmgeriui, kuriuodu buve 
smarkiai atakuojami, kaltinant 
kad pasirašydami Helsinkio 
Aktą “išsipardavė” Sovietų Są
jungai. Priežastis buvo Euro 
pos Saugumo ir Bendradarbia
vimo konferencija Helsinkyje 
(Ir mūsų vienuolių “Draugas” 
pakartotinai šaukė, kad Lie
tuva Helsinkyje parduota ui 
trisdešimtis grašių).

Nuo to laiko jau kelinti me
tai rodo, kaip labai tie kriti
kai klydo, žiūrint praeitin, Hel 
sinkis stovi kaip pergalė Va 
Larams ir kolosališka klaida 
Kremliui.

Per metų metus Europos 
Saugumo Konferencija buvo 
Sovietų prezidento Leonide 
Brežnevo svarbus užsienio po
litikos tikslas. Jis tuo būdu no
rėjo ratifikuoti pokario Euro
pos sienas — ypač Vokietijos, 
Lenkijos ir Rusijos sienų Rau
donosios Armijos padalytus 
pakitimus, užantspauduojant 
detente su Vakarais ir įgali
nant Rusiją kreipti daugiau 
dėmesio jos problemoms su Ki
nija.

Fordo ir Kissingerio kritikai 
pasigavę Helsinkio sutarties as
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bet Sovietų* d35, YPač labiausiai ryšium su 
Į komunistų pastangomis žūt^ 

tik sutiko, kut pasigrobti valdžią buv/In- 
dokinijos šalyse, kur ir Kambo 
dija prikauso.

Kambodija randasi į pietus sčiai teikia ne vien civiliai pabė 
nuo Tailando fSiamo), Mekon- geliai, bet ir pačios Khmer Rou 
go upės baseine; apie 180,0001 ge (raudonosios armijos) karei 
ketvirtainių kilomėtrų terilori-Į viai, kurių apsčiai pabėga nuo 
jbs, virš 4 milijbhų gyventojų; savo viršinnikų, baimės ir pasi 
klimatas apskritus inėtus karš- balsėjimo, apimti.

/ tas, tenipėfatura (^dutinee 
apie 25 laipsnius Celsijaus arba 
77 lažpsm&i Fahrfenheito. ' 

Kambodijos tragedija prasi
dėjo 1975 m. balandžio mėnesį, 
kai mažiausiai 90,000 civilinių 
kambodiečių pabėgo iš savo 
krašto, ddžioji dalis į kaimyni-

autori tarinės Sovietų jėgth
struktūrą.

Jei Vakarai ir toliau ’vėts 
sovietus sumokėti už nenorą 
laikytis civilizuoto elgesio tai
syklių, Helsinkio koferencija 
liks istorijoje kaip didžiausioji! vuliai suraišioti, sumėsti į Sau 
Brežnevo klaida. Igumo Centfą, pasistatytą prie

(Iš Ray Mėselėy, str&psnitpieih Reap, Kambodijhs šiaur- 
“Helsinkio “išpardavimas” pM vakariuose. Clnherai (Khrher 

tegu disidentų! sirodė kaip raudonoju didžiau i Rouge) kareiviai visus
- - • L klaida” Daily News laido-! tuosius per šlaunis ir lyties or- paskutiniais

ganus vielomis prijungė prie 7’/ 7 .
J. Pr. armijos Ikuko genėta torių iir į- seka papildomieji
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in Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
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three months. Canada $33.00 per year; 
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Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

Chicago] e ir priemiesčiuose:
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pusei metų __
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, įsakinant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
HL 60608. Telet 421-6100.
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Pinigus reikia Mųstį pašto Money 
Orderiu tar^ zu n tas tymu.

Neramus svečias
Žėrilbj pakrypusioj eigulio Artumo trobelėj, po di- 

»dėlių tamsiu paveikslu, sėdėjo jau du žmonės: pats Ar- 
temas, žemaūgis ir liesas prasčiokas, su senyvu glam- 

Ižytu veidu ir šu barzdele, augančia ir kaklo, ir praei
tis medžiotojas jaunas augalotas vyrukas, raudono au
deklo marškiniuose ir dideliuose balų batuose. Sėdė
jo jie ant suolo už mažo trikojo stalelio, ant kurio tin- 
;giai degė įkišta į butelį lajinė žvakutė.

Už lango nakties patamsyje ūžavo audra, kokia 
•įprastai gamta ištrinksta prieš perkūniją. Piktai staugė 
• vėjas ir sergalingai stenėjo linkstanlieji medžiai. Vie- 
-nas lango stiklas buvo užlipytas popierium, ir buvo 
■girdėti, kaip nutruksiantieji lapai beldė į šitą popierių.

— Aš tau štai ką pasakysiu, stačiatiki... — kalbė
jo Artemas šnypščiančiu, tenorimu pašnabždom, žiū
rėdamas nemirksiančiomis tarsi išgąsdintomis aki- 
imis į medžiotoją. — Nebijau aš nei vilkų, nei meškų, 
‘nei įvairių žvėrių, o bijau žmogaus. Nuo žvėrių su šau
tuvu arba kitu kuriuo ginklu atsiginsi, o nuo žmogaus 
nėra tau išsigelbėjimo.

— Žinoma! Į žvėrį šauti galima, o šauk tu į plėši
ką. patsai atsakysi, į Sibirą eisi.

— Tarnauju aš, broli tu mano, čia eiguliu trisde
šimt metų, ir kiek aš širdgėlos iš piktų žmonių priken
tėjau, papasakot neįmanoma. Būdavo čia jų pas mane 
niatoma-nematoina. Troba proskynoje, kelias prava
žiuojamas ,na ir neša juos, velnius. įvirs kuris bebūtų 
jv'kfadarys ir, kepurės nenusiėmęs, kaktos neperžeg- 
nojęs, tiesiog ;:nt tavęs lenda: “Duok, šiokis-tokis, duo
nos”. O iš kur aš tau duonos imsiu? Negi aš milijonš- 
č;kas. kad kiekvien į praeinantį girtuoklį maitinčiau? 
Pakai kurią pilną teisę? Jis, žinoma, akys pykčiu pri

tvinko... kryžiaus ant jų, ant velnių, nėra... Yfeilghi gal
vojęs, trach tau į ausį: “Duok duonos;” Na^ ir duodi... 
Negi imsi su juo, stabu, muštis. Kito pečiai šfeksftihiai, 
kumštis, kaip tavo batas, o mano pats maiat kilti 
komplekcija. Mane mažuoju pirštu pritfėhkti galima... 
Na, ir duodi jam duonos, o jis prisiės, išdribs skersai 
trobos — ir neikokios tau padėkos. O tai bunh WkiU, 
kad pinigų klausia. “Pasakyk, kur pinigai?” O kurie 
mano pinigai? Iš kur jiems būti?

— Eigulys, ir kad pinigų neturėtų. — htišiŠypso- 
jo medžiotojas. — Algą gauni kiekvieną mėnesį, D ir, 
gal, mišką slapčia parduodi.

Artemas baimingai pažvairavo į medžiotoją ir pa
ti mčiojo savo barzdelę, kaip šarka uodegą.

— Jaunas dar tu, kad man tokius žodžius kalbė
tum, — pasakė jis. — Už šiuos pat žodžius tu Dievui 
atsakovas. Tu pats iš kurių būsi? Iš kur?

— Aš iš Viazovkos. Seniūno Nefedo sūnus.
— Šautuvu žaidi... Aš, kai jaunesnis buvau, taip 

pat mėgau šitą žaidimą.
— Ta-ip. Och, nuodėmės mūsų sunkios. — žrdvtelė- 

jo Artemas. — fcėda-a. (rerų žmonių maža, o piktada
rių ir sielažudžių neduok Dieve kiek.

— Ta tarytum lyg ir manęA bijai...
— Na, štai dar. Kodėl man tavęs bijoti. Aš matau... 

suprantu... Tu įėjei,. ir ne tai, kad kaip, o į>crsižtgšo- 
jei, nusilenkei garbingai... Aš suprantu... Tau ir duonos 
galima duoti... žmogus aš našlys, krošnies Bekūrenu, 
virdulį pardaviau... mėsos ir ko kito nelaikau dėl ne
turto, bet duonos — būk malonus.

šiuo metu po suolu kažkas suurzgė* urĮgimo įkan
din pasigirdo šnypštimas. Artemas sudrebėjo, pabru
ko kojas ir klausiamai pažvelgė į medžiotąją. i

— Tatai mano šuo tavo katę skriaudžia, — pasakė' 
medžiotojas. — Jūs, velniai. — riktelėjo jis pasuolei. 
— Kuš! Būsite mušti! O ir liesa gi tavo, broli, katė. V4e

hi katilai ir plaukai. »
Paseno, gaišti laik&š... Tai Ui, taTši, iš Viazcv- 

kos?
— Nešeri tu jos, matam liftai ū'ofš ir katė, o vis- 

tiėk gyvis.’., visokį kvėpavimą. Gailėtis reikia.
— Nešvari! jūsų Viazovkoje^ — tęsė Artemas* tar

si neklahsydanfas medžiotojo. — Vienūoš Ineiuds du 
kartūs ’cerkv’ė 4>lėšė... Yra gi tokių anafemų, a? Vadi
nasi, ne tiktai žmonių, bet net ir Dievo nebijo. Plėšti 
Dievb gėTį! Juk už tai pakarti maža. Praeityje tokius 
biaurybes gubernatoriai baudė, budeliams pavesdami.

Kaip bebausi, nors rimbais plieksi, o prasmės ne
bus. Iš pikto žmogaus nieku tli piktybės neišrausi.

— išsibėk ir pasigailėk, Dangaus Karalienei — 
trūkstamai atsiduso eigulys. — Išgelbėk mus nuo vi
sokio priešo ir sbpostato. Praėjusią savaitę Jaučių Ūžė 
muose vienos plovėjas antrąjį į krūtinę dalgiu grybš
telėjo... Mirtinai ^užmušė. O dėl ko reikalas iškilo. Vieš
patie, tavo vališt Išeina tatai vienas plovėjas Iš smuk
les.... išgėrus. Susitinka jis su antru piovėju ir taip pat 
išgįrUsiu...

Mydžiši klausęs medžiotojas staiga sudrebėjo, 
įfclhpė Veidą ir Įsiklausė.

— Sustok, — pertrauke jis eigulį. — Įfodos, kaž
kas rėkia...

Medžiotojas ir eigulys, neatitraukdami akių nuo 
labilaus laAgo, ėmė klausyti. Pro miško ūžesį buvo gir- 
tfirrti garsai, kokius girdi įtempta ausis visokios audros 
melu, taip kad $unku buvo suvokti, ar tatai žmones 
šaukėsi pagalbos, ar blogas oras verkė kėrtine. Bet 
grybštelėjo vėjas stogą, pabeldė į popierių lange ir al- 
ūešė ryškų šaukšmą: “Pagalbūs^

— Uengva atsiminti tavo sielažudžius! — pasakė 
medžiotojas, nublankdamas. ir pūkfMėmas. — 
plėšia!

— Vtespatfe pasigailėk! — prašvagždėjo eigulys, 

, „-r* t „ b " n ■■■■' ibt— u r"

taip pat nublankdamas ir pakildamas.
Medžiotojas be prasmės pažvelgė į langą ir pažihgs- 

niėVo tFobojė.
— Naktis tšlai, naktis kuri. —^ranfarmėjo jis. — 

Nors akį clurt nematyti. Laikas patsai tots, kad plėš* 
tų. Girdi? .Vėl surikol

teigutys pėŽi&rėjo į paVefkslą, nuo paveikslo akis 
nukreipė į medžiotoją ir nusileido ant suolo negalioje 
žmogaus, išgąsdinto sfagia žinia.

— Stačiatiki! — pasakė jis verkiančiu balsu. — 
Tu gal nueitum į priemenę ir s tuma duris uždarytum. 
Ir šviesą užgesinti rėikia.

— Dėl kurio atVtjo?
— Neh-^B ViFan^a, (Si'bVaus Och nuodėmės 

mūsų!
— Efh teiiifc, o tu tfūrfs užstttml. Kielvi, ^anfcatysi. 

Einam, "
Med^ojėė pakėlė šžUtat-ų ant ptlks ir jjhšfėmė 

kepurę.
— Vitais, imk feavo šautuvą. Ei, Flfortai, ftf. _ 1

riktelėjo jis ŠBaiUi. —fclforka!
Iš po fctfolo išėjo štio su ilgShns i^Mihdiilnomis 

ausimis, mfcftiys afeterfo ir Vienio štihs. Jt prMfhkė prie 
šeimininko fcnjų. Ir kuVižgino uodega.

— Ko fp tn sė&i? — Aiktelėjo lėtdžfotofak eiguliui,
— Negi neisi? ■»

— Kur? '' ’ ,
l— Pagalbai. — mojo ranka eigulys, susigūžda

mas visu kūnu. — Dievas su jais.
— Ktir rtrth!
— Kodėl gi tu nenori eiti? Į
— fe rfM neženg-!

siu tamsyje. Dievas su juo visai. lr ko aš. lęo miške nc4 
hiWCftftit T T- ' :

(Bus daugiau)
XAVJTrw«, chtcaco X KL Monday, August 7, 19/8



fl

DK K. G. RATUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGIŲ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Suiktin,). T»L LU 5-6446 

Priima ligonius pagal au&itaruna
Jei neatąjįęp-ą, sJįąmbmtj 374-8004.

HR. C. K KORELIS 
INKSTU IR ĮLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA

Tiv»
Pox Vallay Madieal Canter 

160 SUMMIT STREET 
ROUTE S«. ELGIN ILLINOIS

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

APLINK MUS IR MUSU NAMUS

Lietuvos gandrai

JOHN J. CONRAD

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

Naudingi patarimai ir įdomūs Jal^ kci 
c Vasaros melui rckoniciN 

duoju šį žemo koloringumo.
daržovėms padažą. Sumaišyti neparvirsįų, bet ją deda 
pusantro puoduko pomidorų 
tynkos su dvicni šaukštais šmuli 
kiai sukapotų svogūnų. įdėti 
truputį sintetinio cuKtaus — 
said u ko arba sacharino ir 
mv^'.tarnų pricskon.ų. Viskį 
sumaišius, laikyti 24 valandas 

: fermcnluotis, o po to vartoti 
bet kokių dalžovių drrsingui.

: ® Beveik tikra, į,a<l kukurū
zu tėvvnė vra šiaurės Amerika.

f ir f x - -*=

• > -cnoje Naujosios Meksikos 
kalno uoloje rastos kelios ku-

‘ kuruzų aukšlys, nuskintos prieš 
apie 5,600 metų. Jos Lųvo tiki 
ik 2 colių ilgumo. Dadur kuku- 
lūžų yra 4 rūšių: popcorn, sve-

j ecorii, field ęųrn ir ornamen- 
j tai corn. Sproginėjančių kuku- 
j rūzų — popkornų Amerikoje 

“contact Lenses”’ ; sunaudojama iki 20 milijonų
VaL agal susitarimą, uždaryta treč; svarų per metus, vis didėjant 

-------------- į 5-7 procentais kiekvienais me- 
DR.LEONAS SEIB6TIS tai$. Jie yra pigūs, skanūs ii j 

INKSTU,.PŪSLES J“
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
Vai. antrsu. 1—į popiet 
ketvirti 5—7 vaL vai 
Ofiso tetef.; 776-2880 

Rszidenciios teistu 448-5545

nR P tin, v. DĄRGĮS 
GYDYTOJAS IR chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorių

1933 S. Hanhekn Rd., Westchester, IL. 
VALANDOS: 3—P darbo dienomis ir 

ker antra šeštadieni 8-^3 vai 
Tol t 56^-2727 arbe 562 2728

.CL. — BE 3-5893

PR. 4 R GLFYĘCKA5
GYDYTOJAS įR CHIRURGĄ?
$PECIĄLYBt AKIU LIGOS 

1907 West W3rd Stre< ‘
Valandos pasai siisitanma

įjynio — nentėlyti, kąd 
praeivis ueųžĮipįų įr l»a^b’4^ 

i anl 
nudegimo žaizdų. Iš žievės bau
dė daryti tabaką, bet jis rftko- 
rįaius nepaliko. Ugandoje b 
bananų darp alų. Atsiminus 

ir uš§p&h įinsih’H.
U*i* valslyhv$ (liklatoiius Id' 
Amin Uąila puąĮalė 4^us kai- 
Uį ir prekybininkams draudė 
imli ne ,daiigiaų, kąip -$3 už 12 
uncijų buteliuk^. Bet ,en a)"s 
> rą iląu^ brangesnis.

.V.

K«uq9 vaizdai iš Aleksoto

suglaudę prąd#h dar garsiau 
kalenti. Bendrom s jėgomis at
remontuoja lįzą ir kelia “vestu-

Greitu bąųįiąsi “medaus die 
nos”, jąųųoji iųia dėti kiauši
nius ir abu įkaiti mis juos 
pradeda perėti.

Ankščiau žmonės juokaucL- 
vovo, kad parlėkdami gandrai 
parnešdavo paludienius, tai ir 
klausdavo šeimininkes, ar jau 
matė garnį. O tie paludieniai ar 
pavakariai, tai buvo 
prieš vakarienę.

Nukelta į 6 psl

UR. FRANK PLUCK AS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA UETUVYSKAT 
2418 W. 71 St. T.l, 737 5’4<} 

Titaina akis Pritaiko akinius ir

| maistingi. Namuose gaminau
* popkornus, kvorta kainuoja 
j mažiau, kaip dešimtukas. Juos 
t §prog<|iuąpL reikią tiktai tru

pučiu aly^vos arba sviesto ii 
uruskoą. Iš apie 500 milijonų 
svapį popkornų dęrliaus apie 

D P WT TATTUAC ' penktadaHs yra eksportuojama 
v ą Xe iJit iiAo |į įvairias pasaulio šalis, kurio-

‘ GYDYTOJAS |R ^ilR^GAS : - - ' *

Bendra praktika. «>eę. moterj lig©;, r ai avimas didėja.
Ofisas 2652 WEST 5vth SiRC-ET i

Tel. PR 8-1223 j Kai dar nebuvo šaldytuvų,
OFISO VAL.: pirm., antxad., treciad. * žmonės mokėjo paruošti įvąi- 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. &štadie- i rius maisto pradurtus, kad jie 
nįąta: 2-4 vaL popiet ir kitu laiku negestų. Pročę§ąs sūdyti, rųky- 

pagal susitarimą. j tj įp džiovinti silkes Anglijoje
.. įbuvo vadinamas kippering var

F • ŠILtĘIIkio* O. P. 1 du. Iš čia ir yra kilęs Kipper 
V orthopedas-PROTEZISTas i pavadinimas.
A/ Aparatai - Protezai, itai ban- j

dažai. Special; p*g*Ib< kjfoms. i * T ' - ’
(Arch Supporta) ir t t

se kiekvienais metais jų parei

J - Gyv. 5611 S. Kildare Ave., Chicago, Ill.
_Mirę 1978 -m. rugpiūčio 5 Č., 4:Q5 vai. ryto, sulaukęs 71 metu 

anwaųs. Qimęs Chicago, Ulinbis.
,'ųuįiūdę: 2 dukterys.— Connie Marco, jos vyras Thomas. 

ir.Jul Thęmąs; motina Stellą, 5 anūkai — Thomas J. Christine ir 
Connie Marco, Robert ir Michael Thomas bei kiti giminės, draugai

Xfubris huyo vyras mirusios Mae ir sūnus mirusio Simon.
; Kūnis pašarvotas Fortuna Bros, koplyčioje, 4401 S- Kedzie Ave. 
Y. rugpiūčio 8 diei^ 9:15 vaE cyto bus lydimas iš kop

lyčios i sv. Tunbius parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
įus laidojamas Resurrection Upinėse.

3?sL~a\ į John Conrad giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- 
tarnav’imą ir atsisveikinimą. *

• _1. Nuliūdę lieka :
Žinona, dukterys, anūkai, giminės.

Laidotuvių direktoriai Tortuhą Bros. Tęl. LA 3-7181.

2450 w**! 63rd SN Chicago. HL 60629 
Talaf,; PRospacf 6-5084 

-perkraustymai'- ’ 
Č MOVING 

Leidimai — ®iir>a a parauda 
ŽEMA KAINA "

R. AE RA NAS 
Tai. WA 5-8063

* Jauni ir seni mėgsta bana
nus ir jų Amerikoje daugi ail
siai suvartoja. Jų žievė tinka 
ne tik mpkyfi vaikus Įyąrkjar

THE FOUR SECONDS * 
THAT DECIDED A

MOVING
Apdraustas perkraustymrs 

H įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tai. arba 3764996

connf—14 according to box 
history—and canto back to def 
Jack DempB^r and retaa ha <±i 
pionship.

"Palaiminti, kuria namiti Ir Įtikėjo". — Jono 20:29.
Dabar dar tamsu, kol dar uęužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvies ir 

savo spinduliais išgydys pasaulį ir pašalins visas abejones, baimę ir nesu
sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir tada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, d ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kurį matome tik tikėjimo akimis. Mes esame paklusnūs Tam, kuris kalba iš 
dangaus, kurio balsą dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie. kurie dabar yra 
paklusnūs ir eina jo pėdomis, gauna didesnių ir gausesnių palaimų, o neto
limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbę, šlovę ir nemirtingumą, ir 
dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

SOPHIE BARČUS 
01*95 YALAKPQS 

v**°? ?r?T,!n’?! S WQPA, 
U?0 WL A. M.

Lietuviu k»lb«: kasdien nno pir- 
roadįenįp iki penktadienio 3:00 
-3:30 vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniaiš nuo 8:30 iki 8:30 

vai. ryto.

Vodiia Aldona Daukvt

T.I.4.: HEmloek 4-2413

715? So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL" 40629

kailiu 
paupin

PH rtamntBb

(jatalyoa) |r 

67744M

(M??

NORMANĄ
ųrStsįną

paid £2,653,000—the largest ia 
fight history—to witness Dempsey’s 
attempt to regain the crown he had 
lost the year before. Both fighters 
were in superb shape but Dempsey, 
the challenger, was far superior to 
the Dempsey who lost flto title.

Referee Daye Barry, at the be
ginning of the histone battle, re
minded both contestants of the new 
boxing commission ruling: in a 
knockdown, the count would not 
be started until the aggressor had 
retired tp ą neutral comer. The 
gong sounded and the bąttle was 
on. For the first six rounds; Tunney 
was on the defensive with Dempsey 
pounding him, ’ trying’ ‘to break 
down his guard. The seventh taw 
Dempsey change tactics, switching 
from body attacks to the head. A 
right caught Tunney on the head 
and reeled him against the ropes. 
Six sudden smashes with both 
gloves and Tunney was down for 
the count.

Bedlam broke out in the stands. 
•Impetuous Dempsey had formed 
the habit of hovering over bis vic
tim m all his previous fights. Be
fore the referee could pęrsuadę him 
to return to a neutral comer, the 
timekeeper had reached the count 
of five over the prostrate Trnmey. 
lack. immediately back-pedalled to 
an off comer and the count was 
renewed. At the count of nine— 
fourteen seconds after the knock
down—Tunney had regained hb 
feet. * • - . . _ , . xa

In the remainder of the rounds, 
Tugney recuperated and jott- 
punched Dempsey, scoring enough 
points to retain ho title. * **

This wa> PempKYj 
fight. Tunney rttited tn 
a year tale 
ing history

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

&

VA

•/<

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

1446 So. 50th Ave,, Cicero, HL Phone; OLympic 2-1003

add hoi milk to

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

. Jei tinote asmenis, kurie 
galėtu užsisakyki J^'aujiepas, pra- 
iomę atsiųsti jų ądreaus- Mes 
jiemą siusime Naujieną įvi ta
vai t ei nemokamais

Uted the 
fam still 

___ _____ «ut Into 
flames at the mention of the Ma
nassa Mauler and the Minna. Par
ticularly remembered 4 Dempsey, 
whose disregard daring fcrnr pre
cious seconds of the new ruling re
sulted in his failure to regain the 
heavyweight boxing champiomhif 
o£ the world.

Lietuvqję yrą baltųjų (Cico- 
nia cicenią) ir jųodųjų (Cico- 
nia nigra) gandrų.
,Labiausiai b,uyp paplitę baltie
ji gandrai, kurie, 'glausdavosi 
prie ūkininkų "sodybų.;
patikdavo kur ąp.lįnįuzpĄįe yrą 
vandens, nes ten ^lėdavoC&rtg 
vai susirasti sau .maisto. Jų ^ap- 
gvvendinimas buvo lę^gy|s. 
Tik įkėlei j medį, ar ant stogo 
kraiko vežimo ratą ir gandras 
pasidaro tvirtą lizdą. Juos* žmo
nės globojo it bų-vq # įįptikįn^, 
kad būk tai jie atneša namams 
palaimą. Taip gat apie juos yra 
sukurta ir daug tautosąkos. 
Juodųjų gandru buvo žymiai 
mažiau ir jie. perėdavo dides
niu: se miškuose: ^ 5 ' y < *

Gandrai į Lietuvą atskrisda
vo kovo mėnesio pabaigoje ąr 
balandžio pradžioje. Paukščių 
grįžimas buvo ątisįjęs su religi1 
nėmis šventėmis.

Šv. Kazimiero šventėje (ko
vo 4 d.) jau laukdavome gies
mininko vyturio, šv. Juozapo 
,venėje (kovo 19 d-i jau mus 
pasveikindavo sįaptingo^. pęmr 
pė. O švęsdami šv. Marijos Ap
reiškimo šventę (Įcovo d) 
kėjomės greitai sulaukti yaisip- 
gąjį gandrą. Tai žmonės' švęsda 
mi tas šventes, kartu laukė ir 
pirmųjų pavasario paukščių pa 
sir- -dymo.

Ypatingai gandro pasirody
mas primindavo artėjantį. 'pa
vasarį- Jis lyg sklandytuvas tię: 
šiai nusileisdavo į savo lizdą ir 
džaugmingąi - snapu sutarškė 
dąvQ. Po kęjįų dienu jau ats
krenda jo laukianiojį ir kąkluį

Does every item you pick 
up in the supermarket have a 
fiighey prfee? There IS one 
item that hasn’t kept pace 
with spiraling inflation — the 
egg. You get highest quality 
protein, vitamins and minerals 
at bargain prices. When Large 
eggs are selling for 75 ceuts a 
dozen that's bnly 50 cents a 
pound! (A dozen Large eggs 
weigh 1 1/2 pounds.) Try’ 
Gbeesey Egg Noodle Bake for 
a surprisingly hearty and easy 
dinner main ' dish tonight. 
Your pocketbook, and your 
family, will be pleased.

Cfieesey Bgg Noodle Bake

$
6 servings 

hard-cooked eggs*, 
sliced

teaspoons insUųt 
minced onipti 

teaspoon salt ’ 
teaspdon Italian 

seasoning
package (7 to 8 oz 

spinach or egg nood1es( 
cooked ai|d drained 

qip ricotta or drained 
cottage cheese

tw (8 
Mozzarella cheese

2

4’4 cups mjlk, heated 
unti| very ^acm

Resente $ conteg egg 
elkes fox top Uytr Combine 
onion, šąli ąnd Itahsn 
Masoning. Set aside. * Layer 
jn gradient* in bąUered 
2-qėa*rt casserole ax follows: 

H (W>out I

ricotta 
>n fills), 2/3 
^e and 1/3 

seaeoninp 
(ąbout 1 Repeat

t with remaining ingredients.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

JANINA GAĘLĮĄŲSĘĮĘNĘ 
Pagal tėvus URBĄNĄĮTE 

Gyy. 2341 W. 63rd'St, Chicago, 111.
Mir^.1978 m. ruzpįūčia 3 d., 10:10 vąL vak., sulaukusi 61 mętų 

amžiaus Gimusi Lietuvoje, Zarasų aps., Dusetų vis.
'Amerikoje išgyveną 7 metus. ■

. Pasiliko nulipdę: vyrąs Leonardas, sūnus Arvydas iri kiti gimi
nės, drangai ir pažįstami. Vokietijoje Ūko brolis' Linas Urbanas 'su 
Šeipia.* Lietuvoje liko bpolis Vytautas Urbanas su šeima.

Kūnas.pašarvota^ Mažęika - Ev^ns koplyčioję, 6845 So. Western 
Avenuė. _

Pirmadienį, rugpiūčio 7 dieną.ll:Q0 vai. ryto bus lycįimąta 
iš koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi ą." a. Janinoj Gąrliauskienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai krečiami dalyvauti laidotuvėse iri suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: 

Vyras, sūnus, broliąi, giminės 

Laidotuvių direktoriai Evans ir Sūnūs. TeL 737-8600

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street - 
1410 So. 50th Ave., Cicero 

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Bargain,. Fix A Feast
Ckic££o*
Lietuvi?
Laidotuvių
Dirt K toną
Assocįącijos

AMBULĄĮiCI 
ęĄTĄRįjAYl 
MAS DIENA 

IR FJAKTI-

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

JU7 Sv. LJTUAN1CA AVENUE. Phone: YArdi 7-344b

PETRAS BIELIŪNAS
4343 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU S-457J

Gradually 
beaten eggs. Pour over layered 
casserole. Bake in preheated 
350°F. oven 1 hour. Let stand 
10 minutes serving.

*Harį-('o<iked Eggs 
Pierce eggs with an egg 
piercer or punch, if desired. 
Put eggs in one layer in sauce- 

- pan and add mou<h tapwatar 
to cotoe al least 1 inch ąhpve 
eg)pL Cover; bring rapidly 
jug - to boiling. Turn off 
heat; if necessary, reipove pan 
from burner to prevent 
further boiling. Let. stand 
covered in the hot water 15

minutes for Large egg* — 
adjust time up or down by 
about 3 minutes for each siza 
larger or smaller. Coot 
immediately and thoroughly 
in cold water — "sheRs ar* 
easier to remove and it is 
less likely you will have a 
dark surface on yolks. To 
rerrpve shell: Crackle it by4 
tapphį gently ail over. Roil 
egg between handf Io loosen 
sb»H; then peel. starting at 
large end. Hold egg under 
running cold wtOr or dip in 
bowl of water to help off 
ih*«L

GEORGE F. RUDMINAS
git So. LITUANICĄ AVE. TeL: 7-11S8-1I3I

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACUkWIGF)

2424 WEST 69th STREET Republic Mill
2311 WEST 23rd PLACE Vli tfiik Wit
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pilot Hilhu PL 974-4411

M54 Bo, HALSTED STREET Phom: YArdi

NAUJUMO*, CHICAGO 8, ILL Monday. Augusi 7. 1978
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TRUMPAI

* vidudieni. Vaišes ruošia jūią 
į ‘šaulės. Šioje žurnalistų popielė- 
, I je kviečiami dalyvauti ir sve-

— Karina Adamaitytė ir Lo
reta Karpiūtė iš Chicagos piet
vakarių dalyvauja 4-H klubų 
veiki je. Jos dalyvavo konkur
se ir laimėj: ekskursines kelio 
nes i Illinois valstijos paro<ią ir 
mugę rugpiūčio 10-20 d. Spring 
fielde.

— Daina Gudauskaitė išrink
ta Korj).! Neo-Lithuania L s 
Angeles skyriaus pirmininke, 
Antanas Kašelio^is—vicepirnt, 
Danutė Ruokytė — ižd., Arvy
das Gricius sekr., Stasys Pet 
ra vičius arbiter elegantia- 
rum, Vida Ruokytė — magitre, 
Balys Mackaila—tėvūnu.

• Didžiausia pasaulyje kalnų 
kiaurymė yra Naujosios Meksi
kos valstijoje, Kalsbado kiaury 
mių sistemoj, žinoma Big R onj 
— Didžiojo kambario vardu. 
Tas kambarys yra 4,270 pėdų 
ilgio, 656 pėdų pločio ir 328 pė
dų aukščio.

RENTING IN GENERA;
Nuomos

į IŠNUOMOJAMAS 6, kambariu bu
tas Brighton Parke suaugusiems.

Skambinti BI 7-9642

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
05 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

— Gailius A. Vasonts, Nora 
V. Šimkutė, Janice M. Stasilai- 
tė ir Dona M. Augustyn iš Chi- 
cagus pietvakarių yra Illinois 
universiteto Urbanoje Dekano 
garbės studentų sąrašuose.
— Lawrence Graves ir Joseph 

Kibort priims priesaiką iš nau
jųjų Amerikos Legiono Da
riaus Girėno posto pareigūnų, 
iškilmių pirmininkas Frank Ste- 
fansko, invokaciją skaitys kun. 
Petras Mikalajūnas iš šv. Kry
žiaus parapijos, Kazimieras Stu 
konis eis seržanto pareigas, ce
remonijų meisteris Vyto Rum- 
chek. Bu v. komandierių Juozą 
Martinonį pagerbs Al. Dziegin- 
skis. Įvedimo į pareigas iškil
mės bus rugpiūšio 12 d. 7:30 v 
vak. posto patalpose.

— Korp. Neo-Lithuania vyr. 
valdyba ruošia iškylą rugsėjo 
3—4 d. Tabor Farmoje, Sodus, 
Mich. Dalyvius registruoja Vi
da Kriaušeliūnaitė-Jonušienė ir 
Vaclovas Mažeika. Prof. Aldo
na Augustinavičienė iš Kleve 
lando pakviesta skaityti paskai
tą.

— Auksinės pakrantės meno
paroda ir mugė bus rugpiūčio 
11—13 d. Rush St. ir Wabash 
Ave. sankryžos aplinkoje, 
vidudienio iki 10 vai. vak. 
dalyvaus virš 600 įvairaus 
ro meno mėgėjų. Policijos ...
kaičiavimu, praeitais metais tą 1
paroda aplankė apie 690,000 l
žmonių. Ji įeina į Lakesfront 
festifalio programas.

— Nacionalinis Polkos festi- ;
valis bus rūgėjo 18—27 d. Hun- Knygos kainą $3.. Su legališko rus rėkia gerai pasivaišinti, 
ter Mountain prie New YorkoJmi* formomis — $3.50. J /___'
Jame dalyvaus 62 orkestrai iri Užsakymus mu Money orde- kė gali neduoti pavakarių, 
įvairių tautybių tautinių šckiųlrfa siusti: “Naujienos”. 1739 S ,
grupės. Informacijas teikia Na^Halsted SL, Chicagc UJ 60608. . L ^S&a.u ,sakJd? °’ 
tional Polka Festival, Inc.,Main! jlumemus jau issmese lslekdavi
St., Hunter, N. Y. 12442.

riELf WANTED — rtMALE 
Darbininkių Reikia PETRAS KAZANAUSKAS, Prezfdentas

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

žan- 
aps-

CLERK/TYPIST
We need someone to type and hand- 

| le various general office duties. Good 
pay & benefits. Loop location. Call 

j 368-8787 ask for Ralph.

ina ‘Naujienų’ administracijoj gėrimų.Tai atsisveikinant gand-

MASSEUSE
Needed immediately. Part time, ene- 
ning or weekend hours. Good bene
fits and 
preferred

. Contact

Mūrinis 2 butų, naujai atre
montuotas. Vieną tuoj galima 
užimti. Geriausia vieta Brigh
ton Parke.

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

VIENETŲ mūras ir garažas. Nan

nes jiems išlėkus jau šeinrinin-

commission. Experience 
but will train.
Pat Cruse. West suburban 

YMCA 
352-7600

31 E. Ogden. La Grange, Ill.

4 _ ____ ______
ias gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas- 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKL YPAS ir garažas Mar
quette Parke.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nue Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug gerų 
priestatų. Svarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45.000.

2 butu 9 m. senumo. 2 po 5. 3 mie
gami. 51 St už Kedzie. Tik $82.500.

72 ir Campbell Ikz aukšto naujes
nis mūrinis namas. įrengtas rūsys. 
$65.000.

1014 akru žemės netoli Burlington. 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25.000.

ŠIMAITIS REALTYMEDICAL SECRETARY 
RECEPTIONIST 

for doctor office 
Must have exp. in Dr’s office. Accu- 

„ . ... —--c__ __ pleasant
te. Bet tai buvo tiktai taip kai- phone manner. Salary comm, with 

exp. 
Devon & Kedziei Area

I 31 ir.^ (lau^au negausi- rate typing, figure apt..

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie- 
tijos ir iš kitų kraštu, pilietybės popie-—Dėl visų rūšių stogų dengi-

_ . - . *" - . , . . • UIJVO XL XO aivų rkx<LO-.vj. jjmtvjuvo

mo bei pataisymo, kreipkitės ‘riaL įvairiu valstybės formų pildy- 
pas ARVYDĄ KIELĄ,434-9655. "-" T-‘—!,»>«,•

Pr.

KAIP SUDAROMI

padėti teisininko Prano šulo pa- Į 
mošta, teisėjo Alphonse Wells J 
peržiūrėta, “Sūduvos1 
knyga —

Su legališkomis formomis
— Lietuvių žurnalistų S-gos 

Detroito skyrius ruošia išvyką
i Pilėnų stovyklą rugpiūčio 20 Knyga su formomis gauna-

mas. Interesantų reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitų ištai
gų įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvieti
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 

fir asmenų paieškojimai. Be to. išrū- 
j pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip- 

iŠIeista I tis asmeniškai arba laiškais.
J A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC
5 Income Tax Service

3543 SOUTH EMERALD AVENUE 
(Pirmas aukštas. Įėjimas iš kiemo) 

CHICAGO, ILLINOIS 606CC 
TeL LA 3-1387

bama, prisimenant senuolių pa ____ __ _____ __
sakoj imą, kad paludienius gar-L Call 728^4655 10 AM^4,30 PM. 
niai išnešė.. Mano prisiminime,J 
pavakarius duodavo iki sutrumi 
pėdavo diena ir baigdavosi sun| 
kieji laukų darbai. Bet buvo ir Mailing 
tokių ūkininkų, kudie juos duo 
davo ir visą žiemos laiką.

Rašoma, kad gandrai žiemo-.For 2nd shift, 4 nights (Mon.-Thurs) 
ja Pietų Afrikoje. Tai tohrna‘įnSurance> parking. Immediate ope- 
kelionė ir jiems tenka skristi ? ning. Call Harold Gatewood, 

j. , . . I ADVO-SYSTEM, INC.per juras, dykumas ir tropikų.%2 Chase Ave 364-4100
raistus. Spėjama, kad jų lėki- elk grove village

_______1* _ 4   y. /\/\/% I ■ , - . - ——■

HELP WANTED — MALE 
Darbininku reikia

EXPERIECED 
CHESHIRE 
mechanic

Notary Publie
Idsurance, Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

M. L. S. REAL ESTATE

NAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS WiViYiWiViWiViVAWAV

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda —INSURANCE] 
BUTŲ NUOMAVDIAS—parent 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago

Tel. 767-0600.

2625 West 71st Street
TeL 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

Naujienų vadovybė Ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visus skai” 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant ši seniausią Amerikos lietuvių dienrašti, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei_ 
kalų renesanso.

LIETUVOS GANDRAI...

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis. sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tėl. 813-391-9753. paskvrė 
tri in dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratesimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

(Atkelta iš 5-to psl.)
Po kokių 4 savaičių kantraus 

perėjimo jau išsirita jauni gan 
driukai. Tėvai juos stropiai pri- 
žiąri, maitina ir mokina.

Rugpiūčio mėn. pabaigoje 
gandrai jau pradeda grupuotis 
į būrius ir/ ruoštis į tolimąją 
kelionę, šitas gandru išskridi
mas buvo susijęs su šv. Baltra
miejaus šventė (rugpiūčio 24 
d.). Tą dieną dideli parapijiniai 
atlaidai būdavo Višakio Rūdo- 
je.Tai į tuos atlaidus važiuodavo 
me ne tik pasimelsti, bet ir pa- 
baliavoti nes ūkininkai apsčiai 
atsiveždavo; maisto produktų ir

mo distancija bus apie 10,000 
kilometrų. Bet jiems nereikia 
jokių vizų, affidavitų bei darbo 
garantijų. Nebaugina geležinė 
uždanga, nė muitinės netikrina 
jų bagažo. Tik pakelia savo sti
prius sparnus iir vairuoja į šil
tus kraštus, iš ten vėl ruošiasi 
grįžti į savo gimtinę prie Balti
jos jūros ir pranešti, kad jau ar 
fėja šiltas pavasaris.

—V. Vytenietis

MACHINISTS
Keller, Hydro-Tel onerator or machi
nist able to learn to run new mo
dern duplicating equipment. Clean 
modern air/cond. mold shoo. Profit 
sharing, onertime and all benefits. 
Days & nights.

R. O. SCHULTZ 
2425 N. 75 Avp. Elmwood Park 

453-3421

HELP WANTED — MAL5: 
Darbininkv Reikia

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagoj miefto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuos* gmft, gi
ri n luotai Ir sąžiningi!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

| Te!. 927-3559

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, !L 60603

•' S anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laika ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ dol.

Pavardė ir vardas--------------------------- --------------------------------------------

Adresai

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardas__________________ ___

, kuris

Adresas

Sponsorians pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  doL 

Pavardė ir vardas ——____________________________________________

Adresas

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites autipa. 
tinimui nemokamai be Jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas --------------------------------- _-------------------------------------

Adresas

Pavardė Ir vardas

Adresas

r”
P išardė Ir vardu

MECHANIC
Experienced mechanic for Phillips
burg inserters & Cheshirese machi
nes helpful. Experienced in setup 
& maintenance. Good pay & bene
fits.

Call 368-8787 Personnel

D 3 M I S I O
62-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $93 pusmečiui automobili e 
LUblIIty apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

Machinist
LATHE OPERATOR

immediate opening for nualifipfl
• n^o.Vn^Uathe personnel. Will receive excei-Smark ausia liūtis uzrekor, jen|. corrn)anv benefits, insurance

duota 1956 m. liepos 4 d. 3:23;paid holidavs. Must haye vonr. own] 
vai. popiet Unionville, Mary
land 
nutę 
taus.

valstijoje. Per vieną mi- 
ten iškrito 1.23 colio lię-

• Karščiausia vieta yra Abi
sinijoje, Dallol apylinkėje. Vi
dutinė metų temperatūra ten 
yra 94 laipsniai Farenheito.

TOOL MAKER/MACHINIST
Į Excellent opportunity for tool maker/ 
{machinist.Exnerienced working from 
blueprints. Must have 3 to 5 yrs. ex
perience on Bridgeport Grinders & 
Lathes. Top pay, benefits & overti
me available from this rani div gro
wing manufacturer. 456-1100 for in
terview.

FORT LOCK CORP.

4645 5*. ASHLAND AVI. 
52X775

tools, be able to read blueprints, set
up and operate machines.

UTILITY TOOL & DIE WORKS
1036 N. Kilboum Ave., Chgo 60651! 3000 N. River Rd., River Grove

A. TVER AS- 
LAIKRODŽIAI Ir BRANOINYBtS 

PirdiTimM Ir Tiiiyais 
U4< west it* strut
Telof.f tlwuMIc 74941

INSTALLATION & FIELD SERVICE 
Need someone with a good knowled
ge of electrical control circuits & 
also .good knowledge of mechanical 
devices. Must soeak fluent English, 
willing & able to travel. Call RTT-L 
DAME or HILMAR SCHUETZE 
478-3625.

GREAT LAKES CORP.
2500 W. Irving Park

Siuntiniai į Lietuvą
ir kitus kraštus I 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. I 
Chicago, Ill. 60632. Tel. YA 7-5980 |

Woodworking
JIG AND FIXURE MAKER

Furniture company seeks exn^rienc- 
1 pd individual to work in our Jig and

J1 Fixture Department to make produc- 
buvo matuojama ištisus 6 me tion patterns for woodworking ma- 

J chmes. Excellent nnnnrtumtv. full
benefits, i^b ęo^uritv and convenient 

< location Call P^rcnnnp] Affinp 889- 
■ pnno. Avt 97^ B. B’-odv. S^t;ng Co., 
59^1 W. THckons Chicago, pi

I An eoual opportunity employer

tus.

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

SIUNTINIAI J LIETUVA.
MARU A NOREJKIEN1 

tWS Weft St, Chicago, DI «0S2» • TeL WA 5-27S7 
Old.II, rOUw |valrlv

MAiSTAj if luaopoa iandaliu.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

MAHOurm at ft parceli servici 
1M1 W 4W» *4^ Chlc*w. nt *©«*. — T*L WA 3-2717 

XX» »*. St. Chlcac. HL MMX. — T*|_ BLttH
V. VAUAMTtMAf

“LIETUVOS AIDAI”
=1, KAZE BRAZDZIONYTE,
= J PROGRAMOS VEDtJA
J/ WOPA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

HPLP WANTPO — MAI WMALF 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

BTOTKFQB MACTTTVF.S 
SERVICE & PFPATR 

TRAINEE
Unlimited hiturn Chnnon become 
hi^h earning skill technician T^ 
mialify, yon must n^at. d^u^d- 
able have a high mechanical atitude. 
Ar>nl v now.

CLAYTON OFFICE FQUIPPMENT 
343-9202

DRY CLEANINIG
Experienced spotter. Silk or 
Hospitalization. Paid vacataion. 
benefits. River Forest area. 5 

366-6500

wool- 
Good 
days.

DRY CLEANER
i Some machanical ability, will train. 
Married.

.Good references. Call Dan 274-1500.
1529 Howard

NORTOWN CLEANERS

TECHNICAL 
ENGRG 

OPORTUNITIES
snecialization in the Engineer- 
Technical. and Manufacturing 
provide you with many confi-

. I Our
* (ing, 

areas nivu itiany VVULI"
dential opportunities that presently 
exist for Designers, Draftsperson's, 

<Mfg„ Process Engrgs, IE's, Supervi
sors, Maint., etc.

j Call, some in, or send resume

WAYNE PALMER
782-6062

BUSINESS MANAGEMENT 
PERSONNEL

150 S. WACKER DRIVE
SUITE 75

A. PRIVATE EMPLOYMENT
AGENCY

MECHANIC

Full time — Skokie area 
Must ęneak English

Cali Rnd at
679-9520

M. HM KU S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertiniai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

LABORERS ALL. KINDS
Full time jobs for neori p 45—over.

CALL 421-2406
SALVATION ARMV JOB PLACE

MENT CENTER
9 A.M.—noon

Chicago rezidents only
105 S. Ashland

MACHINIST MAINTENANCE
Small plant has need for machinist’ 
maintenance man. Starting waset 
S5.50/hr, A one man position, needs 
some electrical experience

INDUSTRIAL RESEARCH 
PRODUCTS

321 Bond St. — Elk Grove 
439-3600 J

An equal opportunity employer

MAINTENANCE MACHINIST!
T.TFT TRUCK MECHANIC j 

Must be experienced. | 
WIRE DRAWER—TRAINEE I 

Į 
Steady full times employment. į - - - - — ,Ecellent benefits.

Apply in person,
WILSON STEEL &

WIRE CO.
4840 Western Ave.
Chicago, Illinois

BEST THINGS IN LIFE
C1(I F r m k Zapolli ITATt FARM

IMSURAKC^

State Farm Life Insurance Company

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues
caused by inflammation

Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

SKAITYK PATS IR PARAGiNr 
KITUS SKAITYTI

NAUJIENOS, CHICAGO a, ILL, Monday, Aufuat 7, 1074




