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Britai norėjo sovietus 
aprūpinti marihuana

MASKVA.. — Sovietų teisė
jas nuteisė du britus aštuoniom 
metam prievartos darbų lagery
je už bandymą įšmugeliuoti į So
vietų Sąjungą 73 svarų marihua
nos rūkalų; Tai trečias panašus 
nuteisimas kelių pastarųjų sa
vaičių gėgyje. Britų ambasada 
pranešė, kad nuteistieji apeliuo
sią.
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SOVIETŲ LAKŪNAS BELENKA JAU JAV,
LOS ANGELES. — Greičiausiu kariniu Sovietų lėktuvu Mig- .

25 rugsėjo 9 d. pabėgęs Sovietų kariuomenės lakūnas, jau yra! 
Amerikoje. Jis, palydovų lydimas komerciniu lėktuvu atskrido 
į Los Angeles ir tuojau buvo nuvežtas nežinoma kryptimi. Spė
jamą, jis atsiras Washingtone.

Gynybos ir valstybės departa-.:—rrr— ------ 7--------------------
mento atstovai Los Angeles ae-1. 1$ VISO PASAULIO 
rodrome sutiko pabėgusi lakūną |\«58a===ss5s»s^^ 
Beletaką. žurnalistai bei žinių 
agentūrų reporteriai nebuvo pri
leisti pasikalbėti su lakūnu; Be
lenką. žurnalistai tik tiek, galėjo 
pasakyti i “Jis ; vilkėjo tamsų 
kostiumą, žalios spalvos škrybė- 

ję-'if tamsius nuo saulės aki- 
miusTV'-'. K’ .k'ri

■ Belenka — pasaulio dėmesyje
Nežinomas Sovietų kariuome

nės pabėgęs lakūnas 29 metų Itfi. 
V. I. Belenką -sukėlė’ diplomatus___
ant kojų ir šiandien.yrą viso pa- ...

’šaulio dėmėsyjė; Nespėjus Itn. Libane nerado Izraelio kareivių 
• Belenkai nusileisti Japonijos, že- RMETCHE. — Jungtinių Tau

tų' ir Libano pareigūnai patikri
nę dviejų mylią pasienio su Izra
eliu zoną pranešė, kad Izraelio 
kariuomenė nėra okupavusi jo
kios teritorijos Libano pietinia
me galeį joup.kmkprie'Lfbano 
laikraščiai ir Maskvos" Radijo 
skelbė. Maronitų krikščioniu 
miestelio Rmeichė 4,500 gyven
tojai paaiškino, kad per pasku
tinius ,du. mėnesius jie gauna iš 
Izraęįo vandenį ir medicinos pa
galbą ir vaikšto, pėr sieną į Iz
raelio pusę, kur parduoda taba- 
kąj.ir. gauna: darbo.. 1 -. .
Griežta ekonomija Portugalijoj

. LISABONA.;Ministeris pir
mininkas socialistas Mario Soa
res.ketvirtadienį pareiškė, kad 
buv. kairiųjų valdžia, per tuos 
dvejus .metus ■ privedė. Portuga
liją beveik .prie ekonominio -su
griuvimo ir paskelbė visą eilę po
tvarkių, kuriais įvedama griežta 
taupumo politika ir algų bei kai
nų kontrolė.

Aiškiai nurodydamas į komu
nistus, premjeras pareiškė, kad 
bus griebtasi priemonių prieš 
“tam tikros partijos politiką”, 
kuri'kalbama' darbininkų vardu 
siekia vien nesantikos ir ardy- ginant su Amerikos 2,097. 
mo.’ -

šiaurės Korėjos . 
komunistai nerimsta

TOKIO. — šiaurės Korėjos 
viceprezidentas Kim Dong Gųy 
apkaltino JAV prezidentą Fordą, 
kadtjis “išprovokavo” rugpiūčio 
18 dienos incidentą kuriame bu
vo nužudyti du Amerikos kari
ninkai. Kim, 61 savo kalboje nė 
žodžiu nepriminę, kaip ir kas tuo
du karininkus nužudė, kad juos 
kirviais sukapojo šiaurės Korė
jos kareiviai paliaubų zonoje 
susiginčijus dėl medžių šakų ge
nėjimo. '

mėje, kaip- jo buvę viršininkai, 
rusų pasintinybė Toki joje ir net 

. ' Maskva , išvystė diplomatinę ko
vą, reikalaudami nedelsiant per
duoti rusų žiniai' lakūną"ir lėk
tuvą. Net' šešios notos buvo

-» - a < t- V

japonai labai šaltai atmetė ’Vi- 
’ sas 6 rusų notas ir ramiausiai 

>-apklausinėje Itn.- Belenką, per- 
• 'davė ji’amerikiečių žiniai. Gi pa--

-tys tuo tarpu smulkiausiai tyri- 
' ■ -nėja^ atgabento greičiausio pa- 

' šaulyje karinio rusų lėktuvo pa-
• slėptis bei: jo konstrukciją... 

r.. Sovietų. ambasadoriui Tokijo 
..mieste Poliansldui reikalaujant, 

. .', .buvo visgi leista pasikalbėti su 
pabėgusių lakūnu Belenka. nors 
.pats lakūnas to nenorėjo. Po to, 

.... Sovietų ambasadorius apkaltino
Japonijos vyriausybę, kad ji 
klastojanti faktus, sakydama, 

-..jo? Sovietų lakūnas laisvu noru 
atskridęs į Japoniją ir norįs gau- 

. ti. politinį prieglobstį,' kad ji nė- 
Iraugiškai nusistačiusi Sovietų 
Sąjungos atžvilgiu ir kad ji lau
žantikohsuliarinę sutartį, ne
grąžindama paklydusio lakūno 
Belenkos.

Sovietų ambasadorius vien- 
.... kart apkaltino Ameriką, kad ji 

kišasi į svetimus reikalus ir pra
šė Japonijos vyriausybės nepasi- 

. .. duoti svetimųjų įtakai. ■ Japoni- 
.... . ja atmetė visus Sovietu ambasa- 

. doriaus metamus kaltinimus ir 
priminė Maskvai, kad ji neatsi
prašė Japonijos, kadangi Sovie
tų. lakūnas, nusileisdamas nele
galiai Japonijos teritorijoje, ap- 

. gadino Hakod a t e a erodrom o įren-
gimus......
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Solženicinas 
persikėlė į JAV

' CIURICHAS. — Amerikos 
"vastybės departamento rugsėjo 

8 d. pranešimu, rusu kovotojas 
už žmogaus teises, Nobelio pre- 

> mijos laureatas rašytojas Solže- 
. . nicinas slaptai išvažiavo iš švei-

. carijos į JAV. Pasak pranešimo, 
Solženicinas negalėjo toliau gy- 

.. .venti Ciuriche, kadangi j j nuolat 
persekiojo Sovietų Rusijos slap-' 
tosios policijos agentai. Susida
rė pavojus jo gyvybei ir todėl 
jis persūrtAft gyventt j JAV, 
Vsnntmtą.

■ Aštuoniolikos metu Linda Garcia Įstojo i Amerikos aviacijos karo mokyklą ir no
ri būti lakūnė. Mokykloje ji privalo pramokti, kaip paleisti kulką į taikinį. Aviacijos 
instruktorius Frank Cantrell jai pasakoja, kaip ji- privalo laikyti salva ir pirštus, kad 
galėtu gerai pataikyti, šiais metais aviacijos karo mokyklon Įstojo 157 jaunos moterys.-

Lockheed neužsiims 
kyšiais

WASHINGTONAS. — Lock
heed lėktuvų gamybos bendro
ve rugsėjo 9 d. pasižadėjo Ame
rikos vyriausybei ateityje neuž- 
siiminėti kyšiais. Bendrovė tokį 
ŲaŽadą davė "norėdama gauti fe
deralinės valdžios garantiją 160

Kinija nors atsilikusi vejasi iš paskos
LONDONĄS. — Tarptautinio.Strateginių Studijų Instituto 

teigimu, Sovietų Sąjungos branduolinis (ato^įmis-y-.arsenalas turi 
beveik dukart didesnę smogiamąją jėgą kaip Jungtinių Valstybių, 
bet- Ameriką, turi daugiau negu dukart didesnį- kiekį branduolinių 
užtaisų (warheads) negu Maskva turi.
- Abi šalys yra tiek stiprios/ ’ ............= " -
kad vargu drįstu'Viena . antrąją 
pulti, išveda institutas: savo me
traštyje- “Karinis balansas*^ L;
r Europoje Sovietai ir jų Varsų-' 
vos Pakto sąjungininkai žymiai 
pralehka Naib valstybes kaip ka
riuomenės skaičiais, taip tankų, 
patrankų ir lėktuvų kiekiais; 
“Tačiau (Nato) gynyba savo 
kiekybe ir kokybe yra tokia, kad 
norint, ją pralaužti reiktų dide
lės atakos”, rašo .insti^itas, “ir 
pasėkmės puolikui būtų neįsi- ir sekama radare, bet kur ji nu- 
vaizduojamos, tad rizikas, įskai
tant branduolines lenktynes, ska
tina atsargumą”.

Sovietų Sąjunga turinti viso 
2,507 tarpkoiltinentinių ir iš 
submarinų (povandeninių laivų). 
šaudomų balistinių sviedinių. 

-Bei toli nešančių, bombonešių ly-

Rusų raketos šukė 
nukrito Montanoje

- WASHINGTONAS. — Didelė 
sovietų satelito raketos sekcija 
šios, savaitės pradžioje, nukrito 
Montanos valstijos šiaurinėje 
dalyje. Pentagono aiškinimu, 
nukritusioji sekcija yra Sovie
tų ? Kosmos 854' raketos dalis. 
Krintanti raketa buvo matoma

Bet strateginiais bombone
šiais JAV turi, tokių bombonešių 
oro laivyną ĮŠ 387, Sovietų tik 
135.

JAV turi daugiau kaip 8,500 
galinčių savo taikinį pasiekti 
branduoliniii sviedinių užtaisų, 
kurių kiekis iki 1980 metų gali 
siekti daugiau kaip 10,000. So
vietų Sąjunga,_ instituto žinio
mis, turi 3.250 užtaisų, bet per 
ateinantį, ‘dešimtmetį gali pa
siekti 7,500 kiekį.

Kinija lenktynėse į pražūtį ve
jasi. kad it toli dar atsilikusi. 
Instituto duoihenimis,. Kinija 
nuo 1964 metų išsprogdino 18 
branduolinių šovinių, kurių tu-

krito — nerasta. Raketa krisda
ma perskrido per Washingtoną, 
Idaho ir Montaną ir atrodė kaip 
deganti kometa.

Kariškių pranešimais, sovietų 
įvairiu erdvėlaiviu šukės dažnai 
nukrinta Amerikos teritorijoje,

• [bet mažais gabalais. Klausimas, 
j ko iš tokių šukių begalima iš
mokti, kadangi nukrisdamos jos 
gerokai apdega.

Sovietai savo Cosmos sateli
tus aiškina, esant “moksliškų” 
tyrinėjimų įrankiais, bet JAV 
saugumo pareigūnai tvirtina, 
kad tai yra sovietų žvalgybos 
įrankiais, aprūpinti jautriomis 
foto kameromis, infraraudonais 
sensoriais ir kitokiais elektro
niniais prietaisais.

Sovietų žvalgybos satelitai 
normaliai paskraido 12 dienų ir 
“atšaukiami” žemėn.

Silpnas britų svaras
LONDONAS.Britų, svaro 

ri apie 200 iki 300 ir gali spar-j vertė nuolatos po truputį silp-
čiai dauginti. Kinija gali tak
tiniams reikalams, taip ir toli
moms distancijoms panaudoti 
TU-16 medium bombonešius iki 
2,000 mylių radiusu.

mil. doL stųnai. Garantija ben
drovei būtinai reikalinga, norint 
iSsrilaikyti lėktuvų igatnyboje.

nėja. Jo vertė 1972 m. buvo 2.60 
dol., gi 1976 m.’buvo nukritusi 
net iki 1.70 dol. Paskutiniais mė
nesiais svaro vertė buvo pradė
jusi taisytis, bet pradėjus reikš
tis jūrininkų ,visuotino streiko 
norui, svaras vėl pradėjo kristi, 
šiandien uMl mokama apie 1.74 
dol.

Schlesingeris Kinijoj
HONG KONG. — Buvęs JAV 

krašto apsaugos sekretorius Ja
mes R. Schlesinger , privačiu vi
zitu nuvykęs į Kiniją rado' la
bai palankią atmosferą, kadan-

ti^ą'.-pažiūrą. į: detantę ir -ne-'1 
svyruojantį ' nusistatymą prieš 
Sovietų. Sąjungą.

Tas Schlesingerio nusistaty
mas ir patingai jo- nuomonių 
nesuderihamas;-skirtumas vals- 
tybės' sekretorių- Kišingeriu bu
vo prięžaštis, 'kad ■ prezidentas 
Schlesįngėrį atleido į. dimisiją.

Nors privačiu vizitu apsilan
kęs, Sėhlesingeris turėjo pasi
kalbėjimą su Kinijos užs. reika- 
lų. mmisteriu Chiab Kųanhua ir 
jam pagerbti Pekine buvo su
ruoštai' banketas, kuriame daly
vavo daug aukštų pareigūnų 
ypač iš Kinijos Užsienių'reikalų 
ministerijos. ... '

Maskvos radijo komentuoda
mas Schlesingerio vizitą Kini
joje, pabrėžė, kad to vizito tiks
las buvęs “pasipriešinimas tarp
tautinės Įtampos atpalaidavi
mui ir nusiginklavimui”.

HUA KOFENGAS GALI LIKTI 
KOMPROMISINIS VALDOVAS 

Partijos centro komitetas prašo politikus 
elgtis ramiai bent laidotuvių metu

TOKIJO, Japonija. — Kinijos komunistų partijos centro ko
mitete jau prasidėjo kova tarp dviejų priešingų -tendencijų. Libe
ralinei, linkusiai į demokratinius principus srovei vadovauja buvęs 
premjeras Tengas Hsiapingas, o griežtai revoliucinei srovei va
dovauja buvusi Mao Cetungo žmona ir teatrų vaidintoja Chiang 
Ching. Premjeras buvo sukvietęs partijos centro komiteto posėdį, 
kuris jau aptarė bėgamuosius reikalus.

Leidus abiejų tendencijų at
stovams pasidaryti, centro ko
mitetas yra linkęs ieškoti kom
promiso tarp dviejų kitoms aki
mis žiūrinčių į kasdieninius įvy- 

’kius. Svarstytu kausimu komi- 
, ,A”e"kros teta, ze paskelbė, bet atrodo,
ke, kad Mao Ce-tunga, yra mil- M bent bus
zmu pasaulyje. & buvęs Pret k(m iMS GreiHausiai, 
Niksonas, kurs pratauze Amen- ika(J premjeru ir krašto 
ko, -Krnuos santykių ledus, „ afts Kof 
lankės, Kinijoje net du kartu, 'tUs -cras. Jjs
oficialiai kaip Amerikos pre*-13ižadįj<, klausyti

—- ■ - : ro komiteto nutarimų, ir prašė
visus užsilaikyti ramiai, kol bu* 
palaidotas komunistams labai 
brangus žmogus — Mao Cetuk-

dentas ir vėliau privačiai, pareis-. 
kė: “Vyras nepaprastos fizinės 
drąsos ir ideologinio ryžto”.

Niksonas dviejų puslapių raš
te sako, kad kaip lyderiai, ku-1 
neatstovauja dvi-priešingas_  -
losofines, pažiūras, abu 1972 m. - Premjeras Hua Kofengas bir- 
Pekine pripažinome Kinijos - vo įpareigotas paskelbti praneši- 
Amerikos draugystės reikalin- apįe jfao otungo laidotu- 
gnimą, turint omenyje abiejų . ves 
-tautų interesus. Pasak Niksono,
grimą, turint omenyje abiejų

Mao buvo praktiškai’ pragmati
nis komunistas ir didelis revo
liucijos, vadas. "B

Gi antrojo pasaulio karo va
dai pažymi, kad Mao Ce-tungo 
mirtis Terškia vienos eros pabai
gą, bet ne pabaigą politikos, ku
rią jis pateikė Kinijos respubli
kos piliečiams.
_ Maskva nepaskelbė oficialiai 
-jokio komunikato, mirus Mao 
Ce-tūngui, kūrš buvo laikomas 
Sovietų priešu, bet Maskvos ra
dijo pabrėžė: “Pekino dabartinė 
politika jokiu būdu nereiškia Ki
nijos žmonių interesus ir viltį”... 
“Ta niūrų Kinijos istorijos pus
lapį užvers patys Kinijos žmo- 
nes .

res-Ronald Roagan Iikejoii būti 
pvblikony partijos kandidatas proxi- 
donto pareigoms bet konvencijoj a 
jam trūko kelty oalsy. Dabar jis pa- 
rerlka, kad į politiką nesirengia įsi
velti. Rinkiminė kampanija Į am bran
giai kainavusi, atėmusi daug energi
jos. Bet |ls nesirengia trauktis U vi
suomeninio Amerikos gyvenimo. Tuo 
tarpu jis planuoja kartas nuo karto Vėsus 
laartiyt p« StrapsnĮ apk 
^Htlką Jr poIHtkUi. ^

Mao buvęs draugas 
serga Toronte

■ TORONTAS. — Chang Kuo- 
tuo vienas iš dvylikos kiniečių 
kurie kartu su Mao Tse-tungu 
įkūrė Kinijos komunistų parti
ją, sunkiai serga Toronto slau
gymo namuose.

Jis 1938 m., nepasitenkinus 
Mao Ce-tungo Kiniją tvarkan
čiais planais, buvo apkaltintas 
palankumu Chiang Kai-sheko 
vadovaujamiems nacionalistams 
ir išmestas iš komunistų parti
jos. Tuomet jis neturėjo nuola
tinės gyvenamos vietos. Kurį 
laiką gyveno Šanchajuje, Taiva- 
ne, Hong Konge, kur 20 metų 
vertėsi rašymu novelių ir j spau
dą, ir pagaliau 1968 metais at
sirado Kanadoje, dviejų savo 
sūnų, Kanados piliečių, prieglob
styje.

Batute teka 6į#5, teidKašLT:00

---- . Pastarasis patvarkė, kad 
miręs komunistų partijos centro 
komiteto pirmininkas Mao Ce- 
tungas būtų pašarvotas didžiau
sioje Pekino salėje ir iš krašte 
važiuotų delegacijos jo pagerbti.

Balsamuotojai paruoš lavoną 
šiomis dienomis, o jj lankys iki 
rugsėjo 18 dienos. Lavoną galėa 
atsisveikinti tiktai kiniečiai, už
sieniečiams bus uždrausta jkelti 
koją i šermeninę. Kinijos ko
munistai saugo senus kiniečių 
papročius gal todėl, kad jiems 
reikalingas laikas susitarti dėi 
Mao Cetungo paliktos tuščios 
vietos partijos vadovybėje.

Alao Cetungas baandžio mė
nesį pasirinko Hua Kofengą 
premjero ir komunistų partijos 
viceprezidento pareigoms, bet 
Kofengas nedrįso nieko imtis be 
Mao Cetungo konkrečių instruk
cijų. Pagal Mao Cetuijgo in
strukcijas jis kartais priešinda
vosi prezidento žmonos užgai
doms. Paskutiniame centro ko
miteto posėdyje Hua Kofengae 
pasisakė prieš mirusio partijos 
vado žmonos užgaidas sukti vi
są revoliuciją į kairę*’. Jo pasi
sakymas prieš šią tendenciją da
ro jį kompromisiniu kandidatu. 
Be to, jis turi ir Mao Cetunge 
reikalingus įgaliojimus. Jeigu 

,Hua Kofengas rastų bendrą su 
Tengu Hsiaopingu, tai Kinijos 
Mao Cetungo mirtis gali apsi
eiti be kraujo praliejimo. Hul 
Kofengas prašė politikuojančius 
partijos nariui būti ramiem*. 
Jeigu kas bandytų pakenkti lai
dotuvėms, tai jis būtų privers
tas pavartoti jėgą.

Niekur neskelbiamos 82 matų 
amžiaus valdovo mirties priežas
tis. Visi žinojo, kad jo sveika
ta pradėjusi silpnėti. Lankyto
jai pastebėjo, kad jo kaklo rau
menys neklausė. Senatvė galė
jo būti tikra mirtiėK prieflmit- 
mi. ,

t



laisvę

JULIUS JANONIS

dirbo išsijuosę, i 
negu kiti veiksniai. Tai darė

Jašin^ko paruošta monografija 
“Juius Janonis — poetas ir re 
voli jcionierius. atspausdinta 
Naujienų spaustuvėje.

will

mus jai pasitarimams punk-'P'“““^^“aŲ.;K°fel,,j°s 
tus aiškiai matosi, jei ji juos 
priimtų, tai Altą niūrėtų save

Kad ir

JULIUS JANONIS
(Komentarai)

L Tai nebuvo autoriui lengvas-
r^-.Uau. po ilgo laukimo, pa-L“ždavi°?’“; nes Janonio .raStu08.e 

airodė knygos pavidale Jurgio ,»• 1° ve.kloie yra nemaza .pnes- 
: Įtaravimų, neišsakytų minčių, ne- 

1 suprastų jo amžininkų ir tik pa
aiškėjusių ilgesnėje istorijos 
perspęktyvoje. Janonis dar ne
suskubo pilnumoje išvystyti sa-» 

šį \eikalą autorius skyrė Ja- vo kūrybinį ir idėjinį potencia- 
nor.io ”5 metų sukakčiai atžymė
ti, pradžioje perleisdamas per 
Nauji?nų atkarpas, bet mono
grama knygos pavidale teatsku- 
bėjo roeto 8(Lties metų amžių 
minin ' . Ta pačia proga Biržuose 
Janoniui buvo pastatytas didin
gas paminklas.

Rod ;s, nerastumėme dėkinges
nės temos Amerikos Revoliucijos 
200 metų sukakčiai kaip atskeisti i 
‘krauju įrašytus istorijos la-, 
puosna Penktųjų Metų” tragiš-, 
ką poetą Julų Janonį, įrodant, [ 
kad lietuvių tauta tolygiai žengė: 
revoliucijos keliu į savo 
ir nepriklausomybę.

Neturėkime abejonių, 
naujai išleistas veikalas 
skleistų tylos uždangą, dengian
čią poetą ir revoliuconierių Ju
lių Janonį, nes išeivijoje tapo at
stumtas ir užmirštas kaip tragiš
ka būtybė paskendusi bolševiz
mo kruvinose klampynėse.

Reikėjo Jurgiui Jašinskui ne
mažos moralinės drąsos ir nema- 
žesnio kritiško sumanumo, kad 
iškėlus Janonį visai kitoje švie
soje. Jam teko stoti į kovą su!

PYKSTA BENDRUOMENĖS VADAI, 
KAD ALTA JŲ NEKLAUSO

jais tartis. Bet paskaičius JAV

Kode! LB vadai nerodo Suki 
rūpinimo tomis problemomis, 
kurios šiandien vyksta išeivi
joje? Tada kai okupantas yra 
net įsisteigęs specialią “Tėviš
kės” draugiją, kurios tikslas 
vilioti jaunimą, kad vykių įDraugas pastaruoju laiku 

paskelbė nevieną LB-nės reika U3 pirmininko Gailos siūlo-į 
lu laišką. Būtų gera, jei tokių 
laiškų rašėjai parašytų ką nors 
teigiamo, ar iškeltų kokių nau 
jry sugestijų, tokie laiškai būtų sulikviduoti. Sakysim 
naudingi. Bet kai jie našo vien toks siūlymas tartis del dele- 
šališkai, jausmų pagauti, rašo gacijos sudarymo, lankant Bal

tuosius Kūmus, Valstybės De-j 
parlamentą. Neaišku, kam yra

vadai tyli iki šiol kai yra gabe 
narni studentai į Vilnių “pasi
semti” lituanistikos? Arba lie
tuviškų kolonijų įrimu?

O tai kas įvyko Marquette 
Parke, bei Cicero apylinkėse, 

1 tai LB-nės vadai turėtų “pa- 
MCIJL ICI.JLL2 VXJL xlVaiQIkUj XlUlli. X M. B • 1 <• ‘ ■

dalingas tokios delegacijos dekoU J« samdytiems vado- 
sudarymas? Ivams- kam dangstyti ir post,

' miglas įakis tiems, kurie pui- 
Ar Altą yra per silpna als- kiai faktus.

tovauti Amerikos lietuviams po . ’ ; ’ •
ritinėje srityje? Ar gali būti to-| Reikia apgailestauti dėl Drau 
Kių, kurde manytų, kad Altą 8° redaktorių laikysenos, ku- 

dyti savo organizaciją, nes jie negalinti atstovauti lietuviams i-i® ignoruoja Altos., veiklą, 
dirbo išsijuosę, net daugiau I po į į y j n ėję sritvje'^ Juk ji i I 11 s teisingai kaz kas kalbėjo Ačiū

> 
tai bent žinome kas vyksta lie-

iškraipytus faktus, tai jų laiš
kai tik skaitytojus kursto.

Vieną kitą tokį laišką pa
skaičius, aiškiaimatai, kad jų 

Į rašėjai yra daugiausiai nėpa- 
; lankiai nusiteikę prieš Alfos 
; instituciją, štai, pvz., vienas jų 
rašo, kad ne LB vadai ėmė ar-

lą. tuo labiau, kad jam teko bręs
ti asmeninių nesėkmių apysto- 
vose ir tragiškai kintančioje epo
choje, bet tas nesutrukdė Jano
niui tapti herojine asmenybe.

Apsisprendęs kritiškai pasi
sakyti dėl Jurgio Jašinsko iškel
tų minčių, negalėjau pasiten
kinti vien jo monografija. Te- 

jko nuodugniai peržiūrėti paties 
Janonio raštų dvitomį, visus ma

ino surinktus rašinius apie poe- 
1 tą, dar kartą peržiūrėti St. Kai- 
’ rio, K. Bielinio ir kitų raštus, lie- 
ičiančius Rusijos ir drauge Lie- 

®^'tuvos revoliucinį laikotarpį. Be
studijuojant tema išsiplėtė, nes 
iškilo daug komplikuotesnė Ja
nonio asmenybė, negu pradžioje 
buvo manyta. Pasirodė, kad bu- 
vaus pastatytas prieš vieną iš 
sunkiausių temų, bet negalėjau 
atsisakyti, nes vargu kas kitas 
išdrįstų pasisakyti tuo kausimu.

Išeivijoje labai retais atvejais 
rašoma apie Janonį. Jam nepri
kergiamas “tautos išdaviko” 
vardas, kaip sakysim Liudui Gi
rai ar Salomėjai Neriai, bet skai
tomas naiviu idealistu, pateku
siu per savo naivumą į boševiki- 
nes pinkles. Gal geriausiai tokį

kad 
pra-

0VVV4 1 AM v <1 O U . ; 
boševikinės plunks-',

nos meistrais, kurie Janonį pa^ 
kinkė Maskvos ideologinių šie- .naujos išeivijos požiūrį nusako 
kių tarnybon, kad pačių lietuvių 
rankomis pakirtus savo tautos 
dvasinę gyvybę ir jos laisvės . ...
vilti, kitos pusės, autoriui teko j Lietuvos literatūriniuose šalti- 
atsigręžti prieš savus rašto ži-į niuose Julius Janonis skęsta 
novos, žeminančius ir niekinan-; smilkalu dūmuose, apsuptas poe- 
čius Janonį, kaip poetą ir revo-‘ to'ir revoliucionieriaus aureolė- 
nucionierių. 'mis...-Idealizuojama gal ne tiek

Pranas Naujokaitis, savo nese
nai Įžeistoje “Lietuvių Litera
tūros Istorijoje”: “Okupuotos

dešimtmečius šią pareigą yra 'Dievui, kad turime Naujienas, 
tie, kurie yra Alfos pataikūnai, puikiai atlikusi. Kodėl ji to ne- la* žinome kas vyksta lie- 
Jis pyksta, kodėl Altą neklauso galinti atlikti tada, kai Ame- tuviškanae gyvenime...’ >Ką- 
LB vadų. Anot jo samprotavi- rikOje atsirado LB-nc, kurios'daa8i Draugas nespausdina AI 
mų ir A. Butkus savo rašiniu no uždaviniai yra visai kiti? i l°s informacinių žinių, gal dėl _

Jei LB reiškia tokias preten! to ir Draugo laiškų rašėjai skel 
zijas, kuri būdama JAV viena'bia netiki-uš faktus, mat jie nes 
iš nelabai gausių savo nariais įkaitydami Naujienų nežino, ko 
organizacijų, tai tokias preten kie skandalai vyko pastaruoju 
zijas galėtų pareikalauti ir ki- Iaiku lietuviškoje Chicagds vi
los JAV esančios organizacijos, suomenėje, sakysim, kad ir 
kurios yra gausesnės už LB^deI Amerikos laisvės^sukakties 
savo narių skaičiumi, kaip 
kysim, susivienijimai bei fe- 
daiacijos.

rėjo tik pateisinti Altos nepa
kankamą veiklą, štai tokia iš
kreipta tiesa, šis rašėjas “in
formuoja” Draugo skaitytojus.

Arba ir vėl: inž. V. Kutkus, 
Dainavoje, frontininkų stovyk 
loję, lyg ir norėdamas būti ob
jektyvus; daro vienielns ir ki
tiems pastabas. Bet vis tik, jo 
manymu, Altą reiškia simpati
jas RLB ir ji kalta del jos at
siradimo. Kodėl Altą, o ne da
bartiniai LB vadai yra kalti, 
kurie yra pasišovę viską už 
gožti?

Ar toks V. Kutkaus pareiški 
mas tikrai yra objektyvus? Ko 
dėl jis nutyli tikras priežastis 
:dėl LB kilusių nesklandumų? 
.Atrodo, kad jam nepatinka 
kam Altą turi sau pritarėjų, 
bei jos gynėjų; Juk tikrai, bū
tų liūdna, jei Altą, veikdama 
laisvinimo . veiklą* jų neturėtų. 
Pagaliau nerimtai skamba jo 
ir- toks-tvirtinimas, kad nė vie 
ho lietuvio negalima išmesti iš 
LB; kaip ir niekas negali iš jos 
išstoti-.

Rašė laišką ir tūlas J. Nava
kas, kuriam labai nepatinka 
LB fedaracinė sąranga. Mat, 
jo išmonę,, kad federacinėje są 
rangoje asmenys dirbs ne LB 
darbą, p .tik atstovaus kam 

'nors. Tat' jo galvosena išeitų, 
kad Altą jokios veiklos nevei
kia, o tik atstovauja kam nors, 
kadangi ji sudaryta fedaraci- 
niu principu. , 

į Iš trumpų ištraukėlių Drau
ge -spausdintų laiškų nesunku 

.matyti, kiek mažai- tokie laiš
kai bei gerai neišmastyti- pra
nešimai teikia naudos.- Kadan- 
_gi-ju rašėjai nenagrinėja iš es
mės priežasčių, kurios sukėlė 
LB-je nesklandumus, o tik kal- 
■titia ir tai daugiausiai Alfos 
instituciją. Mat anot jų, jei ne 
Altą, tai LB JAV kalnus darbų 
nuveiktų.

Šia proga norėčiau bent vie
nu kitu, žodžiu pasisakyti ir 
del Altai daromų nepamatuo
ju kaltinimų. Ji kaltinama, kad 
neklauso LB vadų, atsisako su

organizacijų, tai tokias pre tenJanonio poezija, kiek jo politinė- 
revoliucinė veikla. O iš tikrųjų 
J. Janonio gyvenimas ir poezi
ja buvo ištisa žmogaus gyveni
mo drama, kupina idealizmo, bet 
paženklinta skaudžiu tragizmu, Įkyme autoriui pasiūlė: “Dabar 
didelėmis klaidomis” (Tom. II, (komunistai, be abejo, jį savihasi 

ir sunku būtų is jų “atimti”, bet 
šiaip jie labai perdeda ir šį. jau
na vaikiną be reikalo vadina di
deliu revoliuciniu kovotoju”, 
(psl. 48).,

Tad ar verta “atimti” lietuvių 
išeivijai, ir bendrai lietuvių tau
tai, šį “jauną vaikiną”, anot Nau
jokaičio, paženklintą “didelėmis 
Iflaidomis”* ir pagal Jašinskąį 
“kaip apgaulės nėpažįstantį nai
vų' vaiką”-?' :

Klausimas yra? opus ir kom
plikuotas, nes, peržvelgus tary
binių ideologų pasisakymus, mes 
susidursime su jų gerai pritai
kytais argumentafeį; plačiai pa
remtais paties poeto eilėmis,' jo 
rašyta proza iri strSipshiais.

Oficialiame Lietuvos-’ TSR 
Mokslų Akademijos leidinyje. 
“Lietuvių literatūros istorijos” 
It tome, skirtam bJanoniui' raši
nyje pasakyta: “Janonis jpirma- 

1 sis'lietuvių- poetas; savų- kūrybą 
'grindęs marksistine pasaulėžiū
ra, sąmoningai'• jĮ, ’skyręs pro
letariato kovos reikalui.;;' Jano
nis apdainavęs 19054907- metų 
revoliuciją, kartu buvęs* pirma- 

I sis socialistinės revoliucijos šau- 
į klys lietuvių poėzijoje.l. Janonis 
;sdvo lyrikoje mėhiškai atsklei
dė revoliuciohieriaūs- vidaus pa
saulį;.. Janoriio lyrika užima sa- 
-vitą vietą ir viso pasaulio-pro
letariato revoliucinės literatūros 
I lobyne”, (psl. 543h "' '

Nors AkademijOs-Ieidinyje, iš
leistame Vilniuje 1958 m., taigi- 
dar “atodrėkio” metais, dar pri
silaikyta pakenčiamo mokslinio 
objektyvumo ir santūrumo, į 

galą neišvengta Janonį, pristaty
ti “kaip karštą bolševikinių idė
jų propaguotoją”. .Deja, Jano
nis-niekur savo revoliucinėje po
ezijoje ar straipsniuose nepa
vartojo “bolševiko” ar Lenino 
vardo.

Janonio vardas nėra rišamas 
vien su 1905 ir 1917 metų-revo
liucijomis. bet jo visas poetinis 
ir idėjinis palikimas-yra pajung
tas Maskvos imperializmo tiks
lams. Jašinskas paduoda sekan
tį prof. K. Korsako pasisakymą: 
“Idėjos, už kurias kovojo ir ati
davė visas savo jėgas poetas-bol- 
Aevikas Julius Janonis, sutrium- 
;favo. šiandien lietuvių tauta gy
vena jau laisvą ir laimingą gy
venimą, drauge su visomis bro
liškomis Tarybų Sąjungos tau
tomis, stato komunistinę visuo
menę. Juliaus Janonio poezija 
-Kpginluoja Tarybų Lietuvos dar
bo žmones kovai prieš visą, kas 
sena, atgyvenę, kas trtflcdo mums

510).
Labai panašiai Jašinskas nu

sako Janonio tragišką likimą: 
“Janonis tikėjo neišvengemai ar
tėjančia socialine revoliucija, 
kurios jam pačiam neteko išvys
ti, joje dalyvauti; o, visų-’svar
biausia, jam neteko matyti ir 
pačiam pergyventi tą, ką Rusijai 
ir jos pavergtiems kraštams at
nešė toji revoliucija... Jis išėjo 
lydimas žavios vizijos.., išėjo 
kaip apgaulės nepažįstantis nai
vus vaikas, tikėdamas,-jog, štai, 
už netolimos ateities • pertvaros
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Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLOR TV SETS
WHILE YOU EARN 672% to 7%

UN OUR SPECIAL ACCOUNT
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stovi laimingoji gadynė” (psl. 
237).

Panašiai, apie Janonį rašoma 
Lietuvių Enciklopedijoje, o Bro
nys Raila asmeniniame pasisa- Jie. nežino, kad ’kongrėsma- 

nas Edward Derwinski telefo- 
nu kreipėsi į Alfos pirnnninką 

’ ’ .Tč Bobęlįriaptardamą$j pre-Be to, ar Alta yra suskilusi dr. K*. Bobeliy^aptardania|| pre- 
ir pasimetusi, kas yra jvykgj zendępto žmonos dalyv^lini^ 
LB-jė. Ji' nesikėsiną j, LB. šokitį šventėje kad
bo sritį. Reikia pasakyti; prie- jr. K."'Bobeliš tą reikalą'nuš- 
.šingai, kad daug kas nerimau- yiętė teigiamai ir prašė kong- 
j a ir klausia, kodėl LB JA V j resiftaųą ^tarpininkauti, kad 
perdaug kalba ir rašo apie po-! lietuviai sulauktų prezidento 
litinę veiklą, tiek mažai apie žmonos. Tikrai nežinojimas 

‘ lietuvybės išlaikymą-?' Juk tai| faktų yra versmeijyisok^jtyo- 
didelės reikšmės darbo-^ sritis.pgybą^ir nedorfybi<£ :jį- 
Ši sritis, kad- irne tiesiogiai-, tu L l

PrincasBernhard 
šalinasi nuo visko 
HAGA. —r Olandijos karalie-

ri artimą, ryšį ir su politine 
veikla.

Pagaliau, jei LB vadai nori 
šalia lietuvybės išlaikymo veik 
ti ir politinį darbą, mano nuo
mone, galėtų siųsti savo atsto
vus į Alto instituciją, taip kaip 
daro kitos JAV gyvuojančios 
organizacijos. Tokiu būdu ji 
būtų įsijungusi ir į politinę 
veiklą. Tada būtų išvengta šių 
abiejų trinties. Iki šiam laikui kinių gyvulių fondo ir nuo Bil- 
viš dar neaišku, kodėl JA VLB derberg sąjungos: pirmininkavi- 
vadai žūt būt veržiasi ir į poli
tinę, veiklą. ’• -i ■ -

J;

nės.- Jnlianos vyras princas Bern- 
bard-yra atsisakęs nuo Olandijos 
.kariuomenės- inspektoriaus pa
reigų-ir nuo visų kitų valdiškų 
ir privačių tarnybų. Manoma, 
kad jis taipgi, atsisakys iš lau-

mo. j
. _ . - .V1 - , Princas yra įveltas į Lockheed
,/Taip. pat, neaišku kodėl LB skandalą^ nors parlamen- 

to speciali komisija nerado įro
dymų, kad jis būtų priėmęs 1.1 
-mil; dol. kyšį bet visdėlto pada
rė išvadą; jog princas. pasielgė 
neišmintingai ir neapgalvotai.

17” Diagonal COLOR

with $1,500
You can have this 17** RCA XL-100 
COLOR TV. . .and your money grows to 
$1,837 tn 72 months.

And your money grows to $2,283.06 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,558.48 in 
2’A years.

Or With $10,000
And your money grows to $10,691.09 in 
1% years.

And your money grows to 
$21,024.81 in V year.

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control-

w#h $1,500

būtinai nori dalvtis Vasario
• v16-sios šventes proga renkamo 

mis laisvinimo reikalams auko 
mis? Juk toks kėslas vra vie
na iš tų priežasčių, kuri suke
lia visuomenėje nesutikimą, o 
tai veda prie LB skaldymo. Ar 
LB aukoms rinkti neturi metų 
bėgyje kitų progų?

. ♦ Senieji danų, verpimo ra
teliai" turėjo'įtaisytas muzikos 
dėželes verpėjų malonumui.

You can have this 19" RCA XL-100 
COLOR TV. . .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months. _

Or With $2,000
And your money grows to $2,112.23 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,408.95 in 
2% years.

Or With $1 0,000
And your money grows to $10.551.99^ 
in 11A years.

Or With $20,000
And yovr money grows to 
$20,890.22 in 1 year.

Enjoy Your TV NOW PLUS

•Fund* mu« r^n in kmtU Mwnr r ,<yn d-txart. w» deduct the cost of tb- iwm. but th* interest you nfn pįe
far » plus 9iv*s VOV en eddeionX ge» of SH* to on your Ml deposit. Federal r-fluiationa reqwre substantirt interest penalty for -a^y
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(Žengti priekin, demaskudjaįpik- 
įcfausius iaddies priešus —bur

žuazinius nacionalistus, "moko 
mus akyliai saugoti socialinius

(laimėjimus^
j draugystę”, (psl. 161).
' (Bus daugiau)

I’S P A R D A V IMA S UŽ ¥2 KAINOS iš Europos imp; (Vak4 Vokieti
jos) vasarinių batų vyrams, moterims ir Yaikams. DaugL-modelin, gaila, ne 

, be visi dydžiai kiekviename modelyje, ypatingai vyrams.
Be to, pas mus galite gauti ir vokiškų plokštelių, tarp jų .Vokietijos te

levizijoje labai populiarios šlagerių dainuotojos lietuvaitės Lena Valaitis. 
Taip pat mes tume vokiškų 8-tracks ir casssettes, laikraščių ir žurnalų. 
Siunčiame ir paštu. ' .

NORDEN IMPORTS 
3059 N. Lincoln Ave., Cricago, UI. 60657 

Tel. (312) 243-2646

jr» m

£

CRANE SAVINGS and Loan Association

310%
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rr-eikerę, bet j ii moka ja prižiūrėti 
ir paleisti. Ilgiausias valandas jis 
praleidžia kartu su meikeriotojais.

Moksm* 1 mėty? 
Cartifikatams. y 

Mažiausia $l,000į 
ar daugiau. J

Taupnumos padėtos | reguliarias taupymo- M*k*ft*i iki 
10-tos dienos duoda pelno difidepdĮ -už vis< mėnesi. 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MCN^SlAl

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — »:00 vak.
Antrad. ff prnktadleni 9:00 ry*o — 5:00 vakaro. Sęšta-A 

9'»W ryx« — IŽhO dienos. 'Trc^rSdhSAaS#' 1®- 
daryta.

Fluridef^ $♦. Petersburg mieste
stiprinti stalininę gyvenantis Beby Trapp nori būti moi- 
/ ' keriefsfrt; Jim dhr sunitu simldyti

Ji ■■■■’-

Dili
Illi
imi

B. R. PIETKIEWICZ, PFes. ų J

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083$
NEMOKAMAI VIETA ^AUTOMOBILIAMS i į

Mokime 4 mėty 
CertTHkifami.

t Mažinusia $5,000 
»r dAUaiau.



Ramiu draugiškumu apgailestaujant gražiai palaidota 
Elena Stanevičienė — ilgametė "Naujienų" skaitytoja

WINNIPEG, Manitoba, Kana- pumu gyvenant su vyru Leonu 
da. — Skaudžiai liūdna žinia su-1 Staniu-Stanevičium įsigijo gra- 
jaudino Winnipego ir apylinkės 
lietuvių širdis, kai šių 1976 m. 
rugpiūčio 19 dieną vos nuvežus 
į Miserecordia ligoninę staiga 
nuo širdies priepuolio mirė nau
joji ateivė Elena Stanius (Stane
vičienė), sulaukusi 67 metus am
žiaus, palikdama didžiausiame 
nuliudime savo antrąjį vyrą Le
oną Stanių (Stanevičių), pirmo
jo vyro sūnų Al Lingę, ir mar
čią Elsie (Elzbietą) Lingienę, 
anūkes Julie ir Brenda, visus 
Winnipege ir viena seserį Janę 
Lietuvoje.

Kiek iš nuliūdime likusio vy
ro Leono ir artimų giminių te
ko sužinoti, velionė Elena Sta
nevičienė buvo gimusi Lietuvoje, 
Panevėžio apskrityje, pagal tė
vus Augustinavičiutė. Dar. jau
na būdama, lankydama mokyk
lą, buvo gabi mokinė, su gerais 
pažymėjimais jį baigė Panevė
žio gimnaziją, domęjesi lietu
vių spauda, skaitė įvairias kny
gas ir laikraščius, dirbo Kauno 
miesto ligonių kasos įstaigoje.

Per antrąjį pasaulinį karą pa
bėgo į Vokietiją ir 1948 metais 
atvyko į Kanadą, čia, Winnipe- 
ge per 26 metus rūpestingu tau- ’vai. vakaro Į Cropo Funeral Cha-

žius namus, gražų automobilį 
pasivažinėjimui ir jau galėjo, 
lengvai, su patogumais gyventi, i 
bet štai — netikėta — neišven- ' 
giama mirtis atskyrė ją nuo vis- j 
ko ir nuo, visų — visus gyveni- į 
me buvusius brangiausius nuliū
dime palikdama — tnirė.

Palaidojimas -
Sakoma: Koks gyvenimas — ; 

toks ir mirimas. Taigi, toks ir i 
palaidojimas. .. t
y Kadangi velionė Elena Stane-' 
vičienė ir jos visa šeima su vi
sais Winnipego ir apylinkės lie
tuviais — naujaisiais ateiviais j 
ir senaisiais emigrantais gražiai ' 
sugyveno, tai ir į jos palaidoji-! 
mą susirinko visi, kuriems tik j 
aplinkybės leido. Taigi ir pasi- ' 
ryžau nuosekliai apibūdinti jos 
palaidojimą, kad gerbiami “Nau
jienų” skaitytojai matytų, kaip 
čia Winnipege buvusi lietuviams 
draugiška ilgametė “Naujienų” 
skaitytoja Elena Stanevičienė 

liko palaidota.
Koplyčioje

Pirmadieni, rugpiūčio 23 d. 8

Chicagos pensininkai iškylaujatiečiai: Bronislavas Vaičaitis,
l ovilas I iaukevičius, Mečys Ba
rauskas, Kazimieras Malaškevi-I 
čijs, Vincas Januška ir iš Ame- I Prieš kurį laiką valdyba buvo da, čia fontanėlis, ten berniukas 
rikos į laidotuves atvykęs A po- 1 surengusi pensininkams išk,

pas K. Balčiūną Lemonte. Rug- ka stebėtis sumanumu ir pamė- 
sėjo 9 d. surengė pas agr. Dr. gimti, kas gražu ir puošnu. Fron 
J. Briedį.. Ryte Hjo, apsiniaukę, tas išklotas skaldytais akmeni- 
daug kas pabūgo vykti. Vienok 
radijo stotis ramino, kad nuo 
vidudienio pagerės. Oras nuosta- 1 
biai buvo gražus, saulėtas. Iš Į

All Saints” ‘ paunksmės stalus susinešėm į

linaras Varnelis, tai Gražinos 
Zavadskaitės Vamelienės vyro 
tėvas uošvis, esantis velionės 
Elenos Stanevičienės šeimos gi
minaitis.

Prie kapo
Iš bažnyčios j “.

(Visų šventų) kapines, apie 15 
mylių nuo Winnipego velionės 
kūną palydėjo apie 50 automo
bilių — pilni palydovų — lie
tuvių ir kitataučių. Diena buvo 
graži, saulėta ir gana šilta. Tai 
kunigas Bertašius gana ilgai 
numirėlių laidojimo maldas skai
tė. Baigęs maldas skaityti dar 
sukalbėjo keletą Sveikų Marijų 
ir Amžiną Atilsį, keliolikai pa
lydovų iš susirinkusiųjų pusbal
siai pritariant.

isa skoningai išdėstyta. Ten

mis.

RUDENS
■ ’.x’ ’ • ■ - •

NAUJIE
PIKNIKĄ

Rugsėjo 12 d.POLONIA GROVE
4604 ARCHER AVE. (prie 46-tos gatves)

pel susirinko daug lietuvių ir ėjo prie nuliūdyme likusios šei- 
lietuviams giminingų, bei paT mos, visiems rankas paspausda- 
žįstamų kitataučių, jos buvusį J mas atsisveikino ir raminančiais 
draugišką, malonų veidą pasku- nuliūdusius guosdamas išėjo.
tinį kartą pamatyti, amžinai su , 
ja atsisveikinti. -. • . , plyčios išeidami, pro velionės

Apie velionės gražų Įkarstą karstą praeidami priklaupė, kai 
apstatytos šešios žvakės žibėjo. į kurie net keliais žodžiais pasi- 
Už karsto,’ pagal galinę sieną, meldė ir pro nuliūdime likusią 
aukštai iškeltos raudonų, rožių, .šeimą praeidami, rankomis su 

'gėlės skaistų vaizdą.darė: kaip
Lietuvos kaimo darželyje. Velio
nės veidas gražiai nugrimuotas, 
atrodė gyVa grabe paguldyta, 
tik akys - amžinai užmerktos.

► Rankos ant krūtinės pirštais su- 
L nertos, liudijo jos; su šiuo pa- 
I šauliu atsiskyrimą. Kunigas

Justinas'Bertašius prie karsto 
atsiklaupęs. > rankas ištiestais 
pirštais suglaudęs, akis aukštyn 
nakėles’ lyg. i dangų žiūrėdamas-; 
karštai meldėsi, keliolika kartų 
Amžina 'Atilsi ir Sveika Marija 
sukalbėdamais; Susirinkusieji 
palydovai, daugiausiai moterys, 
kartu su kunigu pusbalsiai mel
dėsi. Pagaliau ’ kunigas Bertą
sias atsistojo ir pijęs susirin
kusius palydovus veidų atsisukęs 
iš knygos skaitė lietuviškas.mal
das ir protarpiais į knygą ndžiū- 

, rėdamas. lyg pamokslą sakyda
mas, meldėsi apie valandą laiko.

Arti prie karsto pirmuose, sųo- 
t luose sėdėjo nuliūdę likusieji:

velionės vyras Leonas, sūnus, 
marti, anūkės, artimi gijninės 
ir gerieji draugai, kurie • gailes
čio suspaustomis širdimis, gal
vas, nulenkę per veidus riedan
čias ašaras šluostėsi. Kunigas 
Bertašius užbaigęs melstis, pri-

Susirinkusieji paydovai iš ko-

nuliūdusia šeima pasispaudę, nū-

BŽnycioje -r

Antradienį rugpiūčio 24 d;10 
vai. ryto, išf koplyčios .velionės 
kūnas buvo atvežtas į Winnipe
go lietuvių švento Kazimiero pa
rapijos Rymo katalikų bažnyčią, 
kuri, buvo prisirinkusi pilna pa
lydovu.-—lietuvių ir keletas ki
tataučiu. Kunigas Bertašius at
laikė labai .ilgas’ mišias.
• 'šalia altoriaus kampe prie 
aukšto stalelio (specialiai dėl šv. 
Rašto skaitymo mišių metu) iš 
švento Rašto skaitė Gražina Za- 
vadskaitė - Varnelienė. Po jos, 
antroji skaitė’Vera. Zavadskienė 
(Gražinos Vamelienės motina). 
Taip jau, mišių laike, vargonais 
grojo ir graudžiai gailestingas 
giesmes, liūdnai jaudinančiais žo 
džiais. gražiai skambančių balsu 
giedojo vargonininkė ” panelė 
Danguolė Jąnuškaitė, Vinco ir 
Elenos Januškų duktė.

Grabnešiai
Velionei Elenai Stanevičienei 

paskutini patarnavimą atlikda
mi, jos karstą nešė, jai gyvai 
esant, ją gerbusieji garbingi tau-

Religinėms ceremonijoms už- j.j nuotaika. 
sibaigus, kunigas Bertašius lie
tuvių ir anglų kalbomis užprašė 
visus palydovus važiuoti į lietu
vių bažnytinę svetainę pietų. Į 
Prie kapo liko sudėta daug gra- I 
žiu gėlių.

Svetainėje
Išilgai per visą svetainę dvi 

eilės stalų buvo apdėti įvairiais 
gardžiais valgiais. Prie kiekvie
no palydovo vietos buvo padėta 
po trečdalį stiklinės pripilta 
“whisky” ir, praskiedimui, bei 
troškulio nuraminimui dideli bu
teliai minkštų gėrimų.

Lietuviškos tradicijos papro
čiu, laibuose stikliniuose vazo
nėliuose buvo įdėtos ilgos žalios 
rūtos ir raudonų gėlių žiedais 
pagražintos ir ant stalų daug 
tokių vazonėlių su rūtomis bu
vo padėta. Tas rūtas buvo at
nešusi Ona Jančiukienė — Alfon
so žmona. Palydovai į rūtas žiū
rėdami, galėjo jausties kaip sa
vo gimtoje tėvynėje — Lietuvo
je žalių rūtų darželyje sėdėdami. 
I Visiems palydovams' prie sta
lų susėdus, bažnyčios altoriaus 
varpelis suskambėjo. Sėdintieji 
palydovai visi atsistojo. Kunigas 
Bertašius persižegnojo ir trum
pa maldele valgius palaiminęs 
dar pasakė, kad jokių kalbų ne
bus. Mat, toks buvo nuliūdime 
likusios — velionės šeimos pa
geidavimas.

saulę.
šeimininkai buvo susirūpinę, 

ar kas beatvyks, nes iš vakaro 
pranašavo lietų. “Girdi dirba
me, rengiamėš su žmona patikti 
svečius, bet kaži ar atvyks?” Su
gužėjome ne mažai, nors ir ne
pilnas autobusas.

Ponios vienos rengė stalus, ki
tos virė kavą. Dr. Blažys su pa
dėjėju įsikūrė garaže. Čia ga
lėjai apsirūpinti stipresniais gė
rimais. Prie stalų užsimezgė pa
žintys, kalbos. Visų maloni, jau-

ąlBne prie pečiuko sėdo šei
mininkas ir padainavo keletą 
gražių dainelių. Būdinga, kad vi
sų tų melodingų dainų autorius 
— pats Dr. J. Briedis.

Sužavėti buvo šeimininkų nuo
širdumu. Inž. Karazija, K. Bal
čiūnas ir, berods, šeimininkas pa
darė daug nuotraukų.

Valdybos vardu St. Vanagūnas 
nuoširdžiai dėkojo šeimininkams 
už tokį gražų pensininkų priėmi
mą ir sudarymą jiems sąlygų pa
buvoti gražioje aplinkoje, malo
nioje atmosferoje.

“Eisime broliukai namo” dai- 
jiiuodami, palikome p. Briedžių so
dybą. Buvo atvykęs Dr. Sadaus- 

’ kas, K. Balčiūnas ir kaimynystė
je gyvenąs agr. Galinis.

Išvažiavome 11 valandą, o grį
žome 5-tą. Esame dėkingi mū
sų valdybai už tokią malonią pro
gą pabuvoti gamtoje ir malonių 
šeimininkų prieglobstyje. Mies
to valdyba leido pasinaudoti au
tobusu puse kainos. Mokėjome 
kiekvienas po $2.50. Mūsų val
dyba turi daugiau užmojų, ku 
riuos, tikime, užgirsime ateinan
čiame susirinkime. K. Paulius

Prie vaišių stalo ekskursijos 
vadovas pagrojo agr. Dr. Brie
džio melodingas dainas, čia pats 
atsistojo ir jų autorius ir tai
kėsi duetu padainuoti.

Malonūs šeimininkai pakvietė 
pažiūrėti jų rezidenciją iš vidaus. 
Tai kažkas nepaprasto. Jau savo 
išore visus imonuoja jų reziden
cija. Viduj — puikūs baldai, sko
ningai išdėstyti, meniški paveiks 
lai, gobelenai — ponios rankų 
darbas. Gražiai įrėminti, sko
ningai išdažyti kambariai, žmo
gus žiūri ir negali atsigerėti!

Aplink gėlynai, kliombai, vie
nos gėlės gražios, o kitos dar 
gražesnės. Aibė dekoracinių 
medelių, krūmų. Sodas jaunas, 
turi ne mažą vaisių, žolė nuplau
ta, nors gan didelis plotas. Klau
siu , dainininką, kas tą visą pa
daro.

— Aš tvarkau sodą, o žmona ___ _ „r._
— gėlyną, —- man atsakė.. Ste- ’< didelis nusikaltimas, 
bėtis reikia, kaip jie rūpestin- I dieviška.
rroi on Yvioilc "to inco ’

Šventos karvės - 
sunkus uždavinys 

NEW DELHI. — Indijos 610 
milijonų gyventojų daugumą su
daro Hindusų tikėjimo žmonės. 
Jie tiki j karvės šventumą ir jos 
neliečiamybę. Papiauti karvę — 

, nes ji yra

Visi lietuviai maloniai kviečiami j “N.” pikniką

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|lano*e galim* gauti puikių knygy, kurio* papuoš bet kokia 

knygų spinta ar lentyną.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas. Gra
žiais viršeliais. 338 psL Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00

Prof. Vacį. BIrHška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; U dalis, 225 psl., įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais__________________ ___  $2.00

Henrikas Tome* — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

P. KesiOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 peL$3.00

M. Gudelis, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232 
puslapiai ____________ ______ 1----------------------------- $3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

1733 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — Tel. HA 1-6100

gai su meile tą visą sodybą tvar
ko. Išorė dekoruota Įvairiomis 
statuolmis, čia marmurinė pelė-

, Nuliūdime likusiai šeimai, gi
minėms ir visiems velionę apgai- 
Įestaujaniięms reiškiu giliąuz- 
uojautą. O mirusiai Elenai lai 
būna lengva Kanados žemelė;

Kazys Beniušis, 
Senas Naujienietis

Hindu dvasinis vadas Mohan
das K. Gandhi buvo norėjęs pra
dėti kampaniją prieš karvių žu
dymą rugsėjo 8, bet vėliau kaž
kodėl atsisakė. Indijos ministrė 
pirmininkė Indira Gandhi tai su
žinojusi kiek lengviau, atsikvėpė, 
nes Indijoje “šventu” karvių žu
dymo klausimas yra ne tik pri
vatus nusikaltimas, bet vienkart 
ir politinis.

Taupykite dabar.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Investavimo knygelės sąskaitos neša

> — MAU JI INoS, CHICAGO *, Uuu, — Saturday, September 11. 1976

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomene ir parūpina fondus namams Jsi-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
' jos išėmimo.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, III 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TEL. 421-3070įsteigta 1923 metai*.
Įataigoe pietuose kiemai automobiliams pastatytų

Taupykite. dabar
pas mus

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMA
ERWIN J.MICHAELS

4637 So. Archer Ave.
(Prie 47-tos)

MEMBER MES TAIP PAT
254-8500

PARDUODAME VI-
RPI QSUS CHICAGOS PRIEMIESČIUS IR 
f-Į t- 1—J**' 7 ooo MIESTŲ JAV-SE PER R E L 0 
■tcr-City R«loca(*O« Scrrw« x . .I --  _ _ —

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jazminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, grašiai išleista, 
150 psl. Kaina $2.50. .■ -

Dr. Juaus B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psl., kainuoja $2.00.

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

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

UNIVERSAL

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608
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nekdcchomis negali paritminti..., ala-ptis. kodėl, iš tikro, dAktA-
♦ ras, bet DOKTORATAS? Jei

kėlės iš vienos mūsų žinomos 
rašytojos straipsnio.

Nagrinėjant mūsų emigran
tinės visuomenės pobūdį randa
me, kad lietuviai, suradę pasto
gę JAV, energingai kovodami 
už kasdienės duonos kąsnį ir ieš
kodami priemonių savo ateičiai 
ištikrinti, lėtai įsiliejo į įvairių 
profesijų sritis...

P. Skardžiaus “Vadove” ir, kad 
būtų tikriau, kad ir'Dabartinės 
Lietuvių Kalbos Žodyne.

Corps arba korpas kildinamas 
iš vokiško Korps.

By the way... o kad tave kur! 
dovanokite, pasitaisau! Taigi, 
tarp kita ko, autorius savo

Ehrlichmanas j 
kalėjimą dar neis 
WASHINGTONAS. — Dis- 

trikto teisėjas buvo įsakęs Ehr- 
lichmanui rugsėjo 17 d. prisista
tyti federalinės valdžios atsto
vams, kurie turėjo jį patupdyti 
į kalėjimą 5 metams pagal teis
mo sprendimą.

Apeliacinis teismas rugsėjo 8
straipsnyje kažką (jau nebeatsi- j d. žemesniojo teismo įsakymą su-

NAUjikNŲ raštinė atdari kasdien, išskyrus sekmadienius, quo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Praeitą ketvirtadienį į Chicagą buvo atvažiavęs demokratę parti jos 
kandidatas Jimmy Carter, o rug p. 25 dieną buvo atvykęs kandidatas vi- 
ceprezidento pareigoms sen. Walter Mondale. Jis patvirtino Carteri© ir 
jo paties įsitikinimą nepripažinti sovietę aneksijos Pabaltijo kraštuose. 
Naujienas toje spaudos konferencijoje atstovavo adminstratorė Kristi
na Austin, kurią matome paveiksle kartu su veikliu senatorių.

Sau patiriame, matome, gal, su
sinome), tai ne “Nagrinėjantį 
> “Nagrinėdami”. Sakinys “iš
važiavome auštant” nieko neįro

do, nes išvažiavome mes, o aušo 
diena. O jei parašytume “išva
žiavome aušdami”, tai, tur būt, 
kiekvienas pagalvotų, kad išva
žiavome vesdami...

Kingininkai, atrodo, aprimo
Chicagos Martin Luther King Jr. organizacijos va

dovybė, gavusi iš federalinio teisėjo W. F. Grady kar
čią pamoką, atrodo, aprimo. Ankstyvą pavasarį jie, gat
vės mušeikų raginami ir provokuojami, pradėjo orga
nizuoti eisenas į Marquette Parką. Kai kurie kinginin- 
kų organizacijos nariai apie 20 kartų policijos buvo su
laikyti ir patraukti Į teismą už pastangas be leidimo or
ganizuoti protestuojančių žmonių eiseną Į Marquette 
Parką.

Kiekvienas Chicagos juodaodis ar kitos spalvos gy
ventojas gali vaikščioti Marquette Parko šaligatviais ir 
važinėti šios Chicagos apylinkės gatvėmis be jokios bai
mės. Niekas jiems nekliudo ir niekas jiems nesako. Vie
nas kitas nesusipratimas kilo, kai kingininkai pasiryžo 
ruošti eisenas j Marquette Parką ir ardyti gyvetojų ra
mybę. Ko kingininkai norėjo Marquette Parke, jie net 
juodžių vadams negalėjo tiksliai išaiškinti, todėl ir ne
gavo reikalingo platesnių juodžių sluoksnių pritarimo 
toms eisenoms. Ne vienų kartą kingininkų vadovybei te
ko išeiti Į žygi labai mažo vaikėzų būrelio lydimiems. Po
licijos sulaikytieji skųsdavosi, kad neturi rimtesnių pri
tarėjų, todėl ir leidžiasi žygin su turimais.

Baptistų dvasiškis C. H. Turner, vyriausias ir at-, 
kakliausias eisenų į Marquette Parką organizatorius/ 
prieš tris savaites gyrėsi, kad jis, didelės juodžių ir bal
tų minios lydimas, kiekiveną rugsėjo šeštadieni mar
guosiąs Į Marquette Parką. Tokias teises jam duoda kra
što konstitucija, jis nori jomis pasinaudoti. Bet jau šių 
metų rugsėjo 8 dieną jis pareiškė juodžių laikraščių re
porteriui :

— Aš daugiau eisenų Į Marquette Parką neorgani
zuosiu... Užtenka... Aš daugiau dėmesio kreipsiu Į nusi
kaltimus, juodžių daromus prieš juodžius...

Juodžių dienraščio reporteris šitaip aprašė kun. 
Turnerio nuotaikas:

’’Turner pareiškė, kad jis priėjo šito įsitikini
mo po to, kai keli juodaodžiai namų savininkai, gy
veną šioje rasinių santykių Įtampoje, ryžosi ginti 
savo šeimas ir nuosavybę visomis reikalingomis 
priemonėmis. “Apylinkė paruošta žudynėms”, pa
reiškė kun. Turner. “Aš daugiau ten nemaršuosiu.” 
(Chicago Defender, 1976 m. rugs. 8 d. 6 psl.) 
Kol kingininkai neruošė eisenų į Marquette Parką, 

tai namus nusipirkusieji juodžiai gyveno ramiai, bet 
kai buvo suorganizuota pirmoji eisena, tai pradėjo by
rėti juodžių nusipirktų namų langų stiklai. O kai iš vie
no ar dviejų namų juodžiai paleido kelis šūvius į minią, ‘ 
tai policija Įžengė Įr atėmė ginklus. Juodžiai patys pri
valėjo daryti spaudimą i kingininkų vadovybę, kad 
liautųsi erzinę ramius Marquette Parko apylinkės 
ventojus.

Reikia manyti, kad ne tiktai Marquette Parko 
ty gyvenantieji juodžiai ir jų visuomeninių organizaci
jų vadai darė spaudimą į kingininkų vadovybę, bet di
džiausią spaudimą padarė teisėjo Grady žodžiai. Kun. 
Turner reikalavo, kad Marquette Parko gyventojai bū
tų sudrausti, kad policija neatlikus! savo pareigų, nesiė
mus! plytgalių ir tuščių alaus bonkų svaidytojų ir neap-

jie

sri-

A. ZUJUS A-

KURPIAI IR KEPĖJAI1
mas. Aš turiu dvi katytes: jų 
vardai yra Snowy ir Nancy. Jos

(Tęsinys)
Lankymo valandos

Savaitgaliais: 1 v. p. p. iki 9 v. .v labai gerbs. Aš esu gera mokinė.
Savaitės dienomis : 7 v. v. iki 9 Siūlau suskaičiuoti, kie čia 

nereikalingų “yru”! Tik vienas 
vienintelis ksakinys • sklandus: 
Jos labai geros. Jei sekti “bend
ru stilium”,"tai turėtų būti: .Jos 
yra labai geros.

Žinoma, čia vaiko rašinys, bet 
ką gi daro tėvai ir redakcija5? 
Juk seniai žinoma pedagoginė 
tiesa: geriau neleisti daryti klai
dų, negu padarytas taisyti, bet 

, netaisyti padarytų — visai blb- 
Yra žinoma, kad'Amin Į En-’ga!

tebbe buvo pasiuntęs šarvuočių 
kolumną, bet ji atvyko tik įkai
tams išvykus.

'Žygį atliko 50 parinktų karių 
savanorių.

Lietuvoje toji “kolumna” bu
vo vadinama kolona. Jei netiki
te, atsiverskite a. a. prof. P. 
Skardžiaus “Lietuvių kalbos va
dovą”!

Naujadaras savaitgalis visai 
neblogas, bet juk ir savaitgalio 
dienos — savaitės dienos! Ma
nau, kad “savaitės dienos” iki 
atvykimo j svetimus kraštus bu
vo.,. šiokiadieniai! Kaip ten be
būtų, “savaitės dienos” skamba 
pakankamai juokingai.

Kinijos jaunimas linksmai žy
giuoja gatvėje, džiaugdamiesi 
sporto diena.

Kažin, o kaip skambėtų ši
toks sakinys: “Kinijos jauni
mas linksmai žygiuoja gatvE, 
džiaugdamasis sporto diena” ? 
Manau, kad pagal bet kurias gra
matikas žodis jaunimas nėr dau-' 
giskaita! r y*

Tuo* tarpu JAV toji profesi
ja klestėjo, reguliuojama griežtų 
įstatymų ir mokslo reikalavi- 
mais. . i

menu, rodos, V. Rastenį) mo
ko, na, nežinau, geriau pasakius, 
man ne visai aišku, ar lotynų ar 
vokiečių kalbos. Jei autorius 
jis, neabejotinai, gerai, o iš tik
rųjų, tur būt, net labai gerai 
moka angliškai — būtų atsi
vertęs, kad ir Sprach - Brock- 
haus’ą (pvz. 1969 m. leidinį), tai, 
viena, jis vokiško žodžio korps. 
visai nebūtų radęs, o būtų ra
dęs korpuš su pastaba skliaus
teliuose (lat.), t. y. žodis, paim
tas iš lotynų kalbos! Tai dia
metraliai priešinga autoriaus 
“kildinimui”.

laikė ir tuo būdu Ehrlichmanas 
dar gali džiaugtis laisve. Jei jis 
vėliau tuo reikalu kreipsis į Ame
rikos aukščiausią teismą, tai tuo
met dar ilgokai Ehrlichmanas 
galės nematyti kalėjimo.

Ehrlichmanas kalėjimo baus
me buvo nubaustas 1974 m.

mokslo reikalavimų, o taip pat
ir priešingai: jei mokslo reika-i .Išvada. Tiek gydytojas, tiek 
lavimais, tai ir griežtais įsta-) žmonės,, -ypač sergančiojo 
tymais. Būtų (bent!) vienodų- namiškiai, tun neišleisti iš gal-

. vos tiesos, kad-nusiminimas yravos tiesos, kad -nusiminimas yra 
gydytina liga, čia ne sloga, leng
vo gydymo negalima . tikėtis.

Jo įstaiga šiandieną pažįsta- Reikią nuolat nenustoti vilties 
ma kaip Della Jakubs & Son Fu- ir turėti pramatymą- 
neral Home, yra išaugusi į pla
taus -mąsto -įmonę.

Ne mąsto, žinoma, o masto. 
Beje, kitame laikraštyje buvau 
radęs štai ką (tai nėra viena ku
ri iš -paminėtų'-aukščiau penkių 
ištraukų —-tai tik tarp kita ko!) :

JUODOJI POLICIJA K 
i WASHINGTONAS. — Juo
džių policijos egzekutyvai susi
rinkę pirmą kartą iš visos Ame
rikos praėjusį trečiadienį nubal
savo steigti visam laikui savo 
organizaciją.

Juodieji teisininkai iš 55 mie
stų taip pat nutarė savo kalbas 
apie geto kriminalą padėti į ža
lį ir jungtis.į savo vienybės pro
gramą. Vėliau, organizacijos 
komitetui pradėjus savo darbą, 
teisininkai sutiko-išklausyti kal
bų. ? (apie, getuose vykstančias .- 
piktadarystes).

Didingi įvykiai Philadelphijoje. 
Pasigėrėtina: rašome -amerikie
tiškai, linksniuojame lietuviš
kai! Juk paprasčiau ir gražiau: 
Filadelfijoje..

kad -ir toks mažytis Izraelis, jei 
kas nužudytų jo ambasadorių?

O štai Čia, kaip tyčią, nėra'ą 
žodyje Pamąstykime! Be to:, 
šiuo atveju prieš ‘/kad” nerei
kia kablelio.

Taip viskas %ėkų šios dienos" 
> reikalavimus, ‘isskirus kainas..', 
j Tikrai' viskas, išskYrus žodį “iš- 
i skirus”. Dar vienas toks nėti- 
,kęs žodis: įpučia”..’Dažnai už- 
tinkuAį žodį mūšų laikraščiuose, 
ir tai suprantama: ' paprastai 
skundžiamasi,, kad kas nors “pu
čia5' į Maskvos'dūdą. -O juk for
mos šitokios : pūsti, pUčm, pGtėl 
Taigi', esamasis -laikas su trum
puoju U garsu' (ir, žinoma, rai
de). ’ '

.. .'tai daugumoje -vistik ąt- 
rodo-.'.. ‘ 'i •'

-Iš /kur -ta dauguma? Tik jau 
ne “daugumoje”, o..', dažniau
siai!......... * ....

,.. neišleisti iš galvos tiesos... 
jau skamba pakankamai keistai, 
o posakis “nuolat nenustoti vil

nies” visai klaidingas. “Nuo
lat” negali būti derinama su 
neiginiu, pa v.," negalima (lietu
viškai!)' pasakyti: aš nuolat ne
noriu valgyti. Turi būti (na, 
tiek to, jau parašysiu, nors tai 
turėtų būti pakankamai aišku): 
“Niekad nereikia netekti ( l) vil
ties” ir “aš niekad nenoriu val
gyti”. Visa jtai /mažmpąai, bet 
labai charakteringi: jie parodo, 
kaip žmonės, net baigę universi
tetą Lietuvoje, grimzta į sveti
mos kalbos gelmes..

(Rus daugiau)

Argentinoj reiškiasi 
antisemitizmas

BUENOS AINES. — Argen
tinoje išąnąs laikraštis La Opi
nion rašo, kad paskutinį mėnesį 
antrą kartą sprogdinamos žydiš
kos įstaigos. Padėtos teroristų . 
bombos sprogo rugsėjo 5 Cordo- 
boje, antrame didumu Argenti
nos .mieste, 450 mylių į šiaurės 
vakarus nuo Buenos Aireso. 
Cordoboje sprogusios bombos 
gerokai suardė Izraelio Cordo- 
bos banką ir Hybrų Sąjungos 
mokyklą. “

Mano vardas yra... na, vardas 
ne taip jau svarbu.

Aš esu. devynerių metų. Mo
kaus penktame skyriuje. Mano 
mėgiamiausias valgis yra kuku
rūzai. Mano mėgiamiausia spal
va yra mėlyna. Aš neturiu bro
lio, nei sesutės. Mano mėgia
miausias sportas yra slidinėj i-

Peržengus- Kalifornijos .g-vę, 
parke buvo susirinkę, dilesnė 
masė jaunų- žmonių .ir žygįnįn- 
kus sutiko ne tiktai žodžiais, bet 
ir bonkomis', akmenimis ir tuš
čiomis skaidinėmis. . .

■žinoma, ne “buvo susirinkę 
didesnė masė”, bet “buvo .susi
rinkus (i)”.. čia nei metaforo
mis, nei metonimijomis, nei si-

.. ..Teisė . ir Moralė būtu , ly
giai, taikoma visiems: ir Izrae
liui ir Sovietų okupantui Lietu
vos Rėąpublįkai L .

Tik Įsiskąįtykite: ..ar Sovietų 
okupantui Lietuvos Respublikai! 
Lyg .’Lietuvos Respublika būtų 
okupavus Sovietus!

’Net ir sklypas karstui yra 
duodamas veltui.

Čia tai jau. tikrai metonimija: 
užuot davus sklypą velioniui, jis 
duodamas karstui. Be to, čia 
visai nereikia “yra”.

rodo, kad Amerikoje yra chaosas, bet čia kiekvienas da
ro, ką tiktai jis nori, bet taip nėra. Teikiamos laisvės ne
galima naudoti kitam nelaisvę primesti. Kun.' Turneris 
buvo įsivaizdavęs, kad jo eisenas privalo ginti net ir tuo 
atveju, kai jos neturi prasmės ir tikslo. 'Bet kai jis įsiti
kino, kad ne tik jis turi teisę maršuoti, bet ir kiti gali 
susirinkti ir stebėti maršuotojus; kai pamatė, kad .poli
cija gali marauotojams teikti protekciją, bet neturi tei
sės suvaržyti Marquette Parko gyventojų laisvės, tai 
jis priėjo įsitikinimo, kad bereikalingai ramiai gyvenan
čių ir niekam gyventi ir dirbti nekliudančių Marquette 
Parko gyventojų be pagrindo nereikia erzinti. Jis viską 
apgalvojo ir baigė eisenas į Marquette Parką. Gali atsi
rasti ir daugiau juodžių dvasiškių, kurie ryšis organi
zuoti eisenas, bet kingininkai vargu daugiau imsis to
kio žygio. Jiems labai brangiai kainuoja teisės pagrin-

Dalia ten pat tęsia studijas 
toliau, siekdama daktaro laips
nio. Sveikiname jaunąją akade- 
•mikę ir 'linkime jai sėkmės sie
kiant daktarato.
’ Ne sėkmės, o sėkmės. Be to, 
ne daktarato, doktorato! Pirsi- 
pažjstu, čia mūsų kalbininkų pa- 
■ ——. -- — -■ - ■ ->' , ■

musi piytganų ir tuščių aiaus oonKų svaiaytojų ir neap- ------  —— —
gynusį eiseną suorganizavusių žmonių ir eisenos daly- nesu prantan tieji advokatai.
vių. Nustebo ne tik kingininkų vadai, bet ir jų samdyti Bet ir pavyzdingiausią darbą šioje visoje juodžių, 
advokatai, kai teisėjas pareiškė skundikams, kad Mar- ar provokatorių sukeltoje Įtampoje atliko Chicagos ipo-.
quette Parko gyventojai turėjo teisę būti gatvėje ir ste- licija ir sen. Frank Savickas, atidžiai sekęs savo .srities, oĮCHHmMkI 
bėti marguojančius kingininkus ir visus jų pritarėjus iš įvykius ir ėmęsis priemonių didesniems nesuaipratių 
Northwestern universiteto ir kitų mokslo įstaigų ar pa-imams išvengti. Chicagos policija nukentėjo, apie 30 vy- Hk/W
šalinių organizacijų. j rų turėjo būti suteikta medicinos pagalba, bet gi apsau-'

Teisėjas priminė kingininkams ir jų pritarėjams, gojo federalinio teisėjo Įsakytą eiseną, gavo to paties1
kad šalis yra valdoma teisės nuostatais. Amerikos kon- teisėjo vertinga pagyrimą ir baigė eisenas. Policijai te- yet**r rf-deii© Atiam©*.

... •• j j .... , i, . . . ° ‘ savininkas, yra Am«rik©»stitucija duoda kiekvienam krašto gyventojui didžiau- ko imtis priemonių ne tik įpnes Kingo ■ organizacijos va- partijos kandidatas
sias laives, kurių ir policija negali jiems atimti. Ameri-, dus, bet ir prieš provokatorius, kurie bandė prasiveržti jiX^'c.rteTTu^X’ 

koje yra teismas, kuris daboja, kad tos laisvės nebūtų ir sukelti didesnes riaušes. Chicagos policija pavyzdin-

Bet ir pavyzdingiausiu darbą šioje visoje juodžių

mindžiojamos.siaurinamos arba atimamos} Daugeliui at- gai atliko savo pareigas.
CMh*u — Saturday, September 11, 1976

DEŠIMČIAI VAISTŲ
fda nuėmė Kaupimą
WASHINGTONAS. >- Mais

to ir Vaistų Administracija nu
tarė leisti parduoti be recepto 
dešimtį rūsiu vaistų nuo Įkosu-; 
lio, šalčio (slogų) ir kvėpavimo 
takų užsikimšimo (Congestion).

Apie 9 milijonai amerikiečių 
serga astma. Jiems naujasis po
tvarkis reiškia, kad “astmati
kas gali, laisvai, pirkti navo ;gy-1 
vybinius vaistus be recepto, kaip 
kad diabetikas (cukralige ser
gantis) gali pirkti insuliną”.

Leisti parduoti be recepto vais
tai dalinami trimis klasifikaci
jomis: antihistaminai, broncho- 
dilatoriai ir nosies dekongestan- 
tai (per nosį kvėpavimo atpalai
davimas) .

Kaip antiastmatiniai minimi 
methoxyphenaminai ir theophy- 
llinai; kaip antihistaminai mi
nimi bromphenriamine ir chlor
pheniramine; nuo nosies užsikim
šimo — xyiometazoline ir dvejos 
pseudoephedrine druskos.

FDA potvarkiu, nuo praeito 
penktadienio publikai duodama 
120 dienų vaistams išbandyti ir 
pagirti ar išpeikti, nors vaistų 
gamintojams leista Vaistus lais
vam pardavimui tuojau pradėti 
gaminti, žinoma,-sveikas pata
rimas ne tiesiai skubėti į vais
tinę, o pirma užsukti .pas savo 
daktarą.

1 
t 
i

Vandalai bandė įsilaužti 
~į Marilyn Monroe kriptą

LOS ANGELES. — Liudinin- . 
kai matė, kaip trys ‘vandalai’- 
Westwood kojinėse pabėgo nuo 
kriptos, kurioje yra palaidota ■ 
1962 metais mirusi kino teatrų, 
žvaigždė Marilyn Monroe. Vai
kėzai’bandė įsilaužti -į kriptą su
daužydami f rentinę marmuro 
plokštę. Per penkis tnetus “van
dalai” tris kartus bandė įsilauž
ti į kriptą. Aktorė nusinuodijo 
paimdama per didelę dozę mie
gamų piliulių.

WAYNE L. HAYS APLEIDO 
LIGONINĘ

BARNESVĮĮLĘ, Ohįo.^įKe- 
turiolįka terminų išbuvę Kon
greso nariu įtakingasis kongres- 
manas Wayne L. Hays, kurs la
bai pagarsėjo ir iš Atstovų Rū
mų atsistatydino kai Žinia pa
sklido, jog Kongreso lėfšomis iš
laiko sau privačią sugulovę, bu
vo trafiko nuotykyje lengvai 
sužeistas ir nugabentas į ligo
ninę, iš kurios sekančią dieną 
grįžo į savo namus -Belmonte.

AMERIKOS BENDROVIŲ 
INVESTACUOS

WASHINGTON A3.—Ameri
kos prekybos departamentas 
rugsėjo 7 .paskelbė, kad Ameri
kos bendrovės 1976 iri- bus in
vestavusios į naujas .įmones bei 
senų pagerinimui -121,15 bilijo
nų dolerių. Tai suma, kuri yra 
74^ didesnė už ,pereitus 1975 
metus.

ARABAI ĮSPftJA

WASHINGTON AB —Arabų ša 
lių pareigūnei, .besilanką Wa- 
shingtoną. įspėja Amerikos kon 
grešą nebūti kietais sprendžiant

JIEMS TAI NESKUBU 
zWASHINGTONAS. — Atstovų1 
Rūmų Ginklų Tarnybos Komite-i 
tas trečiadieųį rpadėio į -lentyną 
(president© (Fordo reikalavimą 
ekstra vi epo 'biHjano dolerių 
($1.1 bil.) laivynui.

Prezidento Fordo prašymas 
lėšų sviediniams sviediniais nai
kinti laivui.naikintojui,,smogi- Amerikos bendrovių klausimą, 
kui kreiceriui ir -k^orioms pė- boikotūojarrdią Izraelį. JPriešin- 
trulinėms fregatoms jūrų pajė- gu atveju,’ Saudi Arabijos že- 
gų subkomisijos buvo priimtas, mės alyvos išvežimas gali būti 

x... , y>, ■ „ „ bet dabar pilno sąstato komite- sumažintas iš 8 milijonų stati-dox tikisi sumuoti Carter ir tapti . , , ... . ,. . _ ...J *
•krai*© prezidentu . t° n u balsuotas padėti į lentyną.nių per dienų į 5 milijonus.



Mt ANNA BALIONAS
AifcŲ, AUSŲ, NOSIES

• Mt GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63 rd Stn*t

Valandos pagal susitarimą.

Nepatenkinti Argentines 
| darbininkai 
Į BUENOS AIRES. — Neja-

JAV Reorg. LB Tarybos narių suvažiavimo, įvykstančio tenkinti Argentinos darbininkai 
1976 m. rugsėjo mėn. 11 d. Tautiniuose Namuose, 6422 So. Kedz-ie pradėjo lėtai dirbti, užvilkinti 
Ave., Chicago, Illinois,

LIETUVIU BENDRUOMENĖS
SUVAŽIAVIMAS

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE chirurgija 
.6449 So. Pulaski Ra, (Crawfora 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susiurimą.

Jei neaUiiiepia, skambinti 374-8004

9—10 vai. narių ir svečių registracija.
10 vai. Suvažiavimo atidarymas — dr. V. Plioplys.
Invokacija — kan. kun.’ V. Zakarauskas.
Mirusių R. L. B. narių pagerbimas.

DR. G K. BOBčUS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

. CHIRURGIJA 
"(T«l*f. 6954)533 

Fox Valloy Modlcal Coaler 
880 SUMMIT STRJEET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

" DR. P£T£R BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofiiis: -HEmlock 45*49 

RtzicL: 333-2233
/ OFISU V ALANDUS;

Pirmadieniais ir Ketvinad. 1—7 vaL, 
antrad.. pemtudienj nuo 1—S. tree, 

'ir sestad. ūkiai susitarus.

1.
2.
3.
4.
5. Sveikinimai.
6. Komisijų pristatymas: -

a) Registracijos ir mandatų. >
b) Balsų skaičiavimo.

■ c. Rezoliucijų komisija.
7. Pranešimai:

a) Tarybos Prezidiumo ir :. •'
b) Centro. Valdybos. . - ’

8. Diskusijos. .
9. Klausimai ir sumanymai.

10. Lietuvos himnas.
11. Suvažiavimo uždarymas. , . > •

12—1 vai. priešpiečiai.
P. S. Registracijos mokestis ir priešpiečiai $5.

Antanina Repšienė,
Tarybos Prezidiumo sekretorė

DR. PAUL V. DAR0I5 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community Klimkai 
- Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, HL

VALANDOS: 3—y darbo dienomis h 
Kas antrą šeštadienį b—J vai 

Telu 5OX-Z/2/ eros 562-2?2S

til Č-U&73

DK: W. il3ih -
AKUSfcKiJA IK MUfJcKy LiUUi 
GlNčKUkūblNE CMIXUKGUa

Ave., Wa

Vaiaaaos paząį susitarimą. Jei 
siliepia/ skambinti mi 3-uuui.

DR. A. S. ŪLCVUKA3 
iR ^niKUKia^a

wrest i twrd street 
Varmuos >agąi susitarimą-

Suvalkiečių Draugija
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 

Draugijos atostogos-jau praėjo 
ir vėl visi grįžtame prie draugi
jos darbo, šį kartą viena savaite 
pirmiau, bet dėl mūsų kaltės. Se
kantis draugijos susirinkimas 
įvyks rugsėjo 17 dieną, penkta
dienį, 7 vai. vakaro toj pačioj vie
toj — Chicagos Savings Bendro
vės patalpose, 6245 So. Western 
Avė. Visiems yra .svarbu dąly- 
vauti^.nes turim galutinai pasi
ruošti draugijos metiniam ban
ketui, kuris įvyks spalio 23 die
ną Vyčių salėje, 47 St. ir Camp
bell . Avė. Visus kviečiame iš 
anksto. ;

Išgirsite komisijos ir valdy
bos pranešimus, taip pat-apie ki
tus svarbius reikalus. Pirm. Le
onas Vasilevas po operacijos jau

DR ■ A z V JUČAS *''pasveiko’ gr^žta prie (^®rbo- 
489-4441 5ol-4oū5_

©DOS 5LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. W6S1ERN AVe. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas , atsakomas 12 vai.

Ofiso tel.: HE.4U818
Rezidencijos: PR 6-98vi

DR. JĮ MAKAUSKAS 
GYD-YTOJA^ ik LrilAUKuAi 

VIDAUS; LIGŲ SPfcCiALiSTAS 
2454,įWE5T 71st STRIŠeT- .

VALANDOS: _ Pinnaaieniais. aneradie- 
mais. ketvii lamemais ir penKta- 
Uiemais nuo 3 1K1 7 vai. popiet 
Hk^suštarus. " z

Trečiadieniais uždaryta.

j čfų pirm. Helan Vilkėlis.biivo nu
vykusi į Lietuvą gimines atlan-

lkyti,: jau džiaugiasi sveika su
grįžusi prie savo gražios šeimy
nėlės, kuri jos labai laukė. Eli- 
zabeth Petkūnas su šeima buvo 
nuvykusi į Meksiką. Jau sugrį
žo.

Kiti ruošėsi apie savo namus, 
sodus ir darželius. Sunku viską 
surašyti.. Būkim susirinkime, 
išgirsim daugiau žinių.. Po . to, 
bus ir vaišės. Ona švinnickas

Leidimai —; Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. š E R Ė N A S 
Tel. WA 5-8063

DR. /RA?iK FUCKAS 
OPTOMETRISFAS 

KALBA inįru VTSKA1
TeL 737-5)4?

Apdraustas perkrausfymas 
iš įvairių atstumų; 

ANTANAS VILIMAS 
€23 West 34 Place 

• Tel.: FRontier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

2618
Tikrina akis. Pntaiko akinius ir 

7‘contaęt lenses”.
Vai. pagal 'susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEiBUTiS 
•INKSTU, PuSLes ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: anihzad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telet: 776-2880
Naujai rez. telef.: 448-5545

DR. VYT TAURAS 
GYDYTOJAS IR CrliKUKUAS

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th SlkEtel

Tel.: PR 8-1223
OFISU VAL.: piim.. nuirau., ireciau 
ir penkt. 2-4 ir o-b vai. vak. Scstauie 
niau 2^4 vaL pv pitiu a Kilu dnhu 

pagal susitariiua.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPeuM^-PRO f EZiS I AS 

Aparatai - r luoizai. Mcu. 
dažai. Speciali pagalba kojoku 
(Arėk Supports) ir t L

2850 W»«t 63rd St., Chicago III. o0629 
T»l«*4 PRospoct 6-5084

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiau«*28 1. >«uuk»

pin papuošimui ir sezonines 
kapams gėlės. \

ROY R. PETRO (PUT* e'SI ’ AS) 

DAUBARŲ SONUS

5525 So. Mariam Ava. — 586-1220

Senatorius. Percy gina' 
Maisto korteliy sistemą
WASHINGTONAS. — Iš abie

jų partijų sudaryta Senato ko
misija Maisto. Kortelių progra
mai prižiūrėti iškėlė aikštėn’ei
lę netikslumų, iš dalies daromų 
politiniais sumetaimais. • 1. ■’* ?

Pietines - Dakotas' senatorius 
George McGovern, demokratas, 
kaltina, kad debatus dėl. maisto 
kortelių programos poliarizuoja 
aukšti valdžios pareigūnai po
litiniais tikslais.

i. Įllinojaus senatorius Charles 
H. Percy pareiškė, kad “skaičiai 
aiškiai nuginčija mitą esą mais- 
to'kortelių programa yra tikras 
jojus studentams, streikuojan
tiems, nevargšams ir sukčiams. 
Prezidento Fordo pasiūymai yra, 
kad prižiūrėjus visą kortelių pro
gramą, įstatymų ar administra
cijos potvarkių keliu būtų ga
lima sumažinti korteles gaunan
čiųjų skaičių apie 1,260,000 šei
mų ir iš 5.3- bilijonų skiriamų 
maisto kortelėms lėšų galima su
taupyti visą, bilijoną dolerių.

• Airijoje, Cork apskrity, yra 
tokia kelio rodyklė: “2 mylios 
iki Cork nuėsto. Kurie nemo
kate 'skaityti^ galite pasiteirau
ti kalvėje”.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
t osmos- Parcels -Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th SV Ch.cago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737

3333 So. H.lsted eV Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
V. V A L A N T • N A S - ■

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ

1. JEIGU TURITE GIMINIŲ AR DRAUGŲ LIETUVOJE ir norite 
atsiminti juos pasiųsdami siuntinį žiemos sezonui ir ateinan
čioms Kalėdoms.
2. MOŠŲ BENDROVE veikia jau nuo 1947 metų. Kiekvienais metais 
mes persiunčiame į Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siun
tinių.
3. MŪSŲ BENDROVĖJE JOs visuomet rasite didelį- pasirinkimą 
prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.
4. JEIGU JOS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parū
pinsime reikalingus dokumentus.

CEVIRAL PARCEL SERVICE^ INC 
I * * t i * r4 

220 SOUTH STATĖ ST, CHICAGO, ILL, 60604 

remkite tuos Biznierius.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE*

TEL. WAS 2-9354

darbus ir net neateidinėti į dar
bovietes. Xpač toks reiškinys 
pasireiškia keturiose užsienietiš
kose auta įmonėse.

Karinė Argentinos vyriausy
bė dekretais sąmoningai “strei
kuojančius” įmonėse darbinin
kus baudžia kalėjimu ir kitomis 
Argentinos laikraščiuose neiš
vardintomis bausmėmis. Nežiū
rint bausmių, keturiose užsie
nietiškose auto įmonėse Argen
tinoje, kuriose dirba daugiau 9,- 
000 darbininkų, ir. toliau darbas 
boikotuojamas.

Dekretą paskelbus, apie 1,000 
darbininkų grįžo į Chrysler au
to įmonę dirbti. Kitos auto įmo
nės tebėra uždarytos. Fordo au
tomobilių įmonė Buenos Aires 
priemiestyje yra saugoma ka
riuomenės. Vakarinės pamainos 
darbininkai nepeidžiami į Įmo-'’ ♦ Bile yna vienintelis baz- 
nės vidų. -- sdys, tapęs naminiu.

SuSlKlNKlMU

VIKINGO UOSLĖ

Žemaičių Kultūros Klubo poatosto- 
ginis susirinkimas ivyks trečiadieni, 
rugsėjo 15 d. 1:00 vaL popiet Gintaro ( 
salėje. 2548 W. 69 St. Nariai kviečia- 
mi atsilankyti, nes yra daug svarbių į t1 
reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalavis, rašt

Užuodė Marse dujas

PASADENA, Cal. — Nors 
Marso planetos “oro” sudėtį Vi- 

| kingas Pirmasis nustatė jau lie
pos mėnesį, bet Vikingas Ant
rasis pradėjo “uostyti”, jkokių 
dar dujų yra tos planetos at
mosferoje. Jau žinoma, kad 95 
nuošimčius Marso atmosferos 

sudaro anglies dvidegis (carbon 
' dioxide) 3 nuošimčius azotas 

(nitrogen), ir apie 1 ar 2 nuo
šimčius argonas ir tik tris de
šimtadalius vieno nuošimčio de
guonis (oxigenas).

"C:
. JOSEPH GESTAUT

' Gyv. Hot S.prings, Arkansas. Ansčiau gyv. Justice, Illinois.

- Mirė 1976 m. rugsėjo 9 d.‘. 3:15 vai. ryto, sulaukęs 88 metu am
žiaus. imę^ Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 70 met \

Paliko nuliūdę 2 sūnūs — Daniel A., marti Patricia, ir Joseph, 
marti Helen, duktė Mary So kol, žentas Peter, 3 anūkai — Lawren
ce, Daniel ir Wayne, 3 proanūkai bei kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. ' , . .

; Kūnas pašarvotas Petkaus—Marquette koplyčioje, 2533 West 
71st Street -z

Lankymo laikas — šeštadieni ir sekmadieni nuo 2:00 vaL p. p. 
iki 10:00-vaL^yak.

_ Pirmadienį, rugsėjo 13 dieną 11:00 vai. ryto bus lydimas iš kop- 
lyaos į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu 
pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. JOSEPH GEŠTAUTO giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Sūnūs, duktė, anūkai, proanūkai; giminės.

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

PAUL POCIUS (Pocevičius)
y.-’ Gyv. Marquette Parke, Chicago, Illinois.

Mirė 1976 m. rugsėjo 9 d.. 2:20 vai. popiet, sulaukęs 91 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio aps., Nausėdos kaime.

Amerikoje išgyveno 70 metų. .

Paliko nuliūdę: duktė Emily Shimkus. žentas- August; sūnus 
Adolph, marti Genevieve, 3 anūkai —Arlene Vanderbilt. , jos vyras . 
Paul, Marilyn ir Paul, 3 proanūkai — Kimberly, Julie ir Michaelio, 
švogerka Agata Jasiūnas bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

šeštadienį, 600 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Petkaus—Marauet- 1 
te koplyčioje/ 2533 W. 71st St. * x

Pirmadienį, rugsėjo 13 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš kop- 
lyčios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 

- pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Visi a. a. PAUL POCIAUS giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnus*, anūkai, proanūkai, giminės.

Laidotuvių Direktoriaus Donald A. Petkus. TeL 476-2345.

Penkių* Metų Mirties Sukaktis

VITO ZUNAS
Gyv. 1209 Mulford St-, Evanston, III.

63Mirė 1971 metų rugsėjo mėn. 12 dieną, sulaukęs
- metų amžiaus.^/

Gimęs Amerikoje, Beckemeyer, Illinois.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Adclla Zunas, sūnus Wayne, 

marti Barbora,, teta Staėkicnė, gyvenanti Rockfordc, Illi
nois, ir daugelis kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausios, niekuomet neužnrirši- 
lue. Tu'pas- inns.jatl nebesugrjši, bet mes anksčiau ar vė
liau pas Ta ve. nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka; ,

žmona Adella, sūnus, marti ir giminės.

iwm <¥■ w

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAS IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA KENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Ai šviesa, atėjau } pašau!L kad kiekvienas, kuris tiki į mane, ne- 
pasiliktų tamsybėje". — Jono 12:46,
Pats Viešpats Jėzus ir šventoji dvasia yra bažnyčios Šviesa ir jos vend
ines esame vedami į Tiesą. Apaštalas Petras sako, kad mes turime 
labiau patikėtiną pranašų žodį, ir jūs gerai darote kreipdami i jį dė-

mu 
juo
mesi, lyg į kokį žiburį, šviečiantį tamsioje vietoje. (Žiūr. 2 Petro 1:19). 
Dar mes tebegyvename pasaulyje, tamsioje vietoje, todėl turime nuolat žiū
rėti pranašų parašytąjį žodį, kuris “šviečia vis aiškiau tobulai dienai be
siartinant”. Dievo pranašas sako: “Tavo žodis yra žiburys mano kojai ir 
šviesa mano takui”. “Tavo paliepimas žiburys ir tavo įstatymas šviesa”. — 
Psalmė 119:105; Pat 6:23.

Vis! žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? J t< klausim* atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokame L Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehiU 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Direktoriai

EUDEIKISD AIM IDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
' TeL: YArds 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

0 Y TURIME 
? KOPLYČIAS
< VISOSE MIESTO
< DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
P44S Sm 50th Avė., Cicero, Illi Phone: OLympic 2-100.3

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
334 9 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-11.U-l 139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublie 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, III. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YAnk 7-1911
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taip pat aplin laukdama jūsų raginimo, kad 
prisilaikant nū~'3H* uegaisiali, siunuio

merktai, b ^4 likutis lai bus Ma
šinų fondui”. Dėkui už laišką ir 
auką, dėkui už pagęlbą ącbnini- 
slracijai taip pat mažimną išlai 
dų. - ■

— Dail. Janina Marks grįžo iš 
atostogų New Buffalo vasarvie 

AntanoJuoza-S Mikėnas iš Cheshire 
Lietuvių parapijos kiosko vedė- atvyko j Waterbury, Conn. Inž.

------- . -------------------------------- nėję sodo pusėje
F T « H M P A 1 (ikmėse gatvėse.

* .H U W T . * ^ ‘statytų taisyklių. Visi 'k\iečia-
‘ mi dalyvauti rudeniniame Nau

— TAUTOS ŠVENTĖ Rugsė- Piknikv-
jo Aštuntosios minėjimas į-J — Vincentas IJorentas, Det- 
wks Tautiniuose Namuose rug- roit, Mieli., platinimo vajaus 
sėjo 11 dieną, 1 vai. p. p. Visi;proga tapo Naujienų skaityto-j 
kviečiami atsilankyti. Tą pat j u, jas užsisakydamas viene 
dieną ten* pat šaukiamas R LB Iriems metams per šv. 4 
Tarybos konferencija - suvažia
vimas. 1
vai. ryte. O vakare 7-tą valan
dą bus vakarienė - banketas, į 
kurį kvietimų dar galima bus 
gauti ir prie įėjimo.

Rugsėjo mėnesio 11 
tampa LB diena.

Dan Dausinas. 
miesto policijos 
iš Pilzen distrikto ir Lietuvių 
policijos tarnautojų klubo 
šių su visuomene valdybos 
rys, susidomėjo Southwest 
legijos ruošiamais Lietuvių 
taros ir buities kursais. Kursai 
prasidės rugsėjo 15 d. St. Gail 
parapijos patalpose, 55-ta ir 
Kedzie Avė. Jiems vadovaus Ro 
mas Kinka dėstęs lietuvių kal
ba suaugusių kursuose. Patru
lis Dausinas dažnai aplanko 
Naujienas pasikalbėti lietu
viams įdomiais reikalais. Jis 
su savo dukra šiemet buvo pa
siruošęs lankyti lietuvių kalbos 
kursus ir tuo reikalu kalbėjo 
su prof. R. Kinka, žadėdamas 
atkreipti savo kolegų bei klubo 
narių dėmesį į šiuos kursus.
— Bruno Klemka iš Oak Lawn 

apylinkės, statybas kontrakto^ 
riuš ir Lietuvių Prekybos Rū
mų direktorius, pažadėjo pris
tatyti į Naujienų pikniko Lai
mės šulinį patrauklią dovaną 
laimingam piknikautojut šį 
sekmadienį lai visų lietuvių ke
liai veda į Polonia Grove pik
nikų sodą, prie 46-tos ir Archer 
Avė. Autobusai sustoja prie pat 
įėjimo. Mašinas galima statyti 
prie geležinkelio bėgių, vakari-

Pradžia punktualiai 10 ją Vytautą čižauską, 1984-25 Jurgis A. Bobelis iš Holden ap-
_ ... ai- i. r\-i t eitfvvpnn vVps1 ri^rtfnrri Lonn.

Bendruomenė minės 
Tautos šventę --

Rugsėjo 8-tos - Tautos SveriJ' 
lės įpirtėjimas, rugsėjo mėn. 11 f 
d. Tautiniuose* Namuose, 6122 , 
So. Kedzie Ave., Chicago, Ill.

1. 1:00 vai. Minėjimo atida
rymas — dr. V. Dargis,

2. JAV Himnas,
3. Invokacįja — kan. kun. V. 

Zakarauskas,
4. Paskaita: teis. P. Stravins

kas,
5. Meninė dalis: solistė p. Pr.

Binkienė ir sol. A. Brazis,
6. Minėjimo uždarymas (Lie-i
• tuvos Himnas),
7. 7 vaL vakaro lankėtas toje 

pačioje salėje. 7 *
1976-m.-rugsėjo mėn 12 d. 

10:30. vai. pamaldos už miru
sius ir žuvusius kovotojus už 
Lietuvoj Laisvę ir Nepriklauso-1 
mybę^Šv/M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, Marąuėt-| 
te Parke ir 2 vai. po pietų pro-1 
cesija. : j.

P. S. Įėjimas j minėjimą —f 
auka. - Į

Par«is,. I

Centro vadybos pirmininkas Į
- Visi kviečiami daljwauti! 

vakarienėj, kurią ruošia LKRŠ 
Rėmėjai š. m. rugsėjo 11 d., 7j” HELP WANTED 
v. v. Jaunimo Centre. Bus įdo-Į . ' Darbininkiv.rtikia
mi meninė dalis, šokiai. loteri- " ~~~ — E?
. . ., . f . LIETUVIŠKAM RĘSTAURANUI REI-
ja ir veiks bufetas. Pelnas ski- kalinga VIRĖJA. NUOLATINIS 
riamas LKR Broniku ’ leidimui Į DARBAS; GERAS ATLYGINIMAS IR 
■ • • - .• i , DARBO SĄLYGOS SUINTERESUO-ir jų vertimui į svetimas _ Lal-I^hXsoMI tetr atitts- 
has. Stalus ar pavienius bilie- „-a
tus prašome užsisakyti tel.- REf. - _____ _ .
7-8375 ar 436-0771 arba pas vai ...* » 1 TT/NTTC* L'!z T 11 / L' TAT

dybos narius. (pr.)
—_ šachmatininkai, dėmesio!] 

Chicagos Lietuvių šachmatinin
kų klubo., narių susirinkimas] 

dvyks penktadieni, rugpjūčio 17 Į 
dieną, 7:00 -vai. vak. Jaunimo] 
Centre. - -Dienotvarkėj e r valdy
bos rinkimai,^(senojo) turnyro] 

: pabaiginias,' 'šių metų turnyro 
aptarimas ir kt.

— S. L. A; 134-tos Moterų 
Kuopos susirinkimas Įvyks šeš
tadieni, .rugsėju 11 d., 1:00 vai. 
p. p., Chicagos Savings ir Loan 
patalpose, 6245 S. Western. Avė. 
Visos narės kviečiamos atsilan
kyti. ’ • Valdyba

. hęLp Wanted — male 
-• * — D«rt>Ininky R«ikl« ",.

WATCHMAN AND CLEAN-UP
4 day p- 40 hour .week. Retired 
son acceptable.

MUST SPEAK ENGLISH.
Apply in person:

1432 West 21st St 
or call Don Edwards, 

2264800.

per-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

REAL ESTATC SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
2EMALS NUOŠIMČIAIS MENESLN1AIŠ IŠSIMOK&J1MAIS

DtL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Jh; - .5.- ’ <-T 'V
SPR'AYERS

Pilnam arba dalinam laikui.
Plastic injector mold field pirmoje 
ir 2-j e pamainose. Prityrę dažytojai 
gali tuojau, pradėti darbą. Skambin
ti angliškai. Tel. 543-8430, Ext 37. 
Arba kreiptis asmeniškai į

MULA Y PLASTIC, INC
110-Laura Dr.

r Addison, UI
Visiems lygią: galimybių darbovietė.

St.. Detroit,' Mich. 48216. Dėko- sigjyeno West Hartford, Conn, 
jame p. V. Liorentui už dėmesį,! ^>on*a Hedwing Minkūnas apsi- 
dėkui p. V. čižauskui už patar- ’ gyveno Parma apylinkėje, Clc- 

..........  - ' veland, Ohio.
— Amerikos Lietuvių Tauti

nės Sandaros laikraštis “Sanda
ra” išėjo šią savaitę, spausdin
tas fotogr^faviijio Į^duj Po re- 

! dakt.' Mykolo vaidylos mirties 
; liepos 12 d., Sandaros leidimo 
reikalais rūpinasi iriž. Gražvy
das J. Lazauskas, 'administra
cija — Edita Rimkienė, teisės 
reikalais — dr. Kazys Šidlaus
kas, iždo — Antanas Vaičaitis. 
Tuo tarpu Sandara numatoma 
leisti kas mėnesi iki ALTS Sei
mo, kuris padarys reikiamus 
nutarimus.

—’ Dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
Jonas G. Evans ir Aid. Ken. Ja
kšys pakviesti teisėjais šokių 
konkurso Naujienų piknike. 
Bus valso, polkos ir tango kon
kursas. Pirmųjų vietų laimėto
jams bus Įteikta po bonką šam
pano.

jnavimą visiškai veltui, netgi ap 
diena mokant susirašnėjinio bei per- 

isiuntimo išlaidas.
Chicagos — George Jonikas ir jo orke- 

tarnautojas 1 stras prisideda prie renginių ge

PETRAS KA Z AN AU SKA S, Prezidentas

2212 Vy. Cermak Roac Chicapn jy Virginia 1-T1M

na- 
ko- 
kul

ros nuotaikos ir geros sėkmės.; 
Jie gros Naujienų rudeniniame 
piknike šį sekmadienį Polonia 
Grove. Vakar orkestro vedėjas 
Jonikas pranešė Kristinai Aus
tin, kad jis ir jo draugai parems 
Naujienų pikniką, Įteikiant Lai
mės šuliniui gerą fantą, kurį 
laimėjęs bet kuris pikniko lan
kytojas bus labai patenkintas, 
nes daiktas yra universalus.
— Inž. Jonas Jurkūnas iš Mar

quette Parko apylinkės pridėjo 
prie prenumeratos $5 auką Nau 
jienų • paramai. Tos apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas 6 
mėn., bet pavardės prašė nemi
nėti. Dėkui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokomai pagal gautus pagei 
davimus arba atsiųstus galimų 
prenumeratorių adresus. Visi 
skaitytojai prašomi remti Nau
jienas iri jas platinti. Vis lietu
viai kviečiami atkreipti į jas sa
vo asmenišką dėmėsi, 'gerai su
sipažinti ir pareikšti savo asme 
nišką nuomonę jas užsisakant. 
....— Ponia Grace Mitka, Mil
waukee, Wis., atsiuntė tokį lai
šką: ’’Matau artinasi mano pre 
numerates pabaiga. Todėl nę-

TUOJAU REIKALINGI 
PATYRĘ ŠVEISUOTOJAI—SPOT 

WELDING OPERATORIAL
Pageidaujamas vielos šveisavimo 

patyrimas. Dienos ar nakties pamai
nos

Dekoracijų gaminimas, geros dar- 
f bo sąlygos ir tinkamas dienos atlygi
nimas. Prašoma atvykti dienos metu 
užpildyti pareiškimus ir pasikalbėti 
nuo 9 ryto iki 4 vai. popiet.

WIREMASTERS. INC.
3702 7Š& Iron St. ' , 

L < blokai j rytus nuo -Ashland)
Visiems lygių galimybių darbdavys.

FEMALE

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI

[ VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-22

ERDVUS -mūr. 3 meg. bungalow j 
vakarus nuo Californijos ir 62. Nau
ji alum, langai, did. garažas.

1% AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman.

PELNINGAS investavimas — tri
jų apartm. med. ir biznio patalpa. 
Žemi taksai. Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
\ Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekiy.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

— Terr os prekyboje visos mū
sų pačiu tiesioginiai importuotos 
prekės dabar ir visada parduo
damos su žymiais nupiginimais. 
Tatai liečia mūsų pačių impor
tuojamą kristalą, porcelaną, si
dabrą ir daugybę kitų prekių 
dovanoms ir namų išpuošimui. 
Kai kurie daiktai, kaip kristalo 
stiklai, porcelano indai ir figū
ros, visu trečdaliu pigiau už tuos 
pačius daiktus, randamus bet 
kur prekyboje. Pirksit - nepirk
sit, Terroj pasižiūrėti visada-ver
ta. Adresas — Terra, 3235-37 
West 63rd St., Chicago, Illinois 
60629, telef.' (312). 434-4660).

(Sk.) '

Motherless deluxe home, 2 boys, 5 
and 7. Excelent conditions. Referen
ces required. Driver’s license neses- 
sarv. Southwest suburb. Must speak 
and understand English.

Coll in English
" ? 636-2950. .

...PRIE’ 67-TOS IR MAPLEWOOD 
parduodamas 2 aukštų mūrinis, šil
dymas gasu. 2 auto garažas.
tuojau užimti

Savininkas 925-0177 arba 
597-1735.

Galima

RBAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybes -— kitur

7* 7 - 3 _ male-female
Reikia parbĮn£nku^Jr^ Darbininkių

HELP WANTED

.BOOKKEEPER
ACCOUNTS RECEIVABLE 

ACCOUNT PAYABLE
. Typing a must.

- _ Machine- posting experience- - 
helpful.? '

. J733-7900 _

NEW BUFFALO. MICH. — 2 bed
room. brick bungalow, full basement, 
enclosed porch, 1 car garage, comple
tely .remodeled and fully carpeted.’2 
blocks from shopping. S23.000. Call 
or .write; Č. Follino. 229 S.. Mayhew, 
New Buffalo.. Mich. Tel. 616—469- 
1668. ,

RENTING IN GENERAL 
N u o mos

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai Jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551

133-TA IR ARCHER AVĖ. 
TeL 257-5861

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

11 m. 7 kamb. rezidencija ir *2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700.

VIENINTELE • STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Parke. $29,750.

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na- 
mas._2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke.$29,900. .

17 M. DIDELTS-2 aukštu mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000.

2 BTTTU moderniai rrenslm namas 
už Kedzie žaliame Darkė. Virš $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000.
4 BUTU mūras nrie Maria Hi?h. Nau

jas gazu šildvmas/Narna elektra. 3 
auto mūro garažas. $44,900.

PLATUS LOTAS, arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

|WI -r II ! ■ ............. ——i ■■ ri mi

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST.. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5.9209

V
11.

SAUJ7ENOHS šiemet snėjo 50 metą. Minint tą rakaktl. gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės tUDdmui skel
biamas Naujieną platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar Ją įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvlą demokratines grupes, Ją bendro Institu
cijas Ir remia Tisą lietuvlą bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvlą daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuziją laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinią metą proga 
skelbdama platinimo vaią kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuvfckos 
spaudos pirmūną pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišką reikalą renesanso.
KAINUOJA: Chleagofa Ir Kanadoje metami — $30.00, pusei mėty — $18.00, 

trims mėn. — $830, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14-00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

arabu boikotą
WASHTNGTONAS. — Demo

kratu nartuos kandidatas i pre
zidentus riarteris, kalbėdamas 
riio-sėin 8 žv(ln suvažiavime, na- 
laikė Izraelio nnse ir rasisakė 
nrieš arabu boikotą nukreinta 
'nrie§ T'zyqpH. Juq nnnlė For
do užsienio noWkn. kuri vra 
nArdaur db<rmatiška j r net ci- 
nioVa. Cerberis sakė: uMes rei- 
kalino-i vadu, kurie rūnintusi 
n p tik ^almorpįsigis., bet laineri ir 
vnrorgfliq. silnnnis ir this, kurines 
•Dpręp.kioia. kurie yra aukos orie- 

"snaudos visame nnsaulvje. Lv- 
Hao-reciai iis na^rnerkė Sovie
tu R u si i a. Vad ii varžanti ir ne
leidžianti išvažiuoti žydams bei 
kitiems.

Manoma, kad rrez. Fordas 
ruvseio 9 d. nanašiai kalbės ir 
Dareikš nanašius pasižadėjimus 
kalbėdamas žvdu anfiarnavimo 
orranizaciios suvažiavime.

STASEI FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 

Tel. 436-4184 
Sav. Stase Bacevičienė

>— 1 ■ 1

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Dažo narsus Is lauko Ir H vWius.
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

h, _•_________ .

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avw 
Chlejęe, III. f06M. T»L YA 7-5W0

WIDOW MUST SELT

IŠNUOMOJAMAS naujai dekoruo
tas 4 kambarių butas -beismonte su
augusių porai Brighton Parke. Tel:

Į KAS NUPIRKS 4 kambarių baldus, 
tam išnuomosiu 4 kambarių, gražu bu
tą prie 32-tfos ir 'Emerald. Tel. CA 
5-2847.

MARQUETTE • PARKE išnuomo
jamas 6 kambarių 3 miegamų butas 
2-ine aukšte suaugusiems be gyvu
liukų Atskiras šildymas gazu.

Taip pat ■ išnuomojamas miegamas 
kambarys suaugusiam vyrui ar mote
riai su virtuvės privilegija.

Tel. WA 5-6742.

ELEKTROS ĮVEDIMAI, 
.'PATAISYMAI.

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358-So. Washtenaw Ave.

TeL- 927-3559

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 A. M. v

Lletuvly kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1*00 v. popiet. — Šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

NAUJIENOS,
T 39 So. Halsted St, 
Chicago, Hl. 60608

□ Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

LDRESAS

t — NAUJlSNds, CH"7A&0 «, ILL,— Saturday, September 11, 1976

L Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 į 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi piktybės pra

šymai ir kitokį blankai.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

PAMUY RUCiMtęę cpacp AKin PRIVATE ''PARADISE" LIVING 
QUARTERS IN THIS 9-STORY MODERN ALL FACE BRICK AND RED
WOOD 30 x 175' BUSINESS AND RESIDENTIAL CORNER BUILDING, 
LOT ps y rKivit in Grounds rnTrjolete^v fpnccd-i^ A’ high brick.
5k>irth 50th Street between W<*<tem & California. 3 phase and heavy electri- 
citv intercoms fans air conditioned, phone thruont 3 furnace. 3-car garage, 
outdoor gnnitennol 25 x 30” — 3’ to 10’ deen: lighted heated meter board; 
slide phone. Roofed brick 3 BBQ’s, oven, cooler. 3 bowl sink, hot. cold wa
ter electricity. Dressingroom pined-in for future shower, toilet. Under
ground filter house: shuffleboard and pingpong deck. Lawn for games 
off the nool-recreation room, shower, laundy. 10* thermonane door to din
ing kitchen, stainless ice cream fountain grill, coffp table. Front office, 
dark room delivery space for shop, lounge etc. Office rents for $350; 
pays own utilities.

BEAUTIFUL 2ND FLR. LIVING QUARTERS HAS:,.
2 baths, master bedroom with sundeck, 2 panelled bedrooms. Kitchen 

all electric: breakfast, dining, living room with sundeck, skylights, bal
cony. Suitable for motel, club, therapy, medical apartments, offices; 
lounge, shop, neighborhood pool, ect. Good transportation. Extra 50’ lot 
can be bought for parking or expanding.

Call owner at 436-1312 for appt., so you can some out and see for 
purself this fabulous commercial home combination.

Telef.: HEmlock 4-2413
H59 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

" kaina nebrangi.
Tolefonuoti 737-3988 _ TEXACO
58-tos Ir Wnftm Avenue kempei

PUSMEČIUI $52 CICEROJE 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA 

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

— R. VILIAUS Poezijos kny
ga VAKARŲ VĖJAI, 110 psl. 
dar galima gauti Naujienose, 
prisiųnčiant 5 dolerius, i

AR JAU PASIDAReTE
/ SAVO TESTAMENTĄ?
Tuo reikalu Jums gali daug 

padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma *Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina $3.. Su legalieko
mis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 173.9 S. 
Halsted St., Chicago Ill. 60608.

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori Įvesti madą, kad ben-' 
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ...

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos toleruotu ir palikti 
{vairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 

1 būtinos kiekvienam lietiniui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

PtrdKvlmas Ir Taiiymar
JA44 WEST 69th STREET

Rlpubl'l« 7-1 MI 
L------------------------------------------------- -

BUILDERS AND CONTRACTORS’ 
Nemu Ir Remontas

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue

Nauii namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas
778-8165

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AIT. 

Chicago. HU 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO
S2—tū M AMf'AUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pentfnlnkamc

Kreiptis:
L A U R A ■■ T.* 5

AMS So. ASHLAND AVĖ.
573-57/0

THINGS IN Urt
Cali Frank lapelis 
3208’A W.95trh St.

GA 4-8654

Didžiausios kailiu 
pasirinkimas 

pft« vieninteli 
HetuvJ kailininką 

Odcagoje ■ • 

NORMANĄ

ei. 263-5826 
(į* 1*1got) ir 
677-8489

(buto)

185 North Wab**h Areno* 
2nd Floor Chicago, UL 60601

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI ’NAUJIENAS'




