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RUSU LĖKTŲNIKARAGUOJ JAU UŽMUŠTA 60 ŽMONIŲ, - ; KOVOS EINA VISAME KRAŠTE
Siunčia nacionalinės gvadijos sustiprinimus į 
Matagalpą apsuptam prezidentui ičlaisvinti

MANAGUA, Mikaragua. — Visoje Nikaraguoj tebeeina su
sikirtimai su nacionalinės gvardijos kariais. Krašte buvo 7,500 
nacionalinės gvandijos vyrų, kurie palaikė tvarką ir gynė vals
tybines įstaigas. Nacionalinės gvardijos kariai jaučiasi pervar
gę. nes nuo praeito savaitgalio jie privalo palaikyti tvarką didės 
nluose miestuose, saugoti tiltus ir ginti valstybines įstaigas. 

- - . - ’ _ . - * Z į

Prezidentas tebegyvena 
vasarvietėje

Nikaraguos prezidentas Anas 
tasio Somoza vis dar tebegyve
na apsuptoje Matagalpos rezi
dencijoje, esančioje apie šimtas 
mylių Įatstumoje nuo sostinės. 
Prezidentas sakymus siunčia iš 
Matagalpos, bet visa; jo; vasar
vietė maištininkų yra apsuptą. 
Maištininkai sitaisę gretimose 
kalvose ir neišleidžia' nei vieno 
kareivio. Kariai bandė automobi 
liais įvažiuoti į Matagalpos mies 
tą, kūrime gyvena apie 40,000

^gyventojų, bet jie nepajėgė pra- 
įveržti ^maištininkų; apsaugas.

pravesti laisvus rinkimus. Dau
giausia žuvo nacionalinės gva^,- 

.dijos karių, nes gerai ginkluoti 
maištininkai prie jų priselina ir 
nušauna. ■ j

Ligoninės pilnos1 sužeistų ka
rių ir protestuojančių gyventojų. 
Pasklido gandas, kad Panamon 
išvežtieji maištininkai jau grįžo 
į Nikaraguą ir metėsi kovon 
prieš Somozą. Iš Panamos din 
go svarbiausias vadas — Adomas 
Pastora. Vieni pasakoja, kad jis 
išvyko į Costa Ricą, kur turi ke 
lis žuklavimo laivus, o kiti pa
sakoja, kad. jis organizuoja jė
gas nacionalinei gvardijai sutik

1

> TO NORVEGU SALOJ
Beginąs bando 

diktuoti Washingtonui
JERUZALĖ, Izraelis. — Izra

elio premjeras Begin pradėjo 
tiek nervuotis, kai patyrė, kad į 
prezidentas Carteris yra pasi
ruošęs sudaryti Amerikos karo 1 
jėgą t? kai Artimuose Rytuose, 
prižiūrė t Izraelio i kabinetas 
sarstė šį pasiūlymą ir nutarė pa 
diktuoti sąlygas Artimųjų Rytų 
taikai.

Izraelio kabinetas nutarė ne- 
ątšaujei savo karo Jėgų iš Gazos 
ir Jordanijos teritorijų, esančių 
kairiajame Jordano krante. Ant 
ras nutarimas - 
rikos karo., jėgų į tas sritis, ku-;

SOVETU ŠNIPINĖJIMO LĖKTUVAS NUKRITO NORVEGU SALOJE

♦

x,-».

z' T^aciohalifreS gvardijos- -vado- 
vybė nųfefė ^siųsti sustiprini- 
thus f T^atagalpą,'kad. pralaužtų j CANBBBERRA. —Australija 

.apsupimą. Nacionalinės gvardi- niandagiai atmete buvusia JAV 
jos kariai, ginkluoti rankinėmis prezidento- Richard M. Miksono 
granatomis ir kulkosvaidžiais J pasiūlymą kad šį rugsėjo mene-

notre; ■itreuiz; .
Nixsonasąarismsta Į

granatomis ir kulkosvaidžiais,! pasiūlymą kad ši rugsėjo mene- 
tikisi įveikti - maištininkus '.ir,si jį pakviestų oficialaus vizito, 
atidaryti kelią Į vasarvietę.'He- Jis narįs pasimatyti su Austra- 
likopteriai gali nusileisti didelėj lijos minist'eriu pirmininku Mal i 
■tvirtai^aptvertoje vasamdetėje,'colm' Fraser ir su užsienių rei- 
bet joks lėktuvas ten negali nu- įkalu ministeriu Andrew Pea- 
sileisti. Prezidentas nenori iš*| cock. Tokru pasiūlymu 'Nikso- 
skrisii helikopteriu, nes maisti-• nas per savo štabą kreipėsi i 
ninkai,- malūnsparnius gerokai Australijos ambasadą Washing 
apšaudo. tone.

Jau ŽUVO 60 kovotojų Ambasada atsakiusi, kad Frog 
< * ser ir Peacock per visą rugsėjo

Nikaraguoj buvo paskelbtas mėnesį bus labai užimti. “Mes 
trijų dienų Streikas. Krašto įs- pasakėme Niksono štabui, kad 
taigos, krautuvės ir mokslo įs- j šis laikas Australijai labai nepa 
taigos protestavo prieš preziden j togus ar tokį vizitą būtų sunku 
dento nutarimą atiduoti banko j suorganizuoti”, paaiškino amba 
atsargas maištininkams. Strei- jsados pranešėjas.
kas pasibaigė, bet biznio įstaigos ------- —
uždarytos, nes gatvės dar nesau
gios Gona dažnai įvyksta susi 
rėmimai tarp nacionalinės gvar

New York be spaudos
NEW YORKAS. — Pasikal-

dijos karių ir ginklotų gyvento- i bėjimas tarp streikuojančių tri- 
ju . " * j jų didžiųjų New. Yorko laikras

Visi reikalauja, kad preziden-į čiu spaustuvininku fpresmanų) 
tas Somoza pasitrauktų iš pareijir leidėjų nutrūkus, jau ketvirta 
gu ir Teistų patiems gyventojams į savaitė kaip Nev* Yorkas gyve

jų didžiųjų New. Yorko laikraš

■

Amerikos moteris, lakūnė Ltn. Mary Louis Jorgensen, išlipusi 
i.-sprausminio kovos lėktuvo. Ji baigė laivyno aviacijos mokyklą; 
išmoko valdyti .cprausminj lėktuvą dr pasiruošė dalyvauti ko

vose šiam kraštui ginti. Ji yra antroji moteris, kuri valdo laivyno 
kovos lėktuvą. ’WILLIAM HARIS TEISME PRIPAŽINOPAGROBĘS PATTY HEARSTH 71

Begin pareiškė; kad jis neįleisiąs Amerikos 
karią j Jordanijos žemes bei Gazą

OAKLAND, Cal. — William Harris, simbiozinės armijos įta- 
kingiausias “generolas”, teismui pareiškė, kad jis suorganizavęs _ 'n.XX TT e 1 •

KALENDORfiLIS

Rugsėjo 2: Kalista, Antoni
nas, Tugaudė, Vandenė, Prote- 
nis, Daugenis. f

Rugsėjo 3: Darata, Bronisla
vas, Mirga, Samanė, Jaugalis, 
Sirputis.

Rugsėjo 4: Darbo Diena, Ro-{ 
žali j a, Marinas, Germantė, Gi- 
rėnas, Rimantas.

Saulė teka,—*■ 6:15; leidžiasi
- 7:24.

Šiltas, vakare gali lyti.

Ina faktiškai be spaudos. Presma 
>nų 1,600-narių wiijai atsisakius 
siekti naujo kontrakto abiem pu 

j sems nerileidSanU' streikui ga 
! lo nematyti, pasakė ^federalinis 
tarpininkas KennetH Moffett.

Dėl streiko nebeišeina New 
York Daily News ir Post.

— Amerikiečiai jau buvo pasi 
Šovę V^oeitįr vokietį lakūną į 
erdvę 1970 metais, bet vėliau 
paaiškėjo, Jkad nebuvo padary 
tas oficialus susitarimas. Vokie
tis jau buvo įlipęs į-skristi pasi
ruošusią .raketą, bet jis turėjo 
islpti: ir niekad nepakilo.

— Berlynas užverstas narkoti 
kais, kuriuos daugiausia parūpi
na mieste dirbantieji turkai. 
Praeitais metais nuo herojino 
Berlyne mirė 36 žmonės.

Rusai prašo Norvegiją suteikti jiems daugiau 
žiniy apie Įgulot ir lėktuvo likimą

OSLO. Noivegija. — Didelis sovietų šnipinėjimo lėktuvas 
rU 125 nukrito ir sudužo Norvegijai priklausančioje Hopen sa- 
oje. Visi trys motorai sudaužyti, ginklai išmėtyti, o įgulos na- 

žuvę Norvegų pakraščių sargybos karo lėktuvo laužą ir
‘ bando nustatyti visas nelaimės aplinkybes. Nedidelė Hopen sa
la yra norvegams priklausančiame Špicbergeno salyne.

Didieji sovietų šnipinėjimo 
lėktuvai, aptarnaujami dešim
ties įgulos narių, dieną ir nak
tį patruliuoja šiaurės vandenis. 
Lėktuvą? pakyla iš kariškų Mur 
mansko aerodromų, skrenda į 
šiaurę, fotografuoja sutiktus šiau 
rėje laivus ir kartais praskren
dančius lėktuvus. SovievU val
džia pradėjo aktyviau patruliuo 
ti šaurės ašigalio srit, kai pa
tyrė, kad ne tik amerikiečiai, 
bet ir japonai į Ameriką skren
da per ašigalį. Apskaičiuojama, 
jog tai yra trumpiausias kelias.

Sovietų ambasadorous Norve - - 
gijoj, jokios žinios iš - Maskvos 
apie sovietų lėktuvo, sudužimą,

...kreipėsi Npfvėgijos vyriausy
bę, kad'’suteiktų jam daugiau 

radial padangas žinių apie Jėkfūvb nelaimę. Jis

TURTUOLIO MEILĖ 
IR KORBOS NUODAI

— neįleisti Ame| MADISON. Wis, — Ketvirta- 
x ‘ , .. •U’[ dieni čia buvo nuteistanose pasiliks Izraebo karo jėgos. { Charlott Duf

Tegu niekas nemano. įskaitant 
ir Egipto prezidentą Sadatą, kad 
valstybių sienos pasiliks tokios 
pačios, kokios buvo prieš karą. 
Izraelis nesirengia atiduoti Egip 
tui Gazos, kur yra susispietęs 
didokas ■ palestiniečių skaičius. >

Carteris prašo 
gubenjatoriu pagalbos

' WASHINGTON. D. ‘C.‘ — Pre 
zidentas Carteris kreipėsi j su- 
važias-usius ' gubernatorius, pra- 
šydamąs. juvr pagalbos energi- 
jos*reikįlairssutvarkyti. Jeigu 
kongresas neleis prezidentui im

Mrs. 
ree, 47, samdžiusi 

. asmenį, kad nužudytų kobros 
nuodais buvusį jos milijonierių 
vyrą Miles Durfee, 74. Nusam-. 
dytasis teisme paliudijo, kad 
prašęs Madisono zoo tarnauto 
jų gvatės kobros nuodų, kadan 
gi jie veikia kaip širdies ataka. 
Planui nepavykus ir kaltininkę 
išaiškinus., Durfee apie savo bu 

. vusią žmoną-pasakė .Aš Ją mylė 
f jau ir manau kad ir ji mane my 

Ii Aš ant jos visiškai nepykstu”*

pepe atšaukti

ir pravedęs Patty Hearst pagrobimą. Prie to paties nusikaltimo paskirais senatoriais' ir atstovais.
prisipažino ir Emily Harris, “generolo” žmona. Harris dar paste- 
bėgoj kad jis nesigaili Pagrobbimas buvęs efektingas, sukėlęs vi
suomenės susidomėjimą apie reikalingas visuomenės pakaitas.

Patty Hearst, gyvenusi su sa
vo matematikos mokytoju, ban 
dė priešintis pagrobimui. Ji bu
vo gerokai apdaužyta, josios 
drabužiai nuplėšti, ji buvo įdė
ta į automobilio bagažinę ir 
vežta.

iš

Josios mokytojas 
išvežtas i ligoninę

Josios mokytojas buvo stip
riau apdaužytas, nes jis nenorė
jo leisti “simbiozeinės armijos" 
kariams” išsivežti buvusios jo 
mokinės ir meilužės Patty He
arst. Pradžioje Hearst protesta
vo, bet vėliau apsiprato if susi- 
dėjos Harriso vaovaujama tero 
ristų grupe. Ji dalyvavo vieno 
banko apiplėšime ir pasodinta. į 
kalėjimą. Ji mano, kad Harriso 
prisipažinimas padės jai suma 
žinti tesmo uždėtą bausmę. Jo
sios advokatai neįtikino teisėjo, 
kad jis savo noru susidėjusi su 
“simotozinės armijos” kariais. 
Už Patty Hearst parobimą Har
ris gali gauti 25 metus kalėjimo. 
Jam ruošramos kelios kitos by
los, kur gr^’a sunkesnės baus
mės.

Nenori matyti Amerikos

Jeruzalės, Izraelis. — Prem
jeras Begin ir kiti jo vyriausy
bės nariai labai piktai pasisakė 
prieš Amerikos karių siuntimą 
Artimųjų Rytų taikai prižiūrėti. 
Premjeras Begin aiškiai pasakė, 
kad jis neįleisiąs Amerikos tai
kos dalinių į Gazą ir kairioj Jor 
dano kranto žemes.

pats > norėtų pęniatyrti lėktuvo 
laužą, žuvusių lakūnų Jt foto
grafijos specialistų dokumentus 

Sovietų lėktuvai neturi teisės *■ ■,>(.
skristi Norvegijos erdvėje. Turi 
būti specialus susitarimas kiek
vienam skridimui, bet sovietų la 
kūnai nekreipia dėmesio į tarp 
tautinę teisę. Jie skraido ne tik 
pačios Norvegijos erdvėje, bet 
jie sauvaliauja ir Norvegijos sa 
lose. Sovietų karo lėktuvai netu 
ri teisės ^skristi virš Špicbergeno 
salų fotografuoti kas saloje da
roma, koks ten judėjimas. Rusai 
bijo, kad Europos ar Amerikos. 
laivai neįplauktų į Špicbergeno 
uostus ir turėtų progos matyli 
praskrendančius sovietų šnipinė 
jimo lėktuvus

šiuo atveju sovietų lėktuvai 
buvo Norvegijos erdvėje. Jis kg 
lis kartu praskrido visai netoM 
Norvegijos siunčiamos radiju 
stoties. Koks sovietų buvo tiks
las, tuo tarpu dar neišaiškinta, 
bet sovietų lėktuvas, trijų kilo
metrų atstumoje nuo radijo sto
telės pasisukinėjęs, nėra į nedi
delę open salelę ir sudužo. Nor 
vegai nežino, nes jie nepalaikė 
kontakto su besisukinėjančiu 
lėktuvu. Norvegai kartais įspė
ja rusus, kad jie skraido ne savo 
kieme, W nežinia, ar šį kartą 
norvegą: zr.lLrmavo lėktuvo ka 
pit c:? apie tarptautinį nusikal 
timą.

Norvegų pakraščių sargai nori 
nustatytą kas iš tikrųjų buvo 
minėtame lėktuve ir kodėl jis 
taip netikėtai sudužo? Norve
gai žino, kad rusams rūpės pa
imti lėktuvo laužas ir lakūnų la 
vonai, bet norvegai pirma pa
tys nori nustatyti, ką toki lėktų 
vai fotografavo ir kuriais su
metimais sovietų lėktuvai suki
nėjosi apie nedidelę siunčiamą 
radijo stotelę.

— Preziedntas Carteris pasi
rinko Texas advokatę Sarah 

...---------------- ---------— ---------- t —.—--------------- * Washington būti jo teisių pa ta
rnuose ji veido neuždengia, bet įstaigose ji visuomet veidą dengia. r^ja

WASHINGTON, D. C. — Ats
tis priemonių gazolino^ reika- j tovu^rūmų pakomitetis, patyręs 
lams.^sutvaikyti, tai kraštas galixap^keleiviams -radial^padangų 
pritrūkti energijos patiems bū-] ^afė ^‘Firestone
tmiausiem.s reikalams.. Preridenl'^

i tas telefonais bando aiškintis su. dąBgų,-kuriomis. žrnoife v-ažinė- 
jafĄmferikos kėliais.'Komiteto ha 
r^į^Sėjo’Jšvados, >kąd tos pa-bet jam 'reikalai palengvėtų; 

jeigu valstijų gubernatoriai.
sidėtų. kbs< heliams visai : netinkamos. 

' :' . p* »Zu.
Suzįnkti duomenys rodo, kad 
įvyko eilė akcidentų dėl tų ne 
lemtų radial padangų. Firestone 
bendrovei tai didelis-smūgis, tu 
rėš daug nuotolių, nes reikės 
gražinti pinigus padangų savi
ninkams

Izraelis žino, kad jie bus pri
versta atšaukti savo karius iš 
Gazos, jeigu ten bus pasiųsti 
JAV taikos daliniai. Be to. Be
gin paskelbė, kad ja'm pavyko 
susitarti su opozicijos vadais 
dėl kelių serbių taikos dalykų. 
Jis susitarė su Perezu, kad Je 
ruzalė visiems laikams pasiliks j tais, naudojančiais 
Izraelio sostine. Izraelitai neati- j skaičiavimo prietaisais nustaty negalėtų jo hipnotizuoti. Atro- 
duos Jeruzalės arabams, nežiū
rint koks pavojus jiems grėstų.

Darys nuolaidas 
Sinajaus pusiasalyje

Atrodo, kad Izraelis yra pasi
ruošęs padar/ti dideles nuolai
das Egiptui ir atiduoti jiems Si
najaus žemes, bet Izraelis jokių 
nuolaidų nedarys Gazoje ar ki 
tose Jordanijos žemėse, kurias 
šiandien turi Izraelis. Jordanija 
puolė Izraeli, pralaimėjo, užtat 
turi mokėti Izraelis iš anksto 
David vasarvietėje vykstančiai 
konferencijai praneša, kad senų 
sienų nebus Sienas teks nusta
tyti Amerikon suvažiavusiems 
diplomatam- Begino pareiški
mas paroch kodėl su Izraeliu 

snjdi^s

Karčnoj žais 1 9-tq žaidimą
BAGUIO, Filipinų salos. —- 

Viktor Korčnoj, pasitaręs su tei' 
sėjais, sutiko šeštadienį pradėti* 
19-tą žaidimą. Jis buvo labai-ne 
patenkintas užpakalyj sėdin
čiais sovietų šachmatų specialis

> modernius rodantį vaidrodį. kad jo priešai

ti, kada jau negali laimėti žai- do, kad teisėjai rado kompromi 
dimo. Be to, ji pareikalavo, kad są Korčnojus sutiko toliau, nors 
jam būtų duota viena kryptimi jam laimėti bus labru sunku.

— Politikuose sluoksniuose 
vyrauja įs: <inimas, kad David 
vasarvietei vyks pati svarbiau 
šioji konff ncija, liečianti Arti 
muosius R\‘u& Izraelio vadai la 
biausiai jos bijo.

Mokyklas lankančios arabės moterys įsitraukia į visuome-— Rusa prabilo apie geltoną
jį pavojų, kai partijos pirminin-i ninį gyvėnimą, bet jos vis dar tebenešioja tankų vualį. Paveiksle 
kas Hua Kuofengas pasiekė Te- matome Jemeno mašininkę,*dirbančią skubų raštinės darbą. Na-
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Antanas Kueys, paskutiniame Varpo numėiy trum- 
. aptaręs feijlj lietuviškų intelektualų diskusijas apie 

ekštremišfus ir ekstremizmą, privertė daugelį įsigyti 
jo redaguojamo mėnesinuko numerį ir pasiskaityti tas 
“aūkste kalibre” diskusijas ištisai Prieš porą dienų jau 
minėjome Kazio' Almeno poziciją ekstremizmo klausi’ 
mū. 36 pozicija darosi suprantamesnė, kai primeni Ame- 
fikoš. Kėtū^ių, pareikštas miiitis apie daktaro' kūrinį — 
“Saują skatikįj” Jis ^■riėj0;.išvad6s, kad visos tos nelai
mės kaltininkės esančias Naujienos.- Jeigu ne šis diėnra- 
štiš, tai “Saują skaitikų” visi frontininkų laikraščiai bū
tų pagyrę ir generolui nebūtų jokio reikalo priminti ma
rijonų vadams,- kad lietuviai vienuoliai eina toliau, ne
gu bet kūn kita, brolija

■Bet Almenas ne vienas. Pasikalbėjime dalyvavo ki
tas daktaras^ ktiris priėjo tos pačios išvados, kaip ir mo- 
kytasis Kazys Almenas. Turime galvoje D r. Algimantą 
dt&ėfcką, ktiris-savo samprotavimus pradėjo Vokietijo- 
jė.pagarfiėjašia. Baader -, Meinhoff. grupe,. gųsi^ąjųsia su 

^-Bagdado-radijo stoties teroristais-ir baigusia-šavd veik
smus vOkiėSų kalėjimuose, o išvadas baigė NtuĮihomis.

įtus fhokslris baigęs Gureckas ir turės dar aukšteš- 
g'^ąrzdiiki^ės Bendruomenės poziciją '’Washingtone, 
_2gfcčydamas su profesorių Vytautu Kavolių apie Vo

kietijos ekstremistų. Baader ir Meinhoff veiklą, šitaip 
aiškina:

tai su tom dėmokratijom lengviausia ir su- 
SitvSfkČI. (Jis tūri galvoje vokiečių ekstremistus. 
N;fi.)'iiemonstramjos arba kad ir net su poKc.mušty- 

riės arba kas nors panašaūs.Lėktuvų pagrobimas sti 
bandymu iššaudyti vyriausybę — jau kiek sunkiau 
su tuo gyvent. Tačiau mūsų vyriausybėje man atro’ 
du, yra dar kitas aspektas. Irgi būtų galima tole
ruoti tūoš žmones, kurie yra užėmę v absoliutiniai 

•. kraštutines pozicijas anapus satyros. Tačiau man 
susidaro įspūdis, kad jie yra naudojami kai kurių 
institucijų; kurios turi didesnį svorį. Na, ir spaudą

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Salforde, nctloi katalikų katedros, buvo didelė, 
raudonų plytų igoninė: Salford Royal Hospital. Ten 
dirbo Prano brolio duktė Eena ir dar kelios lietuvai
tės.

Kartų, nuvykus jų aplankyti, ji rnus -supažindino 
su visomis. Jos Angiijori buvo .atvykusios prieš mus. 
Jos šioje ligoninėje dirbo įvairius darbus. Vyriausioji 

• iš tų lietuvių moterų buvo Bronė Rudaitieriė. Našlė, 
vidutinio amžiaus, Bronė ten dirbančioms lietuvaitėms 
pasidarė lyg motina. Kur tik ko prireikdavo, jos eida
vo pas Bronę pasitarti. Jos klausydavo. Ten besianky 
darni sužinojome, kad dažnais sekmadienio popiečiais 
j>as jas užeina daf keli lietuviai vyrai iš kaimyninių 
Eccles ir Pendleton bei kitų apylinkių miestelių. Tad 
susipažinome ir su tais. Po kurio laiko nebesijautėm? 
tokie vieniši. Užeidavome dažniau ir su kitokiu išro- 
kavimu: šeštadienio vakarai* ar sekmadienio popie
čiais užejife mums jau nebereikėdavo fipinlis vaka
riene. Brtffiė dirbo virtuvėje kaip virėjas padėjėja. Ji 
.visuomet šavaifgalistis sugebėdavo alkaniems ♦yru
kams išsaugoti mėsos, kepsnių ir kitokio maisto. Mintis 
Apsilankius, Brortčs paliepimu mergaitė* bematant su
nešdavo mnms visokių genbių ir mus vaišindavo.

Ligoninės svečių kanrfcaryje kartu su lietuvaitėmis 
sėdėdavo ir kitos — airės ir anglės slaugės bei darbi- 
mhkcs.\Jo matydavo mus valgančiu^ 4>ėt'niUFris, to 
inaišfėf if^įsiri^ėjo ir lietuvaičių neskųsdavo. Kartais 
dar ir pačiosKiminis posiūydavo Cup-o-Tea, baltintos 
arbatos.

Iš pradžia, norėdami užeiti į svočių kambarį, tu-

infiltravo. Konkrečiai — Naujienos, šiaip jie būtų 
labai neefektingi. Ekstremistams sunku rasti ben
drą k,--Jbą, nes ekstremizmai retai būna tos pačios 
rūšies. Vienas ekstremistas kitam ėksremistui dur
nu atrodo.

Almenas: — Kiekvienas durnas savaip.
Gureckas: Taigi, pas mus jie rado bendrą kal

bą. Man atrodo, kad tai iš šalies organizuojam. Or
ganizuojama ne visai kvailų žmonių, siekiančių tam 
tikrų politinių tikslų, tam tikslui dezorientacinių 
tikslų mūsų visuomenėje. Juos naudoja tiesiog kaip 
įrankį. Juos kurstant, remiant, duodant jiems tri
būną ir tam tikrą pripažinimą — tai yra planingas 
darbas. O tai jau sudaro didesnę problemą. Pavyz
džiui, buvo demonstracija prieš Jaunimo Centrą. 
Ten buvo rodomi iš Lietuvos atvežti filmai. Aš vie
ną iš jų esu matęs — “Senelio godos”. Jau nekases
nį filmą sunku atrasti bet kur, ne tik anapus, bet it 
šiapus. Bet buvo demonstracija, buvo net pasišauk
ti naciai (faktus patirt tįngėjusio.Iiet. intelektualo 
melas, N. R.), nors tai sukompromitavo ekstre
mistus, tačiau efektas vistik buvo atsiektas. 
Dabar jau Jaunimo Centre filmų iš Lietuvos ne
rodo, turbūt, nerodys labai ilgą laiką. Ot, kas pa
sidarė. Jau nėra ignoravimas.” (Akiračiai, 1978 
m. vas. numeris, 7 pusi.).
Pokalbį apie ekstremistus trys daktarai pavadino 

“Nepajėgumas ir kova prieš kaviaro ėdimą”, Prie nepa
jėgių ir neefektingųjų jis priskyrė ne tik Naujienas, 
bet ir visas tas lietuviškas organizacijas, su kuriomis 
Naujienos bendradarbiauja ir kurias padėjo išauginti 
Tuo tarpu savo pasakojimo gale jis jau pripažįsta, kad 
protestas buvo efektingas. Jis pats tvirtina, kad ilgai ne- 
berodys okupanto suktų filmų Jėzuitų čėhtf^j

Jeigu Gureckas būtų netingėjęs pasiteirauti, kaip 
tos visos protesto demonstracijos kilo> kaip' pasipiktini
mas buvo išlietas ir koks didelis lietuvių skačius jose da- 
lyvavoį tai nei jis, nei jo bendradarbiai nebūtų taip kly
dę. Pasipiktinimas buvo žymiai didesnis,. negu demon
stracijose jis buvo pareikštas. Daugęliš čikagiečių, pa- 
.tyrę apie šaltą vakarą vykusias demonstracijas, apgai
lestavo, kad jie nežinojo ir negalėjo tose demonstraeijo; 
rse dalyvauti. Jeigu Gureckas būtų pasiteiravęs kaip vi
sas pusšimtis plakatų Į 24 valandas buvo sugalvota, 
nupietša, sukalinėta ir nuvežta Į pikėtąyimd vietą, tai 
.apie, nepajėgumą jie būtų nekalbėję. Visą sivb pakalbi 
jie būtų pradėję iš kito kampio-ir visus reikalus būtų tu
rėję kitaip nušviesti. - • ■ <» . -‘'‘1

.Bet dar keisčiau atrodo Gurecko, Kavolio.ir Airh'ė- 
no tvirtinimas, kad Naujienos yra kažkdkiiį ąūkštėšnių 
jėgų įrankiu. Kad “aukštesnės jėgofe” būtų ližudojdmbs 
šOvietiiliūs filmus rodyti Jėzuitų centre, mūšų ifttėlėk- 
ttialains ir Į galvą neatėjo. Kad buvo naudojama “auk
štesnė jėga” teisybės neskelbti ir ignoruoti Chicagos or
ganizacijų atstovų prašymą nerodyti komunistinių fil
mų, intelektualai neskaitė. Naujienų jie negali’Skaityti, 
nes jos jiems atrodo komunistinės, o kitdjd Spaudoje 
apie Chicagos gyvenimo tikrovę nieko nefasi. Kad gšt- 
sinamos buvo tik nė “Senelių Godos”, bet paskutinė 
“Tautinių šokių šventė” Vilniuje, organizuota iaomeni- 
nės “tarybinės” Lietuvos Užsienio ministrės Piliūšeir 
kienės — Gureėkui taip pat nebuvo žinoma.

Jeigu tie trys vyrai būtų žiiibję šįrie ptegriiidimns 
iietuviško gyvenimo faktus, tai nėbūtų kalbėję niėkiį ir vės kbtai nebaūdiiigi . •

RAMUSIS EŽERĖLIS

Rumunija pisibijc dramtiškų žingsnių Balkanuose to karstą. Kenyattą prieš palai-

Bukareštas. Kinijos valstybes.^rnogus. Kas bus jo įpėdinis,. o šią savo rezidencijų užmfėsty-
je. : . . <

-p. _ . - ... x . z Minėtina, kad Kenijos respub
^^_.SUra^StaS Kremlius griebsis griežtas- [hkos vardas yra; padarytas iš

nio kursą Kas gali tvirtinti, kad nepriklaušomybės kovotojo 
Amerikos vadovybės kursui su Kenyatta- pavardės.

mėję laukia kaip raudonoji šiau 
rėš meška reaguos į tokį Krem-___ _______ _ ____________
bui ą^.lx*oksnjų kad didžiausiu . vien. Maskva, bet ir kai kurie 
sovietą1 priešu skaitomi kinai. 
Sovietų artimiausioje takos sfe
roje draugų ieško ir jų randa.

ir Tito įpėdinystės klausimas 
nebe už kalnų To laukia ne'

b 
disidendentai. x

Čekoslovakija už “Pragos pa 
vasarį’ ir mėginimą pagaminti 
komunizmą su žmonišku vaidu, 
kenčia maskolių in vari ją 5ąuįį 
lygiai 10 metų- . -

Šuny ir katinų 
vaistai nuo kirminų

Maisto ir vaistų AdnįniS- 
traciįa (FDA) ‘treciadienj ipra- 
nešė, kad atšaukti-: ir uždrausti 
šunims ir katėms* nuo ’kirminų 
vaistai vadiną^jf Sšrrsaiid, nuo 
įnirių. išgaišo -:24&.^nniukai ir

bar net su 900 v milijonų kinų bo 
su Hua ‘Kuo-fengu susibrolfavęš 
Rumunijos Nicolae“ Ceaucescu, 
savo draugą, o Brežnevo priešą 
Hua broliškai palydėjęs pasakė*, .
kad per paskutinį sir Brežnevu} J omo Kenyattta laidotuvės įvy 
susitikimą Kryme reikaJmgufko ketvirtadienį, d trečiadienis 
atsargumu buvo pasirūpinta, Į praėjo atsisveikinimui, kol de~. 
be to jis esąs tikras, kad dabar- Išimtys ‘tūkstAričių -įondįiečių pra 
tinęs pasaulinės politinės pade- ’ ėjo pro valstybės rūmuose pašar 
ties aki vaizdo ja Sovietai jokių* Voto labai populiaraus ■’ preziden

daro 
į • 7 t

. v- i
Niekur, tfe Tnofėrų |

Jūrų pakraščių sargyba: (Coast
.. .. ... v .1,0 Oruaraj treciacae»> jsaKe Daiguparodę savo nepajėgumą. Kolegijų studentams jie pa-|Wi kokiais bei “arbitre^

taria pirmai patirti faktus, d vėliau daryti išvadas, tudft^us st™ ■ . paremti^
tarų piatyš daro išvadas,, nepatyrę pačių pūgrindihių da
lykų. Dar keisčiau, kad jie stebisi, kodėl pikėtariinas bti- 
vęs efektyvus, o apie jų skelbtą pasikalbėjimą lietuviai 
patyrė tiktai todėl, kad redaktorius Kučys juos už ausų 
išvilko į dienos šviesą. Toki intelektualai Keturių lais-

lyties skirtumais; trio būdu. duo 
dant moterims ■ visišką laisvę 
tarnauti jūrų tarnybose bet ko^ 
kiose pareigose, bet tokiose, kur 
iki šiol buvo tik vyrų, kaip ar- 
tiiėrfštb padėjėjo — gunner’s 

'mate laivyne. .

rudavome užsiregistruoti, gauti ligoni bes leidimą. Bet 
dažnai besilaiikant budintysis personalas mnš jau pa
žino ir netrukus jokių leidimų muiriš nebereikėjo. Ta
čiau mergaitėms 6uv0 griežtai įsakyta jokių svečių ar 
lankytojų nesivesti į savo kambarius. Kur šiandien 
mūsų gerosios fifctūyaitės?

Pormoji iš ligoninės dingo Rūta Veitekulė, berbdš 
Kretingiške. Ji ištekėjo už savo anglų kalbds mokytojo, 
anglo. Netrukus į Montrealį išvyko Elenai Vaitkutė. Ją 
pasekuiamsiaplaukė Adolfina, norėdami pašiėkfi sa
vo meilę Jogailą ar Jagiela iš Vokietijos išvykusį į To
ronto. Iš dviejų sesučių Kalavinskaičių smarkesnioji 
Onutė ištekėjo už anglo, mechaniko. Jos sesuo Birutė, 
pati tyliausioji iš visų ten buvusių lietuvaičių, turėjo 
tiagišką pergyvenimą. Ligoninėje sušipdžino sn ten 
dirbusiu sanitaro jugoslavu ir netrukus už jo ištekėjo. 
Susilaukė sūnaus, kurio jos vyras nenorėjo ir nekentė. 
Kartą. Birutei nebūnant namuose, jift vaiką nužmlė, 
užkasė lavoną ligoninės laukuose ir ihėgino paspruk
ti. Bin/tė užafiannavo policiją. Kai juįostevo Anglijo
je neberado, Scoffond Yard tuojau sūsirišb su larpffftr 
tinc Interpol, kuri žudiką pagavo Eunipoje, tuojau 
prie pat Jugošlavrjds siėhos. Grąžirifciš Anglijori bhvo 
nubaustas mirties ifctosrtte, bet vėliau teišmas bausmę 
pakeitė kalėjimu iki gy vos galtos.

Po to įvykio Birutės niekas ncbėtnalė lieta virt ter
pe. Užsidarė savyje, atsitraukė nuo vfcrtį. rtorėdania vis
ką pamiršti.

Stašė, dč! niekę ftfripykusi su savo bernioku, lie
tuvių krepšininkų iš Rochdalės, netikėlei ištekėjo už 
anglo. Vėliau ^kflėjdši. Dažnai vierta atvykite™ į lie
tuvių rengiamus šoklus Blacktey Institute. Ten su pir
mąja meile susitikdavo, pašokdavo: Praino giminaitė 
Elena buvo bene vienintelė, kuri susirado lietuvį vyrą 
ir už jo ištekėjo šiandien Bliudžiai gyvena Melix>umo

priCTnrestyjė, Australijoje, kur auginą gražią., šeimą., >. piauvjau
Ištekėjo ir iiiiSų mergaičiųJWfe^/Šrotte. Bet ap- šyli, biKd'tife ajfie trečią vattndį pe fietų. Laiškui 
sičiko. Palikusi be “dukterti”; jaii ndstitexio riėnai tarp įpušėjiiš jiriidėjo temti. Skfcby rašyti, nes noriu laiš- 
airių if- anglių dirbti ligWHWfje. Kšrtį kAžktfHame ką tter šį vakarą įi^šiųšti. Jok arijai p^rįstai giriasi 
Ariiėrikoš lietuvių laikraštyje užtiko skelbimą. Pasi- savo gera pašto tarnyba, greit laiškus išima ir prista- 
tdrįs našlys boti susirašinėti su aialinii^nto amžiaus i tė/Obrs ir į užšieriį. jų rieužlarko. Jei laišką į pašto dė- 
lieiūvė vėdytų tikslu. Bronė pasižiūrėjo į veidrodį, sa- žę įmesiu dar prieš penktą valandą, jis išeis dar šį va' 
^iiiii jiaterifcintši padarė nuotrauką ir pasiuntė ameri- karą.
tonui. Prasidėjb susirašinėjimas. Po kiek laiko šie 
kviečia Bronę pas save, žadėdamas už kelionę sumo
kėti. Bronė nedrįsta, neretų pinna susitikti be įsipa- 
rėi^ojiniiį. Tdd išvyksta pas Elettį Vaitkutę į Montre- 
alį. Čia ją aplankė ^jauriasis^ čia pat sutarė ir Bronė 
išvažiavo šu jiio į Masšaėbuššetts, kur tapo jo žmona 
ištekėdama.

Ė£eg\ vendaiha grėitai įsitikino, kad laiškuose sa- 
tb triHais pasigyręs jaunikis toroje tik fnrsę namo, 
kuris po jo mirties turėšž^š atitekti jo {ritmosios, mi
nusios žmbnos vaikams. Jis biivo tik kOrndnistuoj a ir 
tis, nusigėręs pijokėlis. Bronė dažnai j<u jhb susiginčy
davo ir labai gailėjosi ttž jd HteSteJifeL Po kiek laiko 

nervų priėpudlį, pateko į psichiatrinę ligoninę.
NorS iš ten po kiek laiko sugrįžo j namus, bet hebe pa
sitaisė. Liko nebe tas žmogus. Taip te užbaigs savo am
želį nusivylime.

I nors ir apsiniaukęs^ bet švarus^ Kuomet pradėjau va

; M ANGLUOS BCKAS — FOG
Xors Anglijoje nėra tokio laikotarpio, kuris būtų, 

gatranluotii laisvas nuo rūkų, facidtr Ffldebį ibėhi rii- 
kai būna flažnešni ir tirštesni. Apie ‘‘fog'į” jau buvau 
girdėjęs <iar Klaipėdoje gy-v^&ĮišrtrisL NfcktšHIia kiek 
ir ky girdėjau^ bet savo akimis' nemaniusiai “fogV’ 
sunku jsiVaizdėėti koks jis jitlktųjį; fra,

Vienų seklftadienio popietę rašau, žmonai laiškų. | 
Sėdžiu prie staib arti lango. Ten šviesiau. Lauke oras,

šis. Baigęs laišką pakeliu galvą ir netikiu savo akimis: 
už lango nieko nem/tatr. Afrgoliučiai nieko. Nėra tam
su, tik nieko nemaMi. kažkokia šviesiai pilka masė 
dengia viską. Tikidoši, kšd išc/tfe bus šviesiau, ga
lėsiu matyti: &ieko panašauk Platan gal kokius tris 
keturis žingšhiilš priėš save, žiii^ fehd perėjęs sker
sai gatvėm fttsiit styrinčią <en pašto dčžf (Mail Box). 
Prisišlieję nahrtti /nūrihĮ tvoreif irifaėririta iti dėžės. 
Įmetęs laiifcf šttai>ej6ju ir būvb vėfta &tfbėtf. Juk 
šiandien £&štiniiikas dėžėš tikrai hesūr»A Grįždamas 
staiga at^iiit&kiil į getefihį šiaip*. II fciįr fsfc ėb? Pa

keliu gališį Tik kėlių pėdį gėlionas
vainikas. Kibk pA^yvėnhŠ tėko dattg kiHų thisiirfrti su 
didžiausia Btitarti/dfe oro tarša — Tai Aviejų
angliškų ždtliitjr ^og ir Srtioke jun^nyĄ Dftiuri K fab- 
rikp kaniiiį- ir Įs ffa^ffcAtą namų su$hn<Šę su iniglJ 
sudaro tokf—tifUą inkį, ^urį k^’ėptrolrp^tvdjinga. Tik ' 
trumpai pabūvi# JluWė, geėkle IF ilosis prisipildo juo
domis nuosėdomis ir'dumblą. Tbkronus dienomis gat
vėse nenutyli vaikų futbolą spardančių. Žmonės į gat
vę išeįna tik labai s verbi u reikalu. Dažnas ant nosies 
if burbei flJWiJerW itfbd fleri specialią kauki-
va is lipiose gaunamą. Sergantiems astma ar kitais 

gyiivtojal pataria to 
kiomis dienomis būti tik namuose. |\> šitokių rūkų se-



nfc. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. PvlHkj Rd. (Crowford 
Modicol BvilOteg). Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

T»I,L 693-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Waste hast ar Community klinikos 
Medicinos direktorius

1931 S. Hanheim Rd., Weatchostar, IL. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienom ig ir

T»l.: 561-2727 arba 562 7’26

BU — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPCCtALYBi AKIŲ LIGOS 

3907 Wwt 103rd Stret) 
Valandos patai suntamną.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

• . < KALBA LIETUVIŠKAI 
’ 2411 W. 71 St. T»L 737-5189 
Tikrina akis Pritaiko akiniu* ir 

“contact lenses'”

Puvis de Chavannes

— ir už manes (ar sergančio) 
aplankymą.

Man tik Mūdna kad piknike 
staigus lietus pradėjo lyti ir ne- 
begalėjom Jaukti, kol 
tas Mr. Don Kamdall 
pagryžo.

jubiEan- 
iš darbo

Žveįo šeima

MANITOBOS NAUJIENOS
, Atkelta iš 3 psi.

Kaip teko girdėti, tai jis vis 
griežia veltu be apmokėjimo — 
lietuviams simpatizuodamas nes 
jam malonų, kad^ Winnipego

ViL &gal susitarimą, uždaryta treč * lietuviai klubiečiai ir parapijie- 
’ “ : ’ jčiai vis jį parsiveža j Winnipe-

UR.LEONAS SEIBrJTISi gą su lietuviais paviešėti ir links T .’ .... .... i- —

ir kad tarp vaikų gali kilti ne
santaika — pasišaipymai, ir gal 
net verksmai. Tai jos — visos’ 
mamutės. — gaspadinės, visiems1 
vaikams padalino saldainius po. 
lygiaL Tai visi vaikai" vėl gra
žiai žaidė.

Taip pat gaila, kad nebema
čiau, kaip tas piknikas užsibai
gė, nęs nebežinau kaip užbaigti 
piktiką aprašyti Tik kiek vėliau 
teko sužinoti, kad kiti piknikau 
tojai to lietaus neišsigando, nes 
jie mažutėlių kūdikėlių nebuvo 

į pikniką atsives tai vėl visi pa
silikusieji nustojus lyti, vėl po 
lapuotų medžių pasiEndę dar 
piknikavę iki po vidurnakčio! ir 

; po vidurnakčio linksmi laimin
gai išvažinėjo į namus.

j Tai ir man yra malonu “LIN 
KSMAI KALBANT” į mano mė 
giamas “NAUJIENAS" galint 
plačiai apie visus parašyti.

AČIŪ "NAUJIENOMS” už 
daug vietos dienraštyje skyrimą 
— už man leidimą žmonėms ge 
rą žodį tarti. Dar kartą AČIŪ 
“NAUJIENOMS”.

Kczys Beniulis

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Visa darykite be murmėjimu ir svyravimų, kad b&tvmete Aapalk 
tini ir tikri Dievo vaikai, nebartini susėdusias ir ištrypusios finripės 
tarpe. Jų tarpe jūs Žibate lyg žiburiai pasaulyje". — PI L 2:14, 15. 
Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lenktynėse prie 

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

CV. RAITO TYRINrrOJAI
Mr. J. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, State Isand, N. Y.

INKSTŲ, PŪSLES I“ 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
i26Š6 WESf S3rd &TRSĖT

- VaL antrai. .1—4 popiet 
ketvirti 7 vai *ak
Ofiac. t»i,f..- 776-2880 _ 

RweeneitM telaf.: 448-5545

t oenas [\aujiemetis
1 —--------
KAIP LIETŲA IšKI KNYGYNAI

EINA I§ RANKŲ / RANKAS
Šių mėtą rugpiūčio 5 d. Nau- 

Prasidėjo loterijos bilietų trau Jenose tilpo, p. Sauliaus šimo- 
liūno laiškas, liečiąs Chicago j e

DR VYT. TAURAS
- ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bandra praktika, MOTERį liįo£
Ofisas 2652 WEST 5yth F1RGET

- • Tai. PR 3-1223
OFISO VAL.: pinu., antiad., trečiad. 
it peikt. 2-4 it 6-8 vaL vak. Scštadie- i 

’ šiais 2-4^'vai popiet IrTHS laiku
H;--w:- pagal susitarimą.

mai laiką praleisti. 3j — Tre- ūkimas, kas laimės didžiulį “gar-.
čias griežė akordeonu stovėda- džiosios” butelį? Lioterijos ko- turėtą j o-knygyną. Ponia Dalia 
mas, taįi Juozas Rimkus (Rim- j misija pašaukė mažiausią su Bylienė minėtą laišką paskaitė 
kevičius), seniau gyvenęs Win-j maišu bėgusią mergaitę laimiu- įžeidžiančiu ii* paėmė Dr. Vai J. 

gąjį bilietą ištraukti. Tai mano’^y^3^! sklandai atitaisyti, 
šešeiametė anūkė Heather. Ir,j Naujienų redaktorius pir- 
kad žinotumėte: Ji tą laimingą niiausia telefonu susižinojo, su 
jį bilietą ištraukė dėl savo “gran p- Gylienė p. šimoliūno reika- 
dma” Mrs. Helen Banush — ir;lu- Ji pasakė, kad reikalas advo 
— ir Beniušienės. Man džiau-j^atu sutvarky tas pagal teismo 
gsmas buvo, kad mano "mama” i nutarimus, bei ji vis dėlto p. ši- 
Beniušienė tą didžiulį “gardžio-! ni°Iiūnui knygas ai.duosianti, 
sios” butelį laimėjo/Džiaugėsi Jeigu Būtume žinoję, kad tuo 
ir mano draugai bei . bičiuliai, ’inelu buv° Paruoštas dokumen 
nes jie žinojo, visi gaus po ge-1 leidžią^ paties šimoliūno sa

P. ŠILEIKIS, 0. P.
^HTHOPSDa^FROTEZISTAS 

jįfeoufoaratifi - Protezai. bail- 
STr dažai. Special; pagalba L jJoms 

- CV (Arch Supports ir t C' J

1350 W^t 63rd SU Chica^i FL 60629
> TiMLrgRotPdčt 6-50S4

V PERKRAUSTYMA£ J- 

" Moving 
Leidimai — Pilna aperauda 

ŽEMA KAINA

T»I. WA 5-8063

MOVING
Apdrausta* paričrauštymat 
. u ivalriv Mrtumę.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1 m arba 376-5996 >

j nipege ir dirbęs Canada Pac-' 
į ker skerdykloj St. Boniface, gal 
dar kur kitur. Buvo išvažiavęs į 
Montrealį, ir ten ilgokai — pa
gyveno, bet gryžo abudu su 
žmona, užbaigt gyvenimo die
nas Winnipege. Rimkus vėl pri 
klauso prie Winnipego Lieuvių 
Klubo, kartu darbuotis kaip se- 

įniau darbavosi.
Taigi, Rimkus, Ashma ir Bra- 

žauskas — visi tris tame Win
nipego Ldetuvių Klubo piknike 
griežė veltui, tik draugiškumui 

: palaikyti; Jiems priklauso širdiri 
Į gas ačiū- nuo ’visų Winnipego fiė 
Į tuvių. ... . ■' i. J , *

-Su muzikantais besikalbant, 
! pamačiau, būrelįmažų isikų, .bet 
.niūkų ir mewrgaiciu kurie; į 
. maišus įlindę bėga per pievą vie 

ni su kitais lenktyniuodami. Vię 
ni bebėgdami pavirtę, verkia, ki 
ti juokiasi, o greičiau toliau nu
bėgusieji tik džiaugiasi:. ;Matr 
greičiau — toliau nubėgusiems 
vaikams buvo žadėtą duoti “ken 
džių” saldainių Bet gaspadinės 
_savo vaikus zuginusios — ma

nate all of my son’s, Algiman
to Mackaus, and his wife’s, Da
lios Juknevičiūtės (Mackus-Si- 
nioliunas),library to Aušrai and 
Jonui Jurašams, who reside at 
552 Hillside Terrace, West Oran
ge, New Jersey 07052.

Until such time as such items 
may be physically transferred 
to Aušrai and Jonui Jurašams, 
I empwar Dalia S. Byla. (>949 
South Califronia Avenue, Chi- 
cago Illinois 60629,to safeguard 
and gather the above-cited ma
terial for safekeeping.

MARCELE MACKIJS 
Subscribe and Sworn to before 
me this 25th day of January,
1978. Irena Gavėnia,. Notary 1 
Public. ”

Dr. Valį J. Bylaitis atsiuntė | 
Naujienų redaktoriui laišką, k u 
riame šitaip rašo:

“I am writing in regards to 
Hie article* you published on 
August 5, 1978, which is writ
ten by Saulius - šimoliūnas. I 
consider this article injurious 
and labelous, and demand that 
a public retraction be publish
ed within fourteen days.”

Adv. Bylaitis savo laiške ne
paminėjo, ką jis atstovauja; ne 
paminėjo klientės ar klienčių 
vardų, bet jeigu kas nors dėl šio 
nelemto reikalo pasijuto įžeis
tas, tai Naujienos atsiprašo. I”

Knygos turėtų priklausyti 
tani, kas savais pinigąis jas pir
ko ar teisėtai įsigijo. Kitiems 
knygas perleisti turėtų tiktai 
knygų savininkas, šimoliūno 
knygyno likimą seksime, kad 
galėtume skaitytojus informuo
ti, kaip apsaugoti savo knygas.

N. R.

Mažeika S/ Evans

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKISDAIMID

kAOUO ŠEIMOS VALANDOS 

Vhot programos K W0PA,

Ltetarlų fcifbt: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
-3 Jd fra! Šeštadieniais
it sekntedlehisis ūnp gi® iki 9:30

Vadėj* Aldona Daukus 
' T«tiL: fcĖrttefc;-4-2413 

-■J?1W Š*. MAfLIWbori AVI.
CHICAGO, ILU <0629

. f ,

Didžiausio kailių 
pasirinkimaj

• >u rw d****, m. «®oi
*-'*’*• * *

* — Jei likote taiaefifa, kurie 
gaRHj ūisisakyti Naujienas, pra- 
idrite atsiųsti jiĮ idresus. Me» 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.--------
. - ...
, . L * * -M- - m -« t.”'-

j ra lašiuką iš to laimėto didžiu-:va^s pini&ais pirktas knygas, jo 
lio butelio bet kaip ant “nelai- neateikiausus. perduoti kitiems 
mės”, tą “gardžiosios” butelį ga- asnienini3» t33 .1° laiško būtume? 
vus' dar nespėjūs> nei 'kamščio. ncspausdinę/ ALpąusdinę laiš* 
ištraukti, staiga' pradėjo lietus‘dabar-spausdiname ir dokų 
lyti. Vi^tJ^ifa^aųtojaYgrįtap ;kuriuo p. šimoliūno
—'oaskubč^his šavž .ištiestus.’sta £Os nuėjo iš rankų į rankas.

Štai jis:

Tradicinės abiturientų 
pagerbtuvės Hamiltone

ABITURIENTŲ pagerbtuvės 
įvyks lapkr. 4 d. Šalpos Fondo 
tradiciniame vajaus užbaigimo 
baliuje Jaunimo Centre. Meni
nę programą atliks “Aidas”, va
dovaujamas Jono Govėdo. Visi 
abiturientai, bajgę XII gimnazi
jos klasę kviečiami dalyvauti. , 
Registruokitės tuoj pas J. Plei- i 
nį tel.* 549-5372. ; -

KLB ŠALPOS FONDO HA~į 
MILTONO SKYRIAUS komite- , 
tas šiais metais irgi spalio mė- I 
nesi skelbia šalpos mėnesiu. Vi- į 
sj geros valios lietuviai kviečia
mi paremti šalpos darbą — pas-

GAIDAS
SEMAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED - KOPLYČIOS^
• ' - - .N- ’ • L « Z a ♦ * - - rf ,

lūs ir kėdės susuankstę — susi-į. , /• . , j.
neše i savo ąutoniobiiius'of vai. J. Byiaitis & 
važiuoti. Taip jau mano šėi-|Associates; Ltd. (312)2.35-1/80. 
ma paarė iF’kėdes susŪankstę ^9® BaS<dIe, Suite 510,. Chi- 
susinesėmę į -stekeno” — “va- Dlinois - ^nyary
gonąr fr grįžome į namus. Ir ta I, Mar-
-gardžiosiof’ laimėtą butelį pa^ -ceIe Mackus, rezide at 1229 50th _ . _
sivežėme pilnutėlį Tai man bu-' Court, Cicero, Illinois 60650. As j kirkite šiam tikslui kuklią au- 
vo labai malonu - kad po kelių'** frcc and voluntary act do- ką. J. P.
dienų mano draugai, mano pap.
rašyti, atėjo pas mane u* padėjo x

mutės žinojo, kad vaikai gavę! buteliuką ištuštinti. Ačių 
____ Sč nnrfovilCTII ' J___________ t *__ __ iSaldainių šaipysis iš negavusių, draugams už loskos priėmimą

Turkey Tomorrow
* - ■ by Martha Logan —

Turkey is traditional at holiday time, and the dishes that 
are made with what’s left of the roasted turkey are often » 
enjoyable as the turkey itaelf. Turkey Curry On Rice, for 
example, is perfect for a special family meal or a small dinner 
party.

Diced cooked turkey is added to a white sauce seasoned 
with ground ginger and curry powder. Chopped celery and 
unperred apple are added for flavor, texture and color. The 
creamed turkey curry is served on hot fluffy rice with a variety 

' of toppings to choose from itoch as riitered toasted almonds, 
toasted coconut/crisp crumbled bacon and chutney.

v , " Turkey Curry On Rice TU -
Yield: 6 servings

;1 Uhlespocm Cony

2 
%

2 Cup* diced, cooked 
Buttėrbril Swift’a < 
Premium Turkey 

stick (1/4 cup) butter * 
or masgmae p 

cup chopped onion J 
cup flour' 
teasIX>on writ 
teaspoon ground 

ginger

,Melt bultgr in saucepan^ Add onion md'taute-ah&ft 5 
Tninvtes. Blend in flour an< aeaaoamga. Remove ftwn heat. 
Gradually add mOk. Stirrinl conataatly, cook until mixture 
thickens. Add turkey, celery Ind apple. Cook about Š mifrutes.

. <c owr ricų with toasted - almoixU,«coconut and - bacon 
.i,, i . ■ ii*i u — in i

“ Ū

į

I.“

powder 
cvpsrrrilk 
cup chopped celery 
cup chopped un pa red 

appie
Hot cooked rice

* 16 cup each toasted 
slivered almonds, 
toasted toedvt an d 
crisp arum Mid bįron

FROM THE PROS ®
\ by Jim McGee (

I S-K Tools Racing Consultant
p' and winner of the Golden Ratchet Award

(Editor's note: Crew chief McGee and. his pit erews had i 
unprecedented three cars exceed 200 m.p.h. in practice al the 
Indianapolis Motor Speedway prior to the running of the 
19 78 Indy *500'. The three cars were driven by Tom Sncua, 
Manar Andretti and Rick Mears. McGee was recently inducted 
into the S-K Tools Mechanics' Hall of Fame for his outstanding 
performance.)

Checking And Changing Fan Belts ?>1
One reason why auto racing 

speeds are steadily inching 
over the 200 mile per hour 
mark is the thoroughness 
with which we check our 
racing cars before each race 
and during pit stops. A driver 
must have complete confi
dence in his machine in order 
to apply all his skill in a race.

You should drive with the 
same confi- 
dence —and ,A..*7yy 
you can, if j
you make a lbw
habit of pe- \ r/7 
riodically Y
applying S- /Jk
iht “tight- 
and touch” / Į 
test under 
your car’s Jim McGee 
hood every time you make a 
“pit stop.’*

In addition to making the 
usual oil and battery check 
br sure to inspect the condi
tion of hoses and belts. Hoses 
that are cracked or “mushy** 
to the touch will need replace
ment toon. Check belt tension . tend to stretch in use, check 
by pressing firmly against the 
belt midway between pulleys. 
If the belt “gives** more than 
half an inch it should be tight
ened. Frayed er cracked belu, 
or belu that have a shiny or 
glazed look should be replaced 
— a simple matter, using a 

ratchet and socket wrench and 
a hammer. ..

The following instructions 
for rejdacing and tightening 
a f*h belt alto apply to all 
engine belts.)

1. Loosen the generator or 
alter^thBg by kxjaening the

adjusting arm bolt two co u n* 
ter-clockwi»e turns.

2. Using the hammer han
dle as a lever (and being care
ful to avoid applying pressure 
to any part of the engine or 
alternator that might be dam
aged), move the alternator 
toward the engine block until 
the belt is loose.

3. Slip the old belt off the 
alternator pulleys and work 
it up and over the fan blades 
to remove it.

4. Install the new belt by 
reversing the above process. 
When the new belt is in 
position, use the hammer 
handle again to force the 
.alternator away from th© 
engine block, tightening the 
belt. While maintaining pres
sure on the hammer handle, 
use your free hand to test 
the belt tension. Tighten the 
adjusting arm bolt.

5. Run the engine for a 
few minutes each at different, 
speeds and re-check the belt' 
tension. Because new belts

belt tension again after a 
few days and, if necessary, 
repeat the tightening process 
to establish the correct 
tension.

By the way, if the old belt 
is not broken, keep it in the 
trunk of the car for possible 
emergency um on the road. 
It may be just good enough 
to gH you to a garage. And, 
I always carry my S-K ratchets 
socket «et in my car at all 
times, it’a also a good idea, to 
keep a good screwdriver and 
a hammer handy, too,

5'>

TĖVAS IR SŪNUS : ' ; \
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
I A 1410 So. 50th Ave., Cicero
r Ji -

Telef. 476-2345 •

TRYS MODKNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Ckirasor
Lietuvių
Liūžotuviū

Direktorių
Awoclacijoa

S— AMBULANCE 
PATARMAVV
MAS DIENA

IR NAKTL

TURIMI
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

-A07 So. LITUAN1CA AVENUE. Pkont: YArii 744«1

1446 So. 50th Ave, Cieero, AL PhoM! OLympte :

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phonet LAfayatte 3-3572 ’

GEORGE F. RUDMINAS
So. LITUANICA AVK TU! TAHf 7-I1W-11M

..........t--’ —

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
(IdLCKAWICI) * Y

2424 WEST 69th STREET RJUraMle 7-1211 Į
tSJl WEST 23r4 PLAC1 * Vhtinte '
114128 SOUTHWEST HIGHWAY, Pulo. HtU*, IT. 174-Uii ?

3354 So. HAL&TKD STREET Pk*-*«t TAr4> 74*11

MAU.IIIMOS, CHICAGO a, JU. Saturday. September 2 1778-4
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nž«iSįkitKlanikės tautiečiui.

bet pavardės prušitfsfam jie

mi fėiftti Nąujlprtils ir jas pi;;

jteike Naujienoms labai pairau- jotrtl6 «llsipaž;ntį ir j^įjįį,
klią dovanų —elektrinę vienaip kytį

I-i- Ittinok vaidijas ^ina:
3t°n, D.PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

. ir kitos labai patrauklios dova-i halinė. laimėjo tįfb, M, 0 ip
į' \ ‘ n i «lėr. <■* .4 i . •> 1 -V » »Z • A ... . .

t
pikuiko , dalyviams. Price 20 Ue Tuesday, September-o, 19/8 Cb Antradienis.111.-V6L. LXiy rago.

inėrus
Piknikas įjįįądjį ]xjsj<elhė rugąėjį-kovai

R DIREKTORIŲChicago, Iii. RUSAI TEISI_ koręsjįjndenląs ijr atstovas \yitį
, atsiųsilamas Juozo De-

apsauga
rašo, kad J. Demereckas, KLR

z

— 15 d. paskelbė kovosiu ga.s* SPECIALI 20% NUOLAIDA

buvo apsupę .Matagalpos rūmus
-ir neišleido ten atsiradusio prezidento.

žinę 5. m. rugsėjo 3, sefanądieL

S. Kean Aye., prieš L. Tautines^tėvą JųĮių Maciulevičių, . gyy.
AngHjąjęJ J. Maciulevičius, yra:

neš gvardijos karių, bet jie bu- 7 AUGUSTA, ME. Vienuoli-
,Vd labai išvargę, nes kovos ėjos- c

1
žėnąms( jų šeimoms ruošta, teisėją Alphonse Wells

3343 W. 79 St., ties Romam Av. Antradienį, prezidento David vasarv
(rugsėjo 10 d. 12 vaL Prašome J Vilnių, ąįalio meru

1
(PrJ

mis formoųiis 4&56»
viceprezidentą Walter Mondale vadovauti Balki jų Rūmų reikalanis.• i

* na siusti:’‘Naujienoj". 1759 S
amerikiečiams .. t ’ *91 Park area. .MusL know plumb-

M a1patys rusai už dolerį nonai mo-; p J’T%
<Y15US

5 WASHNGTON: — Pilnai pnr
šų girKlu’- tankdse.' Prekybini nr-

Irote
Chicago, Ill. 60632. TeL Y A 7-5980 įgaliojoSomoza - atsistatydintų. '

giaši pąiinli visą eilę -kalifatų,<B!3r-
apžiūrėti) kaltinimais. Demonstracijoje daMęany kaitina

su juo antradienį bus teisiami

sovietų septyni kariai, buvę lėk- “namų darbo šalmus Igus me-i
*

oi jos rezultate apie 30 žygiuoto-

prieš '.žiūrėti sovietų fotokmeras, bu- -V

ji patikusi ir jiedu greitai susi-p’^ sovietų ginklų transports
F

Call Frink Zipolii

GĄ 4-8654

patarė biznieriams susivaldyti,
sas AJL civi V vo m t o-7 f —

trūkstamų prekių. I kariais. Žinia apie sovietų trSjjs
— ’__ X _ 1 '__ ___v___X • ___ s

paskelbė mirusio prezidento Jo-!niew orzezuuviu, « - •
v___ Štabo šefų pirmininku gen. Da-1vėliau inforr.uoti Jungtines lau Maskvoje

tas, kad ir ki'.os valstybės galėtųnių šiam iškrypimui suvaldyti.-.V
ėjęs į Kiselevų butą.

> Naujienas kaip dorani savo vežančiuskuria iL. doL and
visišką atsakomybę už visus vai

Meksika turi<

lefonu: iSpoMorUui psTardė, rardas Ir rietovi 640-1515
f

ter nori palikti įmanomai ilgiaut
j

% r SrtJNTIMAIJ LIETUVA ’

_  Mojave dykumoje moks- - __(I
*

sias pinigines atsargas. Iki šio
meto sovietų valdžia nesu mok ė-4770

BEST THINGS IN UFE

State Farm Life Instance Company

dų. Maištininkai penkias dieni

h

-J’ - 
j1 ;

Iš visų Amerik s valstijų,1

I

TV*

t.

- - T’ ■

geporto apylinkės be raginimo, 
pratęsė savo prenumeratą Ir

. liroj K **- — ,i J-” .€"« . ,

jburgerį, pašildyti sdmiištihį. Ji rUftdQėIb «11 d. Bįg Pay Pa7 
. ir kitos labai patrauklios dova- Mbne Laimėjo fl£n, •*/

nos teks laimingiems Naujienų ę^k^tr:kę Bflhi*-
parėm ti

esiems dienraščio leidimą. Vid

P - V 
-

■Chemical manufacturer in Clearing] 
industrial 'district seeks experienced f 
chemical operator for liquid bath I 
"Chemical plant. Waste water treat-j

IŠNUOMOJAMI 2 kambariai Į 
rūsyje. Į

FOR SALE 5 room brick bun
galow on 30x125‘ lot fith adjoi- 
ining 30x125’ landscaped lot. 
‘New roof, gutters, tuckpointiiig.] 

6551 S. Kilpatrick

SAVININKAS parduoda 1% aukšto 
gerą murini namą prie 71 ir Rich
mond. Įruoštas skiepas. 2. auto ga-a- 
žąs. Daug priedu. Galima tuoj užim
ti. 776-2191.

•— Dvidešimt sovietų trans
porto lėktuvu,sustodami Pakista 
ne ir Indijoje gazolinui paimti,ir Indijoje gazolinui paimti, 
veža karo medžiagą į Hanojų, 
kad galėtų sėkmingiau kovoti 
prieš Kinijos komuhistus.

Traukia teisman 
pašto įstaigą

nių taikos, konfęrėnrijbš' tačpmin |itucASams'' sauvaliauti
>1UV11K1O | . t . ,_
ičeprėžidentą j OSLO, Norvegija. — Sovietų “militarišką intervenciją” Irake.

- ‘’*• -1 - 1 1 -KT---------- ! -»4-r*/vr4A cnilzi i’ret'C-

[rvietėje. prasidės svarbi Izraelio premjero Begin ir Egip
to prezidento Sadato konferencija, kuriai vaį«.>vaus prezidentas Jimmy Carter. Prezidentas ma-

džios veiksmus kol tik baigsis 
derybos su Egipto prezidentu
Anvar Sadat ir Izraelio min. 
pirm. Menahem Begin. Powell• - • r* __

uostę. Ji suvedusi Crawforda su 
Solomon o va. kuri prižiūrėjo do
lerinių krautuvių prekybą. Ji 
nurodydavo rusams, kur galima 
gauti dolerių, kad galėtų užeiti

-------—O " - f

ti Cra wM.'do už sontykius su J lėktuvus,
Vietnamą, sukėlė

doleris kainuoja 63 kapeikas. Tik 
tai tokią sumą

masinas, visas mašinų gamybos 
atsargas ir caro bankuose buvu- •• - «

ginklus 1 
susi rūpi n i-yra nrcdts skaitytojas. Priede

Pavardė ir vardai ---------------

Adrem ___________________

Hnfirni
•

Pavardė ir vardas

Adresas ------------

akmeniui Jceptifvėlę. Ja gajima 
. iškepti kiaušinį, <iešreles, bahl-

CMeOt pMirM&nBs rflitat tvslrfw 
-r U WUltOFOt tAlOtLfV.

- - — --------- .—L 

;■ J -(Twkk of: LafeQ; /
(ambjw $ vMm*'

5 kambariu butas, 2 miegami, suauj- 
gusiems.

Skambinti po 7:00 vai. vak.
778-1047.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky reikia

NAMAS — SVAJONE: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas atominė slėptume, 3 automobi- r ----- ..................
quette Paiko centre.

,g

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkę ir Darbininkių

ir kitas kraštas 
į P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ay.

D » » I J 1 O 
i—SS M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
TlkM $99 pu*m»6Iv{ airtomobllle 

.lability apdraudfrnaa penalnlnkams

Rinkimai Kenyjoje
NAIROB. — Einantis prezi

dento pareigas Daniel Arap Moi

vid C. Jones ir JAV ambasado
riais Izraeliui ir Egiptui.

Powell pasakė, kad preziden
tas Carter pageidauja idant vi
ceprezidentą faktiškai perimų

Norvegai mano, kad 
sovietų valdžia neturėtų pykti 
už tokį elgesį,

lerį. • r .
Lefortovo kalėjime Crawfor

v4! 
žiu mėnesiu. N’uinati^Ui> 
aukų rinkėjai lankys auK0t|;jųa

- > ' ' • : fMA-GHiNISTS-'. ' jX" -

Growing- cem^any now-hiring /experienced- machinists to

AIR CONDITION SERVICE MAN
Needed to service industrial air con
ditioning & equiment.

Good pay phis' benefits.
Company truck provided.
Call .for ■ appointment:

471-2777.

MARQUETTE PARKE išnuomojamaį T_-___ 1_______ 1_ a _ .

gusiems. I

RENTING IN GENERAL 
N u • m o s

—----------- ;-------- ;------------------------------------------------- 4

OPEN HOUSE 12 to 4 P. M. ~

HELP WANTED — MALI
- Darbbiinkv Reikia

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Call TOM MENDIUS.
735-3322 I '

M. i I M K U S J 
Notary Public 

INCOME TAX SERV1CI 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, ^giminiu

šymai ir kitoki blankai. ; Į-

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

turistams moka sovietų, bankai o j)n};aibis oilvo su Pano ša- . 
ir valdžios'įstaigos, tuo Jarju^.cvu; kuęis kaip

^karo jėgo< stengiasi

itP 1

► mo ir tvarkos palaikymo. Jo 
žmona Ona darbavosi visas 7

SO

pasinaudoti norvegų patirtomis 
žiniomis.

sovietų 
apsupti

iiėįtrao Buk

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS .IŠSIMOKŽJIMA1S 
DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentai

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

I3

’Y’-

?47-7747j;^Rr0į
i ** * • r* * ’ • - 7. - * *

L - 
ęaaj^nes? statybos į byn^tow

PART TIME 
MAINTENANCE

V .... MAN

8 to 10 hours per week. Apart
ment maintenance . in Schiller

-- Vyresnio amžiaus b ūsų 
keleiviai prašo paskirti daugiau 
policininkų, nes labai dažnai 
vagiliai vyresnio amžiaus vy
rus ir moteris apvagia.

domai galėtų susikoncentruoti j 
Camp David darbui, kurs p ra-J 
sideda šį trečiadienį.

’ 203

surasiąs, tik H. K vie tkienės ad
resas nėra žinomas. \

-^ Bjržėiur klubas ru-ošia>bir«
žėnąrųs, jų šeimoms .r,.pnęM^ .linkšmąi popietę sd mumis 
$iams gegužine — sueiga prie4«-^r^:^x.- r - ‘
'bačkos alaus Maldūnų' kieme,j*

f

davo vežti helikopteriais. Rumus 
gynė nedidelis būrys nacidnali-

♦ 1
seniausią konstituciją turi Mas-.

sachusetts valstija, priimta
1730 m.

MkjiĄbE:

n

Maistą prezidento šeimai ir 
rūmus' ginantiems kariams tek

jų sužeista ir daugiau kaip 150 
suimta.

I0T'

į dolerines krautuves ir įsigyti Į 3°
Maskvoje t____ t A ,
Crawford kelis kartus buvo už- Porto laivą, vežantį ginklus į 
ėjęs į Kiselevų butą. Atrodo, Vietnamą. Kinijai nepaliko. Bet 
kad -saugumiečiai nutarė neteis, žinios apie sovietų hansporto

i
?t
f

jo .‘Ii 1Ž2, 25 ir 1'6.
Gijb; Thom»oh lf

MABUA N0REKIEN1
t*H$ Wat WUi St, CMoto, m W621 • TėL KA 

r OMkOt v«MHaklww ••<■•» rflM* (nW*

kietis ar kuns kitas tunstas su ' 'L>. x ... i juros pjakrasciųpse esančiose
tinka parduoti sovietų pinigų pirt ajj^jaus jr <*• * < 
^m^visą šimtinę/•tei rusai'j'lvs^ (1žjaugiasi

merecko metinę prenumeratą, 
’ rašo, kad J. Demereckas, KLR 
•apylinkės pirmininkas, yra yeii 

lūs tautietts, • daug prisidėjęs

monstracijos prieš .sayoTcrašfo 

Pąhlevi, fėiialauj^anV'jf nuteps.

paaiškino, kad prezidentas Car-j 

laisvas nuo pareigų, kad netruk- j

nesiekti tokio didelio pelno, o. 
vyriausybei patarė imtis priemo

- . j__ j

.j^rkę.-Skambinti k
kral T»d.lxr’ TV-kI “ o « r. ✓ 5

Liudmila, bet jis bus teisiąmas 
už rublių pirkimą juodoj rinkoj.Imą.

i

Crawford laikraštininkams tvirj 
tina, kad jis dolerių nepardavi-j

UritL vis! lietuviui kvftfcfcifti mi 
fek-

rnedžiagą į komunistinį Vietnamą
MATAGALPA,' Nikaragua. — Nikaraguos tautinės gvardijos 

kariai pralaužė Matagalpos rūmų apgulą ir prasidarė vartus i vi
dų. Maištininkai penkias dienas I

no, kad ši konferencija bus nepaprastai svarbi, ji turės padėti Artimųjų Rytų taikos pagrindus. 
Prezidentas turės sekti tos konferencijos eigą. Visam konferencijos metui prezidentas paskyrė

’;-o 1
>l7<-*

siruošęs 'Vidurinių Rytų?’viršū" joUS:hlotvėqąi neleidžia;
*' . 'kA J-* ■ >ii:/r' "5 * r _ f

73747Į7.
,-

Lietuvo.r Vyčių ren^ąniąs

‘Kep
eniai

r'

FFWHt ITATtrAAM

{20IH W.Wh St ĮjSk
GA 4-4654 rNsvajutcf

Knyga tn fofniaBih gatmaJ
ątsjvežti savo kėdes. (Pr.)_ ’

- ■ Y' -

Bot®
“A®

r hdfaf fr

pasipriešinti rusams. H u a pri- 
žaiejo 'paga 1 bą I ra no šachui 
bet jis į smulkmenas nėjo.

sų leUKfihija arba su I ,
žiu mėnesiu. Niunąto0ip, kad

REAL ESTATE.

.H:o

įdoytoog, bter ^Sbiiįįdt
• A ’v --t'' t; x t *

Wgos kaina' $8^ Sb k^iško į 

Užsakymus « Money '- Drde-j

g 1 ‘ -- -"KM x ,U
L t R O P A I .

— Chicago Savings & Loąrt 
Ass’n., prie 63rd iy Western Av^

fr i visus !įetnviŪ8,l£. m!*'

Įalą-maįįfifc^.-- .-m-e
M**-—£#* į,* Tiį/,

V.)

-TA -r- a-—r."

■:Grani^

3tn3Ta®i 
r Mė -Tfct rfžta ir

f

Alpo, ir .Mrs. Toni Tumohis i|

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagoi miesto leidimą 
Dirbu Ir užmiesčiuos* graft, s* 
rantuotai. Ir sąžiningą! 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

Tol. 927-3559

A. T V E RAS. 
JMKRODŽIA1 !r EEANOIXYBtJ 

Ptrdsrimai Ir TxUyau, 
IM WEST 4Wh ST»ilT

KAIP SUDAROMI P 
.TESTAMENTAI i ' 

Too reikalu Jum* gaH daug j-i Ir- — •-

Siuntnud į tietavą Į

First and Crectest 
Lftfiildnicn Daily ta America

The Lithuanian Daby News 
by The 1 Jthuaniaa News Puoiishin* Co.. Ipc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608
' • ■ H Ay market 1-6100

[AMGEMENT 
. AĖi|VicB . 
WČIMITED

678-8829

lininkams pavyko išaiškinti Vic 
torville srityje vienos šeimos, 
gyvenusios prieš 4,30Q metų 
aiškius pėdsakus.

^’On ' 1 v--» w i *- • >• * - y * - - — - . ~ ,

2C540 j
iHE LITHUANIA# DAILY NEWS

vas sudaužytas.
taip pat kreipėsi į norvegų vy-

|riausybę, prašydami leidimo ap
— -* - A . «

_  _ c \ nes tiktai tokiu 
būdu ir rusa galės pasinaudoti 
suteiktomis žiniomis, jeigu ki
tos valstybės lėktuvą sudaužtų 
Norvegijoje.

NAUJŲ

• Platinimo vajaus proga, palaikvtHmu tiMurtiką ir Mrdteq
‘ i siuAtinki dį pri<fr6arnn< 1 , ibL __

..•f • - 4 \ * •

-

pMtafiTM, prašau jas

PtrtMė Ir tarthf «

Adresai ifX,____ Į-

Ibiams gros <A;QaJihoriio 
ėas. •
ĮĮcvieciairiė'

1

ROOFERS; ;K*)
Must speak English. Prefer‘eė^eRen- 
ced flat roofers or will train quali
fied men. Brookfield location.

485-2300
4 ' EOE

zsftrtMtų, tartu ftetnXML i 
ainUįite' Ntajtesq-pikDans.'

‘. y■/ •_> y. >. A -'ė *., z.

’V \ T' *-** <2 4T ■ ri . X- \ . u 7
» . - - * - T k * \ Z

—ET-TT— - - 'A-   A-.—T t ---- - < • -Il■ -r — . .   — - «»i ' ■ iru 
įrakm puinąųdotL žemiau mačibetis ^kar»m^fc 

/. <■ ■ .. ?”

’ F H m —— < T l — — m !»■ y .

MAOftiMOt
1729 SO. HALSTID ST.
CHICAGO, IL «M08

* S anksto be n
Tv^ndimas surira?

Pavardė ir vardu

ĄMM e. ■■■■

mindama lietuviškus skahės- 
w fūs, kurie taip garsūs visoje šių 
□netų FolkloramojeJis yra tąiu 
jjat Winnipego lietuvių klubo

^ĮJ ka. Taip put dėkui U& apyįiL-
I kės tautiečiui, užBirtkiiBlam

Naujienas viencrieijiš 
bet pavardės prašhtetam be
skelbta Vaši skaitytoji) pnišo-

HELP WANTED — FEMALE
_______ Darbininkių R^kla

STENOGRAPHER
Experience stenograph, typing 
?hone contact for President of CoPi-a| 
?any. Ability to deal effectively with 
Jther. Salary, proft. sharing and 
}ther good benefits.

Call 733-1919 I. Snyder 
KRAFT CHEMICAL CORP. 
917 W. 18 St.

Minimum 2 ;
overtime;..many-benefits. Pleasant morki

CHEMICAL OPERATOR
[ ■ - Į

^Chemical manufacturer in Clearing) 
[chemical operator__ for liquid bath I

ment experience desirable. Must ha-j 
' __ • • * • • • _

Chernical processing.
y Attractive starting rate and frin

ges, . .. f . '
Apply Plant Manager

Paaštrės tusų — kiniečiu 
konfliktas

WASHINGTON, D. G._- 
Crawforduij Paskutinėmis dienomis padidė

r;ir
z“ 
V

ARTHUR C TRASK CORP.
7201 W. 65th St.

An equal opportunity employer

džia pranešė rusams, kad risi i siais 50 policininkais vartojo 
sovietų septyni .kariai, buvę lėk- “namų darbo” šalmus Igus me- 
tuve, nelaimės mėtų žuvo. Lėktų dinius pagaikščius. Demonstra- 

Amerikiečiai | oijos rezultate apie 30 žygiuoto-

WANTED 
BARTENDER

Part Time Nights 
Friday & Saturday

6 P. M. to 1 A. M.
Private Club. 957-1203

ve 2 to 3 years experience in Liquid:! 
nrA^occinrr i > _____ _________ __________________

__ _ ,.w. '’w’lgL .
;RraEae^^pratęsfaao,.-'iŽEskm5,- M įiiŽij itadtyttfakreitalia

DESIGN 
DRAFTSMAN

We are looking for sameone to ac-| 
cept a challenging position with our ’ 
design and construction firm. Ap-| 
plicant should Tiave aptitude for ba-1 
sic engineering involring the design, 
of industrial construction. 1

Structural steel metal, mechanical 
design, piping, or HVAC desirable. ‘

Must be of neat appearance. I 
Some college in ingineering sun-, 

jects or 
would be helpful. S. W. location.

[liu garažas du balkonai, patio. Mar- g^ažaT/Tpfe ‘^OOO^pa^mu? Nau" 
quette Parko centre. jas s.o2as> gazu šiidymas.
MŪRINIS BUNGALOW. 3 miegami, “.“f ,??įy?^<sHUo™nUra lansai> 

gražiai užlaikytas, $34,000. _
NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI

NES biznis. $80,000.
MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna, 

apie 200 svečiu salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

lasurance, Income Tax
•951 W. 63rd SL Tel. 436-787>

•P0l

.t —

’lEaJioiW ’ 7i|

• n *. - * B y -

, r ' • Uetivor Vyži? rengiąptąs
;krikas d\Sisf:''šA'.,‘:TttgSėf^:'' 5 :

L lŽ:304vai.^Pi1,P^:Vy<S'?^s^ii Halsted Chieagč 10’

prie lietuvių paviljono įrengi-

žmona Ona darbavosi visas 
dienas paviljono virtuvėje, gą-

virtuvė, Laimės šulinys ir t kiti
• ' ' ■ - ■ Ir ‘ - i.

Igus P. Venckaus orkestras./Pra

C.

eiti visas prezidento pareigas. į sovietų pareigūnams
1 TTnruan calnip

vietų karo lėktuvą. Norvegų valine susirėm rne su eiseną lydėju

pigiai nepirko. Jis tun advoka-I

ti kaltinamąją medžiagą. Advo-|pareiįkė kad Meksika turi 200 
katas mano, kad Srawford bus« biL :c;lų statinių degalų. Mekš

HAymarket 1-6100

Oter One Millian Lithuanian 
\ In The United'Staies— —......... ..........-

p’airumį.j.^šokiams; gros ^ sma-
** L . J

džia 12 v. dieną. Kviečiame yi-i

Jiąins gegužinę - suejgą . pĮuejprafeisti. Iki p^imatymel 
alone Afalrbimi

— Mes pląBHe>me pą^fldo

Marius KJęla

Tiktai pwrwčiu{ automobili*

Kreiptis
A. LAURAITIS 

So, ASHLAND AVI.
52M775

KAS VERTINGA
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto

jas stogas, gazu šildymas.

lite pirkti už $41,800.
MODERNUS 15 metų mūro namas. 

2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000. l

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
inette Parke.

VALDIS
REAL ESTATE 

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8354

3
sę'žie tik b

a t £teturi» { i

■ L 1 ■

nikara^uiečius padėti ginklus 

jaunuolius ,kurie bus suimt I

x 'kai iri visa ;ėilė. darbininkų or-, 
ganizacijli" tebereikalai!ja, kad

pratęsė savo prenumeratą 
parėmė Naujienų leidimą aų

Al. ‘ vak:-TeLį8^5i&38  jĮ(Piį)į
| ČS*. ? . - ,-i. < - < • *

—------:------------ -------- -------—---- -
į . ■ ’■ ' . •

ana, Kaa jis uoimu jicjjaiua*! .
nėjo juodojoje rinkoje ir rublių! daugiausia degalų 
pigiai nepirko. Jis turi advoka-I MEKSIKA, sostinė. - Meksi- 
tą. kuris turėjo progos peržiūrė-Įkos-prez;^nUs PortiHo

Richard G. Albrecht rugsėjo 8

bus skirtingos programos ir pa Daug įvairių puošmenų. Moka-

HiųSešų WotjU ir Hatįrimo 
_ Jx» į visus lietimus, iri v 
los posūnį pavyzdžiais, platųi

įtsirad<i-inėeezij 
tiaįBr<vaįtxM Pabaik - -

* Steal

žadej

_ kviečiami dalyvauti^ J 
įvyks rugsėjo 10 d. Polonia so
de, prie 46-tbs ir Archer Avė.

— Kazys Benlušis, Naujienų

narys ir ilgus metus būdavo iš
renkamas sekretorium/ šiemet 
paviljone meru buvo inž. Jųp 
gis Valaitis, o karalaite—Aprįlė 
Steponavičiūtė.

—Stanio Butkaus šaulių kuo'
pa Detroite paskyrė Naujienų 
paramai $10 ir juos atsiuntė 
per V. Tamošiūną bei J. Augai-, 
tj. Dėkui valdybai ir visiems to 
dalinio nariams. i

—Aiuia Laurinavičinė iš Brid-

nųmuose.Beatrįče Šimkus h Ak 
šijio ir Mrs. Toni Tumonis ią 
Skolęię pakviestos tvardyti 
kų rinkimo reikalus savo apy*.h 
Jinkėse.

— Ucrnegerių k o misionierius

skaitos. 1
hąikinti galimų’gaisrų
$avo namuose ir aplinkoje; | \

— g. Butrimai, 85 \Atversto-: 
pė Ąv., Ęąst Barnet, Herts., En-- 
gląnd, prašo atsiliepti cikagie- 
tę, prašiusią Anglijos lietuvį pa

Fmrdš Ir nrdtf 
I 
Adretti -----------r . -y

Pimiš ir rirdai -

flraM e

j.

Jūbžo Sniuįelfr

AkirniHimU Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
idoini 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are

d-11:4s 71-
. - j DATDO , DtiraDHOR salei' 1.11)0 Sin 3Q C4

Sacramento. TeL247?5081~(p7) ,Cj“T’
■ ; c’ \ iOjuo a. i^įi

— (R) LB Brighton Parko solistas. V. Liorentas. Bus i_
visus. Valdyba! su visais patogumais 

(Pr.)ĮTel. GR 6-1654.'

„ .....> “1 -JAV LB (R.) Cicero Apylin-rąis savaite. Kiekvienų- dięną»ūž 14 KARATŲ ^TEŽeLIUS. kfe Tautog

r- “••"7 “ r”r ATu ^ės minėjimą š.m. rugsėjo mėn.Gyventojai kvieciąnitijne $4 uz sidabrinį dolerį. Per- 1ft Ti —a..

kolekcijas. PATRIA, 4207 So. ^arapijo® sįėj; 1500 ?°’.39 Ct’
Sacramento. TėL247-5081. (Pr.) Cicero- I1L įskaita skaitys mo

- r : : : ' w , kytojas I. Serapinas. Dainuos
— (R*) LB Brighton Parko, solistas. V. Liprentas. Bus ir vai-} 

Apylinkė rengia linksmą gegu-Jšės.. Kviečiame ■y <   y «. * “-
dėti rasti Reginos Kyiettoeųė&j ^į, ^0 Bruzguhenės SGtfe* ^^4.

.kapines.^ V eikš t turtingas baras, • x _ - — - - ’ — •-

padėti teismidko Praao lulo pa- j

8^peržiūrėta, “Sūduvos” iiieista 
Įnygaj^ /

Su iegaliiSunnfe formomis - 
" Knyga su fgauna- ■ 
naa *Nanjienq’ administracijoj Į

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.
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Skambinti YA7-9107 
“STASYS'ŠAKINIS MAINTENANCE VTELDER

Experience in welding, various 
metals and maintenance work. 
Paid vacations, holidays & other 
benefits I

 iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai.

NIKARAGUOS KARIAI PRALAUŽĖMATAGALPOS APGULIMĄ
Sovietų tansporto lėktuvai veža karo

dieną ir. naktį Prie Matagalpos 
rūmų gyvybės neteko 50 žmonių.

Anastasio Somoza 
nesirengia pasitraukti

Prezidentas^ Anastasio Somo 
za pareiškė,, kad jis nesirengia 
pasitraukti, nes kelių krašto g}-

ka valstijų, jų tarpe ir Illinois 
valstija, traukia teisman pašto 
įstaigą už nepaprastai didelius 
mokesčius ir už teikiamus blo
gus patarnavimus. Pašto vado
vybė nepajėgia taip vesti savo 
biznio, kad galėtų išsiversti, už 
tat apkrauna dideliais mokes
čiais laiškus ir kitus patarnavi
mus. Illinois, Maine, Massachu
setts, Connecticut, Rhode Is
land, Arkansas, Florida, Indiana 
Iowa, Utah ir Washington vals 
tijos padavė teismui bendrą skun

ventojų gruįpė neturi teisės at
statyti prezidento. Somoza nori 
apraminti dar įkaitusias nuo
taikas, o vėliau pravesti “rin
kimus”. Jis padėkojo kariams, 
pralaukusiems Matągąlpos ap-, - .
^dą ,P vėliau k^etė^ginįaųtotĮis Ieškai ir pašto patarnavimai to 
npadėti giržk^s y* lwan<rii« m nAWknsrai/ all

įdą, kad teismas nustatytų, kodėl
J." 1 . 7

|ki brangūs in nevykusiai atlie- 

r

Vėl įvyko susidūriipąp.'.1
Z

Al"' i
TVIRTINA, FAY j. CRAWFORDO JUODOJ RINKOJ NUSIPIRKO 20,000 RUBLIU

Toj pačioj byloj.teisiami keturi rusai, ----
brangiai metėję už JAV dolerius

MASKVA, RUSIJA. — Fay J. Crawford, Harvester bendro
vės direktorius. Maskvoje esančioje atstovybės vedėjas, praeitą 
šeštadienį spaudos atstovams pareiškė, kad jis buvo pakviestas 
i Lefortovo kalėjimą, kur yra pats svarbiausias saugumiečių 
centras, ir jam įsakyta, kad atradienį. rugs. 5 dienos rylą pasr 

i uostų teismui ir atvyktų į teismo posėdį, kuriame bus nagrinė
jama jo byla.

Sovietų valdžia direktoriui 
Crawford primeta kelis kaltini
mus. bet pats sunkiausias yra 
dolerių pardavinėjimas juodojo 
j e rinkoje. Sovietų valdžia nus
tatė. kad Amerikos doleris kai
nuoja 63 papeikas. bet tai yra 
arbitrariškas nutarimas. Užsie
nyje sovietų rublis yra bever
tis, tuo tarpu Maskvos juodojoj 
rinkoje jis yra tris kartus bran 
gesnis. Saugumiečiai tvirtina, 
kad Crawford gavęs 20,000 rub 
lių už 8,599 dolerius. OficialiaiMONDALE ĮGALIOTAS PREZIDENTO VIETON Irako studentu

; 1 kruvirios demonstracijos
i v ■ T ’■ ii ’, i “tix ’t - r ■ i r i *

LOS Ąngeles. Penktadienį čia
Įvyko, krašto Irako studentų. de 
i__ FT__'___ j

šacba Mohamrnęd Heza Shah

ti ir protestuojant ' prieš JAV

pu n engine:ląithes. & .vertical boring'mill.
Minimum.‘2 years/psperięnėe ^recpiired. Top pay, steady 

________ ing conditions. 
NĄGLĘ PUMPS, INC.

^1249. Center JAve.
: - ’ / Chicago Heights, Til. 60411
į . < - ;; ^(area code 312)' 754*2940

Ask f or. Daniel Barth

Naujienoms reikalingas
.LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar-
----- •’’. K- — * - *

bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu: \ ' '/'V'-.
f ;r. • ha 1-6100. i>į<

HYDRAULIC Power Unit Ma
nufacturer has openings for 
Experienced people to fill the 
following positions:
• WELDER-tank welding' and 

metal fabrication.
• ASSEMBLER-hydraullic sys

tems .
• MACHINIST-mill and drill
Company' paid insurance and 
paid holidays.
CALL: Mr. “J”

G0NCRF7TE CONTRACTORS r

Experienced men only. Wantel 
:o pour garage floors and dri
veways. North & west areas.

PIERCE BUILDERS 
530-1900

LAB. TECH.
Metal testing laboratory seeks 
wet Chemists.

Some background riequired^
PHONE 523-7088

CHICAGO SPECTRO
4848 S. KEDZIE AVE.

I (2) PRESMEN. Heidelberg off- 
jset 4 — color Bobst, die cutter. 
Need experience knowledgeable 
men willing to accept responsi
bility. Folding carton company 
locat. in Chicago. Call 585-2090|c

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmofl Parcels Express Corp, 
’ ‘ MA»OUWTTf <1^ FAtCWLf HtVICI 

P»1 W. fWk Itr CWcMB. UL — T< WA M7T
’ MA*OUVTT| *trr PAtCVLf IIIVICI

ma «•. R>WmIęblom. UL «■«. — tm. juhmi
V. V A L A M T I M A « ’

<■'.

EXPERIENCED 
ASSISTANT MANAGER 

for grocery store.
Full time

.. Bargain Wolrd Super Foods..
8215 S. Kedzie___ ....434-5700

BINDERY—Excellent opportu- j 
nity in business forms. Bindery} 
Shipping Dept. Insurance and 
profit sharing. Acme 664-0854.

213 W. Institute Pl.» Chgo 
An equal opportunity employer

any engineeering degree;

Phone 532-1500 
for an appontment 

68-PC.69

BAKER FULL TIME
NIGHT FINISHER GIRL 

3 NIGHTS 
DUNKIN DONUTS

1511 Irving Park Rd.
Hanover Park, 289-1060

I

I

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM* Tablets are 

50% stronger than Doan's.
‘ Before you take Doan’s Wls for 
muscular backache, remember ths* . 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan's. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain rebever per 
dose to relieve backache. ,

To reduce pam. soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move pore 
freety m mmutes* There’s no stronger ! 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as deeded.
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Hua prižadėjo paramą 
Tranui

HONGKONGAS, Britu kolo- 
nija. —Kinijos premjeras, pa
žadėjęs paramą Iranu j nesusip 
ratinių metu, šeštadieni grįžo į 
Kiniją. Jis buvo labai šiltai su
tiktas, nes manoma, kad jo ke
lionė buvusi labai sėkminga 
Jis išsiaiškino Rumunijos ir Ju 
goslavijos santykius šu Sovietų 
Sąjunga. Jis yra įsitikinęs, kad 
abi valstybės yra pasiryžusios 
neleisti galingesnėm valstybėm 
jų valdyti. Kitoks Hua Kuofen-

i

stambius biznierius
WASHINGTON, T). C. — Ame 

rikos darbo federacijos ir’ Kong
reso tarptautiniu -organizacijų 
pirmininkas kad Beorge Meany 
penktadienį pareiškė,. kad di
džiausia šių dienų nelaimė — 
stambių biznierių nepaprastas 
godumas, šiomis dienomis gali 
atsitikti ta pati nelaimė, kuri 
ištiko šį kraštą pirmais šio simt 
mečio metais, kai stambieji biz 
nieriai, lupdami didelį pelną, var 
gan įvarė visą kraštą. Meany

— Meksikos kalėjimai perpil 
dyti Valdžia neturi, kur dėti 
naujai nuteistųjų. Prezidentas 
patarė teisingumo ministerijai 
paruošti didelę amnestiją ir iš
valyti kalėjimus.

su CTA traukiniu
CHICAGOJE penktadienį 6: 

25 vali vakaro Lake ir Dan Ryąn 
linijoje vienam CTA . traukiniu 
iš 8 vagonų miesto centro posū- 
. kyje įvažiavus L kitą tokį pat 
traukinį 8 važiavusieji lengvai 
sužeisti. Miesto meras Bilandic, 
kuris su žmona Heather pake
liui į kažkokį priėmimą išgirdęs 
apie akcidentą, maldingai .pasa
kė “Ačiū Dievui kad nedaugiau 
sužeista ir ačiū Dievui, kad ne
įvyko didžiojo keleivių judėjimo 
valandomis”.

KALENDORfiLIS

Rugsėjo 5: Obdulija, Lauren
cijus, Dingą, Medūnė, Teisutis, 
Erdenis.

Saulė teka — 6:17» leidžiasi 
— 7:23.

Ryte lis, v

ko pareigoms, prezideritas Car-1 : ‘11 protestuojant pne^
tens įgaliojo viceprezidentą i ‘ OSLO, Norvegija. — Sovietų • “militarišką intervenciją” Irake. 
Walter F. Mondale visam kon-i saldžia pareikalavo, kad Norve-1 Demonstrantai atrodė sukursty- 
ferencijos laikui pavaduoti jį; ir ‘ gijos vyriausybė tuojau leistų j ti sovietų vartojamais šūkiais ir

---- < snviptų parpigūnarns apžiūrėti j kaltinimais. Demonstracijoje da 
Hopen saloje sudužusį didelį so ’ lyvavo apie 350 maršuotojų^ ku "■ 1 • •

' ir valdžios' įstaigos’' tuo ' tarpu 
ir ■? ■
ika iki trijų-•rulAiu.-^eigu^^^^.^j^Q. Pmiįs 
kietis ar kuris kitas turistas su( jūros pjakraščiįjose esančiose 

PA?gi^:aHe->aHS''k .^halo y^srniy sri- 
. ’ 7 “'T ------------ i, l.art 'ša

moka iki 6 rublių uz vieną do-Įchas vra pjjsirvžęs ne tik Ira- 
lerl-. ■ ■ j na ginti,- bet savo globon jis ren

-Lefortovo kalėjime Crawfor--Pį1”'.’ vis;i eiI? 1 alifaiu, 
dui buvo pasakyta, kad kartu Au?’e vjeni nepajėgs vyku.siai

1

mo Kenyatta vietai naujo prezi 
dento rinkimus, kuriems data 
nustatyta spalio 6 d^ tai bus ant 
rojo nepriklausomos Kenijos 
prezidento rinkimai, kuriuose 
pirmuoju kandidatu, kaip tvirti 
narna bus pats Moi.

Baltųjų Rūmų spaudos sekre-1 
torius Jody Powell dėl Mondale 
įgaliojimo pasakė: “Tai bene vie 
nintelis stvejis kai prezidentas 
ir viceprezidentas parodo vie
nas antram tiek daug tarpusa- 
vės pagarbos”.

. Prezidento Carterio
Camp David taikos konferenci- Į vusias šnipinėjimo lėktuve. Nor 
ją paskutinis mitingas buvo su ‘ .
Mondale, su krašto apsaugos sek 
retoriui Harold Brown, CIA di
rektorium Stanfield Tumerių, na

I čionai saugumo patarėju Zbig
niew Brzezinkiu, u Jungtinio

trys rusai: Valodia ir Liudmila 
Kiselev, ir Alia Solomonova. 
Valodia Kiselev dirbo Maskvo
je esančioje Harvester agentū
roje, Crawford ji pažino. Ret- 
karčiai į Harvester agentūrą už-j 
eidavo Kiselevo graži žmonai 
Liudmila, siuvėja.

!

Hua Huofemgas parskrodo į 
Kiniją ir pareiškė, kad Kinija 
padėsianti Tranui jeigu susida
rys šacho valdomai valstybei 
pavojus.

— Tyrinėtojai yra įsitikinę, 
kad nešvari aplinka gali sukel
ti vėžį. Pirma plaučių, o vėliau 
ir od os.

vegai atsisakė leisti amerikie
čiams apžiūrėti foto aparatus, 
buvusius sudaužytame lėktuve. 
Norvegai tvirtina, kad pirmiau
sia jie patys nori patikrinti vi- 

nukritusio lėktuvo dalis, o j

Vokietijos seimo narys 
ir šnipu gaujos narys

BONA. — Vakarų Vokietijos 
parlamente narys ir vokiečių so 
cialdemokratų partijos narys 
Uwe Holtz. įtartas esant šnipų 
“ra telio” r ariu. Sušauktame ne 
papratame arlamento posėdyje 
iš jo buvo atimtas imunitetas 
(seimo nario neliečiamybė), o 
policija tur pačiu metu darė jo 
ofise kratą Valdžios informaci
jomis žinia apie Holtzo išdavi- 
kystę šute kusi Amerikos žval
gyba.

į
— Nikaraguoj susirėmimai ne| _ BUJy Grabam rengiasi vyk- 

sumažėjo. Kiekviename miestely į Rusiją kur jam leista Mas- 
kvoje-pasakyti kelias kalbas.jauni žmonės Saudo* i karius.

TRUMPAI IS VISUR

— Uraganas Ella sustojo ties 
Carolina, apie 200 mylių nuo pa 
kraščių. Sukasi vietoje, bet nei 
na pirmyn. Jis gali phjudėti va
kare.

— Praeitą šeštadienį ir sekma 
dienį Chicago j e vyko regatų 
lenktynės.

— Chicagos ugniagesiai neklau 
so mero Būandiko, ruošiasi strei 
kui . -j

.— Mussolini pirma buvo pa
kartas su savo meiluže, o vėliau 
dar nušautas.

— Praeito mėnesio prekybos 
balansas nukrito, todėl ir dole
rio vertė sumažėjo

— Mažos Amerikos prekybos 
bendrovėlės išveža mažiau pre
kių, negu didelės.

— Geriausi specialistai pripa
žįsta, kad miegas yra geriausis 
vaistas.

— Prezidentą Carter sumaži 
no savo ir Baltųjų Rūmų kelio
nių išlaidas.

-----m*. “ ’ ----- — II nr- - ■

—Sovietų valdžios nuteistas 
Anatolijus Filatov pasiuntė pre
zidentui Carter laišką, prašyda 
mas padėti jam išeiti iš kalėji
mo. Jis nuteistas už žmogau^ 
teisių gynimą.

'''Y

į Vdetnamą gali labiau įtemii 
santykių tarp Sovietų Sąjungos 
ir Kinijos. Kinijos vyriausyEK 
pasiuntus daugiau karo jėgiCĮ 
Vietnamo pasienį, ten prasidCr 

susirėmimai su VielnatHt)

** ------ _ _
katas mano, kad Srawford bus^bj}; 
išteisintas, nes tikros kaltinamos 
medžiagos prokuratūra neturin-;
ti.

Leninas, pagrobęs valdžią iš 
Kerenskio, nusavino ne tik Inter 
national Harvester bendrovėj

kos degalų atsargos yra žymiai 
didesnės, negu arabų valstybių 
degalų atsargos. Visa nelaimė, 
kad Meksika nepajėgia tų dide 
lių turtų ištraukti iš žemės gi
lumas. Meksikos vyriausybė ne 
nori samdyti užsieniečių aliejui 
ištraukti į paviršių, bet visos sa 
vos priemonės neduoda rezulta 
tų. Pagaliau, meksikiečiai prade 

Ida nerimauti. Būdami turtingiaujo Harvester bendrovei konfis-Jaa nenmauu. nuuanu vuoingiau 
knt s hAnrfmvė iri9’ žmonės, jiešiendien labai skur 

pradėjo biznį. Vien tik pra-jd^iai gyvena, nes negali pasiekti 
i. Harvester bendro-)gelmėse esančių aliejų ir degalų.

9 ~ -
kuoto turto bet ši bendrovė iri
vėF; _
eitais metais Harvester bendro
vė pardavė rusams įvairių ma-
finų žėmei kasti už 14 milijonų j .sustebdė, kol paaiškės Crsw

džiai gyvena, nes negali pasiekti

vė pardavė rusams įvairių J

dolerių. Harvester biznį »u M>s|fOrdo likimas.



IT’S AMAZING
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nerašo. K Radvila savo

suprasti rašinio pagrindinę

kūrėjų sava
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deklara
už

jūrių. Minėtasai Tėv. žib. redak

Bet gal dėl to jo galvoje tokia 
maišatis, kadangi jis pasisakė 
nepriklausąs nei vienai, nei ki
tai Bendruomenės organizacijai, 
joms esąs pašalinis žmogus.' Ar 
gi nekeista, kad būdamas paša
linis neapsisprendę žmogus, kai 
šioja savo snapą į jam svetimą 
organizaciją? Daro jų vadovams 
kažkokius įtartinos vertės pata
rimus bei ’ pamokinimus.

see us for 
Jįjį financing 
AT OUK LOW RATE

pirm. Augus
tiną Voldemarą. Aistis parašęs 
išniekinantį eilėraštį. O kanau
ninkas šlykščiai suniekino par
tizanus. Kaip jis juos sunieki
no
“kritika” parodė, kad jo galvoje 
įvykęs kažkoks susimaišymas. 
Jis jau nepajėgia net perskaityti

not nearly enough food, and short on 
ammun&kxk

k was an army long on courage, 
bat short on money
, And then the money carrife.

labai nešvaraus darbo ginti ko- 
kažkokias pastabas, f monistinių agentų paskelbtą pro 

pastabos, bet tikjvokacinį atsišaukimą
ašomi

, covj oro NoT

I CHICAGO F1U5
CF1871!

MVfH ONPlft 
kCMSČ OFtHž 
•OlSHS'T'čR IS

Bet dar didesnį kliedėjimą jis 
atskleidžia “Laisvosios Lietu
vos” skaitytojams rugpjūčio mėn 
24 dienos, minėto laikraščio lai
doje. Jis atspausdino net dvi sa 
vo “kritikas”, šių jo svaiščioji-

L okupanto propagandinio malu-
Jau kuris laikas K Radvilai no. Kas reiškia, kad jis ėmėsi 

įsitaisė ‘Laisvoje Lietuvoje’ 
šinėti savo 
Deja, tai ne 
svaisciojimai. rašomi žmogaus| ciją. Išeitų, kad jis lyg būtų 
neblaivia galva. Neseniai minė-1 kibęs ant komunistinių agentų 

laikraštyje jis rašė apie ] provokacinės 
Refoi muotos L. Bendruomenės 
centrinio organo atstovų daly
vavimą PLB-nės seime, Toron
te. Neaišku, ką jis ta savo “kri
tika” norėjo “sukritikuoti” ir ką 
‘"pamokyti”. Tik tiek tegalėjai 
suprasti, kad šis rašėjas nepajė
gia atskirti JAV krašto LBmės, 
nuo PLB-nės. Jis nesusivokia, 
kad yra iškilęs nesusipratimas ne 
su PLB-ne, o tik Amerikoje su 
Gečio valdoma.

Lietuvos’ balsas. Gaila, kad K 
Radvila rašydamas savo įtaio- 
jimus, pirmiau nepaskaitė to, 
kas buvo rašyta apie ją lietuviš
koje spaudoje. Jis neskaitė “Nau 
jienose” japie šią provakacinę 
deklaraciją . plačių komentaru. 
Tada gal .nebūt daręs, gėdos ir 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžiui, 
gindamas okupanto samdinių 
paruoštą provokacinę deklaraci 
ją. Nebūt priekaištavęs Tėv. 
Žib. redaktoriui, ir neliepęs ne
sirūpinti būsimos Lietuvos val
dymo forma, bei jos santvarka,' 
nes ji, jau pagal jo išmonę, nūs 
tatyta Nacionalinio Liaudies 
Fronto deklaracijoje, kurią su 
kitais nustatys ir komjaunuoliai 
su komunistais.

štai, jo žodžiai, kuriais Tėv. 
Žib. redaktoriui sako,, kad “ne
patartina daryti tokias toli ei-, 
nan bias'- išvadas apie Lietuvos 
Nacionaliiį Liaudies ’Frontą,' 
o dar blogiau tendencingai' gaz- 
dinti savo skaitytojus,/kad vos 
gimęs kūdikis bus’atelty blogas^

Jonas Valiušis •'
6547 — 36 Ave Rosemont
Montreal, Quebec HIT 276 . -

Teisininkui -į>. -J. talkiai

Didžiai gerbiamas Tamsta-
Jau kurj laiką atydžiai skaitau Tamstos didelį darbą 

— Lietuvos pavergimo dokumentai — spausftinafrfą “Nau 
jienose”. Tai tikrai brangus istorinis veikalas, paremtas 
dokumentacija. Tiesiog tenka stebėtis, kaip Tamstai pa
vyko visą tą medžiagą surinkti ir puikiai šištertiatizuoti. 
Jau seniai man kilo mintis
tai paskelbti knygoje, tai bus istorinis veikalas; Dabar ne 
seniai pastebėjau mažą-žinutę “Naujienose”, kad Tams
ta jau tikrini korektūrą ir knyga neužilga isvys pasaulį. 
Labai maloni žinia.

Manau, kad Tamsta kai kur paduosi ir Savo atitinka 
mus komentaras, ypač ten, kur žinios jau iš spaudos,jau 
bolševikų okupuotoje Lietuvoje po 1940 m. birželio 15 d., 
nes okupantas pirmiausia pasirūpino paimti į savo rankas 
spaudą ir jai diktuoti.

• -L, - - < 3 V
“Naujienose” Nr. 281 iš 1977 m. lapkričio. 3Q d. pas

kelbta “išrašas iš “Lietuvos Aidas” 1940 fti./biirŽeiio 20 d. 
(tai yra tik penkta diena po okupacijos J. V.); “Lietuvos 
savanorių sąjungos atstovai — Gružas, Kalnėnas ir Viliu- 
šis sveikina J. Paleckį”.. ... < . j: *

Perskaičius tai, gaunasi įspūdis, kad hiiims rūpėjo 
pasveikinti naują prezidentą! ’Tikrumoje — iriMį’tiks
las buvo tik perspėti jau okupanto .paskirtą prezidentą 
J. Paleckį, — kad Lietuvos kariuomenės
fiorių aukomis ir krauju įteisintas 1918 m. šešiolikto va
sario Nepriklausomybės Aktas Tūtųršaugujamas, juo at
statyta Lietuvos nepriklausomybė nebūtų pažeista! Tai 
gana trumpai ir griežtai pareiškė visų Lietuvos kariuo
menės kūrėjų — savanorių vardu jų pirmininkas Petras

Jis niekina, sakyčiau, dar 
daugiau, jis šmeižia tuos, kurie 
gerbdami buv. min. pirm. Vol
demarą patarė Draugo redakto
riams neliesti šiandien šio as
mens ir neįvelti jo į nešvarią 
erzelynę, neš'tai nenaudinga Vol 
demarui, o naudinga tautos oku 
panhji^ fetis PSL savo 
agentus mus kurstyti ir skaldy
ti, kad neprisimintume payerg 
tosios Lietuvos vergijos, Icahki 
nimų ir žudomų brolių.

Šiurpu purto, kai K Radvila 
rašo apie atentatifiihkus, ku
riuos jis smerkia sušaucTyihūi 
taip, kaip sušaudytas Vosy
lius. Taip kerštauti tiems, ku
rie teismo nėra pasmerkti yra 
tikrai žiauru, ir tuo K. Radvila 
atklėidžia savo žiaurumą, žmo
gaus kraujo troškimą.

Iš viso, iš kur jis žino, kad joj 
smerkiami ątentatininkaį tokį 
pat sj5fėn'diftią jiėmš "tėišmas pas 
feirs. kokįJfš įtaigoja? O gal £rie 
širigai, tėiŠfriaš jų iiėfcūt pašmer 
k£s sušah'Syt. o tik ištrėmęs 
į biiiiitfaydš privėrčiaffiųjų ‘ dar 
b'ų 'stdtykl’ą. kūrią rrtanau, kad

Rl^vila ptiitadi alsiiftėfta.’
Paskaičius šias Jo ‘'kritikas”, 

atfbdo, kad jbš rašytos titaaiį 
neblaiviame stoVyJ ė, arfe pa
veiktas piktos vaiidš. Bėt tokia 
hie stovyje būnant, lefigva šly-s

! Morč u.ooo irero . 
PRODUCTS USFV

AU. MRKČS OF HFF 
MfiDF FRom COTYOM PLANT!

tyli ir š'upr'ašti fftūsij brangios Tėvynės Lietuvos tfagiš 
ką padėtį, patekus Į tikrą komunistiniai rusiškos Mask 
vos vergiją. Ypač didžiaiisias pabojus grėsė musų *nepri 
klausimybės kūrėjams ir poselėtojams.

Aš pasitraukiau į vakarus.
, Su tikfa $igiirb‘a,

••• •>

Jonas Viliušis
’ LietiNūfe kariudmeftiėš—ji^ėlas

Vyčio kryžiais sū kardais kavai 
dipldmudtas miškų inžinierius -ir dipliniuotas 
teisininkas, - v

1936-1940 im Lietuvos Seififo n^Fys^r pir- 
masis Pfežidiūmo sekfėtorlūs.

Mbntrealis, 1978 m. sausio 24 d. ,
NūbrfeŠhS tikras. Pabraukimai padaryti paties au

toriaus J. Valiusio. ‘

A. SVTLONTS -----

TOKIE RAŠHVOS MCSU IŠEIVIJAI 
GARBĖS NEDARO

22U WEST OZMAK kPAD
Ftrn T7fAW*rwr««, AnV—f

130<J«l’W5n.'fc«.Fri.V4 ttnr.^-0 8*t. »-l

SQVlNG gCIGO. AND SUBURBS SINCE, 1905

ConpotaM 
eteri

OUR UVWGS
certificate*

EARN UPTO

O gal jis turi žinių, kas tokią Į 
deklaraciją surašė'ir ją atgabe
no Draugo redaktoriams? Kadan 
gi, tokio NacionaUnio Liaudies 
Fronto okupuotoje Lietuvoje nė 
ra jo gynimas minėtos deklara
cijos ir Užsipuolimas Tėv. Žib. 
redaktoriaus rbdo, kad K. Rad
vilos galva bene bus jau gero
kai sukalkėjusi, nes’nenujaučia, 
kad gindamas, ją, jis ima ir 
didelę. ;atsakomybę. Okupantas.' 
ja prisĮdengdama^galės, pirmai 

į progai pasitaikius - išvežti Sibi- 
Įran tūksta^ipius. Pavergtųjų ,lie
tuvių. sunaikinimui, ^Kadangi- rhi 

, nėtpjį Nacionalinio; Liaudies 
fronto deklaracija; aiškiai skbl- 

f bįa^, kad yra .konspiracija priės 
Maskvą, ne tik. okupuotoje Liė^ 
tuvoje, bet ją^organfeuoja ir už 
sienyje Tat, dar kartą.reikia nūs 
tebti, -‘kad .^Laisvoje Lietuvo
je” rašo rašeivos tokius rašinius, 
kurie n en u si voki a. kokį, baisų kri
minalą gali padaryti pavergtie
siems lietuviams. . -

Set dar.ne.viskas. Jis. rašo 
“Laisvoje Liėhivoje” dar ir ki
tą ‘taritiką”. Joje puola. Back for d. 
db daktarą Švilonir. niūšū hii- 
rūšį poetą Aistį. įr kaRailhinkš. 
Būk jie esą užhlpfi&fezubti avi
nai. Bet pgskaičltfe Hąs jo ‘*kfi- 
tikas”,’ atrodo, ’kbta.jb Rėfedkšlš 
kaš hdsivokimas tu dalykų, tai: 
riiioš paliečia, tal,.tbrikk abejo
ti, .S višb/ar j£s žibo, kas yfa Iii 
būdtižfeas. ir ką jtib Ir tada ’ga
ilina Užhipnotlzilbti Ir ko Hėga- 
liiffe.

Jis niekina jų3s, liūk jie už-

EBcnA ptj Were* wJfen KeV! to 
ef 5 vem fisBt-ywI Loot.«okncr doEMfW
Bondi or be npteced t toe proofed. WUn

in Amenca back then, ind you know how tw 
teoedout ,, #

Nowadays, people are stfll helping America iitf 
Mrong and self-sufficient And they be helped thear 
*dves to safe, dependable savings. By taking *odc ia 

America with the Payroll Savings Phm.
'> Buy United States Savings BbodK

theonid.

meškerės kabliu
ko. Mat. jis bara Tėv. Žiburių 
redaktorių, kam šis atskleidė ir 
įspėjo išeiviją, kad minėtoji de
klaracija yra nepatikima. Ir įtai 
goja “L. Lietuvos” skaitytojus, 
kad rėikia tai dekdarEcijai pa
klusti ir remti jos paskelbtą są 
jūdį.

štai ką jis rašo: “Liaudies Na 
cionalinis Frontas kreipiasi į vi 
sus dabartinės Lietuvos pilie
čius, net komjaunuolius ir lietu 
vius komunistus, primindamas 
jiems jog jau paskutinis laikas 
visu veidu atsisukti į tautą ir 
prisidėti prie tautinio judėjimo 
dar šiandien, nes rytoj gali būti 
per vėlu”. Reiškia, reikia remti 
šį Nacionalinį Liaudies • Frontą.

Jis rašo ir apie būsimą Lietu
vą, kad joje bus tokia santvarka 
kokią padarys Nacionalinis Liau 
dies Frontas, į kuri kviečiami įsi 
jungti komjaunuoliai ir komu
nistai. Reiškia, jie padės įvesti 
santvarką tokią, kokią jie no
rės Ir ypatingai anot jo reikia 
paremti tuos sąjūdžius, kurie 
turi savo programas. Pagal K. 
Radvilo išmonę programą turi 

mų, negalima negirdomis praleis ĮNari-onaiini-<. Liaudies Frontas, 
tf. nes jis atidengė savo veidą. reįkia jį rem.
ir pasirodė, kur jis šiandien sto!^ 
vi ir ką jis gina.

Jis užsipuolė ir moko “Tėviš
kės žiburių 
šis kritikavo Nacionalinio Lietu 
vių Liaudies Fronto deklaraci
ją. Jo kritika minėtam redakto- pasimetusio K Radvilos kliede 
riui parodė, kad K. Radvila są
moningai ar nesąmoningai pasi-- torius Aiškiai atskleidė, kad to- 
šovė pilti vandenį ant Lietuvos ji deklaracija nėra pavergtosios

An ORSN6E vAttA 
ft COMPLETE ORmSE 
1MSIPE...V/PP, Found 

OKLAHOMA ory, 
^CEwriy ’

negeras ir biamus”. Jei jau jis puolę buv. min 
mano, kad Tėv. žib. redlaktorius 
bereikalo gąsdina, tai paskaičius 
jo kliedėjimus, “Laisvosios Lie
tuvos” skaitytojai turėtų išsigąs 
ti dėl jo rąžomų pliauškalų.
/ Tikrai, gaila, kad jfe neskai
tė “Naujienose atspausdintų ko 
mentarų, nebūt buvę jam rei
kalo verkšlenti, kajn Tėy. žibų .spausdinto žodžio, o ką bekalbė 
redaktorius paskelbė įminėtąją
Nacionalinio ^Liaudies Fronto mint j. ^Tikrai, reiktų jo tik pasi- 
deklaracija nepasitikėjimą^ ir gailėti, jei jis prisipažintų, kad 
nebūt rašęs, kad jis tendencin- tai rašęs ne savo galva, o kieno 

nors iš šalies paįtekmėtas. Tada 
reiktų jam dovanoti, jo tik pasi- 
.gailėti, palikti jį ramybėje. Bet 
jei jiSj taip rašo sąmoningai, ži
nodamas, kad tuo jis šmeižia, 
tai jis parodo savo blogą valią^ 
ką kiekvienas padorus lietuvis

* Okupanto pastatytas pf0žid4rii^, 3. kaž
kaip labai sumišo-, iyg nešidriėnttodamasįądŠt^jV&andė 
tų tai atsakyti “teipį taip...,tanžiurėšwi^ šąį^i^ųne|.” 
Pats stovėjo ir fi^iiųso.'net fnte ųj^aOii-ąĮįįsė^i-. jis 
tikrai atrodė, kinį) vagis < pag^t^TūasikalOo

Po mūsų THfiiiihlffli&f 1*ė£ra.*Glž(J^ne|to; pai-eiskiiib 
— pa^ikata^^^^e^v^ ’tū^t3^^i^i§8wome'ir <ie- 
mon^t^m'Tsej»r7‘'~ ;

Nejaugi K. Radvila mano, kad 
ir mūsų ušeivija yra tiek pasime 

redaktorių, kam tusi, išsiplovusi smegenis, kaip 
ir jiis, kuri nepaklausys Tėv. 
Žib. redaktoriaus, o paklausys

jai irgi tėisinThką Pčtrą čįižą. TaĮbuVo Viensfe,iš pirrrfų- 
jų kūrėjų — 'savafiŠrių, did^s Li^ivds ^įtr^iB. Tiki ų, 
žinių^ ^piė jo likimą “neturiu. Teko‘-^ik •gfrį^I< jkad kaž
kaip žuvo 1945 m. kiir'iai RytprūšfūęjseT&išitr^ikdan^s 
nuo vėl užplustančių barbarų iš Mkskižūš, ktli’^tbdai, kad 
žuvo Lietuvos ribose.

Savatidrife Jonas Kalnėiufe ta^ į§tj^šiė'ihs ži
nomas, 1941 m; įbuvb okupanto ks&nla^, 'bet . kurt Taikų 
buvo paleistas. Tąeiaū prieš pit -1941 m-./bįržeiiė 14
d. — buvo vėl areštuotas ir Su 'šeima išvežtas Į Sibirą.
Jb galūtihas likim&s hėžiitoiiig§, ^feičiatiSiai-,.'kStt -ioksk- 
Vo'S budeliai jį riūžUftė-

Mūsų visos Lietuvos kūriuoftteftės kūbėjų -^'shvino- 
rių pirmninkas, Petras 'tikrai‘difliš '^Ūtbrv
tetas ir jo žodis pasiūlyffiSs'=7 W(f —
įspėti okupantų jrąnkį J. P'aiėčkj, — kdd jikčyo- 
ta Lietuvos laiSVė’ii- ftfeprfkUūsbmybe buviiši iki si6l,Aik- 
1- -i ’ii 'Arii^4 * - > .

WI^H PEPAYMFNT 
TO F»T YOUR INCOME
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Tu su swjoml ylslral *t- 
l’eta didelius dirbu*. Pirmi, jie p*- 
dedi Jum* pidekti įsmeniikui jūiij 
uiaimojimns. Antra, jie padedi »u- 
iurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJOS 
TALKA SUSIVIENIJIMUI

palūkanų, priklausomai nuo įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės ląskaitoa
^eša

Taupykite dabar.
Santaupom, padėtos prie! 10 mėne

sio dieną, neia nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatsį kurie ne- 
ta iki _ <

CHICAGO SAVINGS KONSTRUKCIJA 
PROGRESUOJA

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniką,

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jagminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir tatroiu 

aprašymai. patinti iš gyvenimo. Lengva* stilius. gyva kalba. gražiai Išleista. 
150 psL Kaina $2.50.
' Dr. Juozai S. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos I^orijoi 
zxntraukz. nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formzto^l« 
osL, kainuoja $2.00. • *

Dr. Juozai B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy- 
tauto bruožai paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija. 
211 psL Knins. $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis J*
kitas knygas galima įsigyti atsilankius I Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaida.

ul-trasZ IH-čiąs, IV-tas V-tas ir 
CM-tas skyrius. Į darželį (paren
kamą’ sfcyrit|)_ priimami vaikai 

metų ir tie -ku- 
rperns pehįęį. rnetai sueis 1978 m. 
gruodžio ikėri^Į^d. Taip pat bus 
-priimam.’ir'jaunesni mokiniai 
žusiUruš; su mokytoja registra- 
,cijos/jdiefiį:. ; . ’ -7 \
t Šiais moksio ; metais mokyklo 
»ė veiks specialus skyrius silp
nai arba visai lietuviškai nekal
bantiems mokiniams. \

’> / Aukštesnioji Mokykla

Kaip vaizdelyje viršuje nialy- 
trys pastatai į šiaurę nuo 

Chicago Savings & Loan Associa 
tion’s vyr. ofiso, 6245 S. Wes
tern. jau galutinai nugriauti ir 
pradėtas esančios konstrukci
jos remodeliavimas. Tai yra tik 
dalis plačios statybos progra
mos, suplanuotos siekiant tos 
srities gyventojams uteikti pa
togiausią patarnavimą, norint 
taupyti.

“Rekonstrukciją baigus, šis 
padidinimo projektas mums 
daug pagelbės mūsų sugebėji
mui patarnauti mūsą vertin
giems kosliuineriams, lygiai 
kaip ir pagerins išvaizdą žy
mios dalies 63. gatvės ir Western 
avenue prekyviečių. srities’\ pa-

į KKItĮįJONO DONELAIČIO MOKYKLOS
|; : PRADĖiJA MOKSLO METUS
i* Kristijono Donelaičio Pradinė programą ir pristatę baigimo pa- 

Ąufcstęsmoji Lituanistinės j žymėjimą arba išlaikę įstoja- 
467^/ 79 m; m. pradeda muosius egzaminus. Egzaminai

.£* n1’ Į Francis M. bus rugsėjo 9 <1 Francis M. Mc

SĮvJį,~ jų priežiūra, sveikata tr grctii
. neio> $4.00 dabar tik_________s*. —_ -_ :_____ ■

3^^ •; Ą»ĄžTA KULTŪRA — ŽIAURUS ŽMONtS.
jįjį piropą. i«pū«®»£ Dabar tik_________

Į antrąjį Baltimorėje įsteigtos 
! Lietuvių Mokslo Draugijos susi- 
Į rinkimą (vasario 26) iš Plymout 
į ko atvažiavo kun. A. Burba ir 
Į įsirašė nariu, drauge su dešim
čia kitų lietuvių, jų tarpe ir su 
vėtau Susivienijimo veteranu 

• visucmeninku veikėju Vincu 
Daukšių iš Mahanoy Plane, Pa. 
Vėliau (rugsėjo 28) kun. Burba 
pasiūlė įstatus pakeisti, kad bū
tų leista kitom kolonijom ne 
vien pavienius narius kalbinti 

r bet organizuoti Mokslo daugijos 
‘‘šakas”, reiškia — kuopas. Bal- 
timorės centrinė kuopa tai su 
1891 metų pradžia ir padarė. Net 
rukus ir Susivienijimas ėmė plės 
tis kuopų pavidalu, vietoj kal
bint jau į gyvuojančias palai
pinės drauijas.

Įdomu, kad šliupo draugijos 
nariu įsirašė Bulgarijos Lom 
Palankoje gyvenęs dr. J. Basa
navičius, prisiųsdamas draugi
jai šimtą frankų ($25) per Mar 
tvna Jankų (Bitėnuose, Lietu-

Buytcrnotergeror 
more pcwtrtftwryotf 
need

Don’t tx a BoM Loami

Plačiu susivienijlmišku mos- 
jtu naujoji organiricija planavo 
pkalbriti lietuvius ir kituose 
' miestuose gyvenančius Ameriko 
j e. Europoje, ar kur kitur, kad 
stotų su mumis kovoti dėl nuvei 
kimo Lietuvai' taip naudingo ir 

i rcikaPngo darbo”.
Atrodo, steigėjai stipriai vaiz 

davosi Lietuvos mylėtojų ir Jo 
no šliupo New Yorke suorgani- 

■ zuotą Susivienijimą, nes nutar- 
i ta. k’pa reikalauti nuo Susivieni- 
i pimo kasieriaus J.Melsažio. kad 
į buvusio Susivienijimo likusi 
į kasa būtų perkelta į kasą Lietu- 
I vių Mokslo Draugijos, dėlto kat 
i tikslas mūsų, iš dalies sutinka 
( su tikslu minėtojo Susivieniji
mo, kuris jau pakriko”.

Vienybė Lietuvninkų 1890 m. 
nr. 19 pranešė, kad šio ‘pakriku 
šio’ Susivienijimo Centro valdy 
ba, ‘‘nesusilaukus nieko priešin 
go prieš įnešimą pavesti Susivie 
nijimo visų lietuvininkų likusį 
iždą ($27.32) Baltimorės Lietu 

{vių Mokslo Draugijai, tai ir pa
darė. pinigus Įteikdama Ignui 
Bubeliui”. Šis buvo to Susivie
nijimo antrojo Seimo pirminin
kas ir buvo Seimo išrinktas or- 

! ganizacijos vice-prezidentu

— 1939 metą rugpiūčio pabai 
goję Molotovas ir Ribentropas 
pasirašė susitarimą Pabaltijo 
kraštams pasidalyti. Pasirašy-Į 
mą stebėjo pats Stalinas ir so
vietų maršalas Šapočnikovas.

racijos zas Bitė. Petras Kailius. Al. Mil 
vvdi<. J. Olevičius. Mare Roda- 
vicius Jenas Šliupas, Jonas Stoč 
kus ir Simanas Vencius. Valdy 
hon išiinko: pirmininku Joną 
šliupą, jo vietininku Igną Bu
bt 1 į. sekretorių S Vencių, iž
dininku Joną Stonkų, knygių M. 
Rodavičiu.

• reiškė Mrs. Philomena D.Pake],
• Chicago Savings pirmininkė ir 
. prezidentė. —“Naujai statybai 
(ir atnaujinimams mes išleisime 
j maždaug $1.2 milijono, kas
konkrečiai rodo mūsų norus iš
laikyti šios bendruomenės re
putaciją, kaip vienos iš geriau
sių vietų gyventi, dirbti ir tau-į 

I pyti šioje (didesnės Chicago?) 
J srityje?’

Nebeminint nugriovimų ir 
naujos konstrukcijos, Chicago 

> Savings perstato ir savo egzi
stuojantį pastatą. ką parodo vi
sa eilė užmūrytu langų vyr. ofi
so dalyje.

“Dar po keliu mėnesių mes 
jau galėsime būti pasiruošę tik
rai atidarymo iškilmei (Grand 
Opening')7’, —‘ priminė Mrs. 
PakeT. '“Iki to laiko mes būsi
me padarę naują pravažiavimą 
su penkiais privažiuojamais 
(drivė-up) langais ir dviem pri
einamomis kasos stotimis (walk 
-up teller stations). Parūpina
me užtektinai vietos automobi
liams pastatyt / o viduje papil
domai pastatomi dar keturi ka
sos langai ir specialiems patar
navimams langas.” 

i '
Suteikti ko geriausią patarna 

vimą, padidinami. ekzekuty 
vinis ir departamentinis ofisai 
— mergyčių paskolos, vartoto
jų paskolos, naujoj apyskaitos, 
ataskaitos. Rendrame plane nu
matytas ir naujas' bendruome
nės susirink mams kambarys, 
kuris bus neapmokamai duoda
mas pasinaudoti vietinėms lab
daros ir visuomenei patarnau
jančioms organizacijoms”, pa
sakė Mrs. Pakel

I Nuo pat lietuvių
f pradžios (1XI>8) Amerikos iie- 
. tuviai juto, kad vienas būtiniau 
I sias jiems reikalas yra švies

tis. Dr. Jonas šliupas tai tiks 
liai uareiškė: “Viena nuomonė 

į ypatingai įsikerojo lietuvių su
pratimuose, kad_J>er mokslą ir 
apšvieta gali užderėti nauja ga 
dvnė lietuviams”. įkalbėdamas 
Susivienijimo 25 metu jubilie- 
imio Seimo proga penkiems 
tūkstančiams čikagiečių. dr. Jo 
nas šliupas, tartum testamentu 
Amerikos lietuviams 1910 me
tais tarė: “Susispieskime i krū 
vn (Susivienijime) po lietuvy
bės ir moksio sparnais, pamy
lėkime-laisvę, ir nepi'aslinks 
antri 25-eri metai kaip mes 
dži a ugd a m i esi galėsi mc grįž t i 
j tėvynę Lietuvą ir ten platinti 
užsieniuose įgytą apšvietą”. Ne 
reikėjo nė 25-rių, o po aštuonie 
rių metų Lietuva buvo paskclb 
ta nepriklausoma valstybe (19- 
18 m. Vasario 16) ir įsikūnijo 
tai, ką šliupas visiems lenkams 
ir lenkuojantiems 1887 metais 
drąsiai sakė: “Lietuva nori bū 
Ii nepriklausoma!”

Pirmoji, be broliškos savi 
šalpos priemaišos, grynai švie 
timo tikslų siekianti platesni 
Amerikos lietuvių organizaci
ja buvo medicinos studento 
Jono šliupo Baltimorėje suda-{ 
rytoji Lietuvių mokslo draugi
ja, kurios vardą ir mokslinių ras 
tų leidimo tikslą taip,pat mato
me dr. Basanavičiaus Vilniuje 
1907 m. kovo 7 suorganizuotoj! 
Lietuvių mokslo draugijoj. Pir
mame 1890 metų numeryje Vįe 
nybė Lietuvininkų skaitytojams 
skelbė: “Jau seniai Baltimorės 
lietuviai turėjo mįslę, kad reikia 
įkurti draugystę, kurios o-upes 
čiu 'būtų išdavinėti knygas itio' 
ksliškas lietuviškoje kalboje”. 
Tokią draugiją jie ir suorgani
zavo, susirinkę 1889 nx gruodi o 
22 į Harugari salę.

Įstatuose įraš: “Plėtoti apšvie 
timą ir mokslus lietuvių kalba, 
taip pat gaivinti meilę lietuvys
tės”. Nariai kūrėjais buvo: Vin
cas Baltutis, Ignas Bubelis, Juo-

J. GOSENO KAŠTAI
LIAUTI nepaprastai ĮDOMIUS gydyto 

lR TĄSYTOJO ATSIMINIMUS
jįrtjfTYS IR DARoAi, 259 psL, liečiančius 1905 

laitu psytina, -Jablonskio Ir Totoraičio jaunas dienas tr susi- 
rppte&b. ----- -------- ----------------:____________________ $2.00

PIKNIKAS

Per pirmus, dvejus metus šilu 
po naujoji organizacija sutelkė 
visą eilę sąmoningų Amerikos lie 
uvių. kurie vėliau pasidarė tvir 

darbščiais Susivienijimo 
dydami, kad 
s plač’os Ame 
rnizp rijos, iš
turėjo tolygų 

tikslą, būtent dirbti tautinės pa
žangos darbą. Vėliau SLA iždi
ninku tapęs Tarnas Paukštis, 
pavyzdžiui. Radvilo slapyvarde 
buvo Lietuvių Mokslo Draugijos 
narys visu draugijos gyvenimo 
metu (1890-1896.)

atsiuntus čtkĮ ir b* money orekri, prls 
pridedant 50c. persiuntimo lilsldoms,

JIENO S, 
STW CHICAGO, ILL. i060«

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
ĮjUlfta 1928 m*UU. ^*1 421-8070

pletooM Kerno tutomoMIUmi ptrtatytt

^>at^ppęet €9Q1 So^ Fairfield kiniams kurie yra baigę K. Do- 
^Avėpue* Chicago, Illinois. 9 vai nelaičio pradinę mokyklą, įsto- 

Į ysl po pietų mokiruųj jamųjų egzaminų-į V-tą klasę j 
Haikyti nereikės.

.Pradrnė Mokykla Registracijos dieną bus regis-
i 7.a / . įtruojarni vaikai Pirmajai Komu

. 1978^8 m. m. pradinėje mo- nijai paruošti. Visi mokiniai ga- 
vaikų darželis i yusieji pataisas, turi registraci- 

^paren^iamtos skyrius) I-mas,’jos dieną rugsėjo 9 d. atvykti į 
mokyklą, ir nuo 10 vai. ryto lai 
kyti pataisų egzaminus. Moki
nių vasaros darbai bus tikrina
mi rugsėjo 16 d pamokų metu.

Registracijos metu bus galima 
įsigyti reikiamus vadovėlius. Tė 
vų Komiteto nutarimu visi, tė
vai prašomi registracijos dieną 
įmokėti bent pusę mokslapinigių 

i nuo kiekvieno vaiko. Regulia
rios pamokos mokyklose prasi
dės 'rugsėjo 16 d. 9 vai. ryto. 
Dėl informacijų aukštesniosios 
mokyklos reikalais prašome krei 

f 1978/79^ .'Aukštesnio j e mokyk- ptis pas mokyt. D. Bindokienę 
Hf>ję veiks:V-Jj/ VI-ji, VII- ji irjtelef. 925-3850, pradinės mokyk 
<ylft-ji^kia^. Į-'V-ū aukštesnio los reikalais pas mokyt. I. Buka 
^sibs klasę 'priimami, /mokiniai veckienę telef. PR 8-3320 ir mo- Į t 
^sėję- „ LietŪvįų ^ Bendruomenės kyt. O. Jagelienę. RE 7-4109. 
yhūsiaTyt^-/:pradmės- mokyklos Mokyklos vadovybė
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Gįrįasi svetimais darbais
I Rusijos komunistu partijos dvasios vadas ir nutari 

iųų. vyĮ^^pjas' ii^i^nia” ąsitįikiusia proga mėgdavo, 
kalbėti apie lųokslą ir, jo svarbą ateičiai, komunistinei san 
tvarkai. Jis bandė įtikinti klausytojus, kad k.ojnunistai. 
esą vieninteliai^ kurie savo nutarimus pagrindžia mokslu 
paremtais, pagrindais. Kada komunistams pavyko pagrob 
ti svarbiausius Kusi jos miestus ir pramonės centrus, tai 
jie.ne tik išgriovė' pačius svarbiausius pramonės centrus, 
l^tų* SŲjinig^ė tjarbą Rusijoj uniyeisite tuose.Pjrmiausia 
jįš “ęuštątėft 1^44- universitetų: profesoriai nebuvę geri, 
‘.‘nesupratę mokslo svarbos” ir. nemokėjo Įtikinančiai pa
veikti j^a^njj, mpĮplininku kartosi. O vėliau, kai krašte bu
vo išgriautas visas ūkis ir joks darbas mokslo įstaigose 
nebuvo įmanomas, tai nustojo'niekūs pasakoti apie “ko
munistinius' mokslo, pagrindus” nes jie buvo tusti. Dau
gelį gerų profesorių jie sušaudė, kitus išsiuntė Volgos 
kanalo kasti, o tretiems atėmė priemones bet kokiems ty
rinėjimams vesti.

Leninui mirus, vienas, kitas, -Rusijp? ,.njokslininlms 
turėjo progos- kitai pažiūrėti į buvusias Rusijps moks^: 
įstaigas ir žilaip’ve^n^jų'd^ą7Tačioje KušrjojFbu.vp,; 
išteistos kelios, istorinės knygps' apie įsteig^ąš^ pųose|ėb 
taj£ ttioKslo įstaigas/ Rąsirpdp, ka<ū' rusai tupėjo* gerų ma- 
tematikų, fizikų, literatų ir. kalbininkų.

Ateinančiais metais bus minimos Vilniaus Universi
teto 400 metų sukaktis. Kai rusai prisijungė Lietuvą ppitę, 
Rusijos, dabar vadinamos Sovietų. Sąjunga, tai rusų ko
munistų partija nutarė panaudoti Vilniaus Universiteto 
40# mėtų sukaktį pasakyti pasauliui, kad ir Sovietų 
jungoje jtra šerių universitetų. Tuo labiau, kad vieųų ląir 
kotarpin Vilniaus Universitetas buvo vadinamas ”Impe-’ 
rijo^ universitetu”, kai caro karo jėgos užėmė Lietuva ir.

j specialistus, o šių dienų okupantas stįepp'asi ųaujmpją pxį? 
monėmis paveikti ne tik Lietuvos jauninu, bet ir pagrin
dinius mokslo įstaigos tikslus. •

Rašydami apie Sovietų Sąjungos seniausią priversi 
tetą, jie turi galvoje Vilniaus Universitetą. Jią surinko i 
pačias geriausias savo jėgas Vilniaus (Jnivei^iteto isto-1 
rijai išleisti. Apie pirmąją universiteto praeitį lįąčiančiją ;■ 
knygą savo laiku mes jau minėjome. Jis buvo išleista 
1976 metais ir lietė 1579-1803 metų istoriją. Šiomis dieno
mis išleista antroji knyga, liečianti 1803-1940 naętų laiko
tarpį. Antros knygos lar neturime, bet iš paskelbto turi
nio galime spręsti, kad joje vis dėlto pami^Į^ Vilniaus 
Universiteto profesorių atlikti svarbesni darbgj ir parups 
ta didokas skaičius inteligentų, atlikusi... didelį darbą 
švietimo srityje.

Okupanto pastatymos marionetėms bus sunkiausia 
parašyti trečias Vilniaus Universiteto istorijas> tomas,’ 
kuris apima 1940-1979 metų universiteto atliktus darbus. 
Naujienų skaitytojai jau žino, kad Vilniauą Universite
tas rusų buvo sukapsukintas. Iki to mete Vilniaus Uni-.- 
versitetais buvo Lietuvos mokslo įstaigą. Į m9jįsbninknfi 
darė įtakos įvarus valdytojai, daugiausia rusai, bet, vis 
dėlto universitetas buvo mokslo centras, švietęs 
Rytų Europos plotui ir nešęs mokslo, žinias į tolimiausius 
to meto Lietuvos užmampius.

Sukapsukinus universitetą, iš mokslo Įstaigos, jis pa
darytas komunistinės, leninistinės, sovietinės propagan
dos centru. Kaip žinome, Kapsukas nebuvo joks moks
lininkas. Jis net gimnazijos nebuvo baigęs. Jis buvo pro
pagandistas, kaip tais laikais buvo madoje — agitatorius. 
Jis galėjo agituoti ryte ir vakare, kad tik kas nors jp 
klausytų. Paskutinio šimtmečio pradžioje ir šio šimtme
čio pradžioje Lietuvoje buvo stiprus socialistinis judėji- vę padėti Pietų valstijose yra j 
mas. Jis buvo demokratinis. Socialistai rišo sociąlistirię] ’ 
santvarka su demokratiją pagrinaįiėmis žmogus' Si
mis, krašto nepriklausomybe, kova pręs okupantą ir J^ems\iarbo Amerikoje, kad tik’au^ ^tusių nuo valdžios kul- 

’tai Castro juos išleistų. Valsty ^ų praeito mėnesio demon^tra- 
tbės Departamentas turi 30 po- 
’litinių veikėjų sąrašą, kurie lai 
XVLZ1AXA J/KU-kJVAO A. V4.VJ u ,

kubiečiai turi žymiai didesnį

ęaętrp leis kaliniams 
išvąziuQti į JAV

; HAVANĄ Kuba. — Kubos 
diktatorius Fidel Castro sutiko' 
leisti Kubos kalėjimuose sėdin
tiems politiniams kaliniams iš
važiuoti į Ameriką, jeigu atsi
ras žmonių, kurie sutvarkys jų 
kelionės reikalus. Manoma, kad 
Amerikoj atsiras pakankamas 
humanistų skaičius, kurie pasi-

Mindaugo vainikavimas

sų daugiau. Naujas balsų per?- vietoje N. Elston St., 5800 bloke 
kaičiavimas įvyks’ rugsėjo ant-iiišlipu ss STĄ buso, senute už- 

kaJObino viena dar jauna juod
plaukė moteris, parode jai ktep 
šiuką< paaiškindama, kad ja
me yra *40,000 grynais pini
gai^ ir §150,000 ^rtėsTjonų: Ji 
paprašė senutę nuvykti su ja

KULKOS Už KRITIKĄ

TĘHEBAN. — Rytiniame Ira 
ne riaušėms sklaidyti paruošta 
policija šventame moslemų Ma- x , , r i£l r -
MnM. pradėjo šaudyti i P^ti pato-
kelių šimtų prieš valdžią demoną jm J su ls pinigais - r a
travusių maldininkų minia Du}. c* .. .............................. r v v.' Senute sutiko ir ta juodaplau-

rūpins kalėjimuose esantiems Išauti, trecias sun-j^
•Kūbos kovotojams už krašto lais sužeistas.

I Apie 40,000 šventoje Mashad
' v Y j^CLLACVA. A v CLAOULJWOC7 J A o. »/ C.' w. ’* |f

didokas skaičius ’ Kubos tremti- f1^^. g^tojų ketvirtadienį 
riią, kurienoriai pasirūpins reika;‘ramtai demonstravo miesto gat

pastatytus, žandarus. Iš seminarijos išvalytas Kapsukas 
buyo susižavėjęs šiais idealais ir skaitė save socialistu 
dęm.okratu. Jam buvo pavesta organizuoti socialistinis 
jaunimas. Jis važinėjo po kaimus ir agitavo, kad' jauni
mas eitų kartu su to meto socialistais, kovojančiais prieš 
caro priespaudą. Bet tuo metu Kapsuką jau paveikė Ue- 
tuvą pasiekusios bolševikinės idėjos. Ėapsukąą JPPŪ& 
susižavėjo ir pažįstamą jaunimą jis gražėjo traukti sįa 
.krypteli. . 7'

iĘapsųkd susižavėjimas bolšeYikin,ėųij^. id^jopps buįvo,
•toks didelis, kad jis visai užmiršo caro liętųviaįms Pripjes are'pb ru^iūčicf 22.1 respublk j tikėjusi: gabios, apgavinės me-, 
tą prievartą ir priespaudą. Jis agitavo diugigu prieš'so-1 

’čialištus demokratus,'-ne^u prieš ‘caro okupaciją. "Sosfalis 
^t^j'am bgfVd’ glpgesni, nęgu Lietuvą pavergusieji rusąi.
Panašiai’gyvojo, ir. Aųgarietis/^e' dj^ vyrai t^^payjĮ^ė 
bpĮšeyįkuojančius lietuvius, ka.d jięrn^' da/r ijr ši^ųdiep. sp- 
:cialįstas demokratas yra blogesnis, negu žiauri&ųsįųs pij- 
ispaųdėjas. Bet kokia demokratinė organizącijaĮ partija 
ar’•ęni^e'jiems pavojingesnė, negu, žiauriausias'diktato- 
rius ir išnaudoto jas.

; Rusai paskyrė Kapsuką “tarybinės’’- Lietuvos prenj- 
jeru, rusai primetė Vilniaus Universitetui ne’ tik Kapsuko 
vardą,, bet ir kapsųkines idėjas. Tos idėjos Jabal lėkštos,

• * . *Praėjusio ketvirtadienio -ma-

įkė palydovę automobilyje palik 
dama, ją tąi šian, tai/ten užei
davo. Grįždavo vis sją . naujais 
pląnais, kąjp iš radinio daugiau 
pelnuti, žinoma “pusiau” su 
senute. Bet kol doleriais pradės 
snigti, reikia tai vinur, tai^ki- 
tur įmokėti, žinoma, senutės 
pinigais, kuriuos senutė — ben 
dro j e -<7,500 ; s u m o j ėf- išėm ė | iš 
kelių taupymo, kasų, r

Kai dūkte, atvykusi pas mb- 
gyvenančią apartmėutu 

name, oa rado 'nepažįstamąją 
“viešnia’’, kuriai motina jau iš
rašiusi dar 3 čekius po $5,000, 
spėjo tą 4<bižnį” nutraukti. Da
bar policija tūri’darbo apsuk- 
.ijiąją^siikČiautoją rasfi.

ųuHios niia tiltd ’rnMi(<?rauto- 
uzmū^ni^*32-JteTęi-

komi Kubos kalėjimuose. Patys demonstracija buvo išsklai 
jdyta be daugiau nuostolių. 
J - :-__
| TURTINGA SENUTĖ, KURI' 

'ĄLIĄSKOS GUBERNATORIUI t NORĖJO LABIAU PRALOBTI 
’ TIK 37 'BALSAIS: -t ir.u; m CHICAGO. — Turtinga, bet

FAIRBANKS, Aliaska. — Bai paika, 85 metų amžiaus senutė 
.^atikrimnią.§,000 bal^ų, ku norėjusi labiau praturtėti ir pa

konų “ junginiuose . rinkimuose! lams^neteko $17,5(KI ir ; būtų 
buvo išskirti kaip “įtartini”, kan Į betekusi dar $15,000, jei ne įbs-; 
didatavęs buvusio Aliaskos gu-J duktė; ‘ kuri . pastebėjusi .savo“ 
bematoriaus^Ster' j /TŠicSelĮ mSinos^eistą4 elgsenų^lą šan-<L __7 ----.........................
konkurentas Jay Hammond pa-Jtažg. nutraukė ir spėjo dar’ dau-Įviū's. šoferis Ąepaję^-S^^y 
•sirodėHipkęlį gavęs'37 ^alpaisfgiau apgavysčių’ išvengtu / 
daugiau. ‘Per visą balsavįmų lai- j Mątyt pjktadarė tą’ senute 
ką Hickęį, Nikįono kabinete vi-1 jau žinojo ir apgaulės planą ba
daus reikąlų sekretoriaus, lenk-’.vo apgalvojusi. Pirmadienį, (fie 
tyniavo turėdamas apie 450 &aI- nos metu,4 autobusų sustojimo

ko idėjas jis stengiasi ię, Amerikos, liętuviam^ pamėgti.

pridėjo savo leteną prie senos lietuviškos įstaigos. Pir- lietuviams nenaudingos, jie stengiasi prievarta lietu- jomis. Reįjpa ųianyt^ trecioje knygoje bus. ilgiausi 
m o n eilėn rupai išsivežė iš Vilniaus Universiteto pačius viams jas įgrūsti. Kalbininkas J. Kazla^uskaa nenorėjo su straipsniai apie kapsuką, apie jo vardo parinlamą Vil-

./i ¥ ------j ,-------- x _ .„r„. Isiomiš mintnnis sutikti, tai . ........................................... . .
universitetui rusinti, šiandien rusai dar labiau rusiija ną išvežė į laukus, išrengė ir.s
VilpiauS' ųniverąiteta. Caras į universitetą siuntė ' S^ostudentus išvežė į Sibirą tiltų šutyti 'ĮąsI^su; tyj^

seniausius Lietuvos dokumentus, o vėliau ėmėsi žingsnių,Į 
universitetui rusinti, šiandien rusai dar labiau rusima ną išvežė Į laukus, išrengė uj.

iri i ---------------r------------ * —-------

n^aus Universitetui, jo idėjų įtaką Amerikoje, bet nebus
tttt neįyienos eilutės žengta bent vien^ žingsni mokslo sri-

L. YĘNęKvą,

Artimoji, Aęglįja
(Tęsinys)

Kartais “smog’as” užklupdavo bet kurią miesto da
lį visiškai staiga ir netikėtai. Tuo tarpu kita miesto 
dalis būdavo nepaliesta.

Žmonės tokiomis dienomis visur pa vėluodavo arba 
visai neatvykdava. Anglai dėl to nesijaudina.

Kuomet autobuso šoferis nebemato kur važiuoti, 
kai nebeatskiria kur gatvė ir kur šaligatvis, konduk
torius užsidega aliejinę lempą (liklarną) ir eina pės
čias prieš autobusą. Siūbodainas liktnešį į šalis, švitina 
šoferiui, o tas vėžiu žingsniu autibusui leidžia sekti iš 
paskos konduktoriui. Paklydimai tokiomis dienomis 
buvo nenaujiena.

Man kartą anglas pasakojo, kad vieną “foggy“ va 
karą jis su savo automobiliu pakliuvęs ilgo n masinu 
eilėn. Vos kelis žingsnius pašliaužę, automobiliai susto 
davoykol kas nors, susiradęs jam reikiamą gatvės at
sišakojimą ar sankryžą, vėl leisdavo ipltjems pajudėlj. 
Po poros valandų toki y nuolatinių sustejimų ir paju
dėjom^, jis jau* prarado sąvaka gorioje vietoje dabar 
randasi. Bet šaltas angio būdas jam neleido teirautis 
kitų kur jie esą. Nenorėjo parodyti, kad pametė orien
taciją. Tad kaip ir kiti, kantriai lauke ir laikėsi eilėje, 
hots jam\ir ątjrocte, l^ąd čia kažkas nebegerai. Jau jis 
seniai durėjo privažiuoli savo gatvės atsišakojimą. Pa
rlipi: nte^ąni ilgai nebejudant į pri^lįį, iš-užpakalį o 
pasjginįp' i ^ oimas: Ko jūs ten priekyje taij) ilgai del- 
sia(c7 pnjudt’k^- — Tada iš priekio atsiliepė ramus 
balsas:

— D^cnt^lpicnab nutariau šį vakarų niekur nc-

bevažiuoti. Aš jau pasiekiau savo garažą. Ačiū už kum 
.panija.

ANGLIJOJ INDUSTRINĖ REVOLIUCIJA

Maždaug tuo pačiu laiku, kai Prancūcijoje vyko 
kruv*i!naį. pilietinė’ revoliucija, .pakeliu s i inCnorchiję 
Napoleinais, Anglijoje vyko kitokio pobūdžio revoliu
cija: taikinga industrinė revoliucija! Jeigu 1775-taLs 
metais Anglija buvo laikoma menkos produkcijos že
mės ūkio kraštu, tai už maždaug 40 metu — kas būtu 
lygu vienos generacijos laikotarpiui — tik ketvirtis tŲ 
buvusių žemdirbių besivertė gyvulininkyste ir žemdir
by ste. Visi kili dirbo įvairiuose fobnkuose ir vis labiau 
besiplečiančioje pramonėje.

Industrinės revoliucijos pradžios centru laikomas 
Mancbestęris. Po jo sekė Birininghamo, Glasgowo ir 
kiti didesni miestai.

Revolįucijos pradininku laikomas Robert Owen, 
kuris savo įpatingų gabumų dėka, nors ir be aukštojo 
mokslo, tapo stambiausiu tekstiles fabrikų sa' inin£as 
ne tik Pidž. I^rįtanjjojc, bet ir visoje Europųc. Ro
bert dwen į tuonietmį fabrikų darbininkų skurdų gy
venimą įnešė daug ir žymįi| pagerinimų. Dpi to jis 
kitų fabrikantų \fyuvo smerkiamas ir nemėgiamas.

■ Anais laikais Tisl^ąs dar buvo darpma rankomis. 
iSpėjama .ka<j pi|roieji ra linai verpimui A n^lijpn Ipi- 
vo atvežti ir Indijos. Tie, ar panašaus tipo rtSezUcp 
verpimo įrankiai ir prietaisai l>c jokių’ ^ymiy paberi* 
nimų čia buvo naudojami nuo trylikto šimtmečio. 
Tais laikais medvilnės apdirbimas Anglijoje buvo vyk 
(lomas atskirų šeimų namuose. Dą^uiAlsiai tai atlik
davo samdyti ’darbihinkai/kurių ijhvo apstų. .IJįrbda; 
vo visa šeima, i^oterys ir vaikai medvjlne šukuodavo 
ir suverpdavo. Vyrai aptarnaudayo Rudinio stakles. 

Kaip dicifeji žemės plotų vavinintad loplai turęjo kir ,k , 
mečius savo žemėms apdirbti, taip ir medvilnės apdir tarpe.

revo'lia-
1775-tais

bėjai, bent stambesnieji biznieriai, turėdavo savo dar- 
Ibljuntiį seimas. Tačiau palyginus šu velesniąis^ikais, 
Sr “f W$stUės Pran\^^v?/X^i než^ni.’ 
i Prasidėjus (meGban^ajos l^o^ar^ui, gamy-bą 
♦ne tik^pakilOj bet ji tiesiog pakeitė is pagrindų visa 

ekonomiją ir pačiu gyventpjy gyvenimą. 
’Netrukus Anglijos ir Škotijos medvilnės* ir vilnoniai 
’gaminiai pasibarė žinomi bei pegeidaujami ne lik Eu- 
Iropoje.' vęik visame pasaulyje. Britanijai tuomet 
kolonijų netruko. Jas nuolat lankė stiprus britų prekv 
’bos ir karo laivynas. Jo pagalba užjūriuose pradėjo 
steigtis Britanijoje įsitvirtinusių biznio ir prekybos 
namų skyriai. Tas laikotarpis Anglijoje gal labiau
siai išaugino vidurinįjį luomą". Prekybininkai, tiesa, dar 
hegglZjo lygintis su turingaisiais krašto didikais, loi- 
Idais. Bet bizniui(tplestĮi^t,1 atsirailo daugiau kapitalo tu
rinių. Tie smeige Fabijus. jau ųėbe kaimuose, bei 
miestuose, nes čia pati ganivba, ė^bo jega ir prekių 
transportacija buvo tengvęsųė.

Kaip visur pasauĮy^ę. taip ir &itenik)je žemiau
sias luomas pasiliko lįeženp^i, ‘d^rbųnųkija. Baskai- 
jčips Simon & Schuster Ipidvklps “Men of Wealth” kny
ga (HHĮ) gaunasi įspū(tis, kad. anais laikais Anglijos 
fabrikų darbininkų padėti^ ir g} vęnimas buvo gal blo
gesnis už juodųjų vergų builį.^i^ iį- tuometiniai Lie- 
*Įkvos ^audžjauninkai gyvenu Nors patį
[baudžiava buvo sunki ir kiauri, žmonė§ bent savo kraš- 
ip gajrite galėjo grožėtis. Todėl mūsų protėviai nevi- 
siįgmet pūdavo liūdni. Jie savo nuotaikas, širdgėla ir 
rfžiaugsmą išreikšdavo dainuodami:

Kad----- • ■-■ r .ii •
k
at^ifai nuo 1
randamu daupau individdalistų, nę

?mviai 
ipios privatiškxim4?^ie savo ba'

ttirčip 
iriu še!

ti buso.

— Jungtinių Tautų sekreto
rius pasiujė saugumb taryti 
planą Nafnibijos nepriklauso
mybei paskelbti. Jis nori išvėng 
ti kruvinų susirėmimų.
| ■ ~z_-

ętjįcągos yolicijai pavyko 
_ a/*’ . .v j.y kun išviliojo 

amžiaus senes -a it$i7,50&

• Pirmoji spaustuvė Ameri
koje buvo įsteigta I63&m. Cam

• - h. . - --

Anglijos ir Škotijos fabrikams besikuriani, dari^i- 
r^nkapi^aD^venai^ti pastatai ĄebjĮvo Vienos šeimos 
1° H Veiu išWin?P- sMfČ* gyvendavo 12-15 
‘ŠėlfA tie namS buvo ^tomi
netoli fabrikų. Kiekvienas tų namų turėjo perskyri- 
x^ijs, kų^ie siKl^rė b u tirs su atskirais įėjimais kiekvie
nai šeimai. Tačiaū uz sienos gyveno vėl kita šeima, ir 
taip toliau, iki namo galo. Jokių sanitariniu įrengimų 
kaip vonių, prausyklų ir pan. nebuvo. Gatvės negrės
tos. Lietui lyjant (Iffįjnta iiiena Anglijoje nelietinga?) 
tekdavo bristi purvg, į kurį dažnai paskęsdavo med- 
padžio klumpės. ^Jnoijč^ d^^^yo ęuo aušros iki su
temų, kartai^ dvylai yaĮan'dfį, kartais daugiau. Tuo
laikinis d^rinijipkų. gjvėmmas l>uyo nepavydėtinas. 
Dirbo ne tik ir Sejį ir jjį vaikai, prade
dant nuo ar šešių metų aiįv^auS< penkta valan
dų iš ryta spMUsd.ąyp fabriko vaiT ’ ' 5 ’ v v 
gus į 4^*- Po™ vąl^djį jie7 
ry čius: avižinės - looses* (porridge) 
nos ir arbąlf>ss ari|a I^avo|» PieitĮ p< 
valandiB. yipos bujjvi
taukais, ręčteų sų sviesttj. Relkan

įvykdoma _avajppc.

. * WWS vei

*£ dno-
\k P^- 
lydytais 

Įauliepos in'- 
aai^|lgi dabar 

buvo ne- t-ar ♦
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'iK&TŲ Ir IlapOmo takų 
, CHIRURGIJA 
Tofcf. 695-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
‘GTDYVdjAS Ir CHIRURGAS 

Woolchoctor Comhitonity Idlnlko.
; > . ♦ diretoonu*
1733 S. Hankeim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3-—0 darbo dienomis ir 

Ū antra feštadieni 8—3 vih 
Tel.: 562-2727 arba 562 ?728

.tu — BE 3-5893

IR CHIRURGAS 
SPEČIaLY^R akių LIGOS 

T907 Wttt 103rd Strrft) 
VMkhdos ’pagal suKtannų.

DR. FRANK PLECKAS
• OPTOMriRlSTAS
KALBA UETUVISKAI

26U W. 71 St. T«l. 737-51/7
TUčrina akis Priteikti gjoniju jj

“contact Lenses’” ■
ValZitĄ "susitarimą, uždaryta treč1

bR^JjEONAS SEIBCTIS
. INKSTŲ, P0SL1S f“

' ' PROSTATOS CHIRURGIJA
; 26S6 WEST išjrt STREET

AKUilRUA. IR MOTERŲ LIGOS 
ginekologinr chirurgija 

-.6449 SK FM»*ki Rd. (Crowford 
Modicl tending). Tel. LU 5-4446

Priimi jiįonlns pagal susi arimą. 
Jei Aatsiliepia, skambinti 374-8004.

-1- - 1L f - I

Niagara laukia turistų

čio mėn. Sekantis susirinkimą“ vairavo be leidinio, o vėliau dar

F 1 ill
s?-

U-. - - :-;■-? -■ L-.-. -• ” -vf

F-ž- -L • • . .X;-’

yi-ri" - -r f* _ '

reikėtų laukti eilėj pre .ėjimo.

PILEČIŲ KLUBAS. c-_. ...... __________________
Amerikos HetWu ^liečiu'bus-/ug^jo « auk^.au mi’ 

j Pašalpos klubo pusmetris na- Sa^‘. Bu^ vals^XT 
’ . . - ; . . Jonus pokalbis, visiems linkėtaJ nu susirinkimas. įvyk© birželio*> ., 1 M ’ 
18 .d. Anelės Kojak’^e, -1509(I:nHnių atoStOgU 
S. Talman Avė. j

> ' Jpį yįį^‘ •• 1 pirm Paul’Masilianis'.atidarė- ’
- - Ofiso. 776-2880 _. ' I susirinkimą ir pąrnęšė, kad
Ihizider^Iės ffelefį1 448-5545

Rožė Didžgalvis, kofesp,

TEISĖJO SŪNUS EIS I z 
KALĖJIMĄ

CICAGO. III. — 24 metų am
žiaus Stephen Riley nenorėda- 
damas ir be pagrindo pateko į 
trafiko nelaimę, kai užpakalyje 
skubiai važiuodamas vairuot > 
jas trenkė į jo mašiną. Jis iš
lipo, norėdamas patirti vairuo- 

. ; tojo vardą, adresą, kad galėtų
-• S[pranešU apie nelaimę. Jis buvo

iraportai vienbalsiai priimti. a . .. .„ . . .....  .. pasiruoses duoti janr savo var-! Bernice zemgulis pranešė,kad >.
j klubo banketas buvo gfažus ir 
{labai $ėinas publikos buvo daug 

jį^ Aparatai - Prot^ai? fcliibb 'š’eriiėhis 'nariamš ’būVo reikalingomis informacijomis,
dažai. Specfil; pigėlbė L4oms. I įteiktos^ dovanėlės^1; J. Rastinaš, Įkirto Riley į veidą, įį aprėkei, p 

k ]52 m., ‘DžfiiaSka &2 m.. Ramoškai šis buvo pAfmiištas žeriiėiy 
MM w»«f 63rd St’Ch- riiš, 51 ffr,‘ K. >Giftteir^4t; rri. j T;’lai :ji^štinr6šg. ' itž-

>. <w- c . * < - ’ Gudelienė; 43’ m/Mašiliūnas, Ū ^iudtė fėdefaffiiidr teišėjbinc
nHy J; Mankus, 41 m. D: Ket-Tų amžiaus sflnūs Ridrafd 3te- 
vįrtis, 41 ,m. ir šie nariai ne-fričk.

1 labai stiprioj 'sveikatoj, bet ua 
jTA’avo ir džiaugėsi. ? los HeFglits ligoninę. /Gydytojai
’ Turėjome ligonį. Delia Ketvir nepajėgė išgelbėti Jauno vyre* 
fis buvo ligoninėje ir pergyve-Į gyvybės, taip jis Btivo šuintiš- 

. švėiksfa’tas.
Dabar tėišėjo šūhus turės aiš- 

KlUbas nutarė turėti.2 mėne- kibtis teisine ir eiti į kalėjimą, 
siu atostogas, liepos u rugpifr Pasirodo, kad jis bu^cs girtas,

yra mirtis klubo Vįt&rė Anelė 
Gulbinas. Ji biįrė lįbyčf žž d. Pa 
laidota 27 dl Gėlių Vainikas bu
vo suteiktas Jš klubo. Prašė vi
su atsistoti vienai minutei tylos 
pagarbai mirusiai narei.o šeimai 
išreikšta gili užuojauta.

1 Nutarimų raštininkės proto- 
v ikolas perskaifvlas ir.bilais 2-4 vaL. popiet ir kitu/laiku; - U . - 

• pagal susitarimą.

' -ii,V, - -- -

DR. VYT. TAURAS 
į ^YbvroJAS 4i :SĮfedRUA5 
3*w«l r* praktika^sp4c. IMTE R / Fiflse. 

; Ofisa» 2652 WEST 5rth SlR'JET
T»1, PR 8-1223 ’

OFISO VAL.; /pifiiL, aQttad4?.trečia(L

Vairuotojas. vieton pasikeisti

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUIGUBERNATORIUS PATVIRTI

NO SVARBIUS ĮSTATYMUS

llliąis gubernatorius Thomp
son šiomis dienomis 'patvirtino 

i įstatymus, kurie liečia vaikų pa
grobimą (child abduction), į na 
mus įsiveržimą (home inva
sion), už pavėluotus 
sų apinokėjiinds ir 
pramonės pajėgumą 
dustry capabilities).

Vaikų pagrobimo 
, liečia tuos asmenis,

. žeidžia teisino nustatytą felobą 
(who violate court custody or- 

'iders), išvežant vaiką iš Illinois 
valstijos arba vaiko laikymą 
toj pačioj valstijoj, bet kitoje 

'vietoje, negu teisino nustatyta. 
* Už šio įstatymo ^ulaužymą nu- 
‘ matyta kalėjimo bausmė Ir pi- 
’niginė bauda.

Pagal Senato (Bill 771) nuo
status, įsiveržimas į svetinius 
namus (home invasion crime)» ; 

:yra prilyginta klasei ‘X felony’, 
j kai įsiveržėlis pavartoja jėgą 
arba sužeidžia namo gyventojus 
.(harms Occupants). Už tokius 
nusikaltimus numatytos kaiėjr .j 

. e. . . mo bausmės.
suniušė visai nekaltą jaunuolį. Kalėjimo pramonės pajėgu- _ 
Bausmė bus padidinta, nes jau ino išpūtimą numato Atstovų Z 
nuolis nuo suinušinio praeHą Rūinų bililISkuris apima 
trečiadieilĮ Ynirė. 'gaminių pardavimą ir patarna-

jvimą federalinėms, valstijos ir/ 
Čapk’auskieiiės ir Strimaičio i vietinėms įstaigoms bei 

koncertas Hamiltone ! dybėms.= i
“AIDAS” KARTTj SU RĖMĖ j DOMISI ČIURLIONIO 

Jį- KOMITETU rengia sol. G. j POZICIJOMIS
Čapkauškienes b sol. R. Strimai j .... <s- r •x , MILWAUKEE, Wis. Simfom-cio koncertą Scott Park.mokyk* . , .. >.. . įjos orkestras yra susidomėjęslos auditorijoje spalio 1, sekma.,. r. .. ... < \ . •.j* - a ' - t- . y >M. K. Čiurlionio kompoziciio-diem, 4 v. p. b. solistams akom- . ... < . Vi. . 1 .g, . _ _ ! m s, nori jas įtraukti i savo re-panuos muz. Jenas Goveaas. Ren j c • ti
gėjai iš -anksto kviečia hamilto- I 
mečius’ir. apylinkių lietuvius Orkestro direktorius, p.Scher 
gausiai dalyvauti, šjs koncertas inerhorn tarėsi su Lietu\zbs ge- 
yra pirmas tokios suėties mūsų1 neraline’ konsule J. Daužvardie 
kolonijoje. Abu solistai daug kar ‘ ne. Jei įmanoma, direktorius 
tų koncertavo Amerikoje ir Ka-!taip pat norėtų suruošti M. K. 
riadoje-^o^šol^ G. Čapkauskrenė Čiurlionio meno kūrinių bei 
:su’ koncertais aplankė hgtolimą 'jeprotVulęcijų parodą naujame 
AuĮtf aii j ą. BeĮ- to, sol. G. Čą p-, j M’twaų V ee. A r t Cen ter. 
kaųskieilė - tedalyvauja ir ;čkagos t P. ‘ Schermerhorn. buvo 1 malo 
Lietuvijį Operoje, atlikdama pa : nidi nustebintas sužinojęs iš gė- 
gri odinius vaidmenis, o R. Stri- n e ra lės konsulfės apie plačią Gi 
maitiš'’pdSirėiškė kaip1 sofistas kagbh li’ėtmHų muzikinę veiklą 
paskutinėse dViėjose p operose. 
Spaudos* atsil:Epiniai ’apje.šiuos

gažo tak- 
kalėjimo 

(prison m

"Žičrikite4 broliai, I wvo pašaukimą, kad nedaug yra ilmintingy k0- 
nų, nedaug galingu, nedaug aukifot kilmes yra palaukta*' — 1 Ker. 1:26. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingais Ir priėmė tik ramiuosius ir nuohmkinosius. Tik hute- 
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli Žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad-jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir Ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir iš
rinkimą tikrą.

<V. RASTO TYRINlTQJAl 
jstafyinas Mr, J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, State Isand, N. Y.

kurie pa- v.vsv^svavsvv.w/.'/avavy.y.ww.-yv.'i’.wayaVAV

\

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

yĮ&-s Trys Moderniškos Koplyčios
^jŲįfr Mašinoms Vieta 
ySfį1 Tel. 737-8600 
.yfev TeL737-8601

X X

±1

valstijos
savival- 

pr. š.

KOM-

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

- _ - -- 4 . J — M - * ‘ • - *• - - L L ’ ’

4605-07 ŠO. HERMITAGE AVENUE
. TeL 927-1741:—1742 .

4330-34 ŠO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

< ’ ■ .

MODERNIŠKOS AIR-CONDlTIONED ĖO^LYČIOS

Riley bhvo nligaBėhtas Į Pa-

VVTO

FTttit-FilIed Fantasies

huo pir-

ravuo žfeiMČš valandos 
V^žSt 0roęnmot Ii WOPA,

ir sekmadfeniais nuo-8:30 Iki 9:30 
vai. ryto. _

Jiwtt
’ifcmKA%MT3

'7159,50. MAi*t£Wb6r. XV E 
^MIcaSo.TlL Sw

no operaciją, dabar 
namuose.

Tol. 376-1882 irb. 376-5996

tėvas ir sūnus

Chihuahua

i I 
į

NARIAI:
Cklez£Of
lietuviu
LiKotuvių
OireKtoriM
Awociacijos

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Are. Cicero, 'Ui ČL'yrflpič VIott!

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
307 So. LITUANICA AVENUE. Pkone: YArdi 7-3401

The Chihuahua is the. ti- 
hiest dog in the world, a 
gentle and affectionate crea
ture snail enough to cradle in 
the palai of your hand.

There are two varieties of 
Chihuahuas — longhaired and 
smooth-coated, with the

i
I

PETRAS BIELIŪNAS
4348 Šo. CALlFČk^lA AVfe. Phone: lAfayėtū 3-3571

TRYS M0WRNISK0S KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

. %tfc;.?R6iįiact 6-5WM

PERKRAUSTYMAI •

- /MOVING
Laidiniai —-Rilna. aperauda 

____ __ .ŽEMĄ.KAINA. 
R. SERtNAS .

— ------Tat WA 54063
„ r -t ,va.-..- ? -

- ■" n i ■

■ MOVING
Xpdrhuxias

—apie Liet. Operą, ahšamblm?, 
chorus, ir kt. Prie pinfios pro- 

Kanadps iškiliuosius sęlištus bu.gos, jis ketina aplankyti prof, 
vo, labai puikūs. Jie šiame kon- Žilevičių ir jo Liet. Muzikologi- 
certe atliks duetus iš operos jos Archyvą.
“Romeo ir Julija”. Todėl nėpra- ,-------------------
leiskime šios retos progos išgirs ’ — Siaurės Atlanto valstybei 
ti mūsų garsiuosius .Solistus. Vokietijoje veda karo maniev- 
Greitu laiku bus platinami bilie rus. Bando suderinti karo jėgas 
tai. Įsigykimc iš anksto, kad ne nuo rusų gintis, jei būtų reikalo.

2533 Wi Vist Street
1410 So. 50th Ave^ Cicero

Telef. 476-2345

bidŽtarttas kailiu < 
pasirinkimai

Htal&alntt N

NORMANĄ 
IURŠTEINĄ

■ i

£.■-.Ž
B

. — istaeiiiii. kurie
NaųįiSHSg, pr»-

iurtft ių adreslK Mes
jifeths ihįlitae Naujienas <Ni stf-

Enjoy the fruits of summer’s labor — with a delectable sour 
ertam drecsing. Simple to toake and deliddua totemų iVi a. 

jBfri ta»ge"aecbm oaniment to a platter of freah fruit — grapea, 
atzawberriea, cberrim, applet, piumt, peta, pineapple, aprieoto 
andkiwj- t _______ ,

< Developed by home economist? fot Morton Salt Company, 
fije dnmlni’« quick, pick-me-up flavor comes from a combina
tion ofx brown anpr and Mbrtofi^Nature'a Seascn^eaaceing 
bbyndL . „ few xwrf Xi’-ar w-: >' <-«-

‘ Omer ialad tipf? To pleašė tfiu ryt al well at tne mte bode, 
▼ary colpe* ahapea and rntta of different fruits (or vegetablea) 
<m the aervfng platter.

I Tq prevent cut fruit froA dbcoTorfhg, JTp afleei or wedgea

U Ml Į ITiA.soar Cream Drėssing lor WHhTifitt 
1 (8-oėnce) ėėHtoa sour % Uaspooo Marte© 

Nature*! Seasons 
seasooing bhod

Bmooth-eoated by far the

dainty and delicate little do^, 
Which dp the scaiės at 1-6 
pounds,kr® their large, exprts- 
atve cyeu Alert, dark and 
lumir rsėent, they give off a 
deep riby

Chihnanua* arė obviously 
Wy *^chl /dogs, uniuifed 
to many euvirdhmcnU. Tfteir 
minu «> size ahd deflate bone 
Mrac -u-e atorie make them an 
•nsu:‘^ble choice, as chii- 

'dren s pets. They cash not 
endure cold. They must sleep 
fa wa^ni protected places and

be, sweatered when they .b? 
outdoors during chilly wea
ther. They are not very so
ciable by nature, either with 
strangers or with other dogs.

But for the adult who 
wants a devoted and highly 
entertaining constant com
panion, Chihuahuas make 
superb pets. In many ways, 
they are ideal for apartment 
living. They are clean, odor
less, shed little and can be 
housebroken like a cat. They 
require little exercise. In spite 
of their seeming delicacy, 
they are vigorous 'and long 
lived. And they are suprisingly 
spunky watchdogs. Chihua
huas are constantly being 
cited for heroism in warding 
off intruders or alerting their 
owners to Are. «

Chihuahuas ah? one of the 
toy breeds — miniature dogs 
bred and shaped to be man's 
playthings. They have lived in
timately with people through
out their history, and this is 
the life they’re best suited 
Tor. Toy dogs are extremely 
sensitive to the moods of 
those they love. They de- ( 
mand lots of love and atten
tion, but they return it > , 
thousandfold.

l For more information on 
America’s top purebred dogs, 
send S1.Ž5 to Box 270, Pieo 
Rivera. CA 90660, for the 
illustrated paperback book, 
Tht D6g For'Yoa, by Bob 
Bartos. Bob Bartos is a 
recognized dog authority and 
Director of F ris kies Research 
Kennels. ,..4

TURIWI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MUŠTO

•' 'AaSbulancY 
į ’MktARKiVK 

MAS DIENĄ 
ife ittkfL

GEORGE F. RUDMINAS 
trruANiCA XVK Ttfjt ¥a& V-fli&ifti

STEI’O.YAS C. LACK IK SCNŪS
(LACKAWIQD

2424 WEST STREET REfablk 7-4213
T5>1 WEST 23rd PLAČ1 Viliais 7-M71
TW23'8OUTHW&T HIGHWAY, K1<m HUH. 1^74-4411

M5< So. HAL3TKD STREET Tl®i»:YXa« T-itfi

tl 
t

ii■
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KAS VERTINGA

Mcntewori mokykloj*

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 irba 737-8584

CONCRETE CONTRACTORS

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

IMIUK

lefonu
Pavardė ir vardas

Adresas

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

A770Adresas

BAKER FULL TIME

Adresas

No. 107
Pavardė Ir vardas

Adresas
vak.

F išardė ir vardas

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL Tuesday, September 5, 1978

Corniick Junior kolegiją. Kole
gija paruošia kvalifikuotus ras

9500 Winona 
Schiller Park 
€78-3550

BINDERY—Excellent opportu-: 
nity in business forms. Bindery 
Shipping Dept. Insurance and 
profit sharing. Acme 664-0854.

213 W. Institute PL, Chgo 
An equal opportunity employer

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

Jail Prank Zipoili 
BDfVk W.TSfh St

GA 4-8654

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

Namai, Žemi — Pardavlrmd 
REAL ESTATE FOR SALE

— Bendriems raštinės dar
bams reikalinga tarnautoja, įga
linti rašyti mašinėle. Geros dar
bo sąlygos, maloni aplinka.Tek 
847-7747. (Pr.)

—Dėl visu rūšių stogu dengi
mo bei pataisymo, kreipkitės 
pas ARVYDĄ KIELĄ,434-9655.

(2) PRESMEN. Heidelberg off
set 4 — color Bobst, die cutter. 
Need experienc. knowledgeable 
men willing to accept responsi
bility. Folding carton company 
locat. in Chicago. Call 585-2090

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimų įkaitytoje reikimas 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkariomis.

kės valdyva rengia Tautos Šven 
tės minėjimą š.m. rugsėjo mėn. 
10 d. 11:45 vai. ryto šv. Antano 
parapijos salėj, 1500 So. 39 Ct, 
Cicero, III. Paskaitą skaitys mo 
kytojas L Sarapinas. Dainuos 
solistas V. Liorentas. Bus ir vai
šės. Kviečiame visus. Valdyba 

(Pr.)

M. i I M K U $ -
Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TcL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai į Lietuvą' 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archir Av. 
Chicago, 111/60632. Tel. YA 7-5980

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo .... 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

Pavardė ir vardas ....................   .___

Experienced men only. Wantel 
to pour garage floors and dri
veways. North & west areas.

PIERCE BUILDERS 
530-1900

• Platinimo vajaus proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa
žinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu. •

•k r
Pavardė ir vardas ------------- ....___ _______________________ __________

tinių darbuotojus bei vede

Naujienoms-reikalingas------ ■■■■-'
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar

SETUP MEN (2)
Minimum of 3 years experien
ce, preferrably with punch 
presses, but will train. Must 
speak and read English. Excel
lent benefits including dental.

AMERICAN GASKET & 
RUBBER COMPANY

F My SCREW MACHINE 
s i PRODUCTS 
1800 *L 15th Ave;, 
Melrose Park, Ill. 
Tel.; 681-0051.

Ntmal, Žemė — Pa rd* vi mui 
REAL ESTATE FOR SALE

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU!

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, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais. \

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

IEŠKO asmens prižiūrėti laundro 
matą Bridgeporte už 4 kambarių bu- 
ta, duodamą veltui.

Skambinti 367-4219. z

Gausus namą pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

NIGHT FINISHER GIRL 
3 NIGHTS

DUNKIN DONUTS
1511 Irving Park Rd.

Hanover Park, 289-1060

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezrdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

RENTING IN GENERAL 
N u * m o 1

,v. Astrologija ir .kartu skai
tymas, Elinor JakstQf. kąiųba- 
rys 1717 Stevėns Bldg.,^17 No 
'Stat^'Št, tek, 782-3777. Mes kal- 
bamė lietuviškai. ^PWy;>v-;e 10

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

ELECTROS JRENGIMAL 
PATAISYMAI

Turiu Chlcigos miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose jrrlt, a* 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.
z» TeL 927-3559

ROOFERS
Must speak English. Prefer experien 
ced flat roofers or will train qnali 
tied men. Brookfield location.

485-2300 
EOE

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

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

f
Pavardė ir vardas ---- ---------  - ________________________ ______

— Kelly aukšt. mokykloje, 
prie 4-ios ir California, prasi
dės įvairūs suaugusiems kusai. 
Registruotis'rūgėjo 5 d. 6:30— 
9:30 vai. vak. Informacijai tel. 
847-6413 po 6 vai. vak. Imamas 
$5 mokestis. Daugelis lietuvių 
stoja į Daley kolegijos suaugu
siems ruošiamus kursus. Regi- 
truotis rugsėjo 6—8 d.

— Rūta Pucauskaitė iš Mont 
realio baigė notarialinių teeisiu 
mokslą bakalauro laipsniu, 
atidarė Notariato įstaigą, . 

|Sutton Place, Suite 108, 
1 consfielde, Quebeko

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų reiki*

STENOGRAPHER
Experience stenograph, typing and 
phone, contact for President of Com
pany. Ability to deal effectively with 
other. Salary, proft. sharing and 
other good benefits.

Call 733-1919 I. Snyder 
KRAFT CHEMICAL CORP. 
917 W. 18 St.

»' K anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ doL __ _______

— Mes planuojame papildo 
mą kelionę į Vilnių spalio mėn 
Marius Kiela — 737-1717.

(Pr.)

— Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto Akivaizdiniame sky
riuje mok>lo metai pradedami 
rugsėjo 9 d. 9 vai. ryto Jaunimo 
Centre 20 kambaryje, kur bus 
naujųjų studentų imatrikuiia- j 
ei ja, o po to — paskaita. Auks-* 
tesniųjų lituanistinių mokyklą 
abiturientai kviečiami į PLI to
liau tęsti lituasistiries studijas, 
kurios reikalingos mūsų išeivi
jos tautinei sąmonei ir kultūrai 
išlakiyti bei plėsti. Į neakyvai;:- 
dinį skyrių galima įstoti bet; 
kuriuo laiku. PLI adresas: 5620j 
So. Claremont Ave., Chicago,? 
Ill., 60636.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS’ 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J.

' — ^Norintieji studijuoti pianą 
arba akordeoną prašomi skam
binti ! rytais muz. A. Jurgučiui- 
tel. 471-0985. (Pr.)

HELP WANTED — FEMALE
_____ Darbinlnkly Reikia_____

Cosmos Parcels Express Corp.
MAtovrrrt orrr pXrcuJ iiityiqp 

W1 tit. 0* H.’ €»<*••. IK tfclt J— T< WA 
I*. It. Ą. — TiL

V. V A L A N t I**■'

Pelfsijos ir kompensacijos iš Vokie* 
tijos ir iš kitų kraštų, pilietybės popie
riai. įvairiu valstybės formų pildy
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 įstai
gų įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte 
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvied- 
mus į Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.
A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC

Income Tax Service
3548 SOUTH EMERALD AVENUE
(Pirmas aukštas, įėjimas iš kiemo)

CHICAGO, ILLINOIS 6060c 
TeL LA 3-1387

D t M X S I O
42—86 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tiktai $98 pusmečiui automobilis 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptu
A. LAURAITIS 

4M5 Se. ASHLAND AVI. 
52M775

NAMAS — SVAJONE: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi
liu garažas, du balkonai, patio. Mar
quette Parko centre.
MŪRINIS BUNGALOW, 3 miegami, 

gražiai užlaikytas, $34,000.
NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI

NES biznis. $80,000.
MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna, 

^pie 200 svečių salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000. -

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

’ ’—Klasikinių veikalų kompozi
torius Wolgang Amadeus Mo 
-zart, gimęs’ 1756-m. Austrijoje, 
per 36 savo amžiaus metus pa
rašė 600 kūriniu: operų, ope
rečių, simfonijų, sonatų, sere
nadų. A 14^1

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus, komisiįa kreipiasi t visus skai* 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos ššrivijoę 
taip pat pavergtos Lietuvos h:., jos. žmoniųgerovei, .bendronįs.^gdinlš 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reL, 
kalų renesanso. .4’:

kviečiami į jas al
savo dėmesį, gerai susi- 
ir užsisakyti. Platinimo 
proga Naujienos siuu- 
susipažinimui 2 sav«i~

— Juozas Jctautax iš Pilzen 
apylinkės platinimo vajaus pro 
ga tapo Naujienų skaitytoju. 
Penktad:enį jis atvyko į adm> 
nistraciją ir užsisakė dienraštį 
keturiem^ mėnesiams Malonu, 
buvo su juo susipažinti ir pasi
kalbėti lietuviškojo gyvenimo 
rekalais, padėkoti už vizitą ir 
pareikšti padėką už dėmėsi 
Naujienoms bei jų platinimo va

fftidziausią būbpą. padir^bo 
196^ ip. l|einQ ,B-vė, North llol 
lySyood, CM Jo skersrpuo yra 

jr cojįų,;. sveria 4p0 
svarų.Dąbar jis yra EĮisnęylan 
CaL, pastatytas ant tekinių 'ir 
vežiojamas traktorium.

DESIGN 
DRAFTSMAN

We are looking for sameone to ac
cept a challenging position with our 
design arid construction firm. Ap
plicant should have aptitude for ba
sic engineering involving the design 
of industrial construction.

Structural steel metal, mechanical 
design, piping, or HVAC, desirable.

Must be of neat appearance.
Some college in ingineering sub

jects or any engineeering degree 
would be helpful. S. W. location.

Phone 532-1500
for an appontment

68-PC-69

LAIKRODŽIAI !r IRANGINYBtt
Pirdxvimif ir Tiisynag . 

2M4 WIST 4M STRUT
ToML: RIwuMic 7-1W

— Rūta Domarkaite-Paupe- 
rienė baigė pedagogikos moks
lus magistrės laipsniu St. Xa
vier kolegijoje. Tęs studijas dak 
tarės laipsniui.

— Teresė Sabonas iš Marquet
te Parko baigė vaistininkės mo 
kslus' Illinois universiteto Medi
cinos centre. Cynthia Bartkus 
taip pat Jane ir Joana Dudai-1 
tės baigė medicinos stangiu į „on Sujte 
kurta bakalauro laipsni. |consficl<te. Quebeto provi„ciJ

— Laura Matuzaitė iš Čika-įjoję. Kanados notarų darbas ir 
gos pietvakarių įstojo į Mac-j-teisės yra panašios. į buvusias

epriklausomoje Lietuvoje.

SimmNIAI I LIETUVĄ .
MARIJĄ NORBOEffiNl 

ms Weft IftJĮi SL, Chfexro, m W«2> • TeL WA MTS7 
oUdti wX rtilot fnlrly prUM

MAISTAI U lUROTOi UHDtLrŲ.

— Lieturių Fondas, 2422 W. 
Marquette Rd., Cricago, 111. 
60629, remdamas lietuvišką 
spaudą ir lietuviškas kultūrines 
institucijas, paskyrė Naujie
nų paramai 100 dolerių ir juos 
atsiuntė per mūsų koresponden 
tą Stasį Juškėną. Dėkui valdy
bai ir visiems to fondo na
riams.

B “LIETUVOS AIDAI” 
ra,’ KAZE BRAZOaONYTE, SI ‘ PROGRAMOS VEDtJA

Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—8:30 vai.
' Penktadieniais 9:30—10 va], vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM. 
2646 W. 71 «t Strwt, Chicago, U lino h 60629

TtM. - 778-5374

ralinei konsolei J. Daužvardi- 
nei asmenišką laišką, kuriame 
jis dėkoja jai už dalyvavimą 
ekumeninėse"pamaldose už mi- 

1 rūsį šv. Tėvą Paulių VI šv. 
Vįa rdp katedroj e, Čikagoj e, ir ’ 
pareiškia, kąd, besiruošdamas 
sunkiai atsąjįįpgoms pareigoms 
išrinkti nauįą Popiežių, jis pri
simena ir konsulę savo maldo
se. Ant voko užlipinti specialiai 
Vatikano išleisti šv. Pauliaus 
mirties -ir-“Sėde Vacante” me
morialiniai pašto ženklai su ati 
tinkamu Vatikano antspaudu.

— Našlių Įdubas rugsėjo 8 d. 
Į v. p. p. šaulių namuose, 2417 
' 43 Sf., šaukia pbatbstoginį na 

,rių susirinkimą. Nariai prašo
mi gausiai dalyvauti. Bus ren
kami darbininkai tradiciniam 
banketui ir; parduodami bilietai 
į minimą, banketą. Po susirin
kimo — vaišės. V. Cinką

Vilius \'ariakojis iš Mar 
qliette Parku, žinomas taplo- 
da’lės mėgėjair specialistai, 
įteikė rankų darbo Lietuvos vy
tį, padarytą iš i liuminijaus bei 
raudono pliušo. Tai vertingas 
papuošalas balionui. Jis teks tai 
mingam Naujienų pikniko da
lyviui, parėmusiam dienraščio 
leidimą prie Laimės šulinio. Vi 
si, mieli tautiečiai, kviečiami 
piknike gausaii dalyvauti. Jie 
bus rugsėjo 10 d., sekinadinį, 
Polonia sode, prie 46-tos ir Ar
cher Avė.

AUTOMATINEI SRAIGTŲ 
DIRBTUVEI 

REIKALINGI
• B & S Mašinų operatoriai ir 

Setup,
• Hand Saw operatoriai.
• Milling mašinos operatoriai,
• Drill press operatoriai, 

Viršlaikis. Apmokėta apdrauda ii 
kiti priedai. Truputi kalbėti angliš
kai.

-zivc;
J'Xve.'- r . 

Chicago. ’ Heigtfts,/JIL 60411 
^^a£code aa)-754“2940f:

Ill.,grįžo iš;htbstoguf Union Prei
vasarvietės. y ' -u ■.>;

—’ J. B? karifinofes 'Cody u
Romos atsiuntė Lietuvos įLB (R.) Cicero Apylin*

— Regina ir Birutė SmHgytės 
[iš mūsų kaimynystės išvyko‘ato 
stogų į Californijos valstiją.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

GRAŽUS SKLVPAS ir garažas Mar
inette Parke.

VALDIS

— J. Skorubska^ iš Occro 
apylinkės lankėsi Naujienose 
pratęsti prenumeratą ir pasikai 
Lėti su redaktoriais kaikuriais 
aktualiais lietuviško gyvenimo 
reikalais. Dėkui už vizitą ir įteŽK 
tą $7 auką Naujienų paramai. 
Taip pat dėkui tos apylinkės 
tautiečiui, užsisakiusiam Nau
jienas vieneriems metams ir 
atsiuntusiam $2 auką, bet pa
vardės prašiusiam neskelbti. 
Visi skaitytojai prašomi remti 
Naujienas ir, artėjant rudeniui, 
dėti daugiau pastangų suradi
mui naujų prenumeratorių. Vi
si lietuvi: 
kreipti 
pažinti 
vajaus 
čiamos 
tęs nemokamai

,lnv. •• HMMA# pi? (K’'- yh'jnjk
■ ■ GhrsUin  ̂coinp^ny^ now hljlftg ’ “expfeVi ericed lAĖtėlfinists to 

ruHien^ne- lathes & yerticali>oi4rkgl’mift.
’ ■ Mi 1 'exj

overtime,: mlmy- txenef ils..!

BEST THINGS IN LIFE

DRISTAN

RAVE A 
BETTER SUMMER 

WITHDRISTAH.

Today’s Dristan relieves 
more hay fever miseries 

ttanCootac, Allerest 
or A.R.M.

Compared mih? offiers 
TaMets relieve

• Sneernę •
• Wae»y tyts • *Htr<h
• Rrwiy nose • S^wis
• • Mwxjf ’broat

aneshor




