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delegacija Kuboje 
HAVANA, Kuba. — Grupė 

45 amerikiečiu Biznierių iš Chi-

Šį pavasari Tasmanijos zoologijos sode gimė šis savohskas su
tvėrimas, kurį reikia maitinti ir prižiūrėti, kad galėtu sveikai 
augti. . Ą

PALEIDO DEGALUS MILIJONINIAIS

VOL. LXH Price 15c

PE 601-025 ° 24 77

CIANIAN DAILY NEWS
Washington, dc 20547 ■ ■

Chicago, ^47-Trečiadienis, - Wednesday, June 22, 1977 
e

Tite First and Greatest 
Liihuauian Daily in America

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

1739 So. Hahled Street, Chicago, UL 60608
HAymarket 1-6100 

••••••••••••••••••• 
Over One Million Lithuanian 

In The United States

- Nevalyti degalai bus atplukdyti j Valdez 
. uostą, iš kur bus gabenami į valyklas 
ANCHORAGE, Aliaska. — Vakar, pirmadienį, buvo atidaryti 

8C0. mylių ilgio plieno vamzdžiai, kurie degalus, semiamus šiauri
nėje Aliaskos kalnų pašlaitėje, neš į Valdez uostą, iš kur jie bus. 
gabenami į valyklas ir naudojami pramonės ir transporto maši
noms varytu : •

Japonams.; labai rūpi Valdęz 
uostą pasiekiantieji degalai. Jie 
nori gabenti, juos tiesiai į Japb- 

■ niją, kur patys )yra pasiryžę iš- 
< valyti juose esančius sieros mi

šinius. Japonams .degalai tapo 
nepaprastai svarbiu dalykų, jie 
laukia Valdez uoste degalų la
biau, negu ariferikiečiai.-

Inžinieriai iiirbo trejis mėtas
Statybos inžinieriams teko 

dirbti trejis '-metus, kol jie pa- 
O .ruošė reikalingus . vamzdžiui 

guolius, nutiesė per. ^0 didelių 
upių ir pravedė linijas sniegu 

' 1 klotomis pašlaitėmis. ? ų' / .
Specialistai apskaičiuoją, kad 

šių. vamzdžių pravėrimai jyrįa 
vienas didžiausiu žmonijos ster 
buklų. -Iki šio meto niekad nie
kas nepravedė tokių, didelių 
vamzdžiu tokiame dideliame 
nuotolyje. 
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Amerikos aliejaus pramonei 
šie vamzdžiai kainavo veik 8 bili
jonus dolerių.' Pirmiausiai te
ko mokėti, už gero plieno vamz
džius, o vėliau teko juos nuga
benti takais ir sujungti, kad nei 
lašelis nenuvarvėtų. . ’•
Numatytos galimos nelaimės
Inžinieriai, . tiesdami vamz

džius, numatė galimas nelaimes; 
Vietomis galėjo vamzdžius pa- 
gadyti žmonės. Kitur vamz
džiams galėtų pakenkti laukiniai 
žvėrys. Iki šio metu ^siaurės 
meškos prie vamzdžių nesika- 
binėdavo. Vietomis mylių my
lios vamzdžių jau yra apdeng
tos šiaurės sniegu. -

Tuo tarpu dar neaišku, ar tas 
užgulęs sniegas nepakenks, bet 
inžinieriai turi vilties; kad vamz
džiai pajėgs atsispirti šalčiams, 
lietai ir smarkiam vėjui. Inži
nieriai numatę, kad poroje vie
tų gali prasiveržti ugniakalniai 
ir nustumti vamzdžius n et ko
kia 40 pėdų Į šalį. Inžinieriai 
ėmėsi priemonių šiai nelaimei su
mažinti ir išlankstytus vamz
džius vėl atitaisyti. Kiekvieną 
dieną šiais vamzdžiais į Valdez 
atplauks apie devyni milijonai 
statinių degalų. Tai sudaro 7% 
visų Amerikos sunaudojamų 
degalų. ■ v,

Prezidentas gali įvesti '
■ racionavimą :

WASHINGTON, D. C. — Pre
zidentas Jimmy Carter yra la
bai susirūpinęs amerikiečių su
naudojamais degalais. Prėziden- 
tas tikėjosi kongreso paramos, 
bet jos jis negauna.

Prezidentas mano, kad neto- 
,. Emoje ateityje teks racionuoti 
• -degalus. 
, Apskaičiavimai rodo, kad mes 

sunaudojame daugiau degalų, 
negu turėtume. Aliaskos vamz
džiai apsaugos valstybę nuo nau- 
jd arabu šeichu embargo. Dabar

Italijos komunistai vis 
aiškiau rodo savo veidą

ROMA. -----Kairieji praėjusį
pirmadienį Romoje, Flerencijoj e 
ir Milane padarė pirmąją bom
bardavimų ir šaudymų ataką, 
ir: dešiniųjų pogrindžio spauda 
pagrasino-ekzekucijomis komu
nistams, atkeršydami už tai, 
kad jų šauliai Milane peršovė 
vienos kompanijos elektros for- 
maną per abidvi kojas. Atsa
komybę. už pirmadienio atakas 
pasiima komunistų Fronto IJ- 
jrijos Organizacija;/^

Separatistai nužudė > 
pagrobtą pramonininką

MADRIDAS. Menamai 
vaškų separatistą , pasirašytoje 
notoje pranešama,'kad ’ praėj usį 
mėnesį jųf pagerbtas turtingas 
industrialįstas Javier- Ybarra 
Berge ir laikytas mainams į $15 
miL jau ėkzekutuotas, bet po
licija.'’'njąsmdą .•jo/'Įfinp.' ir. du į 
nežinomi;'pasivadinę1 baskų se
paratistais, per- telefoną tvirti
no, kad Ybarra tebėra gyvas.
Begin sudarė dešiniąja kabinėta.

■ į _______r’
- TELAVIVAS, - Izraelis. Rin
kimus laimėjęs - Likud partijos 
vadas Menachem Begin susitarė 
su pačiom dešiniausiom parti
jom sudaryti Izraelio kabinetą. 
Praeito sekmadienio vakarą bu
vo pasirašytas paties Begino ir 
dešiniųjų dviejų partijų susita
rimas valdžios programai pra
vesti ir vyriausybei sudaryti.

. Pats Begin nesirengia daryti 
jokių nuolaidų arabams, bet ir 
laikraščiai tvirtina, kad naujo
ji Izraelio vyriausybė nesiren
gia trauktis iš užimtų arabų te
ritorijų. Pats Begin paskelbė, 
kad jis planuoja skristi į Wa
shingtons ir tartis su preziden
tu Carteriu Artimųjų .Rytų tai
kos klausimais.
, Kroatai prieš serbus

- LJUBLJANA, Jugoslavija.— 
Policija pareiškė, kad teroristų 
bombos susprogdinimas keleivi
niame traukinyje Jugoslavijos 
šiaurėje, kur vienas asmuo už
muštas ir 7 sužeisti, gali reikš
ti kroatų separafcistų teroro 
veiksmų pradžią. Bomba sprogo 
sekmadienį Vakarų Vokietijos- 
Graikijos exspreso traukinyje 
Trbovlje geležinkelio stotyje 
per 35 mylias atstu nuo Austri
jos pasienio.

Kahane mato kraują 
. NEW YORKAS. Jei per 
Liepos Ketvirtosios. paradą Chi- 
cagoje maršuos naciai vaizduo
ti “baltųjų supremaciją”, tai ^Žy
dų Gynybos Lygos, lyderis ra? 
binas Meir Kahane mato Chi
cago je “kraują”, : \ .

Rabinas Kahane pasakė re
porteriams -■ Amerikos Civilinių 
laisvių .Unijos (ĄCLU) būstinė
je, kad Amerikos Nacionalsocia
listų partija skunde teismui pa
prašė teisės ruošti, paradą ir bal
tųjų supremacijos susirinkimą 
žydų, tirštai apgyventame Chi
cagos priemiestyje Skokie ir kad 
JAV Aukščiausio Teismo spren
dimas praeitą savaitę, atrodo, 
tokiam įvykiui tiesia kelią.

savaitei laiko pasitarti su Ku
bos pareigūnais biznio ir~'pre
kybos klausimais,’. Tąi jau antra 
didėlė JAV prekybos veršio dele
gacija nuo kada santykiai pra
dėjo taisytis.- ’ •

“GEROVĖS KARALIENĖS” 
DUKTĖ PANAŠI MOTINAI
CHICAGO. — Pagarsėjusios 

“gerovės karalienės Lindos Tay
lor duktė Sandra Brownlee, 26, 
ir jos buvęs vyras Roosevėlt 
Brownlee abudu nuteisti po 3 
metus probacijos (sąlyginiai) ir 
grąžinti po $2,414 nelegaliai gau
tų šalpos (welfare) pinigų. Jos 
motina praėjusio gegužės 12 d. 
nuteista 6 metams kalėjimo už 
šalpos vagystes ir dar vienais 
metais už: melagingą priesaiką.

Numidija Pietų Afrikoj 
gauna nepriklausomybę

NEW YORKAS. — Penki 
Jungtinių Tautų Saugumo. Ta
rybos nariai vakariečiai pasiekė 
susitarimo su Pietų Afrika iki 
gruodžio 31 d. sukurti nepri- 
klausomą Namibiją (Pietvakarių 
Afriką) Jungtinių Tautų glo
boje. Vakarų valstybių prane
šimais, dar daug klausimų te
bėra neišspręsta, bet svarbiau
sia, kad Pietų Afrikos premje
ras John Vorster, kurs Namibi- 
jos teritoriją yaldo, vėlesnėse de
rybose padarė keletą nuolaidų 
ir atsisakė plano sudaryti val
džią, paremtą etniniais apskai
čiavimais. . - • • -

u ^-Ęjo labai aštrūs debatai taikos ir 
, “ . . r kitais Izraelio klausimais

JERUZALĖ, Izraelis. Likud partijos vadas Menahem 
Begin gavo žydųr parlamento pasitikėjimą. Parlamente yra 120’ 
narių, o jis gavo 63 balsų pasitikėjimą. T^ek balsų turi Likudo 

nių jų parlamento grupių koalici j a. •" ' —
' 53 Harbiečiai balsavo prieš 
pasitikėjimą, o keturi parlamen
to nariai susilaikė.
•L Parlamente .buvo labai aštrūs 
debatai, .darbščiai kritikavo Be
gino vidaus ir. užsienio politiką. 
Vietomis kalbos nuėjo net prie 
ašarų, . /’

Ginčus sukėlė gen. Dayan 
pozicija

Karščiausius, ginčus sukėlė 
gen. Dayan paskyrimas Izraelio 
užsienio reikalų rininisteriu. Jis 
iki šių rinkimų priklausė dar- 
biečių sąrašui. Bet kai pamatė, 
kad Ūkud partija gavo daugiau
sia balsų, tai gen. Dayan pra
nešė premjerui Beginui, kad jis 
sutinka dirbti kartu su laimėju
sia partija.

Jeigu būtų reikalo, tai jis su
tinka tapti užsienio reikalų mi- 
nisteriu.

Darbiečiai reikalavo, kad jis 
pasitrauktų iš parlamento ir iš 
vyriausybės, bet gen. Dayan par- 
lapikntui pareiškė, kad dabarti
niu metu jis glaudžiai bendra
darbiaus su Begino vyriausybe.

Miestuose teroras 
didėja

ROMA. Milane peršautas per 
kojas vienos'kompanijoš tarnau
tojas ; Florecijoje sudeginta. 18 
naujų. Fiat automobilių ir mes
ta'bomba į valdančiosios krikš
čionių -partijos. ofisą: Milane 
sudeginti du didžiuliai prekių , 
sandėliai davė apie $55 milijonų 
nuostolių. Padegėjai buvo apsi
rengė, policininkų drabužiais ir 
Įveikė sandėlių darbininkus. Po
licija tikra, kad nuostolius, ir 
terorą daro“Komunistų Frontoj 
Linijos organicija, protestuoda-. 
ma prieš Milane pirmadienį pra
dėtą teismą kraštutinių kairiųjų 
Raudonos Brigados nario, kal-

Siūlo steigt grūdų sandėlius /
MANILA. — Jungtinės Vals

tybės pirmadienį pasiūlė, kad 
pasauliui apsaugoti nuo bado, 
reikia > steigti grūdų atsargos 
sandėlius. Kalbėdamas trečioje 
36 valstybių Pasaulio Maisto Ta
rybos konferencijoje JAV-bių 
agrikultūros sekretorius Bob 
Bergland pareiškė, kad Jungti
nės Valstybės pačios vienos ne
gali to padaryti ir nedarys. Jis 
pasiūlė, kad -rezervų sudaryme 
privalo dalyvauti kiekvienas 
kraštas pagal savo išgales.

J. Carter nekeis

kesinimu nužudyti.
Belgrade nesutaria dėl 

dienotvarkės
BELGRADAS. — Vakarų ir 

komunistų delegatai Belgrado 
konferencijoje pirmadienį tebe
siginčijo dėl dienotvarkės sure- 
dagąvimo, kadangi britų ir so
vietų pasiūlymai dėl punktų apie 
žmogaus teises yra skirtingi, ir 
'neutraliųjų Europos kraštų di
plomatai įspėja, kad nuo dieno
tvarkės surašymo priklausys, 
kiek laiko liks žmogaus teisėms 
išdiskutuoti. ’

Čekistai bijo, kad Prancūzijoje kas nors 
įnenušaūty naujai išrinkto prezidento

PARYŽIUS, Prancūzija. — Sovietų čekistai, atvykę apžiūrėti- , 
saugios vietos Leonidui I. Brežnevui,: dar visa valanda prieš Brež-M 
nevo lėktuvo nusileidimą jau psakojo prancūzų policijai, kad bus i 
daromi pasikėsinimai Brežnevą nušauti* Prancūzų policija ne--' 
turėjo tokių; tkslių duomenų,.bet jie nutarę atkreipti dėmesį į 
sovietų pašibaiminimą. Vietoj viešbučio pačiame Paryžiuje, jie* 
nutarė išvežti sovietų prezidentą už miesto. Iš aerodromo Brež
nevas buvo nuvežtas Į Ramboullet priemiestį ir apgyventas, gerai 
saugojamoje viloje. ■ . : / ?'

Prancūzai patikėjo sovietų če
kistų Įspėjimais; kai tuojau į vai-, 
riose Paryžiaus'vietose pradėjo 
sproginėti bombos, vos nusilei
dus sovietų lėktuvui Qrly aero
drome. ; Antradienio vakare 

. PARYŽIUS. Prancūzija.—So-į prancūzų policija dar nežinojo, 
vietų Sąjunga niekad nepakels j kas tas . bombas sprogdino, bet’ 
kardo prieš bet kurią valstybę, policija jau turėjo mtovok’ą, jog 
— prancūzų prezidentui pareis- tai būta dešiniųjų organizacijos 
kė sovietų prezidentas Leonidas’narių darbas. Policija taipspren- 
Brežnevas. Nei amerikiečiai, dė iš bombų pagaminimo.
nei bet kuri kita valstybė ne-j Pačiame Paryžiuje policijos 
privalėtų rūpintis geresnių-so-’ vadui būtų užtekę .50 polici- 
vietų kariuomenės apginkTąyi-J 

. mu. Savietų karo jėgos nori .tik
tai sustiprinti.savo apsaugos po- 
zicijaSy bet jos nesjrengia pul
ti kaimynų. .

Sovietų valdžia nenori taip 
nusideginti, . kaip nusidegino 
praeito karo metu. Prancūzijos 
prezidentui jis pastebėjo, kad ir 
amerikiečiai neprivalo bijoti 
naujų sovietų ginklų. O kuriam 
tiksiui.Maskva finainsuaja Pran
cūzijos.. ir Italijos komunistus, 
tai Brežnevas nepaaiškino. •

Beždžionės širdis

CAPE TOWN, Pietų Afriką. 
— širdies ligų specialistas Dr. 
Christian Bernard praeitą savai
tę Įdėjo sergančiai moteriškei 
beždžionės, babūrio, širdį, bet li
gonė neišlaikė. pirmadienį ligo
ninėj e-.j i mirė. Vardas nepa
skelbtas, bet tiek težinoma, kad 
beždžionės širdis buvo įdėta į 
sergančios baltosios moteriškės 
krūtinę. Kraujo apytakos rei
kalai ‘Susikomplikavo ir mote
riškė, mirė. Vienas moteriškės 
širdies klapanas neveįkė. Dr. 
Bernard įdėjo visą širdį, bet li
gonės neišgelbėjo, širdis nepri
gijo.

ninkų.' kad Brežnevas .būtu ap4 
saugota nuo bet kokio pasikė
sinimo,’ Bet kai 'nutarta Brežne
vą, išvežti į Rąinbullet, tai teko 
į saugumo ddrbą įtraukti 3,000 
geriausių Prancūzijos policinin
kų. Namas, kuriame nutarta 
laikyti Brežnevą, turi aukštą 10 
pėdų mūro tvorą. Įvažiavimas 
pro vartus labai komplikuotas. 
Policija saugo vartus ir atidžiai 
iškrečia kiekvieną automobilį, 
norintį įvažiuoti į senos pilies 
žemę. Paryžiuje yra didokas če
kistų būrys, bet. jie-vieni nepa
jėgia apsaugoti Brežnevo.

Ar Prancūzijos dešinieji ele
mentai norėjo Brežnevą nušau
ti, ar tiktai pagąsdinti, tuo tar
pu dar neaišku. Įvairiose Pary
žiaus vietos sproginėjo bombos 
ir girdėjosi šūviai, bet polici
jai nepavyko pasikėsintojo su
čiupti. Nutarus Brežnevą išvežti 
iš Paryžiaus, tuojau pridėta 3,- 
000 raitos ir pėsčios policijos 
Rambullet piliai saugoti ir ati
džiai daboti kelią į minėtą pilį. 
Sprogus kelioms bomboms, So
vietų valdžia nori atsiųsti į Pa
ryžių didoką būrį čekistų, kurie 
neleis Brežnevui pajudėti.

Prancūzijos prezidentas Vale
ry Giscard jau gana ilgai kal
bėjosi su Brežnevų aerodrome, 
kur prancūzų karruolės paleido 
21 šūvį Sovietų Sąjungos prezi
dentui pagerbti. Iki šio meto 

'prancūzai Brežnevo kanuolių šū
viais nepasitikdavo. Brežnevui 
patiko ortilerijos šūviai, bet jis 
susiraukė, kai nustatė, kad ke
liose Paryžiaus vietose sprogi
nėja bombos, protestuodamos 
prieš jo atvykimą.

Brežnevas pareiškė, kad So
vietų Sąjunga nori detent ės. Jis 
mano, kad detentės politika pri
ves Europą prie taikos. Jis nieko 
neaiškino, kodėl detentė naudin
ga tiktai rusams.

prezidento pajamaskams pareiškė, kad jis nesiren
gia keisti JAV pozicijos pagrin
dinių teisių klausimu, nežiū
rint koki būtų sovietų valdžios 
kaltinimai.

Praeitą sekmadienį sovietų 
valdžios geidžiama Pravda pa
skelbė, kad prezidentas Carter, 
norėdamas padidinti JAV karo 
galią, pasiskelbė pagrindiniu 
žmogaus teisių gynėju.

Nesvarbu, ką sovietų valdžios 
leidžiami laikraščiai skelbtų, 
JAV nesirengia keisti savo po
zicijos žmogaus teisių atžvilgiu, 
tvirtino prezidentas.

<

žmogaus teisiu
jie negalės lupti tokių didelių 
mokesčių, jie nepajėgs sustabdy 
ti aliejaus pristatymu. Bet ame 
rikiečiai privalo šitą reikalą grei
tai spręsti.

pozicijos
WASHINGTON, D. C. — 

Prezidentas Jimmy Carter Camp 
<-David. AuvusJęms. laikraštirjiii-

WASHINGTON. — Pajamų 
Mokesčių Įstaiga (IRS), dažnai 
puolama dėl pajamų mokesčių 
aukštiems valdininkams, nuta
rė- nuo šiol automatiškai kas
met tikrinti visus, pradedant 

prezidentu ir viceprezidentu.
Vaidinusi žymią rolę tyrinė

jant- prezidento Richard Nikso- 
no ir viceprezidento Spiro Ag
nės finansinius reikalus, IRS 
įstaiga nori tas pareigas taip 
-atlikti, kad jokiems priekaiš
tams nebeliktų vietos

šiltas, saulėtas - j*.
Saujė teka 5:16, leidžiasi 8:27



Dėsto RIMAS NERIMĄ VIGUS

Antanas Rūstonis-Rūkšt'elė

LAISVAM PASAULY

Satyra

Kaip gera būt laisvam pasauly,
Kur garbinti gali mamoną ir dievus. 
Kur tu kasdien gali pakeisti kailį 
\ ardau parengusio žmogaus — 
Leieakančio gyvenimo saugaus — 
Pamirštant esantį save bevalį.

Kaip gera būt laisvam pasauly, 
Kur drįsti tu burnot ir šmeižt; 
Draugus parduot už grašio dalį

' Vardan išlaisvinto žmogaus... 
O dėl gyvenimo ramaus, 
Moralę stumt gali į šalį.

Tavęs nevaržo jokie pančiai,, 
. Netrukdo partijų vadų veidai, —

Žinai, kad niekas neišsiūs prakeitai kančiai 
? Prie Obės, Jenisiejaus ar Baikalo, 
-Kur tūkstančiai varge, bade sušalo

Be prošvaistės bet kokiai vilčiai...
J///■' Ėsi laimingas šiam pasauly,
’• ' .Gali draugus parduot nupirkt... 
/ Į veidą spiauti Visagaliui, —

-Ir vis: dėl laisvojo žmogaus, 
, ? Dėl jo . gyvenimo brangaus,
\ . . Prarasdamas save ir savo dalią.

• Vedybos
riame abu žaidėjai gali 
mžti. . \

e Marquette Parko užkietėjęs 
viengungis guodėsi: “Kokios ne
ištikimos tos moterys, štai vie
na mane pametė ir grįžo pas 
savo vyrą”.

e Degtinė yra nepatikimas gė
rimas; ji pilama į pilvą, lenda 
į galvą. Suaugę sužino, kad jie 
mažai žino, kai vaikai pradeda 
klausinėti. ' - -\-

s Reporteris klausinėjo šimta
metį ir teiravosi, ką svarbaus 
jis turėtų pasakyti, šimtametis 
pareiškė: “Jeigu būiau žinojęs, 
kad tiek ilgai gyvensiu, tai bū
čiau labiau rūpinęsis savo svei
kata ir priežiūra”.

• Populiarus asmuo sunkiai 
dirbo ir dėjo daug pastangų 
tapti žinomu, bet tokiu tapęs, 
pradeda dėvėti didelius tamsius 
sakinius, kad niekas neatpažin
tų.

• Moterys pasisavino vyrų 
kelnes. Pagal lygių teoriją, vy
rai gali dėvėti sukneles... _

• Komunistų konstitucija lais
vę garantuoja, bet kurie jos’ no
ri, atsiduria Sibire arba be
protnamy.

į • Jeigu prieš tūkstantį metų
Amerikos foto- mirusieji mokslininkai išradėjai 
uvirtusių šven- prisikeltų iš numirusių ir pa- 
tėnuosė. Ji sa-(matytų mūsų lėktuvus, raketas, 

uotraukoje lai televiziją, atomo stebuklus, as- 
vy- tronautus, tai pasakytų: “Grįž- 

|kinie atgal, čia labai pavojingai” 
Don Pilotas

masinos, nes mano 
s, kad aš tas kolc

NIKALOJAUS ANTROJO PAVILJONE

Laiškas iš Liepoj aus

(Bė'nc 1911 metais Liepoj u je Rusijos caras buvo atidarvme 
paviljono, kuris yra pažymėtiname šio miesto parke).

Ką; čia reikia daryti? Dabar "ir 
žvėrys kaip bendruomenininkai: iš
rinko karalium ir nenori būti pa
klusnūs....

kitam: kaip mus teip ir kitus 
pikti sutvėrimai persekioja; 
sztai varliukės mūsų nusigan
dę jau pasiskandino! Mes to ne
darykime, geriau bus, kad mes 
padarysime teip, kaip visi gyvi 
sutvėrimai daro: kęsdami var
gus ir bėdas to svieto. Teip susi
raminę zuikučiai sugrįžo Į girę 
ir iki sziam laikui gyvena. Kas 
savo bėdos iszkęsti negali, te
gul prisižiūri Į kitus ir mokina
si kantrybės.

(Iš Pamokslai Iszniinties ir 
Teisybės 1906 m. laidos).

“Patenkintos liaudies” 
dainuojama daina okup. Lietuvoj

į Sėk, sesute, žalią rūtą
kad Lietuva laišvįf būtų. t 
O lelijėle, o lelijėle žalioji.
Sėk, sesute, žalią inėtą, 
kad Lietuva vėl laimėtų. 
0 lelijėle, p lelijėle žalioji.
Sėk, sesute, ir gvazdiką, 
kad išvytų bolševiką.

- 0 lelijėle, o lelijėle žalioji.
Mes prikelsim Gediminą, '• 
kad išplaktų Maskvai klyną/ ” 
O lelijėle, b lelijėle žalioji. s

Artojas
Čiapšui ir Bendruomenė

čia gimęs Amerikos lietuvis 
nusivedė savo giminaitį — nau- 
ją emigrantą Į- kiniečių restora
ną. Renkantis patiekalus, nau
jasis emigrantas prašė paaiš-

Nelainiingi randa už save 
nelaimingesnius ę t 

Zuikucziai vieną sykį turėjoi 
labai didelius persekiojimus: 
medėjai ir jų Šzunys, vilkai, la- 
pės. ir kiti_žvėrys, areliai, vana
gai ■— visi kaš gyvas norėjo zui
kelius pagauti ir suėsti. Zuike
liai/medžioklės nusigando ir 
dieną ir naktį baimėje būdami 
verkė ir teip kalbėjo: o kaip 
mes nelaimingi esame! O Dieve, 
Dieve! kam gi mūs ir ant svieto 
leidai? Mums geriaus butu, 
kad?mes šziądien numirtume. 
Eiva; tarė vienas kitam: eiva Į 
į ažarą ir pasiskandykiva — ve- 

j lyk rienU sykiu visas bėdas pa
baigti. sūšitarę, ėjo pasi- 
skabdyti- Set kad prie- kranto 
fežeri> prisiartiiio, pamatė žalą
sias) J artink ės nuo kranto j van-' 
denįpuolančiaš. Ar matote kas kinti^ kas yta čiapšui? Gimti 
atirt,Svieto darosi? tarė vienas naitis jam aiškino; bet emigrate-

Žaliojo dobilo draugijos Mriai cuvafiuo* taip pat J N^ujie- 
rfg pikniką. Jie gerai žino, k>d Nauj’renu piknikai visuomet bO- 
M skeitlih0i it juose vi4$pateuįt gere nuotaika. Nereikia nė 
klausti, kad Hopes 17 d. visi ketUl llvlwr veda tik ( Naujieną

PWeflu sodelyje, 46-ta ir Arch*f<-..

. jSupąžindindamaš su jJI&iiėrių 
stovykla ■ rašė, ’ kad joje-’ buvo 
12 m. amerikoniukas, JAV am
basados tarnaūtojo-sūnus. Stržip' 
mėlis taip užbaigiamas: ,

— Su berniukais kartu sto
vyklavo ir mergaitės.. Lah'ai daž
nai rengdavę šokius. Jį mo
kindavę šokių .ir tiesiog privers- 
davę šokti Šii mergaitėmis,.^ Čia 
jis išmi&ęs šbkti ir TutUtsĮ.'..

Amerikoniukas išmoko šokti 
riimba,. d Laukaitis išinbko šok- 
ti ir' šokinėja per virvutę.

& Bukis
Neturtingas turtuolis

Kartą neturtingas valstietis 
iūbkeji) nuomą turtuoliui, kuris 
labai mėgo pinigus ir buvo la
bai Šykštus. Sumokėjęs pinigus, 
valstietis sakė turtuoliui':

— AŠ tau duosiu pinigą, jjei 
tu man leisi pažiūrėti į šayb įri- 
nigtis; ’ kuriuos laikai' rūsyjeJ ?•

Turtuolis paėmė pinigėlį ?ir 
nuvedė valstietį į rūsį. Šis, pa
žiūrėjęs į aukso ir sidabra. ktū- 
vas, tarė:. . įū;)

— Dabar aš esu lygiai toks 
pšt turtuolis, kaip ir tū.

— Ką tu, žmogšti sakai?) 
Kaip tai gali būti?/— klausė 
nustebęs turtuolis. Vargšas 

-jatn taip atsakė: K. * : j
.— Tu niekuomet nėsiriaūdoji 

šiais pinigais, tik įjuos žiūrit. 
Aš irgi į juos pažiūrėjau; todėl 
dabar esu lygiai toks pat turtuo
lis, kaip ir tu...' - « ", / / /

y' '**«*<■

Optimistas ir pesimistas
— Dabar bent tiek gerai, kad 

mažiau bereikia Šukuoti plaukų 
— sakė optimistiškai nusitei
kęs plikagalvis.

— Taip — atsakė nuplinkan
tis vyrukas pesimistas. — Bet 
už tai dabar tau tenka plauti 
daugiau veido.

Garbingas vaizbūnas
Du senesnių laikų pirkliai kal

basi tarpusavyje: _ z
I — Kodėl savo sūnui dav^'tirti* I 
vardus? . 1

Kuomet buvo Nikalojuš, 
’įj^iabar čia tikras rojus 

” ne; tik žydams ir “krikščionims”: 
nuobodžiaujantiems miesčibriims.

1 ‘ Arti jūra, iffia noras 
r ;' ant greitųjų ėit Į poras

•» žr/todėl'^po modono 
.s. - nepralenkia paviljono.

^Kavą karčią šičia duoda, 
(pięfio"pilk —viš tiek ji juoda), 
iš sulėlintų mergaičių, 
aišku, gauni, pyragaičių...
Kad nebūtų nubodumo, 
pasiėmus! drąsumo 
net šokėja čia'sušoka, 
(nežinau gerai, ar moka...)
O paskui!../ Romansai plaukia...
Keletą veiksmų iškaukia 
pagal fiiūžik'ą pilietis, 
net štišilęš, šuširifetęs...

' Kam'jausmų, kilnių nestoka, 
(žinoma, tik tiek, kut moka), 
glaudžia dvigubai krūtinę 
ir išeina apžarginį...
žiūri ii ūš if1 šiirdžlai nyku 
dėl visų Sitų dalykų: 
ptb'Vdkucja pofią meną, 
riebias širdis pakūrena... 1
Sėdžiu tyliai pagal ponias, 
lyg priėmęs purvo vbnftls...
Net jpritrūkę anekdotu, 
gal ktrbdau idiotu..-. v

’ Permažas man čia idėja, 
nesavoje aš lėkštėje...
Nusišypsau ligi sprando, 
jeigu mane kalbint bando...

> -■4. - ’t \ x :

O toliau — ir vėl statu j a...
“I chočū ja pocielūja!...” — x 
klykia ponas dairiininkas,
darosi ir man kažin kas... <
Ech, tu ponas Nikalojau, 
tavo dūšia, aišku, fbjtfj... 
Palikai iriiesčionntis turtą, 
pyragaičiai sielas būrti: 
jie čionai iš nuobbdumo, 
susirinkę damas dumia; 
darnūs kviečia kartais poną 
į karaliaus paviljoną...
Et, tu, vargšas Nikalojau, <— 
pamaniau, kai atsistojau.^, 
ir pažvelgęs į-kaimynę < 
koją jai karštai primyniau.
Suiaibhvo josios akys 
ir aš nieko neatsdkęs, 

’ kad netektų nukdntėti, 
padaviau princesė: skėtį...

lSSLVHLVUtvija

— Kokie keisti tie žmonės: patys lėktuvais skraido, o mane 
laiko narve uždarę.— '=-r~ '

tas vis nesuprato. Pagaliau jis 
surado gerą pavyzdį ir sakė:

— Čiapšui yra tokia pat. miš
rainė, kaip jūsų Bendruomenėje.

Šoka per virvutę
A. Laukaitis birželio 13 d. 

Draugo laidoje straipsneliu “Pio
nierių stovykloje išmoko rum
bo” supažindina redaktorius ir 
skaitytojus su pionierių stovyk
lomis ir su pionieriais. Apie juos 
taip, rašo:

— Pionieriai, tai berniukų ir 
mergaičių organizacija, šiek tiek 
panaši į laisvojo pasaulio skau
tus. Patys mažieji vadinasi, spa
liukais, o vyresnieji — komjau
nuoliais; ū- .

— Jeigu pasitaikytų jam ban
krutuoti, tai galės atidaryti 
krautuvę kitu vardu,- nesutepus 
pirmojo...
« ■ ■ ■ ■ > * « ■ ■ » •

Magaryčios

• Turistė iš 
grafa vosi prie 
tykios kolonų /
grafavosi

kė 
nesimato 
ras ■
nuverciau

Js kur čia dar iki.. šio! nematyti 
pionieriai stovykf^uįd?' > •

v VALSČIAUS TALPŪNAį
(Tęsinys) r rtj

' - .M
to ,bet Talpūnuose. kluoną vadindarvci Klojimu, o 

ties kluonų galais būdavo pastatytos sopos (pašiūrės), 
ties kluonu galais būdavo pastatytos šopos (pašiūrės). 
Jose laikydavo vežimus/ roges, akėčias, mintuvus, ir ki
tus stambesnius daiktus. Mažus kluonus, kurių duly s 
būdavo iš šono, vadindavo daržinė,, . .

Ačlaimus (kiemus) ūkininkai, kiek: pajėgė, užlaikė 
švariai. Ties tvartais būdavo srutų. Kiaulės iš tvartų- -išp 
ėjusįos į kiemą, visada kiauliškai pasielgdavo j karivės daž 
niausią ryte beširaivydamoš ar užpykusios,' klĮT is sody
bos išvaromos, padarydavo nei šį nęi tą; avys.gal iš bai-. 
m ės' užmiršdavo, kad kiemas iššluotas^ arklys tik bėdos 
verčiamas pilvo tūrį išmesdavo ne vietoje. »Iš vištų ir žą
sų nėra ko daug norėti, nes juk dažnai sakydavo r kvaila * 5- 
kaip.višta arba žąsis. Tiesa,-dar sakydavo: durnas'‘kai 
čebato aulas arba kaip asilas.

Kaimo ulyčiai (gatvei)vargu -kas būtų gerą atesta
ciją parašęs. “Vasarą dulkių ' užtekdavę , visiems pr, gąį, 
daugiau negu Čikagoje suodžių. Patvoriuose :. dilgelės, ų....^ 
varnalėšos, net daržovės iki Jiėtus nuplaudavo;/, būdavo:,! 
pilkos. Pavasarį ir rudenį pasidarydavo' tokia marmoly-- ę 
nė, jog norėdamas ją pereiti, reikdavo apsiauti tokiu“ąpa* 
vu, kuris stipriai ant kojos laikydavosi. ■:Gei4aUsia''’t&- 
davo klumpės su aulais arba jntirĮštcfe jfųp..Kįųoko,.-į4’ r»t 
Maciejuko ir nuo Jūrkos iki Galutinių-sodybų/; .būdavo,-i 
dar jr balos. Žmonės vaikščiodavo daržais arba-padaržė-- 
mis taku. Gilučėnai tud metu Šventadįeiliriisrii* ^rėkytaė-^* 
čiais nevažiuodavo ir.neidavo išsipuošę ; išdidžiai kaimo 
viduriu, bet taip > pat eidavo daržais ir^ąėįaęzeįni& .įąab- 
rilevos dvarokai į stotį važiuodami nelėkdąvo risčią,' bet 
krypuodami žingsniu. Oi būdavo gražu, kai patvindayo 
Dumsiai. Ties Daukšos daržu ir kapinėmis tdtp nębuyo, 
bet brasta. Mums, vaikams, būdavo malonUjU^liRns 
ledo luito (atlaužos) lazda arba kokią- kartelė...pasistu^ 
miant.irtis — ir plaukti , lyg laivu, bet dvarokamš-ir -Žas
lių žydari®r,-i-i>rapultis;’’Ikdo gabalai -brastojė' susigrūs- ‘ 
davo; važiuojant arkliai ir 

£2:

M H*

dienas —,kol vanduo-.Įedds išnešdavo;,:: ųiii’ t'-- —xfut
Ši vieta tikrai buvo yėikaiiriga5SutvaPkytK'k]<k- vo-’^i^ 

kiečiai I pas. karo metu ją sutvąrkė/ Jie^atsivrirė’iš-priė- 
stoties Buvhšioš ^o.vykios rilsų i bėląisVnis,’.tiefr? ^pais’ 
ištiesino vieškelį, upelį{,;p 
gatvės iškasė griovius. ūkiAinkMig^įie^JL t bįį
mų nebuvo patenkinti: reĮkėjpJš?Jdemų, |

v n

griovius sumestos žemės padarė dar -klampesnį, purvą' 
Pasipriešinti nieks nedrįso. Tlėsa, bales išn^co,iki 
gatvę suvažinėjo, glitu purvu’teko^rii pabaidai ori. 
Vėliau visi apsiprato ir buvo pątėiikfii^^rpai^tu. *■

■ -J /■ .r 7; - .A ’
Porinių vežimų kaime niekas neturėjo. Atrodė,’ kad 

porinis vėžiriias, tai dvarų privilegija/ Vežimai buvo 
viėnkinkiai, sii dviem jiepont.:Arkliai į^įn^ongy^paval- 
kais, kųriiįosjsudatė: nabodrikai (^jūėšušięji litlį išil
gai ir skersai), paprūga5 (tai bafijėlį diržas
austinis,- sUveržiafnas per arklio krūtinį; patpijika (dir 
žas pervertas per . balnelį ir pririštas prie'jienųj jiėhoms 
reikiamoje aukštumoje prilaikyti ir lankas. Ūkininkai 
Sakydavo, kad taip pakinkytam arid[įųi daug lėiigviam 
Režimą Vėžti: jienbmiš lygiai v v.ežąnas vlIdoniąs^Oę.nuęK. 
kairio važiuojant, atkliSį Ueffgviau vežimą prilži^Ži^ ^t

Kad talpūniečiai buvo lietuviai, abejoti netenka, bet 
jpfiė ko juos priškirii; tilo metu nežinota: kaimu
ėjo kunigas. Jis buvo apsivilkęs apsiaustu, sutana, 
ant kurios krūtinės išsiuvinėta monstrancija. .^Kunigas 
kalbino vaitus ir senas moteris. Jis'šakė, kad mūsų kai
mo žmonės ne dzūkai,-bet kapsai, rids šnekėdami sakyda 
vo kap ir tep. Būtų panašu, nes ciktūnų mūsų kaime ne
buvo. Sakėme: Dievas, dirvonas, tiltas, bet ir čigonas, 
citriagas, eeta, avela, kuriiela, saulala, mergela ir L t. 
Gyvulių uodegos uodega nevadinome, bet stimburiu, o 
vodega (ne uodega) — tą vietą,:is kurios išsikiša uodega. 
Talpūniečiai vartodavo daug slaviškų žotižių^Vietoje ką, 
sakydavo kū (kū tu sakai)vietoje kada ~^ kadu; vieto
je tą — tū (paimk tū pagdlį) ; yi§tojė sakytįAš einu 
miegoti dešimtą valandą, { ^akydaVa — aš afinŠ^^ ^ifegoti 
dešimtų adynų; klausdaVtJn kū šįmet. šešijp^- 'dan^riuT 
(ką šįmet sėsi ties darožnu).. Darožnu vądimiayo/gele
žinkelio meisterį žodžius! lenkas, lempa; pardavė 
kaip parašyta, bet lėtai, lėtas, palėpė — raidę!' tardavo 
kietai, kaip žodyje lapas, lubriš! I>a^geiyjd';^)d25ų^je! po

•> s

£S

1 sekdavo lėtai tardavo kietai.".j i, "
Svetimybes kaimiečiai Vištik , mė^ąva^ 1935 

metais kalbėdamas su kalhųeciaiš apie išskirsfimą Į vien 
šėdžius, išgirdau'žodį “skblzum”. Jo reikšmės nesupra
tau. Brolis aiškino,'jog ir ties mūsų hmija rso^belryhna | 
linija ėjo skelzum, supratau, kad tai bus isstnzai. Išitur 
jie tą žodį prigavo riežiiiaii, anksčiau tbkio žodžio mūsų 
kaime niekas nevartojo, o gal tik as negirdejau.

(Bus dan^)iZii
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š. m, 
je Los-

Pastabos iš tolo
Su ‘‘Velnio nuotaika” — į skyrybas...

gegužės mėn. pradžio-( KaškeJienė, ipcrduodaina išli- 
Angęles būvi rodomas sinį vakaro programos vedimą

Eėnino komjaunimo preniijosj Violetai Mitkutei Gedgaudie- 
fąųreato Vytauto žėbriūno oku f nei.
puotoje Lietuvoje surežisuo-1 G. Kaukaitės — Lenino var- 

' y elnio nuotaka . Į (jo £vmesnjo savininko (jos vv 
Neteka-matyti “Velnio nuota- ro) ų ž^ebriūno viešnagė Lo's 
Los r bet ■ žvilgtėreli- turėjau Ąngejes (kurj, matvkite, truko 
progos, i režįsieriaus V. žebriū, ne( porę m6nesiy.' Amerikoje 
no žmoną okupuotos Lietu- jšvis<?> kas rodo jiem Lietuvos 
vos sostuiė^: V ilniaus °PCIOS'okupanto teikiamas privelegi- 
solistę. GieArę Kaukaitę kai ji 
Čia (su savo -vyru ir priete- • 
lįais) lamkė^i viename balių-1 ar nurodvtlJ 
je, kuria proga kai kieno buvo , 
norima kad jj tame baliuje 
būtų netik viešai pristatoma, 
bet iri ka4 padainuotų ir darj anfcsdau 
daugiau'— kad apie tai būtų 
fiuvę (tąi pačią dieną) paskelb 
ta per, lietuvišką .radijo pro
gramą, .kuri’ buvo transliuoja
mą tos pąčio^ dienos vidudie
nyje. Kaip. tik ta aplinkybė 
sukėlė nemažai įvairių kbmen

jas netik iš okupuotos Lietu
vos išvykti bet ir norimą —-- 

j — laiką užsieny
je.— net Amerikoje — viešėti 
•‘koncertuoti”) — paryškina 
visai naujas reveliacijas apie 
_______ okupanto darytas 
pastangas įpiršti savo meni
ninkus Amerikos lietuvių pub
likai.

Tos reveliacijos yra netaip 
jau labai naujos savo esmėje, 
bet tikrai “stunning

Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

— lien-
tarų (net ginčų,) kuriuose bu-, kiančios, kai jas padarė Lie- visus 
vo įvelta Įr mano vardas (mat, tuvių žurnalistų S-gos Los An veikėjus, 
tos -dienos radijo valandėlės gel.es skyriaus pirmininkas J. Čekanauskas—ALTos pirm,
programą,ą£ redagavau ir pra Kuprionis, Kanadoje leidžia- kas, V. Vidugiris — L. B. Ya

rn, karų Apygardos pirm-kas, A.'net ir tuos, kurie, kaip to kon 
T L. * •__ A__ 4 _ 4- T___ •*__

programą aš; redagavau ir pra Kuprionis, 
yęt^iaų), dėlko dabar noriu nill “Tėviškės žiburių” š. i 
fcadąįyrt mažą pataisą. Tik birželio mėn. 9 d. Nr. 23..hs 
tiek —- kiek liečia pačius jaut ^en atskleidžia, iki šiol mažai 
riaųsiųs joję klaidoje dalyvius 
— moteris. • ; ; ;

kam čia žinotą ar ir visai net 
nesapnuotą paslaptį, kad (i. 
Kaukaitės koncertą gegužės 4

Ir tai būtų šitai: “Naujienų” d. Santa Monikoje (Womens 
š. lį. birželio mėn. 6 d. laido- 
ję, Stasio Brailib straipsnyje 
^Kaukaitė - dainuoja ir kelia 
triukšmu”,- itarpe kita ko, pa
sakyta, kad . .tuo tarpu pa
čiame vakarę^ kurį sėkmingai 
ir darniai pravedė^ Vladas Ba 
kuiįas.r.?’ —-ir tai kaip tik yra 
tame straipspsnyje - (la-bai leng 

pądąprtina) klaida, nes aš 
|)raYedzigm ne id vakaro-bet 
Radijo’ L valandėlės programa.
^To vakaro, programą pravedė: 
Atidaromųjų žodžiu Danutė

Club) rengė vietos lietuvių vi
suomenės veikėjai.

Perskaičius tokį J. Kuprio- 
nio reportažą, man kilo klau
simas: kas_sudaro “vietos lie
tuvių visuomenę” ir kas yra 
“vietos lietuvių visuomenės vei 
kėjai”. G. Kaukaitės (labai ne
pavykusio) konuerto. rengėju 
vardu buvo paskelbtas tik J. 
Jodelė. Kas tie kiti “lietuvių 
visuomenės veikėjai”?

Kaip laikraštininkas, steng
damasis vertinti (bešališkai)

lietuviškos visuomenės reigose. Ar jų buvo kuris ren- 
žinau jų ne vieną: gėjų tarpe? Tikrai kad ne.

Aš taip pat skaitau vietos 
I lietuvių visuomenės veikėjais 
’ ir lime Iznrna Lroin fn Lnn

A. Mažeika — net visos Ame- nerto lankytojai, buvo, išvar- 
rikos Liet. Tautinės Š-gos dinti 
pirm-kas, JJ. Mitkus — Radijo karuose”
Klubo ;pirm-kas, K. Karuža — m. bireželio m.) koresponden- 
šaulių kuopos pirm-kas, A. cijoje, dėl kurios čia kilo ne- 
Raulinaitis — frontininkų sam 
būrio pirm-kas, VI. šimoliū- 
nas — B-nės apylinkės pirm- 
kas, 0. Razutienė — jaunimo: 
vadovė, paskui visokių šalpos 
meno švietimo, sporto ar 
draudos 
jotinai, 
lietuvių

Visus 
tų labai 
meniškai 
J. Kuprionį — vietos visuome
nės veikėju, nors ir tik k'aip 
L. ž. S-gos skyr pirm-ko pa

“Lietuviai Amerikos Va- 
tilpusidje (Nr. 6 š.

maža '.audrelė palietusi visus 
lietuviškosios visuomenės šiuo 
ksnius. Nežiūrint tos korespon 
dencijos gana, aštroko tono, 
dėl kurio aš turėčiau tam tik-

ap-, rų rezervų, tie asmenys, kiek- 
klubų vadovai, neabe vienas daugiau ar mažiau, yra 
taip pat yra 
visuomenės veikėjai”.
išvardinti susi.dary- 

ilgas sąrašas. Ar, as- 
i, skaitau ir patį J.

NAUJI ENL
PIKNIKAS

š. m. Liepos 17 d., sekmad
POLONIA SODE

46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

Pradžia 12 vai.

vietes lietuvių visuomenės veikėjai, 
kaip ir daugelis kitų — kitur 
ir kitose organizacijose. Ar iš 
jų buvo kuris rengėjų tarpe? 
Greičiausiai kad irgi ne.

Pagal jau nuo seno čia nu
sistovėjusią “madą”, surengus 
koncertų ar kikį renginį, kas

■ reikalauja darbo, paprastai ne 
tik skelbiama pavardės tų as
menų kurie talkino renginį or
ganizuojant, bet jiems dar ir

(dėkojama. Kai atsitinka, kad 
; ir per neapsižiūrėjimą — be
■ blogos valios — praleisti ko- 
; kią tokio talkininko pavardę,
būna labai nemalonių nesusi
pratimų, atsiprašinėjimų, pa
taisymų ir L t. Tokia mada.

Stebiuosi todėl, kad J. Kup- 
rionis savo rašinyje “Vilnietės 
solistės koncertas” (“Tėviškės 
Žiburiai” š. m. birželio m. 9 
d. Nr. 32) — sakydamas, kad 
koncertą surengė vietos lietu
vių visuomenės veikėjai —- ne
paminėjo nei vieno tų rengė
jų, tų “vietos lietuvių visuome 
nįt\s veikėjų”? Labai neįpras
tas lietuviškos visuomenės veik 
loję reiškinys.

J. Kuprionis padarė labai 
gerą darbą paskelbdamas, kad 
tą Kaukaitės koncertą surengė 
vietos lietuvių vissuomenės vei 
kėjai. Jis padarytų dar geres
nį darbą jėi paskelbtų kurie 
visuomenės veikėjai tą'koncer 
tą rengė. Kodėl jiems viešai 
nedėkojama? Nejaugi čia tik 
kuklumas?

IŠGARSINTAS

JAMES EARLRAY
Ray norėjo būti turtingas, įėjimas,

geradaris, bet jis norėjo tai Jeffe.son (.ilv 
daryli svetimais pinigais. Jam 
niekad neatėjo į galvą mintis, 
kaip uždirbti pinigų, kad galė 
tų juos kitiems duoti. Jis nesu 
galvojo tokios bendrovės, ku
ri uždirbtų pinigų visiems. Ne

> tik jam jau pačiam, bet ir 
pas jį dirbantiems darbinin-

.; karas. Jis galėjo gyventi 
(žmonių nesaugojamais 
gaiš ar kitokiu turtu

Jis kelis kartus buvo 
kęs Altonos kalėjimą. Patekda 
vo už menkus dalykus. Jis už
puldavo vaikus ir atimdavo iš 
jų kelis centus. Kelis kartus 
jis yra gavęs po kelias kalėji
mo dienas, Altonoj jį visi pa
žinojo. Jeigu tik kas pasiskųs 
davo, tai policija jau žinoda
vo į ką kreiptis.
Dar nesulaukęs 20 m. jis nuvy 

ko į Kaliforniją. Jis manė kad 
ten galės prieiti ten, prie sumos 
pinigų ir susitvarkyti, bet 
ir ten jam nepasisekė. Neturė 
damas progos prie' paliktų pi
nigų, jis čiupo jauno studen
to rašomąją mašinėlę. Aiškus 
daiktas, kad buvo .sučiuptas, 
nuvestas į kalėjimą, nuteistas 
ir uždarytas trims mėnesiams. 
Nespėjo išeiti, tuojau-policija 
ji sučiupo už panaudojimą 
ginklo vagiliavimui, už' neturė 
jimą nuąlatinio; gyvenamo 
kambario, pagaliau, ir už ne
norą, mokėti už, užakytu^ pie
tus. Vieną kartą jis tai padarė, 
bet kai tame'pačiame restora
ne bandė tą rpatį. daryti-, tai rei 
kalas tuojau '/.pasikeitė. . Savi
ninkas čiupo už sprando ir ati 
davė policijai. Los Angeles ka 
Įėjime yra buvęs bent

Kaip jis iš Jefferson kalėji
mo pab< go. dar ir šiandien ne 
nustatyta. Jis pats iki šio me
to niekam apie tą pabėgimą 
m kalbėjo. I no tarpo vietos 
Įnik ras iai skelbė, kad širmi

‘ GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.
, ♦ t ■ r** ». į

V jįsi. lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniką.

tiktai 
pini-

pate-

dešimtį

Illinois
Jeffer-

Pradžiai jis

Už metu grįžo į Pietų 
valstiją ir- apsigyveno 
son City mieste, 
ten turėjo vieną kitą draugą 
užsikabinti, bet netrukus jis ir 
čia buvo uždarytas, čia jis pa
darė didesnę vagystę, už ku
rią jam jau grėsė ilgesnis ka-*

lanto vandens, kurs ' jėgainėje 
pavirs karštu garu, ir į okeaną 
grįš apie 39 laipsnių šiltesnis už 
aplinkinį vandenį.

Stebint iš tolo, dabar jau 
atrodo kad yra dvi lietuviškos 
visuomenės. Gal tikriau būtu 
— dvi buvo jau nuo seno, da
bar formuojasi trečioji.

Sea-

Jūry vanduo vėdins 
atomines jėgaines?

WASIIINGTONAS.
brook atominės jėgainės prie At
lanto vandenyno statyba, dėl ku
rios gegužės pradžioje buvo are
štuoti 1,414 protestuotojai, penk 
tadienį gavo iš EPĄ (Aplinkos 
Apsaugos įstaigos) leidimą pa
naudoti okeano vandenį jėgai
nės vėdinimo sistemai, dėl ko 
buvo ilgi karšti ginčai, kad pa
kenks okeano gyvybei.

į jėgainę, kurios konstruk
cija kaštuos 2 bilijonus dolerių, 
dviem po 7,000 pėdų ilgumo vana
džiais leis kasdien po 1.2 bili
joną galionų šalto šiaurinio-A t-

buvo uždarytas į 
, kalėjimą. Tfus 

laikais šilas katėjimas jau bu- i 
vo iiomas, k.<ip saugus. Is | 
jo žmonėms pabėgti buvo gana 
sunku. " j

Iki Ray, iš Jefferson City ka 
įėjimo niekas nepabėgo, o Ray j 
visdėlto paj< gė iš jo ištrūkti. 
Kaip jis iš rūko, nieko spaudo-’ 
je tuo reikalu nebuvo parašy
ta. Vieni mano, kad jis, pasi
daręs tinkamą kriukį pajėgė 
iš ketvirto aukšto nusileisti 
nuotaky vamzdžiu. Kitiems at 
rodo, kad jis būtų negalėjęs iš 
silaikyti. Vamzdžiai būtų pa
linkę, nutrūkę ir nukritę. Be
krisdamas, jis pats būtų taip 
susitrenkęs, kad vargu ar jis 
būtų galėjęs kur bėgti. Keliose 
vietose ant stiprių nutekėjimo 
vamzdžių buvo pastebėtas įlen 
kinas... Galėjo taip ir būti, jis 
galėjo tokiu būdu nusileisti. 
Bet apačioje niekas jokio kriu 
kio nerado ir nieko nepaste
bėjo.

Patys 
kad jis 
vežusiu 
na diena i kalėjimą atveždavo 1 
kelis didelius kibirus pieno. 
Pienininkas išpildavo pieną, o 
dažnai pakeisdavo tiktai kibi
rus. Maisto sandėlyje dirbantie 
ji sargai pribalėjo daboti, kad didiame restorane, kur dirbda 
prie pieno vežimo nepriliptų ’ mas ir vagiliaudamas, užsidir 
koks kalinys. Niekas nematė,į bo pinigų ir pajėgė nusij)idkti 
kad jis būtų prie to vežimo prijsavo automobilį ir parvažiuoti 
sikabinęs, bet jis dar buvo ne tik i Chicago, be4 patraukti 
prieš pieno atvežimą, o vėliau, ir į rietu 
niekur nesimatė, kai pieninin-j 
kas išvažiavo. Kalėjimo sargai 
tuojau kreipėsi į pieninę ir- 
klausinėjo, ap kartais nepabė-Į 
go koks nedidelis vaikėzas, bet1 
nei vežikas, nei pieninės savi' j 
ninkas jokio vaiko nematė.

kalimui

pajėgi i .linkti iš Jefirnson ka 
IčjinH), lai jis .^ahs ištrūkti 
ir iš ki.u. Kai buvo uždarytas

tokio kalėjimo, kuris pa*

kalėjimo sargai mano,’ 
išvažiavo su pieną at- 
sunkvežimiu. Kiekvie--

Iš Jefferson kalėjimo pailgęs 
jaunas vagilis patraukė tiesiai 
j Chicagą. Čia jis uakeitė savo 
vardą, išvaizdą ir visai nesi. 
maišė kartu su miesto atmato
mis. Jis mėgdavo išgerti ir vėl 
tui pavalgyti, bet jam labai ne 
patiko būti kalėjime. Jis ryžosi 
viską daryti, kad galėtų iš
vengti naujo arešto ir dar la
biau naujo kalėjimo.

Chicagoje jis gavo darbo 
viename restorane indus plau

ni. Susipažinęs su gerais žmo- 
{ nėmis, saugumo sumetimais 
jis persikėlė į Kanadą. Jam at 
rodė, kad Kanadoje bus sau- 

! giau. Jeigu kas nors jį ten ir 
surastų, tai kanadiečiai nedė- 

I tų Į kalėjimą, jeigu jis nebūtų 
sučiuptas nusikalsimo metu.

Kanadoje jis gavo darbo di-

• Vyras 
i-, širdies: jis 

1 galvos.

valstijas.
Stebėtojas

retai veda netekęs 
laukia iki neteks 

(A. Dumas)

■ss "̂ ■LIETUVOS AIDAI 
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM I 
Šešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v.r.—1230 AM | 
Veda K. BRAZDŽIONYT! I

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 |
Teief. - 778-5374

jfaupyRite dabar
pas

Chicago, III. 60608

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

ĮSEK 
tilpti UI m IW1CW

jįffllVERSA
- Ttr . n~f T~ im ,--

1800 So. Hoisted St.

I _ KAUJllNOi, CHICAGO «, ill,— Wednesday, June 22, 1977

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.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

UNIVERSAL
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS .

įirteUt* 1928 metoU. Tel. 421-3070
įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti.
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Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Taj Mahall, Pąrteninas, piramidės, Kartagenos ir 
Libano didybės griuvėsiai buvo skaitomi pačiais didžiau
siais žmonijos stebuklais. Vėliau augusios inžinierių ir 
architektų, kartos negalėjo suprasti, kaip egiptiečiai, ne
turėdami reikalingų skaičiavimo lentelių ir modernių 
galėjo pastatyti dar ir šiandien minėtų kraštų didybę 
skelbiančius to meto stebuklus.

Paskutiniais trim metais Amerikos liejyklos, pramo
nininkai, inžinieriai specialistai nutiesę 800 mylių plieninį 
vamzdį, kuriuo Prudoe įlankoje esantieji nešvarūs dega- 
palai bus leidžiami į Valdez uostą, kurie jie bus švarina
mi ir naudojami pramonei ir transportui. Tokio didelio, 
sunkaus ir sudėtingo vamzdžio nutiesimas nelygu žemės 
paviršiumi būtu sudaręs rūpesčius patiems geriausioms 
inžinieriams, bet amerikiečiai įveikė visas Kliūtis. Jie su 
kėlė tokiam dideliam darbui reikalingus 8 bilijonus do
lerių, pasigamino reikalingus vamzdžius, užsakė reika
lingas sankabas, pritaikė, prisuko, suvirino ir nutiesė 
ilgiausią plieno vamzdį žmonijos istorijoje.

Niekam ne paslaptis, kad Persijos įlankoje yra di
džiausios degalų versmės; Vietomis jos-tokios didelės, 
kad ir geriausi specialistai negali tiksliai jų apskaičiuoti 
Daugiausia versmių turi Saudi Arabija, Kuveitas, Ira
nas, Irakas, Indonezija ir kelios kitos vietos. Arabų šei
chai, supratę degalų ir aliejaus svarbą pramonei ir trans
portui, pradėjo kelti savo gaminių kainas. Norėdami de
galais paveikti Artimųjų Rytų politiką, vienu metu pas
kelbė embargo savo dirbiniams ir paliko ne tik Vakarų 
Europą, bet ir kitas valstybes be degalų. 0 kai atšaukė 
embargo, tai pakėlė nepaprastai dideles kainas. Amerikie
čiai Viduržemių jūroje laiko septintąjį laivyną, kuriam 
reikalingi degalai. Jie mokėjo arabų nustatyta kainas, 
nes be degalų laivynas kovai nebūtų tikęs. -

Amerikiečiai žinojo apie dideles • degalų atsargas 
Prudoe įlankojd. Ten degelai rinkosi per šimtmečius ry
tiniu Aliasko kalnų šonu. Keli avantiūristai bandė tiksliai 
nustatyti Prudoe Įlankoje esančias atsargas, bet tai bu
vo neįkandamas darbas. Reikia neužmiršti atstumą, sun
kų žemės paviršių, stiprų šaltį ir sunkenybes geram ke
liui pravesti. Pradžioje buvo kilusi mintis pravesti gerą 
modernų kelią, pastatyti didoką tankerių skaičių ir tuo 
keliu viską vežti Į Pietus. Bet tuojau paaiškėjo, kad tokio 
kelio pravedimas brangiai kainuotų. Be tab sniegas į pus
valandį ją užpustytų ir sustabdytų visą 'degalų trafiką iš 
Prudoe į pietus. Galų gale prieita išvados, kad geriausia 
nutiesti pakankamai storą plieno vamzdį, įtaisyti gerai 
kontroliuojamas užtvaras ir pabandyti leisti degalus iš 
šiaurės į pietus. Tūkstančiai darbininkų ifrfejis metus dir
bo pagal iš anksto paruoštą planą. Vierti šiaurėje gręžė 
žemės paviršių, kad prieitų prie degalų atsargų. Kiti Val
des uosto srityje statė didžiausius depožitūs atplauku
siems degalams suleisti. .

Nustatyta, kad Valdez rityje statomos feisternos pri
valo būti žemėje arba vandedelyje, Valdez srities oras 
greitai atšala. Šaltis, jeigu jis įsistiprina, tai veikia gele
žį ir plieną. Ypatingai aštrus yra Aliaskos vėjas, kuris 
viską lygina. Nustatyta, lead geriausias plienas nuo šal
čio nukenčia. Kad cisternos būtų stiprios ir saugios, jas 
reikėjo leisti į gylį. Plieną teko sustiprinti nuo šalčio.

Visas pasaulis labai atidžiai seka šį amerikiečių pas
tatytą stebuklą. Kiekvienam aišku, kad sukaupti tokią di
delę sumą dolerių nėra toks lengvas dalykas? Atrodo, kad 
degalų turi susai. Jie nustatė, kad Sibiro šiaurėje yra 
didokos ne tik aliejaus, bet ir degamų dujų didžiausi klo
dai. Komunistai turi geriausius planuotojui, bet jie netu

1 , uimnkamai patyrusių inžihieri'lį, kuHe dh’stų • imtis 
t ;k:o darbo. Brežnevass ir kiti sovietų valdžios mekle- 
i ai įtikinėjo < merikiečius, kad jie imtųsi statyti reika
lingus vamzdžiu, dujoms ir kitiems degalams siųsti iš 
siaurės Į pietus. lYieš tris metus Brežnevas aiškino Ame-1

JONAS JURAŠAS KALBĖJO 
TARPTAUTINĖJE KONFERENCIJOJE

Ruošiantis Betgradui, gegu- rezistencija lietuvių tautai kai 
žės 19 Washingtone vyko tarp navo tūkstančius gyvj^bių. Bet 
tautinė konferencija “žmo- to, Jurašas aptarė masines de
gaus teisės po Helsinkio”. Ją'portacijas į Sibirą, smurtą, la. 
surerige Amerikos Taryba už gėrius ir kalėjimus.
laisvę pasaulyje ir paruošime į Plačiau įpranešėjas apsistojo 
dalyvavo dar keturiolika or-!! priė naujos disidetinio sąjū- 
ganizacijų: Pavergtų tautų ko- džio ybahgos (ji prasidėjo 
mitetas, Kardinolo Mindszenty, 1970), pateikė faktų bei įvy- 
fondas, žydų teisių taryba.
Jauni amerikieciaį už laisvę ii 
kitos.

kių chromylogiją. Apibūdino 
pogrindžio leidinius: Lietuvos— v _

Katalikų Bažnyčios Kroniką, 
Konferenciją pravedė Geor- Attšrą, Tfesos Kelią ir kt. Jura 

getown universiteto profeso- šas pabrėžė, kad kova už žmo- 
rius dr. Lev Dobrianski, apta_ j gaus - tėišėš ir religines laisves 

Lietuvoje nėra pavienių žmo
nių keliamas klausimas. Tiek 
pogrindžio leidiniai, kurie do- 

Pirmame posėdvje svarstvfa kuūiėhfudja žmogaus teisių pa 
tautybių problema Sovietų 'Są žeidimus, tiek protesto pareiš- 
jungoje ir jos įtaka Rytų ir 
Vidurio Europai. Dr. Walter 
Duchnyk kalbėjo apie Ukraii-1 
noš, BaltabUSijos ir Kaukazo 
tautų padėtį. Dr. Pavėl Litvi
novas nagrinėjo tauta santy
kius Sovietų Sąjungos viduje. 
Jis pažymėjo, kad vadinamoji 
tautų draugystė iš esmės re
miasi principu “skaldyk ir vai 
dyk” — neapykantos skatini
mu tarp įvairių tautybių. Tik
roji tautų draugystė šiuo metu 
gimsta tarp disidentų. Jų soli
darumas ypač nepageidautinas 
Maskvai. Dr. Aman Murat ap
tarė Centrinės Azijos tautų ir 
mahometonų padėti.
A.pie Pabaltijo tautas kalbėjo 

Jonas Jurašas 'į
Jurašas pasakė, kad žmo.

ręs žmogaus teisių svarbą ir 
įvairius šio klausimo aspek
tus.

kiniai ar demonstracijos susi
laukia pritarimo ir paramos 
tautoje. Tai. liudija tokie fak
tai, kaip 17,000 tikinčiųjų me 
morandumas, 1972 tradicinė 
eisena į Kryžių kalną (dalyva 
vo 500 žmonių, jų tarpe 100 stu 
dentų ir moksleivių).

Katalikiškoje Lietuvoje reli
gija glaudžiai sejasi su tauti
nėm aspiracijom. Jurašas pa
žymėjo; kad mažose 'Pabalti
jo tautose ■ .i-etninio-kultūrinio 
išlikimo klausimas tampa vie
nu iš svarbiausių. Todėl čia 
ypač pragaišlihga asimiliaci
jos, rusifikacijos Ir. etninio ge 

į nočirlo politika, kurią šistemin 
gal vykdo Maskvos valdžia. 
Itaštarubju . jiieiū vis stipriau 
iiita he&šuš stAlinizmo meto
dai,ir todėl mes \pifvaiomė 

gaus teisių problema Pabaltijo kalbeli apie Šavo tautų pSvo- 
krašluose egzistuoja daugiau^ jų kiekvienam, kuris gali fiius 
kai p 30 m. hūd 1940, kai Estija išktausyli.
Latvija ir Lietuva prievarta! Jurašo par'eiškiniaš buvo "pa 
buvo įjungtos į Sovietų Sąjun grįstas trumpai išdėstytais Tak 
gą ir šių tautų ^žmonės buvo'laiš, iš kurių didesnė dūlis liu 
pasmčerkli terorui. Bet ir to-Įdijo apie žmogaus teisių pažei 
kiomis sąlygomis šios teta tos* dihius Estijoje, Latvijoje ir 
sugebėjo priešintis. Pbkario Lietuvoje. Italiėsti visai švie-

rikos pramoninkams, prieš du metus Maskvon buvo su
kviesti pasipinigauti greitai norintieji biznieriai, bet jie 
išaiškino, kad Rusijoje pavojnga įsivelti į panašios staty
bos darbus. Brežnevas nori, kad amerikiečiai atvestų di
delius kapitalus, atsiusti rusams, reįkalihgus stiprius 
plieno vamzdžius, bet jič nustatė, kad jiems teks prisilai
kyti labai griežtų sovietų valdžios patvarkymų kiekvie
nam svarbesniam darbui, Sovietų inžinieriai norėjo žinoti 
apie kiekvieną amerikiečių projektą, bet patys jie ma
žai teprisfdėtų. Nieko iš tų projektų neišėjo. Sovietų du 
jų sluoksniai dar jie šiandien tebestovi kalnų pakraščiuo
se, o sovietų kolchozininkai ir toliau nebešviečia savo kam 
barelius žibalinėmis lemputėmis. t

Amerikos prfestyžas visame pasaulyjė gerokai pakils. 
Tūkstančiai inžinierių ir architektų važhios į Aliaską, 
kad galėtų pamatyti stebuklus nešančią -Aliaskos vamz
dį. Tas vamzdis sumažins aliejaus pirkimą arabų valsti
jose. Irano šachas norėjo kelti degalų kainas,-bet jam ne
pavyko. Saudi Arabijos degalų reikalus tvarkantis šei
chas toliau numatėm negu Ipano karaliuj Jis žinojo, kad 
imeriki^l’i^T^ statyti skvo vamzdį tftĄ paefą dieną
gerokai sumažės dr^aib pareikalavimas.

Turėsime savo degalų, bėt jo kainos- nemažės. Jis 
jiegalės sumažėti vėliau, kai bus attaokėtdš tftilžfhiškoš 
sumos vamdžiams lieti ir jiems ten nutiesti.

Lietuvių Krikščionių Demokratų 4 *
Konferencijos Rezoliucijos

Lietuvių Krikščionių Demo-i veiksnių, 
kratų Sąjungos Konferencija,! T‘-- 1 
susirinkusi 1977 metais gegu
žės 28-29 dienomis Čikagoje, 
nutarė:

1. Dėl JAV santykių su So
vietų Sąjunga.

Pan/kšti JAV prezidentui 
Jimmy Carter padėką uz jo 
drąsius pareiškimus apie pa
grindinių žmogaus teisių pa
žeidimus Sovietų Sąjungoje ir 
jos pavergtuose kraštuose.

Prašyti JAV prezidentą pa
sirūpinti, kad artėjančioje Bei 
grądo konferencijoje, kuri tu
ri patikrinti Helsinkio dekla
racijų vykdymą būtų keliamas 
ir Lietuvos 4 
valstybių, laisvės klausimas.

2. Dėl okupuotos Lietuvos 
tautiečių.
Pareikšti gilią pagarbą tiems 

mūsų broliams ir sesėms lietu 
viams, kurie gyvendami oku
puotoje Lietuvoje sunkioje bol 
ševikinėje priespaudoje, nežiū 
rėdami pavojų savo laisvei ir 
gyvybei drąsiai kovoja su pa
vergėjais dėl jų mindžiojamų 
pagrindinių žmogaus teisių.

3. Dėl bendtadarbiavitno su
Lietuvos pavergėju ir jo agen 
tais. - ' • ,

įspėti Sąjungos narius ir vi
są išeivijos lietuvių visuome
nę nesileisti į betkokį bendra 
oiavimą su Lietuvos pavergėju 
ir jo agentais kurį inspiruoja 
Lietuvos okupantas. T

Konfferencija smerkia paski
rų laisvojo pasaulio lietuvių 
betkokią šia krb’ptimi iničiaty 
vą, kuri tik iššaukia kivirčus 
ir silpnina laisvųjų lietuvių 
frontą bei sukelia pavergtųjų 
lietuvių apsivylimą dėl mūsų 
neišmintingų žygių.

4. Dėl Lietuvos laisvinimo 

Pasveikinti Vyriausiąjį Lae- 
tuvos; Išlaisvinimo Komitetą, 
Amerikos Lietuvių Tarybą ir 
Liėiiivds Diplomatinę Tarny
bą, bendromis pastangomis dir 
bančiuš Lietuvos laisvinimo 
darbą.

Apgailestauti; • kad Lietuvių 
Bendruomenė, vietoj talkinus 
politiniams veiksniams, pasi
nešė dupliliuoti politinių veiks 
nių darbus, sukėlė betvarkę 
JAV lietuvių visuomenėje, ko 
pasėkoje suskilo JAV LB-nės 
organizacija.

JAV-še Lietuvių Bendru ome 
nė turi rasti būdų ir priemonių

Dykumų žemėjo (tattgftjd
PARYŽIUS. Trečdalis sausže- 

mio masės jau yra gryna dyku
ma arba pusiau dykuma ir tai 
visą laiką plinta. Kovai su tuo 
reiškiniu aptarti ir veikimo pla
nams paruosti šią vasarą, nuo 
rugpjūčio 29 d, iki rugsėjo 9 
d. Jungtinės Tautos šaukia Ko
misijos sostinėje Nairobi kon
ferenciją apie dykumos progre
są. Atitinkamą nutarimą ši pa
saulinė organizacija buvo jau 
1974 metais padariusi.

Keturi referatai ir Šešios stu
dijos tokiai JT konferencijai jau 
pAruėštbš apie žemės zohaš if 
klimatą dykumų kontrolę užau
ginant žalias juostas kai kuriais 
dyktiffių pakraščiais ir apie į vai
riai kftaš dykumų kontrolės priė- 
mohėę. 

4 ’ • -

visas pastangas nukreipti į lie 
tuVyhėš išlaikymą bei lietuviš
kos kultūros veiklą.

5. Dėl lietuvių išeivijos mo
rales. . . ‘A

Skatinti liėtuviūs tėvus Ugdy 
ti savb vaikuose tvirtus tauti
nius principus ir visokeriopai 
remtį visas lietuviškas organi 
zacijas, taipogi ir pawienius 
asmenis, kurie tuo ar kitu bū
du teigiamai Veikia mūšų žmo 
niį moralę. Tėvai ir visa lie
tuviškoji išeivija turi suprasti 
okupanto klastą kuris per įstei 
gtą “Tėyiškės” draugiją vilio- 
ja mūsų jaunimą į Kapsuko 
urifyėfšitetą,' neva į lituanisti
kos .karšus. ' . -

r 6. Dėl išeivijos jaunimo.
Apeliuoti į krikščioniškosios 

idėbldgijos lietuviškąjį jauhi- 
iųą, kviečiant jį susipažinti šti 
krikščioniškosios demokrAti-

’ ' z '• ' riti ’'nary' “jos idėja ir per tai sueiti į są
lytį šū lanptautinėmis šros idė 
jos jąųiiimo organizacijomis 
bei jdftis Įiėrteikti mūšų tautos 
laisvės aspiracijaš. Lietuvių 
Krikšėionių Demokratų Šąjun 
ga šiose pastangose pažada vi

Herojine antplūdis
Chicagoš policija sekmadie

nį padariusi kratą įtarto nar
kotikų kontabandininko Aibei* 
to Gūtiėrež bū te, 7553 W. 61 
street, Summit rado konfiska
vo 7į4 svarus herojino, kurio 
gatvėse pardavimo kaina būtų 
daugiau kaip 5 fnilijonai dole
rių. Gutierez, 24 metų am
žiaus, kaltinamas herojino 
kontrabanda ir nėregistfudtiį 
ginklų turėjimu. Jis turėjo. 22 
kalibro šautuvą, du 9 mm au
tomatinius pistalietus ir 25 ka 
libro revolverj-. .

Tai jau antras per vieną 
nepilną savaitę -policijos laimė 
j imas Praėjusią savaitę tre
čiadienįviename apartmente 
4134 Až N. Ashland policija'sm. 
rado 9.8 svarus herojino. Per 
praėj usias 8 dienas Kriminalo 
gaujų investigatoriai konfiska 
vo daugiaū kaip .70 svarų he
rojino . •

ži 1977 įvykiai (balandžio 
19-50 kratų pas Lietuvos kfaš- 
totyrininkuš, balandžio 20 — 
50 kratų pas Lietuvos kraštoty 
rihinkus, balandžio 20 —■ bu
vusio politkalinio Balio Ga
jausko suėmimas ir kt).

Savo pareiškimą Jurašas už 
baigė tokiais žodžiais:

“Mūsų balsas yra toks despe 
ratiškas ne vien dėl to, kad 
mės esam pavergtos kolonijos, 
bėt ir todėl, kad iš tikn^jų 
esam kaip išnykstančios rūšys, 
naikinamos gentys. Jeigu jūs 
leisite mus išnaikinti, kieno ei 
lė'bus po mūsų?.

Ir todėl vardan laukiančių 
p įrantos Estijos, Latvijos ir 
Lietuvbš tatihų, aš prašali jū4 
SU: iŠgiriię tai, perduokite kL1 
tiėms, kaip rašoma mūsų Kro 
nikoje: “Perskaitęs, duok ki
tam” -A /

Pasibaigus posėdžiui, daly
viai bei spauda ir radijo atsto
vai kreipėsi į Jurašą papildo- Sargo 
mbs informacijos, domėjosi 
aiitentiškom Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos ir Auš
ros savilaidos kopijom

Po konferencijos buvo su- 
rėhgtas banketas, kuriame da 
lyVavo ir kalbas pasakė trys 
kongresininkai: S. Stratton iš 
New Yorko, R. Dornan iš Ka- 
lifortijos ir J. Buchanan iš 
Alabamos. Jie visj minėjo lie
tuvių problemas. (Elta).

I

- Kviesti krikščiunims afeifid- 
kratams prijaufiančius tautie 
etas jūhgtis į LKDS veiklą.
Pasveikinti Cicero miesto ben 

draminSus, suorganizavusius 
naują. LKDS skyrių ir palin
kėti ■ jiems, Kazimiero Mickevi 
čiaus ir skyriaus vaidybos va
dovybėje, našios veiklos.

Taip pat pūsvėlkinti Kana
doje susiorganizavusius du 
naujus Lietuvos Ūkininką Są
jungos skyrius.

Pareikšti padėką ligšioliniam 
LKDS Centro Komitetui už kas 
dieninį Sąjungos vadovybės 
darbų tvarkyftįą bėi padėkoti 
LKDS atstovams EurOpbjfe-Bi 
hitėj ii* Adolfui Venskhfhš tiž 
energingą Sąjungos atstervari 
mą tarptautiniuose krikščionių 
deniokratų sąjūdžiuose.

Padėkoti Petrui Matdeikiui 
Už pasiinitą sunkią “Tevyftė* 

>” k redagavimo naštą ir 
Antanui" Balčyčiui už sėkniin- 
gą žurnalo aministravimą.

Pareikšti.padėką mūsų lietu 
viškai spūudši, ypėč kuri ir bū 
dama mums ideologiškai toli
mesnė, parodė bendro intere
so supratimą . f.

Padėkoti visiems mūsų tau

žinota jdū 1975 met.
WASHINGTON — Ameri

kos žvalgyba,' panaudodama 
elektroninį, klausimo būdu, 
jau 1975 metais patyrė iš pą- 
tiės Pietų Korėjos prezidento į 
Mrk. CiHfcūg?heę Mėlynųjų Bū | 
mų smulkmenas špie JAV-bių į 
kongrėšmanį pakirkiu ėjimą.

New York Times pranešimu - 
tokią žinių rinkimo sistemą » 
paruošė Nacionalė Saugumo į 
Agėfrtara, kuri veikia visame 
pasaulyje. VMštybėš depart- • 
mėntas iš gautos medžiagos pa ; 
ruošė raportą apiė kyšius ir , 
kitus dalykus ir perdavė Tei
singumo departamentui 1975 
metais., ‘ . 1 I' <

Nors elektroniškas prieiki- 
sais svetur Surinktos; ihfortoa- 
čijoš pries Amerikos piliečius į 
įstatymais draudžiamos nau
doti teismuose, tačiau, žinios 
apie Korėjos pastangas “gun
dyti Aiherik6s pareigūnus” 
btiVb ttaudfftgos Reikalui suak 
tyvinti, rašo NYT.

♦ Daugiausia laiko turi žmo 
gus, kurs darbo nepalieka vė
lesniam laikui.

kraštutinis teisingumas
yri krdštutinis neteisingumas.

Cicero >.tiečiams, pąrėmusiems LRDŠj 
veiklą, ypačiai Magdhfefaai <:
šmulkštienėi už jos nuotatihę višieris šią kohfėte&flciją sveiki
paramą, ir taip pat padėkoti rtesfetns.

^’C’! ’T "T

J
f*

į'Lilt

♦ _ Naujienos, Chicago S, HL — ednesday, Ji;nc22^1ĮĮ'
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Nepriklausomos Lietuvos karo laivas “Antanas Smetona”



Apnuodijamai sveikatos maistu
Per 13 metų daktarai ligos neatspėjo

■ - žemiau aprašoma liūdna isto “Turėjau keletą draugų, ku 
rija, kaip viena jauna, gabi fil- rie mane nuveždavo į Kalifor 
mų ir televizijos aktore, kurios nijosuniversiteto m e d icinos

uK. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGiJA

6449 So. PuUtld Rd. (Crewford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
- Pmnia ligonius pagal susitarimą.
Jei DealsiUepia* skambinti 324-8004, vardas nepaminėtas, Los Ange knygjną Los Angelėse, bet jau 

les mieste, pasikankinusi tryli- buvau tiek silpna, kad nebepa- 
ka metų, turėjo per anksti mir- jėgiau paeiti tai mane vidun 
ti dėlto kad daktarai n esu gebė- įheštteyb. j tą knygyną grįžau 
jo nustatyti ligos diagnozės ir daug daug kartų... 
visą laiką patarė vartoti netin-j 
kainas gyduoles.

j Atvejuje, kurį jos daktaras 
pavadino “tragišku”, Kaliforni
joje jj šiemet mirė trylika me
tų kentėjusi nuo apsinuodijimo 
švinu, kuriuo ji apsikrėtė per 
kontaminuotą sveikatos maistą. 
Ji lankėsi pas 22 daktarus, iš 
kurių nė- vienas nesugebėjo 

j nustatyti jos ligos diagnozės. 
• Daugelis jų pasakė, kad turin 
įti psichoneurozę, o paskutinis 

DR. W. EISIN-EISiNAS patarė, kad “turėsite įprasti J
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
-GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

^-6132 So. Kedzie Ave„ WA 5 2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat- draugų nešiojama 

. siliepia, skambinti MI 3-<V”'.

TĖL. BE 3-5893

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 69542533 < 

,Fox Vi Hey Medical Center 
£60 SUMMIT STREET

RO UTE *58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius ' \. 

f 1933 S. Manheim Rd., Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo denomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai, 
Tel.: 562-1727 arba 562 2728

Rex.: GI 8-0873

“Pagaliau .sdradau -knygą, 
pavadintą “Toxicology of In
dustrial Metals’’^ kurioje su
rašyti fabrikų darbininkų me
talais apsinbodijimo efektai, 
kurie, kaip pirštinė,' atitiko 
mano pačios ligai, net tas pats 
metalo skouiš burnoje”, ji įra
šė dienyne.

Savo diagnozę ji pristatė ( 
| Long Beach, Calii. Veteranų*
ligoninės d a k ta r a i Klaus
Schwarz, kurs paprašė atsiga-_jį05 Conn., 2 
benti to kaulų miltų “valgio” jOs ir tautos

bėgant jų šviesa užges. Jei kas 
nebus tinkamas jo dangiškai ka-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

pallečU kiekvieną. Bet kur yr* mL 
rui.^įi? | t< klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
iomokamiL R ašy kita:

F. ZAVJST 3715 WEST S6th STREET. CHICAGO, ILL. 6C629
tV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

"Nes lirdimi tikima, o burna išpažįstama, ir taip įgyjamas išga- 
nyma^, — Rom. 10:10.
Čia pasakyta, kad ue, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa

sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tiųkamais įeiti į dan
gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai. ką matė
me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesos šviesą ir paži
ne maioningąjį dieviškąjį planą, ir pamatė didyjj išganymą, apie kurį kal
bėjo mūsų Viešpats, nebegali tylėti ir laikyti savo šviesą po uždangos. 
Kurie taip daro, težino, kada laikui 
gėdysis Viešpaties ir jo žodžio, tas 
raiystei.

Viii žino, kad mirtis yr* žlaun Ir

Lietuvių demonstracija New Yorke
Jaunimo grupė iš Waterbu- 

i., Lietuvos okupaci- 
. i genocido liūdnų

su ta liga gyventi” Pagaliau Pav-vzdJ- kanalizavęs tos “cal- sukakčių proga ir kaip tik prieš 
S S cium supolemfent” .prfeparatą Belgrado konferencijos r—

j jis rado 190 dalių švino mili- džią, bii’želio 14 d. su antiso- 
jona daliu kalkių, if tUbjati pa " - •
cientei nusiuntė telegramą pra 
nešdamas, kad yra apsinuodi
jusi švinu. ! H

Sirgdama aktorė aplankė ke

cium supolemfentI ji, ligos tiek suluošinta, kad
‘ nebegalėjo paeiti ir buvo savo

— pati su-f
. rado savo ligos diagnozę, raus i

’ ' damasi po medicinos knygas f*es
i ' knygynuose ir bibliotekose. 1US

_________ _ . ..... .......... f . Ta istorijai Būvi) aprašyto lis. kitus savo daktaro pacien-
' SPECIALYBĖ AKIŲ-LIGOS tAMA (Amėrikciš Medikų Aso-ltus, kuriems jis taip pat prira-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3907 West 103 r d Street
i Valandos pagal susitarime

DB. K. Ai Vi JUČAS 
- : i Msy-Wi; 54!-4M>5‘ ;

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
< 30^2 N. WESTERN aV^.

S214 N. WESTERN AVE.
Telefonas, atsakomai 12 vai.

ciaėijos) žurnalo š. m. birže
lio 13 d.

Fatališkoji įvykių pynė pra-

. prfeparatą Belgrado konferencijos pra-

Mažeika &* EvansJaunieji demonstrantai įn&- 
turėjo New Yorko policijos l^i 
dimo pikietuotL Bet jie savo 
labai judria-taktika nesutrug- 
dė galvių judėjimo ir, kaip ne 
didelis jbūrys, galėjo mikliai 
atlikti pasirinktą savo uždavi
nį — smerkti Lietuvos okupau 
tas sovietus ir reikalauti Lie
tuvai laisvės!

Demonstracijos vadovas bu 
vo Dr. Petras Vileišis, kurio 
rūpesčiu buvo paruošti ir efek 
limiieii ©lakatai. D.

Laidotuvių Direktoriai

NAIROBI, Kenija. Vadovau
jantis Kenijos laikraštis Naro- 
bi Daily Nation pirmadienį

vietiniais plakatais dėinonsira 
vo New oYrke.

Jie ttirėjo du didelius iš elas 
(ingos medžiagos susukamus 
.plakatus, 'kuriuos turėjo nešti 
po du ašmenis, ir 3 mažesnius, 
nešamus vifeno asmens.

Metropoliteno muziejuje vy 
kO soA’ietų meno paroda. Tai 
ir buvo pirmasis tos grupės lai 
kinys. Jie prie įėjimo išdidžiai 
demonstravo: su savo plaka
tais. *

Už kiek laiko pikietuotojai 
organizuotai pasirodė Jungti
nių Tautų aikštėje, bet JT po

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

še . arklių kaulų “maistą”. 
Moteris, kurį jai patarė kreip
tis į tą daktarą, pati bfetūrinti- 
tą pačią ligą pagaliau išėji) iš 
proto ir patalpinta ligoriinėje, 
nebegaudama valgyti tu kaulų 
valgio atgavo protą ir pagijo. 
Aktorė surado dar dvi to dak
taro pacientes, kurios buvo pa 
hašiai apnuc lytos, bet viena 
jų spėjo, num .rti nespėjus diag

J ridėjo 1962 metais, kai jos gy- 
.'d.ytoojas patarė kasdien imti 

M dozes preparato papildomųjų 
kalkių, kūrids gatriinambs Ih- 

' dijoj iš arklių kaulų ir gauna- 
. Inos sveikatos maisto krautuvė 

1 R. FRANK FLECKAS ;še. Aktorė dvejus metils tą pre 
parąte .b.teė ir vis dažniau pra- 

3’čjo pas tą patį daktarą lan- j nozuoti.
■ ikytis, nusiskųsdania silpinumu' 

- , _ j h svaiguliais. Jos daktaras kai
•JSKjJpagal susitarimą. Uždarote t?eč.J kjų (calcium supplement)' do-

DR.LŪON
ta palaipsniui iro. Ji numetė 
Svorio, Jos- dešinę ranką supa- 
jižavo^.-kaštano spalvos plau
kai parudavo,- paskiau pajuo
davo, pagaliau -pradėjo 'birti.

Kūno raumenys ^visiškai sii- 
i)iiiisl«^? dešinioji ranką liko .. __ __________
sūpdraŠžtibta. jau 1967 meteis Pradėtas tb kkūliį* “vdlgib’’ 
atšišakė vaidybos karjeros, o tyrimas parodė, kad jame esą 
1968 metais metė toliaįį ėmusi' 
(uos arklio kaulo miltus, bet 
iki to laiko jos pačib's kauluose 
masiniai prisirinko š v ino. 
“Kaip man dabar aišku”, ji 
rašė, savo dienyne,,- “aš turiu 
tris pasirinkimus:! jnusižudy 
Ii, 2) eiti pas psichiatrą ir, ka 
dangi daktarai nesugeba nus
tatyti diagnozės, pašiniokintL 
kaiį galima, gyventi su skaus-| Kas yra Saldus ir gardūs, 
mu, arba 3) pačiai šusirastiĮbet lėkštėn nepadedamas?
dtšakvihą ■ • ' (Miegas)

OPTOM6TRISTAS
KALBA UETWlfeKAl

. i ikrina akis. Pritaiko akinius
■ “contact ienses” Aktorė 

pasakojo 
tačiau ir

’7^-‘V' Pūslės ir 
rROSTATOS CHIRURGIJA
4656 WEST 63rd STREET

< Vai. ahifač. nuo 1^-4 po pietų'
Ti fcetvirtad. ėuo 5—7 vai. vak.

. Ofiso leieE: 77^g0
~_T. ruuįas rex, teieE: 44^5545

; ife VYT. TAĮJRAS J 

ftiŠfYdjAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOT ERŲ lisos 
r Ofisas 2652, WEST 59th STREET

J TėL PR 8-1223 < .
' OFISO“ V AL.: pirm., antršd., tfėSad,

savo patyrimus pa
savo daktarui, kurs 
toliau prirašinčjo tą 

švinu apkrėstą “sveikatos niais 
tą”, rašo AAfA žurnalas.

Aktorė, kurioš vardas (taip 
p’at to daktaro vardas) nė syki 
iiėpaLminėlltš; šiemet mirė nuo 
leuketnijdš; kurią ’sukėlė arba 
švino nuodai drba 300 ’X—spin 
dūlių jai per ttgds teiką įrslila- 
rytos nuotraukos. ’

licija jTenis neleido būti JT pranešė, kad praėjusį savait- 
“teritorijojeVį tada jaunimas galį prieš Cgandos prezidentą 
su plakatais demonstravo gat .Idi Ambną buvo padarytas pa 
vėje prieš Jųnglinių Tautų rū- sikesinimas ir kad nuo to apie

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

lu us. u-ujįį. ' .
Iš ten demonstrantai susime 

tė prie šv. Patriko katedros. It 
ėia ilgoką, laiką vaikščiojo su 
ptekatais.

Pabaigoje lietuvių grupė pa 
širodė ir prie dienraščio Dai
ly News, kuris dažnai tinka
mai užveža komunistams. 

•x Savo ilgą’ demonstracijų ke 
lionę baigė kultūros Židinyje 
Brooklyne-, kur susitiko dau
giau lietuvių. -

Meniškai pagaminti plaka-, 
lai turėjo aiškius antisovieti- 
hius šūkius, kuriais demaskuG 
jamas komunizmas ir reikalai! 
Ja yra Lietuvai, taip pat Esti
jai ir Latvijai laisvės.

Demonstracija, atsirandan
čią tai-čia, tai ten. matė daug 
tūkstančių įvairių žmonių. Be 
kitų, kurie kalbėjosi su pikie 
tuotojais. Buvot ir ž'umalistų, 
net iš Olandijos, Franzūzijos

Aminą nebėra jokios žinios- 
Laikraščiui per telefoną pa
klausus prezidento ofiso Ugan 
dos sostinėje Kampala, atsilie
pęs viceprezidentas Mustafa 
Adrisi patvirtinęs kad nežinia 
kur jis dingo ir paprašęs, jei < 
ektu sužinoti, kad tuojau pra | 
neštu Ugandai. Telefonu susi- ! 
viekus su Amino valdžios na- 
nuošė rezidencija prie 
bbe aerodromo, prezidentą vai i 
liniukas pasakęs: “Mes neži
nome, kur prezidentas yra< Aš 
į o nemačiau nuo penktadie- s 
nio. Prie valdžios namų gana 
daug musulmonų kareivių, o

! viduje krikščionių”. Ką jis tuo 
mi norėjo pasakyti, neaišku. 
Telefonu pasiektas vienas dip
lomatas pasakė, kad šeštadie
nio rytą Entelibcs pusėje Buvo 
girdėti šaudymas.

‘"Tai nebuvo ramus savaitga- 
lis Karapaloje”, pridūrė kitas

H ! diplomatas.

4M-O7 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YAržc 7-1741 - 1742

11330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODEMIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Lpekkraustyma
£ •* / v ’.C'*-

m a ir aldrino bei lindane jn- 
sektiedu ir kad aktorės paliudi 
jimu, to "bone meal" buvę duo 
datrid ir mažiems vaikam, kaip 
pfPedas prie fhaištb... J. Pr.

i - d'RTBOPŽDAŠ-pko'TįizisfAS
- ' Aparatai - Protezai. Med.. Ban-

JįP dažai. Speciali pagalba kojoms.
- G»* (Ai-Čh Supports) ir t. t.
. V AL; 9—4 Ir fe—-8. Šeštadieniais 9—1 

2SiC West 63rd S t., Chicago. III. 60629 
v Te lef.; P Respect 6-5034 -

.. Jiiais ^vaL popiet ir kį}u^ laiku 
’ ’ / 7 ’ pagal susitarimą. ,?

• Krakmolui gaminti Euro
poje naudojamos bulvės, o A- 
iherikdje — kukurūzai.

¥

Tž

Phone: YArdi 74>11
įsrh*bazilika

!

Direktorių
Assoc iacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

•' A RI A I;
Chicanos
Lietuvių

BUTKUS - VASAITIS
144v So. 50th Ave., Cicero, ill. Phone: OLympic 2-1003

ANTANAS M. PHILLIPS
• TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

7 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rf-publ’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlrg’mv ?-C€72
1102N SOUTHWEST HIGHWAY- Palos Hills, HL S74-4418 '

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

(ŽEMove TRC PiH&UTLE PROM BOTH SWELL5. KALVE . _ 
HUJIT L£X«THWV$e. 6UCE OFF COKE (TOP POKTIOH) M 
tf RAG4 OUArtER. CHUNK. FKOlT. PUT BACK IN THE. JK 
SHELL — rf vum AM AtTCACTNE šaL'tNG XSW M, S?

" GEORGE F. RUMUNAS
3319 So. LlTUANICA AVĖ. TėL: Y Arda 7-1138-1139

hūfc ttthniocir Mali 

7159 M/MA&eWOOD AVI.

CHICAGO, ILt;
< ItįJ—gL.

S — naujienos, CHICAGO «, ILL _ Wednesday, June 22,”1977 ’

TSVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill S-2345-S 

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telfcf.: TOwnhall 3-2108-J

i Gėlės visoms progoms
■’ ■ BSVBRLY hiLLS obcjNrČiA 
: WEST O5rd STR6E1
| T«!»fs>.i«i; PR 8-CS33 Ir P* 8-0834

I
 Taip .pat naujoji Barbaros ir 

Gen® Drishiy Krautuvė 
a,- THE DAISY STORE 
9918. Southwest Hwy, Oak Lawn.

- f '• Tol. 499-1318
V-'t..

HOW TO CUTAND S.BtVE FRESH P/NHAPfLE

LAIdlmal —• Pflfta apdraudė 
£EMA kAlNA 

C žERtNAI 
f4f WA s-poaj

1 *«. ~ I r HEMi—i »<**

M 0 V I N G
A pd Mintai perlrraocfyvnim 

ft įvairiu «Hvmv.
ANTAMaS VILIMAS

Tel. 975-1882 ariu 376-5996

i SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

■ vftbi ^foįrr»fo4«' ii
14W AIL A; M.

Ll4I(/»lė Ulfeat tefidlėti htlb pif- 
rfiAditnfo iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popct — šeštadienį 
tr tefarriadfeTii ttan &30 iki 9:30

096W TtU! A PtlfttP AN b FRtšrt-' 
LOOKING PINEAPPLE HAŠ FOUNf ' 
Ayottt ®.V6URKn<MEH,Y0U 
MAY WONDER ABOUT THE 
EA SIEST WAY Tb CUT AND SERVE 
this Delicacy, well, itcoulont 
BE EA61ER

TRYS MODiRNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ICLay the pineapple on tvs 
fSlOE.Wrm A LARG5, SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM , 
mt BCnTDMTHROUGH THEZKOWM.

5?o RtMdire the raiir, 
INSERT A CURVED KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL AND 
WTAU THE W AROUND-

fi



ŠIMAITIS REALTY

'Pamal-1'2951 W. 63rd St TeL 436-7878

i

■?

847-0100

S

padėti teisininko Prano šulo pa- -501^23-9814
M - . a • « a • ■»

tail Frink Zipolis iTATt FAtM

GA 4-8654

Mima,

BEST THINGS IN LIFE

Slate Farm Life insurance Company |

organizacija ar moterų globa, 
susigraudenus dėl lietuvybės 
išlaikymo, ir atpalaiduota kie 
tai suspaustą saują. Vieną sykį

(jataigoe) ir 
677-8489

kitą dedu raščiukus. Kaip ma
tot, lazda ta pati, dabar atsi
gręžė kitu galu.

AR JAU PASIDARfiTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums‘gali daug

REAL ESTATE
2625 WEST 71 -STREET

Tel, 737-7200 arba .737-8534 r

-Notary Public

Insurance, Income Tax

LAIKRODŽIAI (r BRANGENYBES

Pardavimas~ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

,Tel«t: RE public 7-1941 '

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir. Remontu ?

GRAŽUS BUNGALOW. 2 miegami 
ir valgomasis. Arti šv- Kryžiaus ligo
ninės. i

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

6 BUTU mūrinis, puikiai išlaikytas,] 
Marquette Parke.

U 2 BUTŲ medinis — $12,000.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

dybos iždininką. Po dešimties 
riebių mėnesių atėjo liesieji. 
Bet jie neilgai truko.

PERRY PLAZA AMSTEL 
1007 Park Ave., Hot Springe, Ark. 

Albertas ir Kastutė Rožinei, Sav. 
Kambariai lr kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo-' 

si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti teL

IMIVRAMCr ■ —"Lai/

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANN/a doches 
Lithuanian Representative

ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos** išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI

Vienas butas jau 
Mūro garažas, Nu-

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas

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

tik re-
LIXJLL1O YCl i i • .v

laikrodžio!zul.tatals: .,srnetė mane ls val’ 
kandi-

REAL ESTATE -w OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

to degtukams nusipirkti. Prieš j _ Motiejus Boguta, Detroit, 
Kalėdas tautiečiai nemėgsta’Mich., vakar atsiuntė tokį laiš- 

!- “Malonėkite siuntinėti man 
Nežinau 

vėliau

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai 4 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

. Tel. 927-3559 .■■■-;•■

Užklupo mane revizijos Jco-. papildysiu. Dabar siunčiu de
šimties'dol. čeki” Dėkui už ma 
lonų laišką ir už dėmesį Nau-

M. i I M K U S 1 

Notify Public 

INCOME TAX SERVICE 
425* S. Maplewood. Tol. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pra
šymai ir kiloki blankai 

ii

, Įvairi apdrauda — INSURANCE TAISAU IR DAŽAU 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkami ~ NAMUS' ' 

■nuomininkus IR VISKĄ NAME
4243 W..63rd St., Chicago Į Telefonuoti:

- ..Tel. 767-0600. , 476-7727 arba 523-9367 -

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. D * M I S I O
. . 162—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

A famous namo In Southern Building Į Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
_ . , -e.. m „j.-įLiability apdraudimai pensininkams
Regional Office Cameo Tower Build-1 7 ‘Kreiptis

A LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVE. 
" ? * 523ta775 *:

MACHINIST MAINTENANCE ’
Experienced —. immediate

All phases of general maintenance. . Make own Setups.
Full'Company’benefits.
GARDINER METAL CO. ’ ’ u

4820 South Campell Ave. >
Chicago, IL. 60632

3 butų mūras. Nau-

Gage Parke.

iš kišenės raščiukus ir sakau:
— £tai pateigiamieji do-

PULGIS ANDRIUŠIS

tautietis arkliu lenktynėse iš
lošė porą šimtukų ir, nuo per- 
sigėrimo suminkštėjus smege
nų luobai, įgrūdo man net pen 

girdi, su
ksi kokią nusigyvenusią br- 

Kur mano nepra- 
ir i puola! Nemanykit, kad jau ga- 

piauseiau lutinai užgeso mūsų tautinė sq.
I monė, ji tik prigeso, lyg spa
lių krūva, bet pakrapščius pa
galima dar skaisčiai pliūpteri.

. Pirmininkas ir vicepirmi- 
ir kojom į bendruomeninį . . -.;»■« ;i.J ‘ mokas pasitaikė taikingi, ra-

; mūs žmonės, valdybos narių 
nevargina posėdžiais. Vasa-I

Aš dar mažas būdamas my- 
Irjaii visuomeninį veikimą. 
Alokyklos suole temdini mano 

’^visuomeninė veikla jau buvo 
’*§akota: daužiau akmenimis sa' kiasdešimt rudukų, 

vo miestelio sinagogos langus j 
per baisiųjų naktį, vogiau agiir ganizacijų 
kus iš sklypiningų daržų 
turgaus dienomis 
arkliams uodegas.
Tad nenuostabu, kad ir trem 

tyje visuomeninio darbo neuž- 
meciair į kampų. Šokau su gal 
va 
verpetų. j

Pradžiai teišrinko mane tre
•čiuoju kandidatu į valdybą.jir Rūgėjo 8_sioš"mi 
Normaliais laikais tai butų mi n • jiinus Sl, visom prakalįoni 
ręs ir palaidotas reikalas, bet( jr kj( is gegužiukais primetė' kumentai ko daugiau norit9 
dabar, ka, jau po kebu puse-, ja„nimui |vę B ,lallgilusf.nlf «•"»•<■ "°"'-
diu išrinktieji nariai griebia 
viens kitą už krūtų ir čia pat 
atsistatydina, tai ir tolimiau
siam kandidatui viltys patekti 
valdybon labai palankios, rei
kia tik trupučio kantrybės.

Ši sykį net kantrybės nerei
kėjo. Jau per pareigu pasiskirs
tymo posėdį naujai išrinkto 
sios valdybos narių tarpę atsi
rado nuomonių skirtumų tiek, 
kad didesnė pusė pareigūnų 
įteikė atsistatydinimo raštus, o 
nnis visus tris kandidatus nak 
ties metu telefonu pažadino 
iš lovų ir pašaukė užimti va
kuojančių vietų, ir dar mūsų 
trijų neužteko, man pačiam da 
vė net du portfelius: sekreto
riaus ir iždininko.

Taip ir pradėjau valdyti sa
vo apylinkę: vienoj kišenėj .

-raščiukai, kitoj — pinigai. Kai 
raščiukai nebesutinka su pini
gais, tai parašau naują raščiu
ką; ir vėl viskas išsilygina.

gus pokalbius ir už trisdešimt 
dolerių aukų Mašinų fondui.*"

— Kun. B, -S. Danis iš Sran- 
ton išvyko'į Wilkes-Barre, Pa. 
Albinas Lopeta, porą metų gy
venęs Indiana valstijoj, grįžo į 
Brighton Parko apylinkę.

— Raimondas Wertelka iš 
Gage Parko apylinkės baigė Le
wis universitetą Lockporte ba
kalauro laipsniu.

— Pirmyn choro' valdyba, va 
dovaujama Algirdo Brazio, ta
rėsi su choro vadovu kompoz. 
Darium Lapinsku dėl sekančio 
sezono veiklos, kuri prasidės 
rugsėjo mėn. naujos operetės 
repeticijomis. Rugsėjo. 11 bus 
choro išvyka — piknikas Snar- 
skių sodyboje.

—'Lietuvių Studentų Sąjun
gos leidžiamą informacinį biu
letenį “Ašis” pakviesta reda
guoti Milda Kupcikevičiūtė ir 
Linas Rimkus.

— New Yorko lietuviai ir ki
ti pavergtų tautų kilmės ameri
kiečiai minės Pavergtųjų Tau
tų savaitę liepos 17 d.
dos šv. Patriku katedroje .bus 
ii) vai. ryto, o po jų organizuo
jama eisena į Central parką. 
Rengimo komitetą sudaro .20 
tautybių atstovaį. .

'■ ■ ; - *■ z ' •'
—A. Matjoška perrinktas LB 

Bostono apylinkės pirmininku, 
B. Paliulis ir H. Čepas —ivice- 
pirm.,B. Kruopis — sek r., - G, 
Vaičaitis — ižd., G. Ivaška — 
ypatingiems reikalams, Marius 
Žiaugra — jaunimo reikalams, 
J. Kapočius, B. Keturakis ir K. 
Merkis . — priežiūros komisi- 
jon.

—i Mitchel Meno muziejuje, 
Mt. Vernon, Ill., lietuvių daili
ninkų paroda tęsis iki-liepos 24 
d. Joje dalyvauja: Vanda Balu- 
kienė, Janina Kinka, Eleonora 
Marčiulionienė, Janina Marks, 
sės.- M. Mercedes, Barbara Mor
kūnienė, Zita Sodeikienė, Dan
guolė Stončiūtė, Ada Sutkuvie
nė, Magdalena B. Stankūnienė, 
Regina Jaųtokaitė, Nijolė Ba
nys, Dana Rhoe Marder, Irena 
Šimkus, V.A. Eiva, Vanda Alek
nienė, Ben. Blinstrubas, Jonas 
Tričys, Edvardas AValaitis, Mi
kas J. Šileikis, Antanas Petriko- 
nis, Bronius Murinas, Ramojus 
Mozoliauskas, Al Marčiulionis, 
Algirdas Kurauskas, Jonas Ke- 
lečius, Antanas Cooper-Skupas, 
Henrikas Blyskis ir Petras Alek 
ša. Parodą suorganizavo Balze- 
ko Lietuvių muziejus. .

f — Dr. O. Vaškevičiutes glo
bojama vaikų , vasaros aikštelė 
pradės darbą birželio 27 d. Mar 
quette parke prieš šv. Kryžiaus 
ligoninę. Priimami -.vaikai nuo 
3 iki 12 metų. Juos prižiūri ir 
moko patyrusi mokytoja Aik
štelė, pavadinta Onos vardu, 
veikia jau šešioliktą vasarą.: •

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

. misija iri klausia:
-- O kūr pinigai, a?
Aš jiems ant stalo iškračiau' jienomis bei jų platininio vajui. 

Gerą žinią apie naują skąityto- 
ją malonu' skelbti visiems pre
numeratoriams ir platintojams. 
Platinimo vajaus, proga Naujie
nos yra siunčiamos susipažini
mui 2 savaites nemokamai.

— Ponia B. Opelka, Prairie 
Village, Kansas, tapo Naujienų 
skaitytoja. Mūsų rėmėjas Juo
zas Matukas iš Deearfield Beach, 
Fla., pratęsdamas savo ir stud. 
Irenos Sienas iš Hinsdale, Ill„ 
prenumeratą, atsiuntė penkinę 
p.B. Opelkienės dviejų mėnesių 
prenumeratai.- Dėkojant, malo
nu ją pasveikinti, tikintis, kad 
Naunjienos jai patiks, Visi' lie
tuviai kviečiami atkreipti .į Nau 
jienas savo asmenišką dėmesį, 
gerai su jomis susipažinti ir pa
reikšti savo asmenišką nuomo
nę jas užsisakant.

— Pranas Adomaitis, gyV. 
Marquette Parko apylinkėj, ne
senai grįžęs iš kelionės po Ah; 

j gliją,’ lankėsi Naujienose. Ma- 
*lonu buvo asmeniškai susipa
žinti su mūsų rėmėju, pasida
linti lietuviško gyvenimo ir An
glijos lietuvių aktualijomis, pa
sitarti dėl tolimesniu informa
cijų. Dėkui už vižitą, naudin-

Broliukas, Jie norėjo dau- 
kritus jaunimo metams, viskas oiau! 
eina nė kiek neblogiau kaip,- ...

, , z>. . • v i . Nesakysiu čia viešai, kas tokad su senimu, (.norai ir šokių* . • . , . .
ui- • naw seko, pasitenkinsiuansambliai patys savaime vei- 

kia, kaip užsukai 1--------
ratukai, moterų globa pati iš 
anksto įspėja, kada valdybai 
reikės paruošti užkandas, o 
degtinę, galima sakyti, prista^ 
to telefonu. Kad daugiau būtų 
tokių jaunimo metų!

O aš, kaip sekretorius ir ižt 
dininkas viename asmenyje*) riau, tą darau ir dabar: iš vie 
vis iš vienos kišenės prairau nos kišenės imu pinigus, o i

dybos (stingant naujų 
datų, vicepirmininkas dar pa
siėmė sekretoriaus ir iždinin
ko pareigas iki naujų rinkinių, 
ne gi gaudys po krūmus išsi- 
laksciusius tautiečius atostogų 
metu). O man kas? Nepasikei
tė niekas, ką visus metu da-

pinigų krūvelę, į kitą — de
du naujus pateisinamus raš
čiukus,; Jeigu žmogus veiki, tai 
turi ką nors užveikti.

Taip kad į metų galą, po vi
sų didžiųjų minėjimų, žiūriu— 
vieną kišenė plėstinai išpam
po, o ąntra —: visiškai ištuštė
jo, net neradau prakeikto cen
to degtukams nusipirkti Prieš 
■Kalėdas tautiečiai i__ 2^.1 „„

Nors įplaukos nedidelės, bet aukotis tėvynės labui, šoįsa1 ką. aiawutame smnt 
karts nuo karto, žiūrėk, kokia per šventoriaus tvorą sekmaJ dienraštį Naujienas 

x dien^ pamatę besiartinantį;yal. metinės' prenumeratos

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

American Travel Service Bureau
9727 S.‘Western Ave^ Chicago, HI. €0643

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

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones Į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• 10 dienų-ekskursija į šv. žėmę ir Graikiją lapkričio 11—21 d. Kaina
^1,174. Vadovaus Algirdas Brazis. *

• Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei i- Angliją, 
Lietuvių studijų savaites proga liepos pabaigoje. Kelionė iš Chicaęos ir at
gal kainuoja $355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj §v. Antano Taupymo Bendrovėje^ Cicero, Ilį TeL 652-5707

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet raėjo 00 meta Katat aolaktl. ferbtant j&tbcJc 

Amerikos Hetarftj dienrašHo steigėjus bei lietavfikos spaudos pfanfl- 
aus ir įtUekmt Mttfuas pereigas a^įnaf HetanMs iBIteBtri skal
biamu Naujiecg plati rrtmn vajus.

KAUJIZNOS tvirtai stori ir kovoja u! LIetavos ir pamigta tetaria laisvę, 
aeidamor ir oesidėdajBoe | aaudėrius su ckxpautata ar hl UaHo- 
tini

MAUJIKNOS palaiko rinr lietuvių desokntlnef grupe*, rt bendru bssttts- 
riju Ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tfkitaML

NAUJIENOS ststoviuja
rfkos ir poltinlų f
Ir reikalingos, net _____. „ - _
nas yrs mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Valaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti liehivffltos 
spaudos pirmūnų pavyzALais užsiprenumeruojant Naujienas tiksiu sudaryti 
mndinę tolimesniems darbams ne tik lafkrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lieturof ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino Be- 
Cariškų reikalų reneswB-

KMNUOJAi CMo^oĮt Ir Kanadoj* metsms — $30M, pesel
trims mėn. — $130, vlonam mėn. 1X06. KHom JAV vMwo WMfams
— $26.00, pusei moty — rtonam mėn. — <236. Utsknlo*’ 
or — $3U0 jRWttfrm. Surlprtlnlmvl stnHf ■emęlcaoaL

Prašoma naudoti žemiau eRanžU atkarpa

tetariu danga 
ų Įsikali. Joe yra naudingo*

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St

Chicago, HL 60609

Q Siunčiu_________  <5oL Naujieną prenamerataL FubiBejtnk)
v*j e tu prioga. paremdamas lietuvittą tpandą.

/

f~| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be Jokių jjdparetgojiiDU-

PAVARD® IR VARDAS

adresas

MARIA N0RE1KIEN1 — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas paros rūšies Įvairių prtidų. 
MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69rh St., Chicago, HL 80629. — Tel. WA 5-2737 
3333 Sc. Halstod Chicago, HI. 60608. — TaL 254-3320

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jmfi Kapaėinskat, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- - 
lose Vokietijoje. 273 psU kietais drobės viršeliais šalna 4 doL

Jums Kap^InskiK 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 psl Kaina 7 doL

ČIKAGIETfS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Nsudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokio 
kalbas girdėjo Ir ką jai žmonės pasakė. 95 p«L ŠUO. Yri taip pat, 
išversta į anglų kalbą.

M. SATYRINĖS NOYtLtS. Genialaus rusų rašytojo
.60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina S2.

D. Kuraiti^ KELIONE | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto irr agitpropo propaganda bet 
užmokrrfmsL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prt^. P. Pakartu*/ KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota Istorinė studija apie prūsų UkĮntą. 
Kaina 12. ,

Vincai žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PAEAiTBJl.

ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 Sa. HALTTED ST- CHICAGO, ILLUM 

darbe valandemle arba-viaekanf peHv Ir pridedSM

-------------- -------- “---------------- -

DOVANŲ PREKES BET KU
RIAI PROGAI— kristalas, por- 
celanas, sidabras, gintaras, auk
so papuošalai ir brangenybės; 
Didelis 14 ir 18 kt aukso gran
dinėlių pasirinkimas. TERRA 
atidarą kasdien iki 5 vai., pirm, 

ir ketv. iki 8 vai. vak. šventadie
niais uždaryta. Adresas—Terra, 
3235-37 W. 63 St, Chicago, HL 
tel. 434-4660.

į TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI 

Namai pardavimui:

6 MIEGAMŲ jnūrinė rezidencija su 
valgomu. 2 marinų mūrinis. garažas. 
ApyL 66 ir Mozart.

8 MODERNŪS butai labai gerai 
išlaikytas namas4. Vlsi.bųtai po 4 kamb. 
Prie 55 ir Kedzie. s -
- ^3 AKRAI ŽEMĖS su dviem namais 
ir puikiu jsodu> prie 123-cios ir Ar
cher. Kaina $97,000, -

LEMONTE 2 mūro namai po 4 bu- ■ 
‘tos kiekvienas, 10 metų senumo. 
Abu $130,000. • _

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

60 AKRŲ farma į pietų vakarus nuo 
Lemonto. Galimybė išdalyti sklypais.

MŪSŲ MARQUETTE PARKE

| 6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi
dencija prieš parka; Labai dideli kam- 

l bariai. 1* vonios. $26:000.

BIZNIERIUI didelis 56 pėdu plo
čio mūro namas ir garažas. Graži vie
ta. Labai nebrangus. x

LIUKSUS NAUJAS 2 butu namas. 
Atskiri šildymai, 
laisvas pirkėjui, 
derėta kaina.

TVARKINGAS 
jas gazu šildymas, 3 auto mūro gara- 
žas. didelis sklypas, 
$38,600.

GRAŽIAI APKALTAS^ su nauju 
stogu, didelis 2 aukštu namas. Nau
jas gazu šildymas, nauja elektra? dvi
gubai platus sklypas, labai pelnin
gas, Marquette Parko vakaruose. 
^5,900.. 5 ?

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

p&s Virintelį 
xvį taH 11 Trinku 
Chloago> 

NORMANĄ
URŠTEINA

185 North Waboh Awmx

Našlių piknikas

Našlių, mašliukių ir pavie
nių klubas birželio 26 ddieną 1 
vai. p. p. Vyčių sodelyje ruošia 
linksmą gegužinę. Veiks bufe
tas su įvairiais gėrimais, virtu
vė su šiltais bei šaltais užkan
džiais. šokiams gros Jurgio Jo
niko orkestras. Į gegužinę įėji
mas asmeniui $1. Visi kviečia
mi į linksmą gegužinę. (Pr.)

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikta Darbininkų ir Darbininkių

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina ?3„ Su legaliiko- 
mis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos**, 1739 S. 
Halsted St- Chicago ID. 60608.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632. Tol. Y A 7-5980

European trained

COSMETICIANS 
needed to work in: 

GEORGETTE KLINGER 
SKIN CARE SALON 

License needed. 
TEL, 787-4300

GMT HEAFT DISEASE

ve hca'rt fund

^•dnttday. June 22, 1977


