
139

■ %.

£

TRUMPAI IS VISUR
5

*

OLANDIJA GERINA .SAVO

Libra ry u f Congress
Periodical Division
Washington, D. c. 20540 — Tuesday, June 14, 1977- ’ •VOL. LXH

'■ -•»

Chicago, III. Antradienis.

f

The First arui Greatest 
Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News
Published by The Lithuanian News Publishing Co., Inc. 

1739 So. Halsted Street, Chicago, 111. 60608 
HAymarket 1’6100

Over One Million. Lithuanian 
In The United States

Libija sovietais nebesitenkina
TRIPOLI. •— Libijos bosas 

Muammar . Kadafi paakstino 
prezidentą CarterĮ pagerinti 
Jungtinių Valstybių ir, Libijos 
santykius ir sutikti apsikeisti 
ambasadoriais. Oficialės “Ara
bų Revoliucijos -Žinių agentū
ros pranešimu”, Kadafi pasa
kęs: “Prezidentas Carter, atro
do, yra geras - žmogus, religin
gas žmogus. Jis gali sumažinti

Administracijos, senato ir crtsto^v rūmy sudarytas komitetas klauoso liudinin
ku pareiškimu apie Sovietu Sąjungoje ir rūsy pavergtuose kraštuose vykdomą 

f Helsinkio aktp laužymą. Paveiksle matome'iš dešinės! į kairę komiteto narį Alf
red Friendly Jr.3; ponią Fenwick, seru Dole ir laukiantį Jiudinmką.

VIETOJ STALINO, Į NAUJA HIMNĄ 
JIS ĮDĖJO LENINO VARDA '

Nuo Stalino mirties rusai tik grojo himną, 
bet vengdavo jo viešai giedoti

MASKVA, Rusija. — Brežnevas, paskelbęs naują sovietų kon
stitucijos projektą, vakar paskelbė naują Sovietų Sąjungos himną. 
Didžiausioji naujo himno naujovė yra ta, kad vietoj Stalino, nau
jame himne įdėtas Lenino vardas. Naujo himno paskelbimas su
kėlė daugiau kalbų, negu naujos konstitucijos projekto paskelbi
mas. Brežnevo konstitucija mažai kuo tesiskiria nuo Stalino pa
skelbtosios, tuo tarpu iš himno visai išmestas Stalino vardas, ko 
Brežnevas iki šio meto nedrįso padaryti. '

ŠUNYS PADĖJO POLICIJAI SURASTI
IR PAGAUTI JAMES E RAY

■ , Roy Mcdvedev kritikucja prezidentą Carterį, 
, jam geriau patikęs D r. Heriry'kisingeris

PETROS, Tenn. —'Gerą uoslę turįs šuo pirmadienio rytą
padėjo policijai surasti ir suimti po krūmais ir šakomis pasislėpusį 
James, E. Ray, Dr. -Martin Luther King Jr. žudiką.

Ray. sugebėjo pabėgti iš, stip- ■' —
raus saugumo Petros kalė j iino,

- ’ bet jis nepajėgę toli .pabėgti., Iš 
viso buvo pabėgę penki .kaliniai, 
bet trys jau yra pagaūti ir grą
žinti į Petros 'kalėjimą.' *

.. Ray išbuvo .laisvėje 54 valan
das,.bet.jis buvę sušalęs ir.visai 

-atgrubęs, pepajėgė judėti .ir. 
klausyti policijos Įsakymų. .
Ray buvo apsikrovęs šakomis

James E. Ray buvo tolokai pa- 
bėgęs'huo kalėjimo, bet jis nepa
jėgė išeiti- iš vadinamų Brush 
Mountains srities. Yra pagrin- 

, do manyti, kaip policiją -apskai
čiavo, pabėgusieji, nesiorienta-.tampą tarp savo ir visopasau- 
vo. vietos kalnu, jie gerai nepa- lio žmonių. Amerika neturi kuo 

pateisinti savo nenoro priimti 
Libi j os ^ambasadoriaus”. JAV

vb, vietos kalnų, jie gerai nepa
žino, todėl nepajėgė toli pabėgti.

> Sekmadienjo vakarą, ^policijai 
pavykd'-pagaiftl du pabėgusius

nis šio bėgimo organizatorius. 
Jis policijai^ nieko apie. Rajrne*' 
pasakojo, bet policija nujautė, 
kad Ray turės būti visai netoli.

Ji susivedė kelis šunis'ir ap
supo' krūmuose tankynes, ku
riose Ray galėjo būti. Šuo jį 
radOj prisidengusį šakomis... .

d’affaires..' . * X r. -
' “ X f " ' ' .. * ' r * ~ . ' ’ ' , »

Ispanija rinkimų išvakarėse
MADRIDAS. — Sekmadieni 

padaryta anketa rodo, , kad kam
panijoje prieš trečiedienį į pir
mą kartą per 41 metus Įvyks
tančius visuotinus rinkimus , mi
nister’s pirmininkas Adolfo Su
arez* ; Gonzales.praranda, o kai- 
riašparniai laimi grunto. .■ Laik
raštis EI Pais rašo, kad praeitos 
Savaitės apklausinėjimai rodė,

JAMES Ray buvb nepasiruo-
- šęs šiam- bėgimui? Jis pasinau

dojo pasitaikiusia proga -ir bė- jog Suarezo Oemokratinis Cen- 
go kartų su kitais. Jis net ne-. tras būsimame Ispanijos kon- 
turėjo kitų drabužių, tris dienas grėsė turės 141 atstovą, Sočia-
praleido vakarinėje kalinio uni
formoje. Buvo be maisto. Va
karais ir naktimis kalnuose bu
vo vėsu. Ray prisidengė šako
mis, bet 'buvo peršalęs ir. visai 
sugrubęs. Jis pranešė policijai, 
kad negali judėti.

Tuojau atsirado kalėjimo pri
žiūrėtojai, jį atpažino ir nusi
gabeno j kalėjimą.' Dabar jo 
bausmė vėl bus pradėta iš nau
jo, nuo pagavimo dienos. Jis bū
tų galėjęs laukti pasigailėjimo, 
bet dabar jis neteko šios privile
gijos.

Disidentas Medvedev 
nepatenkintas Cafteriu

NEW YORK, N. Y. — išva-

listų darbininkų partija 121, ko
munistai 28, kitos partijos po 
mažiau. “Anketa aiškiai rodo 

tendenciją Į permainas”, rašo EI 
Pais.
Apie Egipto-Sovietų santykius.

KAIRO, Egiptas. — Diploma
tiniuose sluoksniuose sekmadie
nį vyravo nuomonė, kad Sovie
tams ir Egiptui dar ilgas ke
lias eiti, kol 'bus įmanoma atsi
statyti normalius santykius, ne
paisant Egipto užsienių reik, mi- 
nisterio Ismail Fahmi kelionės 
į Maskvą kiaurų tvorų taisyti.

Ateinančios kelios savaitės — 
iki Sovietų užs. reik. min. And- 
rėjaus Gromyko vizito Egipte

ASSEN, Olandija.— Vyriausybė, norėdama išlaikyti gerus Į TUCSON, Ariz. — Chicagos 
santykius su molukiečių bendruomene ir išvengti naujų teroro' 
veiksmų iš molukiečių pusės bei'apraminti pačių olandų pykti 
prieš molukiečius imigrantus sekmadienį slaptoje vietoj e turėjo 
pasitarimus su jungtinės olandų .ir molukiečių bendruomenės 
lyderiais. < . ‘ ;
' . šeši m^ūkų' teirbristai
iš 55 teroristų Įkaitų žuvo Olan
dijos komandoms a takuojant 
traukinį ir ^mokyklą, norint iš
gelbėti nuo gegužės 23 dienos 
ginkluotų teroristų pagrobtus 
žmones! " ’ AI”, . .-į
- Tarpininkavimo pastangoms 
prasidėjus, 40,000 molukiečių 
imigrantų', kolonijos patirtomis 
žiniomis esą planuojama, naujų 
teroro veiksmų iš jaunųjų mo- 
lukiečių pusės už nušovimai še- 
šių teroristų “mūsų draugų”.

Molukai Pietryčių Azijoje sie
kia Olandijos pagalbos išgau
ti iš Indonezijos nepriklausomy
bę jų saloms, iki neseniai-buvu
sioms Olandijos kolonija..

“Aš mėginau. Amerikos publi
kai . paaiškinti įvairius dalykus į 
iš.visapasaulinės perspektyvos" 
pasakę Young.pasikalbėjime sus' 
ABC-TV. “Aš manau, kad. ma-į 
no noras taip daryti, nepaisant 
kontroversijos,*' suteikė man ir 
Jungtinių Valstybių vyriausy
bei ■ pasaulio pasitSkėjimą, |kas 
mano namuose;? padeda mūsų- 
užsienio politikai.

Prezidentas7 Jimmy Carter 
pareiškė apgailestavimą, kad 
Young savo 17 dienų kelionę po 
Afriką baigė Švedijos vyriausy
bę pavadindamas “rasistine”.

meras JAV miestų merų konfe
rencijoje pasiūlė federalinių nuo
laidų i(rebato) miestams už 
jų naujuosius projektus ener- 
gijai taupyti. į

; Bilandiko skatinimas išreiškia
mas tos konvencijos priimtoje 
rezoliucijoje, kurioje paremia- 

[mas prezidento atsišaukimas į

Energijos dimensijos

Chruščiovo laikais komunis
tų partija" pasmerkė;Stalino sau
valiavimą ir rfūtarė ateityje prie 
žudynių neprileisti. Tada jie iš
skyrė saugumą . iš vidaus rei
kalų ministerijos ir p?vedė mi- 
nisterių kabineto žinion. Sauva
lė buvo galima tiktai su kabine
to žinia. Iki to meto vienas Sta
linas, o vėliau Berija spręsdavo, 
ką sekti, ką suimti, kaip tardy
ti, ką kankinti ir ką reikia lik
viduoti.

žiavęs sovietų profesorius Royi parodysiančios kaip seksis baig- 
Medvedev yra įsitikinęs, kad Dr. 
Kisingerio vesta politika Rusi
jos disidentams buvo naudinges
nė, negu prezidento Jimmy Car- 
terio.

■ Prezidentas parašė laišką įta
kingiausiam disidentui Sacha
rovui, o sovietų policija jau pa
dėjo į kalėjimus veik visus Hel
sinkio aktams ginti komitetų na
rius. Pats Sacharovas dar ne
suimtas, bet sovietų policija tar-

ti per 5 . metus . Susidariusius 
skirtumus. Al ,Aram s rašo, kad 
Fahmio 3 dienų vizitas Mas
kvoje buvęs '‘sėkmingas”.

Ambasadomis Young 
patenkintas savimi
NEW YORKAS. — jAV-bių. 

ambasadorius Jungtinėms Tau
toms Andrew Young pasigyrė 
savo iškalbingumu,- kurio dėka 
Jungtinės Valstybės atgavusios 
savimi pasitikėjimą užsieniuose 
ir buvę pradėti “sveiki” deba
tai apie rasizmą. Young pasakė, 
kad jis atsistatydintų, jei jaus
tųsi pakenkęs Jungtinėms Vals
tybėms. J .. '

Debesuotas, vakare lis
Saulė teka 8:15 leidžiasi 8:26

do kiekvieną kovotoją už pa
grindines žmogaus teises Rusijo
je,. - ■' ’ j

Sekretorius Kisingeris pa
grindinių žmogaus teisių proble
mą kitaip sprendė. 'Jis patarė 
prezidentui Fordui viešai šio 
klausimo neliesti, bet bandyti 
klausimą aiškinti privačiais laiš-1 
kais. Iki šio meto sovietų val
džia išleisdavo kelis disidentus, 
o dabar, Carteriui pradėjus klau 
simą viešai .kelti, išvažiavimas 
jau sustabdytas.

ANDHWK YOUNG 
Ambustdar

PITTSBURGAS. — Jungtinių 
Tautų general, sekretorius Kurt 
Waldheim, važinėdamas kaip 
turistas su 90 ambasadorių po 
Pensilvaniją, Sekmadienį pasa
kė, kad energijos tiekimas yra 
pasidaręs viso pasaulio proble
mą, kuri gali būti išspręsta tik 
tarptautiniu bendradarbiavimu.

“Pasaulio žmonių bendruome
nė yra susirūpinusi energija, ku
ri šiandien yra visų kraštų šir
dies pulsas. Su energija dabar 
yra nauja situacija. Ta proble
ma su visomis globalinėmis di
mensijomis Saukiasi tarptauti
nio bendradarbiavimo”, pasakė 
Waldheim spaudos konferenci
joje.

Al tautą kad taupytų energiją. Ki
tos merų. konvencijoje komite- 
po priimtos rezoliucijos pagei
dauja, subsidijų naujiems mieš

ti tų projektams ir programoms 
masiniam tranzitui gerinti.

Meras Bilandic d[ar pranešė 
apie merkuro dujų pakeitimą so- 
diumo dujomis, kas padarė Chi
cagos gatves geriau apšviestas 
su per puse mažiau išlaidų, taip 
pat pranešė apie pernai rudenį 
baigtą 314 milijonų kaštavusią 
miesto atmatoms paversti kuru 
įmonę, kuri iš to kuro 45,000 
namams pagamina elektros.

Du kriminalistai

Integracija Pietų Afrikoje?.

STELLENBOSCH, Pietų Af
rikos pasididžiavimas — Spel- 
lenbosch universitetas paskelbė, 
kad pradės pirmą, kartą priimti 
ir nebaltus studentus.

Juodžiai, mišrių rasių ir indai 
studentai galės registruotis pa
skutinio kurso ir jau universite
tą baigusieji aspirantai, kadan
gi visuose trijuose negrų uni
versitetuose ir dviejuose atski
ruose universitetuose indams ir 
“spalvotiėms? tokių fakultetų 
nėr*. ’•

Sumažėjo JAV 
prekyba su Rusija 
MASKVA. Rusiia. — Paskelb

ti duomenys rodo, kad pirmais 
trim šių metu mėnesiais preky
ba tarp JAV ir Šori etų Sąjun
gos sumažėjo 15%. JAV pirmais 
trim mėnesiais pardavė rusams 
javų už 398 milijonus dolerių, 
tuo tarpu praeitais metais par-, 
davė daugiau.
\ . Amerikiečiai Įsigabeno iš RuĮ Stalino Įvestą “asmens kultą’ 
sijos įvairių prekių už 59 milijo
nus dolerių. .Praeitais metais pir
mais trim mėnesiais amerikiečiai 
pirko žymiai mažiau, šiais me
tais amerikiečiai pirko paladijaus 
už 8-milijonus dolęrių, pramoni
nių diąmantų už 7 milijonus do
lerių,'chromo rūdos už'5.6 milijo
nus dolerių, naftos už 8.milijo- 
nus dolęrių ir mašinoms reikalin
go aliejaus už 5.2 milijonus do
lerių.';.^, ■

Tuo tarpu rusai pirko kviečių 
už 151 milijoną, kukuruzų už 110 
milijonų sojos pupelių už 99 mi
lijonus, ryžių už 11 milijonų ir 
kukurūzų sėklai už 10 milijonų.

CHICAGO. —; Sekmadienio 
rytą iš Cook apskrities kalėjimo 
pabėgo du kaliniai, vienas iš jų 
— William Johnson, 22 metų 
amžiaus, laukiantis teismo už 
žmogžudystę, antras — John 
Perry, 23, už ginkluotą apiplė
šimą, abudu čikagiškiai. John
son kaltinamas nusmaugęs žmo
gų Įsilaužęs apiplėšimo tikstlu. 
Pabėgusių piktadarių gaudyti ši- 
ėjo bendrai šerifo ir Chicagos 
policija. Jiems teismas paskir
tas birželio 27 dieną. . ...

Burnham parke rado 
du nušautus žmones

CHICAGO. — Bumham Par
ke sekmadienio rytą žolėje ties 
3200 S. Lake Shore buvo rasti 
vyras ir moteriškė abudu po vie
ną kulką peršauti per galvą, be 
to vyro perdurtas veidas, o mo
teris dar peršauta per dešinę 
šlaunį, abudu atrodo mušti ir 
kankinti. Policija juos nustatė 
iš jų pirštų nuospaudų, Robert 
Wilson', 31, ir Enola Dale, 27, 
abudu iš Chicagos ir turėjo po
litikos rekordus.

Libane vėl dega žemė
BEIRUTAS. — Artilerijos 

susišaudymas tarp palestiniečių 
šaulių ir dešiniųjų, krikščionių 
pietiniame Libane paliko plačiu 
ruožu degančius laukus ir aly
vų sodus pietrytinėje dalyje ar
ti Izraelio sienos. Palestinie-čiai 
tvirtina, kad krikščionys naudo
ja fosforinius šovinius, norėda
mi uždegti visą plotą. Praneši
mai iš .mūšių lauko, Palestinos 
partizanai dr Izraelio remiami 
krikščionys iš abiejų pusių šau
dė iš tankų artilerijos ir sunkių
jų kulkosvaidžių. Mažiausiai 2 
nušauti ir 4 sužeisti.

L. Brežnevas'

Komunistų partija pasmerkė 

bet sovietų kariai nenorėjo Sta
lino pasmerkti. Sovietų karo 
vadovybė pripažino Staliną vy
riausiuoju karo vaju, klausė jo 
įsakymų ir vedę karą pagal jo 
patvirtintus strategijos planus. 
Pats maršalas Žukovas buvo 
Stalino parinktas mūšiams or
ganizuoti ir vesti, jis klausė Sta
lino įsakymų, jis pasipriešino 
Stalino nuvertinimui. Jis pa
brėžė, kad sovietų karo jėgos 
negali nepripažinti Stalino dide
lio indėlio karui laimėti.

Sovietų Sąjungoje buvo susi
dariusi . dvilypė padėtis Stalino 
atžvilgiu. Kariuomenė giedoda
vo oficialų sovietų himną, 
garsindama Staliną, o komu
nistų partija Stalino minėti ven
gė, himno muziką visi orkestrai 
grojo, bet civiliai, įskaitant ir 
komunistus, himno žodžių ne
giedojo. Civiliai išklausydavo so
vietų himno muzikos, o žodžius 
kartais niūniuodavo, o dažniau
siai visai tylėdavo. Tiktai so
vietų kariuomenės daliniai gie? 
dodavo himną su pilnu Stalino 
vardu. Panašiai elgdavosi ir už
sieniečiai, norėdami pagerbti at
vykusius sovietų valdžios atsto
vus.

Oficialiai paskelbta, kad nau
jo sovietų himno muzikos au
torius yra A. V. Aleksandrovas, 
o žodžių autorius yra kaukazie
tis EI Registan. Tvirtinama, 
kad jis e^-ąs Kaukazo poetas, bet 
daba- L&kėja, kad jis jau miręs 
1953 metais. Kaip jis galėjo 
dabartinio himno žodžius sukurti 
— sunku suprasti. Be to, dabar
tinis himnas mažai kuo skiria
si nuo anksčiau priimtojo. Vie
ton Stalino į himno eilutes Įdė
tas T^enino vardas. Atrodo, kad 
dabartiniu metu Brežnevas kon
troliuoja ne tik saugumo poli
ciją, bet ir kariuomenės dali
nius. Kai ktirie sovietų kariuo
menės daliniai jau.nebegiedoda
vo Stalino himno. Jie pasiklau
sydavo tiktai muzikos.

• Batams raištelius išrado 
Harwfey Kennedy ir gavo bei už
dirbo 2.o mįlijųnę dolerių.
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TVIRTA SVEIKA TA - PASTOVI LAIMĖ 

proto ir jausmų darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

'JONAS ADOMAVIČIUS, JL D.

UOGAUS SUZMONISKEJIMAS - 
" JO GYVENIMO PAGERĖJIMAS

Kai žmoguje nėra žmogaus — 
tok*?, i Smogus!

tai ko vertas yra
Katarina Katkevičienė

vydi, karus kelia, žudo ir visą

l.’ėia geitisnio tvarinio pašau-į blogis čia ant žemės. Mat, dar 
Ij jC už an orišką žmogų — per i žmonėmis netapusieji sukčiau
ji tokį visas gyvenimas darosi)ja, barasi, pešasi, nesutaria, pa- 
\atos gyventi. Priešingai, nėra
baisesnio sutvėrimo už nežmo- kitokį blogį ant žemės papildo, 
ųišką asmenį — per jį tokį visa
įlekia verdą ant žemės. Už tai pats bjauriausias velnias čia ant 

i,žemės. .77
Blogis neišnyks tol, kol tikrų 
žmonių pakankamai neatsiras

To blogio niekaip neprašalm- 
si, kol neužsiauginsi pakanka
mai tikrų žmonių ir pakankamai 
greit ir kol tam tikrus žmones 
nepatalpinsi į. visas atsakingas 
vietas. Visi esame liudininkais, 
kiek daug blogio padaro netik-

rųano ir kiekvieno kito ant šios 
žemės buvimo tikslas yra tikru 
žmogumi tapimas. Tikras žmo
gus yra sveikas savo jausmais, 
ne tik protu ir kūnu. Užtat tik
ra*.. žmogus yra normalus savais 
elgesiais ‘ per visą savo gyveni
mą. Tikras žmogus, nesvarbu 
kokios jis bus spalvos, religijos 
tautybės, kokio turto, mokslo ar 
visai beraštis — jis eidamas . per 
gyvenimą visur ir visada tei
kta pagalbą kitam, jis naudingo 
pąiimoko iš kito ir savą- veikla 
tien gėrį .puoselėja savoj ap
linkoj.' Taip' tikras žmogus el- 
gtaį todėl,Tkad. jis. pasiekė Tvė
rėjo plane ■ numatytos ‘žmogui 
Įįrahdp^ iavą asmenybe. Galva 
rtaą žmogų vedžioja.5 Bę atsa- 
kaniHos galvos (žmogaus kom- 
puterioj bėra žmoniškos veiklos.

Gėriai žmoniško žmogaus 
pavidale, neatsiranda iš nieko

itooniški ašmenys neatsiran- 
šti - ii nieko — vien iš kalbų, 
paakių ar .vien troškimų. Tik
ri, žmonės išauga tik tikrų tėvų 
gkibojė ir tikrų aplinkinių žmo- 
sią. artiųmoje. Tokie savo asme- 
*ybe — savais jausmais — uu- 
titeiktoiais subręsta i pilnuti- 
32u* asmantis taip, kaip tinka-

žrnbB ijai tinkamą maistą. Kaip 
kepta ir nedakepta Bulvė palva

■ , •- .. w t t r \ V z . ’■*'

Žadina, taip dar netapęs tikru 
žmogum asmuo gadina visa žmo-
□ .'A . . *• ~

gauk" gyvenimą'.’ Dėl netikro 
šiiogass elgsenos gaunasi visas

t

nes nežmoniškas žmogus yra

Lietuvos nepriklausomybės laikais 1937 metais Kėdainiuose pastatyta gimnazija

nybė — jo jausmų normalumas, neapšviečia pacientų' mityboj, 
o ne politinui, religiniu! bei vi-dvasinės sveikatos pagrinduose, 
suomeniniai jo nusiteikimai.

Silpno komputerio asmenys 
įvairiopai išnaudojami

Senovės Karaliaus Dovydo
tiesa,

, kad ant žemės yra begalinė
daugybė kvailių- infimtus ėst
numerus stultorum. Dovidas

ras žmogus patekęs i atsakingą Į psalmėse yra pasakyta 
vietą, štai, pašalpų — welfare 
skyriuje tūlas nežmoniškas val
dininkas neduoda pašalpos naš
lei, senelei, o skiria pašalpą jau- nežmoniškus žmones pavadino I •-J • 1 , • 1 • v •   &nam, sveikam, dirbti galinčiam 
•bet nenorinčiam tinginiui, kad 
pastarasis dali duotų nesąžinin- I 
gam valdininkui, per kuri jis 
gavo tą pašalpą. Taip ir eina 
milijoninis sukčiavimas dėl ti
krų žmonių stokos atsakingose 
vietose.

Panašiai' sukčiaujama visur 
kitus, tikrų žmonių stokojama, 
Medicare programoj, senelių na
muose — -prieglaudose, labora
torijose. tiriant kraują, ligoninė
se be reikalo darant operacijas 
ir kur tik pasisuksi visur, kitur 
dar žmogus tikru netapęs, nors 
ir mokslus išėjęs bei kėliais ro
žančiais apsikarstę^’ asmuo ke
lia tikrą pragarą ant žemės. 
Joks velnias daugiau smalos ne
privirs, kiek žalos padaro ne
žmoniškas mūsiškis ir ne mūsiš
kis, ’ nors jis Dievą rankomis 
graibstytų ar JĮ keiktų! Matom,

- kad viską lemia žmogaus asme-

kvailiais, nors ^tikrumoje ne- 
I žmoniškasis gali būti labai gu
drus išnaudojimui už. save silp
nesniojo. Nežmoniškasis visur 
ir visada kaltina kitus, štai, ne
žmoniški mokytojai neišmoko 
vaikų skaityti. Tai mokytoj ų- 
mokslo sistemos kaltė, o bau
džiami vaikai juos paliekant toj 
pačioj klasėj antriems metams. 
Arba vėl, nežmoniški dvasiškiai 
neatlieka savo pareigų: netalki
na žmoniško žmogaus išaugimui. 
Tai dvasiškių kaltė, o jie žmo^ 
nes baudžia — jiems pragaru 
graso. Dvasiškiai šaukte šau
kią veistis ir daugintis, mat, jie 
neteisingai, supranta intymius 
šeimoje santykius. O kai porto- 
rikiečiai nežmoniškai prisivei- 
sia, kelia'riaušes dėl. butų stokos 
— neteisingai imama kaltinti 
miestas, būk jis jiems butų ne
parūpina užtenkamai.

. Tūli sąyanąudžiai gydytojai

Why should you join the
Payroll Saving
Maybe you’ll fold out laten
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The future can be too late 
for saving. So if you want 
security; you’d better start, 
today.

The Payroll Savings Pteį 
makes it easy. Because an' 
amount you choose is auto
matically set aside from ‘ 
each paycheck to buy U. %

yesterday.

Join the Payroll Sarta# Pkn

Tai gydytojų kaltė, o baudžia
mi pacientai.- jie nereikalingai 

. kenčia, serga ir ne laiku mirš
ta dėl neišvengimo išvengtinų 
negerovių.

Tūli nežmoniški tėvai tik gim
do vaikus, o jų neauklėja: su 
jais nebūna nuolat, jiems nesu- 

i teikia prasmingo^ užsiėmimo, sa
vu gyvenimu nerodo vaikui tei
singo kelio gyvenime. Tąi. tėvų 
kaltė, o baudžiami vaikai: ne
išauklėtųjų niekas nenori turėti 
savoj aplinkoj. O kai neišauklė
tasis į raumenis suaugą, tada 
jis imą skriausti, ne tik. tėvus, 
bet ir visus aplinkinius jiems 
daug žalos padarydamas.

Taip ir. putoja nežmoniško as
mens niekdarbiai Įvairiopai 
mums vargus didindami. Blo
giausia, kad niekas neima vel
niui už ragų -—.ųiekas nesiima 
žmogų žmoginančios veiklos, 
nuo mažumės toki darbą pradė-

; į
Gerinkime save — gerės aplinka

Štai mūsiškių., profesorių, bū
relis prašo' besipešančius.'mūsų 
-bendruomenės vadus vienybėn, 
bet patys neina vadovauti, ži- 

.įhppąa, kol dabartiniąL vadai sa- 
ya asmenybe nesurvirtės, tol jo
kia vienybė mūsų tarpe neatsi
ras. Ne kitmp ėlgiašf mūs tūliš- 
kiai gydytojai: jie rezoliucijp- 
mis prašo bendruomenės vadus 
'talkon, bet patys -nesiima yadų 
darbo. Bent profesoriai ir gy
dytojai tuėtų nepąmir^ti tiesus, 
kad nežjnoniškas -vadas nepajė
gia taikingai • sųgjgrenti su ar
timu. Jokie prašyiijąk jokios re
zoliucijos netaiktogo žmogaus^ 

-nepadarys taikiu vien -prašymą 
išgirdus ar rezoliucija perskai- 

Jčiifs. žmogaus geravalė jimas 
-yra nuo pat mažumės pradėtas 
jo tinkamas auklėjimas. Suau
gusiam blogavaliut-.- gerėti yra 
taip sunku, kaip kupranagariui 
lysti po adatos skilųtę. Todėl, 
kpĮ atsąkingpse vietpsę.rąsįą blo- 
•gąvaliai, tol mūsų tarpe taikos 
nę^iis. 'Už tai visi pajėgesnieji 
kartą ryžkimės griebtis reikia-, 
.mos. vąi^lęi^ visose- .srityse. Bir- 
^ųatĮ^iąi, liaukime^. Įkaušę ne- 
žmpniškojp, nors jis .Djęvo ar 
-šėtono vardu mums niekus čiul-

Kiekvienas turime, savyj e gė
rio didesnę aj- mažesnę- žariją, 
įžiebkime iš jos liepsną savyje 
ir. eikime, artimui talkinti jame 
gėrio pagausinti. Tik nuo savęs 
pradėję gerinti aplinką, tik sa
vyje bent krislelio savimylos at
sižadėję mes pajėgsime gerinti 
save ir, saviškius. Nuo. mano, ta
vo ir jo bent per aguonos grūdą 
sužmoniškėjimo gerės visas mū
sų gyvenimas.

,• Tvarkykimės vyresnieji — 
paseks mūsų veikla.tumesnieji 

■ Pirmiausia turime 'tvarkytis 
;Visi vyresnieji visose srityse 
■dirbantieji. Visi turime būti pa
tys sveiki — tik tada pajėgsi
me kitiems padėti -sveikti. *Už 
tat imkime tvarkytis kiekvienas 
nuo savęs' pradėjęs.-nVTsi žinom, 
■kaip dažna mūsų tarpe yra šir- 
dies ataka dėl Širdies krauja
gyslių sklerozės atsiradusi, Da- 
bar gydjdojai pradeda kovą su 
skleroze mažindami sklerozės

šaknis. Svarbiausias sklerozės 
priešas yra žmogaus vidinis ra
mumas, jo neskubėjimas, nesi- 
nervinimas dėl nieku. Toks 
žmogaus nusiraminimas atsie
kiamas dalinai susikaupus medi
tuojant bent po 5-10-20 minučių 
tris kartus per dieną. Atsisėsk, 
užsimerk, susikaupk, apie gerą 
darbą galvok, čia pamaldusis 
gali tvarkingai melstis, vienok 
netikėlis lygiai naudingai gali 
medituoti visai nebūdamas re
ligiškai nusiteikęs. .Minėtas su
sikaupimas nieko religiško ne
turi. Tik jau nuo senovės reli-

gsjy? rupąUiirris •

ŽASLIŲ VALSČIAUS TALPUMAI
(Tęsinys)

Kaimo pagrindą sudarė ūkiai-sodybos, o dkius-šei-
■ mos; šeimą sudarė tėvas, motina, vaikai ir, turtingesnių 
arba didesnių ūkių, tarnai-samdiniai (bernai, mergos, 
piemenys). Talpūnuose samdinių buvo tik vienas kitas 
— kiekvienas ūkininkas stengėsi ūkio darbus atlikti sa
vo šeimos jėgomis. . • 7 . ' •>

Šeimos galva buvo tėvas, motina — jo pavaduotoja. 
Jeigu pasenęs tėvas ūkį pavesdavo sūnui (būtinai vedu
siam), šeimos galva tapdavo sūnus, tačiau senio patari
mai (sugyvenančioje šeimoje) sūnui privalomi Jei senis 

Į miręs, senė sūnui patarimus duodavo, bet praktiškai ma
žai kas jos klausė. Senė su marčia dažniausia nesugyve
no: senė kritikuodavo marčios darbus, apkalbėdavo ją, 
neprileisdavo prie pečiaus (krosnies), maisto ptoduktus ■ 
pati tvarkydavo, vadindavo netikėle, nors kąimynąi kar
tais marčią ir labai vertindavo.

Kas turėjo didesnį ūkį, tėvai sūnums liesdavo pasida 
linti arba patys padalindavo, o dukterims duodavę pase
gą (kraitį). Senu papročiu, ūkį paveldėti galėjo tik vy-^ 
riausias amžiumi sūnus; jei jis atsisakydavo — sekantis 
vyresnis. Talpūnuose šeimos be sūnų, tarpsnyje apie ku
rį kalbama, nebuvo, tad nętekp patirti kaip tėvai su: dūk-, 
terimis susitvarkytų. . ' . .,5 .,.-.

Ūkininko šeima be sūnų buvo skaitoma nelaiminga. 
Girdėjau tėvo pasikalbėjimą su vienų Dalinomų 'ar 'Pžl-' 
tininkų kaimo ūkininku, kuris turėjo 5 dukteris^ Ūkinin-. 
kas skundėsi, kad jis labai norėtų sūnaus, bet pas jį. gim
davo vis duktė po dukters. Dejavo ir guodėsi darydamas 
priekaietus Dievui Nors tuo metu vaikaš buvau, tačiau

kaupimo naudą iį prie to susi- 
kaupjimo prisagstė visokius sa
vo blizgučius, kad tik vieni nuo 
kitų išsiskirtų, kad tik daugiau 
į savo pusę tikinčiųjų pritrauk
tų. >Taip jie"elgėsi savitus išskai-' 
čiavimus turėdami. Su tokiais 
mums nepakeliui. Nuo šiandien 
kiekvienas turime mėginti susi
kaupti ir mažiau rūpintis gy
ve,nimo męųkniekiais. Tada mūsų 
kraujuje riebalai mažės, perdaž- 
nas pulsas retos,. kraujospūdis 
.normųosis. Tokią susikauptojo 
naudą praneša dabartinė medi
ciniška spauda...

7 Reikia visiems šalinti, visas 
arteripsklerozės šaknis. Tokių 
šaknų svarbiausioji yra rūky
mas. Visa mediciniškoji spauda 
vienodai tvirtina rūkyti meti
mo naudą. Nežinoma, kuri šak
nis yra didesnė iš sekančiųjų, 
todėl visas jas reikia tvarky
ti: pakeltą kraujospūdi, perdi- 
deli svori, cukraligę, o podagrą 

.:—perdaug šlapimo rūgšties kiė-. 
kj (uric acid) kraujuje, perrie- 
~bų kraują. Kraujo riebumas 
gali būti trejopas: cholestero- 
lisį trisglyceridai ir alfa choles
terolis. Taip., trejopai. riebalus, 
kraiyuįe_ reikią kiejčyįęnąm mę- 
ijĮ^inišįępjp ląhorątprijojg. išsitir
ti.

Vien tyrimas, kraujo nieko ge
ro nesuteiks, jei žmogus nepil
dys gydytojo nurodymo pa tap- 
mo tvarkingai-maitintis. Čia ir
gi prieiname tiesą, kad žmogaus' 
asmenybė,, yra rišu. svarbiausias 
dalykas žmogaus gyvenime, 
žmogiškas asmuo galį, klysti, 
bet jis yra pajėgus ne tik gero 

’patarimo paklusti, bet ir pagal 
jį savo gyvenimą tvarkyti.

Išvada. Visi stenkimės sa
vomis asmenybėmis tvarkytis. 
Tada pajėgsime žmoniškai su
gyventi su savo artimu ir toli
mu žmogumi, nors anas būtų vi
sai skirtingų- pažiūrų. Kai savo 
asmenybėmis bent kiek sužmo- 
niškėsime, mes pajėgsime tvar
kingai gyventi, maitintis, dirb
ti, jausti ir, gydytis. Svarbiau
sia sklerozės giltinės padėjėja 
yracigaretė. Jai įkandin talkina 
žmogaus neramumas — be prie- 
žasįięs' rūpestis, viskuo nepa
sitenkinimas, nuolatinis vieto
je nenustigimas. Todėl nuo šian
dien lietuvis turi stengtis už
siimti geru darbu ir padėti arti
mui geruose darbuose. Taip mes 
itamažu ^varkyąįme savas as
menybes. Tada ims tvirtėti, mū
šų sveikata. To viii trokštame. 
Todėl visi grjebkimės reikiamos 
veiklos.

Pasiskaityti, Internist Repor
ter, May 1977- Vol. 3, No. 5.

rėdamas tris sūnus, ir kokie mes, berąiųkąi,' brangūs. Tie 
są, motina kartais, užpykusi sakydavo; ‘Ut,- geriau būtų, 
mergaitės, negu šitie išdykėliai’’. Dažnai girdėdavau, bi^ 
bas (moteris) kalbant, kad mergaitės geros, o^betmukai 
visi peleistuviai (išdykę). • /

■. šia proga prisiminiau, kad dėl šio žodžio paVartoji- 
mo turėjąū didelpnemalohumų;'
džip niekas nevartojo, gal ij^tmęžingjo,
.nom^s žpjdįg “paleistiaviš”, išdykęs, pykusi reikšnieJSą-. 
kydavo: “Nugi tie vaikai; tai.pasReidę’kaxba. “jQ;-kur- jūsf - 
-paleistuviai, lendate ?” Kartą • iškiloje vienai mergaitei pa - 
kakiaū : taiįkokia tu'pąleištuve.- Ir ^^į^/ JĮ^mbtina 
:špko su klausimu; Kokia jr tąų.pąieisfeyė, ar,jtųją ^pažjšt

tojau išdykėlės prasmė; sunkiai: sek^^ji^ m^^ita uė 
tikį nebuvo,įšdykųsį.bet ir šiaip lab^^don,*71^sląugi> 
maloni, bet kagi—įžodžio nepagausi. "

Talpūnų kaimo, žemė tūrėjo 13 valakų, plakas — 
2A dešimtinės. Įdomu peržvelgti kaimo gyventojų' gimi
ningumą ir spėti; kuri giminėšiam kaimui davė pradžią.

Reta sodyba buvo, vadinama ūkininko ..pavardei-Va
dindavo savotiškais, ■ iškraipytajs;vaidais. Tąlpižnųo'sė; 
buvo tokie: Sockus, Šiipka^Gudąs, J^i^įpų^-ja^ųbienė^

’ - ryn kr * * S.’ * # “".a

tanelis, Žemaitienė, Bobkinas, Maeejukas, Jurgelis, či- 
žaųskas. (pavardė); Šiaučius* Petriene^ Marciuka^i 
ka, Zidaras, Martynai, Timka Tab^ju^/Gaidtigii^^JDa- 
minėlis. Šaky;dąv(jJ:T^okiaūs,a^kl^s,- ^Jagę^ą^ažys, jį’ęl 
'čer^o ^Įosė.ir t ta Paar
dė Gerbutavičius; Felčeris — Pupalaigis, Turkas — Pu- 
palaigis, šimka —"Gerbutavičius irrt; t. Jei kas paminėda 
v,pę. ųĮdn|nkq. pai\aęd^ ir,.^o paklausdavo,, ne ’^jekvięnąs 

.kaimo.gyventojas, suprasdavo apie kuri kalbama/ bet pa- 
’mįnėjjįs pravardę. —. vi^i. žinojo. - Taip buvo jpraštą-

Pirmas kaimo valakas buy o. Kazio Gerbutavičiaus — 
'Šimkos. Jis turėjo du sūnus: Jokūbą ir JuOžą. Jokūbas 
buvo siuvėjas, o Juozas mokėsi Žaslių dviklašejė ^mokyk
loje. Pirmam pasauliniam karui prasidėjus, Juožėš5 bu
vo mobilizuotas į caro armiją, po karo pasiliko Odesoje. 
Turėjo ypatingai gražią rašyseną. r . ■■ - s * .s $6$!

Antras valakas buvo Jakūbo Stankevičiaus, vadina
mo Gudu. Mano motinos motina Jieva Bandzėyičiėnė 
atrodo buvusi Stankevičiūtę, šio Jokūbo sesuo. Buivūnų 
kaimo Leščinskas taip pat su Stankevičiais giminiavosi. 
Mano teta Agoto Stfevinskienė, gyv. Methuen,, .Mass., 
USA, pasakojo, kai ji nueidavo pas Leščinskus Į svečius, 
jų šeima kalbėjo gudiškai, jai nesuprantama kalba. Jai 
būdavo pikta, kartais net verkdavusi, galyoddma, jog jį 
apkalbama. Seni kaimo gyventojai kalbėjo, kad Jokūbo 
Stankevičiaus tėvas kalbėdavęs gudiškai! Iš to galima 

jog Stankevičiai Talpūnams ateiviai. Jokūbas sa- 
yo išvaizda'skyrėsi nuo kaimo gyvęntojiį: smakras ..atkil
tas, lėtasj savaip, žodžius ištardavo, nerangus, Idilinių 
beveik niekad nenusivilkdavo. Jo žmona Marinka buvo 
Vikri, davatka. Stankevičiai buvo bevaikiai, tad buvo pa
siėmę savo giminaičio Yėželio dukterį Pranę augytine, 
vėliau apvesdino su Zigmą čižausku-ir jam ūkį aprašė.

(Bi|s daugiau) . .. .. , . / 1
~ ■‘,v^ * >.*"*y*1,1 ’ ■A JU; TT’fa'TVP
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ČIKAGOJE VYKDOMAS PROJEKTAS
ETNINĖMS TRADICIJOMS TIRTI

• ' Kongreso Bibliotekos pranešimas
Kongreso. Bibliotekos Tnfor- 

mącijos Biuletenyje, Vol. 36, No. 
16 antraštę “Chicagos Etninis 
Rrojektąs TradicŲorns Studijuo
ti” paskelbtas sekantis praneši-

. Sandburgo miestas. Chicago 
turi ‘'Didelius pečius” ir beveik 
$5- milijonus gyventojų, kurių 
^ąųguinas kalba antra kalba.- 
švenčia papročius ir praktikuo
ją įš lęitūr-atsigabentus dailės 
(ferbus, ir dainuoja dainas ir 
šoka tautinius .šokius,' šokamus 
gimtose šalyse, toli nuo -Michi- 
ganro'ežėro:'Balandžio 18 dieną 
grupė folklorištų pradėjo Chi- 
eągos šrityje lankyti bendruo- 
įnėnęs ,ir pradėjo studijuoti jų 
lįhūdleš ir etninį meną. Projektą 
pradėjo Kongreso Bibliotekos 
^nėrflcęK'Fdlklife Centras ben
drai su IHinojaus Aleno Tarybą.

> > - * - - ■ i- • • i - •

"•Tas'projektas, padės pažinti 
ir. analizuoti egzistuojančias me
no '.tradicijas, atstovaujančias 
visą miriadą etninių bendruome
nių' " time įvairumais turtinga
me mieste. Darbai tbse. bend- 
Tnometiėse būs' papildomi tyri- 
nėjimais apie, miesto etninių 
Kuitūrinių ’ tradicijų istoriją ir 
išsiyysiymą. Tai yra pirmas tos 
rūšies--projektas, pradėtas šia- 
Aiė krašte/ Rezultate bus pa- 
rūoštaš išsamus raportas, kurs 
pagelbės Meno Tarybai, Ulino- 
^aiiš valstybinei - įsįtaigai, pla- 
liūotiilgalaikes programas etni
niam, menui ir; menininkams.
<rPĮo^Įto.: darbuotojai,. suras, 
pasikalbės, 'užrekorduos ir nufo
tografuos įvairių ' etninių gru- ’ Library

l pių muzikus, dailininkus, isto
rijų pasakorius ir kitokius me
nininkus, taip pat surinks pla
tesnes informacijas apie etni
nes kultūrines tradicijas Chi
cagos srityje ■— papročius, 
šventes, kalbos tradicijas ir pa
našiais klausimais. l auko dar
bus atliks 12 folkloristų, turin- 
ičų patyrimą keliose, didesnėse 
etninėse ir liaudies kultūros tra
dicijose. Kiekvienas šių sričių 
darbuotojas praleis nuo vienos 
iki trijų savaičių Chicagos sri
tyje per ateinančius keturis mė
nesius.

Jų darbfc Chicagoje koordi
nuos Greta Swanson, profesinė 
folkloristė Indianos universite
te. Tyrinėtojams asistuos Jo
nas Dovydėnas, Chicagos foto
grafas, kurs pasirūpins foto nuo
traukomis ir užrekorduos pasi
kalbėjimus Įvykius ir muziką.

Projektą baigus, užrašai, do
kumentai, fotografijos ir lauko 
darbų rekordai pataps Kongreso 
Bibliotekos dalis, prieinama ty
rinėtojams ir suinteresuotoms 
organizacijoms.

šv. Kazimiero baroko stiliaus bažnyčiaFotografijy kontestas
Ar esr fotografikos mėgėjas? 

Gyveni Chicagoje Pietvakarių 
pusėje? Lankai mokyklos vy
resnes klases bei gimnaziją? 
Jeigu taip, dalyvauk Chicagos 
Jaunimo Fotografikos Kontes-

Registtacijos blankas gali 
gauti bet kurioj Chicago Public 

atšakoj: Scottsdale

Branch, 4101 W. 79 St., Chicago tas. Konkursui medžiaga gali 
LawTi, 6120 S. Kedzie; Wright- būti atneštax asmeniškai ar- 
wood Branch, 2519 W. 79th St.; ba siunčiama paštu, adresas: 
□earing Branch, 5643 W. 63rd t Brighton Park Branch of the

Chicago Public library, 4314 
South Archer, '60632 prieš tre
čiadienį balandžio 20.

Pasibaigus kontestui fotogra
fijos turės būti atsiimtos asme
niškai. . 'k D. Sved.

St.; Sherman Park Branch, 5440 
Racine; Archer Branch; 5148 S. 
Archer; West- Lawn Branch, 
4007 W. 63 St.; Garfield Ridge, 
6322 W. Archer; Gage Park 
Branch 2825 W. 55th St.

ALTOS INFORMACIJA Si Co. prisipažino kaita pažei
dus federaliriį įstatymą perduo-

■Uetuviškv orgon!z«ijV | Xe- ritarii jaunŲ Eetuviąj ;ua Wai, ■ I organizuotam važiavimui i oku- .. .nutarimas , , . . . • . 1 icinospuotą 1 letuvą ir ragina lietu-1 
' vių visuomenę būti apdairiai j 
santykiuose su pavergto krašto 
lietuviais.

4. Vieningai pritaria ir re
mia Amerikos " ' ' ‘ “
vedamą 
darbą.

Š:u metų JAV (R.) biuleteny
je Nr, 46. Draugo Nr. 103 ir 
Naujienų Nr. 116 ir 125 buvo 
straipsniai, liečiantieji šaulių, 
karių veteranų ir JAV LB (R.) 
nusistatymą įvairiais okupuotą 
L’etuvą ir Lietuvos laisvinimo 
veiklą reikalais.

šie rašiniai nenilnai ir netiks- Į 
liai vaizduoja paliestųjų organi
zacijų užimtą poziciją šiuose 
klausimuose. Tų klausimų giles
niam ir atviresniam išnagrinė
jimui š. m. birželio 2 d. įvyko 
paliestųjų organizacijų atstovų 
part'tarimas, pirmininkaujant 
Altos pirm. dr. K. Bobeliui.

Susirinkimas praėjo nuošir
džioje, atviroje išsikalbėjimo ir 
išsiaiškinimo dvasioje. Pasitari
mo metu visi anksčiau iškilę ne
aiškumai buvo išsiaiškinti, ir bu 
vo prieita vienos bendros nuomo
nės^

Kad visi išeivijos lietuviai 
dėti visas galimas pastan- 
Lietuvos nepriklausomybės

turi
gas 
atstatymui ir ypatingai šiuo me
tu turi išnaudoti tuos Helsinkio 
konferencijos nutarimus, kurie 
naudingi mūsų tikslui siekti.

2. Atmeta bet kokį.'organizuo
tą bendravimą su pavergta Lie
tuva per okupantų kontroliuoja
mas įstaigas; ", :

Lietuvių Tarybos ', 
! ietuvos laisvininmo j nes

D r. Kazys Bobelis, 
Amerikos Lietuviu

Tarybos Pirmininkas

Padėka už prielankumą 
Lietuvai

dė ?ViO 
departam nU 
kumpus at 
lai j\ ; *9

;e sanTaHjos inspekci- 
Me- 

Cenlrui prie Silver 
Vd. Li<trikto teigėjas 

irmę ( hica/Gje n ubą u* 
pabauda. Agrikultūros 

na; tuos 
sunaikino, 
kl iu o mė- 
v. kumpui 
j n.jJstui.bet':

r

; 1 :

mokėtiPigiau pabaudas 
negu aplinką švarinti

Patiriama, kad galingoji JAV 
plieno kompanija už savo fabri-

Su Chicagos katdmolu J. Co- kus Gary Works mieliau pasi- 
dy turėjo pasikalbėjimą kun. J. 
Prunskis. Pareiškė padėką, kad 
Chicagos arkivyskupijos laik
raštis ‘The New World” taip 
prielankiai deda informacijas 
apie priespaudą Lietuvoje.

Ryšiai su "New Star" 
redaktoriumi

siūlė kietas pabaudas mokėti, • 
kad tik EPĄ (Aplinkos Apsau
gos Įstaiga) pailgintų terrni- - 
nūs, iki kurio laiko privalo ap- - 
švarinti vandenį ir orą.

Po kelių savaičių .derybų tarp 
plieno kompanijos ir EPĄ', dis- " 
trikto teisėjo Bill McNagny ofi
se Uammond, Ind. kompanija -

Ukrainiečiai Chicagoje leidžia 1 pareiškė, kad jai pigiau išeina- 
savaitraštį “The New Star”. Su ■ pabauda mokėti negu iki nusta- - 
jo redaktoriumi prel. Jaroslav ■. tytų terminų aplinkos švarini- 
Swyschuk turėjo pasikalbėjimą m0 programą išpildyti, 
kun. J. Prunskis. Redaktorius j Valdžios advokatai paprašė 
sutiko tame laikrašty dėti infor- į teisėją McNagny nustatyti pa- ' 
macijas apie sunkumus okupuo- _ . . . .
toje Lietuvoje.

baudas po $3,000 už kiekvieną 
dieną, kol tarša nebus pašalinta.' -

Padėk ant balto — baltas, 
padėk ant juodo — juodas, kai 

WASHINGTONAS. — Agri-j pastatysi — saulę pamatysi, 
kultūros dep. pranešimu, Swift; (Stiklas)

Swift nubaudė už mėsą

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO- 

JO. ViSUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^ 
Or. A. L Gvaaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir sus>

M' —-DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik 

. ' Mlikidrtaš* viršellali .tik "■ ______________ '
pr. X ĄG»mn — A0KŠfA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

KęHonfc poEuropą įspūdfiat Dabar tik----------------
SetiiMtafrjtat užriaakyH paštu, atsiuntus tekį arba money orderį, prie 

/-/ijtainaa pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

$2.00

$100

Sft. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

lŲMTĄ KNYGA —GERIAUSIA DOVANA
• «*vH pulkty kny»v, kuries papuoš bet kokli 

' ĮtwMi"mIwįį u Miilynę.'
• GRĮŽTAME. Įdomūs jauną dienų

Konkurso taisyklės; Tema — 
“Chicago ’77” Kategorijos — 
žmonės, vietovės, objektai, visa 
kas surišta su mūsų miestu. Fo
tografijos gali būti kiekvieno 
dydžio, baltos — juodos bei spal
votos. Vienintelė sąlyga, kad 
būtu uždėtos ant kartono su 2 *•. z
inch 'pakraščiu, i Išpildyta apli
kacija turi būti prijungta prie 
kiekvienos Įteiktos nuotraukos. 
Nuotraukų skaičius neapsibrėž-

Soviety viza disidentams
MASKVA. — Sovietų litera

tūros kritikas Vladimir Solov- 
jov, 35, ir jo žmona Jelena, žur
nalistė, staiga gavo ilgai lauk
ta vizą visai šęimai emigruoti 
ir sekančią dieną, su savo 12 
metų sūnum ir paties Solovjovo 
motina, 66, išskrido į Vieną, iš 
kur planuoja keltis i Jungtines 
Valstybes.

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai - žaliuojanti pie- 
relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybą pieveles išauginti. Reikia patyrime. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi -

; - NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1, Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai —---- -------- $8-00
2. Jurgio Jašinsko. MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

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

296 psl., minkšti viršeliai------------------------ ---- ---------------------- $5.00

..$4.00166 psl., minkšti viršeliai--------------------------------------------

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorįui.
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:

NAUJIENOS
„1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

MITAI PRAEITYJ!. Netolimą įvykiu prisimink 
frTliku ivykln Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai mskirs- 

r>N?UilVAAiIiiL.S9®p6L. kata* 15.
Dr. Kitn OHnlm, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, Gra- 

- v.'c'fete'-vbMlaiB. S38 paL Kaina S6.00. Minkštąja virš. S5.00 
Prii* v*d. airffikl, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ >STO

RUA, I dalis. 208 psL, įrišta — S3,00, minkštais vir-
"■ ieBaū — $2.00; II dalis. 225 psL, įrišta — $3,00. minkš- 

tiria viršeliais —_________________ _ -___ _____ — $1.08
fccnrfltM Tarnai — Tanwteuikw, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

ftiatate ir Labguvos, apskrity s su įdomiais aprašymais, Hiu- 
stradjomls ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $8.

P. KMOnn, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvoi 
partitantĮ buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janto* tt«r0n4, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
• - Ito .pri. ------ ------------------------------------------M.oe
M. OurWIli, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 232

• įĄ puslapiai----------------------------------------------------
fnypa tdtakant reikli pridėti 23 et pašto išlaidoms.

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šių knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už SL25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti S1.50 čekį 
arba Money Orderį, ta mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO. ILL. 60608

■' - ■ • - • —------- ----------- ~ ~ w

....... .
Š. Halsted SL. Chicaro, HL 60608. — TeL HA 1-61W

’ rUZT KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr.Jvomm Devpore*. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Siete 
ta CkicttDje 1980 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- 
Rw itSM Akio Švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: Žemės 
Udo hto&BUM Lietuvoje.

Autortua Mve šodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūta sotrukdtt Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su- 
Crtetab graliai ttaucusta Ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi- 
rihį ir Mtflrtniu laimėjimu, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
ta irti rtltte didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
iė prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Kunos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
abMŪŪV lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po oa- 
ĮMdl awkyta lietuvių •btolfcrti daugumu yra arba patys buvę ūkl- 

C trba ttlainkų vaikai, rdlkia. Hd H knyga bus brangi ab«> 
„ I INtBvta daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvoa 

taikai Kralra. kad pradėjai skaityti nebesinori pertrauktiL Knyga 
anfattaw akMima Lietuvai Bala bxffiala: "Dėkinga* ataus — myri- 
faPflljlial UatanT.

MO pualapiu su daug vaizdeliu Ir lentelių, kaina tik S3,00. 
taaHeNeuftonaa.

arta Mooey Orderi alnMl tokiu adreru:

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl.

minkšti viršeliai_______________________________ $2.50
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai____________ $1.50 Į
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI- I

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai___ ,.$2.00 j
4. Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS,

minkšti viršeliai, 52 psl.________________ ____ ____$1.00

173s So. Halsted Street, Chicago, IHinoif 60608

HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
L Jasmlnat, A KISS IN THE DARX. PikMtUkŲ Ir Intyrutq nnotyklxi 

aprašymai, paimti Ii gyvenimo. Lengvaa ftiliuA, gyva kalba, grafiM lileijsta. 
150 pat Kaina S2.50.

Dr. Juo»a B. Končiui, HISTOKY OF LITHUANIA. Uetuvon 
santrauka nuo pat senųjų amfiu iki pokario metu. Vidutinio formato, 143 
psl., kainuoja $2.00. /

Dr. Juorat B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Utortnlal DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės Ir jos kaimynu IftodjA 
211 psl. Kaina S3.00. Kietais virfeUais M.00.

Dauguma Hu knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis Jm far 
kitas knygas gahma įsigyti atsilankius į Naujienai arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaida.

NAUJIENOS
irst Sooth H11.M Strort. CMcoo, m. M<M

Chicago, III. 606081800 So. Halsted St.

s _ NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL,— Tuesday, June 14, 1977

i
Įsteigta 1923 metais. .

■ 1 Įstaigos pietuoee kiemas automobiliams pastatyti.

dabarjįTąupy kite 
lipas mus

Santaupos, padėtos prieš 10 mėne
sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne- 
ša iki

?y4%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Irivestavimo knygelės sąskaitos x 
neša

5%% ' į

Taupykite dabar.

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

UNIVERSAL
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Td. 421-3070



$31.00
$18.00

$4.00

A

$30.00
$16.00
$3.00

NAUJIENŲ. raštinė atdara Kasdien. išskyrus sekmadieniua. au*
9 rat. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

I Nąujieaoo eiej. t&sdieu ftzkiriant 
'sekmadienius. leidžia Naujienų Ben
drovė. 1738 So. Halrted St.. Chicago 
HL 60608. Telet HAymarket 1-6100. 

_____ Pinigu# reikia liūsti pašto Monev 
$14.00 Orderiu kartu su užsakymu.

£ t

Prašineja lietuviškų knygų
GėlėsA.’ Petnkoms

$30.00
$16.00

$8.00
$3.00

Subscription Rifts:
in Chicago $30-00 per year. $16.00 per 
ax month. $8.50 per 3 months. In 
>ther USA localities $26.00 per year. 
£14.00 per six montns. $7.00 per 
Jaree months. Canada $30.00 per year; 
jLher countries $31.00 per year.

15 cents per copy
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Vakarų Vokietijoje lietuvių pinigais leidžiamas ir 
Alberto Annies’o redaguojamas Nemuno kraštas praši
nėja, lietuviškų ir lietuvių parašytų vokiečių ir anglų kal
bomis knygų. Vakar atėjęs šių metų vasario ųiėnesio nu
meris nurodo net ir adresus, kuriais Vokietijos lietuviai 
galėtų minėtas knygas į Vilnių siųsti. Straipsnį pasira
šęs tūlas J. Riauba, kuris, vardan tos Lietuvos, pataria 
savo vaikams jo paties ir kitų lietuvių turimas senas ir. 
kitokias knygas pasiųsti į valstybinio universiteto moks
linės bibliotekos direktoriui, o jeigu kas norėtų, tai ga
lėtų jas siųsti Lietuvos mokslų akademijai.

Kad šitas reikalas negąsdintų Vakarą Vokietijoje il
giau gyvenusių arba po Antrojo Pasaulinio karo Vokie
tijoje Įsikūrusių lietuvių, tai Riauba net nemini, kad Vil
niaus universitetas vadinasi Kapsuko universitetu ir kad 
tos bibliotekos priklauso nuo Kapsuko universiteto nus
tatytų nuostatų toms bibliotekoms ir tose bibliotekose 
laikomoms knygoms tvarkyti. Vokietijoje- gyvenantieji 
lietuviai buvo informuoti apie visų vadinamų “mokslinių 
bibliotekų” likimą ir apie jose Įvestą naują tvarką. Tas 
pats Riauba pataria lietuviams studentams, lankantiems 
pavergtą Lietuvą, užeiti Į “mokslines Vilniaus bibliote
kas” ir patikrinti, ar jo pasiųstos ir kitų siunčiamos lie
tuviškos arba Lietuvą liečiančios knygos yra : minėtose 
bibliotekose užregistruotos ir ar moksleiviai ir net moks
lininkai gali tas dovanotas knygas pamatyti ir jomis pa
sinaudoti.

Riauba turi nuovokos, ką okupantas su lietuviško
mis knygomis darė. Jam, ko gero, žinoma, kad jau ne vie 
na kartą i Vilnių buvo pasiųsti didžiausi kiekiai Ameriko 
je leistų knygų, žurnalų ir laikraščių komplektai. Iš Ame
rikos rusai gavo ir tokių retų leidinių, kurių jie ir pa
vergtoje Lietuvoje negalėjo rasti. Amerikos lietuviai tu
rėjo pačioje Lietuvoje leistų laikraščių komplektus, ku
riuos atidavė Į “mokslines bibliotekas”. Ten nuėjo ir re
tos pačioje Lietuvoje leistos knygos. Neseniai i “moksli
nes bibliotekas” išėjo pirmieji 8 tomai Lietuvoje leistos 
/‘Lietuvos ^enciklopedijos”. Agentai vaikščiojo pas kiek
vieną knygą mėgstantį lietuvį, siūlė stambias sumas pi
nigų, kad tiktai galėtų Įsigyti ir išvežti iš Amerikos mi
nėtus enciklopedijos tomus. Agentai apėjo ir tuos asme
nis, kurie atsitiktinai galėjo minėtos enciklopedijos vi
sus ar paskirus tomus turėti.

Savo rašinyje Riauba aprašinėja, kaip jis paklau
sęs savo sūnaus, ar jis pageidautų turėti savo tėvo kny
gas, ar jis norėtų atiduoti jas i kurią nors vokiečių bib
lioteką, bet gavęs neigiamą atsakymą, jis kreipėsi Į Vil
nių ir užklausė, ar jie norėtų priimti jam jau nereikalin
gas lietu viskas knygas. Jam buvo atsakyta, kad jie mielu 
noru priims jo dovanojamas knygas. Jis pasiuntė 130 
knygų, kurios Vilniaus bibliotekose buvo priimtos. Jis 
būtų galėjęs siųsti ir likusias savo bibliotekos knygas, bet 
taip nepadarė. Vietoj knygų jis parašė testamentą ir pa
siuntė turimų knygų sąrašą ir paklausė, kurios knygos 
Vilniaus mokslo bibliotekoms tiktų. Jam 1)ųvo patartą* 
neskubėti mirti, bet pridėta, kad visos jo sųpiinėtos kny
gos noriai bus priimtos.

Riauba savo skaitytojams primena, kad praeitais 
metais Chicagoje lietuvių mokslinčių leidžiami Akira
čiai kvietė siųsti senas lietuviškas knygas Į tas pačias Vil

J. KAMINSKAS

DIDYSIS VILNIAUS SEIMAS ’
(Tęsinys) g-

Šitas "‘Draugijos” liudijimas 
aiškiai paneigia M. Krupavičiaus 
painius išvedžiojimus. Vil
niaus seimo metu mūsų kuni
gai teturėjo Peterburgo Dvasi 
nės Akademijos profesorių i— 
P. Bučio, J- Mačiulio-Maironio 
ir A. Dambrausko-Jakšto — 
surašytą katalikiškos akcijos 
programos projektą, kuriame
nebuvo nieko pasakyta apie gramos nebuvo saistomi, ir to- 
krikščionių demokratų politi- dėl kiekvienas jų galėjo nusi 
nius siekimus Lietuvos klausi, statyti, kaip tinkamas. Tai pa 
m u, ir kuris todėl lygiai gerai aiškėjo ne tik pačiam seime,

tiko’Lietuvai kaip ir, sakysi
me, Filipinų- saloms. Vilniaus 
seimo metu mūsų krikščionys 
demokratai neturėjo nei epis
kopato patvirtintos programos, 
nei organizacijos, nei organi
zuotos veiklos — būtinų kiek
vienai politinei partijai pažy
mių. Vilniaus seime dalyvavę 
kunigai jokios politinės pro-

vai. Ten išėjo ir Chicagoje leistos Vilnies archyvai Bim
ba ir Andriulis bijojo, kad policija kartais neužsuktų Į jų 
redakcijas ir pasižiūrėtų, ką jis-ap.ie Ameriką rašė ir iš
aiškintų, kodėl jie nenori grįžti į jų “išsvajotą" rojų?”

Vilnis ir Laisvė būtų galėjusios raginti -savo- skaity
tojus atiduoti savo knygas, o kaikurie galėjo tai padary
ti, bet jie to nedarė. Šitas darbas buvo Įpareigotas moks
lus einantiems Akiračiams. Vilnis su Laisve šias kampa
nijas pravedė tuojau po karo. Išvežta Į Vilniaus “moksli
nes bibliotekas” retų knygų daugybė. Ten dirbantieji 
“mokslininkai”’ turi ne po vieną, bet po kelis egzemplio
rius kiekvienos "Amerikoje leistos knygos. Jie gavo ir tas 
retas knygas, kurių okupantas negalėjo rasti ir paverg
toje Lietuvoje. Tuo tarpu ‘Riauba, ko gero, buvęs paverg
toje Lietuvoje ir apie tas bibliotekas turis gana tikslių 
žinių, šitaip rašo:

’ “Visame’ pasaulyje universitetams trūkstama mok 
slinės literatūros bei periodikos. Vilniaus universi
tetui jos ne tik kad trūksta, bet iš viso, svetimom kal
bom knygų yra tiesiog badas Tad nors dalinai savais 
knygų rinkiniais padėkime tą trūkumą šalinti.” (Ne
muno kraštas, 1977 m. vas. numeris,7 psl.) - - 

Jeigu Vilniun buvo išsiųstos ne tik kelių organizaci
jų, bet ir privačių asmenų bibliotekos, o Riauba tvirtina, 
kad tos .bibliotekos visai tuščios, kad ten siaučia tikras 
knygų badas, tai kas čia darosi? Kur tos dovanotos ir ru
sų išvežtos knygos dingo? Kodėl pavergtos Lietuvos 
mokslinėse bibliotekose tų knygų nėra? Visi girdėjome, 
kad Amerikoje leistos “Lietuvių enciklopedijos” buvo 
siunčiami keli egzemplioriai. Jie ėjo Į Vilniaus mokslines 
ir partines bibliotekas. Enciklopedijos leidėjai žino, kad 
pasiųsti egzemplioriai bibliotekas pasiekė. O kodėl stu
dentai negali pasinaudoti nusiųstomis knygofnis? Pasa
kojama, kad jos laikomos “po raktu”. Jos parodomos tik
tai ištikimiems komunistų partijos nariams.

Iš Ainerikos išvežtomis knygomis lietuviai moksli
ninkai nesinaudoja. Kokia yra garantija, kad Vokietijos’ 
lietuvių suaukotos knygos bus padėtos i tas vadina
mas “mokslines bibliotekas”? Kodėl su tomis knygomis 
nebus pasielgta taip, kaip buvo padaryta su Amerikos lie-

’ Mums atrodo, kad šia 
sinj apie is užsienio atėjusias Knygas — dioeies dovanas.! me knygų prašinėjime okupantas turi visai kitokių tiks- 
Bet jie nieko nemini apie anksčiau vestas kampanijas ati-,^ Mums atrodo, kad jis nori Amerikos lietuvius palikti 
duoti Amerikos lietuvių knygas Vilniaus “mokslinėms 
bibliotekoms”. Jie nieko nepasakė, kad iš Amerikos jau 
išvežtos didžiausios dėžės Įvarių lietuviškų knygų. Iš New 
T-'rtko sovietų laivai išvežė visas “pažangių lietuvių” tu
rėtas knygai Rusai išvežė ne tik lietuvių Komunistų ar 
jų valdomų o.ganizacijų leistas knygas, bet išvežė visus 
komplektus ir kitų Amerikos lietuvių tufėtus leidinius 
arba jų komplek uis. Rusijon išvežti visi Laisvės archy-

bet ir vykdant seimo ųutari-Į siekė “pilnos Lietuvos autpnoį somos, sufederuolos Lieiuyos. 
mus: vieni kunigai skaitė sei- mijos etnografiškose ribose”. Revoliucijos lainiėjynai pąčjoj 
mo rezoliuciją ir ją žmonėms| Negalėjau patikrinti, kiek de-(Rusijoj dar nebuvo paaiškėję: 
aiškino per pamokslus, kiti mokratų politinės ] -*— —
nieko nedarė, gj treti prieš sei 
mo nutarimus atsistojo piesta. 
Kaip buvo nusistatęs dėl poli
tinės Lietuvos ateities vienas 

' -7 . ..

iš programos projekto autorių^ 
būtent kųn. A. Dambrauskas, 
jis pats vėliau pasisakė toj pa kis demokratams buvo savas, 
čioj “Draugijoj” 1907 melais, Demokratams buvo sava ir įyy 
pareikšdamas, kad mes, lietu-Įkių sukelta revoliucinė nuotai 
viai, tesame ciesoriaus kampi-lka, skatinusi juos autonomijos 
ninkai, privalą klusnumą teisė sąvokai patikrinti pilnesnį tū
tai vyriausybei. Prelatas Anta 
navičius dar prieš Vilniaus sei 
mą buvo nuėjęs dar toliau, sa
vo ganytėjiškam laiške verti
nęs revoliucionierius kaip “pra 
garo pasiuntinius” ir savo po-

džiais: “Visokia dūšia tebūnie Povilu Višinskiu, Mykolu SI e- Ii paremti ant federacijo5 pa- 
pasidavusi augštesnėms vyriau 
sybėms”; ir tokiomis “vyriau
sybėmis” jo akyse, buvo “ne 
tik viešpataująs Ciesorius, bet 
ir visi tie, kurie jam padeda 
vaidyti”. Prelatą Antanavičių 
buvo pasekę daug mūsų kle
binu; pats Kauno episkopatas 
buvo tos pačios, tik viešai ne
reiškiamos nuomonės.

Jtf. Krupavičius, vertindamas 
aukščiau minėtam straipsny 
klerikalinės srovės vaidmenį 
Vilniaus seime sako: “Pirmas 
krikščionių- demokratų pasiro
dymas viešajam forume išėjo 
jiems į naudą: jų rimta pozi
cija (vieningai balsuojant už 
politinę rezoliuciją, mano pri
dėta) kairiąsias partijas ir 
nuginklavo ir sugėdino”. Esu 
linkęs manyti, kad jų vaidmuo 
būv.o daūg kuklesnis- Paveikti 
seimo nuotaikos, dvasiški pie 
menys pasekė aveles. Seimo 
pradžioje stoję griežton opozi 
cijon kairiesiems, jie, seimui 
vykstant, tilo ir seimo gale 
pritarė jo nutarimu t Kartu sei 
me dalyvavę kunigai atliko ja 
me viešą, atgailą už save ir sa 
vo brolius šiais kun. P. Bučio 
žodžiais: “Ir mes, kunigai, už 
revoliuciją, tik-:- nekruviną”.; 
Tuo būdu jie atšaukė kunigų 
daugumos tais (metais darytus 
ypatingai gausius plūdimus so 
cialistų, kurie savo energiją 
skyrė propagandai už carinio 
režimo likvidavimą ir už Lie
tuvos išsilaisvinimą. Supranta 
m a, Lietuvos išlaisvinimas bu
vo nevisiems kunigams sveti
mas daiktas: buvo^ir kitokių 
kunigų.

Mūsų demokratų grupei Vii 
niaus seimas buvo pirmoji pro 
ga. pasireikšti plačioj viešu
moj. Demokratai jau 1904 me
tais turėjo savo kad ir negalų 
tinai nustatytą programą ir 
bent organizacijos viršūnę, 
nor^ tikrumoj tebebuvo inteli
gentų susibūrimas, palaikęs su 
lietuviškuoju kaimu tik pri
puolamą ryšį. Valstiečių Są
junga pradėta organizuoti tik 
seimui pasibaigus. Demokra
tai savo programoj turėjo per 
litinius reikalavimus Lietuvos 
klausimu. Savo 1902 nietų pro
gramos projekte demokratai gandoj partija siekė nepriklau

nius: vieni kunigai skaitė sei- mijos etnografiškose ribose”. Revoliucijos laimejjniai

programos nuo jos tolimesnės eįgos pri- 
suformulavimąs pasikeitė jų1 klausė galimumas ir Lietuvai 
1906 metų programoj, bet jau j išsilaisvinti. Todėl kad ir bal 
Vilnjaus sejrąo metu demokrą suo.dąmi už autonomijos sieki- 
tai buvo aiškūs autonomijos 
Šalininkai. Dėl to seime Iškel
tas autonomijos Lietuvai šū-

mų, socialdemokratai tačiau 
pareikalavo, kad siūlomos re
zoliucijos tekste būtų pridur
ta, jog siekiama ne kokias ri
botos, bet “tikros”, t. y., visiš
kos autonomijos. LSDP siūlė 
“tikros autonomijos” formulę 
tam, kad paliktų tautai gaiinjy 

rinį, kaip nusakė jų progra- bę įdėti į jos tarinį tiek, kiek 
mos projektas. Be “ramaus tik įvykių eiga leis. LSDP spaų 
dėdės” Jono Kriaučiūno, seime dimu, rezoliucijos gale buvo, 
senuosius demokratus atstovą be to,, pridėtas socialdemokra- 
vo temperamentingas Andrius tų programai būdingas saki- 

x_________ _____ * _ Bulota, ir jam talkininkavo nys: “Santykiui su kaimynis-
litinę programų išreiškęs žo- jaunoji demokratų karta su komis Rusijos šalimis turi bū-

Santykiai su kaimyniš-

ževičium, Juozu Paršaičiu, An matų”.
tanu Smetona priešaky. Tas Socialdemokratams priklau 
jaunimas, dar neaiškus savo so nuopelnas, kad seimo rezo- 
socialiniuose siekimuose, buvo liucija itin' demokratiška: joje 
tačiau revoliuciniai nusiteikęs ypatingai pabrėžta, kad išlais- 
carinio režimo atžvilgiu, ir tą vinto j Lietuvoj “ir kitos Lietų-, 
nuotaiką jis įnešė ir į seimą, voj gyvenančios tautos galėtų 
Kairiajam seimo sparne demo pilna laisve naudotis”; o kur. 
kratai buvo socialdemokra- joje kalbama apie ateities Vil
ta ms geri talkininkai- . niaus seimą, pakartotą sakraniaus seimą, pakartota sakra 

mentalinė demokratijos, formų 
teko lė apie visuotinį, lygų, tiesų ir 

‘ neskiriant
Man kitomis progomis 1 _ ___ .

pasisakyti, kiek Lietuvos So- slaptą balsavimą, 
cialdemokratų Partijos 1896 lyties, tautos ir tikėjimo. Taip 
metais pradėta veikla padėjo apibūdinu rinkimus tuomet bu 
formuoti lietuvių tautos poli- vd įprasta ^tik sociąldęmokrąT 
tinę sąmonę, siekdama nepri- tams. . j
klausomos, demokratinės Lie- Socialdemokratams priklair 
tuvos atkūrimo kaip savo pro so ir autonominės Lietuvos te- 
graminio tikslo. Partijos .polį- ritorijos sąvokos-, nustatymai 
tinė propaganda už nepriklau Rezoliticijpj pasakyta^ kad “au 
somą, sufederuotą Lietuvą su tonomiškoji Lietuva turi būt 
seimu Vilniuje buvo ypatingai sudėtą iš; dabartinės etnogra- 
sustiprinta 1904-1905 metais fisk.Qs Lietuvos, kaip brandiio 
per visoj Lietuvoj pasklidu- lio, ir tų pakraščių, kurie dėl: 
sius partijos atsišaukimus, jos ekonominių, kultūrinių, tauti- 
platinamą. literatūrą ir 19Q5 ri.ų ar kitokių priežasčių trau- 
metais pradėtus viešus mitin- kia prie to branduolio ir-ku

rių gyventojai priklausyti prie 
jos panorės”. Tas teritorijos 
apibūdinimas yrą pažodžiui 
paimtas iš LSDP raštų. Dar 
daugiau: tuose “pakraščiuos 
se” į_rytus nuo Vilniaus, nekal 
bant apie patį Vilnių, partija 
jau .daugiau dešimti^ metų ve 
dė darbininkuose; platų darbą.;

Atsėdėjusiems darbo
-JO Va-

i jais potvarkiais, pradėjusiais ga
lioti nuo pirmadienio, kaliniai 
paleisti iš kalėjimų, tuojau gaus 
teisę į nedarbo kompensaciją ir 
į viešuosius darbus, praneša DarT

i bo departamentas. Valdininkai 
(aiškina, kad naujųjų potvarkių 
| tikslas yrą padaryti, kalėjimu 
baustuosius tinkamais būti pri
imtais į viešuosius darbus pasi
tikint, kad tuo būdu pus suma

gus. Jampiačiai išvystytas par
tijos organizacijų tinklas lei
do jai įtakoti plačias liaudies 
mases, ir todėl Vilniun šaukia- 
mas seimas daugelio, j prastuos 
lių akyse buvo tas Vilniaus-.sei 
m as, kuris turi būti krašto šei
mininku. X
Nesikartodamas, nprėčiatu tik 

trumpai pažymėti socialdemo 
kratų vaidmenį pačiame sei
me. Be LSDP politinės propa
gandos vargiai būtų Vilniun su 
važiavę skaitlingi kaimo atsto 
vai. Bet ir pats seimas -
dovavimas bei jo padaryti nu
tarimai —būtų buvę kitokį, 
jei jame nebūtų dalyvavę so
cialdemokratai. ’ . K

Lemiamas buvo socialdemo-. 
kratų vaidmuo ir pačiam sei
mui bei jo padarytiems nuta
rimams. Tiek seimo svarsty
mui pastatytas klausimas, tiek 
ir seimo vadovavimas buvo lai 
mėti socialdemokratų atkak- kaičius grįžtančių atgal 
lauš veržlumo dėka, padedant ga] j kriminalą iš kąlėjijnų pa- 
demokratams ir palaikant sei- Jefstu vyrų ir moterų.
mo vis didėjančiai daugumai • Federalinės* valdžios praneši- 
Seimo priimtoji rezoliucija bu mu, viešiesiems darbams ir ki- 
vo ir socialdemokratams savo tokioms programoms per valsti- 
tiškas kompromisas. Beveik jų ir lokalines (savivaldybių), 
per dešimt metų'vestoj propa- valdžias paskirstomi 4 bilijonai

niaus mokslines bibliotekas. Jis padėkoja už atėjusį ra- tuvių dovanotomis knygomis? 
šinį apie iš užsienio atėjusias knygas — dideles dovanas.!

be informacijos šaltinių. Reikia manyti, kad laikui bė
gant Amerikoje atsiras lietuvių mokslininkų, kurie no
rės vieną kita dalyką parašyti apie Amerikos lietuvius, 
jų vestą darbą, jų kovą už Lietuvos laisvę, bet jie bus pa
likti be tam darbui reikalingų šaltinių — be spausdinto 
žodžio. ŠĮ reikalą suprantantiems lietuviams reikia im- 

-tis priemonių informacijos šaltiniams apsaugoti.
* * -• . 
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iHC. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pul»»ki Rd. (Crowford
M^ical Building). T«J. LU 5-6446 

Bnima ligonius pagal sus.tarimą. 
lęi ne^tsilįcpia, skambinti 374-8004,

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
863 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIhę ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos
z Med.emos direktorių;

1938 S. Manheim Rdw Westdjester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

tKas antrą šeštadieni 8—3 vai.
-Tęl.: 562-2727 arba 56? 2728 

-------- -----------------;--- .’---- - -----  *
Rez.; GI 8-0873.

DR. W. EISIN-EISJNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kędzie Ave„ WA 5. 2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti MI 3-^".

- TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVĘCKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 ’.Vest 103rd Street 

Valandos pagal susitarim*

DR. K. A. H JUČAS
- 489-4441; 561-4605

ODOS LIGOS — CHHUJRGIJĄ 
1002 N, WESTERN AVĖ. 
5214 N. WESTERN AVĖ. 

Telefonas af sakomas 12 yal.

^USIRINKIMiV

i atitruksią nuo ekskursij
• nukiiLu i nimcu locno XI o

*

Riverview Paritas (aliejus)' * - f*-/ W *

rAr f < /' • 
l. ' "

i
St Šileikis

FR. FRANK PLECKAS 
. OPTOMETRISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
' :• “contact lenses”
5 ?L pagal susitarimą. - Užda^" *reč

ir

5_-
PŪSLĖS IR

-ROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd’ STREET

Vaį_ąntrąd. nuo 1—4 po pietų, 
tetvirtad. nuo 5^—7- vaL vak.

'U- Ofiso'telėf.: 776-2S80
C. Naujas rez. telef.; 448-5545 ;

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IRi CH IRURGĄS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 59th STREET 

Tęl. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm.-, antrad., trečiad, 
ir pehkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

North Side
Portorikiečių riaušės

Praeitą šeštadienį, birželio 4 
d. Humboldt (Parke ir vidur- 
miesty portorikiečiai minėjo sa
vo nepriklausomybę. Iš ryto 
pradėjo mašinos važinėti, pa- 
ouoštos portorikiečių vėliavo
mis. Pavakaryje į parką pri
važiavo tūkstančiai mašinų,- ap
lipk parką portorikįečių kone 
šimtinai apgyventą''rajoną. . . * . •
' .7 . r ’ Iv-- ’ - ■ r-*- ? ■ *- -

Paaušės prasidėjo prie Divi
sion ir California parko trikam
py. Minioje atsirado trys poį- 
torikięčių paauglių gpipės —I^a- 
Lin Kings, Latin Cobras ir dar 
kita kokia ir pradėjo tarp sa
vęs šąūdytis. Netrukus priyaT 
"iavo šimtai policijos, atsirado 
r raitoji policija. To tik ir rei- 
kėjo, visi puolė policiją akme
niais, but.ęįjąis ir.kas ką turėjo 
mušti policiją, šaudė iš mi
nios į policiją, bet kas nušovė 
iu portorikiečių paauglius (gen- 
gės narius) niekas nežino.

Viena pašautą policininką nu
vežė artimiausion ligoninėn, ki- 
i 7 policininkai buvo lengviau 
užeisti; Sudegino keletą -polici

jos automobilių, keletą mašinų 
suvertė į ežerėlius. Tuoj pra- 
•ėjo degti namai. Kai atvyko 
gaisrininkai, portorikiečiai puo-

apie 50 žmPnių liko be pastogės, 
sudegė daug mažesnių namu, 
keletas krautuvių. Sužeista ta, 
vakarą apie 147 žmonės.

To negana. Division ir Cali
fornia, parko pakraščiu, buvo 
namų langai išdaužyti. Pinigų 
keitimo įstaigos- saugiąją spintą 
išvilko laukan, sudaužė ir pi
nigus išgraibstė.. Išmušę didelės 
krautuvės langus, išvogė prekes. 
Mažesnės krautuvės toj apylin
kėje visos nukentėjo nuo van- 

‘dalų ir plėšikų.
* *v 2 * F ’

Portorikiečių minia įsiuto, 
kai daugiau policijos“privažiavo.

* >—J* • * V -r-1 r

vo nukreiptas kitur. Bet sekma
dienį pasikartojo riaušės, taria
mai prieš “policijos žiaurumą” 
ir kišimąsi ne į savo reikalus. 
Vėl užpuolė policiją, keletą jų 
sužeidė, daugiausia šaudydami. 
Keletas policininkų atsidūrė li
goninėse. Mūsų buvusiam apart- 
mento savininkui mašiną sudau
žė, daug kitų, mašinų langai iš
daužyti. Friė mano buto stovė
jo policijos sąvadas, — namą 
saugojo, —. bet nuvažiavo, tai 
kažkas į koridorių Įmetė dvo
kiančią bombą, langą peršovė.

j Tarp Augusta ir Chicago avė., 
Išvartė skvadų mašinas, padegė, nuo, seno yra ukrainiečiu ir len- 
Visas parkas skendėjo dūmuose, ką. apgyventas -rajonas, čia jų 
Kai atvyko policijos viršininkas biznio ir kultūros centras. Yra 
Rochfprd ir meras Bilandic, tai keletas lenkų, bažnyčių. Dabar 
pasitiko su buteliais, akmeni- visi jie .didelėje' bėdoje. Niekas

nežino, kada kas degs, kas bus; sijos sostinės gyvenimą, tegul 
apiplėštas ar nužudytas.

Kiekvienais metais, kai per
tenki ečiąi mini sąvo “nepriklaų-

mis. Vienam laikraščio repor
teriui ranką nulaužė. Televizi
jos vežimui policija įsakė pasi
salinti. '

V ORTH0PEDĄS-PE0TEZISTAS 
yjį Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
JjjC dažai. Special Lpagal bako joms. 
CV (Arch Supports) ir t/1.
VaL: 9—4 ir. 6—8. šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd St, Chicago. Iii. 60629

TeleE: PRospect 6-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GEuiNYČIA 

2443 WEST 63rd STREET "
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834
Taip pat naujoji Barbaros ir 

^ene Drishių krautuvė *' 
THE DAISY STORE

9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 
Tel. 499-1318

S —-—- —- - . „ f
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’ ’ERKRAUSTYMAI
MOV IN G I

Leidime) — Pilna apdraudė į
miA KAINA

R. i E R t N A t 
Tel. WA 5-3063

[ MOVING
Apdrausta* perkraustymaa 

ii jyairlv atatvmy.
ANTANAS VILIMAS.

Tel. 376-1882 arh* 37^59^.

. RADIJO ŠEIMOS VALANDOS,

j Vitot proo{«mo» II, W0PĄ^

1490 fciL A. M.
’Lietuviu k»lba: kasdien nuo plr-| 

madienio nd penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL’ popct — Šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 8:30 
«1 ryto.

T^Jffų fį^mlock ^2Į)2.

7159 So. MJf INWOOD ĄY^- 

CNtCAGO. IUk iįįį*,
9 .* I

IR PAAIŠKINIMAI
KRIKŠČIONIUI

turi garbinti |į dvasia ir

ŽkLUUClU KULTŪROS KLUBO na
riu pjištelns susirinkimas įvyks 

. ircčiadienį, birželio 15 d- 1:00 vaL po 
pie.il ša iliu Namuose, 2417 Wi 43 
St. Nariai kviečiami atsilankyti. Ku I - _ f i- .
rie esate neužsĮmokėje duoklių, pra- tokių, kurie taip darp. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 
šomį užs.mokėti šiame susisiruiki-1 pa^inimac bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės 
^vU^I^.'Vo s^rmk7moebSllir vaL Palaiminta, pradinis Dievo meilės Įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 

širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus pripa- 
Ružė Didžgalvij rast J ^nti tik Ue» kurie klausys ir garbins Ųįevą dvasioje ir tiesoje.

* - j žino, kad mirti* yr> fi*un Ir paliečia kiekvieną. Bert kur yrą mL
fu».5>JI2 I <4 klausim# knygute "Viltis po mirtie*", kurią gausta

, Maslęvo, ir buteliukai chkaoo. uju

Vienas su ekskursija važia-' ’ * IV- RATro tyrinėtojai
vęs į ok. Lietuvą sustojo Mas“f 
kvoje.. Čia ekskursantus viena 
ipergina. vedžiojo po įvairias 
vielas. Einant gatvė dvies.ę 

jos ir 
pasuka į nuošalesnę Maskvos 
gatyę.

Bežingsniuodami panoro 
gerti, čia pat parduodami “ši 

gėdinai. Perka po bute
liuką ir geria. Prie jų prieina 
dyi ipoterys. Prašo išgėrus ati
duoti joms buteliukus. Klau
sia, kam joms tie buteliukai

akivaizdoje mes esame, yra

Sverto rasto pamokymai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI

e

"Dievas yra dvasia Ir jo garbintojai
tiesa". — Jono 4:24.
Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio

Jvąsinę esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus 
širdie sumanymus; todėl tikras Ir jam patinkamas garbinimas turi būti 
darytas iš tikros širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug

netoliese parduodamas aliejus, 
bet savo buteliukų neturint,' 
negali jo gauti. Buteliukus iš
tuštinus atiduoda moterims. 
Sunkiai eidama, sulinkusi se-* 
nutė prieina ir skundžiasi: 
gardi jaunesnės gavo buteliu-: 
kus, bet ji senutė irgi nori bu
teliuką gauti aliejuj nusipirk- 
ti. Teko dar vieną buteliuką 
pirkti ir su rišu jo turiniu se- 
ųutęi- ątidųpti. Visos trys, ga- 
vusipjį po buteliuką, patenkin
tos nukiūtino aliejaus pirkti.

Kas nori pamatyti tikrą Ru-

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

a^a

A. A. DR. DOMUI JASAIČIUI

i

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTŲ 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS. DIENĄ 

IR NAKTĮ.
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pasistengia pasisukinėti pašali- i 
įnėse gatvėse. Ten pamatys 
“rojišką” komunistų prievar- 

Šioj apylinkėje susispietė ąpie somybę”7 būdavo riaušės; bet šį Ru^Įflj.e» baigė: pąsa-
ppsė milijono portorikiečių. BaL;įarįą — tikros skerlynės, didės- j lojimą buvęs, ekskursantas, 
tieji, žmonoj kurie čia gyveno, pės už buvusias Grantu Parke 
turėjo bėgti, kitup, n^: negalėjo -prezidento kampanijos metu.

Kąį aptradįėnj. yykp mero baį-
sayjrnai,xtaLipūsų’.pręcinkte bal7.' naši, baltųjų čia jau kaip ir ne
savo tik 8 bąltiejf.žmonės. 'Vadi- r* Koresp.

apsiginti, nųo.plėšimiį. padegimų t 
ir! terorizpip. Yrą, ir mdęsįkieį- 
čių, bet šie daug geresni, už 
anuos piktuosius... Niekam čia 
dabar.-nėra saugu gyventi. ~

Sekmadienį užbarikaduotos 
gatvės buvo atdaros, o šešta-

’ė mušti, Vieną suųldąi, sužęidė. dięųį. "visas parkas buvo apsųj^ 
Sudegė apartmentinis namas, tas. Autjobųsąįį ir Grafikas bu-

i

O T A susiviENUiftUS
X I . A LIETI VI vLA-MAA v M ERIKOJE

jau metu ūrpąujd lietuvių visuomenei ir išmokėjo bau- 
gitfu Kaip ŠEETYJįlU^/ MIUJUNUS dolerių' savo apdraus- 
tteffis Aa/iams,

SLA - did^iausii ilgumų tpiernaline organizacija — duoda gyyy 
KŪtVyra* pig) Jack >SUS1V1E> .

VUIMAS’ nęipŠKc ;>eįno. o’ te kta patarnavimus savitarpines
- pag^bos pagrindu^ ' ‘

- jąų tųrį daugiau fcaįp Tris su p*jse mi1i|ono doleriu kapitalu 
tąd; jo ap d ra ūda* f/kra ir saugv Kiekvienas fieijjyis čia'* gali

'M*
IKI w J

jaunimui duoda gerą Tauporna|y Apdraudą - Endowment Ip- 
iy^anee kad faununhs ii!pinigus auk&ojti *“un6kšio ‘stūdl. 
joms ir gyveninio pradžiai.

- duoda VAIKAMS ir jaunuoHarp^ ląhgĮ apdraudę,
už $1,000 (X) apdraųdos tik $3-O(Į.

- aKCJPENTALB ARBRaUDa naudinga visokio amžiaus asine 
mms. rekomenduojama lie*uvi|kjr KLUBU irJ'drąugĮiiv ną; 
riams Už $1.000 00 afccidentalės apdraudos mokestis ‘ $2 00 
t metus x \ J v \

— KaioU'is yra dangųnioje lietuviu kp»^niju 
veikėjus ir jie plačiau i^aai^kiąs apje isiyiF5Nljr|dp dar bite J

(mausite sp;iusdlnta> informacija^*, leigrv para^vait:■ t ~ i * ♦ * »-

SI .A

to? u ĖST Ui STREET. MFW YORK. N Y ’0001

Auš ša 'tuAtfš ampautHiiuui p BpygM

C H K ‘AW LIOLV W >KLI A
Mt*ro ĄhroMi pakulinių ^0 LMS*metųLbicagi)> pehfviy gyverHtną it )į niliktub įlartnA 664 p*l Kaina 

iip išictdo AfiiėnKuj* Lietuvių l^lbnjoa Draugija

^knygoj* apraayU putoad vUjcmkuu atvaaiay^a uejuvU pirmu* 
suui MiipiL dtaugijus' audjipa bai-

Vhkj Duvu 12^*4 leaUU W
p»4iun?nškPch<>^ V YftznyfttfaJ ’»i J**' reiKiršių ųiųipaU

uh kjtlahkjj^u, .MM-aihsunių. laiav^.uaniskų ’u
nluklį moKyOoa *kartv«h» oau

jue I 
u 

UYlr

Norintieji aia isiiQU »<•<*«>
Orden . * * **” < * M

VVIKHIMIS LIKTIS H ISTORIJĄ PKA^įiJjp^

|75!| ^L. < h kmc u HI
-. __________________________ ~ i

Tek: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
— > , <- f«■- -® • - - —- ' 7-X ■- • »- J '

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AlR-COxNDITIONED KOPLYČIOS

Voronežo bendraklasiui ir šviesios atmin
ties mielam draugui

minis, patikusiems dideliam liūdesy žmonai 
; Sofijai su sūnum, dukra, ir jų šeimom, nuor 
širdžią užuojautą reikšdami, kartu liūdime.

Vincas, kun. Kęstutis, Algirdas 
Žemaičiai ir Jonas Augustaitis

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-?

1410 So. 50tk Ave., Cicero
Telef.: TOwnhaH 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ANNA KAVALAŲSKAS
Pagal tėvus VAIČIŪNAS. Qyyeno Bridgeporte.

Mirė 1977 m. birželio 12 (L. 2:30 vai. f>.pM sulaukusi 80 metų am- 
| žiaus Gimusi Lietuvoje. ,
* Amerikoje išgyveno daug metų
1 Paliko nuliūdę: duktė Anna Leondis, 2 anūkai — Anna Maria 

I ** Bourquin, jos vyras Terry, ir Rose Marie Leondis, 3 proanūkai — 
L Bradley, John Charles ir Terry Ann Bourquin. 2 seserys — Sylvia 

Strash ir Elsie Raimen. brolis Peter Winchell, jo žmona Elizabeth ir 
kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Antradienį. 7:00 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Rudmino koply-
> čioje, 3319 S. Lituanica Avė.

Trečiadienį lankymo laikas nuo pirmos popiet iki 10 v. v.
Ketvirtadienį, birželio 16 dieną 10:30 vai. ryto bus lydima iš 

koplyčios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų 
bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. ANNA KAVALAUSKAS giminės, draugai ;ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.
\ _ Nuliūdę lieka:

Duktė, anūkai, proanūkai, seserys, brolis.

Dėl informacijos skambinti 9274138.

Chicanos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

ANTASTAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

7 So. LITUAN1CA AVENUE. Phooe: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
144C So. 50th Ave^ Cicero, tIL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
€348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

i L GEORGE F; RUDAIENAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RFpubl’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VIrg'nii 7-6d7S
11028'SOUTH WEST HIGHWAY. Palos Hills, Dl. <^4^414

! • P.T RIDIKAS

3354 So. HAI^TED STREET Phone: YArds 7-1111 
Li—a—nu i m ———■ 
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TRUMPAI

Jurgis Ii ucc ui ė i us, Ralti- 
nrore. Ml), šidntis dienomis 
lankėsi Čikagoje ir Cicero. Be 
asmeniškų kelionės tikslu jam 
rūpėjo asmeniškai patirti, kas 
< ia Čikagoje darosi, kad lietu
viai tarp savęs nesutinka ir 
net pykstasi už svetimus rei
kalus bei interesus, skleidžia 
kalbomis ir spausdintu žodžiu 
melus apie patriotinio ir de
mokratinio nusistatymo asme
nis. Jis kalbėjosi su daugeliu 
tautiečių ir išklausė priešin-, 
gas nuomones, o išvykdamas- 
padarė savo išvadas, 
kydainas Naujienas 
i iems metams ir 
$1 auką per cįceriškį Antaną 
Dumčių. Gėrėdamiesi naujojo 
skaitytojo sąmoningumu ir be
šališku tiesos ieškojimu, dė
kojame jam už prenumeratą' 
ir už auką. Ta proga malonui 
sveikinti tautiete iš New Yor- 
ko valstyjos, tapusią Naujienų 
skaitytoja-

—Dail. Janina Marks išvy
ko atostogų į Michiana 
linkę. New Buffalo, Mich, 
nia K. Želvis iš Berwyno išvy
ko vasaros metui į St. Joseph,, 
Mich. Ponia Agate Bikneris iš 
Brighton Parko išsikėlė į Ga
ge Parko apylinkę. Ponia Ro
salia Grege ris grįžo iš ilgesnių

užsisa- 
viene- 

jteikdamas

apy- 
Po-

atostogų Į 
ILL.

namus, Centralia,

— Ponia Marija Yureck ..iš
Marquette Parko apylinkės
kiekvienais metais laiku, be

* raginimo sumoka prenumera
tą ir stambia auka paremia 
Naujienų leidimą. Dėkui už 
vizitą, gerus linkėjimus ir už 
dvidešimt dolerių auką.

Iki ui. J. Naum k iš Gre
at Neck. X V., pratęsdamas 
prenumeratą atsiuntė tokį laiš 
ką: "Man malonu prisipažin
ti, kad Naujienas skaitau be 
pertraukos nuo pat pirmojo 
ju numerio. Tada buvau jau
nas, o dabar einu jau 8/-tus 
metus. Daug gerų draugų ir

- naujienieėių pažinojau- Jei
dar yra gyvas V. Paška, pra-' 
sau jam perduoti mano gerus susipažinimui 2 
linkėjimus. Man l^bai malo-' mokamai.

Inu skaityti, kad Naujienų pre-t 
i numeratoriai nemažėja, o inū- 
'sų vietas užuna^ nauji, geri 
žmonės, lai reiškia, kad tei
sybė, kurią rašo Naujienos, pa-( 
daro savo, o su melu dar nie
kas toli nenuėjo, ar nenueis. 
Jus laikykitės tiesos, laikyki
tės garbingų lietuviškų pap
ročių. Linkiu jums geros'svei- 
katos”. Dėkui už; laišką ir už 
$4 auką. -

— Bruno Matelįs"iš Marque
tte Parko, Tauragės lietuvių 
klubo valdybos narys ir Lie
tuvių Tautinių kapinių direk
torius, pratęsdamas prenu
meratą, atsiuntė dešimkę Nau
jienų paramai. Tos apylinkės 
ponia B. Smalenskas tsiun- 
tė $3, o vienas tautietis užsisa. 
kė Naujienas 6 mėn., bet pa
vardės prašė neminėti. Dėkui 
visiems. Visi skaitytojai pra
šomi remti Naujienas ir jas 
platinti. Visi lietuviai kviečia
mi su jomis susipažinti ir už
sisakyti. Platinimo vajaus pro

V •

U

ga Naujienos yra siunčiamos celanas, sidabras, gintaras, auk- 
savaites ne-! so papuošalai ir brangenybės. 

Didelis 14 ir’18 kt. aukso gran
dinėlių; pasirinkimas. TERRA 
atidara kasdien iki 5 vai., pirm, 

ir ketv. iki 8.?val. vak. šventadie
niais uždaryta. Adresas—Terra, 
3235-37 W. 63 St., Chicago, Ill, 
tel. 434-4660. L i

— Jonas Kalins iš Brighton 
j Parko apylinkės, pratęsdamas 

prenumeratų, taip raso: “Prieš 
’ kurį laiką pradėjo silpnėti ma- 
1 no akys. Buvau ligoninėje ir 
po operacijos pasitaisė, bet ir 

I vėl nepastebėjau, kad mano 
j prenumerata pasibaigė. Dėko- 
ju už pranešimą, džiaugiuosiu 

Į pagerėjusiu regėjimu, o už ka
lendorių ir raginimo išlaidas 
siunčiu penkinę, linkėdamas 
Naujienoms gero pasisekimo 
ir visiems naujieniečiams ge-‘ 
ros sveikatos”.

z

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO j

— Justinas Sidlauskas iš 
Marquette Parko, pratęsdamas 
prenumeratą, atsiuntė penkinę 
“mašinoms patepti”. Po du 
dol. atsiuntė ponia Helen Kin- 

■dur iš Oklawana, Fla., ir po
nia Marcella Yubavice —Zu- 
bavičius. Dėkuj už aukas ir už 
gerus linkėjimus.

— Amerikos Nepriklauso
mybės šventės proga daugely
je Čikagos parkų ruošiami vie
ši ir nemokami koncertai. 
Marquette parke ir Piotrawsį 
ki parke koncertai hus liepos 
13 d. 7 vai. vak.

MINES BIRŽELIO ŽUDYNES
Chicagos Lietuvių Taryba ruo 

Šia baisiųjų birželinio įvykių 
minėjimą-, kuris Įvyks š. m. bir
želio 19 d., sekmadienį:

10:30 v. pamaldos švč. M. Ma-r 
'rijos Gimimo parapijos bažny
čioje ir <

10 v. pamaldos Lietuvių Evan
gelikų Liuteronu parapijos baž
nyčioje.

Lietuviškoji visuomenė ir or
ganizacijos (šu vėliavomis) kvie 
čiamos pamaldose skaitlingai 
dalyvauti. ': (Pr.)

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais įprašo Pamarį senus ]• 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu. „

— Antanina Vilimienė iš Brid- 
geporto apylinkės po sunkios 
operacijos sveiksta Wesley Me
morial ligoninės 1185 kambary. 
Visa šeima, kaimynai ir artimie 
ji linki stiprėti ir grįžti į na
mus. ,

— Autobusai į Lietuvių Tau
tines kapines eis birželio, mėu. 
sekmadieniais. Nutf Archer ir 
Harlem av. išeis 11 ryto, 12, 1 ir 
2 vai., popiet. Sustos prie 63- 
čips^ir Archer, Summit. Iš ka- 
pinių'paskutinis autobusas išeis 
4:30 vat popiet. Jei rezultatai 
hus geri,’tai 5ie nemokami au
tobusai eis visą vasarą-iki Darbo 
Dienos-. Informacijų teiraulp 
tės. kapinių raštinėje. Tel. 458- 
0638/ L (Pr.)?

z

— Cicero Lietuvių Medžioto
jų ir. Žūvautoju klubas savo 
ūkyje, Deep Lake Rd., Antioch, 
UI., š. m. birželio 25 d., šešta
dienį, ruošia Joninių laųžą-gė-

RIAI PROGAI — kristalas, ,'por- gužinę. Programoje dail. Petri-

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

IN
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuviu pastas-

3’

Knygos bus išsiųstos, jeL$U50 čekis arba Money Orderis

MARU NOREIKĮEN* — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 Weet 69th St, Chicago, UL 60629 • TeL WA 5-2787 

. - Didelis paslrinkfrnasgaroc rtilst Įnirty prsfcty.
■' MAISTAI Ii EUROPOS SANDRUŲi; . -.

1733 So. Halsted St, Chicago, UL 80608

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVK1 

2501 W. 69th Sf., Chicago, 11L 80629. — TH. WA 5-2737 
3333 So. HaUtod -«t, Chicago, 1IL 60608. — Tab 254-3320

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
MAŪJlKflOdKS Eemet nėjo 80 aetę. Jfrrfnt tą sntafrtf fRrhfrnt pirsejc 

Amerikos lieturiq dienniao stelfėjus bei UetizvOicoc grūdos pirmū-
Kni ir itllekurt būtims parrigas satinam lietuvybės IŽUktani ikel- 
bUmas platinimo rihu.

MAUHSTOS trirtsi stori ir korojs rf Ltetaroi ir pavargtų Hatsriy lalnr 
neidimos ir neddėdisof t sandėrius ta okupantsif c ir Lsatio 
tMsM

MAUJTENOS ptlslko rišu Hetnrię denc^rstines frapet, Ju bodru Instto- 
djss ir remia risą lietariu bendruodus dirbus bei tiksint.

NAUJIENOS itstovrajs tyli^fe Beturiq dauguma tiais pasimetimu reto
rikos ir poltinlŲ Uiurijų laikais. Jos yn visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yn mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti

Todėl Naujieną vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metą proga 
stelbdama platinimo vafą kreipiasi Į tisus lietuvius pasekti lietuvSEos 
spaudos pirmūnų pavyzdtiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
madine tolimesniems darbams ne tik laikraMo, bet ir visos Baltijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
carišku reikalu renesson,
KUKUOJA: Chlcsgo|s Ir Kanadoje metam —. 130.08, pusei mefp — HM8, 

trims mėn. — $A50z vienam mėn, S&0& Kitose JAV vietose metame 
— $26.00, pusei mėty — $14jOO, rienem mėn. — Užsieniui 
H — $31.00 metamu Suslpefinltwf ilurčlama oevettf aamsiramsL

Pralema naudoti žemiau esančiu alkanų.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, BL 60608

dot Naujienų lubiBeJlnlo

į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įslpareigofim*.

PAVARDE IR VARDAS ___________ _____________________

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose. *■<_

Joeos Kaminskai, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL .

Juozas KapaEInskair IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 p&L Kaina 7 dot

eiKAGIETtS ISPŪMIAr KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL ŠUO. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

NL ZoUanlo. SATYRINIS NOVtLtS. Genialaus rusu rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusL, kaina S2,

D. Kuraitis, KELIONt | ANAPUS GELEŽINIS U 2D A N GO S. - At> 
toriaus pastabumą neapgauna Intodsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaakavimaL Abi knygos parašytos lengvu, grsfiu stiliumi.

Prof. P. PalrarklUp KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina S2.

Vincas žemais. LIUBLINO UNUOS SUKAKTUS PA RAST t JI.

He Ir kiti leidiniai yn gaunami
NAUJIlNOSa, 1734 »«. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

HaUankaM dark. nlw»4eml» arba trtukanf paJ+v Ir Frtdede*? 
ar

konio kūrybos ir dr. Gaižutie- 
nės keramikos darbų paroda, 
akordeonų muzika, vadovau
jant nnu. F.Siroliai. SvečiaLbus 
vaišinami lok iena, veiks baras, 
bus turtinga loterija. Į geguži
nę vyks autobusas, kuris 4 vai. 
popiet sustos, Marquette Parke 
prie paramos parduotuvės, 69- 
tos ir Maplewood kampo. Taip
gi sustos Cicero 4:<30 vai. popiet 
prie šv. Antano bažnyčios. Au
tobusas grįš j Čikagą 11:30 vai, 
vak. Kaina į abi puses $3.50. 
Dėl platesnių informacijų skani 
binti vakarais tel. 423-9W9 ar
ba RE 7-5750. (Pr.)

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE ‘ v

' Namai, Žemė,— Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
E ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J.

x Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 

(būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo koi> 
frontacijos, nors dabar daug 
kas non įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontacija pavergtie
siems . . .

Naujienos buvo ir yra už de-( 
mokratiją ir toleranciją. Deja 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir patikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

Marquette Parko kaimynystė

’CHICAGO. — Apie 60 miesto 
pietinės dalies. — Englewoodo 
kaimynystės ’ namų savininkų 
ketvirtadienio vakare su plaka
tais ir šūkiais buvo nuėję prie 
policijos superintendento James 
M. Rochfoirdo namų pareikšti 
protestą dėl per mažai policijos 
j-ų n amams saugoti. “Mes turi
me tiek daug įsilaužimų,: kad 
visą viltį dedame į pėsčią poli
ciją, kuri buvo dar prieš 2 me
tus žadėta”,, pasakė Eglewoodo 
“Susirūpinusių piliečių” grupės 
vadovas Phillips. “Grupė mano, 
kad., policija šią- apylinkę aplei
do, kadangi ji yra kintanti”, pa
sakė Rhillips, n..

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

MAINTENANCE MECHANICS
For plant in heavy 

metals; industry. ?
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
' plant machinery.- • 

. Welding'experience.also required.
R. LAVm & SONS, INC .

3426 S. KEDZIE AVE.
. (Equal Opportunity Employer)

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

SECOND COOK
Newly expanded kitchen has 

immediate opening for a full 
time cook. Selected applicant 
must have 5 years experience in 
institutional or hospital cook
ing. Must have own transporta
tion. 40 Hour Work Week.

Complete Benefit Package

Apply Personnel

. CHRIST HOSPITAL •
4440 W. 95th St.,7 •

An Equal Opportunity Employer

AR JAU PASIBARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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 53.. Su legališko-

I mis formomis — $3J5O.
f Užsakymus su Money orde-
I riu siusti: “Naujienos”, 1739 S.
Į Halsted SL, Chicago ILL 60608,
I* — MAUnom, CFKASOI, HJlL Tuasday, Juns 14, 1977

PETRAS KAZANAUSKAS, Preždentas

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

GRAŽUS BUNGALOW. 2 miegami 
ir valgomasis. Arti šv. Kryžiaus ligo
ninės. A-V i ;«

2 BUTŲ puikus mūrinis, j vakarus! 
nuo California Ave., arti parko. I

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

' ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 w; 63rd St TeL 436-7878

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI
Namai pardavimui:

6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija su 
valgomu. 2 mašinų mūrinis garažas. 
Apyl. 66 ir Mozart.

8 MODERNŪS butai — labai gerai 
išlaikytas namas. Visi hutai po 4 kamb. 
Prie 55 ir Kedzie.

/

5 AKRAI ŽEMĖS su dviem namais 
ir puikiu sodu prie 123-čios ir Ar
cher. Kaina $97,000.

LEMONTE 2 mūro namai po 4 bu
tus kiekvienas, 10 metų senumo. 
Abu $130,000.

12 BUTU MŪRAS. labai gerai pri
žiūrėtas. Geros pajamos. 63-čios ir 
Kominsky apylinkė. $185,000.

■ 60 AKRŲ fanna i pietų vakarus nuo I 
Lemonto: Galimybė išdalyti sklypais.

SKELBIMAS
i 6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi- 
I deneija prieš parką. Labai dideli kam- 
I bariai, 1* voriios. $26.000.

2 BUTŲ gražus mūras Marquette 
Parke. Du atskiri šildymai gazu, įreng
tas beismantas, garažas. $32,000

IŠTAISYTAS 4 butų, mūras. Atski
ri nauji gazu šildymai, platus skly
pas. 2 auto mūro garažai Marquette 
Parke. $43.900.

TVARKINGAS 3 butų-mūras. Nau
jas gazu šildymas, 3 auto mūro gara
žas. didelis sklypas. Gage Parke. 
$38,600. t ?

GRAŽIAI APKALTAS, su - nauju 
stogu, didelis 2 aukštų namas. Nau
jas gazu šildymas, nauja elektra, dvi
gubai platus sklypas, labai pelnin
gas. Marquette Parko vakaruose. 
$25,900.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET .

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

t

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS •••?•.
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

. Įvairi apdrauda — INSURANCE | TAISAU IR DAŽAU 
BUTU NUOMAVIMAS — . 

nuomininkus -
4243 W. 63 rd St., Chicago

Tel. 767-0600.,

v v
parenkam . NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: , 

476-7727 arba 523-9367

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybes — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southern Building 

Regionai Office Cameo Tower Build

7234 West North Avenuo 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

62—80 NL AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pentininkams 
Kreiptis

A. LAURAITIS - 
4M5 So. ASHLAND AVĖ. 

523*8775

*

HOT SPRINGS, Arkansas,. parduo
damas 2 miegamu mūrinis namas, vė
sinamas ir šildomas, ant 100x150 pė
du sklypo, aplinkui aptvertu, pilnu 
vaisiniu ir dekoratyviniu medžiu ir 
krūmu bei daržovių, gražioje apylin
kėje arti visko. Dėl ligos savininkas 
priverstas greitai parduoti už nepa
prastai pigią kainą, apie $30,000. Kas 
norėtu, galėtu pirkti baldus. Teirau
tis teL 501—624-6960 arba rašykite: 
Mr. . P. Dambras. 203 Rector Heights, 
Hot Springs, AR 71901.

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET
T*l.f4 REpublIe 7-1941 ,

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

PM vieninteli
Ifetad takihnlnką 7«u į

Chicego>

NORMANĄ
URŠTEINĄ

- M. i I M K U S
Notary Public ......

- INCOME TAX SERVICE v
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių j 
Skvietimai, pildomi pilietybes pra
šymai ir kitokį blankai I

I i i ——■■■■■

185 North Wabuh Aramaa

(įstaigos) ir 

677-8489
(buto)

—J. Augustaitis. Dvieju pasau
lėžiūrų varžybos. 154 psL $3.00. 
Naujai pasirodžiusieji autoriaus 
tarnybos atsiminimai apima 
Nepr. Lietuvos laikotarpį nuo 
1926, baigiant 1940 m. Plačiai 
aprašoma Lenkijos 1938 m. ul
timatumas Lietuvai ir jo pasė
kos. Galima gauti NAUJIENO
SE, pnsiuntus $3.00 ir $25 cen
tus pašto išlaidoms.

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Ave, Hot Springs, Ark.

Albertas Ir Kastute Rožinei, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti teL 
501-623-9814.

BEST THINGS IN UFE

list! Frank Zapolla

GA 4-8654

IUTI

State Farm Life Insurance Company

z

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI "NAUJIENAS*

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r Ar*. 
Chingo, m. 60632. T»l. YA 7-5980


