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Atsirado liudininkų,, kurie matė žmogų, lietsargiu. į 

dūrusį bulgarą pabėgėlį.
LONDONAS, Anglija. — Bri 

tų specialiajai chemikai, gydyto 
jai’ ir mokslininkai ųori nus*_ 
tatyti Georgio Ivanov Markovo 
tikrą (mirties priežastį. ? Kai 
Markovas pasakojo gydyto
jams, kad jis buvo pikto žmo n 
gaus užnuodytas, tai- gydytojai 
netikėjo. Bet įkai geriajusieji 
gydytojų vaistai nieko,jain ne 
galėjo padėti, o jis, .. penkias 
dienas praleidęs ligoninėje mi
rė, tai dąbar nori nustatyti tik
rą mirties priežastį; .

Markovąs gerąi pažino 
partijos vadus ,

George I. Markovas išvažia
vo iš Bulgarijos įčviepą konfe 
renciją, bėt iš Vąkarų Euro 
pos jis jau atsisakė grįžti į na- 
įpūs. Paskutiniu laiku jis dir
bo Britų Radijo bendrovėje 
kuri dažnai savo „ kalbas per zoologija—su tūkstančiais ping-

Eųropo-TŠtĮ®®^ srųsdą- 
^vO j Bulgariją, aitriai

jįue kuriuos jis tunrpjo\ tikslių.
" ir teisingų • žinių. • Polibijd 

hai aišku,’ kad Markovai buvoį. ..... . , 
^nuedytas, bet jai nepavyko Korčnojus laimėjo antrą

z bįįgtąty'tj,tai; padarė. ’ Poli-I. žaidimą
O' y$as labai- .apgailestau ] BAGUI0 Filipinu; ssios. _ 
jfcfkadlnebuvo atkreiptas. . . 
kragas' Ydėmėsys į /Markove

Iš PIETŲ AŠIGALIO 
ATPLAUKIA LEDYNAS

Kryptimi į Afrikos pietinį’ 
galą p^r Atlanto okeaną iš An-» 
tarktikos (Pietų Ašigalio) at
plaukia nuo-savo kamieno atti- 
trūkęs milžiniškas ledų kalnas, i 
tikriau leedo sala: 38 kilometrų 
ilgumo. 51 km. platumo ir 180 
metru gilumo (vandenyje), tik 
nepažymėta, kaip aukštai sala 
virš vandens iškilusi.

Metras metrinėj sitemoj rei
škia tą patį, ką jardas ameriko
niškoje metrų saikų sistemoje. 
Metras yra lygus 39.37 inčams. 
1000 metrų Sudaro - kilometrą; 
1 kilometras lygus 3,280.8 pė
doms arba 0.621 mylios.

Ta ledinė sala jau prieš 10 
metų ' atplyšusi nuo ledo masy
vo. “Sala” plaukia su visa savo

/vinų, kurių gyvenimas nė kiek 
nepasikeitė. * J | <

' Moksininkai Čhisidom ėję , 
kajecįp kryptį ir.^tuęįjuoja ping 
yinų ^gyvenimą ir < papročius.

, J

j Iš Russijos pabėgęs ir Šveica
rijoje apsigyvenęs šachmatiniu 
kas Viktoras Korunojus vakar 

— mą šių žaidėjų^ 
šio meto Kofjnoju 
baigdavo lygiomis, 
ir jis jau laimėjo

Wiriąiįiskundą. v z: ę-. i.Ų 
‘^^jMąrkovų nunuodijo 
^\2X7fipįėniėtis 
•-;^R*Mgrko,yas, kol dar galė- 
įti^ąįpėti hįbuvo, gyvas, tai ke- 

kartojo, kad jį puo- 
iez-rtė brit^! ,bet labai blogi? 
tįhieifio .akcentu kalbantis 
žiito^us. Kurį laiką jis stovėjo 
eiiėje.dr; Jaukė autobuso, bei 
kai .Markovas baigė darbą ir 
išėjo :iš'*BBC bendroves važiuo 
ti namo, , tai iš eilės pasitraukė 
biirbuoklis, lietsargiu dūrė į 
Šląunį ir’nuėjo. Jis [pašaukė- 
t^ksį, kurin sėdo ir nuvažiaj 
VO. Policija labai norėtų pasi-{ 
k Ulbėti su taksistu, kuris užpuo. Mariana Oswald Parker, buvu 
liką Nuvežė. Dabar sustatyta,! si Lee Oswaldo žmona, liudijo 
kad-jo-naudotas lietsargio ga- kongreso komitetui, tyrinėjau 
iasJnivo apnuodytas labai pik-tčiam žmogžudystes. Ji tvirti- 
tais nuodais. “ Ina, kad Oswaldas buvo susi

- __________ {žavėjęs prezidentu Kennedy ir
—Rastro pranesė,'kad- jis yra* nesupranta, kaip jis galėjo kė- 

pasįnrošęs išleisti1 iš kalėjimų sintis prieš jo gyvybę. Minske 
daugiaų\ kalinių, jeigu * jie yra!.n labai trumpai pažinusi Os- 
pasjruošę’ išvažiuoti. jwaldą .vos vieną savaitę, ir už

A z  Į jo ištekėjusi. Ji$ rašisėjęs ilgus
— šachas turi ginklus Ar ka-į laiškus. Tie laiškai buvo ang- 

riUomenę savo žinioje, bet kra-j lu kalboje ir ji nesupratusi 
š|o'gyventojai nepaterikinti jo, Vėliau ji sužinojusi, jog ta?

laimėjo 31 
partiją. Iki 
dažniausiai 
bet dabar
Karpovas laimėjo 4 žaidimus 
o Korjnojus du. Abu žaidėjai 
specialistai jau sukirto 21 žai
dimą, bet dažniausiai jiedu 
baigia lygiomis. Vyrauja įsiti- 
kišimas, kad Pasaulio zemp’o 
nu pasiliks Karpovas. Jis jau
nesnis ir gerai žaidžia.

Marina Parker liudijo 
komitetui

WASHINGTON, D. C.

ręformomis^ ir naujovėmis. buvęs jo dienynas, kurį 
siuntinėjo į Ameriką.

jis

Policija suėmė jauną mergai
tę, vedusią 80 metų dr.B. Spock 
už atomo energija centrų pi- 
ketavimą. Jis turės aiškintis tei 
smui. žmona nežino,, kuriam 
galui jis išėjo pkietuoti.

i
t ------------ -------------

KALENDORfiUS
Ęugsėjo 15: Melitina, Niko?

denvap, Nautinga. Vismantai, lėktuvo days sužeidė kelis FJm- 
Sęulė-teka— &2S, leidžiasi’hur8to automobilius, kai iš dide 

Tės aukštumos palietė stovėju
sias mašinas. Daugeliui šūdam 
Žė langus. .

— Atplyšusios sprausminio

-

i

Th I

i r -Sena, arabų, ^oslfė, kurios izraelitai nenori atiduot 
arabams.. Izraeli tai yra pasiryžę visiems laikams pasilikti Jeru
zalę, o kartu su miestu ir seną arabų meškę. Izraelitai leis ara
bams lankyti inoske ir-joje melstis.

; ,-ZJ

Atstovas Raybal gavęs 
tūkstantinę

WASHINGTON. D. C. -- 
Kongreso atstovas Edward 
Raybal, Kalifornijos demokra 
tas, prisipažino kongreso eli 
kos komiteto nariams ,kad jis 
g:.vęs iš ryžių pirklio Tangsun 
Parko tilkstatį dolerių, bet ne
įsirašęs jų į pajamų lapus h 
nemokės už juos mokesčių. Tai 
įvykę 1974 metais .kai Parkas 
dalinėjo kongreso 
pisigus. Teisingumo 
mentus nagrinėja
atstovo Daniel Flood priešai 
ką. Jis prisiekęs, kad neėmęs, 
iš savo tarnautojo pinigų, c 
tas tvirtinęs rkad jam davęs 
net $5.090 dolerių.

atstovams 
departa 

kongreso

rf -r*-——

NESUSITARĘ VADAI NUTARĖ 
PRATĘSTI DERYBAS DAR KELIOM 

DIENOM

NETIKĖTAI UŽTIKTAS A. CARRADO 
VISAI NESIGYNĖ NUO POLICIJOS
Italų policija žino vardus visos eilės teroristų, ši pa

vasarį kankinusių krašto gyventojus,
MILANAS, I ta H ja. — Trečia."■ ■ — ■ :

dieniu popietę italų policija ne| Vol<:ečiai Bilandziko 
dideliame Milano priemiestyje 
suėmė 30 metų Alumni Corra- 
do. buvusį Italijos premjere 
Aldo Moro grobiką ir saugai v 
ją, sako oficialus italų vidaus 
reikalų ministerijos praneši
mas. Kada pi/.icijos pareigū
nai prasidarė Corrado kamba-Į 
rėlio duris ir atkišo i teroristą’ i *-i
savo revolverius. Corrado nesi
rengė priešintis. Jis iškėlė ran 
kas, pasidavė, buvo išvestas į 
policijos nuovadą.

duos Titui
BONA, Vokietija, 

tijos vyriausybė nutarė

neati-

neau- 
duoti S. Bilandziko Tito vyriau 
sybei. kad jis ten galėtų būti 
teisiamas. Chicagoje du tėro 
ristai kroatai įsiveržė į vokiečių 
konsulatą ir pareikalavo, kad 
vokiečiai Bilandziką išleisiu 
iš kalėjimo, o vėliau ir iš Vo
kietijos. Vokiečių vyriausybė 
svarstė Tito reikalavimą ati
duoti jam Bilandzikj ir dar

Nari peržiūrėti slaptus 
dokumentus

WASHINGTON, D. C. — Tei 
singumb^ departamentą taip 
pat nori patikrinti JAV am
basadoriaus Graham Martin 
dokumentus atgabentus -ir, pa
dėtus FBI žinion. Kiti doku
mentai yra. padėti Valstybėj v
Departamentam. j()si()s steigėja pateko iT^ieiuFj tala, j is priėjo įsitikinimo, kad

dalykus padėjęs į* metams į kalėjimą. Corrado,.vy. abu Chicagoje suimti kroatai

Italų ix>poliėija žinojo, kad< kelis kroatus, pabėgusius iš Kro 
Corrado buvo vienas tų tero
ristų, kurie dalyvavo politiko 
Aldo Moro pagrobime, organi 
zavo jo saugojimą, u vėliau 
galėjo būti Moro nužudymo 
grupės dalyvis. Policija žinoįo, 
kad Corrado tapo visos rąu-

atijos ir nutarė Tito policijai- 
neatiduoti, nes jie yra politi
niai pabėgėliai. Bilandzikas sil 
žmona ir dukryte norėtų pa
siekti Ameriką, bet tuo tarpu 
šitas klausimas dar neaiškus 
Chioagoje suimtiems dviem

donosios gvardijos vada^ ĄąĮĮkroatams, teisėjas sumažino užs

.FBI sandelius. Kongrese koinp lVsW¥iVfkd(’JfkWmfrnr<dų porii nebuvoJokie žiaurūs- ?KRoristai
i i _____-________r*/jLf, Z". . t i i

Powell pranešė, kad dar ir šindien negalima viešai 
kelti kaikurių aptartų ir aiškintų klausimų.

THURMONT, Md. — Pre- tovų konferencija kelioms die- 
zidentas Carteris. išsikabėję noms yra pratęsta, bet jis dar 
su Egipto prezidentu ir jo dc- nėra laisvas kalbėti apie pa- 
legacijos nariais, buvo linkęs liestus klausimus, konferencr 
baigti pasitarimus ir ketvirta-i jos dalyviai nutarė iš pagrindų 
dienį, o vėliausiai penktadienį 
baigti šią ilgą konferenciją, ku 
rioje buvo paliesti visi svarbiam 
šieji klausimai. Izraelio atsto
vai aiškiai pasakė, kad jie ne
gali atiduoti visų žemių ara
bams ir jų neatiduos, o prezi
dentas Sadatas nori, kad Izra
elio atstovai laikytųsi savo žo
džio.

Beginąs prašė pratęsti j s

pasvarstyti dar kelis naujus 
pasiūlymus.

Visos delegacijos nepajėgia 
susitarti

Iki šio meto posėdžiavo tik 
tai amerikiečiai ir egiptiečiai. 
Izraelitai į bendrą posėdį dar 
nebuvo pakviesti, nes jie nesu 
tinka su keliais pagrindiniai? 
dalykais Beginąs pasitardavo 
su prezidentu Carteriu ir pre
zidentu Sadatu, kiekvieną kar 
ta bėgdamas pas savo delega
cijos narius, informuodamas 
juos apie aptartus klausimus 
Tuo tarpu prezidentas Sadatas 
nori telefonu išsikalbėti apie 
aptartas taikos galimybes.

pasitarimus
IzraąTio premjeras Beginąs 

patyręs apie pageidavimą baigi! 
šią konferenciją, jis prašė JAV 
ir Egipto prezidentus pratęsti 
pasitarimus ir bandyti susitni’| 
ti bent keliais svarbesniais 
klausimais. Begin nepranešė 
kad Izraelis rengiasi nusileisti 
ir atiduoti visas arabu žemes, 
bet jis pareiškė, kad turįs vie
ną kitą naują dalyką pasaky 
ti. Susitarimo svarbiausiais 
klausimais dar nepavyko pa
siekti bet susitarta dėl princi
pų taikos pasitarimams vesti. 
Prezidento Cartcrio spaudospe Afrikos Liaudies Unijos na- 
sekretorius Jody Powell pa-ĮTių.
reiškė, kad trijų valstybių ats-’ Kai tie parizanai vadinami

RODEZIJA SUGAVO 300 
JUODŲJŲ “PARTIZANŲ” 
SALESBURY, Rodezijos poli- 

’cija pranešė, kad per pastaras 3 
dienas buvo apsupti ir sučiupti 
daugiau kaip 300 lyderio Josua 
Nkomo pasekėjų (partizanų) 
besivadinančių Nkomo Zimbab

teiks dabar nori pamatyti <iuds 
loktimentus.

Palestiniečiai grižo į Pietų 
Libanu

TELA VIVAS, Izraelis. — Įz 
rrelio karo jėgos išvijo pales- 
Jiniečius iv demarkacijos zo 
nc-s, atsiutė Jungtnių Tauaų k a 
rilis, kad juos prižiūrėtų ir į 
demarkacijos zaną jų neįleistų, 
tuo tarpu šiandien paiestinie 
čia i jau ir vėl užėmė visą de
markacijos zaną. šiandien ten 
yra žymiai daugiau palestinie 
čių ,negu buvo prieš Izraelio 
karo operacijas. Izraelio kare 
vadovybė planuoja dar kartą 
išvalyti nuo palestiniečių pie 
tinį Libano pakraštį.

— Consumer Power Company 
Michigane anksčiau pranešė, 
kad žymiai pakeliama sunau
dojamos elektros kaina, kadan 
gi pabrango anglis. Vėliau in
gai vo j o nauja dalyką, kurine 
nuolatinis MJchigano gyvento 
jas gyvenąs ištisus metus mo
kės mėnesyje minimalų mo 
kestį $2,65. Tačiau “alternate” 
gyventojai, kurie savo nuosavy 
bes naudoja tik savaitgaliais 
ar metų sezonais turės mokėti 
mėnesyje minimalų elektros 
mokestį $5,00. Prie to pridė 
jus valstijos taksus 4%, taip 
vadinamas “alternate’ gyvento 
jas turės sumokėti metuose $ 
62,40 visai nenaudodamas ener 
gijos. Neblogai kombinuoja 
kompanijos biurokratai ir taip 
pat Mr. Milliken Michigane 
respublikonai.

jos nutarimus, duodamus tau 
dbnosidš gvardios' narik’rhs.; K:i 
ri laiką Corrado s
mojo.ušaHa Romos esančiuose 
ūkiuose, bet ten jis saugiai ne 
sijautė. Milanas jam buvo ge-, 
riau pažįstamas, ten jis turėjo 
daug pažįstamų ir pačius ge 
riausius savo draugus.

Italų ‘policija, Romos prie f 
miesčiuose gavusi g< 
žinių apie Corrado atliktus dar 
bus ir naujas pareigas, sten
gėsi nustatyti jo slapstymosi 
vietą. Pradžioje ji buvo žino
ma, bet kai pavyko jį pastebė
ti viename pasitarime, tai jc 
pėdsakų jau nepaleido Nusta 
čius jo slapstymosi vietą, jo 

i nemelis buvo apsuptas, o pora 
policininkų jį patį suėmė. Jis 
turėjo įvairių gisklų. bet ne
suskubo jų panaudoti, a

Svarbiausia.
kambarėlyje
rasti visa eilę dokumentų, lie
čiančių “raudonosios gvardi
jos” veiklą. Iš visko atrodo' 
kad dabartiniu metu visos “ran 
dososios gvardijos” teroristų 
grupės vadas buvo A. Corrado. 
Bet kiekvienam šiandien jau 
aišku, kad Corrado vadovauja 
ma grupė jau žymiai mažesnė, 
negu anksčiau buvusi. Daugu
ma jaU|šutupdyti už gretų, kiti 
susirėmimų metu žuvo, o dar 
kiti išsiskirstė ir toliau tokiais 
reikalais nebenori užsiimti. Po 
licijai yra žinomi l>esis!aps t au
tieji teroristai ir visoms nuo
vadoms išsiuntinėti įsakymai 
“raudonosios brigados” narius 
suimti ir atiduoti tardytojui. Vė 
liau jiė bus perduoti teismui 
Corrado taip pat tardytojo bus 
gerai apklausinėtas, o Vc!iau 
teisiamas. Jis turės teisę pasam 
dyti savo advokatą, jc’gu pats 
nepajėgs gintis.

Italų daugumai rupi Aldo

J|ir sumažino jiems, >nžslątą, kad 
galėtų! prieš teismą, išeiti- iš ka- 

lapstėsi Rc^ lėjinun » .* . .. i

DARBO FEDERACIJA
NUSIKRATYS RADIKALŲ
Amerikoje Darbo Federaci

jos politinės komisijos drekto- 
įrius pranešė suvažiavusiems 

- ‘darbininkų unijos atstovam!; 
ana t>ksiųJ|ca(j darbininkai privalo atsikra

tyti rdikalių dešiniųjų elemen
tų. Jis priminė, kad dabartinės 
darbininkų teisės gali būti pa
naikintos. jeigu jie nepajėgs -ab 
sikratvti kraštutiniu elemen- * €
tų.
Besvarstant pataisas prie Taft- 

Harley įstatymo, šitas klausi* 
mas iškilo visoje šviesoje. Kfa* 
štutiniai dešinieji radikalai trau 
kia prie iškovotų teisių panaiki 
nimo. Teismai jau padarė kelis

kad Corrado patvarkymus, kurie kontroliuo 
porcijai pavyko.ja darbininkų unijų gyvent

“guerrillas” — kareivos) artile
rijos (sovietinių) sviediniu nu
mušė Rodezijos civilinį keleivi
nį lėktuvą su apie 50 keleviiais, 
ministeris pirminiu. Ian Smith
prisiekė likviduoti visas vieti-:Moro pagrobimas, jį saugojusių 
nį lėktuvą su apie 50 keleiviais, t policininkų nužudxmąs. ėjusios 
ganizacijas. (derybos su grobikais,.o vėliau

mą.
Jeigu unijos nesiims žings

nių, tai ateityje akcija gali būti 
dar stipresnė. Amerikos Darbo 
Federacija ir CIO savo laiku 
apsivalė nuo komunistų unijo
se, bet dabar privalo daboti, 
kad nacių idėjes neįsigalėtų. 
Jos taip pat būtų kenksmin
gos.

— Sirija ir palestiniečių karo 
vadmybė nepripažįsta ir nepri
pažins David vasarvietėje daro
mų susitarimu.

— Neramumai Irane jau bai
giasi. Kariams nereikia šaudyti 
į neklusnius fanatikus.

jo nužudymas, atvežimas į Ro
mą ir palikimas automobilio 
bagažinėje. Liudininkai polici 
:ai tvirtino ,kad Corrado daly
vavo ne lik Aldo Moro pagro
bime. bet vėliau jam teko jį 
saugoti. Dėl Aldo Moro mirties 
jam teks aiškintis teisme.



OKUPANTO PRIESPAUDA IR AGENTŲ 
DARBAI .

kad ir mintimis
ir pi ^naminiais j levynę Lt- 
tuvą ir neabejingai pažvelki 
me. k. s tenai įvyko ptr 38 oku
pacijos metus? Pamatvsime,

tos. nėra ta’

nei to grąžą us

hori

konclagerius. kuriuose priority 
v ausi ir sinkiausi darbai ir ne 
pakebarnos gyvenimo sąlygos.

Nieku nekaltas moteris ir ina 
žamečius vaikus vežė trauki
niais ir pėsčius varė į Sibiro 
taigas ir tundrų platybes, kur 
pačiu** sunk ausius ir žiauriau* 
si gamtos sąlygos, ten, kur 
laisvas žmogus niekad negyve
no ir gyveenti negali, o lietuvį 
vežė, ten lėtai mirčiai ir alkiui

Lietuvos “veidas“ barbariš
kai sunaikintas ir išdarkytas. 
Viei je puošnių sodybų r žalių 
laukų.dabar boluoja tuštuma ir 
pilki. parudę laukai, primeną 

s ir tuščias ste* 
be medelio *r 
pilkas koinuni- 

11 o m as “d v a ra V 
□me viešpatau- 

ijū okupanto iš- 
> adnūnistra- 
sa va va liauja, lė- 
i vergų * kolcho- 

Jo vergai - 
tamsos iki 

že*
gaudami tik 

varginga ir

r:

Panevėžio žaliuosiu: 
kad Sibiras patręžta* 
sūnų ir dukrų kau

zlnlnkų sąskaitom 
kolchzimnka’ nuo 
Umsu* turi dirbti sunkius 
:nės ūkio darbus, 
gražius už dienos 
sunkų darbą.

\ įsa pavergtoji lietuvių tau
ta vra nužmoginta ir paversta 
elgetomis - benamiais. Jie nesi* 
naudoja jokiomis žmogaus lai
svės teisėmis, net pakeisti gy
venamą vietą ar pasirinkti ge
resnį darbą, be vietos adm'ni- 
stracijos leidimo nei žingsnio iš

Mask v s raudonasis okupan
tas. per visą okupacijos laiką 
vis kiomis priemonėmis ir bū
dais lietuvių tautą naikino ir 
žudė kalėjimuose, jų požemiuo 
se ir miškuose, kai mėgino te
nai pasislėpti, Šmtus tūkstan* 
ių žmonių, moterų, senių ir vai
kų." gyvuliniuose vagonuose de
portavo į Sibiro sunkių darbų

Tilžės vaizdas rš Panemunės žiūrint

Sibiras ir jo neaprėpiamos 
taigos ir tundros, pavergtų lie 
tuvių tautų nuklotos kaulais ii 
paversta kapinynu. Jos nuo Ru
sijos carų, dinastikos laikų, S- 
□iras bu v j žinomas lietuviams 

r jie ten siunčiami iki šių 
dieną, ir kas metai papildomo? 
Sibiro taigos ir tundros. Lietu* 
vos patriotų kaulais. Gal dėl to 
Kai kam pasirodė Sibiras laba] 
panašus 
gojelius. 
Lietuvos 
lais?

Sibiras, lietuvių tautai yra 
tas pats, kas prancūzų tautai 
buvo giljotina.

Šiuo metu pasilikusią lietu
vių tautą tėvynėje, Lietuvos 
okupanto tarnai ir agentai pū
do kalėjimuose, požemiuose, o 
bepročių namuose uždarinėja 
visiškai sveikus ir normalius 
žmones, gi aktyvistus — nepa
laužiamus patriotus, okupan
to agentų “juodoji ranka” nai- 
I<ina iš pasalų. Vienus kiša po 
traukiniu, kitiems riša akmenis 
po kaklu r skandina Neryje 
ar Nemune, kur yra patogiau. 
O kiek negrįžta jaunimo*stu 
dentijos iš draugiškų komandi
ruočių po “plašiąją tėvy-nę”. 
nes tenai dažnai įvyksta taria
mų nelaimingų atsitikimų ir k' 
ta. Toki nelaimingi atsitikimai, 
visuomet pateisina agentų “juo 
dąją ranką”. Tokiu būdu oku
panto tarnams ir agentams, pa- dedasi Taip okupantas, puikiai

per 38 okupacijos metus, susitvarkė savo imperijojeAadigalba, “Tėviškės“ draugija Vil- 
nieko nežinosi ir nepamatysi. 
Net mūsų lietuviai nuvažavę į 
Vilnių, nesugeba ar nenori nie
ko blogo pamatyti, kas yra tik
rovėje. O sugrįžę iš viešnagės, 
klaidina savo artimuosius ir pa 
žįstamus, neapdairumu ar są
moningai Tik vieno dalyko 
okupantas dar vis negali pada- 

.ryti, tai lasvaiame pasaulyje 
{gyvenantiems lietuviams už- 
Įčiaupti burnas, kad jie nekeltų 
prieš pašauto viešąją opiniją, 
Lietuvos nepriklausomos vals-’įtę, tik dvi valandos, o viskas m- 
tybės atstatymą ir nevestų sų kalboje. NežiūrinLkad okup. 
propagandas prieš okupacinę 
Lietuvos diktatūrą ir kita.

s Kad nutildyti lietuvių išeiviją 
ir 33 “prijaukinti”, tai okupan
tas. Vilniuje įsteigė, klastingą 
draugiją pavadintą: “Tėviškės” 
draugija, tikslu palaikyli ryšius 
su užsienio lietuviais, kąd būtų 
lengviau sudaryti per savo agea 
tus bendradarbiavima ir tiltu : Z- • ~ _ i* - » - * - ■ _ —
statymą, su užisenio lietuviais ir j

vartojant pačius žiauriausius 
metodus ir priemones, paverg
tai tautai užčiaupti burnas iir 
padaryti nebyliais, kad prieš 
diktatūros ir priespaudos rėži
mą negali ištarti nei žodi. O 
tik tuščiai gali ir privalo girt's, 
kad okupanto režimu patenkin
ti ir “viskuo pertekę.”

Kad ta ’‘gera gyvenimą” ir tuos 
paslėpti 

savo 
oku- 
lan- 
na-

nebūtus 
nuo turistų ar lankančių 
gimines ir pažįstamus, tai 
pantas uždraudė svečiams 
kytis po pavergtos tautos 
mus. T * dar maža. "Okupantas 
užleido “geležinę uždangą” jo 
okupuotiems kraštams. ir teri
torijoms, kad laisvasis pasaulis 
nematytų ir negirdėtų, kas ten

niuje įsteigė lituanistinius kur
sus prie Kapsuko universiteto, 
išeivijos lietuvių jaunimui, kad 
jaunimas po priedanga lietuvių 
kalbos kursų, galėtų studijuoti 
marksizmą ir jo propagandą. 
Nežiūrint, kad dabar okup. Lie
tuvoje, lietuvių kalba yra laiko
ma antroje vietoje, nes valsty
binė kalba yra rusų kalba, da
bar okup. Lietuvos mokyklose 
visur įvesta rusų kalba, o lie
tuvių kalbos palikta per savai-

— » Wmi kad t'k
nebūtį vieningi ir nekovotų su 
okupantu.

Kad išeivijos lietuvius nutil
dytų, tai Petronis siunčia savu 
agentus po priedanga: profeso
rių, poetų, rašytojų, meninin
kų, dainininkų ir kinografų su 
propagandiniais filamis, kad ve 
stų neapykantą okupanto nau
dai Net tokias nekalt j turimo 
parodėles rengia, liaudies me
no dirbinių ir audinių. 0 to 
liaudies meno priedanga, plati
nama komunistų propagandinė 
literatūra lietuvių ir rusų kal*| 
b mis. Tokias meno parodėles 
sėkmingai Chicagoje pradėjo 
ruošti, tik prieš kelis metus at
vykusi iš okup. Lietuvos ponia 
Danutė Žilis, kurios vyras 
dirba Vilnies redakcijoje, o jo 
žmonelė šviečia išeivijos, lietu
vius ir minkština jų širdis, kad 
nebūtų toki žiaurūs okupanto 
atžvilgiu. D. Žilis, importuoja 
tūkstančiais egzempliorių iš 
okup. Lietuvos ir čia rodo lie
tuviams, kad yra geras okupan
tas. kad leidžia lietuviams okup. 
Lietuvoj dar naudotis savo tau
tos menu. Tik jūs gerai ir gi
liai pagalvokite, kokią reikšmę 
tokios parodėlės turi ir kieno 
naudai? Ar ne tas pats, kaip so
vietiniai filmai?

Jonas Kreivėnas

vai nuo įvairių bendruomeni
nių organizacijų, civil uių gru
pių* apdraudos kompanijų, tau
pymo ir skolinimo bendrovių, 
apdraudos agentų ir brokerių 
ir kad tai yra pirma tokia veik
los grupė visoje Amerikoje, 
kad kitos valstijos minoj ų skai
to sau pavyzdžiu.

R. Thompson savo sejikin’me 
Chicagos Savings jwcJdeirtui 
Philomenai Pakel raš •:

“Sveikinimai ir mano geriau
si linkėjimai sėkmės Piliečių 
Veiklos Grupėje, kurios tikslas 
padėti namų savininkams gauti 
apdraudą. Direktorius Maflrias 
mane painformavo, kadįpriėmė 
te jo kivetimą į tą nepaprastai 
svarbią grupę ir aš noriu (a pro 
ga pasinaudoti padėkoti jums 
už savanorišką sutikihią stoti į 
frontą prieš problemas, su ko
kiomis susiduria visas skaičius 
Illinois piliečių.

“Mano svarbiausias rūpestis 
yra išlaikyti geerame stovyje 
miestų sritis. Jūsų kredencialai 
kartu su jūsų entuziazmu, esu 
tikras, žymiai prisidės prie pa
gerinimo gyvenimo1 kokybės šios 
valstij cs miest uose.”

GUBERNATORIUS PASVEIKI
NO CHICAGO SAVINGS PRE

ZIDENTĘ.

aumedouc

juojs nutildyti prieš okupantą.« 
“Tėviškės” draugijai vadovauja 
aktyvus ir parsidavęs lieturis 
gen. Petronis, V. * Kazakevičius 
ir kitų pars davusių lietuvių 
grupė angentat Su Maskvos pa-

Lietuvoje, tautos kalba yra n?i 
klnama — slopinama, o užsie
nio lietuvių kalbos likimu susi
rūpino okupantas. Kodėl jis 
nesteigia mokyklų Gudijos ri
bose, kur gyvena lietuvių ištisi 
apskritys ir atskiri rajonai, o 
lietuviškos mokyklos nei vie
nos ten nėra. Karaliaučiaus sri
tyje. šiuo metu gv vena apie 40.- 
000 Teturiu, o mokyklos nei rie 

!nos neturi ir nesteigia jokių 
kursų. Kas okupantui nėra nau, 
dingą, tai jisai neduos kitam nė 
už centą naudos. Per “Tėviš
kės” draugijos agentus. iše!vi
jos lietuviams plaunamos sme ability) mitinge savo pasakytoj 

kalboj Illinois Insurance (Ap- 
r r r   draudos) direktorius Richard I 

Mathias skatino visus daryti 
"bendrus žygius ir dėti pastan
gas. kad apsaugojus ir atgaivi
nus miesto kaimynystes ir pra
nešė. kda į Akcijos Komiteetą 
yra pakviesta Mrs. Philomena 
D. Pakel. Ch'cagos Taupymo 
Skolinimo Asociacijos prezi
dentė.

Chicago Taūpymo- ir Skqlini m.Q 
Asocialiuos prezjdęųtė , 

/ v Ll t >
Illino^ Piliečių Akcijos Komi

teto. norinčio"“'padėti 'Navinin
kams apdrausti savo namus' (Il
linois Citizens’s Task Force on 
Homeowners Insurance Avail-

md freezing temperatures. AU serious enemies to a

but short on mor cy
And the rxrxnrc 

Sorne f27<C?.?CC fen* 
poclcts of ncT Arici kans.

the cold.

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Ardier Ave^ Tel VI 7-1515 |

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis g

Volare. Premier Coupe

Chrysier - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už 53,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

ji Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

SEBVING

Pageidauti —;tarp, 
reikalauti*— ne

Dalis užsienio -lietuvių spau
dos dar vis tebepilsto mėnesių 
mėnesiais be atvangos iš tuš
čio į kiaurą apie dvi'svetur iš
ėjusias knygas — “Draugo” kon 
kursą laimėjusį Kazio Almeno 
romaną “Sauja skatikų ’ ir ra
šytojų premija apdovanotąjį 
Icchoko Mero romaną “Stripti 
zą”. Tuos visus laikraštinius 
puolimus ir išvedžiojimus su
rinkus į krūvą, tur būt, jau su 
sidatytų knyga tokio pat storu 
mo. kaip tie abu romanai. O ar 
rašytojai tismgai puolami? Ar 
pagristi reikalavimai jiems?

r 'T tą' bylą' balandžio 27 d. ne
tiesiogiai. įsijungė^ “Draugas” 
kaip ' Ali- B: - (areno) parašytu 
vėdainuojuL^Vsuo'mėnės teįka- 
la^Thsai rir’ rifeiininko 'atsa komy

TOŽKttelO.

h ''Kai’ okunuotos

nes

me

vo kūr;?oĮ'’ 'koižaiiistu * parti
jai^ rašoma 'straipsnyje,-'4 4 gal i 
ne vienam kilti klausimas, kam

lio menininkas lietuvis.. Jeigu 
- pavergtoje Lietuvoje k'omunis 
tu partija ^merrfninkui suteikia 
išskirtinai geras gyvenimo są
lygas. tai ji gab :statyti reika
lavimus. tačiau laisvojo pasau
lio meuirrihkui niekas Jokių rei

suomenė- beveik niekuo ' nepri
sideda prie vienokio ari kitokio 
menininko kūrybos. Vtsuome-

Direktorius Mathias pareiškė 
to komit. nariams. kad Illinois 
miestų rezidentai gali gauti sa
vo namų apdraudą, kuri “pa
tenkins reikalą ir nenuplėš ki
šenės”.

Mathias painformavo mitin
gą, kad Į Task Force įeina atsto

menė pageidauti,' tačiau kūrė
jas neturi jbk3d/ įriparrigolimo 
klausyti. Jis turi kurti taip, kaip 
jam "atrodo gerisni>. ū.*' ’

“Meną kuria ' menininkai, o 

(Nukelta į 3 psį.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best voy io sawjegulariy!

202 WEST CEXMAK KOAD

:CM0 AND SUBQBBS SINCE 1985

Quarterly 
OOR SAVINGS 

CERTIFICATES
EARN UP TO 7%%
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see us for 
financing.
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mas

Endowment

NAUJIENŲ 64 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

DAINOS

UNIV
Chicago, III. 60608

TURINTI DIDELES ATSARGAS

S3.CC 
noe

tts. area teskomi jtsj jlxiiil tt- 
dideliu darbu. Ftenx, jie pa- 
Jums pasiekti ■ asmenii’rui Jūrj 

uiaimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

5URc-aJ2E| * 
FOR STOMACH 

AHMEMTSJ

ENERGY
WISE/'

Txupykit* dabar.
Santaupos, padėtos priei 10 mėne

sio dieną, neia nuoiimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodanti Certifikatai, kurie ne- 
ša iki -• . vv!

Buy a oar no larger or
pcwwnui uWiyOK 

wed.

• SVEIKINIMAI
• VAKARIENĖ
• IR ŠOKIAI investavimo knygelės sąskaitoe 

^eša

^istociams *sNe p^coeoeo. lUar 
R0Mft»i POSY V ^GH_. J1000 IM GOLD
k<o 8UO/ MIS pęr Fln » -ta PtN 
\ PLACED U) A TE\AJEL-SrjDDeD COTfON 
Į\TuFY ANO WAS ceremoniously / 
7/X »NT€2Gęp ĄmiD 6.^e8AQ!PN / 
/ \ X SPLENDOR V /

5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol.

tik finansų sekretorius, bet ir 
kuopos organizatorius arba net 
SLA centras New Yorke.

Po visų kailių ir paklausimų, 
pasivaišinus,SLA prezidentas iš 
vyko atgal į Pittsburghą.......

Dalyvavę, virš minėtam susi
rinkime, yra dėkingi Povilui P. 
Dargiui už jo atvykimą i Erie, 
Pa. Jo atvykimas, jo kalba ir iš 
abejų pusių išsiaiškinimas išeis 
narių ir Susivienijimui Lietu
vių Amerikoje naudai.

Tautietis

Martinique Restorane

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100 • 4

n gaudavo našų javų derlių. 
Galvijų kaimenė buvo veisliniai 
atrinkta, prižiūrima

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmlnaa, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intvmiu nuutykln 

įpražymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius. gyva kalba. gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juezii B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
ontrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
)sL, kainuoja $2.00. & <

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

5.’ SEA preziedhtas P. Dargis
X Virs šimto mylių nuo Pitts- 
“burghb yra ERIE miestas, kurį 
apsupa didysis ERIE ežeras, 

gyvena įvairiausių tautybių 
■zmėhės. Jų, tarpe nedidelis skai 
7&u$;Jfettivių. Jų būtų galima pri 
,skąityį apie 30 šeimų. Tačiau 
tokšnedidelis skaičius,dar prieš 

sugebėjo puikiai čia 
' įs&ūptįA šiąįpjiėn SLA klubas^ 
; kufįanw sykiu' yra ir SLA 216- 

kdppa, sava turtu gali pasi- 
įtŽiįųgti^ nęs jo vertė siekia 
virš 2-jų šimtų tūkstančių do- 
įerių. Kas stebėtina, kad ne visi 

kūrie priklauso klubui

ŠU PREZIDENTAS P. DARGIS LANKĖSI ERIE, PA.

Tu e Staked c^aetgocuz fish 
OF IKDIA USES TS ELOGaTHD 
MUZZLE A <3OK 'JO SMCOT AT 
< U SECTS QS*MS CRQ?5 OF

WįĮT£R as Bullets /

nkytis jo pavyzdingame uky- 
i. Bet karo eigoje teko viską 
jbkti ir iškeliauti i tremti, 
pie jo mirti parašė Vokietijoj 
isti lietuvių laikraščiai, kurių 
ni< mis teko ir man pasinaudo

ma;a apdraud;
planu,

Class V-3 — 26 metų taupo
mąja apdrauda — Endowent

PAGEIDAUTI — TAIP, 
.REIKALAUTI — NE 

(Atkelta iš 2 psL) 
ne masių pritariantis ar prieš
taraujantis šauksmas. Yra kri
tikų mėgėjų, norinčių "literatu 
ra palenkti savo pusėn'. O tų 
lenkėj ų yra įvairių. Vieni no
li, kad menas tarnautų tikra
jai realistiška j ai krypčiai, ne- 
venigdamas realistiškesnių vaiz 
dų, kiti nori, kad menas meluo 
tų ir lakuotų, kad menas žmo
nes verstų menekenais be krau 
jo ir kaulų. Iš vienos, puses 
masės nori realistinio meno, pa
našių į fotografiją gamtos vaiz 
dų, bet kai vaizduojamas žmo
gus, jau norima, kad jis būtų at 
vaizluotas šventuoju be jokių 
žmogui būdingų klaidų.

“Ne vieną kartą buvo prie
kaištaujama. kad rašytojas ge
rai atlyginamas, kad gavo tūks 
tančio dolerių premiją. Bet juk

yra Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje nariais. Tuo reikalu, 
SLA prezidentui Povilui P. Dar 
giui šių metų rugpjūčio 19-tą 
dieną, teko gana plačiai išsiaiš
kinti su ten susirinkusiais klu
bo- bei SLA nariais.

Prezidentas p. P. Dargis aiš
kiai pabrėžė, kad SLA nariais 
skaitosi tik asmenys, prikIau-[ 
šautieji klubui, kurie yra paė-! 
mę ir turi SLA “Gyvybės ' ap
draudą—Insurance Policy—pa
liudymus.
Didžiuma SLA 216-tos kuopos 

narių jau turi “Paid Up Poli
cies’’, bet taip pat yra ir dar te-, 
bemokančių narystės mokės- ’ 
čius. {

SLA prezidentas plačiai 'r iš
samiai išaiškino dabartini SL A i 
Vajų ir jo “Taisykles”, ragin-j 
damas narius, ypač turinčius' 
“Paid Up Policies” išsiimti dar] 
antrą Pridėtiną Apdraudą. .Jis) 
pažymėjo, jeg SLA Pildomoji' 
Taryba, šiame Vajuje kviečia 
dalyvauti visus narius, jų šei
mas ir draugus, nes dar vra 
daug narių, kurie dar nepasi-j 
naudojo 1977 metų Vajaus! 
lengvatomis, todėl dabar eesan- 
ti gera proga pasinaudoti šiame 
“Specialiame — 1978-tų Metų! 
Vajuje”.

šio specialaus Vajaus me 
dabartiniai nariai ir nauji ap 
kantai gali, be daktaro ekzam - 
nacijos apsidrausti nuo 81,000

evo vienas pavyzdingiau 
u vos ūkininkų, kuris 
metų mirė Vokietijoj, 

gerai pažinojau ir teko

moliuojamų karvių, kurių kiek
viena per metus duodavo nema
žiau kaip 240 kg riebalų. O kar 
vė “Matilda” pasiekė Lietuvos 
pienininkystėje rekordą — 378 
kg riebalų per metus ir buvo ap
dovanota žemės ūkio parodose 
aukso medaliais. Pavyzdingi tro 
besi ai ir tvarkingai prižiūrimas 
visas inventorius. Ūkyje turėjo 
elektros srovę, telefoną, trakto
rių, automobilį ir kitas moder-

(Nukelta į 5-tą psl.)
V • 1IR, ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
MAUrtSNCSfi Galia,«. gauti nepaprastai įdomius cydyto- 

‘ flSUOMĮENtS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
— MINTYS IR DARoAi, 259 liečiančius 190S 

matų, {vykius. Jsblonsklc Ir Totoraičio jaunas dienas ir susl- 
rgptnkH. -- ------------------------------------------------------------

.ŽL ■ K.9«naan—DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grečis 
Klėtsls vbietiaii, vietoje S4JX) dabar tik_____

: viriniais ta ________________________
0r- K *. ^V*mb — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS. 
O;; Ketoaėt poJEaropą Įspūdžiai. Dabar tik ----------------- $1.06

9«ž oŽsUakyti paStu, atsiuntus eakĮ arba money orderi, prie 
. Ų --. WWetytM kahtoi pridedant 50c. persiuntime Maldonis.
.... y. «L- > - • • - *- •

TIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

įrt^lfta 1923 mrtili, T< 421-8070
pietuose Itiemiui automobiliams pastatytą

romaną parašyti užtrunka me-i 
tus, ir niekas šiais laikais už 
tūkstantį dolerių metų neišgy
vena. Be abejo, masė gali rei
kalauti iš kūrėjo to ar kito, bet 
pagaliau, ką masė davė kūrė
jui ir ką jos reikalavimai duoda 
menui? Tiesa, visuomenė per
ka knygas ir paveikslus, eina 
į koncertus ar vaidinimus, ji tu 
r.« teisę pasisakyti, kas jai pa- 

11 tinka ir kas ne, bet vykdyti 
taip, ji nori būtų nesusiprati
mas”.

TMS 
ftS A

•Jo ii dengti visų nešvarumų, 
utekamieji vamzdžiai gatvėse 
tie uždengti, bet nužmoginti 

mslėpti jo aistras, pa 
kažkokiuo ištižusiu ne 

yra literatūros susini- 
'kas neteigia, kad ne- 
?ngti vulgarių, nesko

ningų. Šlykščių scenų, tačiau 
paliesti intymesnius momentus 
dar nė^a nusižengimas doro
vei”.

ISO-LBS CtJNTAnųS 1T3-LBS 
of WATCg ^nD OAilv ??EOU'»2ES 
^ct? SuS^EkAnCE, EIT4E2 AS J=i 
L'CVD OG CDmBikjED v/iTri . 
Fcco ’lbs of VZ9TER/

Pateikęs amerikiečių rašyto
jo Harold Robins argumentą, 
kad ne kritikai, o kūrėjai kuria 
literatūrą, straipsnio autorius 
grįžta į lietuviškus laukus:

“Neseniai spaudoje pasitaikė 
išpuolių prieš rašytojus, kad jie 
tam tikra prasme kuria nemo
ralius vaizdus Tenka sutikti, 
kad kai kurie vaizdai gal ir ne 
reikalingi, bet šaukti, kad kny
gos pornografinės, tegali tik 

;tas, kas visai nesusipažinęs su 
šių laikų literatūrine raida. Lie 
tuvių rašytojų knygos tuo at
žvilgiu yra švarios, kartais ir 
tiesiog nulakuotos, ir atrodo, 
kad tai ne žmonės, o stabarai 
ar ligonys.

“Suprantama, kad nėra rei-

P. P. Dargis priminė, jog no 
mokesčius, | rintieji apsidrausti turi papra

šyti savo kuojjos finansų sekre
torių, kad jiems suteiktų Non- 
Medical — speciale, šiam Va
jui pritaikytą aplikaciją. Apli
kacijoje atsakyti reikia 
tuos klausimus, kurie yra 
vesti “ratukais” ir sumokant 
pirmųjų metų mokesčius, pažy 
mint pasirinktą apdraudos sky
rių. P. Dargis pabrėžė, jog virš

iki $5,000, pasinaudojant visų 
rūšių apdraudomis......

Povilas P. Dargis priminė, 
j g apsidraudžiant dabar, pigai 
1978 metų Vaųaus Taisykles 
už pirmuosius metus reikia 
mokėti metiiiius 
kurie yra pusiau (50%) maže
sni, negu sekančių metų meti
niai mokesčiai. Tačiau šio Va

tu liaus Taisyklės nusako, kad ap
sidrausti gali asmenys ne se
nesni. kaip 70 metų amžiaus....

Po prezidento Dargio kalbos 
ir aiškinimų buvo ir paklausi
mų. Iš jų žymėtini: Kokiai su
mai galima apsidrausti? Buvo 
paaiškinta, jog 60 m tų amžiaus] minėtų reikalų, gali padėti 
gali apsidrausti iki $5,000, ta
čiau vyresni kaip 60 metų, be 
sveikatos patikrinimo, gali ap
sidrausti ne daugiau, kaip $2,- 
000. Buvo taip pat paaiškinta, 
jog, šiuo Vajaus metu,apsidrau 
džiautieji gali naudotis, sekan
čiais apdraudos planais:

Class V-l — Viso Amžiaus
Apdrauda,

Class V-2 — 20 metų moka
ma apdrauda, 

| Class V-X — 10 metų taupo-

Savo argumentus ir išvedžio 
jimus apie kūrėjo laisvę Al. B. 
baigia tokias sakiniais:

“Kūrėjas nėra kuinas, kurį 
: visuomenė gali varinėti be jo
kios atsakomybės. Jeigu ji no
ri kūrėjui ir kultūrai gero, ji 
turi jam palikti ir laisvę”.

Iš Europos Lietuvis

J. Eidukevičius gimė 1889 m. 
Ob< lupių km.. Alvito vis.. Vil
kaviškio aps. Baigęs vietos pra
džios mokyklą, dar tris metus 
mokėsi Marijampolės gimnazi
joj. Bet jis mėgo žemės ūki ir 
grįžęs stengėsi pavyzdingai ūki 
r.inkauti. Pradžia buvo gana 
sunki. Ūkio pagerinimams įsis
kolinta ir draugiška* vekselių pri 
žiruota. Tai vienu metu tas gra
žusis ūkis vos atsilaikė nuo var
žytinių. Tik Žemės banko pasko 
la išgelbėjo ūkį ir darbščiąją 
šeimą iš gresusios nelaimės. Ir 
Eidukevičiai savo tvirtu pasiryži 
mu ir darbu, savo 69 ha ūkį pa
darė pavyzdingiausiu ir geriau 
šiai tvarkomu ūkiu visoje Lietu
voje. Visa žemė buvo drenuota.

j Kas atsitinka, kai visuomenė 
pradada šaukti dėl kurio nors

i kūrinio?
| ‘‘Visuomenė turi teisę kovo-’ 
■ t; prieš jai nepatinkamas kny
gas”. rašo toliau straipsnio au-, 
torius, “turi teisę iškelti ir tuos ,'

I tariamai nepadorius puslapius, 
bet viena aišku, kad kovotojai 
pasidaro platintojai, kovodami ' 
jie labai pakelia knygos tiražą, j išdirbta ir gerai patręšta. Todėl 
Ta knyga, kuri labiausiai puo
lama. susilaukia didesnio pa 
sisekimo. nes žmogus, iš vienos; atrinkta, prižiūrima ir nuolatos 
pusės smerkdamas nepadoru-1 kontroliuojama. Turėjo 10 kont 
iną. iš kitos pusės jį reklamuo-j 
ja, sukeldamas susidomėjimą”. | 
šitaip atsitiko su K. Almeno ir 
L Mero romanais.
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Išalkę krankliai

čię Maskvos apylinkėse, bet antrasis to negaus ,,nes jis 
nemoka taip krankti, kaip pirmasis.

Paskutiniame N. L. numeryje antrasis parašė straips
nį, kurį pavadino “Nesibaigiantieji nekrologai”. 'Nekro
logais jis vadina kartas nuo karto amerikiečių spaudoje 
pasirodanšias žinias apie sunkią mūsų pasiuntinybės .pa
dėtį Washingtone. Pagrindan jis paima kurį .nors ameri
kiečio panaudotą sakinį, o vėliau ištisais sakiniais ,pats 
riečia ir riečia, dažniausiai meluodamas apie sunkią ,pa- 
dėti. Ko amerikietis neparašė, tai mūsiškis išgalvoja, per 
akis meluoja ir pranašauja ankstyvą mirtį. Be visos -ei
lės kitų dalykų, jis savo “nekrologuose” šitaip įtikinėja:

“Reali situacija itin kebli, nemaloni ir artėjanti .Drie 
pabaigos. Baigiasi finansai, baigiasi fizinis .tęstinu^ 
mas ir, atrodo, niekas neturi magiškos egzistencijos 
patikinimui. Jei tikėti straipsnyje cituotais ar ir vi-, 
jsai neminėtais žodžiais ar mintimis, reporteriui kal
bantis su dabartiniu pasiuntinybės tvarkytoju ;Dr. S. 
Bačkiu, visa kažkaip skamba rezignacija, nuovar
giu. Ir darant prielaidą, kad ir pati Diplomatinė Tar 
nyba neturi konkrečių planų ar atsakymų (ateičiau 
Atrodo, kad viskas liekasi kažkokio laukimo .ar 'ne
išvengiamumo stadijoje, tarsi pergyvenant (nemalo
nų sapną ir bijantis iš jo pabusti. Tokio ar panašaus 
pobūdžio “nekrologai” pradėjo rodytis jau nuo 
anksčiau ,bet laidotuvių maršai vis pasirodydavo per 
ankstyvi ir tiek galima spręsti, kad kai kas Washing 
tono valdinėse sferose tikrai nudžiunga pajutę, (-kad 
vieną giedrią dieną, toji jiems nemaloni ir nepatogi 
padėtis pasibaigtų savaime, natūralaus proceso ke
liu išnyktų. Juk dar vos ne vos veikianti Pasiunti- 
,nybė iškelia eilę nepatogumų ar net nemalonumų.

PASTAS LIETUVOJE

Wisi Amerikos lietuviai mori gimtiniam /kraštui lais
vės. Didelė Amerikos'lietuvių dauguma nori, ’kad (Lietuva 
.būtų nępfiklausoma,'ir kad patys, lietuviai‘turėtų teisę ir 
galimybę visus .savo 'tautos ir .valstybės .reikalus patys 
tvarkyti. ,

(Net amerikiečiai, ir tie nori, kad Lietuva būtų.lais- 
<va, • kad galvą -bekeliąs sovietinis .imperializmas paliktų 
.lietuvius ’ramybėje, -jų neišnaudotų ir lietuviams nepri
mestų mepfiimtinų -jiems idėjų ;ir nepakeliamos vergijos. 
•Patys .-aūkščiaušij JAV .pareigūnai, įskaitant valstybės 
.prezidentus,- senato -ir kongreso pirmininkus, gausių -ko-r 
.ihišijųmarius, valstybės (sekretorius-ir visi ipritaria lietu
vių tautos teisei savarankiškai ’tvarkyti r savo -reikalus, (Įtikinti ,kad “viskas baigta”,-bet ir kitus įtikinęja jo ,pa- 
•pfipazįsta’Lietuvos respublikos'atstovus, kviečia juos 'įf^es išgalvotais melais. Kad įtikintų skaitytoją, itai mūsų

ka 20 .telefonų, .Kaune <— 12, 
Klaipėdoje— 16. Šiauliuose — 

.12, Panevėžyje — 11. Gal tai tik 
supuolimas, bet. fiestai, įturin-

Lietuvos-Ryšių -(pašto) minis
tras K. Onaitis papasakojo, spau 
dai -apie Lietuvos paštą, ir jo.pro 
blemas - (švyturys, Nr. U,. 1977 
m.). '

Pirmiausia jis pranešė, . kad
Lietuvos -miestuose (ne -visame, dėsnį telefonų .skaičių, 
krašte) 100 gyventojų tenka 13 
telefonų. -Tuo tarpu -Latvijoje 
tam pačiam gyventojų skąičiui

•tiklių, fiksuojančių'-pasikalbėji
mo trukmę. “levutės-pleputės” 
prasikalbančios ištisas dienas,-pa 
pildomai už tai nemokėdamos. 
Ateityje numatoma šį .reikalą 
sutvarkyti, jeigu bus. gauta skai 
tiklių (vien tik Lituvoje jų rei

tieji didesnį kitataučių precen- ‘ 300.000).
tą (Vilnius, Klaipėdą) turi di-

. -Kažkam išvis esama padėtis-atrodanti archaiška ir tenka 20 telefonų, Estijoje —17, 
visiškai -nelogiška, diplomatiškame žargone liekanti ’Baltarusijoje_10, (Sov.' S-go-
sunkiai neišaiškinamu anachronizmu”. (Nepriklau

soma Lietuva, 1978 m., rųgp. 30 d. 3 psl.).
Padarėme šią ilgesnę citatą, kad kiekvienas lietu-

-vis, .gyvenantis -Kanadoje .ar JAV, galėtų pamatyti, kaip 
jis laukia gyvo organizmo mirties. Jis ne tik save bandof

oficialius-pobuvoius, rašo jų-vardus-į pripažįstamų dip- intėlektualas vadovaujasi ne tik -amerikiečio/žurnalisto 
■ ■ ■ ■ ■ ■ — ■ ' ' parašytomis mintimis, bet ir mintimis, kurių-straipsnyjė

■nėra. ‘Kokioje mokykloje jis išmoko žmonių .nepasakytu^ 
žodžius ir naparašytas mintis -skaityti, tai jis nepasakoj 

13e'paskutinio ’argumentą, ' išgalvoto lietuvio intelėk-j

lomatų sąrašus ,su jais bendrauja .ir kiekviena proga 
reiškia jiems užuojautą dėl nelemtos tarptautinės padė
ties ar dėl baisiai piktos vergijos, įsigalėjusios buvusioje 

" rtišų imperijoje. Dar neatsirado nei .vienu "pareigūno, ,»ku-

Tarpmiestiniai pasikalbėjimai 
daugumoje automatizuoti (80%), 
Tačiau sistema dar esanti gana 
bloga, todėl apie 20% pasikal
bėjimų dėl automatikos kaltės 
visiškai neįvyksta, šiuo metu 
jau-esą 35 miestai, kurie galį su 
'Vilnium kalbėtis .per automatiš
kas centrines.

Dalis pokalbių vyksta per te- 
Hėfdnžiinkęs.. Užsakymų įvyk
dymų laikas oficialiai nėra ribo 
tas Apie 98% ^užsakymų įvykdo 
ma greičiau kaip per valandą.

Visiška‘Lietuvos telefonų au
tomatizacija būsianti įvykdyta 
pastačius Vilniuje naują auto- 
matinę"^stotį.*i^tai tikimasi atlik 
ti np peri šitegJ bet per ateinan-

’0^’
“Nortr apiė;M%1 laiškų paštuose 

^au ;esą"thdfel^u^ąfiįą, bet dar
bias -dar įtekąs’'pakankamai pro
duktyvus. Ypačiai—nerentabilus 
pašto darbas, esąs-kainio vietovė- 
-se.--Paštininkų teikiamos gyven

Pasirodo, .kad plečiant - telefo
nų-tinklą’ ir tobulinant sistemą,- 
nuolat keičiasi abonentų. nume
riai. Esą jie dažnai .pasikeičia 
dar nespėjus paruošti abonentų 
sąrašo. Gal dėl'-tos, o gal ir dėl 
kitų priežasčių-telefonų abonen
tų sąrašas yra pati brangiausia 
knyga,-kurios- iš viso niekur-ne
galima gauti Ateityje esą numa 
tomą abonentų sąrašui paruošti 
pradėti vartoti elektroninę skai 
čiavimo mašiną. Iki šiol ranko
mis sudaromos kartotekos, iš ku 
rių renkami telefonams nume
riai abonentų: sąrašui

Šiuo metu statomos naujos te
lefonų stoty Naujoje Vilniuje, 
Viršuliškėse. Žirmūnuose.4 r fear 
šiame penkmetyje numatyta pas 
tatyti-naujas stotis Kaune, Klai
pėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje^' 
Utenoje, Plungėj e, Kapsuke* Aly 
tuje, . Mažeikiuose, Palangoje. 
Penkmečio pabaigoje 100 gyven 

-tojų teksią 15 telefonų-.- •* 
'-^Seniau ‘telefonų "aparataf bu včf 
pašto nuosavybė. Dabar jie par 
duodami ^abonentams.- Tekiu bū 
jflu jesą, sutaupoma ^pinigų, o gy
ventojai turį, progos pasirinkti 
tinkamesnius aparatus.
- Iki šiol telefonai neturėjo skai

je — 10).

Vienas gyventojas per metus 
viutiniškai-.pasiunčia telegramų: 
'Lietuvoje — 1, Baltarusijoje — 
*1118, Latvijoje—.1.75, Estijoje — 
2:10 ’(Sov. - S-goje — T. 77). Pa
siunčia daisku — Lietuvoje — 
-28, ;Latvi j oje —,41,. Estijoj e —: 
41, Baltarusijoje —— 21 (Sov. 
S; g oje —, 31).. Kalbasi .tarpmies 
*tiniu telefonu vidutiniškai per 
įmetus: ^Lietuvoje -— 6.5 karto, 
Baltarusijoje — ‘ 4^6,^Latvijoje— 
r 6.7, jEsti joje — 5Ą x(Sev. »S-go- 
je—- .^40'- «;
iTik 'tarpmiestinių ,pasikalbėjį 

mų skaičiumi Lietuva ^prilygsta 
Baltijos fkaimynainsJKitais atve
jais ji gerokai, atsilieka.

-Telefonų j vedimas e-arba kaip 
ministras sako telefonizavimo -rd 
dikliai Lietuvę j e labai atsilieka 
nuo kaimynų, šiuo metu esą dau 
giau kaip 100.000 ipareiškknų te 
lefonams įrengti. V----

Paskiruose miestuose geriau
siai telefonais aprūpintas yra 
Vilnius./Čia 100 ^gyventojų tenT

iris’butų pažeminančiai atšilėpęs apie rusų^.^vergtą.Oe-^tų^Qijfe.,griebiasi ^paprasčiausio.meįo^ Jis tvirtina ,kad 
tuva ir kitas Pabaltijo valstybes. ’Ui fpWashingtono -diplomatai ‘ta nemalonia padėtinifcdžiaugia

/ ’ 'Tuo tarpu ;.pačių’lietuvių tarpe atsiranda vienas ki- -si, mes'ta nemaloni-padUis “savaime išnyks”, iii'šio me-
_________ ______ ___ _ j -to negirdėjo nei vienas lietuvis, (kad 'Washingtxmo, J'AV 

tiki lietuvių pajėgumu tvarkyti savo visuomeninius bei diplomatas būtų džiaugęsis tokia jpadėtimi,ir jbuvo;įsiti5 
kultūrinius reikalus, ir nuolat pranašauja galą ne tikiliei 
tuvių kovai už laisvę, bet mirtį Lietuvos pasiuntinybėm;
jose dirbantiems žmonėms, turimiems finansams ir šim
tams kitokių nelaimių.

Lietuvių tarpe tokių nedaug. Vienas tupi Drauge, 
kuris nuolat varė ir varo brežnevinę politiką, o kitas įsi
tvirtino -Kanadoje leidžiamoje Nepriklausomoje Lietu
voje. -Jiedu panašūs į tuos Gango upės, kranklius, kurie 
tupi 'ant 'medžių viršūnės ir seka, kada į bestoges ketu
rias -šienas įneš mirusį pilgrimą, pasiekusį šventus 'van
denis, bet nepajėgiantį grįžti atgal. Išalkę Gango krank
liai laukia mirusio akių ir smegenų, bet ko laukia'mūsiš
kiai? Vienam irusai gali-duoti dvarą Lietuvoje .-arba cda- .o mūsų intelektualai plepa niekus iapietplanų 'nebuvimą1 jie ir pagalvOtiJoijo. .

tas intelektualas,-kuris’netiki ginitinio krašto laisve,, ne

.kinęs, kad ji savaime išnyks. iDipIomatas žino ,kad dabar-; 
line padėtis yra • daug- sudėtingesnė-ir, -kad savaime jimie-t 
kad neišnyks. ^Diplomatai ieško kelių tai ’padėčiai paša
linti,'bet jiems-aišku ,jog yra-didelis.'ir ilgų-mėtų daibas. 
Pirma rusų tautoje privalo (išnykti noras -grobti <kitas 
šalis ir stengtis pagrobti visą pasaulį. 'Kdl šitas-noras ne
išnyks ,tai ir diplomato .rūpesčiai neišnyks.

Amerikos diplomatui Idbiau-rūpi ’Lietuvos'.laisvė ir 
lietuvių gedbūvis ,negu jokios -vilties -neturintiems .’inte
lektualams — alkaniems krankliams. Diplomatas -pdkišo 
rusams žmogaus teises, .kad ,ijie (tarp .sayęs ,persiimtų ir 
duotų tas pačias teises/komunistų pavergtoms-tautoms,

ą; a tenkinamos.
Iš E. Liet,

— Teisėjas Hochinger uždė
jo 30,000 dolerių bauda dviem 
-automobiliu jįįardavėjams 
sukčiavimą.

už

ateičiai. -.Jam ir į tgalv<ą neateina mintis, kaip Kalifornų
joje buvo; paskirtas kitas'lietuvis garbės konsulo jparei.
goms, kai tas pareigas ilgus metus ėjęsJietuvis akis už- lau šeichą -valdomos

r & , , turtingiausios valcivhpc
seilę’ir i užsisakinėja Amerikojemerkė. Kpd.atsiras sprendimai ir-kitoms^problemains,

— KoiHUniatų valdomos 
turtingiausias ^valstybės ir

ne- 
alie-

> pačios 
turtingiausios valstybės stoja į

-augintus javus ir riebaus.

L/\TENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys) ,

Paskui jprie radio aparato k’ausydavo lenkty
nių rezultatų, nes laimėtojai nieko nelaukdami atsku
bėdavo atsiimti kas jiems priklausė.Jeigu neatspėjai, 
pinigai pasiliko būkio kišenėje. Nemažiau svarbios ir 
šunų lenktynės. Manchesterio miesto pakraštyje tam 
bi vo specialus stadionas “White City“. Ten ♦kiekvie
ną savaitę po dvi tris dienas lenktyniavo šunys. Tačiau 
populiariausios lažybos, arba bent labiausiai paplitu
sios visoje Britanijoje, tai lažybos dėl futbolo lenkty
nių. Nuo jų retai kas tegalėdavo išsisukti. Didelės la
žybų kompanijos kaip Vernons, Littlewoods, Shermans 
ir kitos, siųsdavo specialius kuponus visiems, kurių 
tik adresus turėdavo. Kad laimėjus, reikėdavo teisin
gai atspėti besi rungiančių komandų rezultatus: išloš]

esančios špūlės pasibaigdavo. Taigi i ji ųntipUdydavo 
taip vadinamas staklių “baterijas" ■amunicija — 
lais. Jos darbo.klasifikacija buvo MBdfterv IFillef*’. b

f
Turiu prisipažinti, kad mano ^žmonai darbas .fab

rike sekėsi žymiai geriau kaip man. Nors^nemokėda-i

'vo. Todėl kjos staklės veik visą laikąri^irbo.JPenktadie** 
nį JOs Mdlgų vokelyje visados būdavo žymiai daugiau 
kaip manajame, kartais net dvigubai tiek. Aišku,.mąn 
būdavo’Idbai nemalonu, kad negaliuuiždirbti nėt ti4k, 
ttiėk-rniano žinomi. xi

ma kalbos, ji stengėsi viską suprasti jei .ne- iš/žodžių, /Netrukus įsitikinau, kad turiu susirasti ir suradau 
tai bent iš mašinų veikimo. Todėl jau už įkeltų fjnėne: .kitą tpelnisgesnį darbą. Juk nepatogu lenktyniauti su 
siu jai leido pakeisti audėjas kuomet 4 as išeidavo „pus
ryčių ar pietų pertraukai. Nepraėjo-metai ir. ji.savaraą 
kiškai valdė 28 automatiška* “Northrop““ audimo stak
les. Kai už kelių metų žmona perėjo dirbti į ’RhodeS 
Mill prie Middleton, ir aš pasorau išmokti audimo 
amato. Paskyrė mane ant tų pačių staklių, Lik -skir 
tingoje pamainoje. Jeigu žmona ditbo niuo <6 dki 14 
valandos, tai aš ateidavau 14 ir*baigdavau 22 .valanda 
vakare. Atėjęs žmonos pakeisti, gėrėdavausi josnndsii 
nų sklandžiu -veikimu. Eidavo staklės be “klapato", 
kad ’rodos 'visai ^nesunku čia .dirbti. Bet man atėjus 
tuojau rprasidėdavo visokios problemas. Kai tik siūlas

praloš ar lygiom sulos.
Mūsų ilgametis gyventojas Vaclovas P. kiekvieną saJ 

va i tę-kruopščia i studijuodavo visas komandas. Jis be] 
veikriisas atmintinai žinojo ir :dažnai atspėdavo kur^ 
komanda laimės. Tokiu būdu irųis dažnai išlošdavo; 
liet iki mūsų išvykimodš Anglijos dar nebuvo pataikei 
ant milijono. O tokia suma visų lažybininkų tikslas, 
viltis ir svajonė.

DIRBAME ABU

Dar prieš atsikeliant gyventi pas MsGealcy žmo- 
na-praėjo kalbėti, kad butu gerai jęigu ir ji gautų 
darbų lame tekstilės fabrike, kuriame as dirbau. Netru
kus ir gavo. Iš pradžių jos darbas buvo nesudėtingas. 
Audimo stakles aprūpinti špūlėmis, kurios automa
tiškai krisdavo į staklių šaudykles kai siūlai nuo ten

'nutrūksta, aiHoiu*Hiškos staklės savaime sustoja.
'tarnaudavome raštuotus audinius gaminančias “Jogu* 
ard“ stakles. Siūluim u trūkus, reikėdavo išimti šaudyk 
'lę ir atidžiai niekti mylis, kad •atradus vietą, kurioje 
vėl .pradėtiaudimą.'tTo nepadarius, susigadindavo įriš
tas’ir audeklas ,kaip “broką“ 'turėjo būti iškirpta? 
Kiekvienas audėjas dirbdamas savarankiškai, uždiėb“ 
davo pagal išaustos gamybos kiėkį ir kokybę. .Už gei 
rą kokybę mokėdavo premijas.

Pradėjus dirbti ant žmonos staklių, maniau, kad 
ir man taip seksis kaip Juzefai. Bet apsirikau. Kol su- 
rasdaVaii nūtrūkrisį šiūlą, besikyapšteųt sustodavo <uxl| 
ra, trečia ir daugiau mašinų. \WA4ėnų su(ai«ęs 4wlei
di, kitos dvi sustoja. Lakstydavau sušilęs nuo vienų

ižinona darbe įr nuolat pralaimėti. Tas ’žlugdo vyro 
rpasitikčjimą savimi.

STOJAMĖS ANT KOJŲ

^Vestuvių metu jaunavedžiai iš giminių bei drau
gų sosilaiikia dovanų daiktais ir pinigais, kurie labai 
naudingi gyvenimo pradžiai. Mes, po karo, taip pat tu
rėjome iš i naujo pradėti, tik mums dypukanis jokia 
parama iš<niekur neatėjo. Vokiečiai repatrijanlai, ku
rie rusams užėjusi iš Lietuvos išvyko Vokietijoj,. už 
Lietuvoje ipal ik tas nuosavybes kaip ramus, ūkius, difb 
tuves, baldus ir pan. buvo atlyginti. Mums,UHirre taip
pat traukėmės nuo komunizmo, jokios paramos nebu
vo. Rcpatrijantais rūpinosi Vakarų Vokietijos vyriau
sybė, lietuviai karo pabėgėliai savo egzilines vyriau
sybės neturėjo ir neturi, tad ir negalėjome nieko tikė
tis. Reikėjo tenkintis tuom,‘<ką išvokdami iš/tėvynės 
spėjome sumesti į kelis lagaminus. Bet karuijpesiltai- 
gus miūsų ’šeimoje neturėjome nei marškinių ipešikei- 

• tunui. Vilkas liko pakelyje. ’’Matioai vaikų gyvybė 
'brangesnė nž žemišką turtą.'Bomborps krentant“ ir rau
donajai bangai artėjant, žmonai labiausiai rūpėjo iš
gelbėti Vilborą ir Elytę, tuomet tik S^ir-liviepĮ metukų 
Amžiaus. Vilborai '194^ mętų^ęilus sniegus'.lu*»o sun
kiai ’išbrendamas, bet jEtyly-Aurejr? Irati nešama an! 

Brankų. Tari Juzefą, pa^niti^ vaikus, nebėga Ifcjo j rūpi a-
staklių prie kitų. Man lėtai te«is*k<tavo audęjcs maz |tis čemodanais ir paliko juos pakelyje. A.s žmonai pa- 
gą sunerti, tuo tarpu žmona užsimerkusi tai padaryda- ’dėti tegalėjau, ne« vokieiiai'iisuš-svėikus’vyrus iš ntū^

't *■ ■• ; 'F-

sų gešAlono.'alskyrė >nuo -šeimų ir nusivežė kariškiems 
darbams. Suradau šeimą tik už keliu mėnesių, ikarui 
baigiantis.

Lietuviškas priežodis siko,.kad ir.ėkniuo begti- 
lėdamas .;a#kerpėja. tPanašiai buvo ir >su (pabėgėliais. 
Kaėui-»p«štbaigUs,-D?P. stovĄ‘klose buvo ir tokių šeimų,* 
kurios bėgirilo metu nieko, arba tik mažai teprarado 
ir pasiimtų daiktų. Tai daugiausia’ūkininkai,?kurie iš 
namų išvažiavo arkliais ir vežimais. Stovykloje gyve- 
narttfš'tokių “turtuolių” kartais buvo galima ką nors 
išsimainyti -arba (išsiderėti už kokį jiems daromą pa
tarnavimą. Vargas, .padaro žmogų išradingu, sakoma. 
Mano žmona. po'kiek laiko, mūsų vaikus ir save ap^ 
rūpino reikalingiausiais drabužiais ir avalyne U^NRA 
kartais dalindavo stovyklos gyventojams mažus*mais 
to paketėlius. Ten.rasdavome ir šokolado plytelę, ka
vos J r cigarečių, kuriuos Juzefą taupė. Paskui .eida- 
<vo;pas vokiečius ir mainydavo šias “brangenybes” i 
kokį labiau reikalingą.drabužį ar daiktą.

Mokėdama mėgsti ir austi, Juzefą moterims iš at
nešiu jai siūUj-bei^viln^,išaušdavo įvairių dalykų: 
rartkiluosčhis tautiniais raštais, priejuostes, net tau
tinius rūbus. Choristams ir tautinių šokių šokėjoms ji 
ausdavotkaktaraišėius bei juostas. Jei kas vilnų metu- 
rįjo,ihftitlavootnešli kokj ^nę. vilnonį megstinį. Tą 
iwrtiydaw) ir suraišiojusi -siūlų ga|USi niegzdavo gra- 
žius >auUeiCus, tinkamus'tautiniams rūbams. Už tai, 
kas kaip gattjo, jai aWh-gindavo kokiu daiktu iš gau
namų paketėlių arba rūkalais. Juzefą pati aickuomet 
nerūk c. tart Cigaretes išmainydavo j naudingesnį fdaik- 
kj sau art® snūkants. ' :

Alcji.s kiikui vykti Anjlijon. žmonos’ir Vaikų 
rnpratigė •buvo.gereanv kaip mano kuomet aš išvjkam

• • ’ ■ (Bus’daugini) • *



Laidotuvių Direktoriai

DENTURE WEARER V

"Nes tu esi Viešpats, mano prieglauda. Aukščiausiai tu padarei 
sau buveine. Tau neatsitiks nieko pikta".

A. Petrikonis Gėlės

EUDEIKIS1947 m. Palaidotas Pfullingeno $2 bilijonus uz padeegėjti pada . lankyti, nes yra daug svarbių reikalų

M A. & €£eVŽcKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPICIALYBI AKIV LIGOS 
W07 *nt 103rd Str«t) 

Valandos patai susnarimA-

AlCd Via UaUfc 

j aptarti. Bus ir vaišės.
Rožė Didžgalvis, rašt.

Oft. TC G. BATUKAS 
AKUftUUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINt CHIRŲRGUA 
44ft> Sb. R4. (Crawford 

ModiM BuMina). Tol LU 5-6445
Priimk Ufiaaius pagal susitarimą. 

Jef neatsiliepia, skambinti 374-8004.

UR. C. K. BOBELIS I 
m ilapumč takų

’ ,r ■ CHIRURGIJA .
* V Tiftf. 695-0533

DR, PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJ AŠ IR CHTRURGAS 

Wastchoctor Cantouairy kUmkot 
Medicinos diroktoruas 

tVit Š. &nh*im Rd., Wodchestor, IL. 
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ir 

ldr ditra’ itšfacfimu 8~3 vai. 
Tel : 56Z-2727 arba 56Z ?728 f

OR; FRANK PLECKASi 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2411 Wi 71 St. t«L 737-5P5 

Tikrint akis Pataiko akinius ir 
“contact lenses’” Į ŪKININKAS J. EIDUKEVIČIUS 

Vat -ttfl stgitarimą. uždaryta trečj Atkelta iš 3 psi. 

DRJaEGNAS SETBrJTIS: niškas mašinas. Jo ūkį nuolatos
INKSTŲ, POSLĖS

PROSTATOS CHIRURGIJA 
r < r 2654 WEST Crd STREET

Vak antra®. 1—4 popiet 
iefvžrti vai. rak 
Ofiso faleb 776-2330 _ 

RazĮėanęiios telvfa 448-5545

t lankydavo vietinės ir užsienio 
įvairios ekskursijos. Nors ir da- 

>rė didelius ūkio pagerinimus, bet 
' savo darbininkų niekuomet ne- 
| sustengdavo išnaudoti. Juos tin- 
įkarnai užlaikydavo, atlygindavo 
j ir darbą sumaniai sureguliuoda- 
<vo Savo darbininkus niekuomet

DR. VYT. TAURAS nevertė virš normos dirbti, kad f 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į. ir didžiausios darbymetės metu 

a^^ri prikfika. ip^. MOTER J .
Ofi« 2652 WEST SythSIRGET Skarte knygas, prenumeravo 

pg JM233 i laikraščius ir- įgytas žinias
OFISO ^VALt ’pirm., anUatL, trečia^ stengės? pritaikinti savo ūkio 

penkt. 2-4 ir B-8 vai.- vak. Sfeštadie- i pagerinimams. Dirbo visuome- 
popTėt £rj£fu laikei nini darbą ir buvo statomas kan 

. pagal susitarimą. didatu f Lietuvos seimus. Koope
-----------------— ^ratvvuese, bendrovėse ir savrval

7‘ĄP. ŠILEIKIS, Q> P. Jdybėse buvo renkamas atsakin.
- H^THOPSDAi-xWrE^TASrl^5 Parei^oms- .. •
Aparatai - Protezai. MįcLban-> Pirmosios okūpaci jėsmetu bu

<< ftc-4.ir£^;kiojamaS.. bolševikus£-dari tas pa^s^^p^’ersminHik^1'\4d-.
iftlft 43rf su.Cbicaflo. VL 6042?1‘ bayosi antiftacineje ręzistenci- Į džios lyderio? M^n^stū:

• .joje. Vokietijoj teko 'įk>b0ti:yį-f-Mariam Jn ^su^iytos^Atuziatf- 5 
TTp<f lentas-buvo vokie- m ui kelti didelės miniom.

t perkRauStymai I " Ii —r ’ ifcf A Yf fif A’ Ilčių uždarytas į kale]uną.JNqrs
PERKRAUSTYMA1 2 

ffavlNG 

Ltidimri ®ilna apo rauda 
-ŽEMJLKAIKA^^ 

- JL šERftNAS 
F .-v, TaF, 5-3063

są šeimą, ne^žentas-biivo vokie-Įmuį k«Ri didelės minios./ , 
įčių uždarytas į kalėjimą...Nors I Megistu savo kaibaje Addis

- A Great Grilled Sandwich BARBARA SEMON

; Mavii^G
£ A^drtuitai IMrkrathtynus

. t: ftaMuKv. 
L.UNrmf Vilimas 
L TtL 276-1482 »rbi 3765996 
V.^-HTiTiFTTiir- r<ii~ ~ ■—

; SOPHIE BARČUS-
MilJO KfMOS VALANDOS

L !49f IdL A. M,
f kasdieit nuo pir-

—3-30nrL popiet. Šeštadieniais
Sandwiches are an Amen can tradition once reserved for 

hmchtim®, but now an important part of orb the-go break* 
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches that fHI 
the bill for anytime eating. They're quick to fix, savory and 
substantial. Hard-cooked eggs; ham and Swiss cheese are the 
base of the filling. Pickle relish, a dab of mayo and a little 
onion add the zip. And you can keep the filling on hand in. 
the fridge for spur of the moment spreading on rye bread 
and grilling.

Why not hard cook a dozen eggs right now, so you cat. 
rtir'up Golden Grills, and stilt have some on hand for snacking 
or devilling.

L

madienin iki penktadienio 3:00 
k _ Al «■» - - —

I ■ if- nnk’ □ -oo

Y»d«l» AŠom D«ukv« 

1WF.: MimlW «*T3 

7L59 So. MAPLCWObr- AVE.
CHjeAco; ict.

KUBOS JAUNIMAS VERČIA
MAS STEIGTI SOVIETUS 

.AFRIKOJE

, NAIROBI, Kenija, Afrika. — 
Kubos prezidentas Fidel Castro 

j antradienį, atskirdo į Etiopiją da 
lyvauti keturių metų, sukakties 
celebracij kaip .marks«stai 
nuvertė Etiopijos. (Abisinijos) 

/inperatorių Haile Salasąie. (
Šatro aerodrome buvo, sutik-.

Golden. Orffly

V

I

6 sandwiches 
1/46

HLftOWl

- 1/2

1/3

hard-cooked eggs*,' 
chopped

cup chopped cooked 
.ham
cup finely chopped 

onion OR 1 1/2 
tablespoon* instant 
minced onion

M3-M2R 
fe- 

<n-S4A9 
(buto)

• L ’ S
, i------------------------------ A--------------------------------- |

♦ - ------ |

Jei Žinote a&menia, kurie ,
Ral&ų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų ddresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi

. .. < A . • i 

cup shredded Swisa 
cheese

taWespoonssueet pickle 
relish

tablespoons mayonnaise 
or salad dressing

teaspoon salt 
slices rye bread 
Better

Thoroughly combine ah ingredients except bread art d hotter. 
Butter 1 side of each bheadsKce. Ptace 6 dice* oh griddle, 
baking sheet or in skillet buttered side down;spread each with 
approx. 1/2 cup fitting. Top withrMhainingbreadsMcer buttered 
side up. Grill on griddle or in skillet until toasted on both rides 
OR bake in preheated 4tO°F. oven about 5 to S minutes or 
until golden brown, Turn * bake an additional 5 to 8 minutes

*Hard-Cooked Eggs
Cover EGGS in pan with ertotrgh WATER to come at leaet t 

Inch above eggs. Cover, bring rapidly just to bethng. Ttrm off 
heat; if necessary remove pan from heated unil to prevent 
farther boffing. Let stand covered i&hot water 15 minutes for 
large eggs — ad^tsT time up eg down by about anprox. 3 
minutes (of each' size larger orsmaHer. Cook eggs imtrie/iately 

.and thoroughly in cold water— sheHaaweaaree to rewow and 
\jt is less likely you will have a dark sarfare on yoHay. To 

remove theft: Caackle it by tappfag gently aft over. RoR egg 
between han da to loosen she>, then pert, storting at large end. 
HWd egg ander'nutmng add water or dip in bowf of water to

Abadoje labai išgarbina Kubos 
kareivius, kuriuos Cairo pasiitn 
tė pagelbėti jam nugalėti prieš 
jį sukilusius žmones Ogadcno 
Dykumoj^ ir Eritrėjos provin
cijoje.

‘"Kubos re v Jiucionierių did
vyrių kraujas, pradėtas Kara 
Mardoje ir kituose kovos lau
kuose, bus gyvas drėkinti Ku
bos ir Etiopijos žmonių vieny-

.gyrė Men gis t u Kubos ka- 
reZvmsį duodamas suprastLkad 
su ta>5 talkininkais teks ilgesnį 
la-ką pagyventi vienybėje.

Kuba turi apie 12,000 savo 
kareivių Efi gijoje, 1^000 An
goloje ir šimtus ^patarėjų” Af
rikoje ir kt. kraštuose.

tas arsonistas prisipažino, kad 
ligi jo pagavimo, jis Minneapo- 
!yje padegęs daugiau kaip 100 
namų.

FBI dlrektorius William Web
ster užtikrino, kad bus panau
dotos visos reikalingos priemo
nės piktadariams nu ♦ to verslo 
atbaidyti.

ARSONESTV MEDŽIOKLĖ

WASHINGTON.— IHinojatts 
senatorius Charles H. Percy res
publikonas) pranašė, gera žr 

kad Senato nuolatinis in- 
vestigacrjtj komitetas kurto pir
mininkas yra pats sen. Percy’, 
atnaujino padegiojimu krimina 
1 > investigacijas fks!u išrauti 

• su šaknimis tą piktynę, nuo ku 
rios pernai 1,000 žmonių žuvo 

gaisruo-

A major 
advancement

CUSHION iri!
DENTURE ZB HE 

one ysr’k .w o' , 
conwcrujoty k I cr-/

SUSIKINkIMU 
PRANEŠIMAI

MARQUEFTE P jrko Lietuvių Na
mu Savininkų draugijos narių susirin
kimas bus rugseĮo 15 d., penktadienį, 
7 vai. vak. parapijos salėje, 6620 So. 
Washtenaw Av. Yra susidariusių daug 
svarbių reikalų. Bus svarbus praneši
mas namu savininkams ir nuominin
kams.

Prašome visus gausiai dalyvauti.
Stasys Patlababuvo stipraus kūno sudėjimo, pndegtuoscg

bet gerokai nuvargo, ir tapo ne- .
. t i Piktadarių sukelti gaisraiatsparus ligoms. 1,^.. „ ^2

1 ik r šiol daugėja kasmet 25 nuo- 
r. Jonas Eidukevičius sunkios šimtais. Apdraudimų industri- 
.vėžio ligos nukankintas, mirė ja kasmet išmoka daugiau kaip

AMERIKOS Lietuvių Piliečių Pašal
pos klubo poatostoginis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 17 dieną, 1 
vai popiet Anelės Kojak salėje, 4500 
S. Talma n Avė. Naraii prašomi atsi- » • • • — - -

kapinėse. Taip baigė savo že-; rytus nuostolius, 
mišką ją kelionę pavyzdingiau- i 
sias Lietuvos ūkininkas, trokšdaį 
mas, kad jo palaikai būtu par
vežti į gimtinės kapus.

V. Vytenietis ■
Mielai febai

Kazimierai radviląvičiūtei-
DUDIENEI-FEDERAVIČIENEI

mirus, sūnui Petrai ir dukrai Kazei su šeimomis, tarp pat 

giminėms reiškiu gilią užuojautą.

Antanas Virkutis

Mirė“ 1973

Pagal tėvus CHAPAS.
Gyv. Marquette Parko apylinkėje.

Mirė 1973 m. rugsėjo 12 ±, S vai vak., sulaukusi senatvės^ Gi
musi Lietuvoje, Kauno mieste.

Amerikoje išgyveno 70 metų.
Pasiliki nuliūdę: 2 dukterys— Nellie Meador, žentas Dr George, 

ir Aldona Uhlir, žentas Edward, 6 anūkai — Terrance Meador, jo 
žmona Rudy, Barbara ReedheaL jos vyras William: Timothy Meador, 
Anella Marie Mealor, Edward Uhlir su žmona Bonnie ir Gail Uhlir, 
proanūkas Julies Reedhead, brolis Anton Chapas su žmona Stella jr 
kili giminės, draugai bei pažįstami.

Velionė buvo našlė mirusio Edward.
Priklausė Association of Lithuanian Workers.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 St.
Šeštadienį, rugsėjo 16 dieną, 9:00 vai. rytte bus lydima iš koply

čios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu 
pamaldų bus laidojama Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Barbaros Semon giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, žentai, anūkai, brolis, giminės.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

1/2 
12

Nuo

1914metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mu
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasiukejimą. Mes nore- 
luiue bun Jum^ OMuaingi 
ir ateityje.

apdrauVoi iki 
-40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 6u6z9

. Tai. 925-7400 
8929 SO, HARLEW AVĖ., 
Bridgeview, Illinois 60455 

^93-9400

MI accounts com
pounded drily — 
Passbook Savings.

2

2 III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
PHONE 254.4470

I Vnv Saving?
Certificate 

(Minimum $5,000) 
J

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIU!

Psalmė 91$. 10.
Dievas yra taip patvarkęs, kad tik pilnai pasišventusieji iy ištikimieji 

tebus apsaugoti nuo suklupimo šitoje piktoje dienoje. Kiekvieną dieną 
mes išmokstame labiau įvertinti dieviškąsias geradarystes, kurios atidarė 
mums mūsų supratimo akis ir leido pamatyti dieviškojo Žodžio ir plano 
kilnumą ir gražumą. Todėl stengkimės visada būti įsišakniję ir stiprūs 
tikėjime ir visuomet pasirodykime ištikimais Viešpačiui ir nesiliaukime 

! būti uolūs geniose darbuose. Nuolankumas ir paklusnumas Viešpačiui ir 
nepailsimas geruose darbuose yra Viešpačiui patinkamas.

rv. KAITO TYRINĖTOJAI
Mr. J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, State hand, N. Y.

Mažeika & Evans 
* ■ ■■ « •

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tek 737-8601

GAIDAS DAIMID
SE?OAŪSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS ATR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

N ARIAU
Ckie&gof
Littuvlu
Laidotuvių 
EXrtrtorif 
Asaociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVT 
MAS DIENĄ 

flt NAKTĮ

TORlMi 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYK.

ANTANAS M. PHILLIPS
'’’OMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

’07 LITUANICA AVENUE. Pkea*: YArtf- 7-4401

BUTKUS - VAS.AITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, flk Phone: OLympic Z-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeOe A&573

GEORGE F. RUDMINAS
3US So. LITUANICA AVE. T*L: YAr4r

(LACKAWICJ)

2t2t WEST 6SIK STREET RJCp^blk 7-1111
2311 WEST 23rd PLACE VLylnU MB71
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloc HUH. VL 174-4411

P.- J. RIDIKAS į
XS54 Se. HALSIED STREET FhMMlTArdi fiffll .

« - CHICAGO «, ILL rrid.iv September' 15.



— Michalina Baronienė, Nau- 
, dabar 

gyvenanti Virginijos valstijoje, 
į lydima dukters Mildos Vaivadie 
’ nes, vakar lankėsi Naujienose 
pasimatyti su ilgamečiais dar
buotojais, 
jais. Milda kadaise dirbo Nau
jienose, eidama į vairias admi
nistracines pareigas. Čia ji su
sipažino su vietinių žinių redak 
torium Antanu Vaivada ir už 
j . ištekėjo. Jis kartu negalėjo 

'atvykti, nes turėjo būti tuo lai
tu pioga jis pratę-j kitur. Baronienė ir Vaidadai

TRUMPA! | jienų E-vės dalininkė.

— A. Butkevičius iš Brighton 
Park < lankė i Naujienose iir ta 
proga Įteikė Lietuvių Jūrų 
Skautų Baltij s tunto $7 aukų. 
Dėkui vadovybe ir visiems to 
tunto jūrų skautams.

— Pranas Jonelis iš McHen
ry, III., buvo atvykęs į Naujie
nų p'kn’k 
sė prenumerata, nelaukdamas 
jos užsibaigi n 10. Mal nu ji bu
vo matyti ir pasikalbėti.

— Jurgis Kaunietis iš Clrica- 
gos pietvakarių dalyvavo Nau
jienų piknike, ta proga pratęsė 
prenumeratų ir Įteikė $7 aukų. 
Juozas Šabrinskas iš Cicero 
apylinkės Įteikė *2. Dėkui.

— Antanas Vaišekauskas iš 
East St. Louis, Ill., Lietuvos ka 
riuomenės kūrėjas - savanoris, 
kartu su Petronėje Fišerienc, 
Antanu Paveikiu buvo atvykę į 
Naujienų pikniką. Dėkui už da
lyvavimų, o p. A. Vaišekauskui 
už įteiktų dvidešimt dolerių au
ka Naujienų paramai.

susipažinti su nau-

bus Čikagoje iki šeštadienio, 
lankydami gausius draugus ir 
gerus pažįstamus.

— Ponia K. Matuck iš East 
Chicago, Ind., vasarą praleidu
si Knox apylinkėje, jjrįžo Į na
mus. Taip pat jau iš ten grįžo 
į Brighton Parkų V. Viskanta.

— š. m. rugsėjo m. 23 d., šeš
tadienį, 7 v. v. šaulių namui «se 
-akademine dalimi, menine pro 
grama, banketu, o rugsėjo m. 
24 d., sekmadienį, 11 vai. ryto? 
Hėvų Jėzuitų koplyčioje pamal-! 
domis ir apeigomis prie Lietu-Į 
vos Laisvės Kovų paminklo l 
bus paminėta Gen. T. Daukan-J 
ta jūrų šaulių kuopos 15-kosį:

ska tlingai dalyvauti, nes bus 
svarstomi varbūs klausimai. į

Klubo Valdyba i 
— 8 savaičių rudens kerami-' 

ko« kurdai prasidės rugsėjo 18. 
Dėl informacijų ir registracijos* 
skambinti 925-4949. Audronė ši 
maitytė, Terra 9 Studijos vedė
ja^ 2951 W. 63 St. (Pr.)

SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖL IUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

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

Pr.

Foto O. Andrews Katinas

— Kinijos pirkliai 30*3 pasi- 
i ryžę užsakyti žymiai daugiau 
! soWrBup0i^ pęgujilę pirko iki 
šio meto.

to

Namai, Žema — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMA1S 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KAZANAUSKAS, Prex’dentas

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

metų sėkmingos veiklos’ sukak 18-A pašto-ilėzutės. 
y t is, kurioje visos lietuvių, pa trio 

tinęs organizacijos ir visuome- 
- nė kviečiama dalyvauti.

— Į Pedagogjjų Lituanistikos 
Institutą įstojo šie nauji studen 

itai: Balzaras Darius, Cbiapetta 
| Linda, Dundzila Vilius, Jūtokai 
tė Raminta, Jonušaitė Alė, Ke
relyje Svajonė, Plioplys Vitas, 
Rėklaitytė Vida;' Valiulytė Ri

me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą i/kitus kraštus; ma, Viktorą Audrius, Vitas Ro-

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

— American Travel Service Bureau I 
J? 9727 S. Western Ave., Chicago, Hl. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio-

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
1__ 1__11___\ 2__ 21___ , 2_o__ ___ '___ ________ ; ~ ___ ,
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame inforJ TnrirA Toi dar
macijas visais kelionių reikalais. jneriasirzaaeiKyie inare.Jei aar

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik teisia rezervuoti vietas ;^as sfotLĮ/Institutą; gali
iš anksto — prieš 45 - 60 dienų. atvykti ši šeštadienį (9. 16) -9

— Nuo spalio 1 dienos iš Min- 
neapolio į Alliaską kiekvieną 
dieną skris keleivinis lėktuvas. 

’ Jis pasieks Anchorage aerodro- 
"Įmą.

Cicero skyriaus valdyba \ 
— Julius Verba anksčiau ii-

gūsy metus gyvenęs Chicagds jonui persikėlus Į pietus, pales- 
Bridgeporte ir paskiau išsikėlęs tiniečiai pradėjci dienomis ir 
gyventi į Hot Springs, Ark., da-: naktimis veržtis Į pietus.
bar yra atvykęs. Chicagon, kur 
jam yra padaryta vidurių ope- 
raci j a Lorettos ligoninėj e. Li
gonis sveiksta daktaro Kisie- aprašinėja, kaip teroristas Po
liaus priežiūroje. Juo labai rū-’ter' Scholl buvo nušautas Ham- 
pmasi sesute Kazimiera Wirbi- į ^LLr^° restoranu.

— Libano krikščionių batali

— Vokiečių policija plačiai

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS — Lietuvos Vyčių-rengiamas 
piknikas Įvyks sek.,į rugsėioe 17 
d;, 12:00 vai; p.p.' Vyč^ salėją 
ir sodelyje?
ras ir būš Į\rėirHiTaiTnėjfmU. Šo. 
kiams gros Af Ramoriio orkest
ras. Įėjimas 'Maloniai
kviečiame K^iktišn-:dfšilai{kW’:

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visus skai’ 
Rytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip- pat pavergtos Lietuvos ?r jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reį 
kalų renesanso. '

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU!

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo ’prie F&- 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams. i

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, j Lėmontb,!,§iū
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė* * " ‘ '
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos bfiti 
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.

— r;<ad/.»n v nRUJOKr
—Lietuvių Krikščionių Demok

ratų Centro valdyba ruoši^jg#- 
gūžihe::nJono GnniaUž'^oU^bbj,

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratesimo, užsakymų, bei galimų fkaitytojų reikalam* 
prašoma pasinaudoti Žemiau esančiomis atkarnomią

d.' 12 v. Bus vai^$,':^UUriaš^viį 
čianiė-viSuš7
šk yri au s' ni a riu s<'Js u U' šeimomis’ 
dalyvauti-' šioj e ^gegužinėje.
riauŠiSi *' važftfotP StevenŠ <Žxpžė- 
su (Rt.' 55)vĮ A^ka^ūsnki igfeė-*' 
monfRd. Lemorit'Rd. į'-vaka-rus 

siki 143 Gt., o - šia/^gųįye/darlva^ 
žiuoti :į ivakarusvapie-’.myliąJ ifci*

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60603

♦ Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede doL

Pavardė ir vardas ----- ----------—— —______________________ ..

Adresas

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

Pavardė ir vardas____

Adresas
I

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

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

Pavardė ir vardas __________ _ 

Adresas __________ ——-

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

Pavardė ir vardas

Adresas

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

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

Pavardė ir vardas __________________________________________ __ ________

/ /reto-----------------------------------------------------.------------------------------

ckas ir Eddie Chipas bei gausūs 
jo draugai ir pažįstami. Visi 
linki Juliui greitąi susveiktL(j.l.

— Montrealio Įituansitinė mo 
kykla pradės mokslo metus rug 

;sejo 16 d. 9/vai. r. Chefriep mo-i 
kyklojė. *' Mbkimūš registruoja ■ 
/mokyklos yedeja M. JoiiyhieiiėJ 
tel. 489-2109 ir* p. J. Xdamome- 
nė. tel. 256-5355,

- reikalįngautarnalitoja,: ga- 
linti -rašytf'inasmėle. Gėrd^.ddr- 
bo^salygoki LmW>nf ’^į^fMa.Tįl'

. — -Cfiiė^ds Lietuviu Spaudos 
?kltiboWaldyi)alsių rrietų rugsėjo. 
•mėhi’;Y5idiną^7/v. vakaro> (penk- 
itadiėnįę kviečia1 Spaudos' klubo 
tiaffiį^šitsiriūkithą' kuris ■ Įvyks: 
vChicagojė/' 6819 SM ' Washtenaw 
ŽAve; (prieš Marąuette.parapijos- 
įalę),įėjimais į patalpą.iš kiemo 
sodelio , pusės. Prašoma narius

Naujienoms reikalingas
linotipininkas;

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

HA 1-6100.

MARDA NOR] 
tWS Wwt IMh SU CMeago, m W62f • Tel Wh Min 

OWMle wtlrinfchmf rtfta fvtlHv 
MAISTAS U BUtOFOt SANMLIU.

Cosmog P&rceli Express Corp.
MARGŲITTf *FT PAKCILS SAKYKI 

M. WA M737 
T.1 M+MM

“LIETUVOS AIDAI
KAZĮ BRAZDZlONYTt,

PROGRAMOS VEDtJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:36 vaL vak 
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.

Visos laidos iš WOPA stoties,* banga 1490 AM.
2646 W. 7ltt Chicogc, Illinois 60629

T»bf. - 778-5374

padėti teisihinko Prano gulo pa 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, ‘•Suquyos*. išleista 
knyga — . ..'r''
i-.- . -.i :j. J.---'. ■ '■ .

Sw legaliikomis- formomis/

NAMAS — SVAJONĖ: 3 butai, 4‘ 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas atominė slėptume, 3 automobi- 
r. 1 ~ ‘ ‘ ~
ąuette Parko centre.
MŪRINIS BUNGALOW. 3 miegami, 

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

lasurance, Income Tax
2951 W. 63rd SL Tel. 436-7878

KAS VERTINGA
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
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.

GRAŽUS SKLZPAS ir garažas Mar
cike t te Parke.

11U garažas, du balkonai, patio. Mar- garažas. Apie $6,000 pajamų. . Nau-

6

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

ją. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd SL, Chicago 

Tel. 767-0600.

ILECTROS ĮRENGIMAI, 1 
PATAISYMAį 

Turiu Chicago* miesto Hldlrr^ 
Dirbu Ir užmiesčiuose frnlt, ta
ri n tvot ai Ir sąžiningą! 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

Tei. 927-3559

HALSTED ST near 34-th St. 
3 story brick bldg. Large store 
and 2-7 room modern dpts. Gas 
steam heat, full basement, 220 
elect., new roof, 2 car. garage. 

*■ • 927-0525

12—15 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tlkhri $9t pusmečiui automobili* 

Liability apdraudimas pensininkam 
Kretptia

4M5 5^ ASHLAND AVI. 
52M775

PERSONAL
Asmenų Ieško

-VIENA’MOTERIS paieško kitos
.formom!* garma- pavienės moters, norinčios pigiau 

lTXj .. ‘ . pragyventi Marquette Parko kolom-
|na- ;NaąjięDQh:adBamiStracijUj ijoje. Galima naudotis viso namo pa-

mil kfcraiamis^ J3-56. tvjll- 
Užsakymus mu Money? x>rde- 

rii^ ęįusti: ‘‘Naujienos”, 1739 S 
HalstedrSik Chicagc JD 60608.

imaedlho world heavyweight box*

the challenger, was far superior to 
the Dempsey who lost the title.

Referee Dave Barry, at the be
ginning of the historic battle, re
minded both contestants of the new 
boxing commission ruling: in a 
knockdown, the count would not 
be started until the aggressor had 
retired to a neutral corner. The 
gong sounded and the battle was

pounding him, trying to break 
down his guard- The seventh saw 
Dempsey change tactics, switching 
from body attacks to the head. A

Six sudden, smashes with both 
gloves and Tanney was down for 
the count.

Bedlam broke out in the stands- 
Tmpetuous Dempsey had formed 
the habit of hovering over his vic
tim in all his previous fights. Be
fore the referee couM persuade him 
to return to a neutral comer, the 
timekeeper had reached the count 
of five ever the prostrate Tanney. 
Jack immediately back-pedalled to 
an off comer and. the count was 
renewed. At the Count of nine— 
fourteen seconds after the knock
down—Tanney had regained his 
feet.

In the remainder of the rounds, 
Tanney recuperated and oat- 
punched Dempsey, scoring enough 
points to retain his title.

This ”3ras Dempse/s last great 
fight Ttmaey retired from the ring 
a year later still the champ. Box
ing history has never repeated the 
Tong count" bat boxing fans still 
whip the controversial bout into 
flames at the mention of the Ma
nassa Mauler and the Marin*. Par
ticularly remembered is Dempsey, 
whose disregard during four pre
doos seconds of the new ruling re
sulted in his failure to regain the 
beavywdght boxing championship *

togumais. Reikalinga tik lengvos prie 
namo pagelbos. Dėl daugiau hifor- 
maciju skambinkite RE 8-8105.

LAIKRODŽIAI if BRANOINYBU /

Pardavimas ir Taisymu >.,«<' j 
U44 WIST 49Hį <TUTI 

T#M4 MimAįU į

P————II . ■■■

Siuntimai į Lietuvą
RENTING IN GENERAL 

N u s m o $

BRIGHTON PARKE išnuomojamas 
4 kambariu butas.

Skambinti 523-7153.

HELP WANTED — MAL5 
Darbininkų Raikla

AUTO BODY and FENDER 
COMBINATION MAN

Exerienced.
Call 776-5888.

1 
MECHANICS & PINCHASER 
Experienced. Full-part time for 
Brunswick machine 32 lane.

Call 237-5500. 
Ask for Lou.

2937 No. Harlem.

MECHANIC
Experienced in related field such as 
piping & tubing, electrical, welding, 
machine assembly, machine mainte
nance. Will train, permanent only 
need apply Excellent benef’.ts.Hours 
8 AM—4:30 PM.

SAUERMAN BROS., INC, 
CONTACT MR. GRANUM 

544-4892

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. ToL YĄ 7-5980

£
M. iIMKUI ? ' 

Notiry Public
INCOME TAX SERVICE A 

4259 S. Mapfewood. T»L 254-74SŠ 
Taip pat daromi vertimai, ginriirt 
iškvietimai, pildomi pilietybės prlF 
^^šyma^^Jritoki^blankai^^^

BEST THINGS IN LIFE I
^|| Frank Zapolls
1208 Vi W.TSfh St

GA 4-U54 miuiANca

run *aaa

Stat* Farm Lift Insurance Company ■

HELP WANTED — FtMALl zž
Darbininkių Ralkla :

COCKTAIL WAITRESS.6PM?to- 
12 PM. 6 nights-week.
WAITRESS for RESTAURANT 
5 PM to 12 PM. 6 nights. Expe- 
rience.Call 237-5500, ask for- Lou 

2957 No. Harlem.

I

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti 

f
Graži, lengvai skaitoma ir j 

įdomi 250 puslapių knyga su-j 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi ar- j 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur į 
gyvenantieji prašomi užsisakyk , 
paštu. f

Knygos kaina — 5 doleriai. J
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.

IMPORTAM! NEWS FOR' * -1

BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM^ Tablets are ■ 
50% stronger than Doan's.
Before you take Doan’s PiHs for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan s. That means M0KNTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pam. soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely m romutes’ There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.

No. 79 I

FIGHT HEAP! DISEASE

SKAITYK PATS IR PARAGiKK
KITUS SKAITYTI
W • 1» * - < M * »
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